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САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

м. БОРИСПІЛЬ, вул. В. ЙОВИ, 1МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР
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НОВИЙ ЦНАП: 
150 МІЛЬЙОНІВ, ТРИ ПОВЕРХИ З 
ПІДЗЕМНИМ ПАРКІНГОМ, ФОТОЗОНАМИ 
Й ФОНТАНОМ У ЦЕНТРІ МІСТА стор. 5
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НОВИНИ КОРОТКО

«ЛІТАЮЧА» ШВИДКА ДОПОМОГА 
ЗАВІТАЛА ДО БОРИСПОЛЯ
Богдан РАК

У Бориспіль вкотре завітав вер-
толіт повітряної швидкої. Допо-
мога знадобилась для терміново-
го транспортування 10-річної ди-
тини в обласну дитячу лікарню м. 
Боярка. 

Повітряний екіпаж приземлився 
на стадіоні «Колос», де дитину ае-
ромедикам передали лікарі екстре-
ної медичної допомоги. Вже за пів 
години юний пацієнт буде на місці. 

На автомобілі таке перевезення за-
йняло б набагато більше часу. 

Нагадаємо, аеромедицину в 
Україні почали впроваджувати 
цього року, на її потреби з дер-
жавного бюджету було виділено 
30 млн грн. Пілотними областями 
стали Київська та Львівська. Гелі-
коптери надала Національна по-
ліція України.

У МОЗ зазначають, що в межах 
програми Президента України Во-

лодимира Зеленського «Велике 
Будівництво» на 2022-2023 роки 
в рамках покращення матеріаль-
но-технічної бази закладів охорони 
здоров’я передбачено будівництво 
вертолітних майданчиків у кожній 
обласній клінічній лікарні, в кож-
ному регіоні нашої країни.

При будівництві нового корпу-
су Бориспільської лікарні також пе-
редбачається облаштування верто-
літного майданчика.

БОРИСПІЛЬ ОТРИМАВ БІЛЬШЕ 
10 ТОНН ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ
Богдан РАК

У рамках боротьби з епідемі-
єю коронавірусу Бориспіль от-
римав гуманітарну допомогу від 
міжнародного благодійного фон-
ду «Карітас України», який спільно 
з компанією Procter&Gamble реа-
лізує соціальну ініціативу «Піклу-
вання в кожен дім».

«Фонд працює на території 
України понад 25 років та має 35 
осередків в різних містах, в тому 
числі в Києві. Ми опікуємось соці-
альними установами та медични-
ми закладами в різних куточках 
країни, але так сталось, що най-
ближче до нас місто залишалось 
поза нашою увагою. Сьогодні ми 
долаємо цю несправедливість та 
із задоволенням передаємо Бори-
сполю 16 палет вантажу, це трохи 
більше 10 тонн», — зазначив ди-
ректор з комунікацій благодійно-
го фонду «Карітас України» Вла-
дислав Шелоков.

Фонд передав місту більше 10 
тонн високоякісних миючих засо-
бів для потреб медичних та соці-
альних закладів. Фахівці наголо-

шують, що Бориспіль вперше от-
римав таку масштабну допомогу 
від благодійної організації. Як за-
значають представники адміні-
страції, така підтримка від бізнесу 
та благодійних організацій в умо-
вах епідемії є вкрай важливою.

«Миючі та дезінфікуючі засо-
би, отримані від фонду, надійдуть 
до соціальних установ. Ми вдяч-
ні за таку допомогу. Ця акція по-
казує, що бізнес (а виробництво 
Procter&Gamble знаходиться в 
Борисполі) не стоїть осторонь 
проблем міста», — зауважив за-
ступник міського голови Євген 
Грона.

Гуманітарна допомога дозво-
лить забезпечити установи міста 
майже річним запасом миючих 
засобів. Її розподілять між медич-
ними та соціальними закладами 
міста. Зокрема, допомогу отрима-
ють Бориспільська БЛІЛ, амбула-
торії первинної ланки медицини, 
територіальний центр соціально-
го обслуговування населення, ре-
абілітаційна установа «Наш Дім» 
та інші.

КІЛЬЦЕ НА ПЕРЕХРЕСТІ П’ЯТИ ДОРІГ

У БОРИСПОЛІ ВІДКРИТО 
ПУНКТ ПРОКАТУ ЗАСОБІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Ділянка на перетині вулиць Го-
ловатого, Лютневої і Толстого у мі-
сті Борисполі завжди була про-
блемною для водіїв, незважаючи 
на наявність світлофорів. Після ка-
пітального ремонту вулиці Лютне-
вої на цій ділянці було встановле-
но нові світлофори та докладено 
чимало зусиль, щоб оптимізувати 
рух через перехрестя. Але незруч-
ності все одно залишилися. Якось, 
перетинаючи це перехрестя разом 
із водієм, почула риторичне запи-
тання: «Чому не зробити тут круго-

вий рух? Незручності автоматично 
б відпали». Питання переадресу-
вала заступнику Бориспільського 
міського голови Віталію Горкуну.

«Ми вже проводили там моделю-
вання руху по колу, — повідомив ке-
рівник. — Було спроектоване кіль-
це і запущений трафік, який зараз 
спостерігається на перехресті. До-
слідження показало, що така зміна 
організації дорожнього руху дасть 
позитивний результат. Світлофорів 
на кільці не буде, перед виїздом — 
нерегульовані пішохідні переходи. 
Моделювання показує, що накопи-

чення транспорту перед перехода-
ми не спостерігається. Лише біля 
«Фори» буде розміщено світлофор-
ний об’єкт. Там все одно люди по-
стійно біжать через дорогу».

У відповідь на питання про запла-
новані строки реалізації нової схеми 
дорожнього руху Віталій Горкун за-
значив, що робочий проект плану-
ється розробити за найближчу зиму, 
а реалізувати вже в наступному році. 
Передбачається, що проект буде не 
надто витратним. Навпаки, вдасть-
ся зекономити кошти на світлофор-
них об’єктах, які будуть демонтовані. 

Ілона НЕГОДА

Про відкриття пункту прокату 
технічних та інших засобів реабі-
літації для осіб з інвалідністю та 
інших категорій населення повідо-
мила начальник управління соці-
ального захисту населення Бори-
спільського району Інна Білецька.

Вона зазначила, що пункт прока-
ту відкрито за адресою УСЗН Бори-

спільського району (вул. Головато-
го, 4, м. Бориспіль). Особи, які ма-
ють право скористатися послугами 
прокату, визначаються відповідно 
до Порядку забезпечення технічни-
ми та іншими засобами реабілітації 
осіб з інвалідністю, дітей з інвалідні-
стю та інших окремих категорій на-
селення. Вказані категорії населен-
ня можуть користуватися предме-

тами прокату на безоплатній основі 
до отримання ними нового засобу. 

Наразі у пункті прокату наявні такі 
засоби: дитяча вулична коляска для 
дитини з інвалідністю, багатофунк-
ціональні колісні крісла, дитячі сто-
ли (парти) з кріпленням та фіксацією, 
дитяча стійка-вертикалізатор, дитя-
чий триколісний велосипед, милиці, 
ходунки, палиці підставки на ванну. 

КІНЕЦЬ ДИСТАНЦІЙКИ

У «ДІЇ» З'ЯВИВСЯ СЕРТИФІКАТ ПРО 
ОДУЖАННЯ ВІД КОРОНАВІРУСУ

Богдан РАК

Із 22 листопада школи Бориспіль-
ської громади переходять на очне 
навчання. Про це «Вістям» розпові-
ла заступник начальника управлін-
ня освіти і науки Катерина Шабан.

«Ми постійно аналізуємо ситуа-
цію із вакцинацією в навчальних за-
кладах громади. Майже в усіх во-
на вже закінчена. Питання зали-
шились лише по кількох закладах. 
Вже зараз розпочали навчальний 
процес в очному режимі ЗОШ № 1, 

3, 7 та 8. З понеділка до них доєд-
наються Академічний ліцей, ліцей 
«Дизайн-освіта», Іванківська та Гли-
боцька школи, гімназія «Перспек-
тива». Наразі плануємо, що з поне-
ділка, 22 листопада, майже всі шко-
ли почнуть працювати в очному ре-
жимі», – зазначає Катерина Шабан.

Нагадаємо, обов’язковою умо-
вою роботи закладів загальної се-
редньої освіти в червоній зоні є 
100% вакцинація всіх працівників 
закладу двома дозами вакцини.

У сервісі державних послуг «Дія» 
з'явився Covid-сертифікат для лю-
дей, які одужали після захворюван-
ня на коронавірус. Про це повідом-
ляє «РБК-Україна».

У внутрішньому сертифікаті відо-
бражається фото людини, якій на-
лежить документ, а також дата на-
родження, термін дії, номер серти-
фікату та прізвище, ім'я та по бать-
кові людини.

Згенерувати сертифікат в «Дія» 
можна через 15 днів після того, як 
лікар внесе відповідні дані в елек-
тронну систему охорони здоров'я 
про те, що у людини був корона-
вірус. Сертифікат діє протягом 90 
днів.

«Запис в медичному реєстрі має 
виглядати так: «U07.1 — 2019-nCoV 
гостра респіраторна хвороба». 
Сертифікат сформується, лише як-
що запис буде саме таким», — наго-
лошується в описі послуги.

Згенерувати сертифікат у за-
стосунку потрібно самостійно. 
Для цього слід виконати наступ-
ні дії:

На головному екрані вибрати 
«Додати Covid-сертифікат» або в 
«Послугах» — «Covid-сертифікат» 
та натиснути «Почати».

Серед типів сертифікатів обрати 

«Сертифікат про одужання».
Надати згоду на передачу медич-

них даних та натиснути «Отримати 
сертифікат».

Covid-сертифікат про одужання 
з'явиться у розділі «Документи».

Згенерований сертифікат бу-
де доступний тільки в застосунку 
«Дія». При цьому документ можна 
буде отримувати не частіше, ніж 
два рази на рік.

Термін дії Covid-сертифікату про 
одужання — 90 днів.

Новий Covid-сертифікат буде 
двох видів:

внутрішній — для використання 
всередині країни в умовах «жовто-
го» та «червоного» рівнів епідне-
безпеки;

міжнародний — для перетину 
кордону 45 країн, які входять до 
Довірчої мережі е-здоров'я ЄС(з 
урахуванням вимог, які встанов-
лює кожна країна).

Зауважимо, що згідно з даними 
Центрів з контролю та профілакти-
ки захворювань США, невакцино-
вані від коронавірусу люди мають в 
11 разів більший ризик померти від 
штаму «Дельта», ніж вакциновані. 
Ризик захворіти у невакцинованих 
у 6 разів вищий у порівнянні з ти-
ми, хто отримав дві дози вакцини.
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ГРОМАДА

ГОРИ СМІТТЯ ТА БРУДУ В ПРОМИСЛОВІЙ ЗОНІ БОРИСПОЛЯ

Богдан РАК

«Поїхали за ними і на відео за-
фіксували, як вони скинули круп-
ногабаритне будівельне сміття на 
території міста, на землях загаль-
ного користування», — розпові-
дає заступник начальника відділу 
з контролю за благоустроєм Юрій 
Ликов.

Як з’ясувалось, розташоване по-
ряд підприємство, ТОВ «CEMENT.
UA», завозило на цю ділянку буді-
вельне сміття, адже хоче зроби-
ти тут дорогу для своїх автомобі-
лів, хоча жодного дозволу на це 
не має. 

Так, підприємство просило цю 
земельну ділянку в оренду, проте 
міська рада не стала розглядати це 
питання для окремого підприєм-

ства. Було вирішено виставили зе-
мельну ділянку на аукціон у системі 
«PROZORO», аби в ньому могли взя-
ти участь усі бажаючі. 

Згідно відкритого реєстру, ТОВ 
«CEMENT.UA» було зареєстровано 
в 2016 році в м. Київ. Види діяль-
ності:  виробництво цементу, ви-
робництво сухих будівельних су-
мішей, надання в оренду інших ма-
шин, устатковання та товарів.

Скільки всього сміття зараз зна-
ходиться на земельній ділянці, на-
віть важко підрахувати. За словами 
працівників відділу з благоустрою, 
сміття явно звозилося сюди не 
один день. Оглядаючи засмічену 
територію, вони помітили й інші 
порушення.

«Вони закопали біля паркану нез-

розумілі резервуари, куди через 
зроблену в паркані дірку з терито-
рії підприємства зливаються якісь 
відходи. Можливо, залишки цемен-
ту, бетону. Якась система дренажу в 
них зроблена. І все це виведено за 
межі підприємства на землі міста», 
— зазначає Юрій Ликов.

Це суттєві порушення правил 
благоустрою, які мають прямий 
вплив на екологічну ситуацію в мі-
сті. Не вагаючись, працівники бла-
гоустрою викликали на місце па-
трульну поліцію, яка заблокувала 
автомобілі, що скидали сміття, та 
слідчо-оперативну групу. 

Ділянці вже нанесено значної 
шкоди, вона засмічена. Яких збит-
ків зазнало місто та яке покарання 
чекає на порушників, встановить 
слідство. 

Важливо. На момент підготовки 
цього матеріалу до публікації з’я-
вилась інформація, що справа на-
була розголосу і до розслідування 
та встановлення збитків, окрім по-
ліції, залучили й інші державні ор-
гани. «Вісті» продовжать слідкувати 
за ситуацією.

ПО ДРОВА — У 
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП
Ілона НЕГОДА

До відомого прислів’я «Го-
туй сани влітку, а воза взим-
ку» прислухаються не всі. Хоч 
про придбання паливного ма-
теріалу для холодної пори ро-
ку краще дійсно подбати зазда-
легідь, деякі господарі з різних 
причин відкладають цю справу 
на потім. Черги у лісгоспах Ки-
ївської області, про які повідом-
ляють ЗМІ, лише підтверджу-
ють це. Втім, Київське обласне 
управління лісового і мислив-
ського господарства запевняє: 
дефіциту в частині забезпечен-
ня дровами населення немає, 
державні лісогосподарські під-
приємства працюють у штатно-
му режимі й дрова відпускають-
ся щодня. А в чергах здебільшо-
го винні самі громадяни, що не 
потурбувались про придбан-
ня матеріалів для опалення за-
вчасно. Крім того, через постій-
не здорожчання електроенер-
гії та газу, домоволодіння пере-
ходять на твердопаливні котли, 
що, відповідно, збільшує попит 
на дров’яну деревину. 

Чи є дефіцит деревини для 
опалення у Бориспільському 
лісгоспі і як придбати там дрова,  
«Вісті» запитали у головного ін-
женера підприємства Ярослава 
Вершняка. 

За його словами, придбан-
ня дерев у лісгоспі не становить 
жодних труднощів, це може зро-
бити будь-яка фізична особа. 
Для цього при собі потрібно ма-
ти паспорт громадянина України 
та ідентифікаційний код — вони 
необхідні для укладання догово-
ру на купівлю дров’яної дереви-
ни. Загальний обсяг деревини на 
одну фізичну особу не може пе-
ревищувати 15 куб. м на рік. За-
звичай цього достатньо на опа-
лювальний сезон. 

«Все залежить від розмірів бу-
динку та необхідного господа-
реві температурного режиму. 
Тому комусь вистачає 5 кубів, а 
хтось легко витратить всі 15. В се-
редньому на зиму йде 10 кубів 
дров’яної деревини. Вся дереви-
на, що відпускається лісгоспами, 
відповідає ДСТУ (ГОСТ), вартість 
кубометру по Бориспільському 
району становить 850 гривень. 

Дерева, що йдуть на дрова, — 
зрубані під час санітарних та про-
хідних рубок лісу», — зазначив 
Ярослав Вершняк. Він також за-
уважив, що наведена інформація 
стосується фізичних осіб, а при-
дбання дров’яного матеріалу під-
приємствами та організаціями 
відбувається лише через аукціон. 

Нагадаємо, відповідно до Лі-
сового кодексу України лісгоспи 
мають виключне право на лісоза-
готівлю. Лісосічні роботи внесено 
до переліку робіт із підвищеною 
небезпекою, для їх проведення 
виконавець повинен мати необ-
хідні дозволи. Тому самостійне 
заготовлення населенням навіть 
вітровальної дров’яної деревини 
у лісах заборонене. 

Незаконна рубка дерев кара-
ється адміністративною відпові-
дальністю згідно статті 65 КУпАП 
України та несе за собою накла-
дання штрафу на громадян у роз-
мірі  від п’яти до десяти неопо-
даткованих мінімумів доходів 
громадян, а на посадових осіб 
— від семи до дванадцяти не-
оподаткованих мінімумів дохо-
дів громадян та повне відшкоду-
вання заподіяної шкоди лісовому 
господарству.

ДОВІДКОВО
ДП «Бориспільський лісгосп» 

знаходиться у с. Гора Бори-
спільського району за адре-
сою: вул. Лісова, 1. 

Тел. (04595) 3-63-91

БОРИСПІЛЬСЬКА ПАТРУЛЬНА ПОЛІЦІЯ 
НА ЗАХИСТІ ТВАРИН
Ілона НЕГОДА 

Внесення змін до так званого 
зоозахисного закону прокомен-
тував під час прямого ефіру 11 
листопада керівник батальйо-
ну патрульної поліції м. Бори-
спіль Артур Шкроб. Мова йде 
про набуття чинності 8 листо-
пада змін до положень законо-
давства, які підсилюють адміні-
стративну та кримінальну від-
повідальність за жорстоке або 
безвідповідальне поводжен-
ня з тваринами — ВРУ ухвали-
ла закон № 2351 «Про внесення 
змін до деяких законодавчих 
актів України щодо імплемента-
ції положень деяких міжнарод-
них угод та директив ЄС у сфері 
охорони тваринного та рослин-
ного світу».

«Це надзвичайно круто і важ-
ливо. Говорю це як правоохоро-
нець і людина, яка любить тварин 
у повсякденному житті. Звичайно, 
кримінальна відповідальність за 
жорстоке поводження з тварина-
ми у нас була і раніше, але, як це 
часто буває, закон потребував до-
опрацювання «від загального до 
конкретного». Відтепер усе систе-
матизовано і є конкретний список 
порушень і заборон. Наприклад, 
тепер жорстоким та безвідпові-
дальним поводженням є не тіль-
ки порушення правил утриман-
ня, а й порушення правил тран-
спортування та інше. Визначення 
і конкретизація норм допоможуть 
поліцейським вчасно і відповід-
но реагувати на звернення. Ад-
же загальні норми давали змогу 
уникати відповідальності і прин-
цип невідворотності покарання 
не спрацьовував», — зазначив 
Артур Шкроб та зауважив, що не-
вдовзі на сторінці патрульної по-
ліції міста буде оприлюднено пов-
ний список заборон та передба-
чену за порушення закону відпо-
відальність. 

Олексій Білошицький, пер-
ший заступник Департаменту 
патрульної поліції України, на 
своїй офіційній сторінці у ме-
режі Фейсбук зазначив, що про 
факти жорстокого поводження 
з тваринами та порушення за-
кону необхідно повідомляти на 
лінію 102.

Зокрема, заборонено вбивство 
домашніх та безпритульних тва-
рин шляхом утоплення, задушен-
ня, використання електричного 
струму та отрути, дресування тва-
рин у жорстокий спосіб, надання 
фотопослуг з дикими тваринами, 
жебракування з тваринами, заму-
ровування тварин у підвальних 
приміщеннях (в т.ч. багатоквар-
тирних будинків), залишення до-
машньої тварини, прив’язаної без 
нагляду біля магазинів, зупинок, 
у громадських місцях, залишен-
ня тварини в закритому салоні ав-
томобіля при температурі більше 
20°C та менше 5°C та ін. Біологічне 
та за допомогою евтаназії регулю-
вання чисельності тварин заборо-
нене, дозволяється лише стерилі-
зація та влаштування у притулок. 
Також нормується довжина повід-

ця тварини на прив’язі — не мен-
ше 20 метрів, для сторожових со-
бак — не менше 10 метрів. 

Відповідно до ст. 89 (Жорстоке 
поводження з тваринами) КУпАП, 
знущання над тваринами, у тому 
числі безпритульними, що спри-
чинило їх мучення, завдало їм фі-
зичного болю, страждань, але не 
спричинило тілесних ушкоджень, 
каліцтва чи загибелі, залишення 
тварин напризволяще, а також інші 
порушення правил утримання, по-
водження та транспортування тва-
рин, тягнуть за собою накладення 
штрафу у розмірі від 3400 до 5100 
грн з конфіскацією тварини, якщо 
перебування тварини у власника 
становить загрозу для її життя або 
здоров’я. Ті ж дії, вчинені стосовно 
двох і більше тварин, або групою 
осіб, або особою, яка протягом ро-
ку вже притягувалась до відпові-
дальності за таке ж порушення — 
накладення штрафу у розмірі від 
5100 до 8500 грн або адміністра-
тивний арешт на строк до 15 діб, з 
конфіскацією тварини, якщо пере-
бування тварини у власника стано-
вить загрозу для її життя або здо-
ров’я.

 � Величезне сміттєзвалище у промисловій зоні на 
околиці міста знайшли працівники відділу з контролю 
за благоустроєм. Проводячи чергову перевірку, вони 
звернули увагу на вантажівку з будівельним сміттям та 
вирішили простежити, куди вона направляється. 

�� ДО�ТЕМИ
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АКТУАЛЬНО

НОВІ МЕТОДИ БОРОТЬБИ З РОЗПОВСЮДЖЕННЯМ 
НАРКОТИКІВ ВІД ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
Ілона НЕГОДА

Тему боротьби з незаконним 
зберіганням та збутом нарко-
тичних речовин порушив керів-
ник батальйону патрульної по-
ліції м. Бориспіль Артур Шкроб 
під час прямого ефіру у четвер, 
11 листопада.

Половина�нетверезих�
водіїв�—�у�стані�
наркотичного�
сп’яніння

За його словами, з початку ро-
ку бориспільськими патрульними 
було виявлено 64 факти незакон-
ного зберігання наркотичних ре-
човин. Зазвичай особи, у яких ви-
явили наркотики, запевняють, що 
тримають їх для власного вжитку. 
Перевірити це неможливо, а бо-
ротись із розповсюдженням нар-
котичних речовин потрібно, адже 
за статистикою їх вживання щоро-
ку зростає. 

«Подібна ситуація склалась у 
всіх містах України. На жаль, нар-
котики купити зараз дуже просто. 
Ще гірше, що до їх розповсюджен-
ня залучають неповнолітніх осіб. 
Хлопчаки отримують від замовни-
ка балончик із фарбою, а потім на 
вулицях міста з’являються надпи-
си з адресами телеграм-каналів, за 
якими можна придбати наркотики. 
При затриманні особи, що має при 
собі наркотики, ми не можемо за-
фіксувати факт їх збуту, адже для 
цього потрібно проводити певні 
оперативно слідчі дії. Але, як мі-
німум, такі речовини вилучають-
ся і не потрапляють у подальший 
процес розповсюдження. До ре-
чі, більше третини виявлених нет-

верезих водіїв — це водії, що пе-
ребувають у стані наркотичного 
сп’яніння. Від початку цього року 
ми виявили вже 1143 нетверезих 
водії, тоді як за аналогічний пе-
ріод минулого року — 805. Має-
мо зменшити цей показник, і один 
із способів — припинити розпов-
сюдження і збут наркотиків. Адже 
нетверезий водій — це потенцій-
ний вбивця», — зазначив Артур 
Шкроб. 

«Мисливці�за�
наркотиками»�як�
новий�метод�боротьби�
із�«закладками»

Крім традиційних способів бо-
ротьби із незаконним обігом нар-
котиків, поліція вирішила залучи-
ти до свого арсеналу інформаційні 
технології. Нещодавно було ство-
рено чат-бот у месенджері соці-
альної мережі Телеграм, якою за-
звичай користуються збувачі нар-
котичних речовин. Програма має 
назву Drag Hunters, у перекладі на 
українську — «мисливці за нар-
котиками». Спосіб її використан-
ня простий. Ви можете долучити-
ся до чату і, якщо побачите (чи вам 
здасться, що ви бачите) дії так зва-
них «закладників» (осіб, які зали-
шають наркотичні речовини в обу-
мовленому місці з метою їх про-
дажу), можете швидко повідомити 
про це поліцію. 

«Алгоритм такий. Після старту 
розмови з ботом вкажіть наступ-
ні деталі: населений пункт (чат-бот 
працює в усіх населених пунктах, 
де є патрульна поліція), адреса, за 
якою ви побачили потенційного 
злочинця та опис місця, де, на думку 

заявника, може бути «закладка» (за-
звичай це труби, клумби, лавочки, 
паркани тощо). Так само можна по-
відомити про виявлення вандально-
го надпису з телеграм-адресами «за-
кладок». Щоб пришвидшити робо-
ту патрульних, можна додати кілька 
фото та позначити геолокацію. Після 
отримання вашого повідомлення за 
вказаною адресою приїде патруль-
на поліція. Якщо вдасться встано-
вити та знайти особу, що залишила 
речовини, її затримають, якщо ж ні, 
то на місце прибудуть слідчі та ви-
лучать наркотичні речовини. Таким 
чином, вони вже не потраплять у 
подальший обіг і це вже є плюсом», 

— пояснив Артур Шкроб. Він зазна-
чив, що з початку роботи чат-боту 
бориспільські поліцейські вже от-
римали кілька повідомлень. Декіль-
ка з них виявилися фейковими, але 
поліція продовжує реагувати на всі 
звернення. 

«Щодо фейкових (недостовір-
них) повідомлень, то відповідаль-
ності за поширення їх саме через 
чат-бот у месенджері немає, дія ст. 
183 КПК «Завідомо неправдивий 
виклик спеціальних служб» на них 
не розповсюджується. Так само є 
повідомлення з нецензурною лай-
кою чи не по темі, але це більше го-
ворить про відсутність культури та 

виховання осіб, що їх надсилають. 
Незважаючи на це, ми максималь-
но будемо перевіряти та опрацьо-
вувати всі повідомлення. Чому мак-
симально, а не повністю? Бо є ви-
ключення, і це залежить від повно-
ти інформації, що надійшла. Якщо 
приходить інформація про «заклад-
ку» на вул. Шевченка, наприклад, 
без інших подробиць, то перевіри-
ти її нереально. Вулиця дуже довга, 
поліція не може прочесати її всю 
та перевірити на предмет закла-
док. Тому дуже важливо надавати 
інформацію правильно та макси-
мально докладно», — зазначив Ар-
тур Шкроб. 

АВТОВЛАСНИКИ-БОРЖНИКИ: 
ВІД ПОЧАТКУ РОКУ В БОРИСПОЛІ 
ВИЛУЧЕНО ЗА БОРГИ 44 АВТОМОБІЛІ
Ілона НЕГОДА

Про співпрацю із держав-
ною виконавчою службою та 
вилучення транспортних засо-
бів боржників розповів під час 
прямого ефіру 11 листопада 
керівник батальйону патруль-
ної поліції м. Бориспіль Артур 
Шкроб. 

За його словами, на підставі ви-
конавчих проваджень з початку 
року у Борисполі вилучено 44 ав-
томобілі. Ще майже стільки ж борж-
ників оперативно сплатили борги, 
щоб не залишитися без транспорт-
ного засобу. 

«Штрафи краще платити зра-
зу. Адже після того, як порушу-
ється виконавче провадження, 
їх суми зростають, а зняти май-

но з-під арешту, в тому числі ав-
томобіль, займає багато часу, — 
зазначив Артур Шкроб. — Напри-
клад, ми зупиняємо водія, виноси-
мо штраф 20 тис. грн за керування 
без водійського посвідчення. Як-
що штраф не сплачено, передає-
мо матеріали до ДВС (державної 
виконавчої служби). Несплачений 
штраф подвоюється, відкриваєть-
ся виконавче провадження, за яке 
теж потрібно платити, а держав-
ний виконавець накладає арешт 
на майно боржника. У ДВС підпи-
саний меморандум із двома де-
сятками основних банків Украї-
ни, якими користується більшість 
українців. На його підставі номе-
ри карток громадян-боржників 
блокуються банківськими устано-

вами, і кошти на них використову-
вати неможливо. Крім того, накла-
дається арешт на рухоме й неру-
хоме майно. Якщо це авто, воно 
оголошується в розшук по коду 
4. Відповідно, коли ми виявляємо 
ці автомобілі, ми зупиняємо їх, а 
надалі можливі два варіанти роз-
витку подій: або особа в той же 
день сплачує борг ДВС і пред’яв-
ляє нам відповідні документи, або 
ж ми вилучаємо автівку й далі лю-
дина йде пішки». 

За словами Артура Шкроба, за-
брати авто людина може лише ко-
ли сплатить борг повністю, і не-
важливо — чи це сто гривень, чи 
мільйон. Посадовець каже, що 
на його пам’яті борги і на 100, і 
на 300 тисяч гривень, був навіть 

мільйонний борг; авто також до-
водилось вилучати і за борг у 450 
гривень. «Така невідворотність 
покарання є одним із принципів 
правової держави. Не можна по-
рушувати закон і не нести за це 
відповідальність. Штрафи за по-
рушення потрібно платити — не-
важливо, яке це було порушення 
і який розмір штрафу», — вважає 
Артур Шкроб. 

Штрафи за невеликі порушен-
ня краще платити зразу. Якщо во-
дія зупинили і патрульний вино-

сить постанову про штраф, є мож-
ливість заплатити його на місці — 
у машинах є платіжні термінали. 
«Це сервіс для порушників, щоб не 
запускати бюрократичну машину, 
яка потім займе тривалий час. Але 
цього неможливо зробити, якщо 
виконавче провадження уже від-
крите. Це вже довший процес — 
сплата, надання доказів про спла-
ту, закриття виконавцем виконав-
чого провадження, зняття авто з 
розшуку. Процес тривалий», — по-
яснив Артур Шкроб. 

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ СВОЇ 
КОМЕНТАРІ, ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ УЧАСТЬ В 

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.
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ІНФРАСТРУКТУРА

НОВИЙ ЦНАП: 
150 МІЛЬЙОНІВ, ТРИ ПОВЕРХИ 
З ПІДЗЕМНИМ ПАРКІНГОМ, 
ФОТОЗОНАМИ Й ФОНТАНОМ У 
ЦЕНТРІ МІСТА

 � Питання будівництва нового Центру адміністративних 
послуг у місті порушувалось давно, а під час останніх 
місцевих виборів навіть знайшло відображення в 
передвиборчих програмах багатьох партій.

Богдан РАК, фото автора

Воно й досі надзвичайно акту-
альне, адже після того, як держава 
взяла курс на децентралізацію, на 
місцях владою надається все біль-
ше адміністративних послуг. 

«Зараз структурні підрозділи, 
що обслуговують людей, розкида-
ні по всьому місту. Неправильно та 
нелогічно, що людям доводиться 
їздити з одного кінця Борисполя 
в інший, аби отримати всі необхід-
ні довідки. За деякими документа-
ми людям взагалі необхідно їхати 
в Київ, хоча ми можемо видавати 
їх у Борисполі. Проблема у відсут-
ності відповідних приміщень», — 
зазначає депутат міської ради, го-
лова фракції «Слуга Народу» Ігор 
Шалімов.

Історія�пошуків
Після місцевих виборів та форму-

вання нової влади на спільній нара-
ді було окреслено ряд проектів, не-
обхідних Бориспільській громаді, в 
тому числі й нового центру надан-
ня адміністративних послуг. Спо-
чатку планували розмістити його в 
одному з існуючих приміщень, але 
жодне не підійшло за необхідними 
параметрами.

«Наразі місто не має приміщен-
ня, де можна було б розташувати 
ЦНАП, що надавав би всі послуги. 
Держава взяла курс на наближен-
ня послуг до громадян, цифрові-
зацію (впровадження цифрових 
технологій в різні сфери життя) та 
якість сервісу. Тому для нормальної 
роботи центру надання адміністра-
тивних послуг необхідне просто-
ре, комфортне та зручне приміщен-
ня. Жодне з наявних приміщень ко-
мунальної власності не відповідає 
цим вимогам», — розповідає за-
ступник Бориспільського міського 
голови Сергій Лещенко.

Керівництво громади зайнялось 
пошуком місця для будівництва но-
вого приміщення. Це було склад-
не завдання, адже новий ЦНАП має 
бути розташований у зручному для 
людей місці. Будувати його на око-
лиці немає сенсу. Зрештою, зупи-
нились на ділянці за адресою вул. 
Героїв Небесної Сотні, 8, де знахо-
диться колишня будівля районно-
го управління освіти. 

«Це стара будівля, за якою розмі-
щено сарай. У дворі — цілий блок 
старих комунальних гаражів, які 
майже не використовуються. За-
гальна площа ділянки становить 
59 соток, цього цілком достатньо 
для будівництва нового ЦНАПу. 
Ділянка розташована дуже зруч-
но. Вона має заїзд з трьох вулиць, 
знаходиться у центрі міста, поруч 
міська рада, зупинки громадсько-
го транспорту», — зазначає Сергій 
Лещенко.

За словами заступника міського 
голови, ще влітку були готові попе-
редні ескізні пропозиції, які дове-
ли до депутатів на погоджувальній 
раді. Депутати розглянули ескізи, 
питань було чимало. За пропозиці-
єю Ігоря Шалімова присутні навіть 
пройшлись на місце майбутнього 
розташування будівлі, щоб огляну-
ти місце та спланувати, як вона бу-
де розміщена на території.

Старі гаражі будуть демонтова-
ні, на їхньому місці буде розташо-
вана безпосередньо будівля ЦНА-
Пу. Планується побудувати й три 
паркувальних майданчики для від-
відувачів. Стара будівля управлін-
ня освіти також буде демонтована, 
на її місці обіцяють облаштувати су-
часний сквер із фонтаном та фото-
зонами. 

«Для чого такий сквер? По-пер-
ше, в новому ЦНАПі ми плануємо 
розмістити залу урочистих подій 
та повністю перевести туди РАЦС. 
Для молодят є актуальною наяв-
ність гарної зеленої зони, де вони 
можуть зачекати разом із гостями 
своєї черги та сфотографуватись 

після розпису. По-друге, для реш-
ти відвідувачів ЦНАПу гарне місце 
очікування теж зайвим не буде. Та 
й взагалі зелених зон у місті бага-
то не буває», — пояснює Сергій Ле-
щенко.

Яким�буде�новий�
ЦНАП?

«Сама будівля буде триповерхо-
вою, її загальна площа 4600 м.кв. 
Окрім того, планується ще й підзем-
ний поверх, де будуть розташова-
ні технічні та архівні приміщення, а 
також закритий паркінг для служ-
бових автомобілів.

На першому поверсі розташують 
зал урочистих подій та безпосеред-
ньо сам центр надання адміністра-
тивних послуг. Крім того, тут буде 
розміщено кафе, санвузли та кім-
нату матері та дитини. 

На другому поверсі розмістять 
приміщення РАЦСу, архітектури, 
землеустрою, відділу державної 
реєстрації. Третій поверх виділять 
під офісні приміщення для управ-
лінь міської ради. Також на ньому 
буде розташовано колл-центр для 
звернень громадян з питань робо-
ти міської ради та її виконавчих ор-
ганів.

Саме таку концепцію затвердже-
но на сьогодні, зараз триває роз-
робка проекту. Закінчити ці робо-
ти плануємо до кінця поточного ро-
ку», — зазначає Сергій Лещенко.

За словами депутата Ігоря Шалі-
мова, сучасність та зручність для 
людей — головні вимоги, що ста-

вились до нового центру. «Ми по-
винні взяти все найкраще, що є в 
інших містах, та втілити в новому 
Бориспільському ЦНАПі. Саме це 
ми обіцяли людям на виборах», — 
зауважує він.

Гроші�на�будівництво�
вже�шукають

Паралельно керівництво міста 
вже направило документи по про-
екту до Київської ОДА та Міністер-
ства регіонального розвитку, аби 
кошти на співфінансування будів-
ництва були заплановані на наступ-
ний рік.

«Проектом бюджету держава пе-
редбачає субвенції на ЦНАПи для 
громад. Так, там невеликі суми, але 
навіть вони стали б у нагоді. Крім 
цього, будівництво центрів надан-
ня адмінпослуг часто включають 
у програму «Велике будівництво» 
Президента України Володимира 
Зеленського. Тому можна спробу-
вати отримати співфінансування і 
за цією програмою», — зазначає 
Сергій Лещенко.

Якщо вдасться залучити облас-
ні та державні кошти у розмірі 70 
відсотків від планованої вартості 
будівництва, почати його можливо 
буде вже у 2022 році, а завершити 
через рік, у 2023 році.

«Вартість будівництва поки неві-
дома, адже проект ще на стадії роз-
робки. Але якщо помножити вар-
тість будівництва квадратного ме-
тру офісних приміщень на загаль-
ну площу ЦНАПу, то виходить сума 

близько 150 млн грн. Точна цифра 
буде відома після експертизи про-
екту», — пояснює Сергій Лещенко.

Як�новий�ЦНАП�
розширить�перелік�
послуг

Новий ЦНАП дозволить суттєво 
розширити перелік послуг, які бу-
дуть надаватись громадянам в од-
ному місці. Людям не потрібно бу-
де бігати по всьому Борисполю. 
Наприклад, до нового ЦНАПу пе-
реїдуть і реєстратори управління 
соціального захисту, які зараз пра-
цюють на вул. Головатого. 

«Ми провели переговори з МВС 
щодо перереєстрації транспортних 
засобів. Досягли домовленості, що 
легкові авто можна буде перереє-
стровувати у нас в новому ЦНАПі. З 
вантажними поки що не виходить, 
адже їм треба робити техогляд. Рі-
шення цього питання наразі шука-
ють. Також МВС погодило і надан-
ня послуг з видачі посвідчень во-
дія, паспорта громадянина України, 
ID картки, закордонного паспорта, 
аби в нас був повноцінний паспорт-
ний сервіс», — зазначає Сергій Ле-
щенко.

Сучасний ЦНАП із великим пере-
ліком послуг та якісним сервісом 
— запорука розвитку громади, за-
значають фахівці. Є приклади, коли 
поява сучасного ЦНАПу в місті ви-
кликала сплеск ділової активності. 
Адже крім зручності для людей, він 
полегшує й ведення бізнесу.
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ОГОЛОШЕННЯ
Повідомлення про оприлюднення

проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну 
оцінку містобудівної документації «План зонування території села Леляки Бори-
спільського району Київської області»

1) Згідно з рішеннями від 23 липня 2021 р. № 555-XIII-VIII «Про надання дозволу 
на розробку плану зонування території села Леляки Бориспільського району Ки-
ївської області», триває розробка документу державного планування (далі – ДДП) 
«План зонування території села Леляки Бориспільського району Київської області, 
а також стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО) до нього у порядку, встанов-
леному Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку».

План зонування території встановлює функціональне призначення, вимоги до за-
будови окремих територій (функціональних зон) населеного пункту, їх ландшафтної 
організації. Основною задачею плану зонування (зонінгу) є визначення меж зон 
та підзон з однорідними видами та умовами використання території населеного 
пункту і встановлення по зонах та підзонах містобудівних регламентів.

2) Орган, що приймає рішення про затвердження ДДП – Студениківська сільська 
рада.

3)Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі: 
а) дата початку та строки здійснення процедури: від 22.11.2021 р. і триває до 

21.12.2021 р. включно.
б) способи участі громадськості: надання письмових зауважень і пропозицій у 

друкованому та ел. вигляді протягом строків здійснення процедури; проведення 
громадських слухань.

в) громадські слухання відбудуться 08.12.2021 р. 0 13:00 у приміщенні сільського 
клубу села Леляки за адресою: вул. Польова, 1.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адреса, за якою можна озна-
йомитися з проєктом ДДП, звітом про СЕО та екологічною інформацією, у тому 
числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується ДДП - адреса:  Семенів-
ський старостинський округ, с. Семенівка, вул. Аршавська, 2.; електронна адреса: 
studenikisr@ukr.net; офіційний сайт: https://studenykivska-gromada.gov.ua/.

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна 
адреса та строки подання зауважень та пропозицій – Студениківська сільська 
рада; поштова адреса: 08421, Київська обл., Бориспільський р-н, с.Студеники, вул. 
Переяславська, буд.19; електронна адреса: studenikisr@ukr.net; строки подання 
зауважень і пропозицій: від 22.11.2021 р. і триває до 21.12.2021 р. включно.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, 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
проекту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну 

оцінку містобудівної документації «План зонування території села Семенівка Бо-
риспільського району Київської області»

1) Згідно з рішеннями від 23 липня 2021 р. № 556-XIII-VIII «Про надання дозволу 
на розробку плану зонування території села Семенівка Бориспільського району 
Київської області», триває розробка документу державного планування (далі — 
ДДП) «План зонування території села Семенівка Бориспільського району Київської 
області, а також стратегічної екологічної оцінки (далі — СЕО) до нього в порядку, 
встановленому Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку».

План зонування території встановлює функціональне призначення, вимоги до 
забудови окремих територій (функціональних зон) населеного пункту, їх ланд-
шафтної організації. Основною задачею плану зонування (зонінгу) є визначення 
меж зон та підзон із однорідними видами та умовами використання території 
населеного пункту і встановлення по зонах та підзонах містобудівних регламентів.

2) Орган, що приймає рішення про затвердження ДДП — Студениківська сіль-
ська рада.

3) Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі: 
а) дата початку та строки здійснення процедури: від 22.11.2021 р. і триває до 

21.12.2021 р. включно;
б) способи участі громадськості: надання письмових зауважень і пропозицій у 

друкованому та ел. вигляді протягом строків здійснення процедури; проведення 
громадських слухань;

в) громадські слухання відбудуться 08.12.2021 р. 0 10:30 у приміщенні будинку 
культури села Семенівка за адресою: вул. Братів Греськів, 2а;

г) орган, в якому можна отримати інформацію та адреса, за якою можна ознайо-
митися з проектом ДДП, звітом про СЕО та екологічною інформацією, у тому числі 
пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується ДДП: Семенівський старостин-
ський округ, с. Семенівка, вул. Аршавська, 2.; електронна адреса: studenikisr@ukr.
net; офіційний сайт: https://studenykivska-gromada.gov.ua/;

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна 
адреса та строки подання зауважень та пропозицій — Студениківська сільська 
рада; поштова адреса: 08421, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Студеники, вул. 
Переяславська, буд.19; електронна адреса: studenikisr@ukr.net; строки подання 
зауважень і пропозицій: від 22.11.2021 р. і триває до 21.12.2021 р. включно;

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

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

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій гро-
мадськості до проекту Детального плану території для будівництва автомобільної 
дороги загального користування між с. Козлів та с. Леляки Бориспільського району 
Київської області

Детальний план території розроблено з метою визначення планувальної органі-
зації та функціонального призначення і параметрів забудови, а також містобудівних 
умов та обмежень забудови земельної ділянки, на якій передбачається розміщення 
житлової та громадської забудови. Під час розробки детального плану було вра-
ховано законодавчі та нормативні документи: Земельний кодекс України, Закон 
України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закон України «Про страте-
гічну екологічну оцінку», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», ДБН 
Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

Детальний план території складається з Пояснювальної записки, додатків і графіч-
них матеріалів у паперовому вигляді та цифровому форматі. У текстових матеріалах 
визначається оцінка існуючого стану території, архітектурно-планувальне, інженерне 
забезпечення та розміщення інженерних мереж та споруд, містобудівні заходи з охоро-
ни навколишнього середовища. До графічних матеріалів входять: Схема розташування 
земельної ділянки у планувальній структурі району (частині району); Опорний план. 
План існуючого використання території. Схема існуючих планувальних обмежень; 
Проектний план. Схема проектних планувальних обмежень; Схема організації руху 
транспорту і пішоходів; Схема інженерної підготовки території  та вертикального пла-
нування. Креслення поперечних профілів вулиць; Схема інженерних мереж, споруд.

Основні техніко-економічні показники: орієнтована площа території проекту-
вання — 1,0 га.

Замовником проекту містобудівної документації є виконавчий комітет Студени-
ківської сільської ради Бориспільського району Київської області, а розробником 
— ТОВ «УКРГРУППРОЕКТ ПЛЮС». Підстава для розробки — рішення Студеників-
ської сільської ради Бориспільського району Київської області № 551-XІІІ-VIII від 
23.07.2021 р.

З текстовою та графічною частинами зазначеного проекту можна ознайомитися 
за адресою: вул. Переяславська, 19 с. Студеники Бориспільського району Київської 
області. Відповідальним за забезпечення організації розгляду пропозицій громад-
ськості є сільський голова Студениківської сільської ради Бориспільського району 
Київської області Лях Марія Олександрівна.

Подання пропозицій та їх розгляд здійснюється з 22.11.2021 р. по 21.12.2021 р. у 
приміщенні Студениківської сільської ради. Пропозиції, подані після встановленого 
строку, не розглядаються.

Громадські слухання щодо розробки Детального плану території для будівництва 
автомобільної дороги загального користування між с. Козлів та с. Леляки Бори-
спільського району Київської області відбудуться 08.12.2021 р. о 11:00 годині у 
приміщенні будинку культури в с. Семенівка Бориспільського району Київської 
області за адресою: вул. Братів Греськів, 2а, с. Семенівка Бориспільського району 
Київської області.

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування 
та звіту про стратегічну екологічну оцінку містобудівної документації «Детальний 
план території для будівництва дороги загального користування між с. Козлів та 
с. Леляки Бориспільського району Київської області»

1) Згідно з Рішенням Студениківської сільської ради Бориспільського району Ки-
ївської області №551-XIII-VIII від 23.07.2021 року «Про надання дозволу на розробку 
детального плану території для будівництва дороги загального користування між 
с. Козлів та с. Леляки Бориспільського району Київської області» триває розробка 
документу державного планування (далі — ДДП) «Детальний план території для 
будівництва дороги загального користування між с. Козлів та с. Леляки Бориспіль-
ського району Київської області», а також стратегічної екологічної оцінки (далі 
— СЕО) до нього у порядку, встановленому Законом України «Про стратегічну 
екологічну оцінку».

Детальний план території розроблено з метою визначення планувальної органі-
зації та функціонального призначення і параметрів забудови, а також містобудів-
них умов та обмежень забудови території, на якій передбачається реконструкція 
дороги загального користування між с. Козлів та с. Леляки з влаштуванням твер-
дого покриття.

2) Орган, що приймає рішення про затвердження ДДП — Студениківська сіль-
ська рада;

3) Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі: 
а) дата початку та строки здійснення процедури: від 22.11.2021 р. і триває до 

21.12.2021 включно (30 календарних днів).
б) способи участі громадськості: надання письмових зауважень і пропозицій у 

друкованому та електронному вигляді, проведення громадських слухань;
в) громадські слухання відбудуться 08.12.2021 р. о 11:30 годині у приміщенні 

будинку культури за адресою: вулиця Братів Греськів 2 а, с. Семенівка, Бориспіль-
ського р-ну, Київської обл.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адреса, за якою можна ознайо-
митися з проектом ДДП, звітом про СЕО та екологічною інформацією, у тому числі 
пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується ДДП: Студениківська сільська 
рада за адресою: 08421, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Студеники, вул. Пере-
яславська, буд. 19. Також із матеріалами проекту можливо ознайомитись на офіцій-
ному сайті Студениківської сільської ради: https://studenykivska-gromada.gov.ua/

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна 
адреса — Студениківська сільська рада; поштова адреса: 08421, Київська обл., Бо-
риспільський р-н, с. Студеники, вул. Переяславська, буд. 19. ел. адреса: studenikisr@
ukr.net;

строки подання зауважень і пропозицій: від 22.11.2021 р. до 21.12.2021 включно;
д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі 

здоров’ям населення, що стосується ДДП: Студениківська сільська рада;
4) необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту ДДП: 

відсутня.
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ОГОЛОШЕННЯ
Повідомлення про оприлюднення

проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну 
оцінку містобудівної документації «Генеральний план та план зонування території 
(у складі генерального плану) села Строкова Бориспільського району Київської 
області»

1) Згідно з рішенням від 23 липня 2021 р. № 557-XIII-VIII «Про надання дозволу на 
розробку генерального плану та плану зонування території (у складі генерального 
плану) села Строкова Бориспільського району Київської області» триває розробка 
документу державного планування (далі — ДДП) «Генеральний план та план зону-
вання території (у складі генерального плану) села Строкова Бориспільського райо-
ну Київської області», а також стратегічної екологічної оцінки (далі — СЕО) до нього 
у порядку, встановленому Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної докумен-
тації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії 
планування та забудови території населеного пункту, що розробляється на вико-
нання статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

План зонування території встановлює функціональне призначення, вимоги до 
забудови окремих територій (функціональних зон) населеного пункту, їх ланд-
шафтної організації.

2) Орган, що приймає рішення про затвердження ДДП — Студениківська сільська рада.
3) Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі: 
а) дата початку та строки здійснення процедури: від 22.11.2021 р. і триває до 

21.12.2021 р. включно.
б) способи участі громадськості: надання письмових зауважень і пропозицій у 

друкованому та ел. вигляді протягом строків здійснення процедури; проведення 
громадських слухань.

в) громадські слухання відбудуться 08.12.2021 р. 0 17:30 у приміщенні сільського 
клубу села Строкова за адресою: вул. Центральна, 3.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адреса, за якою можна озна-
йомитися з проєктом ДДП, звітом про СЕО та екологічною інформацією, у тому 
числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується ДДП — Студениківська 
сільська рада; 08421, Київська обл., Бориспільський р-н, с.Студеники, вул. Пере-
яславська, буд.19; електронна адреса: studenikisr@ukr.net; офіційний сайт: https://
studenykivska-gromada.gov.ua/.

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна 
адреса та строки подання зауважень та пропозицій — Студениківська сільська 
рада; поштова адреса: 08421, Київська обл., Бориспільський р-н, с.Студеники, вул. 
Переяславська, буд.19; електронна адреса: studenikisr@ukr.net; строки подання 
зауважень і пропозицій: від 22.11.2021 р. і триває до 21.12.2021 р. включно.

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

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

Повідомлення про початок процедури 
розгляду та врахування пропозицій громад-
ськості до проекту «План зонування терито-
рії села Семенівка Бориспільського району 
Київської області»

План зонування території (зонінг) — мі-
стобудівна документація, що визначає умо-
ви та обмеження використання території 
для містобудівних потреб у межах визна-
чених зон.

Замовником проекту містобудівної 
документації є Студениківська сільська 
рада, а розробником — ТОВ «УКРГРУП-
ПРОЕКТ ПЛЮС». Підстава для розробки 
— рішення Студениківської сільської 
ради Бориспільського району Київської 
області № 556-XIII-VIII від 23.07.2021 
року.

З текстовою та графічною частинами 
зазначених проектів містобудівної доку-
ментації можна ознайомитися за адресою 
в приміщенні Семенівського старостин-

ського округу: с. Семенівка, вул. Аршав-
ська, 2.

Відповідальним за забезпечення органі-
зації розгляду пропозицій громадськості є 
сільський голова Студениківської сільської 
ради Бориспільського району Київської об-
ласті Лях Марія Олександрівна.

Подання пропозицій та їх розгляд здійс-
нюється з 22 листопада по 21 грудня 2021 
року в приміщенні Студениківської сільської 
ради. Пропозиції, подані після встановлено-
го строку, не розглядаються.

Громадські слухання щодо розробки 
Плану зонування території села Семенівка 
Бориспільського району Київської облас-
ті відбудуться 8 грудня 2021 року о 10:00 у 
приміщенні будинку культури за адресою: с. 
Семенівка,  вул. Братів Греськів, 1.

Повідомлення про початок процедури 
розгляду та врахування пропозицій гро-
мадськості до проекту «План зонування 
території села Соснова Бориспільського 
району Київської області»

План зонування території (зонінг) — мі-
стобудівна документація, що визначає умо-
ви та обмеження використання території 
для містобудівних потреб у межах визна-
чених зон.

Замовником проекту містобудівної до-
кументації є Студениківська сільська рада, 
а розробником — ТОВ «УКРГРУППРОЕКТ 
ПЛЮС». Підстава для розробки — рішен-
ня Студениківської сільської ради Бори-
спільського району Київської області № 
554-XIII-VIII від 23.07.2021 року.

З текстовою та графічною частинами за-
значених проектів містобудівної докумен-
тації можна ознайомитися в приміщенні 
Соснівського старостинського округу за 

адресою: с. Соснова, вул. Центральна, 36 а.
Відповідальним за забезпечення органі-

зації розгляду пропозицій громадськості є 
сільський голова Студениківської сільської 
ради Бориспільського району Київської об-
ласті Лях Марія Олександрівна.

Подання пропозицій та їх розгляд здійс-
нюється з 22 листопада по 21 грудня 2021 
року в приміщенні Студениківської сіль-
ської ради. Пропозиції, подані після вста-
новленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання щодо розробки 
Плану зонування території села Соснова 
Бориспільського району Київської області 
відбудуться 8 грудня 2021 року о 15:30 у 
приміщенні будинку культури за адресою: 
с. Соснова,  вул. Центральна, 36 б.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
проекта документа державного планування 

та звіту про стратегічну екологічну оцінку «План 
зонування території села Козлів Бориспільсько-
го району Київської області»

1) Повна назва документа державного плану-
вання (далі ДДП), що пропонується, та стислий 
виклад його змісту: План зонування території 
села Козлів Бориспільського району Київської 
області, який визначає умови та обмеження ви-
користання території для містобудівних потреб 
у межах визначених зон, розробляється на вико-
нання ст. 18 ЗУ «Про регулювання містобудівної 
діяльності».

2) Орган, що приймає рішення про затвер-
дження ДДП, — Студениківська сільська рада 
Бориспільського району Київської області. 

3) Процедура громадського обговорення: 
а) дата початку та строки здійснення процеду-

ри: від 22.11.21 р. і триває до 21.12.21 р. включно;
б) способи участі громадськості: надання про-

позицій і зауважень до закінчення терміну гро-
мадського обговорення (до 21.12.21 р. включно) 
на поштову адресу: вул. Переяславська, буд. 19, 
с. Студеники, Бориспільський район, Київська 
область, 08421 та в електронному вигляді на ел. 
скриньку: studenikisr@ukr.net.

в) дата, час і місце проведення громадських 
слухань: громадські слухання Звіту про страте-
гічну екологічну оцінку відбудуться 08.12.21 р. о 
14:30 год. у приміщенні Козлівського  сільського 
клубу за адресою: с. Козлів, вул. Шляхова, 65;

г) орган, від якого можна отримати інформа-
цію та адреса, за якою можна ознайомитися з 
проектом ДДП, звітом про стратегічну екологіч-
ну оцінку та екологічною інформацією, у тому 
числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що 
стосується ДДП — Студениківська СР за адресою 
Київська об-ть, с. Студеники, вул. Переяславська, 
буд. 19. Також матеріали розміщенні на офіцій-
ному сайті Студениківської ОТГ;

ґ) орган, до якого подаються зауваження і про-
позиції, поштова, електронна адреси та строки 
подання зауважень і пропозицій — Студеників-
ська СР; поштова адреса: вул. Переяславська, 
буд. 19, с. Студеники, Бориспільський район, Ки-
ївська область, 08421; ел. адреса: studenikisr@ukr.
net; строк подання зауважень та пропозицій: від 
22.11.21 р. і триває до 21.12.21 р. включно;

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

4) Необхідність проведення транскордонних 
консультацій щодо проекта ДДП: відсутня.

Повідомлення про початок процедури роз-
гляду та врахування пропозицій громадськості 
у проекті «Генеральний план та плану зонуван-
ня території (у складі генерального плану) села 
Строкова Бориспільського району Київської об-
ласті»

Генеральний план населеного пункту склада-
ється з Пояснювальної записки, додатків і графіч-
них матеріалів у паперовому вигляді та цифрово-
му форматі. У текстових матеріалах визначається 
оцінка існуючої ситуації, оцінка сучасного стану 
території, архітектурно-планувальне, інженерне 
забезпечення та розміщення інженерних мереж, 
споруд, транспорт та транспортна інфраструкту-
ра, містобудівні заходи з охорони навколишнього 
середовища, техніко-економічні показники. До 
графічних матеріалів входять: Схема розташу-
вання населеного пункту в системі розселення 
у довільному масштабі; План існуючого викори-
стання території; Схема існуючих планувальних 
обмежень; Генеральний план (основне креслен-
ня); Схема проектних планувальних обмежень; 
Схема вулично-дорожньої мережі, сільського та 
зовнішнього транспорту; Схема інженерного об-
ладнання території; Схема інженерної підготовки 
та захисту території; План зонування території 
(зонінг).

Замовником проекту містобудівної докумен-
тації є Виконавчий комітет Студениківської сіль-

ської ради Бориспільського району Київської 
області, а розробником — ТОВ «УКРГРУППРОЕКТ 
ПЛЮС». Підстава для розробки — рішення Студе-
никівської сільської ради Бориспільського райо-
ну Київської області № 557-XIII-VIII від 23.07.2021 
року.

З текстовою та графічною частинами зазначе-
ного проекту містобудівної документації можна 
ознайомитися за адресою: с. Строкова, вул. Цен-
тральна, 3. 

Відповідальним за забезпечення організації 
розгляду пропозицій громадськості є сільський 
голова Студениківської сільської ради Бори-
спільського району Київської області Лях Марія 
Олександрівна.

Подання пропозицій та їх розгляд здійсню-
ється з 22 листопада  по 21 грудня 2021 року в 
приміщенні Студениківської сільської ради. Про-
позиції, подані після встановленого строку, не 
розглядаються.

Громадські слухання щодо розроблення Ге-
нерального плану та плану зонування території 
(у складі генерального плану) села Строкова Бо-
риспільського району Київської області відбу-
дуться 8 грудня 2021 року о 17:00 у приміщенні 
сільського клубу за адресою: с. Строкова, вул. 
Центральна, 3.

Повідомлення про початок процедури розгляду 
та врахування пропозицій громадськості до про-
екту «План зонування території села Козлів Бори-
спільського району Київської області»

План зонування території (зонінг) — містобу-
дівна документація, що визначає умови та обме-
ження використання території для містобудівних 
потреб у межах визначених зон.

Замовником проекту містобудівної докумен-
тації є Студениківська сільська рада, а розробни-
ком — ТОВ «УКРГРУППРОЕКТ ПЛЮС». Підстава для 
розробки — рішення Студениківської сільської 
ради Бориспільського району Київської області № 
553-XIII-VIII від 23.07.2021 року.

З текстовою та графічною частинами зазначе-
ного проекту містобудівної документації можна 
ознайомитися за адресою: с. Студеники, вул. Пе-
реяславська, буд. 19.

Подання пропозицій та їх розгляд здійсню-
ється з 22 листопада по 21 грудня 2021 року в 
приміщенні Студениківської сільської ради. Про-
позиції, подані після встановленого строку, не 
розглядаються.

Відповідальним за забезпечення організації 
розгляду пропозицій громадськості є сільський 
голова Студениківської сільської ради Бориспіль-
ського району Київської області Лях Марія Олек-
сандрівна.

Громадські слухання щодо розробки Плану зо-
нування території села Козлів Бориспільського 
району Київської області відбудуться 8 грудня 
2021 року о 14:00 у приміщенні сільського клубу 
за адресою: с. Козлів,  вул. Шляхова, 65.

Повідомлення про початок процедури розгляду 
та врахування пропозицій громадськості до проекту 
«План зонування території села Леляки Бориспіль-
ського району Київської області»

План зонування території (зонінг) — містобудів-
на документація, що визначає умови та обмеження 
використання території для містобудівних потреб 
у межах визначених зон.

Замовником проєкту містобудівної документації 
є Студениківська сільська рада, а розробником — 
ТОВ «УКРГРУППРОЕКТ ПЛЮС». Підстава для розроб-
ки — рішення Студениківської сільської ради Бори-
спільського району Київської області № 555-XIII-VIII 
від 23.07.2021 року.

З текстовою та графічною частинами зазначе-
них проектів містобудівної документації можна 
ознайомитися за адресою в приміщенні Семенів-
ського старостинського округу: с. Семенівка, вул. 
Аршавська, 2.

Відповідальним за забезпечення організації роз-
гляду пропозицій громадськості є сільський голо-
ва Студениківської сільської ради Бориспільського 
району Київської області Лях Марія Олександрівна.

Подання пропозицій та їх розгляд здійснюється з 
22 листопада по 21 грудня 2021 року в приміщенні 
Студениківської сільської ради. Пропозиції, подані 
після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання щодо розробки Плану 
зонування території села Леляки Бориспільсько-
го району Київської області відбудуться 8 грудня 
2021 року о 15:30 у приміщенні сільського клубу 
за адресою: с. Леляки,  вул. Польова, 1.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
проекта документа державного планування 

та звіту про стратегічну екологічну оцінку «План 
зонування території села Соснова Бориспіль-
ського району Київської області»

1) Повна назва документа державного плануван-
ня (далі ДДП), що пропонується, та стислий виклад 
його змісту: План зонування території села Соснова 
Бориспільського району Київської області, який 
визначає умови та обмеження використання тери-
торії для містобудівних потреб у межах визначених 
зон, розробляється на виконання ст. 18 ЗУ «Про 
регулювання містобудівної діяльності».

2) Орган, котрий приймає рішення про за-
твердження ДДП, — Студениківська сільська 
рада Бориспільського району Київської області. 

3) Процедура громадського обговорення: 
а) дата початку та строки здійснення про-

цедури: від 22.11.21 р. і триває до 21.12.21 р. 
включно;

б) способи участі громадськості: надання 
пропозицій і зауважень до закінчення термі-
ну громадського обговорення (до 21.12.21 р. 
включно) на поштову адресу: вул. Переяслав-
ська, буд. 19, с. Студеники, Бориспільський ра-
йон, Київська область, 08421 та в електронному 
вигляді на ел. скриньку: studenikisr@ukr.net.

в) дата, час і місце проведення громадських 
слухань: громадські слухання Звіту про стра-
тегічну екологічну оцінку відбудуться 08.12.21 
р. о  6:00 год. у приміщенні будинку культури 
за адресою: с. Соснова, вул. Центральна, 36 б;

г) орган, від якого можна отримати інформа-
цію та адреса, за якою можна ознайомитися з 
проектом ДДП, звітом про стратегічну еколо-
гічну оцінку та екологічною інформацією, у тому 
числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що 
стосується ДДП — Соснівський старостинський 
округ за адресою: с. Соснова, вул. Центральна, 
36 а. Також матеріали розміщенні на офіційному 
сайті Студениківської ОТГ;

ґ) орган, до якого подаються зауваження і про-
позиції, поштова, електронна адреси та строки 
подання зауважень і пропозицій — Студеників-
ська СР; поштова адреса: вул. Переяславська, 
буд. 19, с. Студеники, Бориспільський район, Ки-
ївська область, 08421; ел. адреса: studenikisr@ukr.
net; строк подання зауважень та пропозицій: від 
22.11.21 р. і триває до 21.12.21 р. включно;

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

4) Необхідність проведення транскордонних 
консультацій щодо проєкта ДДП: відсутня.
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ПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.00�Земля, наближена до неба
6.30�М/ф "Пригоди Тайо"
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 "Фаворитка короля" (16+)
9.15�Телепродаж
9.50�Т/с "Серцебиття" (12+)
11.35,�18.20 "По-людськи"
12.35�Д/ф "Дикі дива"
13.10,�1.20 Прозоро: про актуальне
14.00�UA:Фольк. Спогади
15.10,�21.45, 0.10, 5.45 Спорт
15.20�Концерт "Кобза"
16.25�Буковинські загадки
16.30�Д/ф "Супер - чуття"
17.00�Прозоро: про головне
19.10�Д/ф "Боротьба за виживання"
19.55�"Дикі острови"
22.00�Полюси
23.00�Перша шпальта
0.25�Т/с "Округ Дюрем" (16+)
2.45�Візуальний код
3.15�Д/ф "Висота 307.5" (12+)

КАНАЛ "1+1".
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�Комедія "Джек & Лондон"
21.45,�23.05, 23.55 Т/с "Свати"
23.45�"ТСН 10 вражаючих подій дня"
0.35�Драма "Біля моря"
3.00�"#Гуднайт_клаб"
5.35�"Життя відомих людей"

ІНТЕР.
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10,�8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00,�11.00 "Корисна програма"
12.25�Х/ф "Наречений напрокат" (16+)
14.40,�15.40 "Вещдок"
16.30�"Вещдок. Особый случай"
18.00,�19.00, 4.10 "Стосується кожного"
20.00,�3.40 "Подробиці"
21.00�"Вещдок. Большое дело"
23.50�Х/ф "Довіра" (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�Мисливці за чудесами
10.00�Я везу тобі красу
11.00�Т/с "Виходьте без дзвінка 4" (12+)
14.10,�15.30 Т/с "Відважні" (16+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00,�23.10 Т/с "Серце матері" (12+)
0.10,�3.00 Реальна містика

ICTV.
9.15,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
11.00,�13.25 Х/ф "Холодна помста" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
13.55�Т/с "Розтин покаже" (16+)
14.50,�16.20 Т/с "Пес" (16+)
17.45�Т/с "Юрчишини-2" (16+)
18.45,�21.05 Факти. Вечір
20.20,�1.40 Прихована небезпека
21.25�Т/с "Пес-6" (16+)
22.45�Т/с "Пес-2" (16+)
23.45�Х/ф "Початковий код" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
7.30�"Орел і решка"

9.35�Т/с "Надприродне" (16+)
12.15�"Кохання на виживання" (16+)
14.20�Х/ф "Сходження Юпитер" (16+)
16.55�"Хто зверху?" (12+)
19.00�"Діти проти зірок"
20.40�Х/ф "Воно" (16+)
23.35�Х/ф "Вони" (18+)
1.25�Х/ф "Північний полюс: Відкрито на 

Різдво"
2.35�"Служба розшуку дітей"
2.40�"Зона ночі"
4.50�"Абзац"

СТБ.
7.20,�11.50 МастерШеф Професіонали 

(12+)
11.30,�14.30, 17.30, 22.00 Вікна-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 "Рідна мачуха"
23.20�Т/с "Наречений" (16+)

НТН.
6.15�"Будьте здоровi"
7.50,�17.00, 3.10, 3.55 "Випадковий 

свідок"

8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 2.40 "Свідок"
9.00�Х/ф "Зниклі серед живих"
10.45,�21.15 Т/с "Менталіст" (16+)
13.00,�19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.50,�23.00 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
18.20,�3.30 "Вартість життя"

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"
23.00�"Новини від Христини"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00�Земля, наближена до неба
6.30�М/ф "Пригоди Тайо"
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 "Фаворитка короля" (16+)
9.15�Телепродаж
9.50�Т/с "Серцебиття" (12+)
11.35,�18.20 "По-людськи"
12.35�Д/ф "Дикі дива"
13.10,�1.20 Прозоро: про актуальне
14.00�UA:Фольк. Спогади
15.10,�21.45, 0.10, 5.45 Спорт
15.20�Концерт. Дмитро та Назарій 

Яремчуки
16.30�Д/ф "Супер - чуття"
17.00�Прозоро: про головне
19.10�Д/ф "Боротьба за виживання"
19.55�"Дика природа Аргентини"
22.00�Полюси
23.00�Бігус Інфо
0.25�Т/с "Округ Дюрем" (16+)
2.45�Антропологія
3.15�Д/ф "Перехрестя Балу" (12+)

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

ТСН
9.25,�10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15,�12.20, 14.15 "Твій день"
14.45�"Одруження наосліп"
17.10�Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.43�"Проспорт"
20.45,�21.45 Комедія "Джек & Лондон"
22.50,�23.55 Т/с "Свати"
23.45�"ТСН 10 вражаючих подій дня"
0.30�Драма "Френкі та Еліс"
2.40�Комедія "Весілля Вайлд"
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 "Один шанс на двох" (16+)
14.40,�15.40 "Вещдок"

16.25�"Вещдок. Особый случай"
18.00,�19.00, 4.15 "Стосується кожного"
20.00,�3.45 "Подробиці"
21.00�"Вещдок. Большое дело"
23.50�Х/ф "Бувай, дитинко, бувай!" (16+)
2.00�Х/ф "Таємниця в їхніх очах" (16+)
5.00�"Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00,�8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00�Мисливці за чудесами
10.00�Я везу тобі красу
11.00�Т/с "Виходьте без дзвінка 4" (12+)
14.10,�15.30 Т/с "Відважні" (16+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00,�23.10 Т/с "Серце матері" (12+)
0.10,�2.00 Т/с "Експрес-відрядження"

ICTV.
4.15�Еврика!
4.20�Факти
4.40,�20.20, 1.55 Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.15�Х/ф "Схильність" (16+)

12.10,�13.15 Т/с "Розтин покаже" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.45,�16.20 Т/с "Пес" (16+)
17.35�Т/с "Юрчишини-2" (16+)
18.45,�21.05 Факти. Вечір
21.25�Т/с "Пес-6" (16+)
22.40�Т/с "Пес-2" (16+)
23.45�Х/ф "Холодна помста" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
7.30�"Орел і решка"
9.30�Т/с "Надприродне" (16+)
12.10�"Кохання на виживання" (16+)
14.15�Х/ф "Земля майбутнього: Світ за 

межами" (16+)
16.55�"Хто зверху?" (12+)
19.00�"Екси" (16+)
21.05�Х/ф "Острів фантазій" (16+)
23.30�Х/ф "Таємниці райських схилів" 

(12+)
1.10�"Вар'яти" (12+)
2.40�"Зона ночі"

СТБ.
5.15�Т/с "Комісар Рекс"
8.00,�11.50 МастерШеф Професіонали 

(12+)
11.30,�14.30, 17.30, 22.00 Вікна-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 "Рідна мачуха"
23.20�Т/с "Наречений" (16+)

НТН.
6.25�"Свідок. Агенти"
7.50,�17.00, 3.10, 3.55 "Випадковий 

свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 2.40 "Свідок"
9.00�Х/ф "Акція"
10.50,�21.15 Т/с "Менталіст" (16+)
13.00,�19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.45,�23.00 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
18.20,�3.25 "Будьте здоровi"
0.55�"Легенди карного розшуку"
4.55�"Top Shop"

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
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00�Земля, наближена до неба
6.30�М/ф "Пригоди Тайо"
7.00,�8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.05, 2.20, 5.25 Новини
7.05�Енеїда
8.10�Т/с "Фаворитка короля" (16+)
9.15�Телепродаж
9.50�Т/с "Серцебиття" (12+)
11.35,�18.20 "По-людськи"
12.35�Д/ф "Дикі дива"
13.10,�1.35 Прозоро: про актуальне
14.00�UA:Фольк. Спогади
15.10,�21.35, 0.30, 2.45, 5.50 Спорт
15.20�Концерт
16.30�Д/ф "Супер - чуття"
17.00�Прозоро: про головне
19.10�Д/ф "Дикі тварини"
19.35�Д/ф "Боротьба за виживання"
19.55�"Дика природа Аргентини"
21.45�"Зворотний відлік"
23.30�Перша шпальта
0.40�Т/с "Округ Дюрем" (16+)

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

ТСН
9.25,�10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15,�12.20, 14.15 "Твій день"
14.45�"Одруження наосліп"
17.10�Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.43�"Проспорт"
20.45,�21.45 Комедія "Джек & Лондон"
22.45,�23.55 Т/с "Свати"
23.45�"ТСН 10 вражаючих подій дня"
0.10�Драма "Вікторія та абдул"
2.35�"Танці з зірками 2021"

ІНТЕР.
3.25�Х/ф "Не стріляйте в білих лебедів" 2 

с.
4.45,�5.05 "Телемагазин"
5.15,�22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини

7.10,�8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.05,�18.00, 19.00, 4.10 "Стосується 

кожного"
12.25�Х/ф "Чи вмієш ти зберігати 

секрети?" (12+)
14.25�"Вещдок"
16.05�"Жди меня. Україна"
20.00,�3.40 "Подробиці"
21.00�"Вещдок. Большое дело"
23.50�Х/ф "Джунглі" (16+)
2.00�Х/ф "Остання битва" (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�Мисливці за чудесами
10.00�Я везу тобі красу
11.00�Т/с "Виходьте без дзвінка 4" (12+)
14.10,�15.30 Т/с "Відважні" (16+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00,�23.10 Т/с "Серце матері" (12+)
0.10,�2.00 Т/с "Експрес-відрядження"
1.30�Телемагазин
2.50�Гучна справа
3.45�Реальна містика

ICTV.
5.05�Скарб нації
5.15�Еврика!
5.20�Служба розшуку дітей
5.25,�10.05 Громадянська оборона
6.30�Факти тижня
8.45�Факти. Ранок
9.10,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
11.50,�13.15 Х/ф "Тремтіння землі-6" 

(16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.15,�16.15 Т/с "Дільничний з ДВРЗ" 

(16+)
18.45,�21.05 Факти. Вечір
20.20�Прихована небезпека Прем’єра
21.25�Т/с "Пес-6" (16+)
22.45�Свобода слова
0.00�Х/ф "Схильність" (16+)
1.50�Прихована небезпека
2.45�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+)

12.55�Х/ф "Бар "Бридкий койот" (16+)
14.55�Х/ф "Розлучення по-американськи" 

(16+)
17.00�"Хто зверху?" (12+)
19.00�"Пекельна кухня"
21.00�Х/ф "Ліга видатних джентльменів" 

(16+)
23.10�Х/ф "Клаустрофоби: Новий рівень" 

(18+)
1.00�"Вар'яти" (12+)
2.35�"Служба розшуку дітей"
2.40�"Зона ночі"
4.50�"Абзац"

СТБ.
5.25�Т/с "Коли ми вдома"
5.55�Т/с "Комісар Рекс"
8.50,�11.50 МастерШеф Професіонали 

(12+)
11.30,�14.30, 17.30, 22.00 Вікна-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 "Рідна мачуха"
23.20�Т/с "Наречений" (16+)
1.25�Т/с "Провідниця" (12+)

НТН.
7.20�Х/ф "Доживемо до понеділка"
9.20�Х/ф "Міцний горішок"
10.50,�21.15 Т/с "Менталіст" (16+)
12.30,�16.30, 19.00, 2.35 "Свідок"
13.00,�19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.40,�23.00 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
17.00,�3.05, 3.55 "Випадковий свідок"
18.20�"Свідок. Агенти"
0.45�Х/ф "Викрадений" (16+)

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, 22 листопада

ВІВТОРОК,  23 листопада

Повідомлення про оприлюднення проекту документа дер-
жавного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку 
містобудівної документації детального плану території з метою 
визначення планувальної організації, функціонального призна-
чення просторової композиції та параметрів забудови земель-
них ділянок під будівництво свинокомплексу № 15 із закінченим 
виробничим циклом відгодівлі 30-ти тисяч голів свиней на рік із 
під’їзною автомобільною дорогою на території Лозовоярівського 
старостинського округу Яготинської міської ради

1) Згідно з Рішенням Яготинської міської ради Бориспільського ра-
йону Київської області №1432-12-VIII від 8 липня 2021 року «Про роз-
робку детального плану території детального плану території з метою 
визначення планувальної організації, функціонального призначення 
просторової композиції та параметрів забудови земельних ділянок 
(кадастрові номери 3225583600:03:009:0047, 3225583600:03:009:0048, 
3 2 2 5 5 8 3 6 0 0 : 0 3 : 0 0 9 : 0 0 4 9 ,  3 2 2 5 5 8 3 6 0 0 : 0 3 : 0 0 9 : 0 0 5 0 , 
3 2 2 5 5 8 3 6 0 0 : 0 3 : 0 0 9 : 0 0 5 1 ,  3 2 2 5 5 8 3 6 0 0 : 0 3 : 0 0 9 : 0 0 5 2 , 
3 2 2 5 5 8 3 6 0 0 : 0 3 : 0 0 9 : 0 0 5 3 ,  3 2 2 5 5 8 3 6 0 0 : 0 3 : 0 0 9 : 0 0 5 4 , 
3 2 2 5 5 8 3 6 0 0 : 0 3 : 0 0 9 : 0 0 5 5 ,  3 2 2 5 5 8 3 6 0 0 : 0 3 : 0 0 9 : 0 0 5 6 , 
3225583600:03:009:0057, 3225583600:03:009:0058)»  триває розробка 
документу державного планування (далі — ДДП) «Детальний план 
території з метою визначення планувальної організації, функціональ-
ного призначення просторової композиції та параметрів забудови 
земельних ділянок (кадастрові номери  3225583600:03:009:0047, 

3 2 2 5 5 8 3 6 0 0 : 0 3 : 0 0 9 : 0 0 4 8 ,  3 2 2 5 5 8 3 6 0 0 : 0 3 : 0 0 9 : 0 0 4 9 , 
3 2 2 5 5 8 3 6 0 0 : 0 3 : 0 0 9 : 0 0 5 0 ,  3 2 2 5 5 8 3 6 0 0 : 0 3 : 0 0 9 : 0 0 5 1 , 
3 2 2 5 5 8 3 6 0 0 : 0 3 : 0 0 9 : 0 0 5 2 ,  3 2 2 5 5 8 3 6 0 0 : 0 3 : 0 0 9 : 0 0 5 3 , 
3 2 2 5 5 8 3 6 0 0 : 0 3 : 0 0 9 : 0 0 5 4 ,  3 2 2 5 5 8 3 6 0 0 : 0 3 : 0 0 9 : 0 0 5 5 , 
3 2 2 5 5 8 3 6 0 0 : 0 3 : 0 0 9 : 0 0 5 6 ,  3 2 2 5 5 8 3 6 0 0 : 0 3 : 0 0 9 : 0 0 5 7 , 
3225583600:03:009:0058) під будівництво свинокомплексу № 15 з 
закінченим виробничим циклом відгодівлі 30-ти тисяч голів свиней 
на рік із під’їзною автомобільною дорогою на території Лозовоярів-
ського старостинського округу Яготинської міської ради», а також 
стратегічної екологічної оцінки (далі — СЕО) до нього у порядку, 
встановленому Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Детальний план території розроблено з метою визначення пла-
нувальної організації та функціонального призначення і параме-
трів забудови, а також містобудівних умов та обмежень забудови 
території, на якій передбачається розташувати свинокомплекс № 
15 із закінченим виробничим циклом відгодівлі 30-ти тисяч голів 
свиней на рік з під’їзною автомобільною дорогою.

2) Орган, що приймає рішення про затвердження ДДП — Яго-
тинська міська рада Бориспільського району Київської області;

3) Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому 
числі: 

а) дата початку та строки здійснення процедури: від 22.11.2021 
р. і триває до 21.12.2021 включно (30 календарних днів);

б) способи участі громадськості: надання письмових зауважень 

і пропозицій у друкованому та електронному вигляді, проведення 
громадських слухань;

в) громадські слухання відбудуться 10.12.2021 р. о 10:30 год. у 
приміщення міської ради за адресою: 07700, Київська обл., Бори-
спільський р-н, м. Яготин, вул. Незалежності, буд. 110;

г) орган, в якому можна отримати інформацію та адреса, за 
якою можна ознайомитися з проектом ДДП, звітом про СЕО та 
екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям 
населення, що стосується ДДП: Яготинська міська рада Бориспіль-
ського району Київської області; за адресою: 07700, Київська обл., 
Яготинський р-н, м. Яготин, вул. Незалежності, буд. 110. Також із 
матеріалами проекту можна ознайомитись на офіційному сайті 
Яготинської міської ради: https://yagotinmiska-rada.gov.ua/;

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції — Яготин-
ська міська рада Бориспільського району Київської області; по-
штова адреса: 07700, Київська обл., Бориспільський р-н, м. Яготин, 
вул. Незалежності, буд. 110. ел. адреса: yagotinmiskrada@ukr.net;

строки подання зауважень і пропозицій: від 22.11.2021 р. до 
21.12.2021 включно;

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому 
числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується ДДП: Яго-
тинська міська рада Бориспільського району Київської області;

4) необхідність проведення транскордонних консультацій щодо 
проекту ДДП: відсутня.
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00�Земля, наближена до неба
6.30�М/ф "Пригоди Тайо"
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 "Фаворитка короля" (16+)
9.15�Телепродаж
9.50�Т/с "Серцебиття" (12+)
11.35,�18.20 "По-людськи"
12.35�Д/ф "Дикі дива"
13.10,�1.20 Прозоро: про актуальне
14.00�Країна пісень
15.10,�21.45, 0.10, 5.45 Спорт
15.20�Концерт. Квартет Гетьман
16.25�Буковинські загадки
16.30�Д/ф "Супер - чуття"
17.00�Прозоро: про головне
19.10�Д/ф "Боротьба за виживання"
19.55�"Дикі острови"
22.00�Полюси
23.00�Схеми. Корупція в деталях

0.25�Т/с "Округ Дюрем" (16+)
2.45�Візуальний код
3.15�UA:Фольк. Спогади
4.20�Англійський хірург

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"
20.26�"Проспорт"
20.28�"Чистоnews 2021"
20.35�Т/с "Свати"
21.45�"Право на владу 2021"
0.45�"ТСН 10 вражаючих подій дня"
0.55�Драма "Гіркі жнива"
2.50�"#Гуднайт_клаб"
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 "Кохання з перешкодами" (16+)
14.40,�15.35 "Вещдок"
16.25�"Вещдок. Особый случай"
18.00,�19.00, 2.55 "Стосується кожного"
20.00,�2.00 "Подробиці"
21.00�"Вещдок. Большое дело"
23.50�Х/ф "Рекрут"
3.55�М/ф
4.45�"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�Мисливці за чудесами
10.00�Я везу тобі красу
11.00�Т/с "Виходьте без дзвінка 4" (12+)
14.10,�15.30, 0.50 Т/с "Відважні" (16+)
20.10�"Говорить Україна"

21.00,�23.50 Т/с "Серце матері" (12+)
23.10�Слідами львівського сміття. 

Довгобуд століття
1.50�Телемагазин
2.20�Реальна містика

ICTV.
4.20�Факти
4.40,�10.10 Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.40�Х/ф "Початковий код" (16+)
12.30,�13.20 Т/с "Розтин покаже" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.55,�16.20 Т/с "Пес" (16+)
17.45�Т/с "Юрчишини-2" (16+)
18.45,�21.05 Факти. Вечір
20.20,�1.50 Анти-зомбі
21.25�Т/с "Пес-6" (16+)
22.45�Т/с "Пес-2" (16+)
23.50�Х/ф "Без компромісів" (18+)
2.45�Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.25 "Kids time"
6.05�М/с "Том і Джеррі"
7.30�"Орел і решка"
9.30�Т/с "Надприродне" (16+)
11.15�"Кохання на виживання" (16+)
13.25�Х/ф "Темний лицар. Відродження 

легенди" (16+)
17.00,�19.00 "Хто зверху?" (12+)
21.10�Х/ф "Брайтбьорн" (16+)
23.00�Х/ф "Щасливий день смерті" (16+)
1.00�"Вар'яти" (12+)

СТБ.
5.15�Т/с "Коли ми вдома"
5.50�Т/с "Комісар Рекс"
8.35,�11.50 МастерШеф Професіонали 

(12+)
11.30,�14.30, 17.30, 22.00 Вікна-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 "Рідна мачуха"
23.20�Т/с "Наречений" (16+)

НТН.
6.20�"Вартість життя"
7.50,�17.00, 3.10, 3.55 "Випадковий 

свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 2.40 "Свідок"
9.00�Х/ф "Йшов четвертий рік війни..."
10.45,�21.15 Т/с "Менталіст" (16+)
13.00,�19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.45,�23.00 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
18.20,�3.25 "Правда життя"
0.50�"Легенди карного розшуку"

ПРЯМИЙ.
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,�1.55 Земля, наближена до неба
6.30�М/ф "Пригоди Тайо"
7.00,�8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.30, 2.10, 5.10 Новини
7.05�Енеїда
8.10�Т/с "Фаворитка короля" (16+)
9.15�Телепродаж
9.50�Т/с "Серцебиття" (12+)
11.35,�18.20 "По-людськи"
12.35�Д/ф "Дикуни"
13.10,�0.20 Прозоро: про актуальне
14.00�Країна пісень
15.10,�21.45, 0.05, 2.45, 5.45 Спорт
15.20�Д/ф "Бовсунівські бабусі" (12+)
16.30�Д/ф "Супер - чуття"
17.00�Прозоро: про головне
19.10�Д/ф "Боротьба за виживання"
19.55�"Дикі острови"
22.00�"НЛО: Загублені свідчення"
22.55�Д/ф "Дикі тварини"
1.05�Д/ф "Тваринна зброя"

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�Х/ф "П'ятий елемент"
23.00�Драма "Погані дороги"
1.45�Драма "Гіркі жнива"
3.40�Д/ф "Рональдо"

ІНТЕР.
5.15,�23.15 "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 "Колишня з того світу" (12+)
14.30,�15.25, 1.05 "Вещдок"
16.25�"Вещдок. Особый случай"
18.00�"Стосується кожного"
20.00,�3.00 "Подробиці"
21.00�Х/ф "007: Завтра ніколи не помре" 

(16+)
3.35�Д/п "Війна всередині нас"
4.30�"Орел і Решка. Курортний сезон"
5.05�"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
10.30�Т/с "Біглянка-2" (12+)
14.20�Т/с "Майже вся правда" 1, 2 с. (12+)
15.30�Т/с "Майже вся правда" (12+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Свобода слова Савік Шустер
0.00�Д/ф "Вбивчий ката"
1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "Відважні" (16+)
4.15�Т/с "Бійся бажань своїх"

ICTV.
3.50�Скарб нації
4.00�Еврика!
4.05�Служба розшуку дітей
4.20,�23.50 Факти
4.40�Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10,�20.05 Дизель-шоу (12+)
11.40�Т/с "Вижити за будь-яку ціну"
12.45,�15.45 Факти. День
13.20�"На трьох" (16+)
13.55�Т/с "Розтин покаже-2" (16+)
14.55,�16.25 Т/с "Пес" (16+)
17.45�Т/с "Дільничний з ДВРЗ" (16+)
18.45�Факти. Вечір
0.25�Х/ф "Вихід: Боги та царі" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.10 "Kids time"
6.05�М/с "Том і Джеррі"
7.15�"Орел і решка"
9.25�"Пекельна кухня"

11.30�"Екси" (16+)
13.35�"Діти проти зірок"
15.05�Х/ф "Ліга видатних джентльменів" 

(16+)
17.25�Х/ф "Код Да Вінчі" (16+)
20.25�Х/ф "Ангели і Демони" (16+)
23.10�Х/ф "Глибинне зло" (18+)
1.00�Х/ф "Здобич" (16+)
2.45�"Служба розшуку дітей"
2.50�"Зона ночі"

СТБ.
5.15�Т/с "Коли ми вдома"
6.05,�19.00, 22.50 Холостячка Злата 

Огнєвіч (12+)
10.35,�0.00 Як вийти заміж (16+)
11.30,�14.30, 17.30, 22.00 Вікна-Новини
11.50,�14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
0.55�Битва екстрасенсів (16+)

НТН.
6.30�"Правда життя"
7.55,�17.00, 3.00, 3.50 "Випадковий 

свідок"

8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 2.30 "Свідок"
9.00�Х/ф "Тричі про кохання"
10.45,�21.15 Т/с "Менталіст" (16+)
13.00,�19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.45,�23.00 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
18.20,�3.20 "Таємниці світу"
0.45�"Легенди карного розшуку"

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, 0.00, 2.00, 3.35, 

5.35 Новини
7.05�М/ф "Пригоди Тайо"
7.50�Буковинські загадки
8.05�Д/ф "Дикі Дива"
8.25�Відтінки України
9.10�Телепродаж
9.45�Д/ф "Будинок "Слово" (12+)
11.10,�1.25 "Скільки жертв голодомору і 

чи був він штучним?"
11.20�"Спогади свідка голодомору: як 

виживали"
11.30,�22.00 Бабусю, розкажи про 

Голодомор
12.00�Хвилина мовчання
12.01,�21.25 Спецпроєкт "Діти великого 

голоду"

12.35�Біатлон. Кубок світу. I етап. 
Відкриття сезону. Індивідуальна 
гонка, 15 км, жінки

14.40�Спецпроєкт "Голокост. Засвідчений 
злочин"

15.50�Біатлон. Кубок світу. I етап. 
Відкриття сезону. Індивідуальна 
гонка, 20 км, чоловіки

18.00�Т/с "Пуаро Агати Крісті"
20.00�Д/ф "Колапс. Як українці 

зруйнували імперію зла"
22.25�"Голодомор. Світ знав, але мовчав"
23.00�"НЛО: Загублені свідчення"
0.25�Д/ф "Іспит на людяність" (12+)
1.35�#ВУКРАЇНІ

КАНАЛ "1+1".
7.00,�10.00 "Світ навиворіт"
8.00�"Сніданок. Вихідний"
17.30�"Світ навиворіт - 13 еквадор"

18.30�"Світ навиворіт - 13 Еквадор"
19.30�ТСН
20.13�"Проспорт"
20.15�Бойовик "Механік"
22.00�Бойовик "Механік: воскресіння"
23.55�Драма "Ціна правди"

ІНТЕР.
9.00�"Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00�"Все для тебе"
11.00�Х/ф "Крістіна"
13.05,�5.00 Х/ф "З тобою і без тебе..."
14.50,�3.00 Х/ф "Калина червона"
17.00,�20.30 Т/с "Слідчий Горчакова" (12+)
20.00,�2.30 "Подробиці"
22.05�Т/с "Таїсія" (12+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00,�15.00, 19.00 Сьогодні
7.30�Т/с "Бійся бажань своїх"
9.00�Зірковий шлях. Новий сезон
10.35�Т/с "У минулого в боргу" 1, 4 с. 

(12+)

15.20�Т/с "У минулого в боргу" 5, 8 с. 
(12+)

20.00�Головна тема
21.00�Шоу Маска - 2
23.30�Що? Де? Коли?
1.00,�2.15 Т/с "У причалу" (16+)
1.45�Телемагазин
4.50�Реальна містика

ICTV.
5.30�Скарб нації
5.40�Еврика!
5.45�Факти
6.15�Секретний фронт
7.50�Громадянська оборона
9.45�Х/ф "Вихід: Боги та царі" (16+)
12.45�Факти. День
13.00�Х/ф "Ефект колібрі" (16+)
14.55�Х/ф "Смертельні перегони" (16+)
16.55�Х/ф "Захисник" (16+)
18.45�Факти. Вечір
19.10�Х/ф "Мумія" 2017 г. (16+)
21.10�Х/ф "Боги Єгипту" (16+)
23.40�Х/ф "Правило бою" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
5.00�Х/ф "Таємниця Рагнарока" (16+)
7.00�Х/ф "Учень Мерліна" (16+)
10.45�Х/ф "Дивовижна подорож Мері 

Браянт" (16+)
14.45�Х/ф "Ель Дорадо: Храм Сонця"
16.45�Х/ф "Ель Дорадо: Місто золота"
18.40�Х/ф "Конг: Острів черепа" (16+)
21.00�Х/ф "Армагеддон" (16+)
0.05�Х/ф "Воно" (16+)

СТБ.
3.05�Т/с "Джейн Ейр"
7.05,�10.55 Т/с "Рідна мачуха"
7.50�Неймовірна правда про зірок
19.00�Україна має талант
22.00�Т/с "Одне серце на двох" (12+)

НТН.
5.20�Х/ф "Вінчання зі смертю"
6.50�Х/ф "Поїзд поза розкладом"
8.20�Х/ф "Тіні зникають опівдні"
14.10�"Випадковий свідок. Навколо світу"

15.30�Т/с "Коломбо" (16+)
19.00,�3.10 "Свідок"
19.30�Х/ф "Холодне літо 53-го"
21.25�Х/ф "Балада про доблесного 

лицаря Айвенго"
23.15�Х/ф "Герой" (16+)
1.10�"Втеча. Реальні історії"

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,�14.15, 21.30 "Ехо України"
13.45�"Новини від Христини"
17.00�"Не наша Russia"
18.00�"Анатомія тижня"
20.00�"Культурна політика"
20.30�"Війна за незалежність"
21.00�"Прямий доказ"
22.00�"THE WEEK"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00,�4.10 Енеїда
7.00,�8.00, 8.55 Новини
7.05�М/ф "Пригоди Тайо"
7.50�Буковинські загадки
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�"Торговці мріями"
14.35�Біатлон. Кубок світу. I етап. 

Спринт, 10 км, чоловіки
16.20�Студія "Дорога до Пекіна"
16.50�Біатлон. Кубок світу. I етап. 

Спринт, 7, 5 км, жінки
18.40�На вістрі ножа
19.45�Міста та містечка

20.00�Д/ф "Колапс. Як українці 
зруйнували імперію зла"

21.00,�0.25, 5.05 Тиждень на Суспільному
22.00�Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.55�#@)??$0 з Майклом Щуром (16+)
1.20�Х/ф "Страчені світанки"
2.55�Д/ф "Якого любили всі"

КАНАЛ "1+1".
7.00�"Життя відомих людей"
8.00�"Сніданок. Вихідний"
10.00,�2.50 "Світ навиворіт"
16.30,�17.30 "Мандруй україною з 

Дмитром Комаровим"
18.30�"Світське життя. 2021"
19.30,�4.50 "ТСН-тиждень"
21.00�"Танці з зірками 2021"
0.20�Х/ф "Росомаха: безсмертний"

ІНТЕР.
6.55�Х/ф "Війна гудзиків"
9.00�"Готуємо разом"
10.00,�11.00, 12.00 "Інше життя"
13.00�"Вещдок. Большое дело"
17.45�Х/ф "007: Завтра ніколи не помре" 

(16+)
20.00�"Подробиці тижня"
22.00�Х/ф "Пасажир" (16+)
0.05�Х/ф "Винуватий" (16+)
1.45�"Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50�Сьогодні
6.50,�4.20 Реальна містика
9.05�Т/с "У минулого в боргу" (12+)
17.00�Т/с "Крила метелика" 1, 2 с. (12+)
19.00�Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00�Т/с "Крила метелика" (12+)
23.00,�2.00 Т/с "Бійся своїх бажань"
1.30�Телемагазин
3.50�Гучна справа

ICTV.
7.35�Анти-зомбі
9.30�Громадянська оборона
10.35�Х/ф "Професіонал" (16+)
12.45�Факти. День
13.05�Х/ф "Паркер" (16+)
15.25�Т/с "Пес" (16+)
18.45�Факти тижня
20.40�Х/ф "Хеллбой-2: Золота армія" 

(16+)
23.05�Х/ф "Хеллбой: Відродження 

кривавої королеви" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.55�М/ф "Як спіймати перо Жар-Птиці"
8.25�Х/ф "Пригоди Паддінгтона 2"
10.25�Х/ф "Могутній Джо Янг"
12.50�Х/ф "Конг: Острів черепа" (16+)
15.10�Х/ф "Армагеддон" (16+)
18.15�Х/ф "Скарб нації"
21.00�Х/ф "Скарб нації: Книга таємниць" 

(16+)
2.40�"Зона ночі"

СТБ.
7.20�Х/ф "Дачна поїздка сержанта Цибулі"
8.55�Х/ф "В бій ідуть лише "старі"
10.50�Х/ф "Знахар"
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.
5.25�Х/ф "Захар Беркут"
7.10�"Слово Предстоятеля"
7.15�"Випадковий свідок. Навколо світу"
9.45�Т/с "Коломбо" (16+)
13.20�Х/ф "Холодне літо 53-го"
15.15�Х/ф "Балада про доблесного 

лицаря Айвенго"
17.05�Х/ф "Це було в розвідці"
19.00�Х/ф "Золота міна"
21.45�Х/ф "Напролом" (16+)
23.35�Х/ф "Герой" (16+)
1.25�"Легенди карного розшуку"

ПРЯМИЙ.
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"

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

ЧЕТВЕР,  25 листопада

П'ЯТНИЦЯ, 26 листопада

СУБОТА,  27 листопада

НЕДІЛЯ, 28 листопада
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НЕРУХОМІСТЬ
Продам

2-К. КВАРТИРИ

Глібова вул., 4/4, дах шифер, 43,2/26/6,8, с/в 
суміжний, кімнати суміжні, гардеропна, сан-
техніка і електропроводка нові, житловий 
стан, поруч вся інфраструктура, 838400 грн, 
торг. Тел.: 0 97 2526578.

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.

Сади р-н, «Ніко-Фінанс», 120 кв.м, на ділянці 
влаштований септик на 6 куб.м, електрика, 
є дозвіл на будівництво, присвоєно адресу, 
ділянка підсипана, виконані підпірні стіни 
на кордонах із сусідами, покрівля утеплена 
мінеральною ватою, стіни з газоблоку, пе-
рекриття комбіноване, 690000 грн. Тел.: 0 99 
0742485.

Будинок, Розвилки р-н, 3 кімнати, без умов, 10 
соток землі, гараж, сарай, колодязь, 1161000 
грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

Переяслав Хмельницький

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

ГАРАЖІ

Бориспіль

Металевий гараж в гарному стані. Тел.: 0 66 
2902444.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль

Героїв Майдану вул., 10 соток, під забудо-
ву, світло заведене на ділянку, свердловина, 
267000 грн. Тел.: 0 67 4503318.

Лозівка с., 10 соток, під забудову, світло не да-
леко, 25х25, 79500 грн. Тел.: 0 67 4503318.

Куплю
Бориспіль

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

Будинок 70 кв.м., цегляний, з усіма зручностя-
ми, до 10 соток землі, в Бориспільському райо-
ні, до 250000 грн. Тел.: 0 66 3124033.

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 
Києва. Тел.: 0 67 4040137.

Земельну ділянку у власника від 4 до 20 со-
ток під будівництво в м. Бориспіль. Тел.: 0 67 
4040137.

Земельну ділянку у власника від 5 до 10 соток 
в м. Бориспіль, або 20 км. від Києва. Тел.: 0 67 
4040137.

Земельну ділянку у власника від 5 до 10 соток 
в м. Бориспіль. Тел.: 0 67 4040137.

Земельну ділянку у власника. Тел.: 0 67 
4503318.
Куплю земельну ділянку під забудову у власни-
ка. Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в м. Бори-
спіль або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе, с. 
Олександрівка. Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в м. Бо-
риспіль або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе. 
Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в с. Гора від 
5 соток. Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в с. Гора, 
с. Щасливе або с. Проліски від 5 соток. Тел.: 0 
67 4040137.

Здам
Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку у м. Бориспіль. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 
2-к.кв., Френкеля вул., косметичний ремонт, 
без меблів, 5600 грн+комунальні. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія.
Времянку на тривалий термін, світло, сверд-
ловина, 2500 грн + світло. Тел.: 0 95 5375380, 
0 67 8816634.
Кімнату в 3-х к. кв., вул Лютнева, для дівчини, 
фіксована ціна 3000 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 
93 1104673, Наталія. 
Кімнату в приватному будинку, центр, всі зруч-
ності, 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.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

Vianor м. Бориспіль запрошує на роботу 
шиномонтажників, з/п 15000 грн; автослю-
сарів, з/п 20000 грн; автомийників, з/п 15000 
грн. Тел.: 0 50 8301404, 0 97 8538218.

Готельно-ресторанний комплекс «Лігена» 
запрошує на роботу: офіціанта, покоївку, 
швейцара, охоронця, працівника басейну — 
банщика, інженера з обслуговування конди-
ціонерів та холодильного обладнання, водія 
кат. B,C,D. Забезпечуємо житлом та харчу-
ванням. Тел.: 0 50 3521592.

На нове СТО потрібні: автослюсарі, авто-
механіки, працівники шиномонтажу, мийни-
ки авто, прибиральники, касири. Тел.: 0 67 
4430035.

На постійну роботу запрошуємо охоронника, 
оплата та умови праці при співбесіді. Тел.: 0 
67 7341607.

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»

Товариство з обмеженою відповідальністю «МАКСІ ЕНЕРДЖІ» (юрид. адреса: 89600, Закар-
патська обл., м. Мукачево, вул. Берегівська-об’їзна, буд. 11 заявляє про наміри одержання 
дозволу на викиди в атмосферу від наступних автозаправочних станцій (АЗС): АЗС 10№22, 
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Щасливе, вул. Харківське шосе, 1.

Підприємство спеціалізується на роздрібній та оптовій торгівлі паливом. АЗК є стаціо-
нарного типу з комплексом будов для прийому, зберігання і відпуску нафтопродуктів з під-
земним розміщенням резервуарів і із стаціонарно встановленими паливо-роздавальними 
колонками. Заправка автомобілів та інших видів транспорту здійснюється газом (СВГ), ди-
зельним паливом та бензином. На АЗС застосована сучасна технологічна схема заправлення 
автотранспорту з використанням сучасного обладнання, забезпеченого системами сигналі-
зації, обліку і тощо і відноситься до найбільш екологічно безпечного обладнання  в даний час 
на європейському ринку  та пройшло державні випробування та допущені до застосування 
на Україні. Валовий викид забруднюючих речовин, що надходить в атмосферне повітря 
від джерел підприємства від стаціонарних джерел: вуглеводні насичені С12-С19, бензин, 
пропан, бутан. Викид забруднюючих речовин  від однієї АЗС становить орієнтовно  1,5 т/рік. 
Джерелами викидів забруднюючих речовин є дихальні клапани резервуарів зберігання газу, 
дизельного палива та бензину, паливо-роздавальні колонки. Планова діяльність об’єкту не 
впливає на промислові, житлово-цивільні об’єкти, пам’ятники архітектури, наземні і підземні 
споруди та інші елементи техногенного середовища.  

Пропозиції і зауваження протягом 30 днів  з моменту виходу оголошення в ЗМІ направляти 
по АЗС 10№22 у Бориспільську районну державну адміністрацію: 08300, Київська обл., м. 
Бориспіль, вул. Київський шлях, буд. 74, тел.: (04595) 6-14-38, Email: rda@raybori.gov.ua,zvern@
raybori.gov.ua

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

Забезпечуємо житлом 
та харчуванням

ОФІЦІАНТА
ПОКОЇВКУ
ТЕХНІКА-ДОГЛЯДАЧА
ОХОРОНЦЯ
ПРАЦІВНИКА БАСЕЙНУ 
— БАНЩИКА
ІНЖЕНЕРА З ОБСЛУГОВУВАННЯ 
КОНДИЦІОНЕРІВ ТА 
ХОЛОДИЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ
САДІВНИКА-ПРИБИРАЛЬНИКА 
ТЕРИТОРІЇ
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Потрібні універсали-будівельники, різноробочі, 
водії 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 на-
даємо, зручне місцезнаходження салону. Тел.: 
0 67 2344440. 

РОБОТА в м. Бориспіль: Експедитор, ван-
тажники, засипальники сировини, укладаль-
ник-пакувальник, хімік-аналітик, з/п висока, 
стабільна, повертаємо кошти за проїзд. Тел.: 
0 67 5221290.

Терміново, м. Бориспіль, потрібна хатня ро-
бітниця з досвідом, оплата висока. Тел.: 0 63 
5426103.

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.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

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

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль

Поросята 7-тижневі, сіно, солома. Ціна дого-
вірна. Тел.: 0 99 9754462, 0 98 7652593.

Яблука домашні, кормовий буряк, дрібна карто-
пля. Тел.: 0 93 7400699.

РІЗНЕ

Бориспіль

Газовий котел «Житомир-3» КС-ГВ-020 СН, 
автоматика 710, мінісіті Італія, 1500 грн; 
балон кисневий, 40 л, 900 грн. Тел.: 0 63 
6518465.

Магнітофонну приставку «Маяк 001» стерео, 
1981 р.в.; зварювальний апарат ТДМ-317У2 
(промисловий); тепличні арки, промислові, 
ширина 9 м. Тел.: 0 63 6518465.

ПОСЛУГИ
Бориспіль

А якщо вам потрібно пофарбувати нату-

ральну шкіру, то будь ласка: куртка чорна 

— 200 грн, коричнева — 250 грн, бордова — 

300 грн; пальто (плащ) чорне — 250 грн, ко-

ричневе — 300 грн, бордове — 400 грн. Тел.: 

0 95 1492131.

Бригада будівельників виконує абсолютно всі 

види ремонтних робіт: від нуля — під ключ; 

бетонно-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.

Вантажні перевезення. Щебінь, відсів, бе-

тон, пісок, грунт, гній. Вивезення буд.сміття. 

Ліц. АВ №476495 МТЗУ від 16.06.2009 р. Тел.: 

0 96 8766667, 0 97 1276605.

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, гіпсо-

картон, кахель, виготовлення парканів, зварю-

вальні роботи, покрівельні роботи, вирізування 

дерев. Тел.: 0 99 2235183, 0 67 6888761, Олек-

сандр.

Послуги самоскида. Доставка: пісок, ще-

бінь, відсів, чорнозем. Тел.: 0 96 7662204.

Ремонт стартерів та генераторів, супутні за-

пчастини. Тел.: 0 98 2871782, 0 95 8887825.

Салон «Апраксіна» запрошує на стрижки, 

фарбування та манікюрні послуги, 5 хв. від 

«McDonald's». Проводимо курси — перукар, 

макіяж і манікюр-педикюр. Також на роботу по-

трібні перукарі. Тел. 0 97 8828312. 

РІЗНЕ

Бориспіль

Втрачене посвідчення учасника бойових дій 

№134556, видане на ім’я Ігнатенка Євгенія 

Юрійовича, Управлінням персоналу штабу КСВ 

ЗСУ, 11.10.20217 р., вважати недійсним.

Догляну людину похилого віку з правом успад-

кування майна або куплю спадок. Тел.: 0 68 

6848964.

Жінка догляне людину похилого віку з правом 

успадкування майна. Тел.: 0 67 8665792.
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РЕКЛАМА

ОВЕН. Ви активні, тому ваша запопадливість 
принесе плоди. Є можливість із легкістю вирі-
шити хвилюючі вас проблеми. У вихідні 
не сидіть вдома, спілкуйтеся з друзями і відпо-
чивайте. 

ТЕЛЕЦЬ. Очікуйте важливої інформації, яка 
дозволить знайти вихід із практично безви-
хідної ситуації. Але не варто планувати вели-
ких угод. Будьте терплячі й не відкидайте щи-
рої пропозиції про допомогу.

БЛИЗНЮКИ. Проблеми, що залишилися, бла-
гополучно вирішаться і ви побачите прекрас-
ні перспективи. Ваші найсміливіші плани втілю-
ються в життя, а бажання збуваються. Кохана лю-
дина оточить вас турботою, а друзі запросять на 
веселе свято.

РАК. Ви можете реалізувати багато творчих 
поривів, особливо якщо знайдете однодум-
ців. Вам необхідно сконцентрувати увагу на 
поставлених цілях.

ЛЕВ.  Не відкладайте справи на потім. Ніхто їх 
за вас не зробить. Якщо ви не будете проявляти 
зайву впертість, то успіх буде вас супроводжу-
вати. Приділить собі більше часу. Можливе про-
сування по службі.

ДІВА. Правильні рішення будуть приходити 
завдяки інтуїції. Ви будете повні нових ідей, але 
важливо зрозуміти, що деякі з них занадто фан-
тастичні.

ТЕРЕЗИ.  Не намагайтеся вирішити всі про-
блеми водночас. Не будуйте грандіозних пла-
нів, живіть на повну сьогодні, помічаючи ра-
дість спілкування з оточуючими. Виділить го-
ловне й займіться цією справою.

СКОРПІОН. Настає сприятливий час добити-
ся успіху в справах і в коханні. Вас явно ціну-
ють і люблять. Вам можуть зробити пропозиції 
про зміну роботи. Оптимізм дозволить легко 
впоратися з будь-якими завданнями.

СТРІЛЕЦЬ.  Настав час ненав'язливо заявити 
про себе й нагадати про свої інтереси. Бажано 
нічого кардинального не змінювати. З'явиться 
важлива справа, яка потребує від вас терпін-
ня, уваги до дрібниць.

КОЗОРІГ.  Схоже, вас щось турбує. Поста-
райтеся зрозуміти, що ви робите не так. Від 
вас будуть потрібні рішучість, уміння миттєво 
включатися в ситуацію, упевненість у влас-
них силах.

ВОДОЛІЙ. Працювати прийдеться завзя-
то, перед вами будуть ставити нові завдан-
ня. Через необережне слово у вас можуть 
виникнути натягнуті відносини з колегами. 

РИБИ. Особисте життя цього тижня на пер-
шому плані. На вашому шляху до щастя мо-
жуть виникнути перешкоди, які ви з легкістю 
зможете подолати. Спрямовуйте свою емо-
ційність у позитивне русло. 

АСТРОЛОГІЧНИЙ�ПРОГНОЗ�НА�22-28�ЛИСТОПАДА

Оператор виробничої дільниці
Машиніст екструдера
Комірник
Інженер-лаборант
Прибиральник (робоча група інвалідності)

Броварська молода сім’я Михайлових, 
що мешкає в районі Пекарні, зіштовхнула-
ся зі страшною бідою: на спінальну м’язову 
атрофію (СМА) захворіла їх трирічна донечка 
Маріанночка. Врятувати дитину зможе най-
дорожчий у світі медпрепарат та лікування 
за кордоном. Достатньо лише однієї вну-
трішньовенної ін’єкції. Та ціна ліків для сім’ї 
непід’ємна — 2,3 млн доларів.

Спинальна м’язова атрофія — рідкісне ге-
нетичне нервово-м’язове захворювання, що 
вражає рухові нейрони спинного мозку та 
призводить до наростаючої м’язової слаб-
кості. Захворювання має прогресуючий ха-
рактер, слабкість починається зі м’язів ніг і з 
розвитком захворювання доходить до м’язів, 
що відповідають за ковтання і дихання. При 
цьому інтелект хворих на СМА абсолютно 
зберігається.

Наразі ця хвороба лікується. Але не в Укра-
їні. І за «космічні» гроші. Найліпший варіант 
— американський препарат «Zolgensma» 
вартістю близько 2,3 млн американських 
доларів. Одноразове застосування цього 
препарату замінює відсутній ген і людина 
починає жити звичайним життям.

Кожного дня дівчинка з лікарями або бать-
ками займається лікувальною фізкультурою, 
відвідує басейн, отримує професійний ліку-
вальний масаж. Збір коштів на найдорожчий 
у світі медичний препарат «Zolgensma» про-
довжується, але часу залишається дуже мало.

Тетяна та Артур Михайлови звертаються 
до всіх небайдужих із проханням допомогти 
зі збором коштів на лікування їхньої малень-
кої донечки Маріанночки.

Життя людини безцінне, але в цьому ви-
падку його можна врятувати за гроші. Вони 
хоч і великі, але це просто гроші, які можна 
зібрати, якщо кожен небайдужий перерахує 
хоча б 20, 50 чи 100 грн.
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