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Бориспільщина у 
ЧЕРВОНІЙ ЗОНІ
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Кількість хворих на коронавірус стрімко 
зростає. В Бориспільській багатопрофільній 
лікарні інтенсивного лікування наразі відкрито 
два ковідних відділення на 85 ліжок. Як лікарі 
готуються до подолання цієї хвилі, «Вістям» 
розповів директор КНП «ББЛІЛ» Олександр Щур.
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НОВИНИ КОРОТКО

ЧЕРВОНА КАРАНТИННА ЗОНА: САДОЧКИ ТА ПОЧАТКОВА 
ШКОЛА ПРАЦЮВАТИМУТЬ, ДЮСШ — ЗАЧИНИТЬСЯ
Богдан РАК

З 30 жовтня Київська область 
переходить в червону зону ка-
рантинних обмежень. У бага-
тьох батьків відразу постало 
питання, як будуть працювати 
в цей період заклади освіти.

Згідно розпоряджень та нака-
зів Кабінету міністрів України, з 
30 жовтня дитячі садочки продов-
жать працювати, також у очному 
режимі буде працювати почат-
кова школа. Що стосується 5-11 
класів, то вони будуть навчатись 
із використанням елементів дис-
танційної освіти, повідомляють в 
управлінні освіти та науки Бори-
спільської міської ради.

«Також усім працівникам освіт-
ніх закладів дається час до 7 ли-
стопада, аби завершити вакци-

націю. З 8 числа всі працівники, 
які не будуть мати сертифікат про 
проходження повного курсу вак-
цинації, будуть відсторонені від 
роботи», — зазначає начальник 
управління освіти і науки Тетяна 
Павленко.

По Бориспільській ОТГ наразі 
вакциновано більше 90% усіх пра-
цівників закладів загальної серед-
ньої освіти та більше 80% праців-
ників дошкільних та позашкільних 
закладів. Загалом найбільша увага 
зараз приділяється саме вакцина-
ції працівників дитячих садочків. 
Адже кожен відсторонений пра-
цівник дошкільного закладу знач-
но збільшить навантаження на 
тих, хто залишиться працювати. 
Станом на ранок 27 жовтня пов-
ністю вакциновані працівники 4-х 

садочків Бориспільської громади.
Не буде працювати дитячо-юнаць-

ка спортивна школа, там вакцино-
вано лише 82% персоналу. 

ПОДОРОЖЧАННЯ ТЕПЛА 
КОМПЕНСУЮТЬ, А ВІДШКОДУВАНЬ ЗА 
ЗДОРОЖЧАННЯ ГАЗУ НЕ ОБІЦЯЮТЬ

ПОЛОГОВЕ ВІДДІЛЕННЯ БОРИСПОЛЯ: 
ПОВЕРНУТИ ГРОШІ, ОЦІНИТИ ЗБИТКИ

НОВИЙ КОРПУС ЛІКАРНІ 
ЗБУДУЮТЬ У СКЛАДЧИНУ?

 � Пологове відділення КНП «ББЛІЛ» було закрите для 
проведення капітального ремонту у листопаді 2019-го. 
Сьогодні роботи не ведуться, у приміщенні — повний 
розгром, хоча коли його починали капітально ремонтувати, 
будівля була повністю функціональною.

Ірина КОСТЕНКО

У полі зору 
правоохоронних 
органів

Ремонтом опікувалася Бори-
спільська районна державна адмі-
ністрація, місто лише у вигляді суб-
венцій передавало району свою 
частку на фінансування ремонту. 
Остання субвенція на суму 4,5 млн 
грн, які виділило підряднику УКБ 
Бориспільської РДА, передбачала-
ся на закупівлю матеріалів. Втім, 
матеріали на об’єкті не з’явилися, 
а роботи так і не розпочалися. 

У той же час питання стосовно 
пологового згадуються в інформа-
ційному просторі регулярно. Так 
само запитують про стан справ 
міського голову Володимира Бори-
сенка, адже місто є співзасновни-
ком лікарні. 

На плановій нараді 25 жовтня у 
відповідь на запитання із залу мер 
повідомив, що аварійним полого-
вим відділенням зараз упритул за-
ймаються правоохоронні органи. 
«Завдяки спільним зусиллям полі-

ції, прокуратури, служби безпеки 
України станом на сьогодні повні-
стю сформовані та готові для пе-
редачі до суду матеріали, — зазна-
чив очільник міста. — Зауважу, що 
звернутися до суду може тільки 
районна державна адміністрація. 
Оскільки у бюджеті району не було 
коштів на судові витрати, із місько-
го бюджету було передано субвен-
цію у сумі 95 тис. грн для оплати су-
дового збору. Інформації, чи звер-
нулася РДА до суду, я не маю».

Із питанням щодо наявності су-
дового позову «Вісті» звернулися 
до голови Бориспільської РДА Рус-
лана Дяченка. Керівник району по-
відомив, що позов до суду подали, 
чекають призначення судового за-
сідання. 

Висновок експертизи 
— відремонтувати 
можна

Після припинення робіт викли-
кав занепокоєння стан будівлі, то-
му на замовлення КНП «ББЛІЛ» бу-
ло проведено технічне обстежен-

ня конструкцій та інженерних ме-
реж. З ним журналіста ознайомив 
директор медичного закладу Олек-
сандр Щур. Висновок експертизи: 
будівля не відповідає державним 
стандартам, будівельним нормам 
і правилам, нормативним актам із 
пожежної безпеки, санітарному за-
конодавству, що діяли на момент 
будівництва.

В той же час експерт Олександр 
Гурін, який виконував технічне об-
стеження будівельних конструк-
цій та інженерних мереж об’єкта, 
вважає: після виконання рекомен-
дованих робіт, підсилення фунда-
ментів, виконання їх гідроізоляції, 
оновлення і розчищення бетонної 
стяжки від пошкоджень, завданих 
підтопленням, підсилення опор та 
перемичок тощо будівля буде при-
датною до експлуатації. Загалом 
список рекомендованих ним робіт 
складається із 32-х пунктів.

За словам Олександра Щура, 
прокуратурою замовлено ще од-
ну, а саме будівельно-технічну екс-
пертизу. Саме вона дасть відповідь, 
на яку суму виконані будівельні ро-
боти та на яку суму залишились не-
використані матеріали.

Ірина ГОЛУБ

До будівництва нового ліку-
вального корпусу Бориспіль-
ської БЛІЛ пропонується залу-
чити всі громади Бориспіль-
ського району. 

Депутати Бориспільської місь-
кої ради підтримали ініціативу 
міського голови щодо співробіт-
ництва територіальних громад 
для реалізації спільного проек-
ту «Реконструкція лікувального 
корпусу по вул. Котляревського, 1 
в м. Бориспіль Київської області».

Сесія Бориспільської міської 
ради 26 жовтня 2021 року вирі-
шила дати згоду на організацію 
співробітництва Бориспільської 
міської, Вороньківської сільської, 

Гірської сільської, Золочівської 
сільської, Пристоличної сільської 
територіальних громад задля аку-
мулювання ресурсів та спільного 
будівництва нового лікувального 
корпусу на території ББЛІЛ. 

Для цього передбачено звер-
нутися до Вороньківської, Гір-
ської, Золочівської та Присто-
личної сільських рад, щоб розпо-
чати переговори з питань орга-
нізації співпраці та забезпечити 
утворення комісії для підготовки 
проекту договору про співробіт-
ництво територіальних громад. 
Бориспільську міську громаду у 
складі комісії представлятиме за-
ступник голови Бориспільської 
міської ради Сергій Лещенко.

Ірина КОСТЕНКО

Мешканцям, які користують-
ся послугами централізованого 
теплопостачання, компенсують 
різницю в тарифах за тепло. А 
за газ для котлів у приватних бу-
динках нарахують без знижок. 

На сесійному засіданні Бори-
спільської міської ради, яке від-
булося 26 жовтня, було прийнято 
рішення про затвердження Про-
грами відшкодування різниці між 
розміром тарифу, затвердженого 
рішенням виконавчого комітету, 
та розміром економічно обґрун-
тованих витрат. Йдеться про та-
рифи на теплопостачання для на-
селення. 

Бориспільський міський голова 
Володимир Борисенко, коментую-
чи ситуацію напередодні, під час 
розгляду питання на виконкомі за-
значив, що сумарно потрібно буде 
компенсувати з бюджету близько 
30 млн грн.

Звідки така сума? 
Держава визначила, що газ для 

населення і газ для теплопоста-
чальних підприємств, які подають 
тепло для населення, коштувати-
ме однаково — 7 583,89 грн за тис. 
куб. метрів. У Борисполі еконо-
мічно обґрунтований тариф скла-
дає  2 181,03 грн за гігакалорію. 
Але відповідно до меморандуму, 
який підписала в тому числі і Бо-
риспільтепломережа, вартість те-

плопостачання має залишитися на 
рівні торішніх цін, а це 1 762,76 грн 
за гігакалорію. Різниця складає 418 
грн, які потрібно заплатити з місь-
кої казни. 

«Попередньо з обласного бю-
джету нам обіцяли компенсувати 
по 150 грн за кожну гігакалорію, — 
зазначив Володимир Борисенко. — 
На жаль, рішенням обласної ради 
виділили тільки по 50 грн за гігака-
лорію. Маємо надію, що обласний 
бюджет переглянуть і ще додадуть 
по 100 обіцяних гривень».

Програму відшкодування, яка бу-
ла схвалена на виконкомі, затвер-
дила сесія. 

У програшній ситуації опинилися 
власники приватних осель, які обі-
грівають будинки газом. Вони оп-
латять його по лічильнику за ціною 
7 583,89 грн за тис. куб. метрів. Із 
централізованим теплопостачан-
ням складніше. Тариф залежить не 
тільки від газу, але й від електри-
ки, вартості паливно-мастильних 
матеріалів, заробітної плати тощо. 
Але тариф залишили торішній, і газ 
тоді коштував дешевше, ніж у цьо-
му опалювальному сезоні. Тож спо-
живачам централізованого тепло-
постачання частину вартості газу 
оплатить бюджет. Такий нерівно-
мірний розподіл компенсацій — не 
примха міської влади. Урівняти всіх 
у такій непростій ситуації, здається, 
нереально. 

«Березіль» скасовує вистави
Через впровадження на Київ-

щині червоного рівня епідеміч-
ної загрози Бориспільський муні-
ципальний театр «Березіль» ска-
совує вистави, призначені на 30 
та 31 жовтня.

Через ситуацію з коронавіру-
сом театр припиняє свою робо-
ту. Вистави переносяться на не-
визначений термін. Керівниц-
тво театру просить вибачення у 
глядачів та просить поставитись 
із порозумінням до ситуації, що 
склалася.

 � ДО ТЕМИ
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МЕДИЦИНА

 � Із 30 жовтня Київська область у червоній зоні. Кількість 
хворих на коронавірус стрімко зростає. В Бориспільській 
багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування наразі 
відкрито два ковідних відділення на 85 ліжок. Як лікарі 
готуються до подолання цієї хвилі, «Вістям» розповів 
директор КНП «ББЛІЛ» Олександр Щур.

Богдан РАК

Йде стрімке зростання 
захворюваності

Перше відділення в Борисполі 
було відкрите 22 жовтня. Всі 45 лі-
жок у неділю до обіднього часу бу-
ли заповнені. За перші два дні ро-
боти до відділення надійшло 48 
хворих, із яких один помер, одно-
го пацієнта виписали.

26 жовтня о восьмій вечора в Бо-
рисполі відкрилось друге відділен-
ня для хворих на коронавірус. Це 
40 додаткових ліжок. Вже за ніч де-
сять із них були зайняті.

«За день-півтора воно буде за-
повнене. Навіть зараз, коли ми з 
вами спілкуємось, чотири людини 
оформлюють у відділення, ще дві 
проходять обстеження на КТ», — 
зазначає Олександр Щур.

Ситуація з киснем 
під контролем

«У нас є ємність для рідкого кис-
ню. У нас є договори з трьома по-
стачальниками. Але по факту діє 
лише один, в інших немає кисню. 26 
жовтня ми привезли 600 кілограм 
рідкого кисню, сьогодні (27 жовт-
ня) обіцяють 2,5 тони. Як привезуть, 
день ми будемо спокійні, а вже на 
другий-третій почнемо нервувати», 
— розповідає Олександр Щур.

Загалом, на одне відділення при 
повній завантаженості хворими не-
обхідно близько 500-600 кілограм 
рідкого кисню в день. Споживан-
ня залежить від кількості пацієн-
тів, підключених до апаратів ШВЛ. 
На друге відділення теж необхід-
но близько 200 кілограмів на день. 

«У друге відділення ми намагає-

мось класти тих, хто хворіє у лег-
кій формі, адже там на 40 ліжок ли-
ше 16 точок подачі кисню. Для тих, 
хто не має необхідності постійного 
під’єднання до кисню, використо-
вуємо концентратори», — зазначає 
Олександр Щур.

Прогнози робити 
неможливо

«Як ми плануємо пройти цю хви-
лю? Прогнозувати зараз важко. Бу-
де кисень — пройдемо. Буде важ-
ко, але будемо справлятися. Го-
ловне, аби не було тривалих від-
ключень електроенергії. Аварійні 
генератори ми вже перевірили, 
запускаються вони за 10 хвилин. 
Апарати ШВЛ усі обладнані акуму-
ляторними батареями, які працю-
ють 15 хвилин. За цей час запуска-
ються генератори. Головне, аби від-
ключення не тривало довго», — за-
уважує Олександр Щур.

Керівник лікарні зазначає, що за-
раз, на початку роботи відділень, 
медичний персонал працює на 100 
відсотків. Що буде за два-три тижні 
— залежить від навантаження. Як-
що хворі і надалі надходитимуть у 
такій кількості, то вже скоро у лі-
карів почнеться надмірна втомлю-
ваність.

«Почнеться вигорання, як було і 
минулого разу. Адже хворим дуже 
багато ліків треба, дуже багато ро-
биться призначень, усі пацієнти по-
требують уваги», — пояснює Олек-
сандр Щур.

Ліків достатньо
Олександр Щур зазначає, ліки 

для хворих у лікарні є. Ліків, що на-
даються по програмі медичних га-

рантій, вистачає для лікування, хо-
ча можна придбати й інші препа-
рати, які пришвидшують одужання.

«Усі люди, які надходять у відді-
лення, підписують документ, що по-
годжуються докуповувати ліки, які 
не входять у перелік медичних га-
рантій. Три головні компоненти для 
лікування — антибіотик, гормон та 
антикоагулянт — у нас є. Але є, на-
приклад, такий момент. Ми даємо 
гормон Дексаметазон, але лікуван-
ня проходить краще із застосуван-
ням Солу-Медрола. Тому ми пропо-
нуємо людям або використовувати 
наш препарат, або купувати інший. 
Ціна на нього «кусається» — упа-
ковка коштує близько 1000 грн», — 
роз’яснює Олександр Щур.

Тобто якщо в людини немає ко-
штів, вона все одно отримує ліку-
вання в повному обсязі. Якщо ж 
пацієнт має змогу купити додатко-
ві ліки, лікарі пояснюють, які пре-
парати можуть полегшити перебіг 
хвороби та прискорити одужання.

Деякі відділення 
лікарні зараз 
працюють зі 
скороченими штатами

«Лікарі не беруться «з неба», як 
і приміщення для ковідних відді-
лень. Для забезпечення лікування 
хворих на COVID-19 ми скорочуємо 
інші відділення, звідти переводимо 
лікарів, медичних сестер», — пояс-
нює Олександр Щур.

Зараз скорочені на 20 ліжок ін-
фекційне відділення, кардіологіч-
не та терапевтичне. Лікарі з цих 

відділень працюють із ковідними 
пацієнтами. За словами керівника 
лікарні, пацієнтам намагатимуться 
надавати медичну допомогу в пов-
ному обсязі, проте графік для ліка-
рів буде дуже напружений.

Критерії госпіталізації
У соціальних мережах чимало 

дописів про те, що швидка від-
мовляється госпіталізувати хво-
рих на коронавірус до лікарні. 
Отож якими критеріями керують-
ся медичні працівники для госпі-
талізації пацієнтів? За словами ди-
ректора лікарні, є чіткий та єди-
ний показник для госпіталізації 
— сатурація нижче 90. Всі інші ви-
падки передбачають амбулаторне 
лікування.

Невразливих вікових 
груп уже немає, 
хворіють усі

Медичні працівники відзна-
чають, що особливістю цієї хви-
лі коронавірусу є відсутність пев-
них вікових категорій, більш ураз-
ливих для хвороби. Нові штами 
COVID-19 вражають усіх, не див-
лячись на вік.

«Дітей зараз хворіє багато. Єди-
не, що втішає, діти набагато легше 
переносять цю хворобу, ніж дорос-
лі. Хоча і серед них є важкі випад-
ки. Так, уже двох дітей ми напра-
вили в Боярку, де відкрите дитя-
че ковідне відділення, — розпові-
дає Олександр Щур. — Раніше було 
дивиною, якщо до нас потрапляла 

молода людина. Зараз, на жаль, це 
норма».

Загалом, на думку лікарів, діти 
хворіли і раніше, але безсимптом-
но. Новий штам вони переносять 
уже важче.

Наскільки важлива 
вакцинація?

За словами керівника лікар-
ні, серед госпіталізованих майже 
відсутні щеплені. А якщо вони і є, 
персоналу доводиться перевіря-
ти, чи дійсно люди щепились, чи 
просто придбали підроблену до-
відку.

«Скажу так. Ті, хто дійсно щепле-
ний, переносить хворобу набага-
то легше. Навіть коли потрапляє до 
нас, надовго не затримується», — 
зауважує Олександр Щур.

В день у лікарні вакцинуються 
50-60 осіб. Це майже в десять ра-
зів більше, ніж місяць тому, коли в 
ББЛІЛ тільки розпочав працювати 
кабінет щеплень. 

Також багато бажаючих щепити-
ся у центрі масової вакцинації, що 
у кінотеатрі «Європа». Людей на-
стільки багато, що виникають чер-
ги. Лікарі зауважують: якщо б лю-
ди щепились активно відразу, за-
раз захворюваність була б на по-
рядок нижчою.

Гарний приклад ефективності 
масової вакцинації — місто Мор-
шин Львівської області. Станом на 
26 жовтня тут не проведено жодної 
госпіталізації хворих на COVID-19 у 
важкій формі. Причина проста — 
74% мешканців Моршина вже вак-
циновані.

30 ЖОВТНЯ НА КИЇВЩИНІ ПОЧНЕ ДІЯТИ ЧЕРВОНИЙ РІВЕНЬ ЕПІДЕМІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
Це рішення було прийняте під 

час засідання Державної комісії з 
питань ТЕБ і НС, яке відбулось під 
головуванням Міністра розвитку 
громад і територій Олексія Чер-
нишова.

Жителі Київщини мають розу-
міти, що вже не до жартів: ситуа-
ція загострюється. Рівень госпі-
талізації зростає щодня. Станом 
на 27 жовтня, наприклад, 53,5% 
«ковідних» ліжок уже заванта-
жені. Люди потрапляють до лі-
карень у важкому стані. Усім без 
виключення потрібен кисень. І 
поки що ми можемо цю потребу 
забезпечувати.

Щоб стабілізувати ситуа-

цію, з суботи почнуть діяти 
жорсткі обмеження червоної 
зони. Відповідно будуть забо-
роненими:

• робота закладів освіти, окрім 
дитячих садків і початкових класів 
шкіл;

• проведення масових заходів, 
окрім офіційних спортивних за-
ходів і матчів командних ігрових 
видів спорту без глядачів;

• робота закладів харчування, 
окрім адресної доставки та замов-
лень на винос;

• робота ТРЦ та інших розва-
жальних закладів;

• робота непродовольчих рин-
ків і магазинів, спортзалів, басей-

нів і фітнес-центрів;
• робота закладів культури, окрім 

історико-культурних заповідників.
Робота всіх перерахованих за-

кладів можлива лише якщо 100% 
працівників і всі відвідувачі мати-
муть «зелений» COVID-сертифікат, 
який свідчитиме про повний курс 
вакцинації, або негативний ре-
зультат ПЛР-тесту.

При цьому під час «червоного» 
рівня епідемічної небезпеки доз-
волена робота банків, АЗС, аптек, 
ветеринарних магазинів та усіх 
продовольчих. Але обов’язковою 
умовою залишається дотримання 
всіх протиепідемічних правил.

Джерело: КОДА

ЛІКАРІ ББЛІЛ ГОТУЮТЬСЯ 
ДО ВАЖКОГО ПЕРІОДУ
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ГРОМАДА

 � ДО ТЕМИ

ПЕРШИЙ НОМЕР СПИСКУ ЄС НЕХТУЄ БАЖАННЯМИ ВИБОРЦІВ 
або СЕЛО ПРОТИ ДЕПУТАТА

 � Мешканці Глибокого 
звернулися до 
Бориспільського міського 
голови Володимира 
Борисенка та секретаря 
Бориспільської міської 
ради Владислава Байчаса 
з проханням замінити 
депутата округу Дмитра 
Суліму. Здається, це 
перша подібна ситуація на 
Бориспільщині.

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Жителі села Глибоке звернулися 
до щотижневика «Вісті» із наболі-
лим: «Наш депутат Дмитро Суліма 
від партії ЄС нас не чує! Потрібно 
щось робити, потрібно рятувати се-
ло. Ми просимо замінити нам депу-
тата», — заявили вони.

Ситуація нестандартна, тож «Ві-
сті», насамперед, попросили про-
коментувати її старосту Глибоць-
кого старостинського округу Олек-
сандра Сивця. 

Олександр Сивець: «Дитячий 
майданчик став останньою кра-
плею»

За словами старости, йому дове-
лося докласти чимало зусиль, щоб 
налагодити плідну співпрацю з депу-
татом, якого за розподілом призна-
чили опікуватися старостинським 
округом. Як з’ясувалося, співпра-
ці не вийшло. Невдоволення меш-
канців села роботою депутата назрі-
вало давно, але кульмінація насту-
пила 7 жовтня, коли Дмитро Суліма, 
депутат фракції ЄС, на офіційній сто-
рінці села у мережі Фейсбук розмі-
стив пост, у якому повідомив, як пла-
нує розподілити свій «депутатський 
мільйон». Це повідомлення викли-
кало шквал емоцій. Причина — ло-
кація дитячого майданчика, розмо-
ви про який розпочалися ще в лип-
ні. Щодо його місця розташування 
проводилося опитування — у мага-
зинах лежали листки опитування, де 
мешканцям села пропонували обра-
ти одну з двох локацій: на провулку 
Парковому і біля Будинку культури. 

У результаті близько 130 голосів бу-
ло віддано за майданчик біля клубу, 
і лише 30 за паркову зону. Причиною 
небажання бачити майданчик біля 
церкви мешканці називають брак зе-
леної зони. Натомість біля Будинку 
культури зручне місце для цього, є й 
додаткові зручності, зокрема, віде-
оспостереження. «На жаль, я лише 
усно повідомив Дмитра Суліму про 
результати опитування. Коли у пові-
домленні від депутата адресою май-
данчика було зазначено провулок 
Парковий, мешканці здійняли бучу. 
Бо всупереч думки більшості, дитя-
чий майданчик запланували розта-
шувати на невеликій ділянці парко-
вої зони позаду сільського храму. З 
одного боку від неї розташований 
бювет, з іншого — озеро. Наступного 
ж дня я звернувся зі службовою за-
пискою, додавши до неї листи опиту-
вання, до міської влади», — розпові-
дає Олександр Сивець.

Враховуючи резонанс, міський го-
лова Володимир Борисенко запро-
понував провести у Глибокому ви-
їзний прийом громадян. 13 жовтня 
до Глибокого, окрім міського голо-
ви, приїхали його заступники — Ві-
талій Горкун, Людмила Бистра, Тама-
ра Матяш, Сергій Лещенко, Євгеній 
Грона та секретар міської ради Вла-

дислав Байчас. У сільському Будинку 
культури зібралося більше 100 меш-
канців. Брав участь у зустрічі і депу-
тат округу Дмитро Суліма. Міському 
голові передали два звернення від 
мешканців Глибокого. Перше — про 
те, що люди проти дитячого майдан-
чика біля церкви, друге — про недо-
віру депутату Дмитру Сулімі. Під ним 
підписалося 525 осіб. Мер запевнив, 
що на обидва документи відреагує 
належним чином. 

Мешканці Глибокого: «Депутат 
нас взагалі не чує»

На зустріч до журналіста вийшли 
мешканці села, які щиро вболіва-
ють за його долю. Жінки поважно-
го віку з болем і тривогою дивлять-
ся у завтрашній день, і цю тривогу 
підтверджують їхні історії зустрічей 
із депутатом.

«Коли депутат Дмитро Суліма 
вперше приїхав до нас та зустрічав-
ся з представниками громади у сіль-
ській раді, неприємно вразили його 
слова: «Ви мене не вибирали». Так, 
ми хотіли бачити депутатом іншу лю-
дину, але зараз потрібно працювати 
разом. Йому пропонували взяти по-
мічниками людей, які вболівають за 
село. Але дехто з них вже під час зу-
стрічі ставив незручні запитання. Та-
ких він у помічники не захотів. Пова-
ги від депутата представники грома-
ди Глибокого не відчули. Натомість 
було зверхнє ставлення до людей.

Рік наближається до завершення, і 
ми не бачимо, щоб наш депутат щось 
зробив для села. Історія з дитячим 
майданчиком стала останньою кра-
плею. Особливо він налаштував про-
ти себе літніх людей, які регулярно 
відвідують сільський храм. Там уже 
були поставили тенісні столи —  під 
час служби у храмі паралельно з мо-
литвами довелося слухати від підліт-
ків зовсім не літературну лексику. То-
му ми і взялися збирати підписи, щоб 
нам замінили депутата. 525 підписів 
зібрали за один день. Люди у нас мо-
лодці. Коли у середу проходив виїз-
ний прийом, депутат при всіх людях 
почав «нападати» на старосту, нама-
гався звинуватити його в проблемах, 
що виникли, вимагати від нього зві-
ту. Присутні обурилися, їх підтримав 
міський голова. Загалом, нашому де-
путату немає про що звітувати. За ве-

ликим рахунком, будівництво ще од-
ного дитячого майданчика для нас 
не є нагальною потребою. У селі їх 
три. При великому бажанні можна 
вдосконалити той, що розташований 
біля клубу», — розповідає мешканка 
Глибокого Лідія Погребняк.

З нею погоджується Марія По-
номаренко: «Коли депутат Дми-
тро Суліма приїжджав у село зна-
йомитися, сказав: «У вас село цвіте, 
але я зроблю його ще красивішим». 
Ми тоді озвучили найбільш нагаль-
ні проблеми. У криницях води не-
має, у свердловинах вона іржава. 
Ми з Борисполя возимо воду, то-
му є потреба в бюветі. Про дитячий 
майданчик навіть мови не було.

Після появи інформації про ди-
тячий майданчик ми зверталися до 
Дмитра Суліми, дзвонили й каза-
ли, що не варто його ставити біля 
церкви. Поряд ставок, малечі не-
безпечно гратися біля нього. Та де-
путат заявив, що вирішуватиме сам. 

Піднімала громада й питання про 
благоустрій цвинтаря, а у відповідь 
почули: «Мені потрібні живі, а не 
мертві». 

Просили про благоустрій озера. 
У селі ще є незаасфальтовані вули-
ці — там, де виросли нові масиви. 
Усі ці потреби були проігноровані, 
натомість запропоновано ще один 
дитячий майданчик. 

Батьки наші село піднімали, працю-
вали тут, а тепер прийшла людина, да-
лека від сільських проблем та реалій, 
яка навіть слухати нас не хоче». 

Марія Гусинець, Заслужений 
вчитель України, що 55 років про-
працювала у школі, вважає: причи-
на недовіри — саме в ігноруванні 
депутатом потреб та думки людей. 

«Депутат Дмитро Суліма нам не 
сподобався з перших днів, і переду-
сім — своїм ставленням до людей. 

Наприклад, неодноразово він 
оголошував зустрічі і не приїжджав 
на них. Одна моя колега-вчителька 
розповіла, що на прийомі замість 
поради й допомоги Дмитро Суліма 
їй нагрубіянив, жінка пішла зі сльо-
зами на очах. Тому, коли дізналася, 
що збирають підписи під звернен-
ням щодо відкликання депутата, з 
радістю поставила свій підпис. 

Я депутат із 25-річним стажем. 
Завжди знала, чим живе село. Про-
тягом попередніх років було бага-
то зроблено: заасфальтовані вули-
ці, проведене освітлення. За цей 
рік — нічого, лише запропоновано 
черговий дитячий майданчик. Але ж 
вистачає більш нагальних проблем. 
Потрібно і питання з питною водою 
вирішити, і благоустрій озера про-
вести, і пам’ятник загиблим воїнам 
реставрувати. На жаль, про все це 
депутат навіть чути не хоче», — ді-
литься вона із журналістом «Вістей». 

«Вісті» звернулися телефоном 
до Дмитра Суліми з проханням 
зустрітися і відповісти на кілька 
запитань із приводу ситуації на 
його депутатському окрузі. 

— Чому із усіх сільських про-
блем ви обрали саме дитячий 
майданчик? Чи були інші про-
позиції? 

— Я запитував у мережі Фей-
сбук на сторінці «Глибоке-Городи-
ще» чого хочуть люди, щоб було 
зроблено у цьому році. Серед 
пропозицій були: дитячий май-
данчик, бювет для питної води, 
освітлення, дороги. Але найбіль-
ше просили дитячий майданчик. 

— За якими критеріями була 
обрана локація для дитячого 
майданчика?

— Особисто я місце не обирав, 
попросив старосту. Коли люди 
визначили два місця (парк і Бу-

динок культури), староста провів 
опитування, і почався конфлікт. 
Його звинуватили, що опитуван-
ня однобоке. Тому я підготував 
свої листки опитування, роздав 
людям, які зголосилися його про-
водити. 

До мене на прийом приходили 
люди літнього віку, які були проти 
майданчика біля церкви. Але за-
галом опитування показало, що 
близько 180 жителів хочуть бачи-
ти майданчик у парку, і близько 
50 — біля Будинку культури. Щоб 
не створювати конфлікту з літніми 
людьми, парафіянами церкви, я 
вважаю, що потрібно йти на ком-
проміс і розміщувати дитячий 
майданчик там, де він нікому не 
заважатиме, де є туалет і відеонаг-
ляд, тобто біля Будинку культури. 
Моє завдання, щоб у селі не було 
конфліктів і протистояння. 

БІЛЯ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ. Є додаткові зручності — поряд вода, туалет на 
вулиці і в приміщенні, навіть відеоспостереження. Місця вистачить і на дитячий, і 
на спортивний майданчик. І від дороги відстань достатня.

ПАРКОВА ЗОНА. Поряд озеро, водойма, у якій на початку 90-х загинули два 
семирічних хлопчики. Парку там практично немає, дуже невелика територія 
зеленої зони. А буде майданчик — територію поруч зовсім затопчуть.

Міський голова В. Борисенко разом із заступниками та секретарем 
міської ради провели виїзний прийом у Глибокому.

Дмитро Суліма: «Не хочу конфліктів і протистояння»

Після засідання регламентної 
комісії, що відбулася 22 жовтня, 
питання заміни депутата винесли 
на розгляд сесії Бориспільської 
міської ради. Обговорення не зна-
добилося, адже, за словами місько-
го голови Володимира Борисенка, 
за згодою з депутатом комісія при-
йняла рішення на користь громади 
села. Таким чином, на місяць округ 
залишається без депутата. Протя-
гом цього періоду регламентна 
комісія має визначити іншого де-
путата, що працюватиме на окрузі 
замість Дмитра Суліми. 
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КОНФЛІКТ

ГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ ПРОТИ ОСББ: ХТО КОГО
 � 26 вересня на 14-му засіданні Бориспільської міської 

ради VIII скликання одним із багатьох піднімалося й 
питання про затвердження проекту землеустрою та 
надання у користування на умовах оренди строком на 10 
років земельної ділянки площею 0,2741 га гаражному 
кооперативу «Новопрорізний» для колективного 
гаражного будівництва (під існуючими гаражами) по 
вул. Новопрорізна у місті Борисполі. Як проголосували 
депутати, яке було прийнято рішення та в чому, власне, 
полягав конфлікт, спостерігали «Вісті». 

Тетяна ЦІЛИК, фото автора та 
Ірини КОСТЕНКО 

Питання про долю кооперати-
ву «Новопрорізний» на сесії місь-
кої ради було вирішено розглянути 
першочергово, оскільки прийшло 
багато представників і кооперати-
ву, і будинку, поруч з яким він зна-
ходиться — сесійний зал був пере-
повнений вщент. 

543 мешканці 
проти 75 гаражів

Першій надали слово голові прав-
ління ОСББ «Супутник» Наталії Дон-
ченко. Вона відстоювала інтереси 
мешканців будинку, які наполягали 
на знесені залізних гаражів та пере-
несенні гаражного кооперативу на 
якусь іншу земельну ділянку.

Наталія Донченко представляла 
інтереси 543 мешканців, які прожи-
вають у будинку на Новопрорізній, 
2, а саме власників квартир цього 
будинку. Коли побудувався буди-
нок, надалася земля у користуван-
ня для прибудинкової території. 
Наразі там лише кілька метрів для 
проїзду автомобілів та місце для 
невеличкого дитячого майданчи-
ка, а далі — огорожа, яка відділяє 
будинок від двох рядів залізних га-
ражів, з власниками яких і ведуть-
ся суперечки. 

«Всі запитують: ви купували квар-
тиру, то що, не бачили, що там сто-

ять гаражі? Але ж де ви там бачили 
гаражі? Там стоять залізні метале-
ві споруди. Там стоять сарайчики. 
Документи ніколи не надавалися. 
Земля ніколи не продавалася. Я не 
буду вдаватися в деталі, все дослі-
джено судом, і він довів, що все це 
самозабудова. 

Вчора на засіданні виконавчого 
комітету ви вирішили знести мета-
леві конструкції на вулиці Глибоць-
кій та на Бежівці, щоб звільнити 
двори та місце для проведення ре-
монтних робіт. А чому у нас ці спо-
руди стоять недоторканні?» — за-
питала присутніх голова правлін-
ня ОСББ «Супутник».  

«Натискаючи кнопки «ЗА», ви 
проголосуєте за металеві споруди 
з відвертим порушенням норм, — 
продовжила свою доповідь Дон-
ченко. — Нас підтримують і голови 
інших ОСББ, які прийшли сьогод-
ні в сесійну залу. Вони розуміють, 
що земля у них також комунальна, 
і завтра такі самі споруди можуть 
з’явитися і у них під будинком. А ку-
пувати ці залізні споруди ми не бу-
демо». 

Вона уточнила, що 25 жовтня 
мешканці будинку на Новопро-
різній, 2 подали колективне звер-
нення у всі державні інстанції і вже 
мають кілька відповідей, що свід-
чать про відверті порушення з боку 
власників гаражів. Тому представ-
ники будинку мають намір зверта-
тися в апеляційний суд, долучивши 

всі необхідні документи до справи. 
Наостанок доповіді Наталія Дон-
ченко попросила депутатів, місько-
го голову, його заступників та всіх, 
хто відповідає за вирішення дано-
го питання, надати відповідь: хто в 
майбутньому буде нести відпові-
дальність за будинок на Новопро-
різній, 2, якщо гаражі там залишать-
ся. Адже весь благоустрій на тери-
торії поряд із будинком робиться 
за кошти власників квартир.

Гаражний кооператив 
проти зносу

Після виступу голови правління 
ОСББ слово надали Ганні Назарен-
ко, голові гаражного кооперативу.

«Я уже вдруге у цьому залі. Тут 
також знаходяться всі члени на-
шого гаражного кооперативу. Ко-
оператив має дуже поважний вік 
— йому 40 років від дня заснуван-
ня. Весь цей час ми терпимо заува-
ження, що ми ніхто і ніщо, що ми 
самозабудовники, які захопили те-
риторію. Але це неправда. Нам офі-

ційно виділила землю адміністра-
ція Сільгосптехніки у 1985 році, ад-
же за часів СРСР земля належала 
цій організації. Ці 27 соток виділи-
ли замість наших погребів, що були 
знесені при підготовці будівництва 
будинку на Новопрорізній, 2. Є від-
повідний протокол засідання, дато-
ваний березнем 1985 року.

Зі свого боку ми виконали всі ви-
моги, передбачені законодавством, 
зробили проект землеустрою. При-
своєно кадастровий номер, зро-
блено експертну оцінку майна.

Наші люди залишились у гур-
тожитках, які мають кімнати по 9-12 
кв.м. Чому ми за 40 років не маємо 
права оформити наші гаражі? Всі 
члени нашого кооперативу — піс-
лявоєнні діти. 40 років ми борем-
ся за наші гаражі та погреби. Ми не 
підемо звідти», — підсумувала свій 
виступ Ганна Назаренко.

Кооператив має дуже поважний вік — йому 
40 років від дня заснування. Весь цей 
час ми терпимо зауваження, що ми ніхто 
і ніщо, що ми самозабудовники. Але це 
неправда. Нам офіційно виділила землю 
адміністрація Сільгосптехніки у 1985 р.

Там стоять залізні металеві 
споруди та сарайчики. Документи 
ніколи не надавалися. Земля ніколи 
не продавалася. Все досліджено 
судом, і він довів, що все це 
самозабудова.

Останнє слово — за 
депутатами

Вислухавши обидві сторони кон-
флікту, міський голова Володимир 
Борисенко зазначив, що земельна 
комісія виїздила до гаражів, усі де-
путати ознайомлені зі справою, та 
відразу поставив питання на голо-
сування. У результаті рішення на 
користь гаражного кооперативу 
було прийняте 32-ма голосами «за». 

Як зазначив після засідання сесії 
міської ради голова фракції «Слуга 
народу» Ігор Шалімов, питання по 
Новопрорізній було дуже складне, 
адже стосувалося долі людей. «Оби-
дві сторони по-своєму праві. 40 ро-
ків тому люди отримали землю під 
гаражі, то як їх звідти зараз висе-
лити, на якій підставі? Тим більше, 
більшість із власників гаражів уже 
мають поважний вік. Тому депутат-
ський корпус вирішив стати на бік 
гаражного кооперативу», — про-
коментував він. 

• Наталія Донченко представляла інтереси 
543 мешканців

• Ганна Назаренко, 
голова гаражного кооперативу
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РІЗНЕ

ТВАРИНИ, ЩО ШУКАЮТЬ ГОСПОДАРІВ
ІНФОРМАЦІЯ ЦЕНТРУ СТЕРИЛІЗАЦІЇ ТА АДОПЦІЇ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН

Безіменний
Врівноважений та спо-

кійний пес, що не буде вам 
докучати. Життя не було 
добрим до нього, але він 
не полишає надію знайти 
вірну та люблячу родину. 
Стане гарним другом та 
охоронцем.

Арчі
Дворічного песика ви-

ловили в мікрорайоні Со-
цмістечко. Жвавий та енер-
гійний собака, що володіє 
всіма якостями охоронця. 
Разом із тим він надзвичай-
но ласкавий та потребує 
любові, уваги.

Безіменна
Вік до 2-х років. Чемна та 

привітна дівчинка, що по-
любляє обійми. Стерилізо-
вана та готова до переїзду 
до своїх нових господарів. 

Ліка
Орієнтовний вік 10-

11 місяців. Красива та 
грайлива дівчинка у 
пошуках домівки. Ра-
ніше жила на вулиці. 
Придивіться уважно 
— можливо, вона че-
кає саме вас.

Лада
Тендітна та мила со-

бака з добрим серцем, 
що постраждала від 
людської жорстокості 
— колишні господарі 
викинули її на вулицю 
з цуценятами. Привче-
на до повідочка.

Афіна
Собаку повернула 

до ЦСАТ родина, що 
взяла її. Тепер вона 
знову в пошуках від-
повідальних госпо-
дарів, що готові пі-
клуватися про неї та 
терпляче навчати.

Рой
Песику 1 рік, його дістали 

виснаженого з ями у заки-
нутому будинку. Втім, він 
не втратив віри у людей та 
хоче їм довіряти. Любить 
сидіти на ручках. Кастрова-
ний та готовий до переїзду 
в нову родину.

Хамер
Орієнтовний вік 1,5-2 

роки, метис лабрадора. 
Кастрований. Раніше був 
домашнім. Господарі вики-
нули його на вулицю, де він 
потрапив під колеса авто-
мобіля. Собаку знайшла во-
лонтер, що лікувала та ре-
абілітувала його. Пес дуже 
ласкавий та не привчений 
до життя на вулиці.

КП «ЦСАТ», 
вул. Гоголя, 63
Тел.: 068 9170909

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕН-

НЯ ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУ-
МЕНТАЦІЇ, А САМЕ – ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА 
РОЗРОБКУ ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ СЕЛА 
ЛЕЛЯКИ БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ від 23.07.2021 року № 555-XII1-VIII
Керуючись статтями 26,31 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», стат-
тею 143 Конституції України, статтями 12, 122, 
173 Земельного кодексу України, статтями 
16,17,18,20,21 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», Законом України «Про 
стратегічну екологічну оцінку», наказом Мініс-
терства регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України 
від 16.11.2011 № 290 «Про затвердження Поряд-
ку розроблення містобудівної документації», По-
рядком проведення громадських слухань щодо 
врахування громадських інтересів під час роз-
роблення проектів містобудівної документації 
на місцевому рівні, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №555, 
враховуючи необхідність приведення містобу-
дівної документації у відповідність із вимогами 
законодавства у сфері містобудівної діяльності, 
будівельних норм, державних стандартів та пра-
вил, забезпечення раціонального використання 
земель, створення належних умов для життєді-
яльності населення Студениківської сільської 
територіальної громади, сільська рада

 ВИРІШИЛА:
1. Розробити План зонування території села 

Леляки Бориспільського району Київськоїоб-
ласті. 

2. Розробити стратегічну екологічну оцінку 
документу державного планування «Плану зо-
нування території села Леляки Бориспільського 
району Київської області». 

3. Доручити виконавчому комітету сільської 
ради визначити в установленому законодав-
ством порядку розробника містобудівної до-
кументації. 

4. Рішення про надання дозволу на розробку 
плану зонування території села Леляки Бори-
спільського району Київської області оприлюд-
нити відповідно до чинного законодавства. 

5. Після виготовлення містобудівної докумен-
тації для села Леляки Бориспільського району 
Київської області, отримання всіх необхідних 
висновків, проведення громадських обгово-
рень, слухань щодо врахування громадських 
інтересів, проходження відповідної архітектур-
но-містобудівної ради, подати вищевказану мі-
стобудівну документацію на затвердження сесії 
сільської ради. 

6. Контроль за виконанням даного рішення 
покласти на постійну комісію з питань земель-
них відносин, природокористування, плануван-
ня території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища.

Сільський голова: М. О. ЛЯХ

Повідомлення про оприлюднення
Заяви про визначення обсягу стратегічної еко-

логічної оцінки проєкту документа державного 
планування містобудівної документації «Деталь-
ний план території для будівництва дороги за-
гального користування між с. Козлів та с. Леляки 
Бориспільського району Київської області»

1) Згідно з Рішенням Студениківської сільської 
ради Бориспільського району Київської області 
№551-XIII-VIII від 23.07.2021 року «Про надання 
дозволу на розробку детального плану терито-
рії для будівництва дороги загального користу-
вання між с. Козлів та с. Леляки Бориспільсько-
го району Київської області» триває розробка 
документу державного планування (далі – ДДП) 

«Детальний план території для будівництва до-
роги загального користування між с. Козлів та с. 
Леляки Бориспільського району Київської облас-
ті»,  а також стратегічної екологічної оцінки (далі 
– СЕО) до нього у порядку, встановленому Зако-
ном України «Про стратегічну екологічну оцінку».

2) Орган, що приймає рішення про затвер-
дження ДДП – Студениківська сільська рада;

3) Передбачувана процедура громадського 
обговорення, у тому числі: 

а) дата початку та строки здійснення проце-
дури: від 01.11.2021 р. і триває до 15.11.2021 р. 
включно (15 календарних днів).

б) способи участі громадськості: надання про-
позицій і зауважень до Заяви про визначення 

обсягу СЕО у письмовому вигляді, а саме на по-
штову адресу, та електронному вигляді на ел. 
скриньку Студениківської сільської ради.

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:  Сту-
дениківська сільська рада за адресою: 08421, 
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Студеники, 
вул. Переяславська, буд. 19. Також із Заявою про 
визначення обсягу СЕО можливо ознайомитись 

на офіційному сайті Студениківської сільської 
ради: https://studenykivska-gromada.gov.ua/

ґ) орган, до якого подаються зауваження і 
пропозиції - Студениківська сільська рада; по-
штова та: 08421, Київська обл., Бориспільський 
р-н, с. Студеники, вул. Переяславська, буд. 19. 
ел. адреса: studenikisr@ukr.net; строки подан-
ня зауважень та пропозицій: від 1.11.2021 р. до 
15.11.2021 р. включно.

д) місцезнаходження наявної екологічної ін-
формації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям 
населення, що стосується ДДП: Студениківська 
сільська рада;

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

Повідомлення про оприлюднення Заяви про 
визначення обсягу стратегічної екологічної оцін-
ки проєкту документа державного планування 
Генеральний план та план зонування території (у 
складі генерального плану) села Строкова Бори-
спільського району Київської області

1) Згідно з рішенням від 23 липня 2021 р. № 
557-XIII-VIII «Про надання дозволу на розроб-
ку генерального плану та плану зонування 
території (у складі генерального плану) села 
Строкова Бориспільського району Київської об-
ласті» триває розробка документу державного 
планування (далі – ДДП) «Генеральний план та 
план зонування території (у складі генераль-
ного плану) села Строкова Бориспільського 
району Київської області», а також стратегічної 
екологічної оцінки (далі – СЕО) до нього у по-
рядку, встановленому Законом України «Про 
стратегічну екологічну оцінку».

2) Орган, що приймає рішення про затвер-
дження ДДП – Студениківська сільська рада.

3) Передбачувана процедура громадського 
обговорення Заяви СЕО, у тому числі: 

а) дата початку та строки здійснення проце-
дури: від 01.11.2021 р. і триває до 15.11.2021 р. 
включно.

б) способи участі громадськості: надання про-
позицій і зауважень до Заяви про визначення об-
сягу СЕО у письмовому вигляді, а саме на пошто-
ву адресу: 08421, Київська обл., Бориспільський 
р-н, с.Студеники, вул. Переяславська, буд.19; та 
в електронному вигляді на електронну адресу: 
studenikisr@ukr.net.

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 – Сту-
дениківська сільська рада; також із Заявою про 
визначення обсягу СЕО можливо ознайомитись 
на офіційному сайті Студениківської сільської 
ради за посиланням: https://studenykivska-
gromada.gov.ua/.

ґ) орган, до якого подаються зауваження і про-
позиції, поштова та електронна адреса та строки 
подання зауважень та пропозицій – Студени-
ківська сільська рада; поштова адреса: 08421, 
Київська обл., Бориспільський р-н, с.Студеники, 
вул. Переяславська, буд.19; електронна адре-
са: studenikisr@ukr.net; строки подання заува-
жень і пропозицій: від 01.11.2021 р. і триває до 
15.11.2021 р. включно.

д) місцезнаходження наявної екологічної ін-
формації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям 
населення, що стосується ДДП: Студениківська 
сільська рада.

4) необхідність проведення транскордонних 
консультацій щодо проєктів ДДП: відсутня. 
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РІЗНЕ
ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕН-

НЯ ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДО-
КУМЕНТАЦІЇ, А САМЕ – ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ 
НА РОЗРОБКУ ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ 
СЕЛА СЕМЕНІВКА БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ від 23.07.2021 року № 556-XII1-VIII
Керуючись статтями 26,31 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», стат-
тею 143 Конституції України, статтями 12, 122, 
173 Земельного кодексу України, статтями 
16,17,18,20,21 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», Законом України «Про 
стратегічну екологічну оцінку», наказом Мініс-
терства регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України 
від 16.11.2011 № 290 «Про затвердження Поряд-
ку розроблення містобудівної документації», По-
рядком проведення громадських слухань щодо 
врахування громадських інтересів під час роз-
роблення проектів містобудівної документації 
на місцевому рівні, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №555, 
враховуючи необхідність приведення містобу-
дівної документації у відповідність із вимогами 
законодавства у сфері містобудівної діяльності, 
будівельних норм, державних стандартів та пра-
вил, забезпечення раціонального використання 
земель, створення належних умов для життєді-
яльності населення Студениківської сільської 
територіальної громади, сільська рада

 ВИРІШИЛА:
1. Розробити План зонування території села 

Семенівка Бориспільського району Київсько-
їобласті. 

2. Розробити стратегічну екологічну оцінку 
документу державного планування «Плану зо-
нування території села Семенівка Бориспіль-
ського району Київської області». 

3. Доручити виконавчому комітету сільської 
ради визначити в установленому законодав-
ством порядку розробника містобудівної до-
кументації. 

4. Рішення про надання дозволу на розробку 
плану зонування території села Семенівка Бо-
риспільського району Київської області опри-
люднити відповідно до чинного законодавства. 

5. Після виготовлення містобудівної доку-
ментації для села Семенівка Бориспільського 
району Київської області, отримання всіх не-
обхідних висновків, проведення громадських 
обговорень, слухань щодо врахування громад-
ських інтересів, проходження відповідної архі-
тектурно-містобудівної ради, подати вищевказа-
ну містобудівну документацію на затвердження 
сесії сільської ради. 

6. Контроль за виконанням даного рішення 
покласти на постійну комісію з питань земель-
них відносин, природокористування, плануван-
ня території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища.

Сільський голова:  М.О.ЛЯХ

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ 

ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ГЕНЕ-
РАЛЬНОГО ПЛАНУ ТА ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ТЕРИ-
ТОРІЇ (У СКЛАДІ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ) СЕЛА 
СТРОКОВА БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВ-
СЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
Керуючись статтями 26, ЗІ Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», стат-
тею 143 Конституції України, статтями 12, 122, 
173 Земельного кодексу України, статтями 
16,17,18,20,21 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», Законом України «Про 
стратегічну екологічну оцінку», наказом Мініс-
терства регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України 
від 16.11.2011 № 290 «Про затвердження Поряд-
ку розроблення містобудівної документації», По-
рядком проведення громадських слухань щодо 
врахування громадських інтересів під час роз-
роблення проектів містобудівної документації 
на місцевому рівні, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №555, 
враховуючи необхідність приведення містобу-
дівної документації у відповідність із вимогами 
законодавства у сфері містобудівної діяльності, 
будівельних норм, державних стандартів та пра-
вил, забезпечення раціонального використання 
земель, створення належних умов для життєді-
яльності населення Студениківської сільської 
територіальної громади, сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Розробити Генеральний план та План зону-

ваннятериторії (у складі генерального плану) села 
Строкова Бориспільського району Київської області. 

2. Розробити стратегічну екологічну оцінку 
документу державного планування «Генераль-
ний план та План зонування території (у складі 
генерального плану) села Строкова Бориспіль-
ського району Київської області». 

3. Доручити виконавчому комітету сільської 
ради визначити в установленому законодав-
ством порядку розробника містобудівної до-
кументації. 

4. Рішення про надання дозволу па розробку 
генерального плану та плану зонування терито-
рії (у складі генерального плану) села Строкова 
Бориспільського району Київської області опри-
люднити відповідно до чинного законодавства. 

5. Після виготовлення містобудівної докумен-
тації для села Строкова Бориспільського району 
Київської області, отримання всіх необхідних 
висновків, проведення громадських обгово-
рень, слухань щодо врахування громадських 
інтересів, проходження відповідної архітектур-
но-містобудівної ради, подати вищевказану мі-
стобудівну документацію на затвердження сесії 
сільської ради. 

6. Контроль за виконанням даного рішення 
покласти на постійну комісію з питань земель-
них відносин, природокористування, плануван-
ня території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища.

Сільський голова: М. О. ЛЯХ

Повідомлення про оприлюднення
Заяв про визначення обсягу стратегічної еко-

логічної оцінки проєктів документів державного 
планування містобудівної документації «План зо-
нування території села Соснова Бориспільсько-
го району Київської області», «План зонування 
території села Козлів Бориспільського району 
Київської області», План зонування території села 
Семенівка Бориспільського району Київської об-
ласті», План зонування території села Леляки Бо-
риспільського району Київської області» 

1) Беручи до уваги Рішення Студениківської 
СР Бориспільського р-ну. Київської обл. № 554-
XIII- VIII від 23.07.2021 «Про надання дозволу на 
розробку плану зонування території села Со-
снова Бориспільського району Київської облас-
ті», № 553-XIII- VIII від 23.07.2021 «Про надання 
дозволу на розробку плану зонування території 
села Козлів Бориспільського району Київської 
області», № 556-XIII-VIII «Про надання дозволу 
на розробку плану зонування території села 
Семенівка Бориспільського району Київської 
області», № 555-XIII-VIII «Про надання дозволу 
на розробку плану зонування території села Ле-
ляки Бориспільського району Київської області» 
триває розробка документів державного плану-
вання (далі – ДДП) «План зонування території 
села Соснова Бориспільського району Київської 
області», «План зонування території села Коз-
лів Бориспільського району Київської області», 
«План зонування території села Семенівка Бори-
спільського району Київської області», «План зо-
нування території села Леляки Бориспільського 
району Київської області», а також стратегічної 
екологічної оцінки (далі – СЕО) до них у порядку, 
встановленому ЗУ «Про стратегічну екологічну 
оцінку». План зонування встановлює функціо-
нальне призначення, вимоги до забудови окре-
мих територій (функціональних зон) населеного 
пункту, їх ландшафтної організації.

2) Орган, що приймає рішення про затвер-
дження ДДП – Студениківська СР Бориспіль-
ського р-ну. Київської обл.;

3) Передбачувана процедура громадського 
обговорення Заяв про визначення обсягу стра-
тегічної екологічної оцінки, у тому числі: 

а) дата початку та строки здійснення процедури: 
від 01.11.2021р. і триває до 15.11.2021р. включно;

б) способи участі громадськості: надання 
письмових зауважень і пропозицій у друкова-
ному та електронному вигляді;

в) необхідність проведення громадських слу-
хань: відсутня;

г) орган, від якого можна отримати інформацію 
та адреса, за якою можна ознайомитися з заява-
ми про визначення обсягу СЕО та екологічною ін-
формацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям 
населення, що стосується ДДП: Студениківська 
СР Бориспільського р-ну. Київської обл., 08421, 
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. 
Студеники, вул. Переяславська, 19.

Також із Заявами про визначення обсягу СЕО 
можливо ознайомитись на офіційному сайті Сту-
дениківської ОТГ.

ґ) орган, до якого подаються зауваження і 
пропозиції, його поштову та електронну адре-
си та строки подання зауважень і пропозицій: 
зауваження і пропозиції подаються до: Студе-
никівської СР Бориспільського р-ну. Київської 
обл.; поштова адреса: 08421, Київська обл., Пе-
реяслав-Хмельницький р-н, с. Студеники, вул. 
Переяславська, 19; ел. адреса:; строки подан-
ня зауважень і пропозицій від 01.11.2021р. до 
15.11.2021р. включно.

д) місцезнаходження наявної екологічної ін-
формації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям 
населення, що стосується ДДП: Студениківська 
СР Бориспільського р-ну. Київської обл.

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

ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕН-
НЯ ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА  РОЗРОБКУ ДЕ-
ТАЛЬНОГО ПЛАНУ  ТЕРИТОРІЇ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА 
АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ЗАГАЛЬНОГО КОРИС-
ТУВАННЯ МІЖ С. КОЗЛІВ ТА С. ЛЕЛЯКИ БОРИ-
СПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення Студениківської сільської ради Бори-
спільського району Київської області  № 551-XІІІ-
VIII від 23.07.2021 р. 

Керуючись статтями 26, 31 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», стат-
тею 143 Конституції України, статтями 12, 122, 
173 Земельного кодексу України, статтями 8, 10, 
16, 19, 20, 21 Закону України «Про регулюван-
ня містобудівної діяльності», Законом України 
«Про стратегічну екологічну оцінку», наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будів-
ництва та житлово-комунального господарства 
України від 16.11.2011 № 290 «Про затверджен-
ня Порядку розроблення містобудівної доку-
ментації», Порядком проведення громадських 
слухань щодо врахування громадських інтере-
сів під час розроблення проектів містобудівної 
документації на місцевому рівні, затверджено-
го постановою Кабінету Міністрів України від 
25.05.2011 № 555, враховуючи необхідність 
приведення містобудівної документації у від-
повідність із вимогами законодавства у сфері 
містобудівної діяльності, будівельних норм, 
державних стандартів та правил, забезпечення 
раціонального використання земель, створення 
належних умов для життєдіяльності населення 
Студениківської  територіальної громади, сесія 
сільської ради  

ВИРІШИЛА:
1. Розробити Детальний план території для 

будівництва автомобільної дороги загального 
користування між с. Козлів та с. Леляки Бори-
спільського району Київської області.

2. Розробити стратегічну екологічну оцінку 
документу державного планування Детального 
плану території для будівництва автомобільної 
дороги загального користування між с. Козлів 
та с. Леляки Бориспільського району Київської 
області.

3. Доручити виконавчому комітету сільської 
ради  визначити в установленому законодав-
ством порядку розробника містобудівної до-
кументації.

4. Рішення про надання дозволу на розробку 
детального плану території для будівництва ав-
томобільної дороги загального користування 
між с. Козлів та с. Леляки Бориспільського райо-
ну Київської області оприлюднити відповідно до 
чинного законодавства.

5. Виконавчому комітету Студениківської сіль-
ської ради після виготовлення проекту містобу-
дівної документації - Детального плану території 
для будівництва автомобільної дороги загаль-
ного користування між с. Козлів та с. Леляки 
Бориспільського району Київської області, от-
римання всіх необхідних висновків, проведення 
громадських обговорень, слухань щодо вра-
хування громадських інтересів, проходження 
відповідної архітектурно-містобудівної ради, 
подати вищевказану містобудівну документацію 
на затвердження сесії сільської ради.

7. Контроль за виконанням цього рішення по-
класти на постійну комісію з питань земельних 
відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища. 

Сільський голова: М.О. ЛЯХ

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕН-

НЯ ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУ-
МЕНТАЦІЇ, А САМЕ – ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА 
РОЗРОБКУ ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ СЕЛА 
КОЗЛІВ БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ від 23.07.2021 року № 553-XII1-VIII
Керуючись статтями 26,31 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», стат-
тею 143 Конституції України, статтями 12, 122, 
173 Земельного кодексу України, статтями 
16,17,18,20,21 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», Законом України «Про 
стратегічну екологічну оцінку», наказом Мініс-
терства регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України 
від 16.11.2011 № 290 «Про затвердження Поряд-
ку розроблення містобудівної документації», По-
рядком проведення громадських слухань щодо 
врахування громадських інтересів під час роз-
роблення проектів містобудівної документації 
на місцевому рівні, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №555, 
враховуючи необхідність приведення містобу-
дівної документації у відповідність із вимогами 
законодавства у сфері містобудівної діяльності, 
будівельних норм, державних стандартів та пра-
вил, забезпечення раціонального використання 
земель, створення належних умов для життєді-
яльності населення Студениківської сільської 
територіальної громади, сільська рада

 ВИРІШИЛА:
1. Розробити План зонування території села 

Козлів Бориспільського району Київськоїоб-
ласті. 

2. Розробити стратегічну екологічну оцінку 
документу державного планування «Плану зо-
нування території села Козлів Бориспільського 
району Київської області». 

3. Доручити виконавчому комітету сільської 
ради визначити в установленому законодав-
ством порядку розробника містобудівної до-
кументації. 

4. Рішення про надання дозволу на розробку 
плану зонування території села Козлів Бори-
спільського району Київської області оприлюд-
нити відповідно до чинного законодавства. 

5. Після виготовлення містобудівної докумен-
тації для села Козлів Бориспільського району 
Київської області, отримання всіх необхідних 
висновків, проведення громадських обгово-
рень, слухань щодо врахування громадських 
інтересів, проходження відповідної архітектур-
но-містобудівної ради, подати вищевказану мі-
стобудівну документацію на затвердження сесії 
сільської ради. 

6. Контроль за виконанням даного рішення 
покласти на постійну комісію з питань земель-
них відносин, природокористування, плануван-
ня території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища.

Сільський голова: М. О. ЛЯХ

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕН-

НЯ ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДО-
КУМЕНТАЦІЇ, А САМЕ – ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ 
НА РОЗРОБКУ ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ 
СЕЛА СОСНОВА БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ від 23.07.2021 року № 554-XII1-VIII
Керуючись статтями 26,31 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», стат-
тею 143 Конституції України, статтями 12, 122, 
173 Земельного кодексу України, статтями 
16,17,18,20,21 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», Законом України «Про 
стратегічну екологічну оцінку», наказом Мініс-
терства регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України 
від 16.11.2011 № 290 «Про затвердження Поряд-
ку розроблення містобудівної документації», По-
рядком проведення громадських слухань щодо 
врахування громадських інтересів під час роз-
роблення проектів містобудівної документації 
на місцевому рівні, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №555, 
враховуючи необхідність приведення містобу-
дівної документації у відповідність із вимогами 
законодавства у сфері містобудівної діяльності, 
будівельних норм, державних стандартів та пра-
вил, забезпечення раціонального використання 
земель, створення належних умов для життєді-
яльності населення Студениківської сільської 
територіальної громади, сільська рада

 ВИРІШИЛА:
1. Розробити План зонування території села 

Соснова Бориспільського району Київськоїоб-
ласті. 

2. Розробити стратегічну екологічну оцінку 
документу державного планування «Плану зо-
нування території села Соснова Бориспільсько-
го району Київської області». 

3. Доручити виконавчому комітету сільської 
ради визначити в установленому законодав-
ством порядку розробника містобудівної до-
кументації. 

4. Рішення про надання дозволу на розробку 
плану зонування території села Соснова Бори-
спільського району Київської області оприлюд-
нити відповідно до чинного законодавства. 

5. Після виготовлення містобудівної докумен-
тації для села Соснова Бориспільського району 
Київської області, отримання всіх необхідних 
висновків, проведення громадських обгово-
рень, слухань щодо врахування громадських 
інтересів, проходження відповідної архітектур-
но-містобудівної ради, подати вищевказану мі-
стобудівну документацію на затвердження сесії 
сільської ради. 

6. Контроль за виконанням даного рішення 
покласти на постійну комісію з питань земель-
них відносин, природокористування, плануван-
ня території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища.

Сільський голова: М.О. ЛЯХ
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Антропологія
6.30 М/ф "Чудасія"
6.40 М/ф "Хлопчик з вуздечкою"
6.50 М/ф "Тредичіно"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.10, 5.10 Новини
7.05 Енеїда
8.10 Т/с "Череп і кості" (16+)
9.15 Телепродаж (
9.50 Т/с "Серцебиття" (12+)
11.35, 18.20 "По-людськи"
12.35 Д/ф "Дикі дива"
13.10, 1.25 Прозоро: про актуальне
14.00 Країна пісень
15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.45 Спорт
15.20 Концерт
16.30 Д/ф "Дикі тварини"
17.00 Прозоро: про головне
19.10, 19.35, 19.55, 20.20 Д/ф "Дикий 

світ"
22.00 Полюси
23.00 Перша шпальта
0.25 Т/с "Бальтазар" (18+)
3.00 Я вдома

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, 21.50, 22.55, 23.55 Т/с "Свати"
23.45 "ТСН 10 вражаючих подій дня"
0.05 Бойовик "Становлення легенди"
2.45 Жахи "Вуаль"

ІНТЕР.
5.30, 22.05 "Слідство вели... З леонідом 

каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з інтером"
10.00, 11.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Ідеальний голос 2" (16+)
14.40, 15.35 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 3.35 "Стосується кожного"

20.00, 3.05 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Большое дело"
23.50 Т/с "Гарна дружина" (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок із Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Зірковий шлях. Новий сезон
10.30 Я везу тобі красу
11.30 Т/с "Виходьте без дзвінка 3" (12+)
14.30, 15.30, 17.00 Т/с "Топтун" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Місце під сонцем" (12+)
23.10, 2.00 Т/с "Два життя" (12+)
1.30 Телемагазин

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+)
10.20, 13.15 Х/ф "Ясон та аргонавти"
12.45, 15.45 Факти. День
14.40, 16.15 Т/с "Пес" (16+)
17.35, 22.50 Т/с "Юрчишини-2" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.20, 1.50 Секретний фронт
21.30 Т/с "Пес-6" (16+)
23.45 Х/ф "Патруль часу" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 "Kids time"
6.05 М/ф
6.10 М/с "Том і Джеррі"
7.20 "Орел і решка"
9.20 Т/с "Надприродне" (16+)
12.55 "Кохання на виживання" (16+)
14.50 Х/ф "Принц Персії: Піски часу" 

(16+)
17.00 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Діти проти зірок"
20.40 Х/ф "Ріддік" (16+)
23.00 Х/ф "Творець" (12+)
1.30 Х/ф "Морган" (16+)

СТБ.
8.35, 11.50 "МастерШеф Професіонали" 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
12.00, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
15.35, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "Супермама" (12+)

20.15, 22.50 Т/с "Кріпосна. Жадана 
любов"

23.05 Т/с "Невірна" (12+)

НТН.
7.50, 17.00, 3.05 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.35 "Свідок"
9.00 Х/ф "Довга, довга справа..."
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.45, 23.00 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
18.20 "Вартість життя"
0.55 "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, 
18.50 "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"
18.10 "Ексклюзив"
19.00 "Велика середа"
22.00 "Спецтема"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Геолокація: ВОЛИНЬ
6.30 М/ф "Чому зникла шапка-

невидимка"
6.40 М/ф "Черевички"
6.50 М/ф "Як козаки сіль купували"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.10, 5.10 Новини
7.05 Земля, наближена до неба
7.40 Край пригод
8.10 Т/с "Череп і кості" (16+)
9.15 Телепродаж (
9.50 Т/с "Серцебиття" (12+)
11.35, 18.20 "По-людськи"
12.35 Д/ф "Дикі дива"
13.10, 1.25 Прозоро: про актуальне
14.00 Країна пісень
15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.45 Спорт
15.20 Концерт. Хорея Козацька
16.30 Д/ф "Дикі тварини"
17.00 Прозоро: про головне
19.10, 19.35, 19.55, 20.20 Д/ф "Дикий 

світ"
22.00 Полюси
23.00 Бігус Інфо
0.25 Т/с "Бальтазар" (18+)

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, 4.00 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, 21.50, 22.55, 23.55 Т/с "Свати"
23.45 "ТСН 10 вражаючих подій дня"
0.05 Бойовик "Різники"
2.30 Жахи "Стікмен"
5.35 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.35, 22.05 "Слідство вели... З леонідом 

каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з інтером"
10.00, 11.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Ідеальний голос" (16+)
14.40, 15.35 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 3.40 "Стосується кожного"

20.00, 3.10 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Большое дело"
23.50 Т/с "Гарна дружина" (16+)
1.30 Т/с "Побачити океан" (12+)
2.20 Т/с "Банкірші"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок із Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Зірковий шлях. Новий сезон
10.30 Я везу тобі красу
11.30 Т/с "Виходьте без дзвінка 3" (12+)
14.30, 15.30, 17.00 Т/с "Топтун" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Місце під сонцем" (12+)
23.10, 2.00 Т/с "Два життя" (12+)
1.30 Телемагазин
3.00 Гучна справа
3.55 Реальна містика

ICTV.
3.50 Скарб нації
4.05 Еврика!
4.20 Факти
4.40, 20.20, 1.35 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+)
10.20, 13.15 Х/ф "Єлена Троянська"
12.45, 15.45 Факти. День
14.35, 16.15 Т/с "Пес" (16+)
17.45, 22.50 Т/с "Юрчишини-2" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
21.30 Т/с "Пес-6" (16+)
23.50 Х/ф "Рембо-4" (16+)
2.30 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.10 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.15 "Орел і решка"
9.20 Т/с "Надприродне" (16+)
12.55 "Кохання на виживання" (16+)
14.55 Х/ф "Учень Чаклуна"
17.05 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Екси" (16+)
20.55 Х/ф "Хроніки Ріддіка" (16+)
23.05 Х/ф "Судний день" (16+)
1.30 "Вар'яти" (12+)
2.40 "Зона ночі"

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
6.05 Т/с "Комісар Рекс"

8.00, 11.50 "МастерШеф Професіонали" 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
12.05, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
15.40, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "Супермама" (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Кріпосна. Жадана 

любов"
23.05 Т/с "Невірна" (12+)
1.10 Т/с "Провідниця" (12+)

НТН.
6.20 "Свідок. Агенти"
7.50, 17.00, 3.05 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.35 "Свідок"
9.00 Х/ф "Нічний патруль"
10.55, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.45, 23.00 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
18.20 "Будьте здоровi"
0.55 "Легенди бандитського Києва"
1.55 "Правда життя"

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"
21.00 "Нейтральна територія"
23.00 "Війна за незалежність"

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» 
В ІНТЕРНЕТІ, 
ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, 

БЕРІТЬ УЧАСТЬ 
В ОБГОВОРЕННІ 

МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

СЕРЕДА,  3 листопада

UA: ПЕРШИЙ.
6.30 М/ф "Парасолька на модному 

курорті"
6.40 М/ф "Як Петрик П'яточкін слоників 

рахуваві"
6.50 М/ф "Як козаки куліш варили"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.05, 2.20, 5.25 Новини
7.05 Земля, наближена до неба
7.20 Край пригод
8.05 Т/с "Череп і кості" (16+)
9.15 Телепродаж (
9.50 Т/с "Серцебиття" (12+)
11.35, 18.20 "По-людськи"
12.35 Д/ф "Дикі дива"
13.10, 1.40 Прозоро: про актуальне
14.00 Країна пісень
15.10, 0.30, 5.50 Спорт
15.20 Концерт. Пісні про кохання
16.30 Д/ф "Дикі тварини"
17.00 Прозоро: про головне
19.10, 19.35, 19.55, 20.20 Д/ф "Дикий 

світ"

21.35 Спорт (оригінал)
21.45 "Зворотний відлік"
23.30 Перша шпальта
0.40 Т/с "Бальтазар" (18+)

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, 21.50, 22.55, 23.55 Т/с "Свати"
23.45 "ТСН 10 вражаючих подій дня"
0.05 Трилер "Детоксикація"
2.00 "Танці з зірками 2021"
4.35, 5.35 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.

5.10, 4.30 М/ф
5.15, 22.05 "Слідство вели... З леонідом 

каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10 "Ранок з інтером"
9.20 Ранок з інтером
10.05, 18.00, 19.00, 3.40 "Стосується 

кожного"
12.25 Х/ф "Ягуар" (16+)
14.30 Х/ф "Момо"
16.05 "Жди меня. Україна"
20.00, 3.10 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Большое дело"
23.50 Т/с "Гарна дружина" (16+)
1.30 Т/с "Побачити океан" (12+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок із Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Зірковий шлях. Новий сезон
10.30 Я везу тобі красу
11.30 Т/с "Виходьте без дзвінка 3" (12+)
14.30, 15.30, 17.00 Т/с "Топтун" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Місце під сонцем" (12+)
23.10, 2.00 Т/с "Два життя" (12+)

ICTV.
4.45 Скарб нації
4.55 Еврика!
5.00 Служба розшуку дітей
5.05 Громадянська оборона
6.00 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.10, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 "На трьох" (16+)
10.50, 13.15 Х/ф "Мерлін"
12.45, 15.45 Факти. День
15.10, 16.15 Т/с "Розтин покаже-2" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Прихована небезпека Прем’єра
21.30 Т/с "Пес-6" (16+)
22.50 Свобода слова
0.00 Х/ф "Швидше кулі" (18+)
1.55 Прихована небезпека
2.50 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.10 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.15 "Орел і решка"
9.25 Т/с "Надприродне" (16+)

12.00 Х/ф "Дитя робота" (12+)
14.15 Х/ф "Ворог держави" (16+)
17.00 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Пекельна кухня"
21.00 Х/ф "Водний світ"
23.50 Х/ф "Ті, що вижили" (16+)
1.35 "Вар'яти" (12+)

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
6.00 Т/с "Комісар Рекс"
8.00, 11.50 "МастерШеф Професіонали" 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
12.05, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
15.40, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "Супермама" (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Кріпосна. Жадана 

любов"
23.05 Т/с "Невірна" (12+)
1.10 Т/с "Провідниця" (12+)

НТН.
5.00, 4.55 "Top Shop"
5.30 "Таємниці світу"
6.40 Х/ф "Сержант міліції" (16+)

10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 3.10 "Свідок"
14.45 Х/ф "Братство по крові" (16+)
17.00, 3.40 "Випадковий свідок"
18.20 "Свідок. Агенти"
23.00 Т/с "Той, що читає думки" (16+)
0.50 Х/ф "Афера під прикриттям" (16+)
4.00 "Речовий доказ"
4.25 "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 
"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 "Десять днів Незалежності України"
20.00 "Про політику"
22.00 "Спецтема"
23.00 "Перша передача"

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

ПОНЕДІЛОК, 1 листопада

ВІВТОРОК,  2 листопада

Оператор виробничої дільниці
Машиніст екструдера
Прибиральник (робоча група інвалідності)
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UA: ПЕРШИЙ.
6.30 М/ф "Що на що схоже"
6.40 М/ф "Тяв та Гав"
6.50 М/ф "Справжній ведмедик"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.10, 5.10 Новини
7.05 Енеїда
8.10 Т/с "Череп і кості" (16+)
9.15 Телепродаж (
9.50 Т/с "Серцебиття" (12+)
11.35, 18.20 "По-людськи"
12.35 Д/ф "Дикі дива"
13.10, 1.25 Прозоро: про актуальне
14.00 UA:Фольк
15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.45 Спорт
15.20 Концерт. Дмитро та Назарій 

Яремчуки
16.30 Д/ф "Дикі тварини"
17.00 Прозоро: про головне
19.10, 19.35, 19.55, 20.20 Д/ф "Дикий 

світ"
22.00 Полюси

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"
20.36 "Проспорт"
20.38 "Чистоnews 2021"
20.45 Т/с "Свати"
21.45 "Право на владу 2021"
0.45 "ТСН 10 вражаючих подій дня"
0.55 Жахи "Зелена кімната"

ІНТЕР.
5.30, 22.05 "Слідство вели... З леонідом 

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

12.25 Х/ф "Ідеальний голос 3" (12+)
14.25, 15.25 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 3.55 "Стосується кожного"
20.00, 3.25 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Большое дело"
23.50 Т/с "Гарна дружина" (16+)
1.30 Т/с "Побачити океан" (12+)
2.25 Т/с "Банкірші"
4.50 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок із Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Зірковий шлях. Новий сезон
10.30 Я везу тобі красу
11.30 Т/с "Виходьте без дзвінка 3" (12+)
14.30, 15.30, 17.00 Т/с "Топтун" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Місце під сонцем" (12+)
23.10 Слідами українського 

металобрухту. Друга частина
23.50, 2.00 Т/с "Два життя" (12+)
1.30 Телемагазин

ICTV.
3.50 Скарб нації
4.00 Еврика!
4.05 Факти
4.35 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+)
10.15, 13.15 Х/ф "Одисей" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.35, 16.15 Т/с "Пес" (16+)
17.35, 22.50 Т/с "Юрчишини-2" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20, 2.05 Анти-зомбі
21.30 Т/с "Пес-6" (16+)
23.50 Х/ф "Горець" (16+)
3.00 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.20 "Орел і решка"

9.20 Т/с "Надприродне" (16+)
12.00 "Кохання на виживання" (16+)
14.00 Х/ф "Водний світ"
17.00, 19.00 "Хто зверху?" (12+)
21.00 Х/ф "Солдат" (16+)
23.00 Х/ф "Дитя робота" (12+)

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
6.05 Т/с "Комісар Рекс"
8.00, 11.50 "МастерШеф Професіонали" 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
12.00, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
15.35, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "Супермама" (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Кріпосна. Жадана 

любов"
23.05 Т/с "Невірна" (12+)

НТН.
6.20 "Вартість життя"
7.50, 17.00, 3.05 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.35 "Свідок"

9.00 Х/ф "Розірване коло"
10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.45, 23.00 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
18.20, 2.00 "Правда життя"
0.55 "Легенди бандитського Києва"
3.35 "Речовий доказ"

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 Антропологія
6.30 М/ф "Як їжачок шубку міняв"
6.40 М/ф "Цап та Баран"
6.50 М/ф "Як метелик вивчав життя"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.45, 2.10, 5.10 Новини
7.05 Енеїда
8.10 Т/с "Череп і кості" (16+)
9.15 Телепродаж (
9.50 Т/с "Серцебиття" (12+)
11.35, 18.20 "По-людськи"
12.35 Д/ф "Дикі дива"
13.10, 0.35 Прозоро: про актуальне
14.00 UA:Фольк
15.10, 21.45, 0.20, 2.45, 5.45 Спорт
15.20 Концерт "Кобза"
16.30 Д/ф "Дикі тварини"
17.00, 1.20 Прозоро: про головне
19.10, 19.35, 19.55, 20.20 Д/ф "Дикий 

світ"
22.00 Х/ф "Обличчя кохання" (12+)

3.00 "Зворотний відлік"
4.40 Невідомі Карпати

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"
20.13 "Проспорт"
20.15 "Чистоnews 2021"
20.20 "Ліга сміху 2021"
22.40 "Маскарад"
0.25 Комедія "Дівчина без комплексів"
2.55 Комедія "Ейс Вентура: розшук 

домашніх тварин"
4.40, 6.00 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.20 "Телемагазин"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з інтером"
10.00, 11.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Родина бельє" (12+)
14.35, 15.30, 0.50 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "007: квант милосердя" (16+)
23.00 "Слідство вели... З леонідом 

каневським"
3.25 Д/П "Війна всередині нас"
4.20 "Орел і решка. Перезавантаження"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок із Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.00 Зірковий шлях. Новий сезон
10.00 Т/с "Мій милий знайдеш" (12+)
14.35, 15.30 Т/с "Міг, вкрадений у щастя" 

(12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова Савіка Шустера

0.00, 2.00 Т/с "Топтун" (12+)
1.30 Телемагазин
2.30 Т/с "Вище лише кохання" (12+)

ICTV.
4.20, 1.20 Факти
4.40 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Дизель-шоу (12+)
11.50, 13.30, 23.00, 1.45 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.50 Т/с "Розтин покаже-2" (16+)
14.50, 16.15 Т/с "Пес" (16+)
15.40 Т/с "Юрчишини-2" (16+)
18.45 Факти. Вечір
20.10 Дизель-шоу Прем’єра (12+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.40 "Kids time"
6.05 М/ф
6.25 М/с "Том і Джеррі"

7.45 "Орел і решка"
9.55 "Пекельна кухня"
12.00 "Екси" (16+)
13.50 "Діти проти зірок"
15.20 Х/ф "Блейд 2" (16+)
17.50 Х/ф "Блейд: Трійця" (16+)
20.00 Х/ф "Земля після нашої ери" (16+)
22.00 Х/ф "Гра Ендера" (16+)
0.10 Х/ф "Окупація" (16+)
2.35 "Служба розшуку дітей"
2.40 "Зона ночі"

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
6.10, 19.00, 22.50 "Холостячка Злата 

Огнєвіч" (12+)
10.35, 23.50 "Як вийти заміж" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
11.50, 14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
0.45 "Битва екстрасенсів" (16+)

НТН.
6.20, 2.00 "Правда життя"
7.55, 17.00, 3.05 "Випадковий свідок"

8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.35 "Свідок"
9.00 Х/ф "Сицилійський захист"
10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.45, 23.00 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
18.20 "Таємниці світу"
0.55 "Легенди бандитського Києва"
3.20 "Речовий доказ"

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 "Моя країна"
21.00 "Влада хохотала"
21.30 "Міністерство правди"
22.00 "Запорєбрик NEWS"
22.15 "Українські вісті"
22.30 "WATCHDOGS"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 4.30 Енеїда
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.40, 2.00, 3.35, 

5.35 Новини
7.10 М/ф "Як козаки наречених виручали"
7.30 М/ф "Як козаки на весіллі гуляли"
7.50 М/ф "Як козак щастя шукав"
8.05 Д/ф "Дикі Дива"
8.25 #ВУКРАЇНІ
9.10 Телепродаж (
9.40 Відтінки України
10.10 Х/ф "Поруч з Ісусом: Марія 

Магдалина"
11.50 Х/ф "Поруч з Ісусом: Хома"
13.40, 0.05 Х/ф "Обличчя кохання" (12+)
15.30 Концерт "Кобза"
16.30 Х/ф "Богдан-Зиновій 

Хмельницький"
18.50 Т/с "Пуаро Агати Крісті". Смерть 

лорда Еджвера

21.25 Д/ф "Особливий загін. Супер - 
чуття"

22.25, 23.00 Д/ф "Дикий світ"
1.45, 3.20 Земля, наближена до неба
2.25 Бігус Інфо
2.50 Перша шпальта
4.00 ВУКРАЇНІ

КАНАЛ "1+1".
7.00, 6.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
18.30 "Світ навиворіт - 13 Еквадор"
19.30 ТСН
20.13 "Проспорт"
20.15 "Маскарад"
21.55 "Жіночий квартал"
23.30 "Світське життя. 2021"
0.30 Драма "Персональний покупець"

ІНТЕР.
5.50 "Орел і решка. Перезавантаження"
6.50, 6.10 М/ф
7.15 Х/ф "Жандарм одружується"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Все для тебе"
11.00 "Позаочі"
12.00 Х/ф "Йшов четвертий рік війни"
13.40 Т/с "Ні кроку назад 2. На лінії 

фронту" (12+)
20.00, 2.35 "Подробиці"
20.30 "Место встречи"
22.10 Т/с "Плата за порятунок" (12+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.30, 3.40 Реальна містика
10.40 Т/с "Сурогатна мати" (12+)
14.40 Т/с "Жити з Надією" 1 с. (12+)
15.20 Т/с "Жити з Надією" (12+)
20.00 Головна тема
21.00 Шоу Маска - 2
23.30 Що? Де? Коли?
1.00, 2.15 Т/с "Топтун" (12+)

ICTV.
4.50 Скарб нації
5.00 Еврика!
5.05 Факти
5.40 Анти-зомбі
6.35 Громадянська оборона
7.30 Прихована небезпека
8.35 Т/с "Юрчишини-2" (16+)
12.35, 13.00 Х/ф "Подорож до центру 

Землі"
12.45 Факти. День
14.40 Х/ф "Подорож-2: Таємничий острів" 

(12+)
16.25 Х/ф "Рятувальники Малібу" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Місія неможлива-4: Протокол 

Фантом" (16+)
21.50 Х/ф "Місія неможлива-5: Нація 

вигнанців" (16+)
0.30 Х/ф "Рембо-4" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00 "Вар'яти" (12+)
6.05 "Хто проти блондинок?" (12+)

8.00, 10.00 "Kids time"
8.05 Х/ф "Північний полюс: Відкрито на 

Різдво"
10.05 "Орел і решка. Земляни"
11.00 "Орел і решка. Чудеса світу"
12.00 "Орел і решка"
13.00 "Хто зверху?" (12+)
15.05 М/ф "Ілля Муромець і Соловій 

Розбійник" (16+)
16.45 М/ф "Три богатирі та Шамаханська 

цариця" (16+)
18.15 Х/ф "Месники" (16+)
21.00 Х/ф "Месники: Ера Альтрона" (16+)
0.05 Х/ф "Творець" (12+)
2.20 "Зона ночі"

СТБ.
5.15 Х/ф "Місіс Даутфайр"
7.50 "Неймовірна правда про зірок"
10.55 Т/с "Кріпосна. Жадана любов"
19.00 "Україна має талант"
22.00 "МастерШеф" (12+)

НТН.
7.35 Х/ф "Вічний поклик"
14.25 "Випадковий свідок. Навколо світу"
15.40 Т/с "Коломбо" (16+)
19.00, 2.30 "Свідок"
19.30 Х/ф "Обережно, бабуся!"
21.15 Х/ф "Невловимі месники"
22.50 Х/ф "Зворотний бік міста" (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"
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 "Культурна політика"
20.30 "Війна за незалежність"

UA: ПЕРШИЙ.
7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.55, 2.00, 3.35, 

5.35 Новини
7.10 М/ф "Як козаки у хокей грали"
7.30 М/ф "Як козаки олімпійцями стали"
7.50 М/ф "Як козаки куліш варили"
8.15 Д/ф "Дикі тварини"
9.00 Божественна Літургія Православної 

Церкви України
11.00 Недільна Літургія Української 

Греко-Католицької Церкви
12.30 Недільна Свята Меса Римсько-

Католицької Церкви в Україні
13.30 Зупини мене, якщо зможеш
14.35 Телепродаж (
15.10 UA:Фольк. Спогади
16.25 Концерт. Пісні про кохання
17.30 Міста та містечка. Чортків
17.40 Т/с "Пуаро Агати Крісті". Смерть 

лорда Еджвера
19.55, 20.20 Д/ф "Дикий світ"

21.25, 4.00 Т/с "Таємний агент" (12+)
23.15 #@)??$0 з Майклом Щуром

КАНАЛ "1+1".
7.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт - 13 Еквадор"
11.00 "Світ навиворіт"
17.30 "Мандруй україною з Дмитром 

Комаровим"
18.30 "Світське життя. 2021"
19.30, 4.50 "ТСН-тиждень"
21.00 "Танці з зірками 2021"
0.00 "Ліга сміху 2021"

ІНТЕР.
9.00 "Готуємо разом"
10.00, 11.00, 12.00 "Інше життя"
12.45 "Вещдок. Большое дело"

17.15 Х/ф "007: координати "Скайфолл" 
(16+)

20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Т/с "Ні кроку назад 2. На лінії 

фронту" (12+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.50, 4.30 Реальна містика
9.15 Т/с "Місце під сонцем" (12+)
17.00 Т/с "Чесна гра" 1, 2 с. (16+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00 Т/с "Чесна гра" (16+)
23.00, 2.00 Т/с "Сурогатна мати" (12+)
1.30 Телемагазин

ICTV.
5.15 Скарб нації
5.25 Еврика!
5.30 Факти
6.00 Не дай себе обдурити
7.00 Анти-зомбі
7.55 Секретний фронт

8.55 Громадянська оборона
9.55 Х/ф "Водій для копа" (16+)
11.45, 13.00 Х/ф "Розлом Сан-Андреас" 

(16+)
12.45 Факти. День
14.20 Т/с "Пес" (16+)
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф "Падіння янгола" (16+)
23.45 Х/ф "Падіння Олімпу" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 0.45 "Вар'яти" (12+)
7.00, 9.00 "Kids time"
7.05 Х/ф "Ґерби: Шалені перегони"
9.05 М/ф "Ілля Муромець і Соловій 

Розбійник" (16+)
10.45 М/ф "Три богатирі та Шамаханська 

цариця" (16+)
12.05 Х/ф "Месники" (16+)
15.05 Х/ф "Месники: Ера Альтрона" (16+)
18.00 Х/ф "Месники: Війна 

Нескінченності" (12+)
21.00 Х/ф "Месники: Фінал" (12+)

СТБ.
10.00 "МастерШеф" (12+)
13.45 "Супермама" (12+)
18.40 "Битва екстрасенсів" (16+)
21.00 "Один за всіх" (16+)
22.10 "Таємниці ДНК" (16+)
23.20 "Україна має талант"

НТН.
8.40 "Випадковий свідок. Навколо світу"
11.10 Т/с "Коломбо" (16+)
14.35 Х/ф "Обережно, бабуся!"
16.15 Х/ф "Сім старих і одна дівчина"
17.45 Х/ф "Невловимі месники"
19.20 Х/ф "Знову невловимі"
22.00 Х/ф "Багряні ріки - 2" (18+)
23.55 Х/ф "Зворотний бік міста" (16+)

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

"Репортер". Новини
9.10 "Медексперт"

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

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

ЧЕТВЕР,  4 листопада

П'ЯТНИЦЯ, 5 листопада

СУБОТА,  6 листопада

НЕДІЛЯ, 7 листопада
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РЕКЛАМА

НЕРУХОМІСТЬ
Продам

БУДИНКИ

Бориспіль
Глибоке с., біла цегла, 4 кімнати, с/в в будинку, 
гараж, 36 соток, м/п вікна, колодязь,  662500 грн. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.
Будинок, Розвилки р-н, 3 кімнати, без умов, 10 
соток землі, гараж, сарай, колодязь, 1161000 грн. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

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.

Переяслав-Хмельницький
Ковалин с., 69 кв.м, дерев'яний, обкладений цег-
лою, 2 кімнати прохідні, кухня, веранда, 25 соток, 
гараж, погріб, сарай, поруч ліс, 264600 грн. Тел.: 0 
67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль
Героїв Майдану вул., 10 соток, під забудову, світ-
ло заведене на ділянку, свердловина, 267000 грн. 
Тел.: 0 67 4503318.

Головурів с., 40 соток, на початку села, поруч 
ліс, від власника. Тел.: 0 66 9121171.

Переяслав Хмельницький
Садовий кооп. «Віннище», 10 соток, гриби, рибал-
ка поруч, ціна договірна. Тел.: 0 99 2243315.

Куплю
Бориспіль
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господаря. Тел.: 
0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

2-к. кв., у власника, для себе (не агентство). 
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.

Куплю землю, ОСГ, п ай в Київській обл., 26500 
грн/га. Тел.: 0 63 2793423.

Здам
Бориспіль
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку у м. Бориспіль. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

2 кімнати для двох жінок або пари, всі зручнос-
ті, 4000 грн без комунальних послуг. Тел.: 0 66 
7701019.
Будинок в с. Дударків, 3 кімнати, с/в в будинку, 
необхідна мебель, техніка, 4000 грн+ лічильники. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 
Времянку на тривалий термін, світло, свердло-
вина, 2500 грн + світло. Тел.: 0 95 5375380, 0 67 
8816634.
Кімнату в 3-х к. кв., вул Лютнева, для дівчини, 
фіксована ціна 3500 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія. 
Кімнату в приватному будинку, центр, всі зручнос-
ті, прохідна 1500 грн. Тел.: 0 67 4503318.

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

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

АВТОСАЛОН
Продам

ВАЗ-2103, 1976 р.в., нормальний стан, 15000 грн. 
Тел.: 0 73 0569642, Олександр.
ВАЗ-2109, гарний стан. Тел.: 0 68 5581452, В’ячес-
лав.
Фольксваген-Кадді, 2004 р.в., пасажирський, в ро-
бочому стані, ціна договірна. Тел.: 0 99 2243315.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль
В кондитерський цех потрібні: помічник техно-
лога (старша зміни) з д/р, пекарі, кондитери, 
вантажники, г/р позмінний, з/п за домовлені-
стю, є розвозка, надаємо житло (гуртожиток). 
Тел.: 0 67 5089723.

Відкриті вакансії прибиральниць та двірників, 
з/п 7000 грн. Тел.: 0 67 2426177.

Готельно-ресторанний комплекс «Лігена» за-
прошує на роботу: офіціанта, покоївку, швей-
цара, охоронця, працівника басейну — банщи-
ка, інженера з обслуговування кондиціонерів 
та холодильного обладнання, водія кат. B,C,D. 
Забезпечуємо житлом та харчуванням. Тел.: 0 
50 3521592.

ЗОШ №6 (вул. Головатого, 19) запрошуємо на по-
стійну роботу кухаря, кухонного працівника (миття 
посуду), прибиральницю службових приміщень, ро-
бітника по ремонту та обслуговуванню службових 
приміщень, двірника, сторожа. Тел.: 0 67 4570661, 
0 93 8601014. 
На постійну роботу на підприємство в м. Бориспіль 
потрібна прибиральниця. Інформація по тел.: 0 99 
4434418.
Потрібні універсали-будівельники, різноробочі, во-
дії з власним авто. Тел.: 0 68 6848964.
Пропонуємо роботу для перукаря з д/р та без (але 
після курсів), в центр краси «Вероніка». З/п 10000-
25000 грн, г/р 3/2, офіційне оформлення (відпускні, 
лікарняні), матеріал для роботи надаємо, зручне 
місцезнаходження салону. Тел.: 0 67 2344440. 

РОБОТА в м. Бориспіль: Майстер ЕМС, вантаж-
ники, засипальники сировини, укладальник-па-
кувальник, хімік-аналітик, з/п висока, стабільна, 
повертаємо кошти за проїзд. Тел.: 0 67 5221290.

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»
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Терміново потрібні: оператор підлогомиючої 
машини, з/п 10000 грн; вантажник-прибираль-
ник, з/п 12000 грн; тракторист, з/п 14000 грн. 
Тел.: 0 67 2338089.

Київ
Офіційна робота+житло. Вантажники та зрізаль-
ниці грибів на грибне виробництво в Київську обл, 
з/п 10000-12000 грн, вахтовий метод. Тел.: 0 96 
7877394, Олександр. 

ПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
З/б квадратні заготівки  по 6 метрів (3 шт); 1/2 
фундаментних блоків б/у (6 шт) в с. Гора. Тел.: 0 
66 3124033.

МЕБЛІ
Бориспіль
Стінка, м'який куточок, комп'ютерний стіл, комод, 
телевізор. Все б/в, гарний стан, ціна договірна. 
Тел.: 0 95 0660299.

ТВАРИНИ
Бориспіль
Коза біла. Тел.: 0 68 7351563.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА
Бориспіль
Пральна машина «Hotpoint», нова, з документами, 
ціна договірна. Тел.: 0 97 5312785.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Бориспіль
Яблука домашні, кормовий буряк, дрібна картопля. 
Тел.: 0 93 7400699.

РІЗНЕ
Бориспіль
Газовий котел «Житомир-3» КС-ГВ-020 СН, ав-
томатика 710, мінісіті Італія, 1500 грн; балон кис-
невий, 40 л, 900 грн. Тел.: 0 63 6518465.
Магнітофонну приставку «Маяк 001» стерео, 
1981 р.в.; зварювальний апарат ТДМ-317У2 (про-
мисловий); тепличні арки, промислові, ширина 
9 м. Тел.: 0 63 6518465. 

КУПЛЮ
Бориспіль

Кози, барани. Тел.: 0 63 3719859.

ПОСЛУГИ
Бориспіль
А якщо вам потрібно пофарбувати натуральну 
шкіру, то будь ласка: куртка чорна — 200 грн, 
коричнева — 250 грн, бордова — 300 грн; паль-
то (плащ) чорне — 250 грн, коричневе — 300 
грн, бордове — 400 грн. Тел.: 0 95 1492131.
Бригада будівельників виконує абсолютно всі 
види ремонтних робіт: від нуля — під ключ; бетон-
но-монтажні, 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.
Комплексний ремонт квартир, офісів, будинків: 
сантехнічні та електромонтажні роботи, гіпсокар-
тон, кахель, виготовлення парканів, зварювальні 
роботи, покрівельні роботи, вирізування дерев. 
Тел.: 0 99 2235183, 0 67 6888761, Олександр.
Ремонт стартерів та генераторів, супутні запчасти-
ни. Тел.: 0 98 2871782, 0 95 8887825.
Салон «Апраксіна» запрошує на стрижки, фарбу-
вання та манікюрні послуги, 5 хв. від «McDonald's». 
Проводимо курси — перукар, макіяж і манікюр-пе-
дикюр. Також на роботу потрібні перукарі. Тел. 0 
97 8828312.  

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

Повідомлення про оприлюднення 
проекту детального плану території для будівництва цеху з переробки харчової солі електролітич-

ним методом в межах Сеньківського старостинського округу Бориспільської міської територіальної 
громади за межами населеного пункту, звіту про стратегічну екологічну оцінку та початок процедури 
розгляду і врахування пропозицій громадськості

1)Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту: 
На виконання ст.19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 
(Закон про регулювання), Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських 

інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 555 та інших нормативно-правових актів 
України розглядається проект 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 розроблено з метою деталізації архітектур-
но-планувальних рішень попередньо розробленої містобудівної документації (Схема планування 
території Бориспільського району) з урахуванням раціонального розташування  об’єктів нового 
будівництва, а також здійснення інженерного забезпечення в межах території, що проектується.      

2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:
Бориспільська міська рада.
3) Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:
а) дата початку та строки здійснення процедури:
Громадське обговорення починається з 29-го жовтня 2021 року і триває до 01-го грудня 2021 року. 
б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):
Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість у межах 

строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в 
електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та 
звіту про стратегічну екологічну оцінку. Пропозиції і зауваження, подані після встановленого строку, 
не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань:
Громадські слухання відбудуться 11 листопада 2021р. о 10:00 год. за адресою: м. Бориспіль, вул. 

Київський Шлях, 72, в приміщені актової зали. Заплановано прилюдне обговорення проєкту місто-
будівної документації «Детальний план території для будівництва цеху з переробки харчової солі 
електролітичним методом в межах Сеньківського старостинського округу Бориспільської міської 
територіальної громади за межами населеного пункту» та Звіту про стратегічну екологічну оцінку  
(розділ «Охорона навколишнього природного середовища»).

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися із проєктом 
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 та звітом про стратегічну екологічну оцінку:

Ознайомитись із проектом 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 та звітом про стратегічну екологічну оцінку 
можна в Управлінні містобудування та архітектури Бориспільської міської ради за адресою: Київська 
область, місто Бориспіль, вулиця Київський Шлях, будинок 73.

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території для 
будівництва цеху з переробки харчової солі електролітичним методом в межах Сеньківського ста-
ростинського округу Бориспільської міської територіальної громади за межами населеного пункту 
також розміщена на офіційному сайті громади: https://borispol-rada.gov.ua/. Проєкт 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 та звіт про стратегічну екологічну оцінку розміщені на офіційному сайті громади: 
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 Бориспіль, вулиця Київський Шлях, будинок 73.

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

Електронна адреса: borarhitect@i.ua
Зауваження і пропозиції приймаються у строк з 29.10.2021 по 01.12.2021.
д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населен-

ня, що стосується документа державного планування:
Управлінні містобудування та архітектури Бориспільської міської ради 
4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного 

планування:
Проведення транскордонних консультацій не потребує.
Начальник управління містобудування та архітектури Тетяна ХАРИТОНЮК
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РЕКЛАМА

ОВЕН. Ви зможете вигідно ви-
явити ваші ділові якості, що 
сприятливо відіб'ється на ваших 

професійних успіхах. Сміливі задуми важ-
ливіші щоденності й повторення пройде-
ного.

ТЕЛЕЦЬ.  Не варто вам сліпо 
довіряти новому знайомому, 
якщо ви познайомилися недав-

но.  Вихідні — це час піднятого настрою.

БЛИЗНЮКИ. Багато чого до-
ведеться починати спочатку, з 
чистого аркуша. Але здатність 

мріяти й втілювати свої мрії в життя до-
поможе вам упоратися з будь-якими 
перешкодами та труднощами і швидко 
досягти бажаної мети. 

РАК.  Плановані заходи можуть 
зірватися, зате те, що буде вихо-
дити спонтанно, пройде чудово. 

Ваші плани можуть мінятися сто разів на 
день, на догоду настрою близьких людей. 
Вихідні гарні для роздумів і прогулянок.

ЛЕВ. Віддаючись розвагам, на-
магайтеся не занадто заважати 
навколишнім, інакше вам напев-

но зіпсують усе задоволення. Імовірна ці-
кава ділова поїздка, яка дозволить розши-
рити коло вашого спілкування.

ДІВА. Настав період, коли ви 
можете з легкістю подолати ба-
гато перешкод та бар'єрів. На-

ступає сприятливий час для налагоджен-
ня нових зв'язків і контактів.

ТЕРЕЗИ. Не поспішайте бу-
дувати тверді плани й строго 
слідкувати їм. Цей час сприят-

ливий для того, щоб спокійно плисти за 
течією.

СКОРПІОН. Ви будете щасливі 
як ніколи. Навіть якщо кому-не-
будь прийде в голову перешко-

дити вам у ваших починаннях, нічого не 
вийде.

СТРІЛЕЦЬ. Намагайтеся біль-
ше часу проводити подалі від 
метушні та масового скупчен-

ня людей. Добре б не перевантажувати 
себе справами, на роботі бажано врахо-
вувати інтереси колег і проявляти ініціа-
тиву, ідучи на компроміс.

КОЗЕРІГ.  Бажано спокійно і 
без метушні займатися робо-
чими та домашніми справами. 

Цей період стане вдалим часом для вирі-
шення багатьох проблем. 

ВОДОЛІЙ. Тиждень виявить-
ся яскравим, динамічним і до-
сить продуктивним. Ви будете 

багато спілкуватися, але не поспішайте за-
писувати в друзі нових знайомих.

РИБИ.  Навіть те, що ніколи 
не було вам потрібно, може 
виявитися важливим. Якщо ви 

зможете грамотно відкоригувати свої 
плани, це наблизить вас до заповітної 
мети й дозволить визначити відносини 
з партнерами й опонентами.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 1-7 ЛИСТОПАДА

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

Забезпечуємо житлом 
та харчуванням
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