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НОВИНИ КОРОТКО

ВСІ ШКОЛИ У БОРИСПОЛІ ПРАЦЮВАТИМУТЬ У ДВІ ЗМІНИ, 
Є ПЕРЕПОВНЕНІ НА 202%

ЧИ БУДЕ ДИТСАДОК НА ПРИВОКЗАЛЬНІЙ?

НВК ІМ. К. МОГИЛКА — ДОБУДОВІ БУТИ ЧИ НЕ БУТИ

Тетяна ХАУХА

Невирішеною є проблема заван-
таження шкіл громади Борисполя. 
Це питання піднімалося 30 серпня 
на плановій нараді у Бориспіль-
ського міського голови. «Всі закла-
ди у місті Борисполі працюють у 
дві зміни, — зазначила начальник 
управління освіти та науки Тетяна 
Павленко. — На жаль, збільшуєть-
ся друга зміна. Наприклад, НВК ім. 
К. Могилка переповнений на 202% 
відповідно до їхньої потужності. 
Очистили всі приміщення, в які 
можна посадити класи. Директо-
ру школи дуже нелегко зробити 
розклад та розмістити всіх дітей. 
Навчальний процес починається 
о 8-й та закінчується о 20-й годині».

Тетяна ЦІЛИК

Нагальним на сьогодні є запов-
нюваність дитячих дошкільних 
закладів. Відкритим залишається 
питання з дитсадком на вул. При-
вокзальній у Борисполі. Кошти 
були виділені на проектування ще 
при попередній владі.

На плановій нараді у міського го-
лови начальник управління освіти 
та науки Тетяна Павленко повідо-

мила, що проект вже розроблений 
управлінням капітального будів-
ництва та пройшов експертизу. 
Його вартість становить 78 млн грн.

Тетяна Павленко уточнила: 
«Управління освіти та науки, управ-
ління капітального будівництва 
разом з адміністрацією міста вже 
звернулися до Київської обласної 
державної адміністрації з пропози-
цією взяти участь у проекті «Спро-
можна школа» («Спроможна школа 

для кращих результатів», урядова 
програма з фінансової підтримки 
навчальних закладів — ред.). Спо-
діваємось, що ми його виграємо і 
держава та область допоможуть із 
фінансуванням». 

До слова. Будівництво ДНЗ 
«Казка» на вул. Момота, 46а досі не 
завершено. Групи сформовано, є 
працівники, готові приступити до 
роботи, проте останнє слово за бу-
дівельниками.

Тетяна ХАУХА

По НВК ім. К. Могилка (ЗОШ №5) 
в минулому році було проведено 
тендер на визначення підрядника з 
будівництва, але договір було укла-
дено з порушенням строків, після 
чого прокуратура Київської області 
зацікавилася цим питанням. 

«Договір укладено на 72-й день, 
хоча на його укладення дається 20 
днів, — зазначив міський голова на 
плановій нараді 30 вересня. — І це 
не головне. Було визначено, що пі-
дрядник надав недостовірну доку-
ментацію. Договір було розірвано, 
осіб притягнуто до відповідально-
сті. Це кредитні кошти. Ми сприя-
ли прокуратурі. Фірма не отрима-
ла кредитні кошти від банку. Вони 
мали надати заставу, але в якості 
застави надали приміщення, яко-
го не існує. Документи, які надала 
фірма, не відносять її до надійних, 
так зазначено в матеріалах розслі-
дування прокуратури».  

За словами заступника міського 
голови Сергія Лещенко, у жовтні 

Бориспіль чекає на офіційний доз-
віл на проведення нового тендеру.

«Ми мали спілкування з Євро-
пейським інвестиційним банком. 
Від нас не відмовилися. Вони пого-
дилися, щоб ми пройшли повтор-
ну процедуру та повторний відбір, 
— розповів на нараді С. Лещенко. 

— Ми на їхні вимоги повторно від-
коригували проект, подали доку-
менти в Мінрегіон, в Європейський 
інвестиційний банк. Зараз прохо-
дить процедура конкурсу. І в жовт-
ні нам мають дати офіційний доз-
віл на проведення нового тендеру 
щодо добудови НВК ім. К. Могилка». 

ПОЛОГОВЕ ВІДДІЛЕННЯ: 
РОЗГРОМ ЗА 10 МІЛЬЙОНІВ

 � Про перипетії ремонту пологового відділення 
Бориспільської БЛІЛ, втрачені кошти і невтішні 
перспективи говорили на сесії Бориспільської районної 
ради наприкінці серпня.

Ірина КОСТЕНКО

У листопаді 2019 року полого-
ве відділення КНП «ББЛІЛ» було за-
крите для проведення капітально-
го ремонту. Передбачалося, що ре-
монт завершиться за шість місяців, 
тобто до квітня 2020 року. Сьогод-
ні вересень 2021 року, і про термі-
ни завершення ремонту ніхто вже 
не загадує. Тривають суди щодо ро-
зірвання договору з недобросовіс-
ною підрядною організацією, роз-
глядається можливість будівництва 
нового корпусу, де розміститься і 
пологове. Доля старого приміщен-
ня залишається невизначеною. 

На сесії Бориспільської район-
ної ради, що відбулася наприкінці 
серпня, до бюджету району було 
зараховано субвенцію в сумі 95 тис. 
грн, яку Бориспіль передав райо-
ну на судовий збір і судові витрати, 
пов’язані з позовами до підприєм-
ства, яке у 2019 році виграло тен-
дер на виконання ремонтних ро-
біт у пологовому. Під час сесійно-
го засідання озвучили інформацію, 
що готується судовий позов до під-
рядника з метою повернення виді-
лених коштів за невиконані роботи. 

На об’єкті — ні 
будматеріалів, ні робіт

Де-факто ремонт пологового від-
ділення мав відбуватися за кошти 
міста. Району належало потурбу-
ватися про забезпечення його ме-
дичним обладнанням. За перший 
транш виділених містом коштів — 
майже 5 млн грн — роботи були 
виконані і це підтверджено відпо-
відними актами виконаних робіт. 
Під час виконання робіт змінили-
ся власники юридичної особи, яка 
працювала на об’єкті. Нові власни-
ки взяли на себе всі зобов’язання 
попередніх власників і пообіцяли, 
що роботи будуть виконані. УКБ Бо-
риспільської РДА було виділено пі-
дряднику майже 4,5 млн грн отри-
маних від міста коштів на закупівлю 
матеріалів. Сьогодні по факту кош-
ти використані, але матеріалів, які 
мали бути придбані, на об’єкті не 
виявлено. Не були використані ці 
матеріали і при виконанні робіт. Ці-
льове використання коштів нічим 
не підтверджене. З цього приводу 
районна рада звернулася до пра-
воохоронних органів, а зараз нама-

гається повернути кошти в судово-
му порядку. 

Договір закінчився, 
процес з’ясування 
стосунків — ні 

Договір із підприємством, яке 
виконувало ремонтні роботи, діяв 
до 31 січня 2021 року. Після цієї да-
ти почалася процедура розірван-
ня договірних стосунків. Спочат-
ку запрошували керівництво під-
приємства, щоб розірвати договір 
за згодою. Зверталися з вимогою, 
щоб повернули матеріали або гро-
ші та об’єкт, який на період ремон-
ту був переданий підрядній органі-
зації. Це передбачається трьохсто-
ронньою угодою між КНП «ББЛІЛ», 
УКБ і підрядником. Підрядник на зу-
стрічі не з’являється, тому в одно-
сторонньому порядку договір бу-
ло розірвано, а будівельний май-
данчик передано лікарні. Цей про-
цес саме завершився. 

Аварійне чи ні — 
будуть з’ясовувати

Але бориспільська влада не го-
това приймати об’єкт, стан якого на 
сьогодні нез’ясований. Тим більше, 
що у середині березня у підвально-
му приміщенні хтось відкрив воду, і 
підвал будівлі затопило. Дослідити 
стан пологового власними силами, 
без залучення профільних спеціа-
лістів, на сьогодні неможливо. Тож 
лікарні було виділено кошти на об-
стеження приміщення на предмет 
його аварійності. Мова не йде про 
аварійність будівлі чи потенційну 
загрозу, що вона може становити. 
Йдеться про те, що вона вже не мо-
же використовуватися як пологове 
і нести навантаження, передбаче-
не запроектованим обладнанням.

Тож до завершення епопеї з по-
логовим, на яке вже витрачено 
майже 10 млн грн, сьогодні ще ду-
же далеко. 

P.S. На сесійному засіданні наз-
ва підприємства-підрядника не 
озвучувалася. «Вістям» у Бори-
спільській РДА повідомили, що 
договір на виконання ремонтних 
робіт було заключено із ТОВ «Бу-
дінвест-Сервіс 15».

ПОЧАТОК НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 
БУДЕ БЕЗ ФАЛЬСТАРТУ
Тетяна ХАУХА

На плановій нараді у Бориспіль-
ського міського голови 30 серпня 
піднімали питання підготовки до 
навчального року. За словами на-
чальника управління освіти та науки 
Тетяни Павленко, для того, щоб освіт-
ній процес відбувався, у освітян є три 
складові: безпечні умови, методич-
ний супровід і кадри, які будуть все 
це робити. «Всі ці три складові у нас 
є. Крім того, маємо ще одну важливу 
складову, що дозволяє працювати і 
розпочинати новий навчальний рік. 

Це діти і вихованці, які прийдуть до 
закладів освіти», — зазначила на-
чальник управління освіти та науки.

Якою ж є статистика, скільки при-
йде дітей на навчання 1 вересня? 
«На навчання прийде 11966 дітей, 
або 448 класів. Наповнення класів 
сягає в середньому 27,2 учня. Від-
булося збільшення кількості учнів у 
порівнянні з минулим вереснем — 
плюс 5436. Ми сюди вносимо і ста-
ростинські округи. Плюс 26 класів 
у порівнянні з початком минулого 
навчального року, — повідомила Т. 

Павленко. — Учнів 1 класу — 1240. 
Як правило, до першого вересня 
буде ще близько 10 заяв батьків, які 
не встигли подати документи». 

Крім того, в закладах дошкільної 
освіти функціонує 131 група, це 
3727 вихованців. 

На запитання про рівень зарпла-
ти освітян начальник управління 
освіти та науки зазначила: «Зарп-
лату освітяни отримують відповід-
но до інструкції про нарахування 
зарплати відповідно до всіх вимог, 
ставки визначено державою». 
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БЛАГОУСТРІЙ

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ СВОЇ 

КОМЕНТАРІ, ПРОПОЗИЦІЇ, 
БЕРІТЬ УЧАСТЬ В 

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

ГОРА ДРУГИЙ РІК ПОСПІЛЬ БЕЗ ДИТЯЧОГО САДОЧКА. 
У ЧОМУ ЗАТРИМКА З РЕМОНТОМ ТА КОЛИ ЧЕКАТИ НА ВІДКРИТТЯ?

 � Капітальний ремонт дитячого садочка в селі Гора 
перетворився у справжнє випробування для мешканців 
громади. Роботи, які розпочались влітку 2020 року, досі 
тривають. А батьки вимушені вже другий рік поспіль 
шукати місце для своїх дітей.

Богдан РАК, фото автора

1 вересня сільський голова Ро-
ман Дмитрів та голова правління 
ПрАТ «БКБМ» Ігор Шалімов зустрі-
лись із мешканцями, аби дати від-
повіді на їх запитання: що з ремон-
том та коли його закінчать?

«Всі роботи на об’єкті ми повин-
ні закінчити згідно договору до кін-
ця року. Тобто до 31 грудня дитя-
чий садочок буде здано в експлу-
атацію. Зараз нам ніщо не заважає 
працювати, у нас є всі необхідні па-
пери. Кілька днів тому нарешті був 
заключений договір на авторський 
нагляд. Проблем із фінансуванням 
також немає», — зазначив Ігор Ша-
лімов.

Згідно з оновленим кошторисом, 
вартість робіт становить 21,3 млн 
грн. Наразі виконано робіт на 5,5 
млн грн. 

Історія
Договір на проведення робіт із 

підрядником (ПрАТ «Бориспіль-
ський комбінат будівельних ма-
теріалів») був підписаний 2 квітня 
2020 року. Але відразу приступити 
до початку робіт підрядник не зміг, 
адже дозвіл на це було отримано 
лише 11 червня.

Але тут наблизились осінні ви-
бори та адміністративна рефор-
ма (створення ОТГ). А поки ново-
створена Гірська ОТГ приводила у 
відповідність до законодавства всі 
документи громади та оформляла 
майно, ні про яке фінансування не 
було й мови.

Процес поновився лише в кінці 
лютого 2021 року, коли рада ново-
створеної Гірської ОТГ прийняла 
рішення «Про прийняття права за-
мовника по виконанню робіт «Ка-
пітальний ремонт ДНЗ «Берізка» в 
с. Гора». Але майже відразу процес 
знову зупинився, адже після почат-
ку робіт була виявлена велика кіль-
кість недоліків у існуючому проекті. 
2 березня було оголошено тендер 
на коригування проекту. Приведен-
ня паперів у відповідність реаліям 
затягнуло початок робіт до липня 
поточного року. Лише 13 липня пі-
дрядник отримав змінений проект. 

Питання та відповіді
Враховуючи те, що у попе-

редньому проекті не була врахо-
вана заміна даху будівлі, робітники 
спокійно розпочали внутрішні ро-
боти. Тому коли виявилось, що не-
обхідна заміна даху, частина примі-
щень була вже оштукатурена. Після 
останніх дощів їх залило. Ця інфор-
мація обурила мешканців, які поча-
ли вважати, що ремонт робиться 
неякісно.

«Що стосується протікань, так, 
дощі додали нам роботи, але ми це 
все виправимо, за власний кошт», 
— заспокоїв людей Ігор Шалімов.

У відповідь на запитання — на-
віщо взагалі було корегувати про-
ект, підрядник зазначив, що попе-
редній проект не відображав бага-
то нюансів, які стали відомими вже 
після початку робіт. Серед голов-
них — стан покрівлі, що потребу-
вала заміни, та просідання фунда-
менту, який потребує укріплення. 

Також під час робіт з’ясувалось, 
що фундамент взагалі не має ніяко-
го утеплення та гідроізоляції. Є трі-
щини в стінах, одну довелося стя-
гувати металевими балками, аби 
запобігти руйнуванню. Загалом, 
коригування проекту — це звичай-
ний робочий процес, без якого не 
обходиться майже жоден капіталь-
ний ремонт.  

«Набагато легше будувати «з ну-
ля», аніж ремонтувати старе. Ви 
питаєте, чому якісь роботи не були 
включені в проект відразу? А ніхто 
не знав, що там всередині стін, що 
під підлогою. Ніхто не розкопував 
фундамент. Зрозумійте, ми хочемо 
зробити дитячий садочок так, аби 
він після цього радував дітей та був 
безпечним. І щоб його не потріб-
но було знову ремонтувати через 
кілька років», — підкреслив Ігор 
Шалімов.

Також для ініціативної групи Ігор 
Шалімов провів екскурсію по са-
дочку. Показав де, що і як робить-
ся. Відповів на зауваження, показав 
де і що вони будуть переробляти 
після дощів. Роз’яснив, як утеплю-
ється фундамент будівлі. Також він 
запропонував людям долучатись 
до робіт, аби мати змогу їх контро-
лювати та бути впевненими у яко-
сті ремонту.

Що робити з дітьми?
Відповіді на питання щодо якості 

будівництва більшість людей вла-
штували. Проте головне питання 
для молодих батьків — що роби-
ти з дітьми? 

«Зараз у дитячому садочку в селі 
Ревне організовано додаткові гру-
пи. Також ми зараз організуємо до-
везення дітей. Із 6 вересня дітей із 
Гори у Ревне буде возити автобус», 
— розповів батькам Роман Дми-
трів, Гірський сільський голова.

Ще одне важливе питання, яке 
хвилює мешканців села, — бла-
гоустрій прилеглої території, а са-
ме забезпечення дитячих майдан-
чиків усім необхідним устаткуван-
ням. Адже літо закінчилось, а здати 
садочок планують до кінця року, то 
коли це все робити? Взимку?

«Наразі проект благоустрою те-
риторії знаходиться на експерти-
зі. Його приблизна вартість близь-
ко 8 мільйонів. Ми поспішаємо, як 
можемо. Усе будемо робити одно-
часно, адже без дитячих майданчи-
ків дітей із садочка навіть не мож-
на буде вивести на прогулянку», — 
пояснив Роман Дмитрів.

Громадський контроль
Загалом і підрядник, і замовник 

пояснили людям усі проблеми, з 
якими зіштовхнулись, та запевни-
ли — усі роботи будуть закінчені 
вчасно.

Люди запропонували фахів-
цям фотографувати всі моменти, 
які вони зробили чи виправили та 
публікувати на офіційному сайті 

сільської ради, аби вони бачили, 
як ідуть роботи. Це суттєво змен-
шить напругу в селі. 

Представники влади пообіцяли 
по можливості виконати це про-
хання, а також зазначили, що на 
об’єкті щотижня, по середах, про-
ходять наради, на які люди мо-
жуть приходити, задавати будь-
які питання та контролювати хід 
ремонтних робіт.
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РІЗНЕ

НОВІ «ЛЕЖАЧІ ПОЛІЦЕЙСЬКІ» — 
ЧЕКАЄМО НА ДЕМОНТАЖ?
Тетяна ЦІЛИК 

На минулому тижні по всьо-
му Борисполю було встанов-
лено ряд нових «лежачих полі-
цейських». Проте їх забули по-
фарбувати, а поряд — встано-
вити відповідні дорожні знаки. 
На це на плановій нараді у місь-
кого голови 30 серпня звернув 
увагу депутат міськради Євге-
ній Боженко. 

В 2020 році були прийняті 
ДСТУ, які регламентують кут на-
хилу, ширину, місця встановлен-
ня «лежачих поліцейських». Але 
в Борисполі їх не пофарбували, 
також забули поставити знаки та 
внести в схему дорожнього руху. 

За словами мера Володими-
ра Борисенка, це відбулося не в 
зовсім правильний спосіб. Тому 
зранку 30 серпня ним було при-
йнято рішення зібрати тимчасову 
групу, в яку будуть входити пред-
ставники ЖКГ, комунгоспу, Євген 
Сірик, керівник з надзвичайних 
ситуацій, щоб визначити — чи в 
тих місцях покладено «лежачих 
поліцейських». 

Володимир Борисенко зазна-
чив: «Наприклад, на вулиці 1 Трав-
ня «лежачі поліцейські» суттєво 
зменшують аварійність і покра-
щують швидкісний режим. Так са-
мо і на вулиці Тургенєва. Погоджу-
юсь, вони виконані неякісно і не 
відповідають нормам ДСТУ, тому 
комісія буде в оперативному ре-
жимі засідати, проведуть інвента-
ризацію «лежачих поліцейських» і 
приймуть рішення, навіть частко-
во проведуть демонтаж. Щоб не 
бути голослівним, хочу надати до-
ручення відділу з надзвичайних 
ситуацій зробити інвентаризацію 
всіх пристроїв обмеження швид-
кості, які в нас є. Із замірами, чи 
відповідають вони нормам ДСТУ, 
і завести журнал обліку саме цих 
пристроїв, що існують. І будь-які 
запити, які будуть приходити від 
громадян з приводу встановлен-
ня нових, будуть проходити через 
відділ надзвичайних ситуацій. Ця 
комісія буде постійно діяти. Вони 
будуть виїжджати і встановлюва-
ти: чи потрібні взагалі в тому чи 
іншому місці ці пристрої». 

QR ПАСПОРТ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО УЛЮБЛЕНЦЯ 
МОЖНА ПРИДБАТИ В ЦСАТ БОРИСПОЛЯ
Ілона НЕГОДА

Щороку в Україні губиться близь-
ко 30 тис. домашніх тварин. На ву-
лиці їх підстерігає небезпека, тому 
на жаль, не кожен із них зможе по-
вернутися додому цілим та неуш-
кодженим. Хтось загине, хтось ста-
не бездомним. Тепер цього можна 
уникнути, зареєструвавши домаш-
нього улюбленця в онлайн-ба-
зі Animal ID, яка інтегрована з Єв-
ропейською асоціацією єдиних 
баз даних тварин Europetnet. Ця 
онлайн платформа дає змогу заре-
єструвати домашню тварину, ство-
рити її онлайн-профіль зі всією не-
обхідною інформацією — фото тва-
рини, власник, його адреса, копії 
ветеринарних документів тощо. 
Тварина ж отримає жетон-підвіску 
до нашийника зі спеціальним ко-
дом, відсканувавши який, людина, 
що знайшла загубленого улюблен-
ця, зможе оперативно повідомити 
про це його господарів.

Бориспільський Центр стерилі-
зації та адопції теж долучився до 
онлайн бази, і навіть виготовив QR-
паспорт для рудого котика-оберега 
закладу, який мешкає в ЦСАТ з мо-
менту його відкриття. 

Тут можна придбати жетон з ко-
дом та зареєструвати домашнього 
улюбленця в онлайн-базі. 

Адреса закладу: вул. Гоголя, 63. 

ТВАРИНИ, ЩО ЧЕКАЮТЬ ГОСПОДАРІВ — ІНФОРМАЦІЯ ЦСАТ

Якщо ви хочете взяти додому кота чи 
собаку, телефонуйте до КП «ЦСАТ» за 
номером 380689170909. 

Луна
Луна, вік біля 5-ти місяців. Маленька активна ді-

вчинка в пошуках люблячої та активної сім‘ї. 
Вона відмінно ладить з іншими собаками, любить 

дітей та стане для вас відданим другом. 

Ваня
Вік до 2-х років. Активний та компанійський пес, 

який буде завжди радий вас бачити. Стане гарним 
охоронцем. Кастрований.

Муся
Вік до 2-х років. Дуже ласкава та грайлива дівчинка, 

яка все життя прожила на вулиці та не знала, що таке 
людська любов та турбота.

Трохи налякана та розгублена, але швидко звикне 
до нових господарів.

Босс
Красеня-котика віком 7-8 місяців знайшли на вул. 

Дришлюка. Перший час він був дуже наляканий та 
зовсім не давався в руки, та з часом став ласкавим 
муркотуном. Привчений до лоточка.

Можливо, раніше був домашнім, але зараз безхать-
ко і шукає дім.

БЕЗВІСТИ ЗНИКЛИЙ ПІД 
СОШНИКОВОМ: 5 МІСЯЦІВ ПОШУКІВ

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Олександр Сова, мешканець 
села Сошників Бориспільсько-
го району, зник у лісі біля села 8 
квітня цього року. Про нього ні-
чого не відомо до сьогодні.

Олександра шукали і родичі, і ак-
тивісти, і поліція з собаками. Мо-
лодий чоловік (23 роки) відпочи-
вав із товаришами у лісовій аль-
танці. З посиланням на очевидців 
засоби масової інформації повідом-
ляли, що він близько 23:30 пішов 
у напрямку дому, але до хати так 
і не дійшов. Долучалася до пошу-
ків, які активісти вели через кілька 
днів після зникнення, і журналіст 
«Вістей». Це була чергова безре-
зультатна спроба. Того ж дня після 
того, як згорнули пошуки активісти, 
прибули поліцейські з пошуковими 
собаками. Але всі зусилля марні і 
до сьогодні.

Активістам повідомили, що мо-
лоді люди, які відпочивали разом 
із Олександром, проходили пере-
вірку на поліграфі, так званому «де-
текторі брехні». Результати дослі-
дження не розголошувалися. Сім’ю 
Олександра не дуже інформують 
про хід слідства, посилаючись на 
його таємницю. 

Родина безвісти зниклого ра-
зом зі своїм адвокатом вирішили 
публічно звернутися до началь-
ника Бориспільського відділу по-
ліції ГУ Національної поліції в Ки-

ївській області Тараса Кравчука зі 
своїм болем. 

Від імені батьків Олександра — 
Олени і Олександра — їхній по-
гляд на ситуацію озвучив адвокат 
Євген Кухаревський. На плановій 
нараді у міського голови 30 серп-
ня він звинуватив поліцію у безді-
яльності. Мати Олена не намагала-
ся приборкати емоцій, озвучуючи 
все, що наболіло на душі: «Візьміть-
ся і щось робіть, бо вже приходить 
край! Звертаюся не до тих, хто при-
брав моє дитя, а до вас, бо ви за нас 
не хочете вступатися, нас захища-
ти. Нам нема до кого йти. Де шука-
ти допомоги?». 

У відповідь на звинувачення 
та емоційний виступ жінки Тарас 
Кравчук наголосив: «Ми проводи-
ли пошукові заходи і з активістами, 
і самостійно — на жаль, вони не 
дали результату. Станом на даний 
момент місцезнаходження зниклої 
особи не встановлено. Ви разом із 
родиною були у мене, знаєте пере-
лік слідчих дій, ту роботу, яка за-
раз проводиться. Ми домовилися 
співпрацювати».

Бориспільський міський голо-
ва Володимир Борисенко підсу-
мував, що хоч Сошників і не нале-
жить до Бориспільської громади, 
він вивчить ситуацію і, якщо мати-
ме можливість допомогти родині 
у пошуках сина, обов’язково до-
поможе. 
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ДЕНЬ СЕЛА

ДЕНЬ ГЛИБОКОГО — СЕЛА З ЛЕЛЕКАМИ ТА 
СІМ’ЯМИ-ДОВГОЖИТЕЛЯМИ

 � Селу Глибоке виповнилося 392 роки. Цього року День 
села глибочани вперше відзначали у складі Бориспільської 
територіальної громади, зберігаючи і доповнюючи добрі 
традиції святкового дня.

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Святкували весело
Святковий день зібрав біля Гли-

боцького Будинку культури і до-
рослих, і молодь, і малечу. Особли-
во весело було дітворі: надувна 
гірка, батути, спайдер, тир. А ще — 
лотки з солодкою ватою, морози-
вом, іншими смаколиками та весе-
лими дрібничками. Для бажаючих 
відпочити за накритим столом — 
традиційна виїзна торгівля з шаш-
ликами і тим, що до шашликів. 

Слово старости
Гостей зустрічав староста Гли-

боцького старостинського округу 
Олександр Сивець. Він не прихо-
вував гордості за своє рідне село. 

«Сім місяців тому я прийшов у 
це село старостою, — розповідав 
він «Вістям» перед початком уро-
чистої частини свята. — Я корін-
ний мешканець Глибокого. Ме-
ні пощастило, що протягом попе-
редніх років у селі проводилося 
багато робіт з благоустрою, роз-
будови інфраструктури. Сьогодні 
ми продовжуємо рух у намічено-
му напрямку, тепер уже користу-
ючись перевагами об’єднаних зу-
силь усієї громади. 

Гордістю Глибокого є Будинок 
культури. Відразу за його примі-
щенням знаходиться стадіон, який 
користується великою популярніс-
тю серед юних і дорослих спортс-
менів. Там часто проходять фут-
больні турніри, в тому числі свої 
змагання проводять дворові ко-
манди.

До свята наше село отримало 
від Бориспільської міської ради та 
міського голови Володимира Бори-
сенка подарунок — мінітрактор-га-
зонокосарку. Тепер простіше буде 
обкошувати території та доглядати 
за стадіоном.

Глибоке дуже багате на гарних і 
талановитих людей, багатьох із них 
ми вітатимемо сьогодні». 

Вітання кожному
Зал Глибоцького Будинку куль-

тури, у якому проходили урочи-
стості, люди заповнили вщерть. 
Для них підготували концерт-
но-вітальну програму. Не було 
гучних і пафосних промов. Були 
теплі слова вітань і щирі побажан-
ня від Бориспільського міського 
голови Володимира Борисенка, 
від старости округу Олександра 
Сивця. Були грамоти і подяки, премії 
та подарунки людям, які прославля-
ють рідне село, роблять його успіш-
ним, красивим та доглянутим.

Першою, кого запросили для 
привітання, була сільський голо-
ва Людмила Пасько, яка очолюва-
ла Глибоке у попередні роки. Ста-

роста Олександр Сивець подяку-
вав своїй попередниці за її роботу 
по розбудові села, за всі ті зусил-
ля, завдяки яким село поетапно 
приводили до порядку, і висло-
вив сподівання, що йому вдасться 
плідно продовжувати працювати в 
цьому ж напрямку.

Людмила Пасько була щиро 
вдячна за увагу і подяку. 

«Це подяка не тільки мені, — 
наголосила колишня очільниця 
села Людмила Пасько. — Подя-
ка адресована депутатам, вико-
навчому комітету, усім, хто пра-
цював зі мною в команді. Ми на-
полегливо трудилися, щоб поча-
ти рухати наше село вперед. Мені 
дуже приємно, що традиція свят-
кувати День села в серпні, яку ми 
започаткували в 2016 році, сьо-
годні жива. У нашому селі є люди, 
яким хочеться та потрібно дяку-
вати. Вони навчають наших дітей 
у школі, виховують малюків у дит-
садку, лікують, приносять пенсію, 
привітно зустрічають у магазині, 
спортивними і творчими досяг-
неннями прославляють рідне се-
ло. Ми пишаємося, що в Глибоко-
му є такі люди. 

Життя завжди вносить свої ко-
рективи. Бажаю, щоб зміни у вашо-
му житті були лише позитивні. Обі-
цяю рівно через рік на святі села 
презентувати книгу про село Гли-
боке. Нам є про кого написати, нам 
є що залишити нашим нащадкам. 
Прошу громаду підтримувати ста-
росту, а селу бажаю розвитку і про-
цвітання, усім односельцям — Бо-
жого благословення».

Не нагородами 
єдиними

Вітання отримували не тільки 
ті, хто був удостоєний нагород. 
Вручення відзнак доповнювало-
ся концертними виступами ху-
дожніх колективів та юних ар-
тистів. Вітали глибочан із Днем 
села не тільки місцеві артисти. 
Зокрема, запальні танці дарував 
Народний ансамбль танцю «Мі-
леніум» з міста Борисполя, зача-
ровував піснею вокальний ан-
самбль «Берегиня» Вороньків-
ського Будинку культури, а На-
родний фольклорний ансамбль 
«Криниченька» клубу села Горо-
дище Глибоцького старостин-
ського округу не лише подарував 
пісню, а й презентував до свята і 
вручив старості Олександру Сив-
цю духмяний коровай. 

Затамувавши подих, спостеріга-
ли глядачі за показовим виступом 
гордості села, юної гімнастки Альо-
ни Кузуб — неодноразової пере-
можниці спортивних змагань із ху-
дожньої гімнастики, зокрема й між-
народних.

Від лелеки до 
найстарших ювілярів

Вітання приймали найстарша і 
найменша жительки села. Найстар-
шій, Ганні Захарівні Любченко — 94 
роки. Вона єдиний учасник бойо-
вих дій часів Другої світової війни, 
який залишився у селі.

У номінації «Дарунок від лелеки» 
подарунок підготували для най-
меншої глибочанки — Анастасії 
Косовець. 

У селі багато родин, які прожи-
ли у шлюбі півстоліття та більше. 
Дві сімейні пари — Олексій Пе-
трович та Надія Іванівна Несте-
ренко і Григорій Петрович та Ка-

терина Сергіївна Лесик — відсвят-
кували Золоте весілля, 50 років. 
Ще дві пари — Федір Іванович та 
Марія Петрівна Гусинець і Воло-
димир Іванович та Ніна Іванівна 
Бедій — відзначили Смарагдовий 
ювілей, 55 років. 60 років, Діаман-
тове весілля — більше, ніж півсто-
ліття — прожили разом Іван Єф-
ремович та Ніна Сергіївна Гера-
сименко. Для них підготували по-
дарунки і вручили кожній парі 
пишний коровай. На жаль, не всі 
змогли прийти на свято, але без 
подарунків ніхто не залишився. 

Фінал зі смаком
Доки у залі вшановували кращих, 

на вулиці біля Будинку культури до-
варювалася у казані рибна юшка. 
У великій каструлі чекав на учас-
ників і гостей свята смачний куліш. 
Усіх охочих пригощали пиріжками 
та варениками. 

Олександр Сивець від іме-
ні мешканців Глибокого передає 
щиру подяку організаторам свят-
кових заходів: директору Будин-
ку культури Тетяні Бакал, Світлані 
Василенко та Людмилі Пасько, які 
готували сценарій, Наталії Алек-
сійчук, яка займалася художнім 
оформленням, та всім, хто працю-
вав разом з ними. Також староста 
дякує підприємцям села, котрі на-
дали спонсорську допомогу у під-
готовці свята.
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ФОЛКЕПІЛЛЕН™: 
ЦІЛЮЩІ РОСЛИНИ НА ВАРТІ 
ІМУНІТЕТУ ТА ЕНЕРГІЙНОСТІ

Що робити, якщо ви почува-
єтеся так, неначе батарей-
ка, що втратила весь заряд? 
Як повернути життєву енер-
гію та бадьорість? На допомо-
гу прийде скандинавський ви-
нахід — пігулки Фолкепіллен 
(Folkepillen). Це не просто хо-
роші вітаміни для імунітету та 
енергійності, а вся сила рослин, 
екстракти яких збережені завдя-
ки сучасним технологіям та зу-
силлям вчених у галузі медици-
ни та харчової фізіології. 

Повернути іскру життя
Останні півроку молода жінка 

Міла наче й не жила, а чіплялася 
за життя із останніх сил. «Я мала 
цікаву роботу, чудову родину та 
друзів, займалася спортом та вела 
здоровий спосіб життя, але все це 
не допомагало. Щоранку я відчу-
вала, неначе пливу за течією жит-
тя, а не радію йому. Було дуже важ-
ко прокидатися, робота втомлю-
вала, я не могла зосередитися, ви-
глядала змарнілою, неначе після 

тяжкої хвороби. Одного дня я зро-
зуміла, що так далі продовжувати-
ся не може», — розповідає Міла. 

На допомогу прийшла мама. Ад-
же хто може дати кращу пораду, аніж 
найрідніша людина. Мама і раніше 
помічала зміни у самопочутті донь-
ки, а коли дізналася подробиці, без 
вагань запропонувала спробувати 
скандинавські вітаміни Фолкепіл-
лен (Folkepillen), які вже прийма-
ла сама. Через кілька місяців прийо-
му життєва енергія повернулася, а 
вітамінний засіб став постійним су-
путником життя Міли. «Я не лише 
постійно приймаю Фолкепіллен 
(Folkepillen), а й раджу друзям та 
знайомим. Це незамінний засіб для 
покращення імунітету та відновлен-
ня бадьорості», — говорить жінка. 

Фолкепіллен (Folkepillen) — ві-
тамінний комплекс для енергії, 
імунітету, витривалості та розу-
мової діяльності

Таблетки для енергійності, іму-
нітету та хорошого самопочуття 
створили шведські вчені, викорис-

тавши останні наукові досліджен-
ня та розробки. У перекладі назва 
Фолкепіллен (Folkepillen) звучить 
як «народна таблетка». Комплекс 
необхідних організму вітамінів і мі-
нералів, що містять таблетки, поєд-
нується з екстрактами китайсько-
го лимонника, кропиви, часника, 
імбиру, журавлини, паприки, чор-
ниці, помаранча, куркуми, гарбуза, 
винограда, хвоща та пажитника. Ві-
таміни A, D, C, B6, B12, фолієва кис-
лота, мідь, цинк і селен сприяють 
підтримці імунної системи. Магній 
необхідний для підтримки енергії, 
знімає втому, а пантотенова кис-
лота допомагає підтримувати нор-
мальну розумову діяльність. Також 
до складу входять мінерали: каль-
цій, залізо, марганець, йод, хром та 
вітаміни: B1,B2, B3, Е, D3, біотин.

Чи знаєте ви?
Китайський лимонник — уні-

кальна рослина. Свіжі та суше-
ні ягоди та насіння цієї рослини 
здавна використовують як сти-
мулюючий та тонізуючий засіб, 

знімають втому та надають сил. А 
мешканці далекого сходу обов’яз-
ково беруть сушений лимонник 
в тривалі та виснажливі подоро-
жі для підтримки бадьорості та 
енергійності. 

Безпечний та 
універсальний 

Біологічно активні речовини в 
Фолкепіллен (Folkepillen) сти-
мулюють, тонізують і поповнюють 
організм життєво важливими речо-
винами. Такий комплексний склад 
робить Фолкепіллен (Folkepillen) 
оригінальними, повноцінними по-
лівітамінами для імунітету, придат-
ними для жінок, для чоловіків і для 
дітей (старше 11 років).

Оригінальний продукт не 
містить: солі, глютену, дріжджів, сої 
та молочних продуктів і виготовля-
ють без використання консерван-
тів, ароматизаторів або барвників 
будь-якого виду. Виробляється в 
ЄС, під фармацевтичним контро-
лем GMP.

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я!
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В аптеках:
Аптека НЦ, кол-центр: 

0 800 503 039 / 044 369 3030

Мережа магазинів 
"Ваше Здоров'я", 

кол-центр: 
0 800 757 307 / 098 734 1177

Фолкепіллен 
ви зможете придбати 

в інтернет-магазині

 
тел.: 098 590 8248 

095 443 9847

newnordic.com.ua

Фолкепіллен™ — дієтична добавка. Діє-
тичні добавки не слід використовувати як 
заміну повноцінного раціону харчування. 
Не є лікарським засобом. Не перевищувати 
зазначену рекомендовану кількість для що-
денного споживання. Перед застосуванням 
рекомендована консультація лікаря.

ЛІКАРНЯ ТИМЧАСОВО ПРИПИНЯЄ 
ПРОВЕДЕННЯ ПЛАНОВИХ ОПЕРАЦІЙ

ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ІЗ ІНСУЛЬТАМИ У 
БОРИСПОЛІ ПІД ЗАГРОЗОЮ

Ілона НЕГОДА

На плановій нараді у Бориспіль-
ського міського голови 30 серпня 
лікар та депутат міської ради Ілля 
Луців доповів про наміри керів-
ництва ББЛІЛ із наступного тижня 
тимчасово припинити проведення 
планових операцій. За його слова-
ми, це вимушений крок через по-
чаток ремонту операційного бло-
ку і хірургічного відділення. Таким 
чином, будуть виконуватися лише 
оперативні втручання, а орієнтов-
но у кінці жовтня на два тижні при-
пиниться і оперативна активність, 
будуть оперувати лише важкі екс-
трені травми — на додачу до ре-
монту, встановлюватиметься об-
ладнання для кондиціювання. 

На думку Луціва, ситуація мо-
же викликати соціальну напругу, 
але іншого вибору ББЛІЛ не має. 
«Без ремонту стане неможливим 
встановлення ангіографу, обіця-
ного нам Міністерством охорони 
здоров’я. Відмовитись від ангіо-
графу — теж не вихід, адже тоді 
не буде відповідних надходжень 
від Національної служби здоров’я 
України. Так, планується, що дер-
жава відшкодовуватиме 90 тисяч 
гривень за лікування одного ін-
фаркту. Без цих коштів, як і без 
необхідного обладнання, функ-
ціонування лікарні як медично-
го закладу європейського рівня 
стане неможливим», — зазначив 
Ілля Луців. 

Ілона НЕГОДА

На плановій нараді у Бориспіль-
ського міського голови 30 серп-
ня Ілля Луців, депутат міської ради 
та лікар ББЛІЛ, доповів про про-
блему із відшкодуванням коштів 
Національною службою здоров’я 
України. За його словами, міська 
лікарня досі, незважаючи на чис-
ленні звернення в різні інстанції, 
не отримала коштів від НСЗУ. Це 
ставить під загрозу як виплату за-
робітної плати медичному персо-
налу, так і лікування важких хво-
рих, зокрема з інсультами.

«На сьогодні ситуація така. Мед-
персонал отримав аванс не в пов-
ному розмірі, внаслідок чого части-
на медсестер уже написала заяви 
на переведення їх на роботу на пів-
ставки. Для інформації — якщо у 
січні 2021 р. на лікарню НСЗУ виді-
лило 15 млн грн, у березні та квітні 
— по 14 млн грн, у травні та черв-
ні — вже по 7 млн грн, то в липні 
всього 5 млн грн. Таким чином, як-
що раніше зарплата медичної се-
стри сягала 9 тис. грн, а лікаря (ра-
зом із преміями) 10-11 тис. грн, то 
зараз усе плачевно. Не краща ситу-
ація з відшкодуванням лікування. У 
квітні лікування інсультного хворо-
го на 80-90 відсотків здійснювалося 
за рахунок коштів НСЗУ, і люди як-
що й купували, то якісь специфічні 
препарати за власним бажанням. 

Усі необхідні препарати для ліку-
вання були, вони є й станом на за-
раз, а от на наступний місяць ми їх 
закупити вже не зможемо. Подіб-
на ситуація по всій Україні, причи-
ни невідомі», — резюмував Луців. 

На прохання колишнього депута-
та міської ради Олега Вереса уточ-
нити, до кого та коли зверталося 
керівництво лікарні щодо викладе-
ної ситуації, Ілля Луців зазначив, що 
роботою з НСЗУ займається спеці-
альний координатор. «Є чітка іє-
рархія та звітність. Дані по кожно-
му пацієнту вводяться в систему, і 
їх автоматично отримує НСЗУ. За-
раз вони кажуть, що йде перевір-
ка звітності, що звучить дивно, ад-

же процес отримання та перевір-
ки звітності автоматизований», — 
прокоментував лікар. 

Присутній на нараді Ярослав Го-
дунок, секретар міської ради по-
переднього скликання, заявив, що 
проблему треба вирішувати пере-
дусім на місцевому рівні і запро-
понував підняти питання НСЗУ на 
сесії міської ради. У відповідь місь-
кий голова Володимир Борисенко 
зазначив: зібрати сесію — не про-
блема. Якщо керівництво лікарні 
вважатиме за потрібне розглянути 
це питання на сесії та надішле від-
повідне офіційне звернення, депу-
тати оперативно визначать дату зі-
брання.  
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ГРОМАДА

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення та початок процедури розгляду та враху-

вання пропозицій громадськості у проєкті «Детального плану 
території з метою визначення планувальної організації і роз-
витку території на земельну ділянку з кадастровим номером: 
322883200:02:001:2231 та прилеглої території в селі Гора Гірської 
сільської ради Бориспільського району Київської області», який 
розробляється на підставі рішення Гірської сільської ради від 22 
липня 2021 року №511-17-VIII.

Замовник: Виконавчий комітет Гірської сільської ради.
Власники земельних ділянок: Сольський І.О., Сисоєва І.О.
Розробник: Проектний інститут Служби безпеки України, м. 

Київ.
Орган, що прийматиме рішення про затвердження: Гірська 

сільська рада.
Детальний план території розроблений з метою: 
уточнення планувальної структури та визначення функціональ-

ного використання території; визначення містобудівних умов 
та обмежень; визначення потреб у підприємствах та установах 
обслуговування, місць їх розташування; визначення напрямів, 
черговості та обсягів подальшої діяльності щодо попереднього 
проведення інженерного забезпечення території; створення 
транспортної інфраструктури та розміщення місць паркування 
т/з; охорони та поліпшення навколишнього середовища тощо. 

На території площею 1,5690 га планується розміщення адміні-
стративно-торговельного центру з відповідно інженерно-тран-
спортною інфраструктурою. Частина території, орієнтовною пло-
щею 0,3158 га, передбачається під резерв комерційної забудови. 

Склад та зміст містобудівної документації відповідає ДБН - 
Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

Ознайомитися з проектом містобудівної документації можливо 
в приміщенні Гірської сільської ради, за адресою: 08324, Київська 
область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Центральна, 5 та на 
офіційному веб сайті https://gora-rada.gov.ua/. 

Відповідальна особа за забезпечення організації розгляду про-
позицій –  начальник відділу містобудування та архітектури вико-
навчого комітету Гірської сільської ради - Світлана ГОЛОВАТЕНКО. 

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому вигляді 
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 555 від 
25.05.2011 року «Про затвердження Порядку проведення гро-
мадських слухань щодо врахування громадських інтересів під 
час розроблення проектів містобудівної документації на місце-
вому рівні» за адресою: 08324, Київська область, Бориспільський 
район, с. Гора, вул. Центральна, 5, протягом 30 днів з дня опри-
люднення повідомлення: з «04» вересня 2021 р. по «04» жовтня 
2021 р включно. Пропозиції, подані після встановленого строку, 
не розглядаються.

Громадські слухання та презентація проекту містобудівної документації відбудеться «20» ве-
ресня 2021 року о 13:00 годині за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. 
Центральна, 5.

Повідомлення про оприлюднення
заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
детального плану території для будівництва цеху з перероб-

ки харчової солі електролітичним методом в межах Сеньків-
ського старостинського округу Бориспільської міської терито-
ріальної громади за межами населеного пункту

1) Повна назва документа державного планування, що про-
понується, та стислий виклад його змісту.

Детальний план території в межах Сеньківського старостин-
ського округу Бориспільської міської територіальної громади 
за межами населеного пункту є містобудівною документацією 
місцевого рівня, що розробляється з метою деталізації архітек-
турно-планувальних рішень попередньо розробленої місто-
будівної документації (Схема планування території Бориспіль-
ського району) з урахуванням раціонального розташування 
об’єктів нового будівництва, а також здійснення інженерного 
забезпечення в межах території, що проектується. Територія 
проектування має загальну площу 2,0 га, (кадастровий номер 
3220886700:09:003:0268).

Завданнями детального плану території є:
1. Визначення планувальної організації та розвитку території 

для розміщення перспективної забудови.
2. Визначення всіх планувальних обмежень використання 

території згідно з державними будівельними нормами та сані-
тарно-гігієнічними нормами.

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

— попереднього проведення інженерної підготовки та інже-
нерного забезпечення території;

— створення транспортної інфраструктури;
— організації транспортного і пішохідного руху;
— охорони та поліпшення стану навколишнього середови-

ща, забезпечення екологічної безпеки;
— комплексного благоустрою та озеленення.
2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження доку-

мента державного планування.
Бориспільська міська рада. 
3) Передбачувана процедура громадського обговорення, 

у тому числі:
а) дата початку та строки здійснення процедури:
Громадське обговорення починається з 3-го вересня 2021 

року і триває до 20-го вересня 2021 року. 
б) способи участі громадськості (надання письмових заува-

жень і пропозицій, громадські слухання тощо):
Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну еко-

логічну оцінку» громадськість у межах строку громадського 
обговорення має право подати замовнику в письмовій формі 
(у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції 
до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 
проекту документа державного планування. Пропозиції, подані 
після встановленого строку, не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських 
слухань (у разі проведення):

Проведення громадських слухань щодо заяви про визна-
чення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану 
території для будівництва цеху з переробки харчової солі елек-
тролітичним методом в межах Сеньківського старостинського 
округу Бориспільської міської територіальної громади за межа-
ми населеного пункту не здійснюється. 

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, 
за якою можна ознайомитися із заявою про визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки детального плану території для 
будівництва цеху з переробки харчової солі електролітичним 
методом в межах Сеньківського старостинського округу Бо-
риспільської міської територіальної громади за межами насе-
леного пункту:

Ознайомитись із Заявою про визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки детального плану території для будівництва 
цеху з переробки харчової солі електролітичним методом в 
межах Сеньківського старостинського округу Бориспільської 

міської територіальної громади за межами населеного пункту 
можна в Управлінні містобудування та архітектури Бориспіль-
ської міської ради за адресою: Київська область, місто Бори-
спіль, вулиця Київський Шлях, будинок 73.

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 
детального плану території для будівництва цеху з переробки 
харчової солі електролітичним методом у межах Сеньківського 
старостинського округу Бориспільської міської територіальної 
громади за межами населеного пункту також розміщена на 
офіційному сайті громади та доступна за посиланням: https://
borispol-rada.gov.ua/.

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його 
поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і 
пропозицій:

Управління містобудування та архітектури Бориспільської 
міської ради за адресою: 08301 Київська область, місто Бори-
спіль, вулиця Київський Шлях, будинок 73.

Адреса для подання зауважень та пропозицій у письмовій 
формі: 08301, Київська область, місто Бориспіль, вулиця Київ-
ський Шлях, будинок 73.

Електронна адреса: borarhitect@i.ua
Зауваження і пропозиції приймаються у строк із 03.09.2021 

по 20.09.2021.
д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому 

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

Управління містобудування та архітектури Бориспільської 
міської ради. 

4) Необхідність проведення транскордонних консультацій 
щодо проекту документа державного планування:

Проведення транскордонних консультацій не потребує.

Повідомлення про оприлюднення 
проєкта документа державного планування та 

звіту про стратегічну екологічну оцінку «Детальний 
план території щодо розміщення бази відпочинку 
на земельних ділянках для будівництва і обслуго-
вування санаторно-оздоровчих закладів площею 
3,000 га, які розташовані на території Циблівської 
сільської ради Київської області, (за межами насе-
леного пункту с. Циблі) за кадастровими номерами 
3223388200:02:023:0003, 3223388200:02:023:0006 
та 3223388200:02:023:0004»

1) Повна назва документа державного пла-
нування (далі ДДП), що пропонується та стис-
лий виклад його змісту: На підставі Рішення № 
169 Циблівської СР Київської об-ті від 09.07. 21 
р. «Про розроблення містобудівної документа-
ції «Детальний план території щодо розміщен-
ня бази відпочинку на земельних ділянках для 
будівництва і обслуговування санаторно-оз-
доровчих закладів площею 3,000 га, які розта-
шовані на території Циблівської сільської ради 
Переяслав-Хмельницького (Бориспільського) 
району Київської області (за межами населено-
го пункту с. Циблі), з кадастровими номерами 

3223388200:02:023:0003, 3223388200:02:023:0006 
та 3223388200:02:023:0004» та керуючись вимо-
гами ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльно-
сті» розробляється детальний план території (далі 
ДПТ), яким визначено функціональне призначення 
та параметри забудови території проєктування, 
виявлено та уточнено територіальні ресурси для 
всіх видів функціонального використання діля-
нок, інженерного благоустрою, захисту громадян 
та місцевості від небезпечних техногенних і при-
родних процесів, охорони навколишнього при-
родного середовища, а також у складі ДПТ розро-
бляється стратегічна екологічна оцінка (далі СЕО) 
у порядку, встановленому ЗУ «Про стратегічну 
екологічну оцінку».

2) Орган, що приймає рішення про затверджен-
ня ДДП – Циблівська СР. 

3) Передбачувана процедура громадського об-
говорення, у тому числі: 

а) дата початку та строки здійснення процедури: 
від 06.09.21 р. і триває до 05.10.21 року включно.

б) способи участі громадськості: надання про-
позицій і зауважень у письмовому вигляді, а саме 
на поштову адресу: 08454, Київська обл., Бори-

спільський р-н, с. Циблі, вул. Шевченка, буд. 41 та 
в ел. вигляді на ел. пошту Циблівської СР: tsyblysr@
ukr.net.

г) орган, від якого можна отримати інформацію 
та адреса, за якою можна ознайомитися проєктом 
ДДП та Звітом про СЕО – на офіційному сайті Ци-
блівської громади за посиланням: https://tsg.gov.
ua/ та у приміщенні Циблівської СР.

ґ) орган, до якого подаються зауваження і про-
позиції, поштова та електронна адреса та строки 
подання зауважень та пропозицій – Циблівська 
СР; поштова адреса: 08454, Київська обл., Бори-
спільський р-н, с. Циблі, вул. Шевченка, буд. 41 та 
в ел. вигляді на ел. пошту Циблівської СР: tsyblysr@
ukr.net; строки подання зауважень і пропозицій: з 
06.09.21 р. по 05.10.21 р. включно.

д) місцезнаходження наявної екологічної інфор-
мації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населен-
ня, що стосується ДДП: Циблівська СР.

4) необхідність проведення транскордонних 
консультацій щодо проєкта ДДП: відсутня. 

ФОП Подгорна Н.О. просить Самко 
Ю.М., Жигалюк В.Г., Катеринчук О., влас-
ників суміжних земельних ділянок, бути 
присутніми при обмірах земельної ді-
лянки Цимбал І.К. 10.09.2021 р. о 10:00 за 
адресою: с. Дударків, пров. Рильського. 

У разі відсутності суміжних власників 
Акт встановлення меж буде вважатися 
погодженим. 

ФОП Подгорна Н.О. просить Кияшко 
О.В., Євтушенко К.О., власників суміжних 
земельних ділянок, бути присутніми при 
обмірах земельної ділянки Базиленко 
Т.А. 10.09.2021 р. об 11:00 за адресою: 
с. Щасливе. 

У разі відсутності суміжних власників 
Акт встановлення меж буде вважатися 
погодженим. 

Бориспільський районний виробничий 
відділ Київської обласної філії ДП «Центр 
державного земельного кадастру» пові-
домляє, що 11.09.2021 року о 9:00 відбу-
деться винесення меж земельної ділянки в 
натурі за адресою: м. Бориспіль, вул. Воло-
шка, 25, яка перебуває у власності Юхимця 
Петра Сергійовича. Просимо власників су-
міжних земельних ділянок бути присутні-
ми за даною адресою у вказаний час.
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Невідомі Карпати
6.30 М/ф "Лис і Дрізд"
6.40 М/ф "Як козаки олімпійцями стали"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.00, 5.15 Новини
7.05, 0.15 Т/с "Масантоніо" (16+)
8.05 Маршрутом змін
8.20 Геолокація: ВОЛИНЬ
8.50 12 міфів про Донбас
9.05 Телепродаж
9.40 Т/с "Курорт"
11.30 Відтінки України
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10, 21.45, 0.10, 2.35, 5.50 Спорт
15.20 Країна пісень
16.30 Концерт. Квартет Гетьман
17.25 Еко-люди
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.55 Д/ф "Дика природа Канади. У серці 

країни"
19.55, 23.00 Д/ф "Найдикіше місто світу: 

Манаус"
21.50 Д/ф "Дика природа Канади. Дикий 

захід"

КАНАЛ "1+1".
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.05 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.45 Комедія "Моя улюблена 

Страшко"
22.45 Комедія "Рідня"
1.00 Трилер "Ва-банк"
2.35 Жахи "Полтергейст"
5.30 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"
12.25 Т/с "Детектив Ренуар" (12+)
14.35, 15.35 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 2.35 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Неймовірні пригоди італійців 

у Росії"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.00 Зірковий шлях. Новий сезон
10.30, 18.00 Т/с "Люся. Інтерн" (12+)
11.30 Т/с "Виходьте без дзвінка" (12+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину (16+)
16.00 Т/с "Хід прокурора" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.35 Футбол. Контрольна гра Чехія - 

Україна
23.50, 2.00 Т/с "Вікно життя 2" (12+)
1.30 Телемагазин
3.10 Гучна справа

ICTV.

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

Костянтином Стогнієм
10.10 "На трьох" (16+)
11.35, 13.15 Х/ф "Оселя зла-3: 

Вимирання" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.15, 21.30 Т/с "Пес" (16+)

16.50, 22.35 Т/с "Дільничний з ДВРЗ" 
(16+)

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20, 2.55 Секретний фронт

НОВИЙ КАНАЛ.
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.20 "Орел і решка"
9.20 Т/с "Надприродне" (16+)
12.45 "Кохання на виживання" (16+)
14.30 Х/ф "Агенти А.Н.К.Л." (16+)
17.00, 19.00 "Хто зверху?" (12+)
21.05 Х/ф "Пірати Карибського моря: На 

краю світу" (16+)
0.45 Х/ф "Нащадки 3" (12+)

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.55 Т/с "Комісар Рекс"
9.50 МастерШеф (12+)
13.10, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 Вікна-Новини
15.40, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 Супербабуся (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Пікнік" (16+)
23.00 Т/с "Все не випадково" (16+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.25 "Будьте здоровi"
7.55, 9.00, 17.00, 2.55 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.25 "Свідок"
10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.50, 23.00 Т/с "Сліпа зона" (16+)
18.20 "Вартість життя"
0.50 "Легенди бандитського Києва"
1.50 "Правда життя"
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, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 "Репортер". Новини

7.10, 8.10 "Новий день"
9.10, 10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.15 "Обідня перерва"
14.10 "Великий день"
16.10 "Час пік"
17.10 "Ситуація"
18.15 "Ексклюзив"
19.15 "Велика середа"
22.00 "Спецтема"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Невідомі Карпати
6.30 М/ф "Як песик і кошеня мили 

підлогу"
6.40 М/ф "Як козаки наречених виручали"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.00, 5.15 Новини
7.05, 0.15 Т/с "Масантоніо" (16+)
8.05 Маршрутом змін
8.20 Геолокація: ВОЛИНЬ
8.50 12 міфів про Донбас
9.10 Телепродаж
9.40 Топ10 Архітектура. Найвідоміші 

транспортні мегаструктури
10.35 Т/с "Курорт"
11.30 Відтінки України
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10, 21.45, 0.10, 2.35, 5.50 Спорт
15.20 Країна пісень
16.30 Концерт "Кобза"
17.30 Схеми. Корупція в деталях
18.55 Д/ф "Дика природа Канади. Дикий 

захід"

19.55 Д/ф "Найдикіше місто світу: 
Манаус"

21.50 Д/ф "Дика природа Канади. Вічна 
цілина"

23.00 #ВУКРАЇНІ

КАНАЛ "1+1".
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45, 19.30 

ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.45 Комедія "Моя улюблена 

Страшко"
22.45 Комедія "Рідня"
0.55 Комедія "Чорний лицар"
2.40 Драма "Знайомтеся, Джо блек"
5.35 "Життя відомих людей"

НТЕР.
5.25, 23.30 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"
12.25 Т/с "Детектив Ренуар" (12+)
14.40, 15.35 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 3.25 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Д'Артаньян і три мушкетери"
1.20 Х/ф "Темні води" (12+)
4.55 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Зірковий шлях. Новий сезон
10.30, 18.00 Т/с "Люся. Інтерн" (12+)
11.30 Т/с "Виходьте без дзвінка" (12+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину (16+)
16.00 Т/с "Хід прокурора" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Клятва лікаря"
23.10, 2.00 Т/с "Вікно життя 2" (12+)

ICTV.
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 "На трьох" (16+)
10.55, 13.15 Х/ф "Петля часу" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.15, 21.30 Т/с "Пес" (16+)
16.50, 22.35 Т/с "Дільничний з ДВРЗ" 

(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
1.25 Х/ф "Оселя зла-4: Життя після 

смерті" (18+)
3.55 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.35 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.40 "Орел і решка"
9.40 Т/с "Надприродне" (16+)
12.40 "Кохання на виживання" (16+)
14.35 Х/ф "Пасажири" (12+)
17.00, 19.00 "Хто зверху?" (12+)
21.05 Х/ф "Пірати Карибського моря: 

Скриня мерця" (16+)

СТБ.
5.40 Т/с "Комісар Рекс"
9.45 МастерШеф (12+)
13.10, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 Вікна-Новини
15.45, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 Супербабуся (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Пікнік" (16+)
23.00 Т/с "Все не випадково" (16+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.20 "Свідок. Агенти"
7.50, 9.00, 17.00, 2.50 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.20 "Свідок"
10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.45, 23.00 Т/с "Сліпа зона" (16+)
18.20 "Будьте здоровi"
0.45 "Легенди бандитського Києва"

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

13.00, 14.00, 16.00, 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 "Обідня перерва"
14.10 "Великий день"
16.10 "Час пік"
17.10 "Ситуація"
18.15 "Ехо України"
20.00 "Двобій"

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» 
В ІНТЕРНЕТІ, 
ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, 

БЕРІТЬ УЧАСТЬ 
В ОБГОВОРЕННІ 

МАТЕРІАЛІВ.
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UA: ПЕРШИЙ.

14.00, 18.20 Суспільна студія
15.00, 18.00, 21.00, 0.05, 2.20, 5.25 

Новини
15.10, 21.25, 0.30, 2.45, 5.50 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.25 Концерт. Дмитро та Назарій 

Яремчуки
17.30, 19.55 Д/ф "Найдикіше місто світу: 

Манаус"
18.55 Д/ф "Дика природа Канади. Вічна 

цілина"
21.35 "Зворотний відлік"
23.30 #ВУКРАЇНІ
0.40 Т/с "Масантоніо" (16+)
1.35, 2.55 Суспільна студія. Головне
4.00 Д/ф "Висота 307.5" (12+)
4.55 Д/ф "Світ майбутнього. Планета 

Земля 2050"

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

19.30, 4.10 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.45 Комедія "Моя улюблена 

Страшко"
22.45 Комедія "Рідня"
0.55 "Танці з зірками 2021"

ІНТЕР.
2.55 "Орел і Решка. На краю світу"
4.25, 4.30 М/ф
4.55 "Телемагазин"
5.25, 23.30 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.05, 18.00, 19.00, 3.00 "Стосується 

кожного"
12.25 Х/ф "Фантомас розбушувався"
14.30 Х/ф "Я нічого не знаю, але скажу 

все"
16.05 "Жди меня. Україна"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Д'Артаньян і три мушкетери"
1.20 Х/ф "Код Червоний" (16+)

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. Новий сезон
10.30, 18.00 Т/с "Люся. Інтерн" (12+)
11.30 Т/с "Виходьте без дзвінка" (12+)
14.30, 15.30, 2.00 Історія одного злочину 

(16+)
16.00 Т/с "Хід прокурора" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00, 23.10 Т/с "Клятва лікаря"
0.10 Велика деолігархізація

1.30 Телемагазин
3.30 Реальна містика

ICTV.

4.55 Скарб нації
5.05 Еврика!
5.10 Служба розшуку дітей
5.15 Громадянська оборона
6.00 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 "На трьох" (16+)
11.45, 13.15 Х/ф "Погоня за ураганом" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.15 Т/с "Розтин покаже-2" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Прихована небезпека Прем’єра
21.30 Т/с "Пес" (16+)
22.45 Свобода слова
0.55 Х/ф "Чужий-3" (16+)
2.55 Прихована небезпека
3.40 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.05 М/ф
7.20 "Орел і решка"
9.30 Т/с "Надприродне" (16+)
12.10 Х/ф "Всесвітня війна Z" (16+)
14.45 Х/ф "Містер та Місіс Сміт" (16+)
17.00 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Пекельна кухня"
21.20 Х/ф "Пірати Карибського моря: 

Прокляття чорної перлини" (16+)
0.20 Х/ф "Нащадки"

СТБ.
5.25 Т/с "Комісар Рекс"
9.30 МастерШеф (12+)
12.35, 14.50, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
14.30, 17.30, 22.00 Вікна-Новини
19.05 Супербабуся (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Пікнік" (16+)
23.00 Т/с "Все не випадково" (16+)

НТН.
5.00 "Top Shop"

6.00 "Таємниці кримінального світу"
7.20, 17.00, 3.20 "Випадковий свідок"
10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 2.50 "Свідок"
14.50, 23.00 Т/с "Сліпа зона" (16+)
18.20 "Свідок. Агенти"
0.45 Х/ф "Смертельна стежка" (16+)
2.25, 3.30 "Речовий доказ"
4.30 "Правда життя. Професійні байки"

ПРЯМИЙ.

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 16.00, 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 "Обідня перерва"
14.10 "Великий день"
16.10 "Час пік"
17.10 "Ситуація"
18.15 "Ехо України"
20.00 "Про політику"
22.00 "Спецтема"

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

ПОНЕДІЛОК, 6 вересня

ВІВТОРОК,  7 вересня
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UA: ПЕРШИЙ.
6.40 М/ф "Як козаки у футбол грали"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.00, 5.15 Новини
7.05, 0.15 Т/с "Масантоніо" (16+)
8.05 Маршрутом змін
8.20 Геолокація: ВОЛИНЬ
8.50 12 міфів про Донбас
9.05 Телепродаж
9.40 Т/с "Курорт"
11.30 Відтінки України
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10, 21.45, 0.10, 2.35, 5.50 Спорт
15.20 Країна пісень
16.20 Д/ф "Бовсунівські бабусі" (12+)
17.30, 19.55 Д/ф "Найдикіше місто світу: 

Манаус"
18.55 Д/ф "Дика природа Канади. Біля 

кромки льоду"
21.50 Д/ф "Дика природа Канади. У серці 

країни"
23.00 Схеми. Корупція в деталях

КАНАЛ "1+1".
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45, 19.30 

ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.05 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.36 "Проспорт"
20.38 "Чистоnews 2021"
20.45 Комедія "Моя улюблена Страшко"
21.45 "Право на владу 2021"
0.45 Драма "Бійцівський клуб"
3.25 Жахи "Пандорум"

ІНТЕР.
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"
12.25 Т/с "Детектив Ренуар" (12+)
14.40, 15.35 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый случай"

18.00, 19.00, 3.10 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Джентльмени удачі"
0.30 Х/ф "Вотергейт: Падіння Білого 

дому" (12+)
2.25 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. Новий сезон
10.30, 18.00 Т/с "Люся. Інтерн" (12+)
11.30 Т/с "Виходьте без дзвінка" (12+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину (16+)
16.00 Т/с "Хід прокурора" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Клятва лікаря"
23.10 Слідами
23.50, 2.00 Т/с "Вікно життя 2" (12+)

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!

4.25 Факти
4.45 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 "На трьох" (16+)
11.00, 13.15 Х/ф "Чужий-3" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.15, 21.30 Т/с "Пес" (16+)
16.50, 22.35 Т/с "Дільничний з ДВРЗ" 

(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20, 3.10 Анти-зомбі
1.25 Х/ф "Оселя зла-6: Фінальна битва" 

(16+)
3.55 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.20 "Орел і решка"
9.30 Т/с "Надприродне" (16+)
12.10 "Кохання на виживання" (16+)

14.00 Х/ф "Пірати Карибського моря: 
Прокляття чорної перлини" (16+)

17.00, 19.00 "Хто зверху?" (12+)
21.00 Х/ф "Пірати Карибського моря: На 

дивних берегах" (16+)
23.50 Х/ф "Зоряні війни: Останні Джедаї" 

(12+)
2.50 "Служба розшуку дітей"
2.55 "Зона ночі"

СТБ.
5.20 Т/с "Коли ми вдома"
5.45 Т/с "Комісар Рекс"
9.40 МастерШеф (12+)
13.05, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 Вікна-Новини
15.40, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 Супербабуся (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Пікнік" (16+)
23.00 Т/с "Все не випадково" (16+)
1.00 Т/с "Червонi браслети"

НТН.
5.00 "Top Shop"

6.25 "Вартість життя"
7.50, 9.00, 17.00, 3.00 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30 "Свідок"
10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.45, 23.00 Т/с "Сліпа зона" (16+)
18.20, 1.50 "Правда життя"
0.50 "Легенди бандитського Києва"

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

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00 
"Репортер". Новини

7.10, 8.10 "Новий день"
9.10, 10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.15 "Обідня перерва"
14.10 "Великий день"
16.10 "Час пік"
17.10 "Ситуація"
18.15 "Ехо України"
19.45 "П'ята колонка"
20.15 "Про політику"
22.00 "Спецтема"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Земля, наближена до неба
6.30 М/ф "Як козаки куліш варили"
6.40 М/ф "Як козаки інопланетян 

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

21.00, 23.35, 2.00, 5.15 Новини
7.05, 0.15 Т/с "Масантоніо" (16+)
8.05 Маршрутом змін
8.20 Геолокація: ВОЛИНЬ
8.50 12 міфів про Донбас
9.05 Телепродаж
9.40 Т/с "Курорт"
11.30 Відтінки України
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10, 21.45, 0.10, 2.35, 5.50 Спорт
15.20 Країна пісень
16.30 Концерт. Ніна Матвієнко та Дмитро 

Андрієць
17.30 Перша шпальта
18.55 Д/ф "Велике зібрання слонів"

19.55 Д/ф "Найдикіше місто світу: 
Манаус"

21.50 Д/ф "Дика природа Канади. Біля 
кромки льоду"

23.00 #ВУКРАЇНІ
1.15, 2.40 Суспільна студія. Головне
3.30 "Зворотний відлік"

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

19.30, 5.20 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.05 "Твій день"
14.45, 20.20 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.13 "Проспорт"
20.15 "Чистоnews 2021", 45 серiя
22.30 Драма "Ворог біля воріт"
1.10 Жахи "Дзеркала"
3.10 Комедія "Убити Гассельгоффа"

ІНТЕР.
5.25, 23.35 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"
12.25 Т/с "Детектив Ренуар" (12+)
14.35, 15.30, 1.25 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "К-19"
3.35 "Жди меня. Україна"
4.45 "Телемагазин"
5.15 М/ф

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.00 Зірковий шлях. Новий сезон
10.40 Т/с "Любов матері" (12+)
14.35 Т/с "Аквамарин" 1, 2 с. (12+)
15.30 Т/с "Аквамарин" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова Савіка Шустера

0.00, 2.00 Т/с "Відкрите вікно" (12+)
1.30 Телемагазин
4.00 Реальна містика

ICTV.
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25, 1.15 Факти
4.45 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10, 20.10 Дизель-шоу (12+)
11.45, 23.00, 1.40 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.15 "На троих" (16+)
14.00, 16.15 Т/с "Пес" (16+)
16.50 Т/с "Дільничний з ДВРЗ" (16+)
18.45 Факти. Вечір
3.25 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.

6.00, 7.05 "Kids time"
6.05 М/ф
7.10 "Орел і решка"
9.15 "Пекельна кухня"
11.15 Х/ф "Пірати Карибського моря: 

Скриня мерця" (16+)
14.20 Х/ф "Пірати Карибського моря: На 

краю світу" (16+)
18.00 Х/ф "Самотній рейнджер" (16+)
21.00 Х/ф "Пірати Карибського моря: 

Помста Салазара" (12+)
23.45 Х/ф "Некромант" (18+)
1.10 "Вар'яти" (12+)
2.25 "Служба розшуку дітей"
2.30 "Зона ночі"

СТБ.
5.15 Х/ф "Реальна Любов" (16+)
7.55 Врятуйте нашу сім'ю (16+)
11.35, 14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 Вікна-Новини
20.15, 22.50 Т/с "Слід" (16+)
1.00 Х/ф "Буде страшно - посміхайся" 

(16+)

НТН.
6.20, 1.50 "Правда життя"
7.50, 9.00, 17.00, 2.50 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.20 "Свідок"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.45, 23.00 Т/с "Сліпа зона" (16+)
18.20 "Таємниці світу"
0.50 "Легенди бандитського Києва"

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

13.00, 14.00, 16.00, 17.00 
"Репортер". Новини

7.10, 8.10 "Новий день"
9.10, 10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.15 "Обідня перерва"
14.10 "Великий день"
16.10 "Час пік"
17.10 "Ситуація"
18.00 Велике ток-шоу
21.00 "Влада хохотала"
21.30 "Міністерство правди"
22.00 "Запорєбрик NEWS"
22.15 "Регіоналіті"

UA: ПЕРШИЙ.
6.30 М/ф "Як козаки сіль купували"
6.40 М/ф "Як козаки у хокей грали"
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.45, 2.25, 5.35 

Новини
7.05 Т/с "Масантоніо" (16+)
8.05 Д/ф "Дикі Дива. Дикі тварини в 

зоопарку Сан-Дієго"
8.30, 10.10 #ВУКРАЇНІ
9.05 Телепродаж
9.40 Антропологія
10.35 Д/ф "Дика природа Канади. Біля 

кромки льоду"
11.30, 2.00 Д/ф "Найдикіше місто світу: 

Манаус"
12.00 Х/ф "Ярослав Мудрий" 1, 2 с.
14.40, 17.20 Міста та містечка
15.00 UA:Фольк
16.00 Концерт. Дмитро та Назарій 

Яремчуки
17.45 Х/ф "Украдене щастя" 2, 3 с.

21.25 Х/ф "Украдене щастя" 4 с.
22.30 Д/ф "Секрети історії. Портрети"

КАНАЛ "1+1".
7.00, 5.30 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
18.30 "Світ навиворіт - 12 Пакистан"
19.30 ТСН
20.13 "Проспорт"
20.15 "Чистоnews 2021"
20.20 "Вечірній квартал 2021"
22.25 "Жіночий квартал"
0.20 "Світське життя. 2021"
1.20 Детектив "Дев`ята брама"
3.45 Драма "Гори й каміння"

ІНТЕР.
6.55 Х/ф "Фантомас проти Скотланд-

Ярду"

9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Корисна програма"
11.00 Х/ф "Ласкаво просимо, або 

Стороннім вхід заборонений"
12.30 Т/с "Гостя з майбутнього"
18.20 Х/ф "Джентльмени удачі"
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "В бій ідуть тільки "старики"
22.20 Д/п "Ленінград. Дорога життя" 

Прем’єра
23.20 Х/ф "Завтра була війна"
1.10 Х/ф "Ми смерті дивились в обличчя"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.25, 3.40 Реальна містика
7.40 Т/с "Люся. Інтерн" (12+)
9.50 Т/с "Здрастуй, сестро"
14.15 Т/с "Розмінна монета" 1, 2 с. (12+)
15.20 Т/с "Розмінна монета" (12+)
20.00 Головна тема
21.00 Прем'єра! Співають всі!
23.10 Т/с "Дружина з того світу" 1, 2 с. 

(16+)

ICTV.
5.15 Скарб нації
5.20 Еврика!
5.30 Факти
5.55 Анти-зомбі
6.55, 2.00 Громадянська оборона
8.00 Прихована небезпека
8.55 Т/с "Розтин покаже-2" (16+)
12.40, 13.00 Х/ф "Автобан" (16+)
12.45 Факти. День
14.50 Х/ф "Перевізник-3" (16+)
16.50 Х/ф "Перевізник: Спадщина" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Праведник" (16+)
21.45 Х/ф "Праведник-2" (16+)
0.05 Х/ф "Оселя зла-4: Життя після 

смерті" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00 "Вар'яти" (12+)
6.10 "Хто проти блондинок?" (12+)
8.10, 10.00 "Kids time"
8.15 "М/ф Микита Кожум’яка"
10.05 "Орел і решка. Земляни"

11.10 "Орел і решка. Чудеса свiту"
12.15 "Хто зверху?" (12+)
14.15 Х/ф "Пірати Карибського моря: На 

дивних берегах" (16+)
17.05 Х/ф "Пірати Карибського моря: 

Помста Салазара" (12+)
20.00 Х/ф "2012" (16+)
23.00 Х/ф "Земне ядро"

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.55, 10.55 Т/с "Пікнік" (16+)
7.55 Неймовірна правда про зірок
16.40, 22.35 Звана вечеря (12+)
19.00 МастерШеф (12+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.00 "Легенди бандитської Одеси"
6.55 Х/ф "Самотня жінка бажає 

познайомитись"
8.35 Х/ф "Гніздо горлиці" (16+)
10.30 "Легенди карного розшуку"

12.20 "Випадковий свідок. Навколо світу"
13.40 Т/с "Смерть у раю - 10" (16+)
18.05 "Круті 90-ті"
19.00, 2.20 "Свідок"
19.30 Х/ф "Чорний орел" (16+)
21.20 Х/ф "Круті стволи" (16+)
23.25 Х/ф "Закляті вороги" (16+)

ПРЯМИЙ.
8.45 "Щасливий сніданок"
9.00 "Щасливе інтерв'ю"
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 17.15 

"Репортер". Новини
10.10 "Соціальний статус" з Василем 

Бірзулом
10.40 "Перша передача"
11.15, 12.15 "Акценти"
13.15, 21.30 "Влада хохотала"
13.45 "Новини від Христини"
14.15, 15.30 Концерт
17.00 "Не наша Russia"
18.00 "Анатомія тижня"
20.00 "П'ята колонка"
20.30 "Війна за незалежність"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 4.10 Енеїда
7.00, 8.00, 8.55, 20.30, 2.50, 5.35 Новини
7.10 М/ф "Як козаки сіль купували"
7.20 М/ф "Як козаки наречених виручали"
7.40 М/ф "Як козаки у хокей грали"
8.20 Д/ф "Найдикіше місто світу: Манаус"
9.00 Божественна Літургія Православної 

Церкви України
11.00 Недільна Літургія Української 

Греко-Католицької Церкви
12.00 Хвилина мовчання: День пам’яті 

українців - жертв примусового 
виселення з Лемківщини, 
Надсяння, Холмщини, Південного 
Підляшшя, Любачівщини, Західної 
Бойківщини у 1944 г. - 1951 р. ах

12.01 Недільна Літургія Української 
Греко-Католицької Церкви 
(продовження)

12.30 Недільна Свята Меса Римсько-
Католицької Церкви в Україні

13.30 Д/ф "Бити. Молитися. Тримати"
14.30 Телепродаж
15.05 UA:Фольк
16.10, 23.00 Х/ф "Украдене щастя" 1, 4 с.
20.55 Чемпіонат світу з футзалу FIFA 
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КАНАЛ "1+1".
7.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт - 12 Пакистан"
11.00 "Світ навиворіт"
18.30 "Світське життя. 2021"
19.30, 5.00 "ТСН-тиждень"
21.00 "Танці з зірками 2021"
0.00 Драма "Парфумер: історія одного 

вбивці"
2.45 Бойовик "Карти, гроші, два стволи"

ІНТЕР.
6.35 Х/ф "Собор Паризьської Богоматері"
9.00 "Готуємо разом"
10.00, 11.00, 11.50, 12.50 "Інше життя"
13.40 "Вещдок. Опережая время. Ушаков"
18.10 Х/ф "Підозри містера Вічера" (12+)
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "В бій ідуть тільки "старики"
23.55 Х/ф "Мерседес" тікає від погоні"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50 Сьогодні
6.50, 4.45 Реальна містика
8.50 Т/с "Клятва лікаря"
16.30 Т/с "Дитина з гарантією" 1, 2 с. 

(12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00 Т/с "Дитина з гарантією" (12+)
22.30 30 років Національному 

Олімпійському Комітету
23.30, 2.00 Т/с "Здрастуй, сестро"
1.30 Телемагазин

ICTV.
4.25 Скарб нації
4.40 Факти
5.05, 6.50 Громадянська оборона
5.50 Секретний фронт
7.50, 13.00 Т/с "Дільничний з ДВРЗ" (16+)
12.45 Факти. День
16.30 Т/с "Пес" (16+)
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф "Три ікси: Реактивізація" (16+)
23.30 Х/ф "Згадати все" (16+)
1.40 Х/ф "Оселя зла-5: Відплата" (18+)
3.05 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00 Т/с "Зачароване королівство"
11.00 Х/ф "Уіллоу"
13.40 Х/ф "Вірус" (16+)
15.30 Х/ф "2012" (16+)
18.40 Х/ф "Гренландія" (16+)
21.00 Х/ф "Перл Харбор"
0.50 Х/ф "Здобич" (16+)
2.20 "Вар'яти" (12+)

СТБ.
10.45 МастерШеф (12+)
14.25 Супербабуся (12+)
19.00 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
21.00 Один за всіх (16+)
22.15 Таємниці ДНК (16+)

НТН.
5.30 Х/ф "Останній гейм"
7.00 "Слово Предстоятеля"
7.05 "Випадковий свідок. Навколо світу"
9.40 Т/с "Смерть у раю - 10" (16+)
14.05 Х/ф "Чорний орел" (16+)
15.55 Х/ф "Круті стволи" (16+)
18.00 "Легенди карного розшуку"
22.15 Х/ф "Незаперечний - 3" (18+)
0.05 Х/ф "Закляті вороги" (16+)

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

"Репортер". Новини
9.10 "Медексперт" з Катериною Трушик

10.10 "Про особисте"
11.15, 12.15 "Акценти"
13.10 "П'ята колонка"
13.40 "Запорєбрик NEWS"
14.00, 15.30 Концерт
17.15 "Не наша Russia"
18.00 "Анатомія тижня"
20.00 "Прямий доказ"
20.20 "WATCHDOGS"
20.45 "Sound.ЧЕК"

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

ЧЕТВЕР,  9 вересня

П'ЯТНИЦЯ,  10 вересня

СУБОТА,  11 вересня

НЕДІЛЯ, 12 вересня
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РЕКЛАМА

НЕРУХОМІСТЬ
Продам

БУДИНКИ

Бориспіль

Сади р-н, «Ніко-Фінанс», 120 кв.м, на ді-
лянці влаштований септик на 6 куб.м, 
електрика, є дозвіл на будівництво, при-
своєно адресу, ділянка підсипана, ви-
конані підпірні стіни на кордонах із сусі-
дами, покрівля утеплена мінеральною 
ватою, стіни з газоблоку, перекриття ком-
біноване, 690000 грн. Тел.: 0 99 0742485.

Вишеньки с., Багринівська, 16 вул., бу-
динок 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.
ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль

Амосова вул., 0,10 га, ціна договірна. Тел.: 0 
68 3278353.
Героїв Майдану вул., 10 соток, під забудо-
ву, світло заведене на ділянку, свердловина, 
267000 грн. Тел.: 0 67 4503318.
Глибоке с., центр, 25 соток, приватизована, 
є садок, ціна договірна, господар. Тел.: 0 98 
2812556.
Головурів с., 40 соток, на початку села, по-
руч ліс, від власника. Тел.: 0 66 9121171.
Район Розвилки, 5 соток, під забудову, ціна 
договірна. Тел.: 0 99 2002209.
В.Олександрівка с., 16 соток, ціна договір-
на. Всі питання по тел.: 0 96 2174689, Олек-
сандр. 

Куплю
Бориспіль

2-к. кв., у власника, для себе (не аген-
ство). 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 со-
ток під будівництво в м. Бориспіль, або до 20 
км. від Києва. Тел.: 0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника від 4 до 20 со-
ток 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 со-
ток в м. Бориспіль. Тел.: 0 67 4040137.

Земельну ділянку у власника. Тел.: 0 67 
4503318.
Куплю земельну ділянку під забудову у влас-
ника. Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в м. Бо-
риспіль або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасли-
ве, с. Олександрівка. Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в м. Бо-
риспіль або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасли-
ве. 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

Оренда виробничого приміщення (виробни-
чий цех), Бориспільський район, с. В.Стари-
ця, площа 286 м.кв., 3 фази, доглянуте при-
міщення, вода, газове опалення, територія 
вигороджена, 6 соток, асфальтований під'їзд. 
Тел.: 0 67 1646429.

НАЙМУ
Бориспіль

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

АВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль

Део Нексія, 2007 р., один власник, 1,6 бен-
зин, 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 шино-
монтажників, з/п 15000 грн;, автослюсарів, з/п 
20000 грн; автомийників, з/п 15000 грн. Тел.: 0 
50 8301404, 0 97 8538218.

Водій кат. «Е» на зерновоз (можлива робота на 
щебневозі) авто: МАН ЄВРО-5. Відповідальне став-
лення до техніки, д/р по кат. «Е» . Відрядження по 
Україні. З/п від 30000грн. Тел.: 0 68 7982189,0 63 
3601512, Сергій

Готельно-ресторанний комплекс «ЛІГЕНА» 
запрошує на роботу: кухаря-універсала, ад-
міністратора ресторану, офіціанта, покоївку, 
швейцара, працівника басейну — банщика, ін-
женера-енергетика, інженера з обслуговуван-
ня кондиціонерів та холодильного обладнання, 
техніка-доглядача, прибиральника території 
— садівника. Забезпечуємо житлом та харчу-
ванням Тел.: 0 50 3574386, Анатолій Володими-
рович. 

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
ШВЕЙЦАРА
ПРАЦІВНИКА БАСЕЙНУ — БАНЩИКА
ІНЖЕНЕРА-ЕНЕРГЕТИКА
ІНЖЕНЕРА З ОБСЛУГОВУВАННЯ 
КОНДИЦІОНЕРІВ ТА ХОЛОДИЛЬНОГО 
ОБЛАДНАННЯ
ТЕХНІКА-ДОГЛЯДАЧА
ПРИБИРАЛЬНИКА ТЕРИТОРІЇ 
— САДІВНИКА
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ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» запрошує 
на постійну роботу осіб з інвалідністю (прибирання 
території, робота на повітрі). Тел.: (044) 2817986.

Запрошуємо на роботу персонал для приби-
рання на вакансії: оператор підлогомиючої ма-
шини, прибиральники/ці, г/р різний, з/п від 7000 
до 10000 грн. Тел. 0 67 2338089. 

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

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.

ПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль

Перемички з/б 12х14х2,20 — 2 шт., 12х14х1,54 
— 3 шт.; цегла біла, одинарна, 900 шт., 4 грн/шт. 
Тел.: 0 63 3918670.

ТВАРИНИ

Бориспіль

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

Дві кози, стара та молода. Тел.: 0 97 5312785.

РІЗНЕ

Бориспіль

Двері вхідні, пластикова (група вхідна), тем-
но-коричневого кольору, 93-210, нові, ціна до-
говірна. Тел.: 0 67 2636052.

ПОСЛУГИ
Бориспіль

А якщо вам потрібно пофарбувати натуральну шкі-
ру, то будь ласка: куртка чорна — 200 грн, корич-
нева — 250 грн, бордова — 300 грн; пальто (плащ) 
чорне — 250 грн, коричневе — 300 грн, бордове — 
400 грн. Тел.: 0 95 1492131.

Бригада будівельників виконує абсолютно всі види 
ремонтних робіт: від нуля — під ключ; бетонно-мон-
тажні, кладочні, оздоблювальні, покрівельні та ін. 
види. Тел.: 0 67 5056064, 0 68 1269208.

Вантажні перевезення, послуги спецтехніки: 
довгоміра, маніпулятора, екскаватора. Тел.: 0 98 
3996710.

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, чор-
нозем. Доставка. Тел.: 0 96 7662204.

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

Салон «Апраксіна» запрошує на стрижки, фарбу-
вання та манікюрні послуги, 5 хв. від «McDonald's». 
Проводимо курси — перукар, макіяж і манікюр-пе-
дикюр. Також на роботу потрібні перукарі. Тел. 0 
97 8828312.

РІЗНЕ
Бориспіль

Втрачене посвідчення офіцера, серія УК №251242, 
видане на ім'я Глушка Олега Ігоровича Національ-
ною академією сухопутних військ ім. гетьмана 
Петра Сагайдачного 19.06.2021 р., вважати не-
дійсним.

Втрачене свідоцтво про право власності на житло 
№7237, видане на ім'я Куракси Надії Олександрів-
ни Бориспільським міськвиконкомом 8 листопада 
2000 року, вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток, виданий на ім'я Жи-
довича Антона Олександровича Броварським ОМ-
ТЦК, вважати недійсним. 

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

У зв’язку з очищенням та гіперхлоруванням 
водопровідних мереж та резервуарів 16-17 вересня 

2021 року буде відсутня вода по всьому місту. 
Прохання всім водокористувачам заготовити запас води 

для приготування їжі. 
18 вересня хлоровану воду можна буде 

використовувати для господарських потреб.  

Повідомлення про оприлюднення 
Заяви про визначення обсягу стратегічної 

екологічної оцінки проєкту документа держав-
ного планування містобудівної документації Де-
тального плану території обмеженої вулицями 
Нова-ІІ, Шевченка, Митрополита Шептицько-
го, Київський Шлях,  1 Травня та провулком 1 
Травня в місті Борисполі, орієнтовано площею 
до 25 га.

1) Повна назва документа державного пла-
нування (далі – ДДП) – «Детальний план тери-
торії обмеженої вулицями Нова-ІІ, Шевченка, 
Митрополита Шептицького, Київський Шлях,  1 
Травня та провулком 1 Травня в місті Борисполі, 
орієнтовано площею до 25 га.». 

Мета роботи – надання пропозицій щодо ар-
хітектурно-планувальної організації території 
та об'ємно-просторового вирішення житлової 
та громадської забудови з урахуванням інвес-
тиційних пропозицій потенційних забудовників. 

2) Орган, що приймає рішення про затвер-
дження ДДП – Бориспільська міська рада Київ-
ської області;

3) Передбачувана процедура громадського 
обговорення, у тому числі: 

а) дата початку та строки здійснення проце-
дури: від 03.09.2021 року і триває до 17.09.2021 
року включно. (15 календарних днів протягом 
яких приймаються зауваження та пропозиції 
до Заяви про визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки (далі – СЕО) у друкованому 
та електронному вигляді).

б) способи участі громадськості: надання 
пропозицій і зауважень у письмовому вигляді, 
а саме на поштову адресу 08301, м. Бориспіль, 
вул. Київський шлях, 73, та в електронному ви-
гляді на ел. скриньку Управління містобудуван-
ня та архітектури Бориспільської міської ради 
borarhitect@i.ua

в)  необхідність проведення громадських слу-
хань щодо Заяви про визначення обсягу СЕО: 
відсутня.

г) орган, від якого можна отримати інформа-
цію та адреса, за якою можна ознайомитися з 
заявою про визначення обсягу СЕО та еколо-
гічною інформацією, у тому числі пов’язаною 

зі здоров’ям населення, що стосується ДДП:  
Управління містобудування та архітектури Бо-
риспільської міської ради за адресою: 08301,м. 
Бориспіль, вул. Київський шлях, 73. Також із За-
явою про визначення обсягу СЕО можливо оз-
найомитись на офіційному сайті Бориспільської 
міської ради: https://borispol-rada.gov.ua/

ґ) орган, до якого подаються зауваження і 
пропозиції - Управління містобудування та ар-
хітектури Бориспільської міської ради; поштова 
та електронна адреса - 08301, м. Бориспіль, вул. 
Київський шлях, 73; ел. адреса: borarhitect@i.
ua; строки подання зауважень та пропозицій: 
від 03.09.2021 року і триває до 17.09.2021 року 
включно.

д) місцезнаходження наявної екологічної ін-
формації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям 
населення, що стосується ДДП: Управління мі-
стобудування та архітектури Бориспільської 
міської ради;

4) необхідність проведення транскордонних 
консультацій щодо проєкту ДДП: відсутня. 

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості до проєкту 
«Детального плану території щодо розміщення бази відпочинку на земельних ділянках для будівниц-
тва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів площею 3,000 га, які розташовані на території 
Циблівської сільської ради Київської області, (за межами населеного пункту с. Циблі) за кадастровими 
номерами 3223388200:02:023:0003, 3223388200:02:023:0006 та 3223388200:02:023:0004»

Під час розроблення детального плану було враховано законодавчі та нормативні документи: Зе-
мельний кодекс України, Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН Б.2.2-12:2019 
«Планування та забудова територій», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

Детальний план території складається з Пояснювальної записки, додатків і графічних матеріалів у па-
перовому вигляді та цифровому форматі. У текстових матеріалах визначається оцінка існуючого стану 
території, архітектурно-планувальне, інженерне забезпечення та розміщення інженерних мереж та споруд, 
містобудівні заходи з охорони навколишнього середовища. До графічних матеріалів входять: Схема розташу-
вання території у планувальній структурі району (частини району); План існуючого використання території; 
Проєктний план. Схема проєктних планувальних обмежень; Схема організації руху транспорту і пішоходів; 
Схема інженерної підготовки та вертикального планування; Схема інженерних мереж, споруд і використання 
підземного простору; Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони).

Замовником проєкту містобудівної документації є Циблівська сільська рада Бориспільського району 
Київської області, а розробником – ТОВ «УКР-ГРУППРОЕКТ». Підстава розроблення – Рішення Циблівської 
сільської ради від 09 липня 2021 року № 169.

З текстовою та графічною частинами зазначеного проєкту можна ознайомитися за адресою: Київська 
обл., Бориспільський р-н, с. Циблі, вул. Шевченка, буд. 41.

Подання пропозицій та їх розгляд здійснюється з 6 вересня 2021 року по 5 жовтня 2021 року у при-
міщенні Циблівської сільської ради. Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються. 

Громадські слухання щодо Детального плану території щодо розміщення бази відпочинку на зе-
мельних ділянках для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів площею 3,000 
га, які розташовані на території Циблівської сільської ради Київської області, (за межами населено-
го пункту с. Циблі) за кадастровими номерами 3223388200:02:023:0003, 3223388200:02:023:0006 та 
3223388200:02:023:0004» відбудуться 17 вересня 2021 року о 10:00 годині у приміщенні Циблівської 
сільської ради.
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РЕКЛАМА

ОВЕН.  Бажано зайнятися осо-
бистими справами, відклавши 
суспільні. Тим більше, що для 

цього з'явиться більше часу й можливо-
стей, сміливості й рішучості.

ТЕЛЕЦЬ.  Вам доведеться бу-
ти мудрим. Близькі люди можуть 
бути дуже вразливими, тому об-

ходьте гострі кути. Бажано не починати 
щось нове.

БЛИЗНЮКИ. Щастя не за гора-
ми, потрібно просто в нього по-
вірити. Ви отримаєте те, про що 

давно мріяли. Ваші ідеї будуть затребувані 
й дозволять добитися успіху. Вас чекають 
цікаві поїздки і нові враження.  В особисто-
му житті очікуються приємні зміни.

РАК. Ваші несподівані рішен-
ня принесуть чудовий резуль-
тат. Якщо ви поставите перед 

собою за мету добитися кар'єрного рос-
ту, не упустіть дорогоцінний час. Очікуй-
те чималий прибуток.

ЛЕВ. Ваша активність і рішу-
чість принесуть плоди. Пре-
красний період для спілкуван-

ня, поїздок, відпустки. Друзі будуть звер-
татися до вас за допомогою та порадою.

ДІВА. Бажано співвідносити 
свої обіцянки з можливістю їх ви-
конання. Якась інформація може 

внести зміни у ваші плани. Зосередьтеся на 
роботі,  адже наразі сприятливий час для 
самореалізації й прояву талантів.

ТЕРЕЗИ. На роботі, які б зусил-
ля ви не прикладали, істотних 
змін поки не передбачається. 

Незважаючи на це, у вас може з'явитися 
шанс піднятися кар'єрними сходами.

СКОРПІОН. Ви зможете доби-
тися будь-яких висот. Ви маєте 
право на щастя. Не треба весь час 

жертвувати собою заради інших. Гарний час 
для рішучих кроків у будь-якій області.

СТРІЛЕЦЬ. Період, насичений 
подіями, а результати будуть за-
лежати від вашої розсудливо-

сті й уміння миттєво реагувати на рапто-
ві зміни. Головними якостями повинні бу-
ти акуратність і інтелект.  Сприятливий час 
для зміни місця роботи.

КОЗЕРІГ.  Найкращих резуль-
татів ви можете добитися в ро-
боті інтелектуального характе-

ру. Не беріть участі у закулісних інтригах.

ВОДОЛІЙ. Намагайтеся не 
піддаватися бажанню гострих 
відчуттів. Пам'ятайте, що таєм-

не може стати явним, тому не варто об-
манювати. Близьким людям знадобиться 
ваш оптимізм.

РИБИ.  Відкиньте дрібні де-
талі, сконцентруйтеся на най-
головнішому, зараз ви може-

те зробити в намічених справах відчут-
ний крок уперед. Будьте тактовні, але в 
той же час у коректній формі відстоюй-
те свої інтереси.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 6-12 ВЕРЕСНЯ

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 відділу центра-
лізованої заправної системи служби паливо-мастильних матеріалів, виробничий майданчик № 2, 
за адресою: 08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16A. На виробничому майдан-
чику № 2 відбувається діяльність, пов’язана із забезпеченням функціонування інфраструктури 
авіаційного транспорту (злив, зберігання та розподіл різних видів палива (Jet A-1 (PT)), дизель-
ного пального), і тимчасового накопичення відходів — відпрацьованого масла (ММВ). Також у 
приміщеннях базового складу ПММ експлуатуються два водогрійні котли, біля будівлі котельні 
встановлено пост зарядки АКБ. Всього налічується 20 джерел викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря. Згідно ДСП № 173, п. 5.32, нормативна санітарно-захисна зона прийнята 100 
м. Санітарно-захисна зона витримана. Найближча житлова забудова розташована на відстані біль-
ше 200 м від ДВ № 201 у південно-західному напрямку по вул. Запорізька, 21А. Аналіз розрахунку 
розсіювання свідчить про те, що перевищень встановлених ГДК біля житлової забудови по всіх 
забруднюючих речовинах не виявлено.

В атмосферне повітря надходять наступні забруднюючі речовини: 

Зауваження та пропозиції щодо намірів ДП МА «Бориспіль», відділ ЦЗС СПММ, виробничий 
майданчик № 2, за адресою: 08300, Київська область, 

м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16А, надсилати в місячний термін до Бориспільської районної 
державної адміністрації за адресою: 08300, Київська обл., 

м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 74. Телефон: (04595) 6-14-38, e-mail: zvern@raybori.gov.ua.


