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НОВИНИ КОРОТКО

ВАКЦИНАЦІЯ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ, У АКАДЕМІЧНОМУ ЛІЦЕЇ ВАКЦИНУЮТЬ УЧИТЕЛІВ

ЗБИТКИ ЧЕРЕЗ ПІДТОПЛЕННЯ 
ПОЛОГОВОГО ВІДДІЛЕННЯ ЩЕ НЕ ПІДРАХОВАНІ

ОХОЛОДЖУВАЛЬНА РАМКА СПОДОБАЛАСЬ 
БОРИСПІЛЬСЬКИМ ВАНДАЛАМ

ДЛЯ РЕМОНТУ ТЕПЛОТРАСИ ДО ДНЗ «КАЗКА» ДЕМОНТУВАТИМУТЬ ОГОРОЖУ

Ілона НЕГОДА

На понеділковій плановій на-
раді у міського голови 16 серпня 
обговорили питання вакцинації 
на території громади. За словами 
Володимира Борисенка, темп вак-
цинації нормальний, а на минуло-
му тижні навіть був встановлений 
своєрідний рекорд — за одну добу 
щеплено більше 500 осіб. 

За даними керівника міської пер-
винки Євгенія Черенка, всього за 
тиждень щепили 2442 особи. За-
раз місто має в наявності вакцини 
Коронавак, Модерна та Пфайзер. 

Крім центру щеплень у приміщен-
ні кінотеатру «Європа», працюють 
пункти в кожній амбулаторії, в тому 
числі у сільських. Додатково орга-
нізовано пункт щеплень у міжна-
родному аеропорту «Бориспіль», 
де можуть вакцинуватися не тіль-
ки подорожуючі, а й усі бажаючі. 
«Навантаження на лікарів велике, 
а ресурсів мало. Сподіваємося, що 
скоро на допомогу з проведення 
щеплень від ковід приєднаються 
приватні медичні структури міста», 
— зазначив Черенок. 

Також пункт щеплень працює на 
базі Бориспільського академічного 

ліцею. Про це повідомила началь-
ник управління освіти і науки Тетя-
на Павленко. За її словами, виїзна 
команда вакцинує педагогів перед 
початком нового навчального 
року. 

Про захворюваність на ковід до-
повів депутат міської ради та лікар 
КНП «ББЛІЛ» Ілля Луців. За його 
інформацією, у суботу було три 
звернення з підозрою на коронаві-
рус, які після тестів підтвердилися. 
Наразі хворі знаходяться вдома на 
самоізоляції. Ще одного пацієнта із 
пневмонією відправили на лікуван-
ня до Переяславської лікарні. 

Ілона НЕГОДА

Питання аварійного полого-
вого відділення порушив на на-
раді у міського голови 16 серпня 
колишній депутат міської ради 
Олег Верес. 

У відповідь на його запитання, чи 
встановлено винуватців підтоплен-
ня пологового, яке свого часу влада 
назвала «терактом», та розмір збитків, 
Бориспільський міський голова Воло-

димир Борисенко зазначив, що саме 
з причини підтоплення проводилась 
будівельна експертиза, яка мала дати 
відповідь, наскільки стан фундамен-
ту відповідає можливості проводити 
реконструкцію будівлі чи її добудову. 

Причина підтоплення баналь-
на — як розповів міський голова, 
хтось просто відкрив кран із во-
дою. Сума нанесених збитків поки 
невідома, як і вартість води, що ви-
текла через відкритий кран. 

Результати експертизи не опри-
люднювались, за офіційною інформа-
цією щодо стану пологового міський 
голова порадив звертатися письмово. 

Також Володимир Борисенко 
зазначив, що позов до підрядної 
організації, яка довела будівлю 
пологового до аварійного стану, 
подаватиме замовник робіт в осо-
бі районної ради. Міська рада під 
час судового розгляду виступатиме 
третьою стороною. 

Наталія ТОКАРЧУК, фото автора

Нові проблеми продовжують 
виявляти на будівельному май-
данчику ДНЗ «Казка», що на вул. 
Володимира Момота, 46 а. 

Так, на плановій нараді 16 серп-
ня Бориспільський міський голова 
Володимир Борисенко розповів, 
що комісія, яка виїжджала на будів-
ництво, виявила, що теплотраса, яка 
потребує заміни, знаходься якраз під 
нещодавно встановленим парканом 
дитячого закладу. Крім того, на її місці 
знаходиться і сміттєвий майданчик, 
який пересунули ближче до дороги 
після встановлення огорожі. За слова-
ми міського голови, було б доцільно 
під час виконання робіт із ремонту 
теплотраси здійснити і роботи з пе-
ренесення смітника на інше місце, як 
це і планувалося зробити згодом. 

Мар’яна Желєзко, директор КПТМ 
«Бориспільтепломережа», зазначи-
ла, що підряднику запропонували 

змінити конфігурацію огорожі те-
риторії ДНЗ «Казка» з урахуванням 
прокладання тепломережі. 

Нагадаємо, встановлення нової 
огорожі, внаслідок чого мешканці 
прилеглих будинків «позбулись» 
значної частини прибудинкової 
території, дитячого майданчику, а 
сміттєві баки пересунулись ближче 
до будинків, свого часу викликало 
нерозуміння та обурення місцевих 
мешканців. Адже кілька років тому, 
коли будівництво лише розпочи-
налося, тодішній депутат округу 
анонсував збільшення території 
громадського користування та об-
лаштування скверу між будинками 
46 та 48 після будівництва. Нато-
мість територію «урізали», забрав-
ши та частково зрубавши навіть уже 
наявні дерева. Про облаштування 
зеленої зони мова вже не йде — 
місця для цього після встановлення 
огорожі немає. 

Ілона НЕГОДА

На плановій нараді у Бориспіль-
ського міського голови 16 серпня 
в.о. керівника КП «ВУКГ» Микола 
Корніяка розповів, що тиждень 
тому встановлену охолоджуваль-
ну рамку в центрі міста постійно 
ламають. За його словами, за 7 
днів її довелося ремонтувати від 
пошкоджень 7 разів. 

Інші питання діяльності ВУКГ ви-
рішуються у штатному режимі — 
наразі підприємство займається 
обрізкою дерев, у тому числі біля 
пішохідних переходів та закладів 
освіти, а також налаштуванням 
вуличного освітлення на території 
міста та сіл громади. 

ПОДАЧІ ТЕПЛА В ДИТСАДОК 
«КАЗКА» НЕ БУДЕ ЧЕРЕЗ 
НЕВІДПОВІДНІ ТРУБИ?

Ірина КОСТЕНКО

На плановій нараді у Бори-
спільського міського голови об-
говорювалося питання тепло-
постачання нового дитсадка 
«Казка», який не встигають до-
будувати до 1 вересня, але спо-
діваються до кінця осені ввести 
в експлуатацію. Було озвучено, 
що виникла необхідність замі-
ни двох відрізків теплотраси на 
шляху до дитсадка. Директору 
КПТМ «Бориспільтепломережа» 
Мар’яні Желєзко доручили ви-
вчити можливість подати тепло 
до новобудови так, щоб у цьому 
році не перекладати трубопро-
води. Наголошувалося, що дуже 
важливо подати тепло на дитса-
док вчасно, щоб холоди не пере-
шкоджали виконанню внутріш-
ніх робіт. 

«Вісті» поцікавилися у керівни-
ка підприємства, до якого виснов-
ку прийшли, вивчивши ситуацію.

«Проблема виникла через те, 
що пропускна здатність теплових 
мереж виявилася замалою для за-
безпечення дитсадка теплом. Щоб 
гарантувати необхідну пропускну 
здатність, необхідно перекласти 
50 метрів мереж (у двотрубному 
обчисленні). Труби Ø200 мм по-
трібно замінити на труби Ø250 мм. 
Також заміни потребують 80 ме-
трів мережі (у двотрубному обчис-
ленні) із 150 міліметрових труб на 
200 міліметрові. Ознайомившись 
із результатами вивчення ситуа-
ції, Бориспільський міський го-
лова Володимир Борисенко до-
ручив вишукати кошти для вико-
нання цих робіт», — зазначила М. 
Желєзко
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АКТУАЛЬНО

ЧОМУ ГРОМАДИ КИЇВЩИНИ СКАРЖАТЬСЯ НА PROZORRO
 � Майданчик електронної системи публічних закупівель 

діє в Україні з 2016 року. Система мала допомогти зробити 
сферу державних закупівель прозорою, посиливши 
контроль над місцевою владою. Однак контроль 
виконання умов виконавцями нині перекладений на 
плечі громад. Останні скаржаться на низку проблем у 
процесах проходження процедури та недобросовісних 
постачальників послуг.

За словами керівників громад 
Київщини, особливості державних 
тендерів на ProZorro стали про-
блемою для багатьох із них. Так, 
через несумлінних забудовників 
у громад зриваються терміни ви-
конання важливих проектів. Ситу-
ацію прокоментував секретар Бо-
риспільської міської ради Владис-
лав Байчас. 

«Проводяться аукціони, прода-
жі. Переможці декларують, що роз-
міщуватиметься на тій чи іншій те-
риторії, але не факт, що ці умови 
будуть виконані. Був випадок, ко-
ли переміг учасник із хорошою ці-
ною, а потім через певний час вза-
галі відмовився від тендеру. Умови 
тендерів такі, що перевага надаєть-
ся тій компанії, яка готова дати най-
меншу ціну, навіть якщо вона буде 
нижчою собівартості. Як правило, 
такі компанії недобросовісні. І для 
громади це сьогодні значна про-
блема. Компанії виграють тендери, 
а потім починають шантажувати ін-
ших учасників, що ось дайте гро-
шей і ми відійдемо у бік», — розпо-
відає Владислав Байчас. 

За його словами, у Бориспіль-
ській громаді через це «зависли» в 
невизначеному стані два об’єкти — 
пологове відділення, капітальний 
ремонт якого так і не було викона-
но, та дитячий садок. Не обійшло-
ся і без судової тяганини із вико-
навцями робіт. 

Нагадаємо, у грудні 2020 року 
на черговому засіданні сесії Бори-
спільської міськради порушува-
лося питання будівництва нового 
пологового відділення Бориспіль-
ської багатопрофільної лікарні ін-
тенсивного лікування, адже ремонт 
старого пологового відділення так і 
не завершився до кінця року, як бу-
ло заплановано. Більше того, через 
проблеми з недобросовісним забу-
довником не було можливості на-
віть спрогнозувати терміни завер-
шення робіт.

Проблем через недобросовісно-
го забудовника зазнав і ДНЗ «Каз-
ка» на вул. Момота, 46а у Бориспо-
лі. Його будівництво розпочалося 
ще у 2017 році, але через забудов-
ника роботи призупинили. Садок 
мали здати у серпні, та вже відомо, 

що до 1-го вересня садок ще не за-
працює, зарахованих 200 дітей ма-
ють тимчасово розмістити в інших 
ДНЗ міста.  

«Дитсадок мали здати до Дня 
Незалежності, і залишається лише 
сподіватися, що його завершать до 
кінця року. Зайшла компанія, у якої 
розмір статутного капіталу складає 
всього тисячу гривень», — пояснює 
ситуацію Байчас.

На сайті ProZorro вказано, що бу-
дівництво дошкільного навчаль-
ного закладу громаді обійшлося у 

близько 80 млн грн. У інформації 
про предмет закупівлі зазначено, 
що розглядалися скарги по проце-
дурі. А саме: антимонопольним ко-
мітетом та Окружним адміністра-
тивним судом міста Києва. Перемо-
гу ж у тендері одержав ТОВ «Укрбуд 
Забудова» зі статутним капіталом у 
розмірі 1 тис. грн. Сама компанія 
зареєстрована в Києві і на будівель-
ному ринку представлена з 2015-
го року. 

Загалом, за словами Владисла-
ва Байчаса, тендери і справді на-

чебто відбуваються прозоро, але 
встановлені такі правила та умови, 
що компанії давно навчилися їх об-
ходити. 

«Нормальні компанії мають техні-
ку і не дадуть ціну, нижчу за реаль-
ну вартість виконання робіт, адже 
їм необхідно ще зарплату видава-
ти співробітникам. Зрештою таким 
компаніям просто доводиться зні-
матися з участі в тендері», — резю-
мував Байчас.

За даними інтернет-джерела 
«КИЕВVЛАСТЬ»

ВЧИТЕЛЯМ ПІДВИЩАТЬ 
ЗАРПЛАТИ: СКІЛЬКИ І КОМУ 
ОБІЦЯЮТЬ

До кінця 2021 року заробітна 
плата вчителів зросте на 9%.

Про це заявив міністр освіти та 
науки Сергій Шкарлет, розповіли у 
Сніданку з 1+1.

За його словами, у грудні у кож-
ного вчителя є можливість зароби-
ти додатково 20% до окладу. Для 
цього треба пройти сертифікацію. 
Цьогоріч на неї подалося 1800 лю-
дей. Торік — трохи більше 900. «Зви-
чайно, їх подається не так багато, 
але з кожним роком кількість охо-
чих зростає. Але ти сам собі можеш 
на 20% збільшити зарплату, це не-

погана сума», —  наголосив міністр.
Також для вчителів розроблені 

різні курси для підвищення квалі-
фікації. Наприклад, громадські ор-
ганізації, де тренери навчались в 
Євросоюзі.  На це держава заклала 
400 мільйонів гривень.

Як повідомлялося, в Україні се-
редня зарплата станом на кінець 
червня 2021 року сягала 14 313 грн, 
що на тисячу більше, аніж у квітні. А 
порівняно з минулим роком зарпла-
та стала вищою на 23,6%, реальна за-
робітна плата зросла на 12,9%. Най-
більше платять традиційно у Києві.

УРЯД ПРОДОВЖИВ 
АДАПТИВНИЙ 
КАРАНТИН ДО 
1 ЖОВТНЯ 2021 РОКУ

Нещодавно на засіданні Ка-
бінету Міністрів України було 
прийнято рішення про продов-
ження адаптивного карантину, 
а також продовження режиму 
надзвичайної ситуації до 1 жовт-
ня 2021 року.

За словами Прем’єр-міністра 
Дениса Шмигаля, поточна епіде-
мічна ситуація повністю контро-
льована, але фахівці починають 
фіксувати перші негативні тен-
денції щодо зростання кількості 
госпіталізацій і важких хворих 
на коронавірус.

«Міністерство охорони здо-
ров'я готує лікарні, а кількість лі-
жок з підведеним киснем, за да-
ними МОЗ, складає майже 100%. 
Крім того, окремо закуплено 15 
тисяч кисневих концентраторів, 
які дозволять лікувати українців 
на амбулаторному етапі», — від-
значив Прем’єр-міністр.

ЧИ БУДЕ ДОБУДОВА ШКОЛИ №5 
ТА КОЛИ — ПОКИ БЕЗ ВІДПОВІДІ

Питання добудови НВК ім. Кос-
тянтина Могилка (ЗОШ №5) пору-
шив на плановій нараді у міського 
голови колишній секретар Бори-
спільської міської ради Ярослав 
Годунок. Відповіді на його запи-
тання у присутніх на нараді поса-
довців не знайшлося. Начальник 
управління освіти і науки Тетяна 
Павленко зазначила, що не має 
жодної інформації щодо добудо-
ви, адже замовником робіт ви-
ступає управління капітального 
будівництва. 

Заступник міського голови 
Людмила Бистра проінформу-
вала, що місто працює в цьому 
напрямку, але не деталізувала 
подробиць. «Я б узагалі не зада-
вала питання по 5-й школі. Ми 
працюємо. Мінрегіонбуд також 
співпрацює з нами. Але дати чіт-
ку відповідь батькам та вчите-
лям ми не можемо. Ми зможемо 
дати відповідь лише тоді, коли 
нам скажуть «Все, ви в проекті», 
— дослівно відповіла вона.
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ГРОМАДИ БОРИСПІЛЬЩИНИ

ТИ У НАС ЄДИНА
 � Шановна громадо Бориспільського району! 30-річчя Незалежності України новий 

реформований Бориспільський район зустрічає у складі ще двох колишніх районів — 
Переяслав-Хмельницького і Яготинського, і нині об’єднує 11 територіальних громад. 
З них три міські — Бориспільська, Переяславська, Яготинська, та вісім сільських 
— Вороньківська, Гірська, Золочівська, Пристолична, Дівичківська, Студениківська, 
Ташанська та Циблівська. 

24 серпня 1991 року — велика, 
доленосна подія у житті нашої кра-
їни. Тоді конституційною більшістю 
депутатів Верховної Ради було ух-
валено Акт проголошення держав-
ної Незалежності України. Це озна-
чало здобуття українцями права на 
власну державність, на самовизна-
чення української нації. 

Та шлях до Незалежності був дов-
гим і тернистим. За свободу і во-
лю пролито багато людської кро-
ві. Сьогодні, дякуючи національ-
но-патріотичним силам нашого 
краю, державному розсекречен-
ню архівів НКВД, ми знаємо і про 
Бориспільське антибільшовиць-
ке повстання 1920 року, про його 
керівників і учасників та їх смерт-
ні вироки, про Всеукраїнський 
центральний повстанський комі-
тет 1921 року, який очолив бори-
спілець Іван Чепілко. Із забуття по-
вернулися імена сотень патріотів. 
Це були колгоспники, робітники, 
вчителі, лікарі, інтелігенція, члени 
Бориспільської громадської орга-
нізації «Просвіта», які боролися за 
незалежну, вільну Україну. І хоч че-
рез 100 років, та настав час увіко-
вічнити імена цих Героїв. Ідеї і мрії 
народу про вільну Україну в нашо-
му суспільстві ніколи не згасали. І 
розпад Радянського Союзу набли-
жав той довгоочікуваний час. 

Так, на Бориспільщині наприкін-
ці 80-х — на початку 90-х років ХХ 
ст. було створено громадську орга-
нізацію «Народний Рух України за 
перебудову», яка продовжила бо-
ротьбу за незалежність України. За-
коном України «Про правовий ста-
тус та вшанування пам’яті борців за 
незалежність України у ХХ столітті» 
члени цієї організації визнані бор-
цями за державність України.

Серед них: голова Бориспіль-
ської міськрайонної організації 
«Просвіта» Анатолій Ковальчук, го-
лова Бориспільської міськрайонної 
громадської організації Народний 
Рух за перебудову» В. Стрілько, О. 
Бойчук, А. Галатенко, В. Білкей, М. 
Поркуян, І. Приходько, В. Тименко, 
Р. Никифорук, А. Фасоля, М. Ратуш-
ний, В. Лисиця, О. Станкевич, А. Са-
ченко, О. Гриценко — з Бориспіль-
щини; М. Корпанюк, М. Кужільний, 
М. Товкайло, П. Колесник, Г. Ток-
мань — з Переяславщини; В. Мат-
вієнко, В. Шевченко, В. Курилко, П. 
Левченко, П. Дімоглов, В. Гордійчук, 
А. Олійник — з Яготинщини та бага-
то інших патріотів. 

Це вони у вересні 1991 року під-
няли український синьо-жовтий 
прапор на щоглі перед будівлею 
районної ради. Це була Перемога. 

За період довжиною у 30 років  
ми пережили дуже багато потря-
сінь. Нас не минули світові еко-
номічні кризи. Ми були свідками і 
учасниками Помаранчевої Револю-
ції і Революції Гідності. У нас були 
події на Майдані та кримські події. 

Протести студентів та Небесна Со-
тня. Та найбільшим нашим випро-
буванням, трагедією і болем ста-
ла агресія Росії на Сході України. 
Уже шість років точиться війна. Во-
на принесла розруху, страждання, 
тисячі смертей.

Згадаймо наших земляків, які у 
цій запеклій війні віддали своє жит-
тя за незалежність і цілісність на-
шої держави, за мирне життя кож-
ного з нас: В. Момота, О. Потапенка, 
С. Камінського, П. Дришлюка, К. Мо-
гилка, С. Оврашка, М. Горяйнова, Д. 
Кузьміна, С. Криворученка, Г. Лог-
вина, П. Городька, М. Голду, С. Сте-
паненка, Р. Бондара, О. Дудченка, 
О. Корпача, І. Ворохту, В. Климен-
ка, Р. Тимченка, Р. Юсипишена, В. 
Величка, М. Березового — з Бори-
спільщини; В. Корнєва, Р. Гриценка, 
А. Моругого, О. Довгого, С. Лазенка 
— з Переяславщини; Ю. Ляпіна, Є. 
Трушина, В. Раченка, В. Ткаченка, О. 
Домашенка — з Яготинщини. Вони 
— Герої. Їх подвиг — безсмертний. 
Вічна їм пам'ять. 

Ми доземно вклоняємося всім 
воїнам, які сьогодні стоять на захи-
сті рубежів України і дають ворогу 
відсіч. З любов’ю, шаною і повагою 
ставимось ми і до Народного Героя 
України, Почесного громадянина 
Бориспільського району і міста Бо-
риспіль, полковника-воїна, коман-
дира Валерія Гудзя.   

Отримавши новий статус Неза-
лежної держави, наша країна по-
при все рухається вперед. 

Інші держави побачили в ній рів-
ноправного партнера, можливість 
інвестування та взаємовигідного 
розвитку в агропромисловій сфе-
рі, логістиці, культурних і економіч-
них зв’язках. 

За часів Радянського Союзу про 
приватний бізнес не могло бути й 
мови. Але ж зміни таки відбулись! 

А хіба зараз задекларовані дер-
жавою реформи — пенсійна, судо-
ва, правоохоронна, медична, освіт-
ня, децентралізації влади та адміні-
стративна — проходять легко? Ні. 
Гадаю, на все потрібен час — і на 
апробацію, і на адаптацію усіх змін 
та нововведень. 

Зараз Бориспіль,  Переяс-
лав-Хмельницький, Яготин — це 
благоустроєні, привабливі, з роз-
виненою інфраструктурою і бізне-
сом міста. 

Те ж можна сказати і про села. 
Однак вони поки що не в такій біль-
шості. Тому й назріла реформа де-
централізації влади та адміністра-
тивна реформа, щоб змінити той 
стан, у якому перебувають нині се-
ла. Підтягнути їх до кращого рівня, 
надати більше прав і, в першу чер-
гу, створити громадам умови для 
самостійного формування бюдже-
ту й вирішувати, як розпорядити-
ся коштами, відповідати базовому 
рівню, що передбачено Законом, 
наблизити адміністративні послуги 

до людей, а значить — і саму владу. 
Та вже і сьогодні кожна громада 

має свої здобутки. 
Бориспільська ТГ (голова Воло-

димир Борисенко) завдяки об’єд-
нанню розширила свої межі. До 
її складу увійшли шість колишніх 
сільських рад — Глибоцька, Іван-
ківська, Кучаківська, Любарецька, 
Рогозівська, Сеньківська. І за тери-
торією, і за населенням, і за розвит-
ком інфраструктури, будівництва, 
освітою, культурою, медициною та 
іншими сферами життя — це най-
потужніша у районі громада. 

У місті діють три найбільші ком-
панії-забудовники району. Старій-
шиною будівельної галузі краю на-
зивають ТОВ «Трест «Бориспіль-
сільбуд» з майже 50-річною іс-
торією. Майже всі ці роки його 
очолює Олександр Сич — висо-
копрофесійний, відповідальний і 
талановитий керівник. Нині Бори-
спільсільбуд будує житло — сучас-
не, якісне і комфортне. ПрАТ «Агро-
будмеханізація» очолює Володи-
мир Шалімов — депутат міської 
ради багатьох скликань, заслуже-
ний будівельник України. Житлові 
будинки компанії з червоної цегли 
є своєрідною візитівкою Бориспо-
ля. Серед інших об’єктів компанії — 
Бориспільський академічний ліцей 
та завод KOSTAL у Дударкові. Вже 
15 років будівництвом житла у місті 
займається Світлана Танцюра, яка 
очолює фінансово-будівельну гру-
пу компаній. Професіоналізм, до-
бропорядність і відповідальність 
створюють хорошу репутацію її 
компаніям. 

За роки незалежності місто кар-
динально змінилося. Заасфальтова-
ні дороги та освітлені вулиці. Побу-
довані православні храми, з’явили-
ся нові супермаркети. Запрацюва-
ло потужне підприємство «Рошен». 
Побудовано і відкрито шість ме-
дамбулаторій, у проекті будівниц-
тво нового пологового та гінеко-
логічного відділень, завершується 
будівництво ЗДО «Казка». 

Так само може пишатися здобут-
ками кожне село громади. 

Село Іванків має такі ж доро-
ги і освітлення, як місто. Капіталь-
но відремонтовані школа, буди-
нок культури. Успішно діють ТОВ 
«Паркагро», ТОВ «Завод бурової 
техніки», ТОВ «Гідробудмех», «ТОВ 
«Альянс-Дельта» та інші. Працює 
велике фермерське господарство 
ТОВ «Агрофірма Іванків». Село сла-
виться народними умільцями, які 
демонструють свої роботи на ви-
ставках.  

У селі Глибоке дорога обов’яз-
ково приведе до капітально від-
ремонтованих БК, школи та новоз-
будованого храму. Меценати-під-
приємства ТОВ «БІОТЕХ ЛТД» та 
ТОВ «Хлібороб» допомагають се-
лам Глибоке і Городище та їх роз-
витку.  Кучаківський старостин-

ський округ налічує п’ять сіл. У Ку-
чакові проживає Петро Базюченко 
— Почесний громадянин Бори-
спільського району, заслужений 
працівник сільського господарства 
України, кандидат економічних на-
ук, 14-разовий чемпіон Європи з 
важкої атлетики та десятиразовий 
чемпіон Світу серед ветеранів. Там 
же мешкає і Олімпійська чемпіонка 
з важкої атлетики Наталія Скакун.  

Кучаківська ЗОШ І-ІІІ ст. є одні-
єю кращих у районі, в ній діє му-
зей гетьмана українського коза-
цтва Івана Сулими. У числі кращих 
і два дитсадки — «Журавлик» і «Ле-
бедик» у Лебедині.   

Любарці відомі виступами ама-
торського ансамблю «Любарчан-
ка», який є переможцем багатьох 
фестивалів в Україні. ДСТОВ «Лю-
барецьке» займає передові пози-
ції в аграрному секторі економіки 
району. Працюють завод «Екогума», 
пекарня, ТОВ «Новий елеватор» та 
ряд інших підприємств. 

Помітно розвивається Рогозів. 
Село стає більш благоустроєним. 
Змінилась сільська школа — нині 
це сучасний технічно оснащений 
освітній заклад. Працюють фермер-
ські господарства: «Альта», «Альта 

Вікторія», «Мрія-92», «Кононенко-2», 
«Валентина-2005». Здійснюють свою 
діяльність бізнесові структури: ТОВ 
«БРАЗЕС», ТОВ «Марбет», ТОВ «ЕіМ 
Красива земля». 

До Сеньківського старостин-
ського округу входять шість сіл. Як 
і в кожному селі громади, у Сень-
ківці є нові магазини, аптека, кафе, 
перукарня. Діє народний аматор-
ський колектив «Дніпровські хви-
лі», яким керує заслужений праців-
ник культури України Анатолій Чай-
ка, керівник гурту «Отаман». 

У Великій Стариці діє хоровий 
колектив «Черешенька», його ху-
дожній керівник Зоя Тимченко є 
дипломантом і переможцем кон-
курсів хорового співу як в Україні, 
так і за її межами. 

Переяславська міська терито-
ріальна громада (голова Вячеслав 
Саулко) об’єднала колишні Пере-
яслав-Хмельницьку міську раду та 
сільські ради — Великокаратуль-
ську, Вовчківську, Гайшинську, Гла-
нишівську, Дем`янецьку, Мазінську. 

На території громади функціо-
нують великі промислові підпри-
ємства: ТОВ «Завод металовиро-
бів «Вертикаль», Корпорація «Ел-
текс», ТОВ «KOSTAL Україна», ТОВ 

Дорогі друзі!
Сьогодні ми згадали всі наші громади та розповіли тільки 

про невелику частину їх здобутків і перемог протягом 30-ти 
років. Проте навіть уже зі сказаного хотілося б, щоб кожен жи-
тель нині великого Бориспільського району відчув, що разом 
ми — сила. Що у нас є і людський, і духовний, і матеріальний 
потенціал. Ми сьогодні не назвали багатьох заслужених людей, 
які живуть у нашому краї, будували і будують його, вільну Укра-
їну. Ми їх знаємо і цінуємо. Бо саме вони — наше найбільше 
багатство. Ці люди обов’язково будуть пошановані в громадах 
на святкуванні визначної події. 

Ми маємо і резерви, які обов’язково долучаться і запрацю-
ють. Прийшов час, коли кожна громада повинна бути і страте-
гом, і тактиком. І як тут не згадати класика Павла Тичину: 
«І рости, і діяти нам треба…».

Зі святом вас, дорогі земляки!
Зичу вам здоров’я, щастя, миру і злагоди. Хай вашою пра-

цею множиться добробут кожної родини, рідного краю, всієї 
України. Ми будемо спільно, непохитно й надалі відстоювати 
суверенність нашої держави, примножувати її традиції та бла-
га. Нехай Господь береже всіх нас!

Голова Бориспільської 
районної ради                                                  Антон Мотрич
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«МИЗА», ТОВ «НУС», модернізова-
ние ТОВ «Переяслав-Молпродукт». 

Гордістю є Центр професій-
но-технічної освіти та Університет 
Григорія Сковороди. 

Не так давно з’явилися п’ять су-
пермаркетів, нові кафе й рестора-
ни, аптеки. Відкрито яхт-клуб. 

У Переяславі як ніде шануються 
надбання минувшини. На всю кра-
їну відоме ім’я Героя України Ми-
хайла Сікорського, справою всьо-
го життя якого було збереження іс-
торичних пам’яток культури і ду-
ховності. Унікальним музейним 
комплексом є національний істо-
рико-етнографічний заповідник 
«Переяслав». 

Яготинська міська територі-
альна громада (голова Наталія 
Дзюба) — це 18 старостинських 
округів, які об’єднали 42 населені 
пункти. 

 Яготин за результатами облас-
них конкурсів двічі визнано містом 
найкращого благоустрою в облас-
ті.  На сьогодні найпотужнішим під-
приємством громади є модернізо-
ваний ТДВ «Яготинський маслоза-
вод», якому вже 65 років. 

У 2019 році інвестор ТОВ «Укр-
старч» викупив виробничий комп-
лекс Яготинського цукрозаводу для 
створення нового підприємства з 
глибокої переробки кукурудзи, 
аналогу якому немає на всьому по-
страдянському просторі. А це по-
над 300 робочих місць і збільшення 
надходжень до місцевого бюджету. 

Заклади освіти капітально ре-
монтуються і оснащуються. У 2000 
році відкрився Яготинський ін-
ститут Міжрегіональної академії 
управління персоналом (ДІ МАУП). 

У Вороньківську громаду (го-
лова Любов Чешко) ввійшло шість 
сільських рад — Вороньківська, 
Головурівська, Процівська, Старів-
ська, Сошниківська, Мирненська. 

Завдяки попередньому досвіду 
роботи голови Процівської сіль-
ської ради, де село Проців стало єв-
ропейським, голова прагне і всі села 
нової громади зробити зразковими.  
Так, у Процеві побудовано дитячий 
садок, амбулаторію, 16-квартирний 
будинок для освітян, будинки для 
багатодітних родин, будинок сімей-
ного типу, два парки відпочинку з 
фонтанами. Наближається до завер-
шення будівництво школи.

Відкрито готельно-ресторанний 
комплекс «Околиця», два заміські 
кінно-спортивні комплекси, філі-
ал Великоолександрівської школи 
мистецтв і ремесел. Самодіяльному 
хору села Проців присвоєно звання 
«Народний», дитячому вокально-

му ансамблю «Зорецвіт» — звання 
«Зразковий».

У селі Вороньків, який є цен-
тром громади, створено опорний 
навчальний заклад Вороньківський 
НВК. Успішно працюють фермер-
ські господарства Парубочого С., 
Черкунова С., Олійника Ю. Бюдже-
тонаповнюючим підприємством є 
ТОВ «Примтекс-Плюс». Нещодавно 
відкрито супермаркет «Фора». 

У селі Головурів діють фермер-
ські господарства «Істок», «Влад», 
ТОВ «Магнат 2017», ТОВ «Древград» 
та інші. 

У Кийлові працюють ПП «Зеле-
на гама», ПП «Аква Віта», ТОВ «Ре-
конструкція та будівництво», ТОВ 
«Агроферма Громова» та ПП «Кі-
лов», ТОВ «Заповідник — ферма 
«Кийлівська Асканія» та ін. 

Село Мирне завжди вирізнялося 
серед інших сіл своїм благоустроєм. 
А ще тим, що там створено і працює 
сільськогосподарське підприємство 
ТОВ «Старинська птахофабрика» — 
виробничий підрозділ МХП «Миро-
нівський хлібопродукт», яке є вели-
ким платником податків до місцево-
го бюджету. Успішними є і фермер-
ські господарства «Романовича» і 
«Сокіл». Розвинена інфраструктура, 
проведені поточні і капітальні ре-
монти Будинку культури, школи, ЗДО 
«Казка», медамбулаторії. Збудовано 
храм Покрови Пресвятої Богородиці.  

Село Сошників за роки незалеж-
ності ніби вдруге народилося. По-
будовано сільський клуб, загально-
освітню школу, церкву Архистрати-
га Божого Михаїла, Меморіальний 
комплекс жертвам голодомору та 
репресій, Меморіал воїнам, які за-
гинули в роки Другої світової війни. 
Заасфальтовані або висипані гра-
вієм дороги та проведено їх освіт-
лення. Працює Ржищівський вій-
ськовий лісгосп, ПП «Спрінт-К». 

Село Старе на в’їзді зустрічає 
Монументом Матері. На терито-
рії села знаходиться Міжнарод-
ний міжвідомчий багатопрофіль-
ний центр підготовки підрозділів На-
ціональної гвардії України. Успішно 
працює агрофірма «Старе». 

Ще у 1999 році був створений ди-
тячий будинок сімейного типу Аба-
євих. За ці роки там виховали біль-
ше 30 дітей. 

 Освітлено всі центральні вулиці. 
Більшість вулиць нині заасфальтова-
но. Облаштовано центральну площу. 

До Гірської ОТГ (голова Роман 
Дмитрів) увійшли три колишні сіль-
ські ради — Гірська, Мартусівська 
і Ревненська. Було побудовано два 
сучасних спортивних майданчики зі 
штучним покриттям, будується шко-

ла, спортивний клуб, парк у с. Гора. 
На території ОТГ працюють під-

приємства: садовий центр, ТОВ 
«Агро-Будсервіс», ТОВ «СІНСЕРТ ХОЛ-
ДІНГЗ Україна», ТОВ «Сітігранд», ФОП 
Ананьєв, ФОП Киреєнко, ФОП Івани-
ця, ФОП Річка, ФОП Кондратюк. ФОП 
Гуменюк, ФОП Кубрак, ФОП Шев-
ченко, ФОП Ярмак, ФОП Мамедов 
— кафе «Шашличний Дворик», 
ФОП Іваниця (с. Ревне).

Золочівська ОТГ (голова Олек-
сандр Лазаренко) об’єднала ко-
лишні Гнідинську і Вишеньківську 
сільські ради. В обох селах побу-
довані середні школи, почав пра-
цювати приватний освітній заклад 
«Золоче» (Вишеньки).

У Гнідині відкрито новозбудова-
ний корпус ЗДО «Веселка». 

У селах працюють амбулаторії за-
гальної практики сімейної медицини. 

 Діє КП «Гнідинкомунсервіс». По-
будовано приміщення пождепо та 
створено пожежну команду. Повні-
стю реконструйовані сільські елек-
тромережі, встановлено 18 розван-
тажувальних ТЕП, збудована під-
земна лінія електроживлення села 
від ТП «Роща». Створено центр на-
родної творчості «Розмаїття», жіно-
чий вокальний ансамбль «Родина».

У Вишеньках капітально відре-
монтовано приміщення Будинку 
культури. Вокальний жіночий ан-
самбль «Вишенька» отримав зван-
ня народного. 

Відкриті ресторанні комплекси 
«Ольгерд» та «Романс», ТК «Вишень-
ки», кафе-бари, магазини. 

Пристолична ОТГ (голова Ми-
кола Каськів) об’єднала колишні 
Щасливську, Великоолександрів-
ську і Дударківську сільські ради. 
Це фінансово самодостатня і успіш-
на громада. 

У 2018 році відкрився Бори-
спільський інклюзивно-ресурсний 
центр у селі Проліски. 

На території ОТГ працюють під-
приємства, які є найбільшими плат-
никами податків у бюджет грома-
ди: ДП «ФМ ЛОЖІСТІК ДНІПРО», 
ТОВ «ДР. РЕДДІ’С ЛАБОРАТОРІЗ», ДП 
«ЕЙВОН КОСМЕТІКС ЮКРЕЙН», ТОВ 
«АМАКО Україна», ТОВ «ЕГЕРЗУНД 
СІФУД», «СУМІТЕК Україна» (ЯПО-
НІЯ), ХФК «БІОКОН».

Працюють сільськогосподарські 
підприємства: ТОВ «АГРО-РЕГІОН 
БОРИСПІЛЬ», ТОВ «АГРО-ХОЛДИНГ 
МС», ДП «ЧАЙКА».

Дівичківська ОТГ (голова Олек-
сандр Слюсар) — перша об’єднана 
громада в Переяслав-Хмельниць-
кому районі Київської області. До її 
складу входить сім населених пунк-
тів: Стовп’яги, Кавказ, Гречаники, 

Веселе, Ковалин, Єрківці з адміні-
стративним центром в селі Дівички.

За роки незалежності відбулося 
відкриття нового Будинку культури. 

У с. Стовп’яги збудована школа, 
садочок, ФАП, кабінет стоматології, 
відділення поштового зв’язку, дитя-
чі майданчики, аптека. Встановле-
но два пам’ятні знаки — жертвам 
аварії на ЧАЕС та жертвам голодо-
мору, два меморіали — односель-
цям та загиблим воїнам при фор-
суванні Дніпра під час Другої сві-
тової війни. 

У с. Єрківці відкрито музей се-
ла, храм св. Архістратига Михаїла 
та всіх Небесних сил безплотних, 
здійснено капітальний ремонт БК.

У Ковалині побудовано 270 бу-
динків для переселенців із зони 
ЧАЕС. Відкрито пам’ятник жертвам 
Чорнобиля. Діють підприємства: 
ТОВ «Етиленсервіс», ТОВ «Тіволі-
Флюр», ТОВ «Газда» та інші. 

У травні 2021 року в Дівичків-
ській громаді офіційно відкрився 
Центр надання адміністративних 
послуг.

Студениківська ОТГ була утво-
рена в грудні 2017 року внаслідок 
об’єднання п’ятьох сільських рад. 
У 2020 році до складу Студеників-
ської громади приєдналися ще три 
сільські ради.

Останнім часом у громаді відбу-
лися відчутні зміни. У с. Студеники 
почало працювати ФГ «Світ Ланів». 
У с. Переяславське розпочала ро-
боту ГК «Нива Переяславщини», яка 
на сьогодні є найбільшим платни-
ком податків громади та одним із 
найбільших виробників свинини 
в Україні. У с. Соснова розпочало 
свою діяльність ПП «Соснова». У с. 
Пристроми працює ТОВ «Укрпром-
постач». У с. Сомкова Долина пра-
цює норкова ферма «Пелском». У 
селі Переяславське збудовано шко-
лу, проведено термомодернізацію 
та перекриття даху опорної шко-
ли, створено інклюзивно-ресурсий 
центр на базі опорного закладу. Ко-
жен новонароджений отримує 20 
тис. грн. Створено центр безпеки 
громади.

Уже три роки працює комуналь-
не підприємство громади. 

Студениківська громада за оцін-
ками міжнародних експертів із де-
централізації у 2019 році перебува-
ла на дев’ятому місці серед громад 
України із населенням до п’яти ти-
сяч осіб. У першому півріччі 2020 
року вона вийшла на третє місце в 
Україні серед 308 громад.

Ташанська ОТГ (голова Василь 
Вовчанівський) утворилася об’єд-
нанням восьми колишніх сільських 

рад — Горбанівської, Шевченків-
ської, Виповзької, Малокаратуль-
ської, Полого-Вергунівської, По-
моклівської, Улянівської, Денисів-
ської. 

За час незалежності всі села гро-
мади отримали новий розвиток. 
Так, у с. Чопилки працює ПП «Ері-
дон», яке за європейськими техно-
логіями вирощує ВРХ. ПП «Євро-
сем» займається вирощуванням 
с/г культур. Створено ФГ «Калина». 
На території громади діють підпри-
ємства, фермерські господарства: 
ПП «Земля Переяславщини», ВПС 
ТОВ «Родень» (с. Виповзьке), ТОВ 
«Колос», ФГ «Волошка» (с. Улянівка).

У с. Мала Каратуль розпочалося 
будівництво нового сучасного мо-
лочного комплексу (ПП «Євросем»).

Сучасного вигляду щодня набу-
ває Пологово-Вергунівський ста-
ростинський округ. За час неза-
лежності у с. Шевченкове побудо-
вано нову школу.

У Помоклях відкрито ЗДО «Ви-
шенька». Працює ПП «Євросем», ПП 
«Соснова» та інші підприємства. У 
Денисах діє ТОВ «Маіс». У Ташані бу-
ло побудовано нову школу, яка нині 
є НВО І-ІІІ ст. і працює як дошкільний 
заклад. Основними меценатами і се-
ла, і всієї громади є ПП «Ерідон» та 
ПП «Євросем» (С. Кролевець). 

Працюють художні аматорські ко-
лективи: «Злагода» (с. Горбані), «Бе-
региня» (с. Виповзьке), «Райдуга» (с. 
Улянівка), «Надія» (с. Ташань) тощо.

Циблівська ОТГ (голова Олек-
сандр Палагута) — це сім сіл коли-
шнього Переяслав-Хмельницького 
району: Хоцьки, Лецьки, Світанок, 
Пологи-Яненки, Вінинці, Пологи-Чо-
бітьки з центром у с. Циблі. Село Ци-
блі виникло в 70-х роках минулого 
століття. Сьогодні воно відоме своїм 
медико-соціальним центром вете-
ранів війни. Там відкрита медамбу-
латорія, побудовано Будинок куль-
тури, у якому працюють творчі ко-
лективи, танцювальна школа, теа-
тральна студія та гурток малювання.

 У громаді є фермерські госпо-
дарства, необхідна сфера послуг 
— торгові підприємства, перукар-
ні, аптеки. 

На території громади є чимало 
озер. Приватні підприємці займа-
ються риборозведенням. Діє ДП 
«Переяслав-Хмельницький агро-
лісгосп».

 На сьогодні бюджет громади 
успішно перевиконується і за шість 
місяців поточного року склав 184%. 
І це завдяки успішно проведеній ін-
вентаризації земель. Усе це дає під-
стави говорити про те, що Циблів-
ська ОТГ буде успішно розвиватися. 
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СПОРТ

ОЛІМПІЙСЬКІ НАДІЇ. ТРЕНЕР ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ ПРО 
ОЛІМПІАДУ В ТОКІО ТА ЮНІ ТАЛАНТИ БОРИСПОЛЯ

 � В Бориспільській ДЮСШ дітей тренує заслужений 
тренер України, тренер по спортивній ходьбі олімпійської 
збірної України Соломін Анатолій Васильович. Він їздив на 
ігри в Токіо, а своїми враженнями поділився з «Вістями».

— Тренером із якого виду 
спорту ви їздили в Токіо? Скільки 
ваших вихованців взяло участь в 
Олімпіаді?

— Загалом я працюю не лише 
в Борисполі, а ще й у школі вищої 
спортивної майстерності в Брова-
рах. В мене є двоє вихованців по 
спортивній ходьбі. 

Учениця — заслужений май-
стер спорту Людмила Аліновська 
— має в активі бронзу Чемпіона-
ту світу 2015-го року та срібло 
Чемпіонату Європи 2016-го. По-
тім в неї була перерва — декрет-
на відпустка. Після цього вона 
відновилась і цьогоріч перебу-
ває в гарній формі. Учень — Еду-
ард Забуженко. Бронзовий при-
зер чемпіонату Європи. Ми спо-
дівались на олімпійські нагоро-
ди, але не склалося. 

— Як гадаєте, що могло стати 
на заваді?

— Важко сказати. Тренувались 
ми тут, а перед самими змагання-
ми поїхали в Японію. Спортсмени 
кажуть, що вони не встигли акліма-
тизуватись. Можливо, подіяли й ан-
тиковідні заходи. Ми ж кожного дня 
здавали ці тести. 

Коли кожен день цим живеш і 
бачиш, що серед твоїх вихованців 
є потенційні призери, пережива-
ти провали дуже важко. А тим паче 
важко шукати їм пояснення.

Загалом підготовку до Олімпіади 
оцінюю незадовільно. Але зрозу-
мійте — призера олімпійських зма-
гань неможливо виховати за рік. 
Зараз у нас змінився голова феде-
рації легкої атлетики, дуже досвід-
чена людина. Сподіваємось, нада-
лі цим питанням буде приділятись 
більше уваги.

— На скільки медалей розра-
ховували в збірній України?

— В усій збірній не знаю. В легкій 
атлетиці сподівались на 4-5 наго-
род. Легка атлетика — найбільший 
за кількістю медалей вид спорту на 
Олімпіаді, тут розігрується 46 комп-
лектів нагород. Українська збірна 
з легкої атлетики в Токіо отрима-
ла лише одну бронзову нагороду. 

— Кажуть про велику конку-
ренцію на іграх, це так?

— Порівняйте самі: в 1964 ро-
ці вже була Олімпіада в Токіо. То-
ді участь в іграх взяли 96 країн. 
Цьогоріч на Олімпіаду приїхали 
спортсмени з більш ніж 200 країн 
світу. Тобто конкуренція дуже сер-
йозна. 

— Які ваші враження від Японії?
— Виключно позитивні. Ось ди-

вишся на цих людей (японців) і ро-
зумієш, що тут людина людині друг 
та брат. Вони дуже привітні люди. 
Організували все дуже гарно, мо-
лодці. Та й виступили теж вражаю-
че. Ніхто не очікував від них такого 
потужного виступу. 

— До речі, хотілося б дізна-
тись, як тренер вашого рівня по-
чав працювати в Бориспільській 
спортшколі?

— За це треба дякувати директо-
ру ДЮСШ Михайлу Шкорупу. Я завж-
ди працював із дорослими, мешкав 
у Києві. Але захотілось якогось за-
тишку, спокою, і я придбав будинок 
у Борисполі. Моїм сусідом виявився 
директор спортшколи, він і запро-
понував мені попрацювати з дітьми. 
І ось вже 4 роки я працюю тут трене-
ром із легкої атлетики.

Звичайно, тут більше уваги йде 
на розвиток плавання та хокею на 
траві, але легка атлетика вже впев-
нено посідає третє місце за кількі-
стю дітей, які відвідують тренуван-
ня. І досягнення в нас теж уже є — 
цього року мій вихованець зайняв 
третє місце на чемпіонаті України.

— Шукаєте тут нові таланти 
для збірної?

— І це також. Адже необхідно шу-
кати таланти серед дітей. Ростити 
їх, надавати їм усі умови для трену-
вань та розвитку. І тоді вони змо-
жуть боротись за олімпійські наго-
роди. 

У нас у країні багато талановитої 
молоді, і чому вони не стають про-
фесійними спортсменами — вели-
ке питання. У мене на нього немає 
відповіді.

— Що скажете про дітей Бори-
споля, чи є потенціал?

— Я чотири роки тут працюю. Є 
талановиті діти, але треба працю-
вати. І не просто працювати, а «па-
хати». Адже вершини спорту не під-
корюються просто так.

Тут є і проблеми розуміння. І не 
лише з боку дітей, а й батьків. Ад-
же якщо ти хочеш стати професій-
ним спортсменом, треба приклада-
ти багато зусиль. Сьогодні молодь 
не дуже хоче важко працювати. Та 
й батьки здебільшого не розгляда-
ють спорт як кар’єру для своїх дітей.

Я багато спілкуюсь з батьками 
своїх учнів, намагаюсь пояснити їм, 
що просто так відвідувати заняття 
— це одна справа, а от мріяти, йти 
до високих результатів — це зов-
сім інше. 

Найголовніше, аби думка бать-
ків і дітей співпадала. Якщо дити-
на хоче цим займатись, якщо во-
на прагне досягти результату — 
батьки повинні надати підтримку. 
Адже підтримку близьких не замі-

нить жоден тренер.
— Спортивну школу планують 

розбудовувати. На вашу думку, 
це допоможе розвитку легкої ат-
летики в місті?

— Однозначно так! Вже зараз у 
нас відчувається нестача примі-
щень. Дуже багато дітей хочуть за-
йматись спортом. А чим більше їх 
приходить, тим більша вірогідність 
того, що серед них будуть справж-
ні таланти. 

Масовий спорт — це не про-
сто гарна фраза. Коли учнів ба-
гато, тренеру легше знайти тих, 
хто дійсно здатний на великі до-
сягнення в спорті. В Борисполі 
таких дітей чимало, тому наше 
завдання — дати їм змогу реалі-
зувати себе.

Богдан РАК
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ВАРТІСТЬ ПРОЇЗДУ: ПІДНЯТИ НЕ МОЖНА ЗМЕНШИТИ
 � На черговій сесії Бориспільської міської ради вирували 

емоції. Група депутатів внесла з голосу питання про 
скасування рішення виконавчого комітету про підвищення 
тарифів на пасажирські перевезення в громадському 
транспорті міста. Питання болюче для міста, тому не 
дивно, що його обговорення проходило емоційно.

Богдан РАК

Питання про скасування рішен-
ня виконавчого комітету на почат-
ку засідання підняв депутат Ілля Лу-
ців. В своєму виступі він згадав по-
переднє підвищення вартості пе-
ревезень та зобов’язання, які взяли 
на себе тоді перевізники.

«Два роки тому піднімали тари-
фи з 4 до 6 грн. Тоді був колапас, 
місто стояло, не їздили маршрутки. 
Тоді була проблема, долар підняв-
ся, паливо подорожчало. Саме тоді 
був підписаний меморандум із пе-
ревізниками щодо підняття тари-
фів до 6 грн. Але згідно меморан-
думу перевізники мали покращити 
автопарк та сервіс (встановити ко-
ндиціонери, в салоні має бути при-
брано). Перевізники на це погоди-
лися. Пройшло два роки, за цей час 
перевізниками нічого не було зро-
блено. Оновлення автопарку не-
має, сервісу немає, нові рейси залу-
чати не хочуть, а в кулуарах точать-
ся розмови, що взагалі припинять 
рейси. Ціна на пальне залишилася 
такою ж, якою була при підвищенні 
до 6 грн, тому я вважаю, що ціна 8 
грн є необгрунтованою», — зазна-
чив Ілля Луців.

Мова йде про рішення викон-
кому, прийняте в червні 2018 ро-
ку, коли був затверджений тариф 6 
грн. Тоді дійсно був підписаний ме-
морандум. Він передбачав, що ок-
рім пільгових категорій, захищених 
законом, діти шкільного віку опла-
чуватимуть лише 50% вартості про-
їзду і два пенсіонери за рейс їзди-
тимуть безкоштовно. 

Також тоді було досягнуто до-
мовленості, що школярам запро-
понують придбати місячні проїзні 
квитки у еквіваленті вартості 30 грн 

на тиждень — це сума 5 поїздок ту-
ди і назад. Але їздити квиток дозво-
лить без обмежень.  

«У меморандумі, на який ви по-
силаєтесь, нічого не було сказано 
про те, що в маршрутках повинні 
працювати кондиціонери. Там вза-
галі нічого не було про їх технічний 
стан. Він стосувався лише пільгових 
перевезень», — відповів Іллі Луціву 
депутат міської ради та перевізник 
Сергій Кулик.

Так, дійсно, жодного слова про 
технічний стан маршруток у мемо-
рандумі не було. Про це говорили, 
перевізники запевняли, що при та-
рифі 6 грн вони за півроку всі свої 
транспортні засоби приведуть у на-
лежний технічний стан. Але на па-
пері це не було зафіксовано. Цим 
перевізники і користуються.

Чи є обґрунтування?
Завітала на сесію і група громад-

ських активістів на чолі з екс-депу-
татами Олегом Вересом та Яросла-
вом Годунком. Вони напряму поста-
вили питання — чи є економічне 
обґрунтування такого підвищення? 
На їх думку, його не існує.

«У пояснювальній записці до ре-
гуляторного акту щодо підвищення 
тарифу маємо збільшення варто-
сті пального з 26,99 до 30 грн, тоб-
то на 11%. Мінімальна заробітна 
плата збільшилася із 3800 до 6000 
грн, тобто на 58%. Вартість шин 
змінилася з 4750 до 5625 грн, тоб-
то збільшилася на 18%, акумулято-
рів — на 16% (із з 3700 до 4280 грн). 
Таким чином, основні складові та-
рифу підвищились відповідно на 11 
та 58 відсотків. Вартість же проїзду 
рішенням виконкому збільшено з 6 

до 10 грн, тобто на 67%. Я в жодно-
му розрахунку не побачив, звідки 
взялася ця цифра. Жоден показник 
не зріс на таку цифру! Незрозуміло, 
на що посилалися члени виконав-
чого комітету, коли ухвалювали це 
рішення», — зазначив Олег Верес.

Чіткої відповіді на це питання ак-
тивісти не отримали. Звучали лише 
слова про те, як важко зараз вижи-
вати перевізникам.

Думка депутатів
Депутати міської ради зазначи-

ли, що встановлення тарифів не є 
функцією міської ради, цим займа-
ється виконавчий комітет. Там є від-
повідні фахівці, які й повинні вирі-
шувати, який має бути тариф.

«Я вважаю, що 10 гривень — це 
багато. І шість багато. І навіть чо-
тири. Але зараз міська рада знахо-
диться в заручниках у перевізників. 
Якщо вони завтра не вийдуть на 
маршрути, як це вже було, куди пі-
дуть люди? До перевізників? Ні, во-
ни підуть до нас, депутатів, або до 
міського голови. У нас, на жаль, не-

має альтернативи цим перевізни-
кам. Якби в нас був комунальний 
транспорт, ми могли б розмовляти 
з ними по-іншому. І вони б бояли-
ся, що можуть втратити маршрути. 
Але в нас його немає», — зазначив 
депутат міської ради Ігор Шалімов.

Що в підсумку?
У підсумку бурхливої дискусії 

міський голова запропонував змі-
нити рішення та відправити питан-
ня на довивчення.

«Скасувати рішення виконавчо-
го комітету я вважаю неправиль-
ним, тому що доведеться півроку 
вирішувати, який тариф є обгрун-
тованим. Тому правильніше внести 
зміни в рішення виконавчого комі-
тету. Це прерогатива виконавчого 
комітету, а не сесії. Моя пропози-
ція — це питання ми розглянемо 
на сесії, але із правкою. Ми візьме-
мо до відома надану інформацію і 
відправимо питання на доопрацю-
вання зі створенням робочої групи, 
яку я хочу, щоб очолили Ярослав 
Годунок і Олег Верес. Термін я даю 

тиждень, до наступного виконкому. 
Напрацюйте обгрунтований тариф, 
виконавчий комітет із задоволен-
ням збереться і встановить такий 
тариф, який має бути. Буде 4 грн — 
значить 4, буде 8 — отже 8, 12 — то 
12», — зазначив міський голова Во-
лодимир Борисенко.

Питання в такому формулюванні 
депутати не підтримали. «За» про-
голосували лише 19 із них. Таким 
чином, підвищення тарифів зали-
шилось поки без змін, а питання 
пасажирських перевезень і нада-
лі буде під пильною увагою депу-
татів.

«Питання пасажирських переве-
зень у місті складне і заплутане. Є 
питання і до кількості маршрутів, 
і до їх протяжності. Є питання до 
якості рухомого складу маршруток, 
до графіку. Тобто це єдине велике 
складне питання, яке, на жаль, не 
має простого рішення. Над ним не-
обхідно довго та наполегливо пра-
цювати. За день, навіть за тиждень, 
такі рішення не приймаються», — 
підбив підсумки обговорення Ігор 
Шалімов.

ЗДЕШЕВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ — ПРИМАРНА ЕКОНОМІЯ
Ірина КОСТЕНКО 

Кабінет Міністрів зафіксував 
знижену ціну електроенергії на 
період з 1 жовтня 2021 р. до 30 
квітня 2022 р. для індивідуаль-
них побутових споживачів 

Нові тарифи оприлюднено у по-
станові Кабміну №859 від 11 серп-
ня 2021 року. Ціну електроенер-
гії для індивідуальних побутових 
споживачів встановлено на рів-
ні 1,44 грн/кВт-год за обсягу спо-
живання 250 кВт-год/місяць, для 
побутових споживачів з обсягом 
споживання понад 250 кВт-год/
місяць ціна залишиться на рівні 
тарифу в 1,68 грн/кВт-год, що ді-
яв до цього, за весь обсяг спожи-
вання.

Для порівняння: раніше перші 
100 кіловат всі оплачували за піль-
говою ціною. А нині при переви-
щенні 250 кВт повну ціну плати-
тимемо за всю спожиту електро-
енергію.

Чи справді електроенергія 

вийде дешевшою для тих, хто 
вкладеться у пільгові межі? 

Було. Тариф на перші спожиті 
100 кВт електроенергії становив 
0,9 грн, тобто 90 грн. Додаємо ще 
150 кВт по 1,68 грн, і отримаємо 252 
грн, а разом за 250 кВт ми плати-
ли 342 грн. 

Кілька місяців тому ці пільгові 
100 кВт відмінили, а тепер запро-
понували новий варіант.

Стало. При споживанні домогос-
подарством до 250 кВт тариф ста-
новить 1,44 грн/кВт-год, отримає-
мо результат 360 грн, що на 18 грн 
більше, ніж було.

Згідно з постановою, тариф в 1,68 
грн/кВт-год залишився незмінним 
для колективних побутових спо-
живачів, гуртожитків, які розрахо-
вуються за електроенергію за за-
гальним лічильником споживача-
ми-фізичними особами, якщо елек-
троенергія використовується для 
власних потреб, за винятком профе-
сійної та господарської діяльності.

За таким же тарифом бага-
токвартирні житлові будинки, 
включно з гуртожитками, опла-
чуватимуть електроенергію, що 
використовується на технічні ці-
лі та освітлення дворів, східців і 
номерних знаків, а також дачні, 
дачно-будівельні та гаражно-бу-
дівельні кооперативи, садові то-
вариства, кооперативи на робо-
ту насосів і освітлення територій. 
Не змінився тариф для юридич-
них осіб, майно яких використо-
вується для компактного посе-
лення внутрішньо переміщених 
осіб, для задоволення їх побуто-
вих потреб, також на комуналь-
но-побутові потреби релігійних 
організацій.

Коли за тиждень до публікації по-
станови міністр енергетики Герман 
Галущенко представляв її проект, 
він наголошував, що за зниженим 
тарифом зможуть оплачувати елек-
троенергію 80% побутових спожи-
вачів.
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Любіте, діти, Україну!
Вона нам мати — вона єдина.
Любіте ці яснозорі ночі, 
Росяний ранок, спів солов’я в гаю
Аж до світанку.
Шум житніх колосків
В полях безкрайніх.
Любіте густі діброви, шовкові трави, 
Широкі ріки й барвистих кольорів розмай.

Не відрікайтеся від матері 
І Батьківщини,
Бо гірко буде жити в світі вам без них.
Це Альфа і Омега.
Це все святе, благословенне Богом.
В світах далеких і тут
Без них ніхто іще не існував.

Бориспілька Тіна Квітень
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ЦІКАВА МИНУВШИНАЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В ІНТЕРНЕТІ, 
ЗАЛИШАЙТЕ СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ УЧАСТЬ В 

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ

I-VISTI.COM

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

Оголошення щодо намірів про отримання дозволу на викиди забрудню-
ючих речовин у повітря

Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» повідомляє про 
наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосфер-
не повітря для виробничого майданчику № 1, за адресою: 08300 Київська обл., 
Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7. На виробничому майданчику № 1 
розташовані допоміжні виробництва з обслуговування і ремонту авіатехніки та 
автотранспорту, стоянки автотранспорту та налічується 191 джерело викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Згідно ДСП-173 (Додаток № 4) 
нормативна санітарно-захисна зона прийнята 100 м. Санітарно-захисна зона ви-
тримана. Відстань до найближчої житлової забудови близько 600 м в с. Мартусівка 
у південно-західному напрямку. Аналіз розрахунку розсіювання свідчить про те, 
що перевищень встановлених ГДК в районі житлової забудови по всіх інгредієнтах 
не виявлено.

В атмосферне повітря надходять наступні забруднюючі речовини: 

Зауваження та пропозиції щодо намірів ДП МА «Бориспіль» виробничий 
майданчик №1 надсилати в місячний термін до Бориспільської районної 
державної адміністрації за адресою: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. 
Київський Шлях, 74, тел. (04595) 6-14-38.

Оголошення щодо намірів про отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у 

повітря 

Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» повідомляє про наміри щодо 

отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для виробничого 

майданчику № 1, за адресою: 08300 Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7. 

На виробничому майданчику № 1 розташовані допоміжні виробництва з обслуговування і ремонту 

авіатехніки та автотранспорту, стоянки автотранспорту та налічується 191 джерело викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Згідно ДСП-173 (Додаток № 4) нормативна 

санітарно-захисна зона прийнята 100 м. Санітарно-захисна зона витримана. Відстань до найближчої 

житлової забудови близько 600 м в с. Мартусівка у південно-західному напрямку. Аналіз розрахунку 

розсіювання свідчить про те, що перевищень встановлених ГДК в районі житлової забудови по всіх 

інгредієнтах не виявлено. 

В атмосферне повітря надходять наступні забруднюючі речовини:  

N 
п./п 

Найменування речовини Потужність викиду 
забруднюючої 
речовини, т/рік 

1 Ванадій та його сполуки в перерахунку на п’ятиокисид ванадію 0,000003 
2 Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)  0,058297 
3 Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану 0,0028233 
4 Натрію гідроокис (натр їдкий,сода каустична) 0,001656 
5 Ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть 0,000029 
6 Свинець та його сполуки в перерахунку на свинець 0,0000008 
7 Хром та його сполуки в перерахунку на триоксид хрому 0,000029 
8 Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 7,3254377 
9 Сульфатна кислота (Н2SO4) [сірчана кислота] 0,112495 
10 Кремнію діоксид  0,00108 
11 Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 0,18614876 
12 Оксид вуглецю 1,0603269 
13 Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий 

водень 
0,000225 

14 Фториди, що легко розчиняються (наприклад NaF) та їх сполуки в 
перерахунку на фтор 

0,0007689 

15 Фториди погано pозчинні неоpганічні (фтоpид алюмінію і кальцію) 0,00048 
16 Метан 0,293606 
17 2-~Метилпропен (ізобутилен) 0,00001 
18 Ксилол 0,058344 
19 Стирол 0,01125 
20 Толуол 0,039041 
21 Спирт бутиловий 0,017084 
22 Спирт метиловий 0,00143 
23 Спирт етиловий 0,006281 
24 Бутиловий ефір оцтової кислоти 0,050784 
25 Етилацетат 0,01359 
26  Етиловий ефір етиленгліколю 0,010937 
27 Диметоксиметан (метилаль, диметилформаль) 0,001376 
28 Ацетон 0,002092 
29 Акрилонітрил 0,000003 
30 Бензин (нафтовий,малосірчистий, в перерахунку на вуглець) 0,8952425 
31 Гас 0,1267032372 
32 Масло мінеральне нафтове(веретенне,машинне,циліндров.та інш.) 0,000400 
33 Сольвент нафта 0,014156 
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Найменування речовини Потужність викиду 
забруднюючої 
речовини, т/рік 
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11 Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 0,18614876 
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24 Бутиловий ефір оцтової кислоти 0,050784 
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26  Етиловий ефір етиленгліколю 0,010937 
27 Диметоксиметан (метилаль, диметилформаль) 0,001376 
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Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП»,  отримало 
Висновок з оцінки впливу на довкілля від 13.08.2021 р. №21/01-20202285406/1 
(реєстраційний номер справи 20202285406) планованої діяльності «Рекон-
струкція власного складу нафтопродуктів об’ємом 11 300 м. куб., в частині 
облаштування системи пожежогасіння та встановлення електронних рівне-
мірів на об'єкті за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 
9», виданий Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України. 
Із матеріалами справи можна ознайомитись в мережі Інтернет (http://eia.menr.
gov.ua) в Єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля.
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(дата офіційного опублікування в Єди-
ному 

реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними 
засобами ведення Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарю-

вання)
(реєстраційний номер справи про 

оцінку 
впливу на довкілля планованої діяль-

ності 
(автоматично генерується програмними 
засобами ведення Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає 

оцінці впливу на довкілля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ «БІСКВІТНИЙ КОМПЛЕКС 
«РОШЕН». 

Код ЄДРПОУ 34717491
(повне найменування юридичної осо-

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

фізичної особи-підприємця, ідентифі-
каційний код або серія та номер паспорта 
(для фізичних осіб, які через свої релігій-
ні переконання відмовляються від при-
йняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та офіційно по-
відомили про це відповідному контролю-
ючому органу і мають відмітку у паспорті)

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

1. Інформація про суб’єкт господарю-
вання

08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. 
Привокзальна, буд. 82.

Т е л е ф о н :  + 3 8 0 4 4 2 3 2 9 7 3 3 , 
+380442329790.

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

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

Планована діяльність, її характеристика
Планованою діяльністю є нове будів-

ництво цеху з переробки харчової солі 
електролітичним методом в межах Бо-
риспільської міської територіальної гро-
мади, Бориспільського району, Київської 
області (кадастровий номер земельної 
ділянки: 3220886700:09:003:0268).

Технічна альтернатива 1. 
Передбачено нове будівництво цеху з 

переробки харчової солі електролітич-
ним методом  на основі мембранної клі-
тинної технології. Метод заснований на 
властивості водних розчинів хлористих 
солей лужних металів, в даному випад-
ку хлориду натрію (кухонної солі) (NaCl), 
розкладатися під дією постійного струму, 
з утворенням газоподібного хлору, роз-
чину їдкого лугу і газоподібного водню. 
В процесі мембранних елементів, катод і 
анод фізично відокремлені один від одно-
го, що дозволяє уникати змішування газів, 
що утворюються (водень і хлор, відповід-
но). В якості сепаратора використовуєть-
ся високоефективна селективна синтетич-
на мембрана (перфторований полімер), 
яка дозволяє пропускати тільки воду і 
розчинений натрій, але не пропускає 
хлориди з анодного відсіку в катодний 
відсік. Технологія мембранних елементів 
являє собою найкращу доступну техноло-
гію (НДТ) хлорно-лужного виробництва 
у зв’язку з відсутністю ртуті та азбесту і 
більш низького рівня енергоспоживан-
ня (відповідно до Industrial Emissions 
Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution 
Prevention and Control) «Best Available 
Techniques (BAT) - Reference Document for 
the Production of Chlor-alkali»; Директи-
ва про промислові викиди  2010/75/ЄС 
(Комплексне запобігання та обмеження 
забруднення) «Найкращі доступні тех-
нології (НДТ) - Довідковий документ для 
хлорно-лужного виробництва»).

Для забезпечення об’єкта тепловою 
енергією передбачене будівництво влас-
ної газової котельні, загальною тепловою 
потужністю 2,055 МВт. Забезпечення цеху 
електроенергією відбувається шляхом 
під’єднання до існуючих електричних 
мереж.

Технічна альтернатива 2.
У якості альтернативи розглянуто ком-

біноване виробництво електричної та 
теплової енергії (когенерація) на власні 
потреби за допомогою газо-поршневих 
двигунів (ГПД) «MWM» типу TCG 3016 V16, 
загальною тепловою потужністю 2,061 
МВт, загальною електричною потужністю 
2,4 МВт.

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

Місце провадження планованої діяль-
ності: територіальна альтернатива 1.

Сеньківський старостинський округ, 
Бориспільської міської територіальної 
громади (за межами населеного пункту), 
Бориспільського району, Київської облас-

ті. Цільове призначення земельної ділян-
ки – 11.02 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних буді-
вель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості.

Місце провадження планованої діяль-
ності: територіальна альтернатива 2.

Не розглядається. Земельна ділянка 
знаходиться у приватній власності ТОВА-
РИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ «БІСКВІТНИЙ КОМПЛЕКС «РОШЕН».

4. Соціально-економічний вплив пла-
нованої діяльності

Планова діяльність підприємства має 
позитивний соціально-економічний 
вплив, що полягає у створенні нових ро-
бочих місць для місцевого населення з 
конкурентною заробітною платнею, по-
повненні державного та місцевих бюдже-
тів за рахунок податків та зборів, посилен-
ні конкурентоспроможності національної 
економіки та підвищенні інвестиційної 
привабливості регіону. Продукція, яку 
передбачається виготовляти на підпри-
ємстві, матиме попит у використанні в 
різних галузях промисловості, медицині, 
сільському господарстві.

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

Планована діяльність включає повний 
цикл виробництва гіпохлориту натрію, 
гідроксиду натрію та соляної кислоти. В 
проектних рішеннях врахований досвід 
будівництва та експлуатації існуючих заво-
дів з виробництва аналогічних продуктів 
швейцарської компанії AVS Technology AG. 

Робота виробничого цеху передбачена 
у двох режимах: 

- 1-й режим – робота зони електролізу і 
блоку виробництва кислоти HCl на повну 
потужність, при якому залишок вологого 
хлору направлятиметься до підрозділу з 
виробництва гіпохлориту. Вихід продуктів 
по 1-му режиму роботи, кг/добу: гіпохло-
рит натрію (масова концентрація актив-
ного хлору 190 г/дм3) – 22 130, гідроксид 
натрію 50% – 12 590, соляна кислота 32% 
– 36 245.

- 2-й режим передбачає роботу зони 
електролізу на повну потужність, блок HCl 
не працюватиме. Весь вологий хлор на-
правлятиметься до підрозділу з виробни-
цтва гіпохлориту. Вихід продуктів по 2-му 
режиму роботи становитиме, кг/добу: 
гіпохлорит натрію (масова концентрація 
активного хлору 190 г/дм3) – 96 588, гід-
роксид натрію та соляна кислота – 0.

Загальна кількість готової продукції 
на рік: соляна кислота 32% – 5980,425 т; 
гіпохлорит натрію (масова концентрація 
активного хлору 190 г/дм3) – 19588,47 т; 
гідроксид натрію 50% – 2077,35 т.

Для досягнення зазначеної добової 
потужності передбачається встановлен-
ня трьох електролізерів «BipEK 38/40» 
виробництва AVS Technology AS (Швей-
царія). Кожен електролізер буде постав-
лятись з 38 окремими та повністю зі-
браними електролітичними клітинками, 
кожна активною площею – 1 м2. 

Загальна площа земельної ділянки 
складає 2 га.

Для провадження планованої діяль-
ності передбачаються окремі системи 
господарського, виробничого та проти-
пожежного водопостачання. 

Для потреб виробничого та господар-
ського водопостачання підприємства 
передбачено буріння двох артезіанських 
свердловин, загальним дебітом до 20 м3/
год (до 300 м3/добу). Вода з артезіанських 
свердловин буде направлятися в два під-
земні склопластикові резервуари запасу 
«сирої води», загальним об’ємом 400 м3.

Для забезпечення підприємства елек-
тричною енергією передбачається вста-
новлення закритої трансформаторної під-
станції (ЗТП) 10/0,4 кВ з трансформатором 
2500 кВА. Живлення проектованої ЗТП пе-
редбачається від існуючого РП-10 кВ (ПС 
110/10 кВ, що розміщена на території іс-
нуючого підприємства ТОВ «БК «РОШЕН») 
за допомогою однієї кабельної лінії. Від-
повідно до вимог ПУЕ 2017, для забезпе-
чення умов надійності електроживлення 
електроприймачів І-ї групи, у якості дру-
гого незалежного джерела живлення, на 
території підприємства, передбачається 
встановлення дизельної електростан-
ції (ДЕС) та влаштування автоматичного 
вводу резерву (АВР) на стороні 0,4 кВ. А в 
якості третього додаткового незалежно-
го взаємо-резервованого джерела жив-
лення згідно вищезазначеного ПУЕ 2017, 
електропостачання передбачається від 
акумуляторних батарей.

Для забезпечення об’єкта тепловою 
енергією передбачене будівництво 
власної газової котельні загальною те-
пловою потужністю 2,055 МВт, в якій 
передбачається встановлення парового 
котла «VIESSMANN» типу «VITOMAX 200-
HS M73», тепловою потужністю 815 кВт 
та двох водогрійних котлів «VIESSMANN» 
типу «Vitoplex 100 PV1», тепловою потуж-
ністю по 620 кВт.

Дощове каналізування, після попере-
дньої очистки, передбачено до р. Стара 
Красилівка.

Потреба в ресурсах:
Сировинних: поварена сіль (NaCl) – 

8289.93 т/рік – основна сировина для ви-
робництва; карбонат натрію безводний 
– (Na2CO3) (кальцинована сода) – 33.45 т/
рік; сульфіт натрію – (Na2SO3) – 2.96 т/рік; 
хлорид кальцію – (CaCl2) – 1.19 т/рік; азот 
(N2) – 4.79 т/рік. Сировину передбачаєть-
ся поставляти від підприємств України.

Енергетичних: електрична енергія – 16 
тис. МВт*год/рік; природний газ – 1 376 
тис. м3/рік; дизельне пальне – до 2,5 м3/
рік для потреб аварійного дизель-гене-
ратора.

Водних: вода питної/технічної якості 
для господарсько-побутових потреб і 
технологічних потреб – 98877.9 м3/рік 
від  власних  артсвердловин.

Трудових: Загальна кількість персоналу 
в штаті – 30 осіб. Режим роботи – безпе-
рервно в три зміни (з годинною перезмі-
ною). На період будівництва цеху (при-
близно 1 рік) – близько 40 тимчасових 
робочих місць.

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

щодо технічної альтернативи 1
Природоохоронне законодавство 

України встановлює екологічні та інші об-
меження планованої діяльності, зокрема: 
дотримання допустимих рівнів забруд-
нення атмосферного повітря («Гігієнічні 
регламенти допустимого вмісту хімічних 
і біологічних речовин в атмосферному 
повітрі населених місць» (затверджений 
наказом МОЗУ від 14.01.2020 р. №52, за-
реєстрованим у Мін’юсті 10.02.2020 р. за 
№156/34439); дотримання нормативів 
гранично допустимих викидів відповідно 
до наказу Міністерства охорони навко-
лишнього природного середовища Укра-
їни №309 від 27.06.2006 р. «Про затвер-
дження нормативів граничнодопустимих 
викидів забруднюючих речовин із стаціо-
нарних джерел»; забезпечення повного 
збирання, належного зберігання та не-
допущення знищення і псування відходів 
(п. «д» статті 17 Закону України «Про від-
ходи»), передача відходів тільки органі-
заціям, що мають відповідні ліцензії (п. «і» 
статті 42 Закону України «Про відходи»); 
дотримання допустимих рівнів шуму згід-
но з вимогами ДБН В.1.1-31:2013 «Захист 
територій, будинків і споруд від шуму» 
та ДСН 3.3.6.037-99 «Державні санітарні 
норми виробничого шуму, ультразвуку та 
інфразвуку»; дотримання нормативної са-
нітарно-захисної зони згідно з ДСП 173-96 
«Державні санітарні правила планування 
і забудови населених місць» (затвердже-
ного наказом МОЗ від 19.06.1996 р. №173, 
зареєстрованого у Мінюсті 24.07.1996 р. 
за №379/1404); дотримання нормативів 
граничнодопустимого скиду до водного 
об’єкту; дотримання правового режиму 
зон санітарної охорони артезіанських 
свердловин згідно з Постановою КМУ від 
18.12.1998 №2024 «Про правовий режим 
зон санітарної охорони водних об’єктів».

щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання нормативної санітар-

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

Протипожежні розриви між будівлями 
та спорудами.

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

товка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Впровадження ефективних технологіч-

них, санітарно-технічних та організацій-
них рішень, дотримання протипожежних 
розривів.

щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання проектних рішень в пе-

ріод будівництва і експлуатації, що забез-
печуватиме раціональне використання 
природних ресурсів.

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

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

цтві – викиди забруднюючих речовин від 
роботи двигунів будівельного транспорту 
та під час проведення будівельних робіт; 
при експлуатації – викиди забруднюю-
чих речовин від технологічних процесів 
виготовлення хімічної продукції, роботи 
допоміжного обладнання.

Водне середовище: при будівництві – 
відсутній; при експлуатації – передбача-
ється утворення господарсько-побутових 
та виробничих стічних вод, які направля-
тимуться в існуючу систему каналізації; 
скидання дощових вод після попередньої 
очистки на підприємстві передбачено до 
водного об’єкту – р. Стара Красилівка.

Вплив на рослинний і тваринний світ: 
при будівництві – відсутній; при експлуа-
тації – відсутній.

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

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

Ґрунти: при будівництві – утворення 
ТПВ та будівельних відходів; при експлу-
атації – вплив об’єкту на ґрунти в режимі 
експлуатації відсутній за рахунок облаш-
тування твердого покриття та системи 
побутової та дощової каналізації. На 
підприємстві передбачене влаштування 
спеціально відведених місць для тимча-
сового зберігання відходів.

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

Соціальне середовище: при будівни-
цтві – позитивний вплив у вигляді ство-
рення додаткових тимчасових робочих 
місць; при експлуатації – позитивний 
вплив у вигляді створення робочих місць.

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

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

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

до першої чи другої категорії видів діяль-
ності та об’єктів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля (зазначити відповід-
ний пункт і частина статті 3 Закону Украї-
ни «Про оцінку впливу на довкілля»)

Планована діяльність, відповідно до 
Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля», належить до першої категорії, 
згідно ст. 3, ч. 2, п. 6, та до другої категорії, 
згідно ст. 3, ч. 3, п. 1 та ст. 3, ч. 3, п. 13, ви-
дів планованої діяльності та об’єктів, які 
можуть мати значний вплив на довкілля 
і підлягають оцінці впливу на довкілля.

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

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

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

Планований обсяг досліджень та рі-
вень деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля, передбачено відповідно до ст.6 
Закону України «Про оцінку впливу на до-
вкілля» №2059-VIII від 29.05.2017р.

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

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

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

- проведення громадського обговорен-
ня планованої діяльності;

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

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

- врахування висновку з оцінки впливу 
на довкілля у рішенні про провадження 
планованої діяльності, зазначеного у 
пункті 14 цього повідомлення.

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

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

Процедура оцінки впливу на довкілля 

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

На стадії громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля протя-
гом щонайменше 25 робочих днів громад-
ськості надається можливість надавати 
будь-які зауваження і пропозиції до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та плано-
ваної діяльності, а також взяти участь у 
громадських слуханнях. Детальніше про 
процедуру громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля буде 
повідомлено в оголошенні про початок 
громадського обговорення.

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

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

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

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, 
вкажіть реєстраційний номер справи про 
оцінку впливу на довкілля планованої ді-
яльності в Єдиному реєстрі з оцінки впли-
ву на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно 
спростить процес реєстрації та розгляду 
Ваших зауважень і пропозицій.

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

14. Рішення про провадження плано-
ваної діяльності

Відповідно до законодавства рішенням 
про провадження планованої діяльності 
буде 

Дозвіл на виконання будівельних робіт, 
що видається  органами державного ар-
хітектурно-будівельного контролю (згідно 
ст. 37 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності»).

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

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

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

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

Міністерство захисту довкілля та при-
родних ресурсів України; адреса: 03035, 
м. Київ, вул. Митрополита Василя Лип-
ківського, 35; електронна адреса: OVD@
mepr.gov.ua; телефон: +38 044 206 31 40 та 
+38 044 206 31 13; контактна особа: Котяш 
Лада Павлівна.

(найменування уповноваженого орга-
ну, поштова адреса, електронна адреса, 
номер телефону та контактна особа)



I-VISTI.COM12 | 
  |  №33 [1089], 20 СЕРПНЯ 2021

ПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 18.20, 22.05 XVI літні Паралімпійські 

ігри
16.30 Студія Паралімпійські ігри
18.00, 21.00, 0.30, 5.25 Новини
21.45 Доба Паралімпійських ігор
0.00 Перша шпальта
1.05 Д/ф "Боротьба за виживання"
1.55 Х/ф "Білий птах з чорною ознакою"
3.30 Бюджетники
4.25 Енеїда

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"
14.45 "Одруження наосліп 7"
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45 Х/ф "День незалежності. 

Відродження"
23.00 Х/ф "День незалежності"

2.05 Жахи "Дзвінок"
3.50, 5.35 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.25, 22.55 "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"
9.50 Т/с "Згадати молодість 2" (12+)
12.25 Т/с "Детектив Ренуар" (12+)
14.35, 15.30 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 19.00, 3.20 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Весілля в Малинівці"
0.35 Т/с "Олівія" (12+)
2.35 Д/п "Україна: забута історія"
4.55 "Телемагазин"

КАНАЛ "Україна".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Зірковий шлях
10.30 Т/с "Виходьте без дзвінка" (12+)

13.30, 15.30, 18.00 Історія одного 
злочину (16+)

16.00 Т/с "Хід прокурора" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00, 23.10 Т/с "Капітанша 2" (12+)
0.10, 2.00 Т/с "Вікно життя" (12+)
1.30 Телемагазин
2.40 Гучна справа

ICTV.
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Факти
4.50 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.15, 13.15 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.15 Т/с "Пес" (16+)
16.55 Х/ф "Поліцейська академія-4" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.25, 1.50 Секретний фронт
21.35 Т/с "Дільничний з ДВРЗ" (16+)
23.45 Х/ф "Саботаж" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.00 "Kids time"
6.05 "М/С Том і Джеррі"
7.05 "Орел і решка"
10.15 Т/с "Надприродне" (16+)
12.10 "Кохання на виживання" (16+)
14.00 Х/ф "Краля" (16+)
16.50 Т/с "Будиночок на щастя"
19.00 "Хто зверху?" (12+)
21.05 Х/ф "Чого хочуть жінки"
23.50 Х/ф "Серцеїдки"

СТБ.
5.25 Т/с "Комісар Рекс"
9.10 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 Супербабушка (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Ніщо не трапляється 

двічі. Продовження" (12+)
0.20 Т/с "Пограбування по-жіночому" 

(16+)

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

7.45, 17.00, 2.55 "Випадковий свідок"
10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 2.20 "Свідок"
14.50, 23.00 Т/с "Сліпа зона" (16+)
18.20 "Вартість життя"
0.45 "Легенди бандитського Києва"
1.45 "Реальні злочинці"
3.00 "Речовий доказ"

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.
6.00, 4.25 Енеїда
7.00, 7.55, 17.40, 21.00, 0.05, 5.25 Новини
7.05 М/ф "Як козаки наречених виручали"
7.25 М/ф "Як козаки на весіллі гуляли"
7.45 М/ф "Як козак щастя шукав"
8.00 Молебень "Благословення України" у 

Соборі Святої Софії з нагоди 
30-ліття відновлення 
Незалежності України

8.40 Урочистості з нагоди 30-ї річниці 
Незалежності України

13.30, 17.00 Студія Паралімпійські ігри
14.00 XVI літні Паралімпійські ігри. 

Церемонія відкриття
18.00 Д/ф "Колапс. Як українці 

зруйнували імперію зла"
21.35 "Зворотний відлік". 30 років 

Незалежності
23.30 #ВУКРАЇНІ
0.40 Д/ф "Боротьба за виживання"
2.00 Х/ф "Іван Миколайчук. Посвята"
3.20 Бюджетники

КАНАЛ "1+1".
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 16.45, 4.15 ТСН
9.30 "Урочистості з нагоди дня 

незалежності України"
12.20 "Твій день"
13.40 Х/ф "День незалежності"
17.05 Х/ф "День незалежності. 

Відродження"
19.30 ТСН "ТСН. 30 років незалежності"
21.00 "Концерт "Незалежність у твоїй 

ДНК"
0.45 "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою 

2021"
3.15, 5.35 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.25 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00 Новини
7.10, 8.10 "Ранок з Інтером"
9.25 Х/ф "За двома зайцями"
11.00 Х/ф "Весілля в Малинівці"

12.55 Х/ф "Татусі без шкідливих звичок" 
(16+)

14.55 Т/с "Гонитва за коханням"
18.00, 3.15 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Королева бензоколонки"
22.30 Концерт "Таїсія Повалій. Україна. 

Голос. Душа"
0.35 Т/с "Олівія" (12+)
2.35 Д/п "Україна: забута історія"
4.55 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.10, 8.15, 9.15 Ранок з незалежною 

Україною
9.50 Сьогодні. Пряма трансляція параду 

до Дня Незалежності
12.50, 15.30 Т/с "Олена і капітан" (12+)
17.40, 19.40 Концерт З Днем народження, 

Україно!
21.00 Святковий концерт "Незалежність у 

нашій ДНК. День Незалежності 
країни"

0.00, 2.00 Т/с "Вікно життя" (12+)
1.30 Телемагазин

ICTV.
6.30 Ранок у великому місті
8.45, 12.30, 13.05 "На трьох" (16+)
9.45 Факти: Урочистості з нагоди Дня 

Незалежності України
12.45 Факти. День
13.10 Х/ф "Поліцейська академія-2" (16+)
15.00 Х/ф "Поліцейська академія-3" (16+)
16.50, 19.10 Х/ф "За бортом"
18.45 Факти. Вечір
19.25 Дизель-шоу Прем'єра (12+)
22.30 "ВЕЛИКА Україна" Прем'єра
0.40 Х/ф "Безславні кріпаки" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.05 "М/С Том і Джеррі"
7.05 Х/ф "Черепашки ніндзя" (16+)
9.00 Х/ф "Черепашки ніндзя 2" (12+)
11.20 М/ф "Викрадена принцеса"
13.10, 18.00 Т/с "Будиночок на щастя"
19.00 "Кто сверху?" Спецвипуск до Дня 

Незалежності України (12+)
21.00 Святковий концерт до Дня 

Незалежності України (пряма 
трансляція)

0.01 Х/ф "Секс і нічого особистого" (16+)

СТБ.
4.55, 12.30, 14.50 Т/с "Ніщо не 

трапляється двічі" (12+)
10.00 Урочистий парад з нагоди 30-ї 

річниці незалежності України
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини
15.40, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 Супербабушка (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Мама" (12+)
1.15 День Незалежності. Нескорені

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.00, 9.40, 16.40, 3.00 "Випадковий 

свідок"
6.30 М/ф "Пригоди козака Енея"
7.05 М/ф "Як козаки..."
11.25, 19.00 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.55, 22.30 Т/с "Сліпа зона" (16+)
18.20 "Будьте здоровi"
0.10 Х/ф "Дім сонця, що сходить" (16+)
2.00 "Легенди бандитського Києва"
3.05 "Речовий доказ"
4.05 "Правда життя. Професійні байки"

ПРЯМИЙ.

8.00 Марафон до 30-річяя Незалежності 

України

22.00 Концерт М. Поплавського

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» 
В ІНТЕРНЕТІ, 
ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, 

БЕРІТЬ УЧАСТЬ 
В ОБГОВОРЕННІ 

МАТЕРІАЛІВ.
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СЕРЕДА,  25 серпня

UA: ПЕРШИЙ.

6.00, 9.30 Спецпроект "Мій прапор"
7.00, 8.00, 16.40, 21.00, 0.05, 5.25 Новини
7.10 М/ф "Як козаки сіль купували"
7.20 М/ф "Як козаки інопланетян 

зустрічали"
7.40 М/ф "Як козаки олімпійцями стали"
8.10 М/ф "Як козаки наречених виручали"
8.30 Урочистості з нагоди Дня 

державного прапора України
10.25 Повернення
11.20 Міжнародний саміт "Кримської 

платформи"
17.00 Д/ф "Колапс. Як українці 

зруйнували імперію зла"
21.35 "Зворотний відлік"
23.30 #ВУКРАЇНІ
0.40 Д/ф "Боротьба за виживання"
2.00 Х/ф "Вавилон ХХ"
3.40 Бюджетники

4.30 Енеїда

КАНАЛ "1+1".

6.30, 19.30, 4.45 ТСН
7.00 Комедія "Папік - 2"
20.13 "Проспорт"
20.15 "Спеціальний святковий вечірній 

квартал 2021"
22.30 "Премія "Національна легенда 

України"
23.45 Бойовик "Сек`юріті"
1.40 Комедія "Євротур"
3.05 Комедія "Як позбутися хлопця за 10 

днів"
5.35 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.

2.40 Х/ф "Поживемо - побачимо"
3.50, 4.20 "Україна вражає"

4.15 "Орел і Решка. На краю світу"
4.55 "Телемагазин"
5.25, 22.35 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.25 "Ранок з Інтером"
10.05, 18.00, 2.50 "Стосується кожного"
12.25 Х/ф "Високий блондин у чорному 

черевику"
14.10 Х/ф "Повернення високого 

блондина"
15.50 Х/ф "Іграшка"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Кавказька полонянка, або 

Нові пригоди Шурика"
0.25 "Вещдок"
2.05 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
8.45 Сьогодні. Церемонія підняття 

Прапора України

9.00 Зірковий шлях
10.00 Т/с "Кошик для щастя" (12+)
14.00, 15.30 Т/с "Все одно тебе 

дочекаюсь" (12+)
20.00, 23.10 Т/с "Непрекрасна леді" (12+)
0.10 Велика деолігархізація

ICTV.

5.10, 2.10 Громадянська оборона
6.55 Х/ф "Толока" (16+)
9.15 Х/ф "Бібліотекар: У пошуках Списа 

Долі"
11.15, 13.00 Х/ф "Індіана Джонс: У 

пошуках втраченого ковчега"
12.45 Факти. День
14.00 Х/ф "Індіана Джон і Храм Долі"
16.25, 19.10 Х/ф "Індіана Джонс і 

Останній хрестовий похід"
18.45 Факти. Вечір
19.25 Х/ф "Індіана Джонс і Королівство 

кришталевого черепа"
22.00 Х/ф "Безславні кріпаки" (16+)
0.00 Х/ф "Шляхетні волоцюги" (12+)

НОВИЙ КАНАЛ.

6.00, 7.20 "Kids time"

6.05 М/ф

7.25 "Орел і решка"

9.30 Х/ф "Страшилки" (16+)

11.45 Х/ф "Пікселі" (16+)

13.45 Х/ф "Вартові Галактики" (16+)

16.10 Х/ф "Вартові Галактики 2" (12+)

19.00 "Хто зверху?" (12+)

21.05 Х/ф "Краля" (16+)

23.45 Х/ф "Бар "Бридкий койот" (16+)

СТБ.

9.00 Урочистості з нагоди Дня 

Державного Прапора України

14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини

15.40, 18.05 Т/с "Слід" (16+)

19.05 Супербабушка (12+)

20.15, 22.50 Т/с "Життя прекрасне" (12+)

1.50 День Незалежності. Нескорені (16+)

НТН.

5.00 "Top Shop"

6.00, 16.55, 3.15 "Випадковий свідок"

6.25 Х/ф "Ні пуху, ні пера"

7.40 Т/с "Захват" (16+)

11.35, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)

15.05, 23.00 Т/с "Сліпа зона" (16+)

18.20 "Свідок. Агенти"

19.00, 2.45 "Свідок"

0.40 Х/ф "Драконові оси" (18+)

ПРЯМИЙ.

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00 

"Репортер". Новини

9.10, 10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"

13.15 "Великий день"

15.10 "Дзвінок"

16.00, 20.00 Концерт М. Поплавського

17.00 Д/ф "Україна"

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

ПОНЕДІЛОК, 23 серпня

ВІВТОРОК,  24 серпня
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 18.20, 22.05 XVI літні Паралімпійські 

ігри
16.30 Студія Паралімпійські ігри
18.00, 21.00, 0.30, 5.25 Новини
21.45 Доба Паралімпійських ігор
0.00 Схеми. Корупція в деталях
1.05 Д/ф "Боротьба за виживання"
1.55 Х/ф "Сватання на Гончарівці"
3.20 Бюджетники
4.25 Енеїда

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"
14.45 "Одруження наосліп 4"
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"

20.45 "Право на владу 2021"
0.00 Жахи "Дзвінок 2"
2.05 Жахи "Дзвінок"
3.50, 5.35 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.25, 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"
9.50 Т/с "Згадати молодість 2" (12+)
12.25 Т/с "Детектив Ренуар" (12+)
14.35, 15.30 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 19.00, 2.55 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "За двома зайцями"
0.10 Т/с "Олівія" (12+)
2.10 Д/п "Україна: забута історія"
4.25 М/ф
4.55 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Зірковий шлях
10.30 Т/с "Виходьте без дзвінка" (12+)
13.30, 15.30, 18.00 Історія одного 

злочину (16+)
16.00 Т/с "Хід прокурора" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00, 23.50 Т/с "Капітанша 2" (12+)
23.10 Слідами української корупції. Мутні 

нульові
0.50 Гучна справа
1.45 Телемагазин
2.15 Реальна містика

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

9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм

10.15, 13.30 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.45, 16.15 Т/с "Пес" (16+)
16.50 Х/ф "Поліцейська академія-5" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.25, 1.35 Анти-зомбі
21.30 Т/с "Дільничний з ДВРЗ" (16+)
23.45 Х/ф "Еверлі" (18+)
2.20 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.10 "Kids time"
6.05 "М/С Том і Джеррі"
7.15 "Орел і решка"
10.15 Т/с "Надприродне" (16+)
12.10 "Кохання на виживання" (16+)
14.05 Х/ф "Серцеїдки"
16.50 Т/с "Будиночок на щастя"
18.00 Т/с "Будиночок на щастя. 

Спецвипуск"
19.00 "Хто зверху?" (12+)
21.00 Х/ф "Покоївка з Манхеттену"

23.05 Х/ф "Привид" (16+)
1.50 "Вар'яти" (12+)
2.40 "Служба розшуку дітей"
2.45 "Зона ночі"

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.50 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 Супербабушка (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Ніщо не трапляється 

двічі. Продовження" (12+)
0.20 Т/с "Пограбування по-жіночому" 

(16+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.20 "Вартість життя"
7.55, 9.00, 17.00, 2.55 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.25 "Свідок"

10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.45, 23.00 Т/с "Сліпа зона" (16+)
18.20 "Правда життя"
0.45 "Легенди бандитського Києва"
1.50 "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, 18.20, 22.05 XVI літні Паралімпійські 

ігри
16.30 Студія Паралімпійські ігри
18.00, 21.00, 0.30, 5.25 Новини
21.45 Доба Паралімпійських ігор
0.00 Д/ф "Дикі Дива. Дикі тварини в 

зоопарку Сан-Дієго"
1.05 Д/ф "Боротьба за виживання"
1.55 Х/ф "Веселі Жабокричі"
3.05 Я вдома
3.35 Бюджетники
4.25 Енеїда

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

19.30, 3.55 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп 4"

17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.13 "Проспорт"
20.15 "Одруження наосліп 7"
22.10 "Концерт "Українська пісня. 

Ukrainian sing project"
0.10 Бойовик "Багрова м'ята"
2.10 Жахи "Дзвінок 2"

ІНТЕР.
5.25, 23.00 "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"
9.50 Т/с "Згадати молодість 2" (12+)
12.25 Т/с "Детектив Ренуар" (12+)
14.40, 15.35, 0.45 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00, 3.05 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Ягуар" (16+)
3.50 М/ф

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Зірковий шлях
10.30 Т/с "Виходьте без дзвінка" (12+)
13.30, 15.30, 18.00 Історія одного 

злочину (16+)
16.00 Т/с "Хід прокурора" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Капітанша 2" (12+)
23.10, 2.00 Т/с "Все одно тебе дочекаюсь" 

(12+)
1.30 Телемагазин
3.45 Т/с "Лабіринт" (16+)

ICTV.
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25, 1.25 Факти
4.50 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм

10.15, 20.10 Дизель-шоу (12+)
11.40, 23.05, 1.50 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.30 "На троих" (16+)
14.10, 16.15 Х/ф "Бібліотекар: У пошуках 

Списа Долі"
16.55 Х/ф "Поліцейська академія-6" (16+)
18.45 Факти. Вечір
3.30 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.00 "Kids time"
6.05 "М/С Том і Джеррі"
7.05 "Орел і решка"
9.15 "Аферисти в сітях" (16+)
14.30 Х/ф "Хеллбой: Золота армія" (16+)
16.50 Х/ф "Мисливці на привидів" (12+)
19.00 Х/ф "Моя суперколишня" (16+)
21.00 Х/ф "Ангели Чарлі" (12+)
23.35 Х/ф "Пятница 13-те" (18+)
1.30 "Вар'яти" (12+)
2.10 "Служба розшуку дітей"
2.15 "Зона ночі"

СТБ.
3.55 Х/ф "Перукарка і чудовисько"
6.00 Врятуйте нашу сім'ю (16+)
11.35, 14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини
20.15, 22.50 Т/с "Ніщо не трапляється 

двічі. Продовження" (12+)
0.20 Х/ф "Мама" мимоволі "(16+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.20 "Правда життя"
7.55, 9.00, 17.00, 2.55 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.20 "Свідок"
10.50, 13.05, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.50, 23.00 Т/с "Сліпа зона" (16+)
18.20 "Таємниці світу"
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 "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, 18.20, 21.50 XVI літні Паралімпійські 

ігри
16.30 Студія Паралімпійські ігри
17.00 "Єднаємось Україною". Другий 

віртуальний форум Світового 
Конґресу Українців

18.00, 21.00, 0.00, 2.30, 5.35 Новини
21.30 Доба Паралімпійських ігор
0.25 Д/ф "93: бій за Україну" (12+)
2.55 Д/ф "Супер - чуття"
4.15 Енеїда
5.05 Я вдома

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 2021"
22.30 "Жіночий квартал"
23.30 "Концерт. "Ковчег-10 століть 

української пісні"
0.35 Драма "Іловайськ 2014. Батальйон 

Донбас"
3.00 Фантастика "Штучний розум"

ІНТЕР.
6.50 "Слово Предстоятеля"
7.00 Х/ф "Ягуар" (16+)
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Корисна програма"
11.00 "Позаочі"
12.00 Х/ф "Королева бензоколонки"
13.30 Х/ф "Гараж"
15.35 Х/ф "Кавказька полонянка, або 

Нові пригоди Шурика"
17.10 Т/с "Свідок обвинувачення" (16+)
20.00 "Подробиці"

20.30 "Всі зірки в Юрмалі" Прем’єра
22.15 Т/с "Місце зустрічі змінити не 

можна"
2.20 Д/п "Богдан Ступка. Забудьте слово 

"смерть"
3.15 Х/ф "Тіні забутих предків"
4.45 Х/ф "Екіпаж машини бойової"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.25, 3.30 Реальна містика
10.45 Т/с "Ти тільки вір" (12+)
14.40, 15.20 Т/с "Намалюй мені маму" 

(12+)
20.00 Головна тема
21.00 Співають всі!
23.10, 2.00 Т/с "Непрекрасна леді" (12+)
1.30 Телемагазин

ICTV.
5.25 Скарб нації
4.35 Еврика!
4.40 Факти

5.05 "На трьох" (16+)
7.00 "ВЕЛИКА Україна"
9.10, 13.00 Т/с "Пес" (16+)
12.45 Факти. День
16.15 Х/ф "За бортом"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Нестримні" (16+)
21.10 Х/ф "Нестримні-2" (16+)
23.05 Х/ф "Сингулярність" (12+)
1.00 Громадянська оборона
2.45 Секретний фронт

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00 "Хто проти блондинок?" (12+)
8.00, 10.00 "Kids time"
8.05 М/ф "Кролик Пітер"
10.05 "Орел і решка. Земляни"
11.00 "Орел і решка. Чудеса свiту"
12.00 "Хто зверху? Спецвипуск" (12+)
14.10 Х/ф "Хоббіт: Несподівана подорож" 

(12+)
17.45 Х/ф "Хоббіт: Пустка Смоґа" (16+)
21.00 Х/ф "Хоббіт: Битва п'яти воїнств" 

(16+)

23.55 Х/ф "Полювання за янголами" (16+)
2.00 "Зона ночі"

СТБ.
4.20, 10.55 Т/с "Життя прекрасне" (12+)
7.55 Неймовірна правда про зірок
11.50 Супербабушка (12+)
16.40, 0.05 Звана вечеря (12+)
19.00 МастерШеф (12+)

НТН.
5.00, 4.45 "Top Shop"
6.00 "Легенди бандитської Одеси"
6.55 Т/с "Право на захист" (16+)
10.30 "Легенди карного розшуку"
12.25 "Випадковий свідок. Навколо світу"
13.40 Т/с "Смерть у раю - 9" (16+)
18.05 "Круті 90-ті"
19.00, 2.20 "Свідок"
19.30 Х/ф "Сутичка" (16+)
21.50 Х/ф "Остання куля" (16+)
23.35 Х/ф "Небезпечний пасажир" (16+)
1.05 "Таємниці кримінального світу"

2.55 "Випадковий свідок"
3.45 "Речовий доказ"

ПРЯМИЙ.
8.45 "Щасливий сніданок"
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.

6.00, 10.01, 14.30, 18.00, 21.50 XVI літні 
Паралімпійські ігри

10.00 Хвилина мовчання: День пам’яті 
захисників України, які загинули в 
боротьбі за незалежність, 
суверенітет і територіальну 
цілісність України

13.30 День пам’яті захисників України
16.30 Студія Паралімпійські ігри
21.00, 0.00, 2.30, 5.35 Новини
21.30 Доба Паралімпійських ігор
0.25 Х/ф "Тіні забутих предків"
2.00, 2.55 Д/ф "Супер - чуття"
3.20 Д/ф "Планета інновацій"
4.10 Енеїда
5.05 Я вдома

КАНАЛ "1+1".
7.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00, 2.30 "Світ навиворіт"
18.30 "Світське життя. 2021 найкраще"
19.30, 5.35 ТСН
20.15 Драма "Пульс"
22.10 Бойовик "Леон - кілер"
0.20 Бойовик "Найкращий стрілець"

ІНТЕР.
8.00 "уДачний проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00, 10.55, 11.50, 12.45 "Інше життя"
13.30 "Вещдок. Особый случай. Шрамы 

войны"
18.05 Х/ф "Підозри містера Вічера"
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Т/с "Місце зустрічі змінити не 

можна"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50 Сьогодні
6.50 Реальна містика
11.00 Х/ф "Нульовий цикл" (12+)
13.00 Т/с "Тростинка на вітрі" (12+)
17.00, 21.00 Т/с "Гра в долю" (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
23.20, 2.00 Т/с "Ти тільки вір" (12+)
1.30 Телемагазин
3.30 Гучна справа
4.15 Зірковий шлях
4.45 Т/с "Хід прокурора" (16+)

ICTV.
4.55 Скарб нації
5.10 Факти
5.35 Секретний фронт
7.35 Громадянська оборона
8.35 Х/ф "Індіана Джонс: У пошуках 

втраченого ковчега"
10.55, 13.00 Х/ф "Індіана Джон і Храм 

Долі"

12.45 Факти. День
13.45 Х/ф "Індіана Джонс і Останній 

хрестовий похід"
16.10 Х/ф "Індіана Джонс і Королівство 

кришталевого черепа"
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф "Нестримні-3" (16+)
23.55 Х/ф "Вбивство у Східному експресі" 

(16+)
2.05 Х/ф "Еверлі" (18+)
3.30 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00 Х/ф "Майбутній король"
7.15 Х/ф "Хроніки Спайдервіка"
9.10 Х/ф "Хоббіт: Несподівана подорож" 

(12+)
12.40 Х/ф "Хоббіт: Пустка Смоґа" (16+)
16.00 Х/ф "Хоббіт: Битва п'яти воїнств" 

(16+)
19.00 Х/ф "Сьомий син" (16+)
21.00 Х/ф "Ван Хельсинг" (16+)
23.40 Х/ф "Геймер" (18+)

СТБ.
4.45 Х/ф "Мама" мимоволі "(16+)
7.00 Х/ф "Знахар"
9.55 МастерШеф (12+)
15.00 СуперМама (12+)
19.00 Слідствие ведуть екстрасенси (16+)
21.00 Один за всіх 2021 р. осінь (16+)
22.10 Таємниці ДНК (16+)

НТН.
5.15 Х/ф "Вінчання зі смертю"
6.40 "Слово Предстоятеля"
6.50 "Випадковий свідок. Навколо світу"
9.15 Т/с "Смерть у раю - 9" (16+)
13.45 Х/ф "Сутичка" (16+)
16.05 Х/ф "Остання куля" (16+)
17.50 "Легенди карного розшуку"
19.00 Т/с "Захват" (16+)
22.55 Х/ф "Порятунок" (16+)
0.45 Х/ф "Небезпечний пасажир" (16+)
2.10 "Речовий доказ"

ПРЯМИЙ.
10.10 "Про особисте"
11.15, 12.15 "Акценти"
13.10, 22.00 "Ехо України"
13.40 "Запорєбрик NEWS"
14.00 Документальний фільм
17.15 "Не наша Russia"
18.00 "Анатомія тижня"
20.00 "Прямий доказ"
20.20 "WATCHDOGS"

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

ЧЕТВЕР,  26 серпня

П'ЯТНИЦЯ,  27 серпня

СУБОТА,  28 серпня

НЕДІЛЯ, 29 серпня
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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.

Вишеньки с., Багринівська, 16 вул., будинок 
114,5 кв.м та три земельні ділянки площами 
0,18 га, 0,7 га, 0,9 га. Тел. 0 93 6406167, 0 67 
7257562.

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.

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.
Район Розвилки, 5 соток, під забудову, ціна дого-
вірна. Тел.: 0 99 2002209.

Туполєва вул., під забудову, 6 соток,комму-
нікації 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). 
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 будинку, центр (біля Фори), 1500 грн. 
Тел.: 0 67 4503318.
Півбудинку, 3 кімнати, зручності на вулиці, 4500 
грн. Тел.: 0 67 4503318.

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

МІНЯЮ
Бориспіль

ÂÀÍÒÀÆÍ² 
ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

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

Âèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿ

Ï²ÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÃÍ²É
ÙÅÁ²ÍÜ, Â²ÄÑ²Â, ÁÅÒÎÍ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ

Тел.: 050-357-43-86
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

27.08.2021 року об 11.00 від-
будеться встановлення меж зе-
мельної ділянки Плахотнюка 
Р.В. за адресою: с. Гнідин, вул. 
Мостова. Просимо з’явити-
ся власників сусідніх ділянок 
Майкут І.П., Повх О.О., Бурко-
вецька Н.Б.
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РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

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, 
зимова гума, ціна договірна. Тел.: 0 98 2030654. 

Гуму на Ниву, на металевих дисках, 175/95/16, 
б/в, ВЛ-21, пробіг 500 км, 4000 грн. Тел.: 0 97 
1031931.

Запчастини до ВАЗ, б/в. Тел.: 0 96 4415616.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль
Vianor, м. Бориспіль, запрошує на роботу авто-
мийників, офіціанта, шиномонтажників, автослю-
сарів. Тел.: 0 50 8301404, 0 97 8538218.

Гуртова база будматеріалів та побутової хімії, м. 
Бориспіль, вул. С.Оврашка, запрошує вантажника 
з умінням працювати на КАРі, комірника з умін-
ням працювати на КАРі, продавця-консультанта. 
Тел.: 0 97 0711316. 

Запрошуємо на роботу в «Loft Bar» («Бархат»): 
кухарів, з/п 800-1000 грн/зміна; посудомийку, з/п 
600-800 грн/зміна; прибиральницю, з/п 600-800 
грн/зміна. Тел.: 0 73 7670096. 

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.

Національна мережа продуктових магазинів 
АТБ запрошує на роботу продавця-консультан-
та, 12000 грн/міс (16 змін); охоронця, 13150 грн/
міс. вантажника, 13150 грн/міс. (16 змін). Тел.: 0 
50 4137236.

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

РОБОТА в м. Бориспіль. Електромеханік, ко-
мірник, з/п висока,стабільна, повертаємо кош-
ти за проїзд. Тел.: 0 67 5221290.

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

Київ

Працівники на завод з виготовлення морозива. 
Терміново! З/п 25 000 грн. Іногороднім безко-
штовно надаємо житло. Робота в передмісті Ки-
єва. 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.

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

Двері вхідні, пластикова (група вхідна), темно-ко-
ричневого кольору, 93-210, нові, ціна договірна. 
Тел.: 0 67 2636052.

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.

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. 

Чистка сажі димоходів, розбирання печей ста-
рих будівель. Тел.: 0 95 4987414.

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
Втрачений військовий квиток, виданий на ім'я Ло-
боди Сергія Сергійовича Бориспільським міським 
військкоматом, вважати недійсним.
Втрачений паспорт громадянина України, серія СМ 
№1251348, виданий на ім'я Ралко Ганни Василівни 
Бориспільським МРВ ГУ ВМС України в Київській 
обл. 24 березня 2000 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. Вам зараз важливо утри-
мати досягнення, яких ви досяг-
ли, але тільки не за будь-яку ціну. 

Будьте обережні, можливі інтриги у вас за 
спиною. 

ТЕЛЕЦЬ.  У вас суттєві успіхи в 
професійній діяльності. Надійде 
важлива для вас інформація, яка 

може поміняти найближчі плани. Прове-
діть більше часу разом із сім'єю. 

БЛИЗНЮКИ. Ваше життя кар-
динально зміниться. Причому са-
ме так, як вам би цього хотілося. 

Ви отримаєте пропозицію про нову роботу 
або одруження, у вас з'являться новий дім і 
родина. Не соромтеся виявляти сміливість і 
наполегливість.

РАК. Ви сповнені сил і рішучо-
сті, нестримне прагнення впе-
ред дозволить вам подолати 

на своєму шляху всі перешкоди. Ви змо-
жете зберегти гарні відносини з началь-
ством. 

ЛЕВ. Досить звичний та пе-
редбачуваний період. Будьте 
уважні, щоб не припустити-

ся серйозної помилки, яку потім буде 
складно виправити. 

ДІВА. Бажано сконцентруватися 
на старому й перевіреному й не 
прагнути нового. Обіцяйте тільки 

те, що зможете виконати, інакше ризикуєте 
підірвати свій авторитет. У вихідні заплануй-
те зустрічі з друзями та активний відпочинок.

ТЕРЕЗИ. Цей тиждень у ціло-
му конструктивний і сприятли-
вий для вас. Виявляйте менше 

активності на роботі, краще займіться 
побутовими домашніми справами.

СКОРПІОН. Ви завершите важ-
ливий проект, дістанете великий 
прибуток. Ситуація дозволить 

упорядкувати ділові зв'язки та скорегувати 
робоче навантаження.

СТРІЛЕЦЬ. Період обіцяє бути 
щедрим на розваги й приємні зу-
стрічі. Бажано зайнятися освоєн-

ням чогось нового, це дозволить розшири-
ти ваш кругозір. Не бійтеся виявити відкри-
тість і прийняти, можливо, не зовсім тради-
ційну точку зору.

КОЗЕРІГ.  Ви будете з дивною 
завзятістю притягувати чужі про-
блеми. Вам доведеться швидко 

приймати рішення на свій страх і ризик.

ВОДОЛІЙ. Ви можете втратити 
інтерес до кар'єри, замість неї на 
перший план може вийти праг-

нення до особистої свободи або хоча б до 
ілюзорного відчуття її.

РИБИ.  Не сумнівайтеся в со-
бі. Ви можете змінити своє 
життя на краще. Корисна ак-

тивність і ініціатива з вашого боку. Гар-
ний час для руйнування старого й по-
чатку нового, у вас буде великий про-
стір для вибору. Може виявитися ваша 
емоційна вразливість.
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