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НОВИНИ КОРОТКО

ВІДКРИЛАСЬ ГРОМАДСЬКА 
ПРИЙМАЛЬНЯ НАРОДНОГО 
ДЕПУТАТА ОЛЕКСАНДРА ФЕДІЄНКА

 � Будівництво дитсадка 
«Казка» триває з 2016 
року. Закладу «щастить» на 
непорядних генпідрядників, 
тому зараз місто знову 
змушене оголошувати 
новий тендер на добудову 
закладу.

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

8 грудня у будівлі дитячого са-
дочка відбулася розширена нара-
да, у якій взяли участь Бориспіль-
ський міський голова Володимир 
Борисенко, його заступник Сергій 
Лещенко, спеціалісти управління 
капітального будівництва та його 
керівник Дмитро Пащинський, пі-
дрядники, які вже працювали на 
будівництві і готові продовжувати 
співпрацю. Однією із підрядних ор-
ганізацій, яка активно працювала 
на будівництві, було ПрАТ «Агробу-
дмеханізація». Генеральний дирек-
тор підприємства Володимир Ша-
лімов озвучив основні нюанси, які 

необхідно врахувати на нинішньо-
му етапі. Він наголосив, що Агро-
будмеханізація не планує брати 
участь у тендері, але готова актив-
но допомагати у будівництві.

Обговорювалися питання сто-
совно розбіжностей між об’єма-
ми зробленого, заявленими генпі-
дрядником, і реально виконаними 
роботами, проводився попередній 
аналіз робіт, які доведеться викону-
вати новому забудовнику, визнача-
лися заходи, які необхідно здійсни-
ти, щоб на період проведення тен-
деру роботи на будмайданчику не 
зупинялися. 

Після наради Бориспільський 
міський голова Володимир Бори-
сенко прокоментував «Вістям» си-
туацію, що склалася.

«З 1 грудня усі договірні відно-
сини з колишнім генпідрядником 
«Укрзабудова» припинено. Підста-
вою стали кілька моментів: генпід-
рядник не вклався у графік, неякіс-
но виконував роботи. Тому 1 груд-
ня, коли закінчився договір генпід-
рядника з Бориспільською міською 
радою, було прийнято рішення йо-

го не продовжувати. Нині на об’єк-
ті проводиться інвентаризація, фік-
суються реальні об’єми виконаних 
робіт та залишки матеріалів, визна-
чається фінансовий стан. Найближ-
чим часом оголосимо новий тен-
дер на добудову дитсадка. Умови 
прописуватимуться так, щоб пере-
можцем міг стати тільки благона-
дійний забудовник. За оптимістич-
ними прогнозами, садок відкриють 
у травні. 

Для мене, як для міського голо-
ви, який очолив місто у 2021 році, 
садок став проблемним спадком. 
Протягом останнього часу робота 
на будівництві практично стояла. 
Будівельники генпідрядної органі-
зації заходили на два тижні, їм не 
платили зарплати, люди звільняли-
ся, на їх місце набирали інших. Тому 
справа не рухалася. 

Але безвихідних ситуацій не бу-
ває. Ми вдячні субпідрядникам, зо-
крема ПрАТ «Агробудмеханізація», 
яке долучилося до будівництва і 
виконує загальнобудівельні робо-
ти на сьогодні авансом», — зазна-
чив Володимир Борисенко. 

ДИТСАДОК «КАЗКА»: 
НОВИНИ 
З БУДМАЙДАНЧИКА  � У Борисполі відкрилась громадська приймальня 

народного депутата Олександра Федієнка. 
Розташована вона за адресою вул. Київський Шлях, 
79А, каб. 207. Як зазначив сам народний депутат, 
відкрити її він хотів дуже давно.

«Я майже рік просив місько-
го голову підшукати приміщен-
ня для моєї приймальні. Спочат-
ку думав про кабінети виконко-
му, але там взагалі немає місця. 
Зрештою, знайшли це приміщен-
ня. Сподіваюсь, це надасть мож-
ливість кожному бажаючому бу-
ти ближче до влади та бути по-
чутим», — зазначає Олександр 
Федієнко.

За словами народного депута-
та, люди можуть звертатись до 
нього з будь-якими питаннями, 
він не робить виключень. Хоч за 
досвідом роботи на окрузі вже 
може передбачити, яких питань 
буде найбільше.

«Електропостачання — одна 
з найбільших проблем Бори-

спільського району. Як людина 
з технічним досвідом зараз по-
стійно контактую з керівником 
ДТЕК, ми разом шукаємо шля-
хи виходу із ситуації. За моїми 
зверненнями вони навіть пе-
реглянули свій інвестиційний 
план, збільшивши видатки на 
розвиток мережі саме в Бори-
спільському районі. На жаль, 
це швидко не робиться, по-
трібен час», — зазначає Олек-
сандр Федієнко. 

Привітати народного депута-
та з відкриттям громадської при-
ймальні прийшов і міський го-
лова Володимир Борисенко. Він 
висловив надію, що депутат до-
поможе місту з вирішенням на-
гальних питань. 

Графік роботи громадської приймальні
Понеділок-п’ятниця: з 9:00 до 18:00.
Перерва: 13:00-14:00.
Вихідні дні: субота, неділя.
Особистий прийом: остання середа місяця (за попереднім записом).
Контактний номер приймальні: 066 307 65 53.

ВІДРЕМОНТУВАЛИ ВХІДНУ ГРУПУ 
ДО УПРАВЛІННЯ СОЦЗАХИСТУ ТА 
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

Інна КРИНИЧНА, фото автора

Приміщення на вулиці Голова-
того, 4, де розташовані управлін-
ня соціального захисту та відділен-
ня пенсійного фонду, було введе-
не в експлуатацію у 1985 році. Уже 
в двохтисячних було добудовано 
пандус для маломобільних людей. 
А от бетонні східці не ремонтува-
лися жодного разу — за роки вони 
настільки зносилися, що прогляда-
ла арматура, а яскраво-жовта фар-
ба, якою виділяли краї сходинок, 
місцями облущилася. 

Проблем додала епідемія коро-
навірусу. Під час карантину доступ 
до приміщення обмежений, при-
йому часто доводиться чекати на-
зовні. Погода не завжди тепла і со-

нячна, тому відсутність навісу було 
суттєвим недоліком для відвідува-
чів, особливо літніх людей. 

Після звернення депутата Бори-
спільської міської ради Анатолія Ту-
ра до міського голови Володимира 
Борисенка, за рахунок міського бю-
джету було проведено ремонт усієї 
вхідної групи приміщення. Над схо-
дами встановили навіс, а самі сходи 
і майданчик перед входом виклали 
антиковзкою плиткою. Краї сходи-
нок виділили гумовими смужками. 

Анатолій Тур розповів «Вістям», 
що до ремонту також долучився 
депутат Бориспільської міської ра-
ди, голова фракції «Наш край» Во-
лодимир Шалімов. Завдяки його 
спонсорській допомозі було прове-

дено повну заміну системи водоз-
ливу по всьому периметру будівлі. 
Стара система вже давно не могла 
повноцінно виконувати свої функ-
ції і втратила зовнішній вигляд.  

Роботи розпочалися в середині 
листопада. Виконувало їх КП «ЖРЕУ». 

Начальник управління соціаль-
ного захисту населення Бориспіль-
ської міської ради Любов Данилен-
ко, працівники управління соцза-
хисту та пенсійного фонду вислов-
люють щиру подяку міській владі, 
меру Борисполя Володимиру Бори-
сенку, депутату міськради Володи-
миру Шалімову за надання допомо-
ги в ремонті системи водозливу та 
вхідної групи приміщення, де роз-
ташовані ці установи. 

СПАД ВАКЦИНАЦІЇ ТА 
ЗАПЛАНОВАНЕ ЗАКРИТТЯ 
КОВІДНОГО ВІДДІЛЕННЯ
Тетяна ЦІЛИК

Про захворюваність у Бориспо-
лі на плановій нараді у міського 
голови 6 грудня розповів дирек-
тор ББЛІЛ Олександр Щур: «На 
сьогодні в лікарні загалом 244 
хворих. На минулому тижні на-
дійшло на лікування 44. Помер-
ло в стаціонарі 11, а прооперо-
вано 24 пацієнти. Що стосується 
ситуації з ковід, то статистика на-
ступна. До інфекційного відділен-
ня №2 госпіталізовано 24 хворих. 
Маємо 7 летальних випадків. За 
минулий тиждень від ковід оду-
жав 31 пацієнт. Зараз в ковідно-
му відділенні зайнято 63 ліжка з 
85. Плануємо скорочувати місця, 
а можливо, до нового року зачи-
нимо ковідне відділення. З кис-
нем проблем немає. Хворим зро-
блено 74 ПЛР-тести та 225 екс-
прес-тести». 

Євгеній Черенок, директор КНП 

«БМ ЦПМСД», доповнив доповідь 
про епідеміологічну ситуацію у Бо-
риспільській громаді. За його сло-
вами, на сьогодні є тенденція до 
зниження темпів захворюваності, 
наразі у місті 410 активних хворих 
на ковід. 

«За весь період, за даними на-
шого центру, захворіло 12 тис. 380 
людей. Одужало 11 тис. 808, ле-
тальних випадків за весь період 
— 162. За цей тиждень 4 леталь-
них випадки. 

По всій Україні йде спад темпів 
вакцинації. Якщо на позаминуло-
му тижні провакциновано 5 тис. 
426 осіб, то на минулому тижні 
— 3 тис. 284 осіб. Із 68682 людей, 
які були провакциновані, захворі-
ло лише 167», — зазначив Євгеній 
Черенок.

Усі пункти щеплень продовжу-
ють працювати. В наявності всі вак-
цини.
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ЗВІТ ДЕПУТАТА

 � Ігор Шалімов — депутат Бориспільської міської 
ради від партії «Слуга Народу», голова фракції «Слуга 
Народу» в міській раді, голова комісії з питань житлово-
комунального господарства, приватизації, благоустрою 
та екології. Закріплений за округом №4. 

Богдан РАК

Робота на окрузі
Округ №4 гарно відомий Ігорю 

Шалімову, адже не перший раз він 
є депутатом на ньому. Після остан-
ніх виборів територія округу збіль-
шилась, тому за доброю традицією 
нову каденцію депутат розпочав із 
консультацій з людьми, щоб почути, 
чого вони хочуть від влади та яким 
бачать розвиток свого району.

«Зазвичай у кожному будинку я на-
магаюсь знайти активну людину, че-
рез яку потім іде комунікація зі всіма 
мешканцями. Крім того, час від часу 
збираємося з людьми, щоб почути 
про їх нагальні потреби. Таким чи-
ном я завжди в курсі їх проблем, а 
вони знають, що я роблю для їх ви-
рішення», — зазначає Ігор Шалімов.

У цьому році більше уваги дове-
лось приділити будинкам по пров. 
Бабкіна, які додались до округу. Їх 
лише два, але вони немалі за кіль-
кістю мешканців — мають 400 та 
150 квартир відповідно. «Біля цих 
будинків була захаращена терито-
рія, яку ми прибрали за депутат-
ські кошти. Після цього провели 
громадське обговорення з меш-

канцями та визначили першочер-
гові потреби. Вирішили зробити 
великий дитячий майданчик. На-
разі проект вже виготовлено, він 
пройшов експертизу, розпочалась 
тендерна процедура», — розпові-
дає депутат.

Благоустрій 
«Княжицького» 

Ще під час роботи депутатом ми-
нулого скликання Ігор Шалімов по-
чав працювати над реалізацією на 
окрузі ще одного великого проек-
ту — благоустрою озера «Княжиць-
ке». Його метою є створення сучас-
ної рекреаційної зони. Протягом 
попередньої каденції озеро було 
очищене, встановили спортивний 
майданчик, влаштували перші алеї 
та посадили нові дерева. Але цьо-
го замало.

«Досвід минулого та цього літа 
показав, що там відпочіває бага-
то людей. На таку кількість не пе-
редбачено ні роздягалень, ні ту-
алетів, ні паркомісць. Люди вза-
галі зараз заїжджають на маши-
нах майже до води, що негативно 

впливає на вже зроблений бла-
гоустрій. Саме тому цьогоріч ми 
виготовили проект благоустрою 
«Княжицького», щоб урахувати 
реалії сьогодення та зробити йо-
го більш зручним для людей. Про-
ект уже пройшов експертизу, його 
вартість 12 млн грн. Зараз шукає-
мо кошти», — пояснює Ігор Шал-
міов.

Робота в комісії
У міській раді Ігор Шалімов очо-

лює комісію з питань житлово-ко-
мунального господарства, прива-
тизації, благоустрою та екології. 
Напрямок надзвичайно важливий, 
адже від роботи комунальних під-
приємств залежить добробут усіх 
мешканців громади.

«Комунальники — люди, які за-
безпечують нашу цивілізовану 
життєдіяльність. Простіше кажу-
чи, саме вони відповідають за те, 
аби з крану текла вода, а каналіза-
ція працювала, як треба. Те ж сто-
сується й інших напрямків їх ді-
яльності. Саме тому ми розроби-
ли комплексну програму підтрим-
ки комунальних підприємств. 

Цього року, наприклад, виділили 
кошти на придбання сучасного 
екскаватору JCB з гідромолотом 
для КП «Бориспільводоканал». Ще 
один екскаватор JCB було придба-
но для КП «ВУКГ», — пояснює де-
путат. — Також ми сформували 
на базі комунальних підприємств 
дорожню дільницю, аби власни-
ми силами будувати та ремонту-
вати дороги. Коли ми порахува-
ли, скільки витрачалось на доро-
ги в минулі роки, то зрозуміли, що 
можемо робити це самі, і так бу-
де дешевше. До того ж, не буде 
зайвих питань щодо якості та га-
рантії зроблених робіт. Часто під-
приємства-підрядники після за-
вершення роботи та отримання 
коштів «випаровуються», і стяг-
нути штрафи за неякісно викона-
ну роботу можна лише через суд. 
Це дорого і не завжди ефективно. 
Тут такого не буде». 

Робота в раді
Робота в міській раді, де Ігор Ша-

лімов очолює фракцію «Слуга На-
роду», займає багато часу. Допо-
магає те, що є взаєморозуміння з 

представниками інших партій що-
до розвитку міста.

«Є повне порозуміння і з лідера-
ми інших фракцій, і з міським голо-
вою, і з секретарем ради стосовно 
того, що потрібно нашій громаді. 
Ми розуміємо, які в нас є кошти, і що 
вкладати їх ми маємо максимально 
ефективно — не розпорошуючись 
на дрібниці, а зосередившись на го-
ловних питаннях, щоб вирішити їх 
так, аби більше до цього не поверта-
тись», — підкреслює Ігор Шалімов.

Серед пріоритетів на наступний 
рік створення умов для добудови 
дитсадка «Казка» на вул. Момота, 
будівництво ЦНАПу та добудова лі-
кувального корпусу з пологовим 
відділенням.

«Будемо об’єктивними — поло-
гового відділення в місті немає. Так 
не має бути. Тому цей проект для 
міської ради має надвисокий прі-
оритет. Не менш важливим є будів-
ництво центру надання адміністра-
тивних послуг. Неможливість тут, у 
місті, зареєструвати автомобіль, от-
римати водійське посвідчення чи 
інші важливі документи — нонсенс, 
ми маємо це виправити», — пояс-
нює Ігор Шалімов.

ІГОР ШАЛІМОВ: 
«МИ РОЗУМІЄМО, 
ЩО НЕОБХІДНО МІСТУ»

Округ №4: пров. Бабкіна, вул. Академіка Френкеля, 
вул. Київський Шлях: 27–29, 31; вул. Байди-Вишневецького
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ГАННА ДОРОШ: 
«Я НЕ ЧАРІВНИК, 
Я ЩЕ ТІЛЬКИ НАВЧАЮСЯ»

 � Із 3 по 9 грудня у Бориспільській художній галереї 
«Арт-Депо» пройшла виставка художниці Ганни Дорош 
«Я не чарівник, я ще тільки навчаюся», присвячена 
Міжнародному дню людей з інвалідністю. «Вісті» 
також відвідали виставку та познайомилися з молодою 
художницею.

Тетяна ЦІЛИК, фото автора

АРТ-депо — простір 
для творчості в центрі 
міста

За словами Юрія Адамовського, 
директора комунального підпри-
ємства «Міські інвестиції», де, влас-
не, і розміщується громадський 
простір «Арт-Депо», виставка бо-
риспільської художниці тут прово-
диться вперше. «Проект приуро-
чений до дня людей з особливи-
ми потребами, саме такою є і наша 
молода художниця Ганна Дорош, — 
розповідає Юрій Адамовський. — У 
нас уже пройшло чотири виставки 
картин. Проводяться авторські ве-
чори письменників, також планує-
мо читацький клуб. Це приміщен-
ня старої пожежної станції кілька 
років стояло зачинене, напіврозва-
лене. Але коли нам передали його 
в користування, ми почали все від-
новлювати, звернулись для цього 
до різних підприємців, меценатів, 
зробили ремонт. Завдяки цьому бу-
ло витрачено мінімум бюджетних 
коштів. Тепер маємо простір, де мо-
жемо проводити різноманітні твор-
чі проекти.

Так, у співпраці з активістами ГО 
«Фестклаб» із жовтня проводяться 
культурно-мистецькі заходи і вже 
проведено виставки відомих укра-
їнських художників, а саме: Сергія 
Щербакова (Київ), Едуарда Бель-
ського (Луцьк), Надії Маритненко 
(Чернігів). Наразі проходить ви-
ставка Ганни Дорош. Також у груд-
ні заплановано виставку Ольги Са-
бадін (Бориспіль)».

Борис Шапіро, заступник дирек-
тора КП «Міські інвестиції», заува-
жив, що на наступний, 2022-й рік, 
вже заплановано п’ять виставок 
художників. Тому найближчі пів-
року в Арт-Депо також будуть до-
волі різноманітні та творчі. «На-
магаємось тримати певний рі-
вень при виборі художника, — 
зазначив Борис Шапіро. — Ганна 
Дорош — це не професійна ху-
дожниця, проте вона досить уні-
кальна. Ця дівчина з особливи-
ми потребами всього 4 роки тому 
розпочала свій творчий шлях як 
художниця і вже має дуже гарний 
результат своєї творчості. Її робо-
ти яскраві та надихаючі». 

Знайомство з 
художницею

Ганна Дорош народилася 13 ли-
стопада 1994 року в місті Гродно, 
Республіка Білорусь. Наразі багато 

років поспіль мешкає в Бориспо-
лі. Художниці 27 років. Ганна отри-
мала інвалідність внаслідок травми 
під час народження. Найбільше за-
хоплення дівчини — малювання та 
ліплення з глини. Через свої робо-
ти майстриня висвітлює власне ба-
чення світу та свої почуття.

За словами мами Ганни, лікарі на-
віть не обіцяли, що дитина буде си-
діти. Проте зараз вона і ходить, і бі-
гає, і розмовляє. 

«Лікарі поставили діагноз — ор-
ганічне ураження головного моз-
ку, — розповідає Любов, мама ді-
вчини. — Спочатку ставили діагноз 
ДЦП, тому що у доньки дуже погано 
розвивався опорно-руховий апа-
рат. Проте реабілітації дали пози-
тивний результат. Весь час дівчи-
на займається з реабілітологами, 
щоб не було проблем із ногами та 
спиною. 

Навчалася Ганна в інтернаті №15 
у місті Києві. В Борисполі прожива-
ємо вже 9 років. До цього мешка-
ли у Києві».

Покликання художника
Вчителька з малювання якось по-

мітила, що у Ганни гарне відчуття ко-
льору. Тому порадила почати відві-
дувати гуртки з малювання. Це було 
4 роки тому. Спочатку було складно. 
Дівчина олівцем навіть пробивала 
папір, тому в першу чергу вчились 
торкатися до полотна. 

Наразі, щоб намалювати карти-
ну, Ганні потрібно мінімум два дні. 
В основному на композицію йде 
4-5 днів. Основна тематика твор-
чості Ганни Дорош — квіти, котики 
та метелики. 

Художниця любить експери-
ментувати з кольором, а саме в 
картинах з квітами можна пере-
давати колір. Тому в основному 
малює квіти. 

На виставці «Я не чарівник, я ще 
тільки навчаюся» представлено по-
над 40 картин художниці. 

Родина художниці
Мама художниці, Любов, за осві-

тою інженер-технолог швейного 
трикотажного виробництва, нара-
зі працює бухгалтером та фінан-
систом. Любить подорожувати з 
донькою, відвідувати виставки.

Цьогоріч Ганна з мамою бу-
ли у Варшаві. До цього відвідува-
ли Мюнхен, Відень. В кожному мі-
сті Ганна залюбки відвідує художні 
виставки. В Києві була практично 
на всіх виставках. Все це компен-
сує той факт, що дома дівчина мо-
же бути сама, але на вулицю сама 
не ходить. Лише останні кілька ро-

ків з’явилася впевненість, в основ-
ному вона відчуває себе не такою, 
як усі, тому дещо боїться. Хоча на 
виставках вона відчуває себе впев-
нено, в житті цього немає. Пробле-
ма в тому, що немає друзів. Проте 
Ганна відвідує гуртки з малюван-
ня, заняття з реабілітологом, пси-
хологом, тому дівчина зайнята ці-
лий день.

Тато художниці, Микола, твор-
ча особистість, більше 20 років 
працює в ансамблі збройних сил 
України, співак. Закінчив консер-
ваторію. 

Він вважає, що картини донь-
ки, безумовно, надзвичайно ціка-
ві, яскраві та сонячні. Якщо порів-
няти перші картини та сьогодніш-
ні, то помітно дуже великий ріст та 
відчувається потенціал. «Талант у 
Ганни, ймовірно, від бабусі, яка над-
звичайно любила мистецтво й та-
кож малювала, — розповідає Ми-
кола. — Саме бабуся навчила нашу 
доньку читати та поставила мову, 
до цього Анюта погано розмовля-
ла. Більшу половину алфавіту вза-
галі не вимовляла. Тільки завдяки 
педагогічному таланту бабусі має-
мо результат. Наразі Ганна багато 
читає. Це заслуга бабусі.

Моя доня — прекрасна і добра 
людина, хочу побажати, щоб вона 
була більш упевнена в собі. Маю 
надію, з часом це прийде. А в твор-
чості — головне продовжувати та 
не зупинятися».
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КУЛЬТУРА

 � ДОСЬЄ

 � ДО ТЕМИ

Тетяна ЦІЛИК

100-річна історія 
театру

У 2023 році театр «Березіль» бу-
де святкувати 100-річчя заснуван-
ня його у Борисполі. Адже 7 жовт-
ня 1923 року на базі гуртка Бори-
спільської театральної студії Ле-
сь Курбас відкрив п’яту агітаційну 
майстерню мистецького об’єднан-
ня «Березіль». 

Керівником її стала колишня ак-
триса «Молодого театру» Віра Онаць-
ка, заступником керівника Андрій 
Полонський, який заснував перший 
у Борисполі ляльковий театр. 

У 2017 році театр відновив свою 
історичну назву «Березіль» на Х 
Всеукраїнській краєзнавчій нау-
ково-практичній конференції «Бо-
риспільщина у процесі історично-
го розвитку та державотворення 
України 1917-1921 років».

12 років тому 3 грудня муніци-
пальний театр вперше відкрив свої 
двері глядачам у новому приміщен-
ні на вулиці Дзержинського, 1 (на-
разі вул. Бежівка). Глядачів запро-
сили на прем’єру вистави «Маруся 
Чурай». Був повний аншлаг, люди 
стояли навіть у коридорі. Вистава 
не один рік користувалася гляда-
цьким попитом. 

Театр за часів 
незалежності

Засновницею бориспільського 
театру є Галина Поминальна. До 
того, як відкрився театр в примі-
щенні на Бежівці, народний театр 
«Березіль» розміщувався у будин-
ку культури. Режисером була Аліса 
Глущенко. Коли будинок культури 
згорів, Галина Поминальна пере-
несла базу театру в будинок дитя-
чої творчості. Саме там і зробили 
молодіжний театр «Березіль». Наз-
ва пішла від створеної в 19 століт-
ті в Борисполі «П’ятої творчої май-
стерні Леся Курбаса».  

«Ми тримались 20 років без при-
міщення, — згадує Галина Поми-
нальна. — Пристосовувались, як 
могли, адже був творчий колектив 
ентузіастів, які горіли своєю спра-
вою. Оскільки в Борисполі показу-
вати вистави було ніде, адже сце-
ни фактично не було, з виставами 
приймали участь у різноманітних 

театральних фестивалях. До речі, 
майже завжди займали перші міс-
ця. На фестивалі ми їздили, щоб 
розуміти, на якому ми професій-
ному рівні знаходимося. Талано-
витої молоді було дуже багато. З 
ними було цікаво працювати. Так 
пройшло 20 років, а нас у Бори-
сполі ніхто не бачив. Лише знали, 
що ми є.

Якраз до влади прийшов Ана-
толій Федорчук. Саме він загорів-
ся ідеєю надати театру «Березіль» 
приміщення та здійснив її. 3 грудня 
12 років тому за його сприяння від-
булося відкриття театру «Березіль». 

Театральний шлях 
Галина Поминальна вирішила, 

що відкриття театру повинно бути 
з Марусею Чурай. 

«У мене були актори. Але я ба-
чила, що ніхто з них не впорається 
з роллю Марусі. Якось випадково 
познайомилася зі Світланою Бевз 
і зрозуміла — ось це моя Маруся 
Чурай. Саме їй і віддала цю роль. І 
жодного разу не пошкодувала. Як 
актриса Світлана впоралася з рол-
лю прекрасно», — згадує Галина 
Поминальна. 

Як виявилося пізніше, Світлана 
Бевз та Галина Поминальна навіть 
народилися в один день, 4 берез-
ня, з різницею в 20 років. 

Світлана Бевз ще в 1985 році за-
кінчила естрадно-циркове учили-
ще за спеціальністю розмовний 
жанр. «Так склалася доля, що піс-
ля одруження я присвятила себе 
чоловікові та дітям, — розповідає 
Світлана Бевз, нинішній директор 
театру «Березіль». — Довго не за-
ймалася професійною театральною 
діяльністю. Працювала при управ-
лінні культури ведучою заходів. А в 
1998 році вступила до університету 
культури та мистецтв, навчалася в 
народного артиста Радянського Со-
юзу Миколи Степанкова. Лише коли 
відкрився театр «Березіль» 12 років 
тому, почала професійно займатися 
театральною діяльністю та знімати-
ся в кіно». 

«Ми завжди хотіли, щоб театр був 
дійсно професійним. Щоб у репер-
туарі були твори класиків україн-
ської та зарубіжної літератури, ди-
тячі студії, — розповідає колишній 
керівник театру Галина Поминаль-
на. — Наразі Світлана Бевз є успіш-
ним адміністратором та управлін-

цем, до того ж талановитою актор-
кою. Вся база театру тримається на 
ній. Ще в театрі є Лідія Федотова, 
яка тут теж із перших днів засну-
вання. У виставі «Маруся Чурай» 
вона грала роль Бобренчихи. Її теа-
тральний досвід безцінний для мо-
лодих акторів, які працюють у на-
шому театрі». 

Вже 10 років поспіль в театрі «Бе-
резіль» великим попитом користу-
ються лялькові вистави для наймо-
лодших глядачів режисера Володи-
мира Малинського.

Тев’є молочник 
З 2016 року у театрі працює ре-

жисер та викладач майстерності 
актора в КНУКіМ Ганна Самініна. Во-
на привела з собою молодих тала-
новитих акторів, студентів-випус-
кників. 

Розуміючи, що молодь повин-
на навчатися у старшого поколін-
ня акторів, переймати досвід май-
стрів вітчизняної сцени, директор 
театру Світлана Бевз запросила ак-
торів театру ім. Франка взяти участь 
у виставі «Тев’є молочник». Це на-
родний артист України Петро Пан-
чук, який зіграв роль Тев’є, народ-
ний артист України Євген Шах, за-
служений артист України Павло 
Піскун, заслужений артист України 
Вадим Полікарпов. У виставі також 
брали участь бориспільські актори, 
які працювали ще з Галиною Поми-
нальною в Народному театрі «Бере-
зіль», яким вона опікувалась майже 
30 років. Родзинкою вистави «Тев’є 
молочник» був народний хорео-
графічний ансамбль «Міленіум» під 
керівництвом Світлани Новодвор-
ської, Ірини Авдєєвої та Миколи Су-
шицького. Хореографічні номери у 
виконанні ансамблю та акторів теа-
тру справили на глядачів незабутні 
враження. На той час це була одна з 
найяскравіших прем’єр театру «Бе-
резіль». Вистава «Тев’є молочник» 
отримала високу оцінку журі на ХХ 
Міжнародному театральному фес-
тивалі «Мандруючі зірки» ім. класи-
ка української єврейської літерату-
ри Шолом-Алейхема у 2017 р.

Кропітка праця
Далі була кропітка робота, створю-

вали нові вистави сучасних авторів 
та класиків української і зарубіжної 
драматургії. Це такі вистави у поста-
новці Ганни Самініної як «Бориспіль-
ські казки не для дітей», «Приго-
да ведмедиків Панда», «Ніч Гельве-
ра», «Галка Моталко», «Колекціонер», 
«Розмова, якої не було», «Мій тато 
став зіркою», «Валентинів день» та ін.  

Світлана Бевз залучила до співп-
раці талановитого молодого, але 
уже досить відомого в театральних 
колах України режисера Ігоря Ма-
тіїва, він поставив на сцені театру 
«Березіль» низку вистав, які корис-
туються великим попитом у гляда-
ча. Серед них «Мина Мазайло» та 
«Розкішне весілля». З 2018 року він 
є художнім керівником театру.

Особливе місце в репертуарі те-
атру займають дитячі вистави для 
школярів. У постановці Ігоря Маті-
їва і Ганни Самініної вийшли виста-
ви «Кіт у чоботях», «Івасик Телесик», 
«Троє поросят», «Нові пригоди Чер-
воної шапочки», «Морозенко», «Со-
нечко в тобі», «Прибульчик».

«Янгол носить 
Givenchy» та «Наталка 
Полтавка» 

Хочеться зупинитись на виставах 
«Янгол носить Givenchy» режисера 
Ганни Самініної та «Наталка Полтав-
ка» режисера Ігоря Матіїва. В цьому 
році з цими виставами театр «Бере-
зіль» брав участь у дистанційному 
фестивалі «ТЕАТР.НЕТ.ПРОФІ», де от-
римав високу оцінку від журі, май-
стрів сцени, режисерів, відомих те-
атральних критиків України. 

У виставі «Янгол носить Givenchy» 
відомої сучасної драматургині Ма-
рії Рождєственської брали участь 
наші молоді актори, а також актри-
са нашого театру Лідія Фєдотова, 
яка працює в театрі з його відкрит-
тя в 2009 році, та заслужена артист-
ка України, актриса Молодого теа-
тру Олена Хижна. 

Вистава «Наталка Полтавка» Іва-
на Котляревського справила на 
журі найяскравіше враження. Була 
високо оцінена і висока вокальна 
культура виконавців (Руслана Ла-
вор, випускниця Київського інсти-
туту музики ім. Глієра), пластика, ху-
дожнє рішення та музичне рішен-
ня. Залучили до співпраці відомий 
бориспільський синтез етно рок-
гурт «ЯРРА» (керівник Роман Пусти-
рєв). Гурт став родзинкою вистави.

Дитяча творчість
Протягом 10 років на базі театру 

«Березіль» функціонувала дитяча 
театральна студія «Бориспільські 
діамантики», якою керувала Галина 
Поминальна. Вони отримували ве-
лику кількість перемог на конкур-
сах і фестивалях. На жаль, під час 
карантинних обмежень тимчасово 
студія не працює.

Проте незважаючи ні на що, по-
трібне виховання молодого поко-
ління та передача творчого досвіду 
талановитим дітям. Театр пишаєть-
ся своєю вихованкою Оленою Ка-
лініченко, яка займала призові міс-
ця, гран-прі на Міжнародних і Всеу-
країнських конкурсах і фестивалях 
у розмовному жанрі. Її талант і май-
стерність високо оцінювали майс-
три сцени, народні артисти Украї-
ни, герої України Анатолій Палама-
ренко та Ада Роговцева. І як наслі-
док високої працездатності, вона 
пройшла величезний відбір дітей 
з усієї України і зараз грає у виста-
ві-мюзиклі «Школа року», який з ве-
ликим успіхом іде на сцені Театру 
опери і балету для дітей та юнацтва 
в Києві.

 � Бориспільському муніципальному театру «Березіль» 3 
грудня виповнилося 12 років. Журналіст «Вістей» завітав 
до театру, щоб детальніше дізнатися про театральне життя, 
яке вирує на Бориспільщині.

ТЕАТР
«БЕРЕЗІЛЬ»:

ВІД ОЛЕСЯ КУРБАСА 
ДО СЬОГОДЕННЯ

Муніципальний театр «Бе-
резіль» Бориспільської місь-
кої ради Київської області є не-
прибутковим закладом культу-
ри комунальної форми влас-
ності. Засновником театру є 
Бориспільська міська рада. 
Підпорядковується управлін-
ню культури Бориспільської 
міської ради.

Муніципальним театром «Березіль» за 6 років:
• зіграно 30 прем’єр; 
• зіграно 456 вистав;
• театр відвідало 16 500 глядачів.
Всього за 12 років випустили 52 вистави.
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ВІТАЄМО

БОРИСПІЛЬСЬКА 
МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
29 листопада 2021 року 

№ 951
Про встановлення това-

риству з обмеженою відпо-
відальністю «БОРИСПІЛЬ-
ТЕПЛОЕНЕРГО» тарифів на 
теплову енергію 

та виробництво теплової 
енергії, що виробляється на 
установках 

з використанням альтер-
нативних джерел енергії для 
потреб бюджетних установ 
та організацій Бориспіль-
ської міської територіальної 
громади 

Розглянувши заяви това-
риства з обмеженою відпо-
відальністю «БОРИСПІЛЬТЕ-
ПЛОЕНЕРГО» від 01.11.2021, 
відповідно до частини 3 стат-
ті 4, статті 10 Закону України 
«Про житлово-комунальні 
послуги», статті 20 Закону 
України «Про теплопоста-
чання», підпункту 2 пункту 
«а» статті 28 Закону України 
«Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», постанови Кабі-
нету Міністрів від 06.09.2017 
№ 679 «Про затвердження 
Порядку розрахунку серед-
ньозважених тарифів на те-
плову енергію, вироблену з 
використанням природного 
газу, для потреб населення, 
установ та організацій, що 
фінансуються з державно-
го чи місцевого бюджету, її 
транспортування та поста-
чання», середньозважених 
тарифів на теплову енергію, 

вироблену з використанням 
природного газу, для потреб 
населення, установ та орга-
нізацій, що фінансуються з 
державного чи місцевого 
бюджету, її транспортування 
та постачання затверджених 
головою Держенергоефек-
тивності від 25.09.2019 вико-
навчий комітет міської ради 
ВИРІШИВ:

1. Встановити на об’єкт 
за адресою с. Кучаків, вул. 
Пащенкових,18 Б Бориспіль-
ського району Київської 
області тариф на теплову 
енергію, що виробляється 
на установках з використан-
ням альтернативних джерел 
енергії для потреб для по-
треб бюджетних установ та 
організацій Бориспільської 
міської територіальної гро-
мади за 1 Гкал — 2 950,00 грн 
з ПДВ, у тому числі: 

тариф на виробництво те-
плової енергії за 1 Гкал — 2 
600,19 грн з ПДВ;

тариф на транспортування 
теплової енергії за 1 Гкал — 
322,13 грн з ПДВ;

тариф на постачання те-
плової енергії за 1 Гкал — 
27,68 грн з ПДВ.

2. Встановити на об’єкт 
за адресою м. Бориспіль, 
вул. Котляревського,1 Бори-
спільського району Київської 
області тариф на теплову 
енергію, що виробляється 
на установках з використан-
ням альтернативних джерел 
енергії для потреб для по-
треб бюджетних установ та 
організацій Бориспільської 
міської територіальної гро-
мади за 1 Гкал — 2 950,00 грн 

з ПДВ, у тому числі: 
тариф на виробництво те-

плової енергії за 1 Гкал — 2 
600,19 грн з ПДВ;

тариф на транспортування 
теплової енергії за 1 Гкал — 
322,13 грн з ПДВ;

тариф на постачання те-
плової енергії за 1 Гкал — 
27,68 грн з ПДВ.

3. Встановити на об’єкт за 
адресою м.Бориспіль, вул. 
Глибоцька, 122 Бориспіль-
ського району Київської 
області, тариф на теплову 
енергію, що виробляється 
на установках з використан-
ням альтернативних дже-
рел енергії для потреб для 
потреб бюджетних установ 
та організацій Бориспіль-
ської міської територіальної 
громади ради за 1 Гкал — 2 
627,87 грн з ПДВ, у тому числі: 

тариф на виробництво те-
плової енергії за 1 Гкал — 2 
600,19 грн з ПДВ;

тариф на постачання те-
плової енергії за 1 Гкал — 
27,68 грн з ПДВ.

4. Товариству з обмеже-
ною відповідальністю «БО-
РИСПІЛЬТЕПЛОЕНЕРГО» у 
строк, що не перевищує 15 
днів з дати введення у дію 
тарифу на теплову енергію, 
повідомити споживачів про 
це рішення.

5. Контроль за виконанням 
цього рішення залишаю за 
собою.

Заступник міського голови  
Віталій ГОРКУН

Повідомлення про оприлюд-
нення 

проєкту детального плану те-
риторії в межах Пристоличної 
сільської ради Бориспільсько-
го району Київської області (за 
межами населеного пункту) 
орієнтовною площею до 6,15 га, 
звіту про стратегічну екологіч-
ну оцінку та початок процедури 
розгляду і врахування пропози-
цій громадськості

1) Повна назва документа 
державного планування, що 
пропонується, та стислий ви-
клад його змісту: 

Детальний план території в 
межах Пристоличної сільської 
ради Бориспільського району 
Київської області (за межами на-
селеного пункту) орієнтовною 
площею до 6,15 га є містобудівною 
документацією місцевого рівня, 
що призначений для деталізації 
архітектурно-планувальних рі-
шень попередньо розробленої 
містобудівної документації (Схема 
планування території Бориспіль-
ського району) з урахуванням 
раціонального розташування 
об’єктів нового будівництва, а та-
кож здійснення інженерного за-
безпечення в межах території, що 
проектується. Територія проєкту-
вання складається з п’яти земель-
них ділянок (кадастрові номери 
ділянок – 3220880900:08:001:0102, 
3 2 2 0 8 8 0 9 0 0 : 0 8 : 0 0 1 : 0 1 0 4 , 
3 2 2 0 8 8 0 9 0 0 : 0 8 : 0 0 1 : 0 1 0 5 , 
3 2 2 0 8 8 0 9 0 0 : 0 8 : 0 0 1 : 0 1 0 6 , 
3220880900:08:001:0107) та суміж-
них території.

Розробник – ТОВ «Адванс Ін-
вест».

2) Орган, що прийматиме рі-
шення про затвердження доку-
мента державного планування:

Пристолична сільська рада 
Київської області.

3) Передбачувана процеду-
ра громадського обговорення, 
у тому числі:

а) дата початку та строки 
здійснення процедури:

Громадське обговорення по-
чинається з 10-го грудня 2021 

року і триває до 18-го січня 
2022 року. 

б) способи участі громад-
ськості (надання письмових 
зауважень і пропозицій, гро-
мадські слухання тощо):

Відповідно до статті 12 Закону 
України «Про стратегічну еко-
логічну оцінку» громадськість 
у межах строку громадського 
обговорення має право подати 
замовнику в письмовій формі (у 
тому числі в електронному ви-
гляді) зауваження і пропозиції до 
проекту документа державного 
планування та звіту про стратегіч-
ну екологічну оцінку. Пропозиції і 
зауваження, подані після встанов-
леного строку, не розглядаються.

в) дата, час і місце проведен-
ня запланованих громадських 
слухань:

Громадські слухання відбудуть-
ся 28 грудня 2021р. о 12:00 год у 
приміщенні відділу містобудуван-
ня та архітектури Бориспільської 
районної державної адміністра-
ції за адресою: м. Бориспіль, вул. 
Котляревського, 2. Заплановано 
прилюдне обговорення проєкту 
містобудівної документації «Де-
тальний план території в межах 
Пристоличної сільської ради Бо-
риспільського району Київської 
області (за межами населеного 
пункту) орієнтовною площею до 
6,15 га» та Звіту про стратегічну 
екологічну оцінку  (розділ «Охо-
рона навколишнього природного 
середовища»).

г) орган, від якого можна от-
римати інформацію та адресу, 
за якою можна ознайомитися 
із проєктом детального плану 
території в межах Пристоличної 
сільської ради Бориспільсько-
го району Київської області (за 
межами населеного пункту) 
орієнтовною площею до 6,15 га 
та звітом про стратегічну еколо-
гічну оцінку:

Ознайомитись із проєктом 
детального плану території в 
межах Пристоличної сільської 
ради Бориспільського району 
Київської області (за межами на-

селеного пункту) орієнтовною 
площею до 6,15 га та звітом про 
стратегічну екологічну оцінку 
можна в у приміщенні відділу 
містобудування та архітектури 
Бориспільської районної дер-
жавної адміністрації за адре-
сою: м. Бориспіль, вул. Котля-
ревського, 2 в робочі дні з 09:00 
до 17:00 за адресою: м. Бори-
спіль, вул. Котляревського, 2 від 
10.12.2021 року до 18.01.2022 
року та на сайті Бориспільської 
районної державної адміністра-
ції http://www.raybori.gov.ua.

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

Бориспільська районна дер-
жавна адміністрація Київської 
області.

Адреса для подання заува-
жень та пропозицій у письмовій 
формі: 08300, Київська область, 
Бориспільський район, м. Бо-
риспіль, вул. Котляревського, 2. 

Посадовою особою, відпо-
відальною за організацію роз-
гляду пропозицій, є начальник 
відділу  містобудування та ар-
хітектури  Бориспільської ра-
йонної державної адміністрації 
Анна Степаненко.

Електронна адреса: rda@
raybori.gov.ua

Зауваження і пропозиції при-
ймаються у строк з 10.12.2021 
року по 18.01.2022 року.

д) місцезнаходження наявної 
екологічної інформації, у тому 
числі пов’язаної зі здоров’ям 
населення, що стосується доку-
мента державного планування:

Бориспільська районна дер-
жавна адміністрація Київської 
області.

4) Необхідність проведення 
транскордонних консультацій 
щодо проекту документа дер-
жавного планування:

Проведення транскордонних 
консультацій не потребує.

Підпис уповноваженої поса-
дової особи замовника
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ОГОЛОШЕННЯ
(дата офіційного опублікування в Єдиному 

реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматич-
но генерується програмними засобами ведення 
Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не 
зазначається суб’єктом господарювання)

(реєстраційний номер справи про оцінку впли-
ву на довкілля планованої діяльності (автоматично 
генерується програмними засобами ведення Єди-
ного реєстру з оцінки

впливу на довкілля ,для паперової версії зазна-
чається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 

впливу на довкілля
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧО-

ГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) ПО ОХОРОНІ, 
УТРИМАННЮ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО 
ФОНДУ М. КИЄВА «ПЛЕСО» (далі — КП «ПЛЕСО») 
(код ЄДРПОУ 23505151)

(повне найменування юридичної особи, код 
згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код 
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які 
через свої релігійні переконання відмовляються 
від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та офіційно повідомили 
про це відповідному контролюючому органу і ма-
ють відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану ді-
яльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
КП «ПЛЕСО». Код ЄДРПОУ 23505151. Юридична 

адреса: Україна, 04119, місто Київ, вул. Сім'ї Хох-
лових, будинок 15, корпус А, офіс 3. Контактний 
номер телефону: +380445411811, +380445164561. 
Керівник: Боярчук Віталій Борисович (виконуючий 
обов'язки генерального директора).

(місцезнаходження юридичної особи або місце 
провадження діяльності фізичної особи - підпри-
ємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер 
телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, тех-
нічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика.
Капітальний ремонт та благоустрій Оболон-

ського острова в Оболонському районі м. Києва з 
будівництвом розважального парку. Будівництво 
парку передбачено на земельній ділянці з када-
стровим № 8000000000:78:215:0200. Цільове при-
значення: 10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, 
рекреаційних, спортивних і туристичних цілей 
для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, 
спортивних і туристичних цілей. Загальна площа 
острова становить 14,2982 га. Цільова аудиторія 
парку: молодь, спортсмени, діти, батьки з дітьми, 
користувачі пляжу, мешканці прилеглих територій, 
рибалки та ін. 

Парк матиме багатофункціональні збалансовані 
простори із суміщенням різних функцій: рекре-
аційна (основна), оздоровча, розважальна, гос-
подарська. В основу планувально-просторової 
організації території покладено такі аспекти: роз-
вантаження парку «Наталка» за допомогою нового, 
пішохідного моста, що з'єднує парк з островом 
(проєктуватиметься окремо за розпорядженням 
Київської міської державної адміністрації № 397 від 
04.03.2020 р. «Про будівництво пішохідного мосто-
вого переходу між Оболонською набережною та 
островом Оболонський в Оболонському районі» 
і в рамках планованої діяльності з капітального 
ремонту та благоустрою Оболонського острова 
не розглядається; облаштування закільцьованої 
прогулянкової доріжки та велодоріжки; поділ пар-
ку на активні, транзитну й тихі зони. Активна зона 
включає в себе: вхідну зону з місцем інсталяції, 
встановленими малими архітектурними формами, 
фотозону, спортивну зону з місцем для тренажерів, 
спортмайданчики, скейт-парк, мотузковий парк, 
зону станції човнів з причалом, дитячі майданчики, 
пляж із зоною роздягалень, душових, медпункт, 
спостережний пункт, доріжки до води, дитячу зону, 
зону прийому сонячних ванн, зону пляжу, адап-
товану для людей з інвалідністю, майданчик для 
пляжного волейболу, зону фестивалів вуличної 
їжі, амфітеатр (мобільна сцена), зону сімейного 
відпочинку (луг), видові майданчики, громадські 
біотуалети та ін. Транзитна (буферна) зона включає 
в себе: велодоріжки, бігові доріжки, прогулянкові 
доріжки, малі архітектурні форми, громадські біо-
туалети та ін. Тиха зона включає в себе: зону рибо-
ловлі, зону сімейного відпочинку, зону барбекю; 
зону любительської орнітології («birdwatching») та 
ін. Інтерактивне обладнання зони «бердвотчингу» 
включає в себе спеціально розроблену систему, 
яка допомагає природним чином приваблювати 
птахів та сприяти їх комфортному заселенню.

Функціональні зони природним чином випли-
вають з рельєфу місцевості (поляни для відпочин-
ку — на галявинах, природносформований пляж, 
пристань — на місці, де берег високий і річка ві-
дразу глибока тощо). 

Технічна альтернатива 1.
Технічною альтернативою №1 є будівництво 2-х 

артезіанських свердловин з обсягами водоспо-
живання до 22м3/добу кожна, які не потребують 
необхідності отримання Дозволу на спеціальне 
водокористування (відповідно до ст. 48 Водного 
кодексу України), із забезпеченням дотриман-
ня вимог Постанови Кабінету Міністрів України 
№2024 від 18 грудня 1998 року «Про правовий 
режим зон санітарної охорони водних об'єктів», 
щодо утримання в належному стані території І 
поясу зон санітарної охорони(ЗСО) та вимог По-
станови Кабінету Міністрів України №963 від 8 
жовтня 2012 року «Про затвердження Порядку 
державного обліку артезіанських свердловин, 
облаштування їх засобами вимірювання об'єму 
видобутих підземних вод».

Технічна альтернатива 2.
Технічною альтернативою №2 є забезпечення 

о-ва Оболонський інженерними мережами водо-
проводу та каналізації централізованим способом 
з підключенням до міських мереж з проведенням 
відповідних будівельних робіт, що можуть призве-
сти до порушення ґрунтового шару та геологічного 
середовища, що склались на острові, а також по-
требують проведення відповідних робіт на землях 
Водного фонду та території місцевого пляжу.

3. Місце провадження планованої діяльності, 
територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: те-
риторіальна альтернатива 1.

Капітальний ремонт та благоустрій Оболон-
ського острова в Оболонському районі м. Києва 
із будівництвом розважального парку перед-
бачено на земельній ділянці з кадастровим № 
8000000000:78:215:0200 (Цільове призначення: 
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, ре-
креаційних, спортивних і туристичних цілей для 
культурно- оздоровчих потреб, рекреаційних, 
спортивних і туристичних цілей). Площа: 14,2982 
га. Острів має витягнуту форму з півночі на пів-
день. Має довжину 1100м і максимальну ширину 
200м. Максимальний перепад відміток близько 
4м. Береги укріплені кам'яною накидкою, з пів-
нічного боку — бетонними плитами, засаджені 
кущами і берегоукріплювальними рослинами. Із 
західного боку є зони пляжів, біля північного бе-
рега — зарості водних макрофітів. Острів вкритий 
рослинним покривом, з дорослими деревами, які 
передбачається зберегти. Існуючу сітку стежинок 

передбачено зберегти у східній частині острова.
Ділянка в цілому відповідає містобудівним 

вимогам, забезпечує дотримання санітарних, по-
жежних, екологічних вимог. Цільове призначення 
земель на рахунок будівництва парку дотриму-
ється. Місце провадження планованої діяльності 
погоджено Рішенням Виконавчого органу Київ-
ської міської ради (Київська  міська державна ад-
міністрація) №8 від 05.01.2018 р. «Про Програму 
економічного і соціального розвитку м.  Києва 
на 2018-2020 роки» («Реконструкція i будівниц-
тво пiшохiдно-дорожньої мережі з благоустроєм 
в частині створення рекреаційного маршруту з 
улаштуванням мостових переходів у районі Обо-
лонської набережної, півострова Собаче гирло та 
острова Оболонська коса»).

Місце провадження планованої діяльності: те-
риторіальна альтернатива 2.

Інші територіальні альтернативи не розгляда-
ються, так як місце провадження планованої діяль-
ності є доцільним, оптимальним варіантом, що не 
суперечить вимогам чинного природоохоронного 
законодавства та погоджене Рішенням Виконавчо-
го органу Київської міської ради (Київська міська 
державна адміністрація) №8 від 05.01.2018 р. «Про 
Програму економічного і соціального розвитку м. 
Києва на 2018-2020 роки». 

4. Соціально-економічний вплив планованої 
діяльності

Парки — це важливі елементи планування 
структури міста, вони формують зелену зону міста. 
В житті міста вони мають таке значення: містобу-
дівне, санітарно-гігієнічне та естетичне. Реаліза-
ція даного проекту спрямована насамперед на 
задоволення потреб у рекреації та забезпечення 
дозвіллям та відпочинком мешканців Оболонсько-
го району та м. Києва загалом. В результаті прова-
дження планованої діяльності острів зі старими 
деревами і самосівом перетворюється в парк, який 
забезпечує простір для відпочинку.

5. Загальні технічні характеристики, у тому чис-
лі параметри планованої діяльності (потужність, 
довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Будівництво та обслуговування парку перед-
бачено на земельній ділянці з кадастровим № 
8000000000:78:215:0200. Цільове призначення: 
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекре-
аційних, спортивних і туристичних цілей. Площа: 
14,2982 га, довжина 1100 м, максимальна ширина 
200 м.

Будівництво планується в 3 черги. До першої 
черги входять підготовчі роботи: розчистка та 
планування території будівництва, влаштування 
перехідних доріг, влаштування покриття пляжної 
зони, влаштування кріплення берегової лінії.

У другу чергу створюються рекреаційні зони 
(дитяча, ярмаркова, зона з альтанками для відпо-
чинку, зона станції човнів і зелена зона. Крім зон, 
з їх наповненням, будуються головна алея, вело-
сипедна і бігова доріжки, прогулянкові доріжки 
з видовими майданчиками та інженерні мережі. 

У третю чергу проектування передбачено про-
кладання кабельної лінії від існуючої електромережі 
до проектованої компактної комплектної трансфор-
маторної підстанції потужністю 250 кВт. Підключення 
до зовнішніх електромереж та місце встановлення 
трансформаторної підстанції планується згідно тех-
нічних умов № ЦНП2-0535-21 від 15.03.2021 ПрАТ 
«ДТЕК Київські електромережі».

Обсяги основних робіт включають в себе де-
монтажні роботи, розбирання бортового каменю, 
улаштування нових покриттів доріжок, тротуарів, 
встановлення МАФ, лав, урн, майданчика для сміт-
тєвих контейнерів, контейнерів для твердих побу-
тових відходів, озеленення території, прокладання 
силових кабелів, встановлення опор освітлення 
тощо. Площа озеленення складає 6,8 га, площа 
мощення — 17134 м2. 

Водопостачання будівель острова передбача-
ється від водозабірних свердловин. Для очистки 
та підготовки питної води передбачена система 
очистки. Загальне розрахункове (на 994 відвіду-
вача) водоспоживання/водовідведення складає 
39,76 м3/добу. 

Основне споживання електроенергії після про-
ведення робіт з ремонту та благоустрою острова 
передбачається на освітлення, живлення свердло-
вин та локальних очисних споруд, розташованих 
по всій території. Потреба у електричній енергії 
складає 54750 кВт/рік.

На період будівництва електропостачання на 
лінійних роботах передбачається від пересувних 
електростанцій і ЛЕП — 0,4 кВт, водопостачання 
— з існуючих джерел шляхом підвозу води авто-
цистернами.

6. Екологічні та інші обмеження планованої ді-
яльності за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1.
Екологічні та інші обмеження планованої 

діяльності встановлюються згідно з чинним за-
конодавством України, включаючи «Земельний 
кодекс» України, «Водний кодекс» України, Закони 
України «Про охорону навколишнього природного 
середовища», «Про охорону земель», «Про зелені 
насадження міст та інших населених пунктів», По-
станови Кабінету Міністрів України №2024 від 18 
грудня 1998 року «Про правовий режим зон сані-
тарної охорони водних об'єктів», щодо утримання 
в належному стані території І поясу зон санітарної 
охорони(ЗСО) та Постанови Кабінету Міністрів 
України №963 від 8 жовтня 2012 року «Про затвер-
дження Порядку державного обліку артезіанських 
свердловин, облаштування їх засобами вимірю-
вання об'єму видобутих підземних вод». Санітар-
но-епідеміологічні обмеження встановлюються за 
нормативами гранично-допустимих концентрацій 
забруднюючих речовин у повітрі, воді, шумового, 
електромагнітного впливу, іонізуючого впливів, 
а також граничнодопустимих викидів техніки , 
обладнання, транспортних засобів тощо. Техніч-
ні рішення проектної діяльності є безпечними 
для місцевого населення, відповідають діючому 
природоохоронному законодавству, зокрема Зе-
мельному та Водному кодексу України, ЗУ «Про 
природно-заповідний фонд України». Проектом 
передбачено максимальне збереження існуючих 
природніх комплексів.

Щодо технічної альтернативи 2.
Екологічні та інші обмеження планованої діяль-

ності встановлюються згідно з чинним законодав-
ством України, включаючи «Земельний кодекс» 
України, «Водний кодекс» України, Закони України 
«Про охорону навколишнього природного сере-
довища», «Про охорону земель», «Про зелені наса-
дження міст та інших населених пунктів», санітар-
но-епідеміологічні обмеження встановлюються за 
нормативами гранично-допустимих концентрацій 
забруднюючих речовин у повітрі, воді, шумового, 
електромагнітного впливу, впливу іонізуючого 
випромінювання, а також граничнодопустимих 
викидів техніки, обладнання, транспортних засо-
бів та ін.

Щодо територіальної альтернативи 1.
Аналогічно технічній альтернативі №1
Щодо територіальної альтернативи 2.
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і 

захист території за альтернативами:
Щодо технічної альтернативи 1.
При реалізації проекту будуть здійснені всі 

заходи з інженерної підготовки та захисту проек-
тованої території

від несприятливих природних (зсуви, ерозія 
схилів, підтоплення тощо) процесів з урахуван-
ням результатів інженерно- геологічних вишуку-
вань. Проектні рішення в період будівництва та 
експлуатації будуть забезпечувати збереження та 
раціональне використання природніх ресурсів, 
будуть передбачені заходи протидії підтопленню, 
просіданню, активізації інших екзогенних про-
цесів, а також охоронні, відновлювані, захисні та 
компенсаційні заходи. 

Щодо технічної альтернативи 2.
При реалізації проекту будуть здійснені всі за-

ходи з інженерної підготовки та захисту проекто-
ваної території від несприятливих природних (зсу-
ви, ерозія схилів, підтоплення тощо) з урахуванням 
результатів інженерно- геологічних вишукувань. 
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, та 
інші вишукування будуть виконані у необхідному 
обсязі згідно з чинним законодавством. Проектні 
рішення в період будівництва та експлуатації бу-
дуть забезпечувати збереження та раціональне 
використання природніх ресурсів, будуть перед-
бачені заходи протидії підтопленню, просіданню, 
активізації інших екзогенних процесів, а також 
охоронні, відновлювані, захисні та компенсаційні 
заходи при проведення будівельних робіт на зем-
лях Водного фонду.

Щодо територіальної альтернативи 1.
Аналогічно технічній альтернативі №1.
Щодо територіальної альтернативи 2.
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу 

на довкілля:
Щодо технічної альтернативи 1.
 Клімат та мікроклімат — викиди, або ландшаф-

тні зміни, які можуть істотно вплинути на клімат і 
мікроклімат в процесі будівництва та експлуатації 
відсутні;

 Повітряне середовище — відбувається місцеве 
забруднення атмосферного повітря від працюючих 
будівельних машин та механізмів (від двигунів ма-
шин та механізмів, що працюють на органічному 
паливі; при зварюванні та різанні металів; здійс-
ненні процесів фарбування). При експлуатації 
прогнозуються впливи на повітряне середовище 
від двигунів внутрішнього згорання (річковий 
транспорт) та викиди від зони барбекю.

Водне середовище — вплив полягає у водо-
споживанні (передбачається будівництво 2-х ар-
тезіанських свердловин) та водовідведенні. Водні 
ресурси будуть використовуватись для господар-
сько-побутових потреб. Проектом не передбачене 
скидання неочищених стічних вод у поверхневі 
водойми та їх потрапляння на ґрунти та в ґрунтові 
води. Будуть дотримані вимоги Водного Кодексу 
України, Постанови Кабінету Міністрів України 
№ 2024 від 18 грудня 1998 року «Про правовий 
режим зон санітарної охорони водних об'єктів», 
щодо утримання в належному стані території І 
поясу зон санітарної охорони(ЗСО) та вимоги 
Постанови Кабінету Міністрів України № 963 від 
8 жовтня 2012 року «Про затвердження Порядку 
державного обліку артезіанських свердловин, 
облаштування їх засобами вимірювання об'єму 
видобутих підземних вод».

Геологічне середовище та ґрунти — вплив 
об’єкта на ґрунти та геологічне середовище в 
режимі експлуатації полягає у використанні під-
земних водоносних горизонтів. Передбачається 
незначний та короткотривалий вплив в період 
будівельних робіт (порушення верхнього шару 
ґрунту).

Земельні ресурси — помірний вплив на земель-
ні ресурси. Після завершення усіх будівельно-мон-
тажних робіт виконується видалення будівельного 
та іншого сміття, благоустрій території.

Біорізноманіття: вплив на рослинний і тва-
ринний світ характеризується як низький. Будуть 
передбачені дії, спрямовані на зменшення мож-
ливих ризиків порушення природного рослинно-
го покриву при будівництві. Планова діяльність 
суттєво не змінить складу рослинних угруповань, 
фауни, видової різноманітності, популяцій домі-
нуючих, цінних видів і видів, що охороняються, їх 
фізіологічного стану і продуктивності. Роботи по 
видаленню малоцінних та деградованих зелених 
насаджень будуть проводитись у відповідності з 
чинним законодавством та з виплатою компенса-
ційної   вартості.

Природно-заповідний фонд — Реалізація пла-
нованої діяльності буде здійснюватися із забезпе-
ченням виконання вимог чинного законодавства, 
в тому числі: Закону України «Про природно-запо-
відний фонд», «Про охорону навколишнього при-
родного середовища», «Лісового кодексу України» 
та ін. Більш детальна інформація буде наведена у 
Звіті з ОВД.

Навколишнє соціальне середовище — створен-
ня парку передбачено саме з метою забезпечення 
мешканців міста дозвіллям, відпочинком, задово-
лення культурних потреб, збереження природ-
но-заповідного фонду. Вплив — позитивний.

Навколишнє техногенне середовище — вплив 
не передбачається.

Культурна спадщина — вплив на культурну 
спадщину відсутній. Однак якщо на етапі будів-
ництва виявиться можливий вплив на культурну 
спадщину, то для зменшення впливу чітко дотри-
муватимуться вимоги і положення законодавства 
України, зокрема, частини першої статті 37 Закону 
України «Про охорону культурної спадщини».

Шумовий вплив — на стадії будівництва джере-
лом шуму є автотранспорт, а також будівельна тех-
ніка, які не будуть мати довгострокового шкідли-
вого впливу. На стадії експлуатації шумовий вплив 
формуватиметься за рахунок біогенного шуму та 
шуму, що створюється річковим транспортом.

Утворення відходів: У будівельний період пе-
редбачаються відходи від будівельно-монтажних 
робіт та від життєдіяльності працівників. В період 
рекреаційної експлуатації острова утворювати-
муться побутові, харчові та ін. відходи, які будуть 
тимчасово зберігатися у спеціально виділених міс-
цях та передаватимуться іншим службам, згідно з 
попередньо укладеними договорами.

Щодо технічної альтернативи 2.
 Клімат та мікроклімат — викиди, які можуть 

вплинути на клімат і мікроклімат в процесі будів-
ництва та експлуатації відсутні; 

Повітряне середовище — відбувається не-
значне забруднення атмосферного повітря від 
працюючих будівельних машин та механізмів (від 
двигунів машин та механізмів, що працюють на 
органічному паливі; при зварюванні та різанні 
металів; здійсненні процесів фарбування). При 
експлуатації прогнозуються впливи на повітряне 
середовище від двигунів внутрішнього згорання 
(річковий транспорт) та викиди від зони барбекю. 

Водне середовище – вплив полягає у водоспо-
живанні та водовідведенні. Водні ресурси будуть 
використовуватись для господарсько-побутових 
потреб. Передбачається організоване відведення 
господарсько-побутових стічних вод до міських 
каналізаційних мереж. Проектом не передбачене 
скидання неочищених стічних вод у поверхневі 
водойми та їх потрапляння на ґрунти та в ґрунтові 
води.

Геологічне середовище та ґрунти – вплив об’єк-
та на ґрунти та геологічне середовище в режимі 
експлуатації відсутній. Передбачається вплив в 
період будівельних робіт – порушення ґрунтово-
го шару та геологічного середовища, що склались 

на острові, а також проведення будівельних робіт 
на землях Водного фонду та території місцевого 
пляжу.

Земельні ресурси – помірний вплив на земельні 
ресурси. Після завершення усіх будівельно-мон-
тажних робіт виконується видалення будівельного 
та іншого сміття, благоустрій території.

Біорізноманіття: вплив на рослинний і тварин-
ний світ характеризується як низький. Будуть пе-
редбачені дії, спрямовані на зменшення можливих 
ризиків щодо порушення природного рослинно-
го покриву при будівництві. Планова діяльність 
суттєво не змінить складу рослинних угруповань, 
фауни, видової різноманітності, популяцій домі-
нуючих, цінних видів і видів, що охороняються, їх 
фізіологічного стану і продуктивності. Роботи по 
видаленню малоцінних та деградованих зелених 
насаджень будуть проводитись у відповідності з 
чинним законодавством та з виплатою компенса-
ційної вартості.

Природно-заповідний фонд — реалізація пла-
нованої діяльність буде здійснюватися із забезпе-
ченням виконання вимог чинного законодавства, 
в тому числі: Закону України «Про природно-запо-
відний фонд», «Про охорону навколишнього при-
родного середовища», «Лісового кодексу України» 
та ін. Більш детальна інформація буде наведена у 
Звіті з ОВД.

Навколишнє соціальне середовище — створен-
ня парку передбачено саме з метою забезпечення 
мешканців міста дозвіллям, відпочинком, задово-
лення культурних потреб, збереження природ-
но-заповідного фонду. Вплив — позитивний.

 Навколишнє техногенне середовище — вплив 
не передбачається.

Культурна спадщина — вплив на культурну 
спадщину відсутній. Однак якщо на етапі будів-
ництва виявиться можливий вплив на культурну 
спадщину, то для зменшення впливу чітко дотри-
муватиметься вимог і положень законодавства 
України, зокрема, частини першої статті 37 Закону 
України «Про охорону культурної спадщини».

Шумовий вплив — на стадії будівництва джере-
лом шуму є автотранспорт, а також будівельна тех-
ніка, які не будуть мати довгострокового шкідли-
вого впливу. На стадії експлуатації шумовий вплив 
формуватиметься за рахунок біогенного шуму та 
шуму, що створюється річковим транспортом.

У будівельний період передбачаються відходи 
від будівельно-монтажних робіт та від життєдіяль-
ності працівників. В період рекреаційної експлуа-
тації острова утворюватимуться побутові, харчові 
та ін. відходи, які будуть тимчасово зберігатися у 
спеціально виділених місцях та передаватимуться 
іншим службам, згідно з попередньо укладеними 
договорами. 

Щодо територіальної альтернативи 1.
Аналогічно технічній альтернативі №1.
Щодо територіальної альтернативи 2.
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої 

чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які 
можуть мати значний вплив на довкілля та підля-
гають оцінці впливу на довкілля (зазначити відпо-
відний пункт і частину статті 3 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля»)

Згідно із Законом України «Про оцінку впли-
ву на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII, стаття 
3, належить до другої категорії видів планованої 
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля, згідно із ст. 3, ч.2 п. 12 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля», а саме тематичні 
розважальні парки на площі понад 1 га, діяльність, 
що проводиться на територіях та об’єктах приро-
до-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах.

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

Підстави для здійснення оцінки транскордон-
ного впливу на довкілля відсутні. Планована ді-
яльність не входить до Переліку видів діяльності, 
які можуть чинити значний шкідливий транскор-
донний вплив, згідно Додатку I до «Конвенції про 
оцінку впливу на навколишнє середовище у тран-
скордонному контексті», ратифікованої Законом 
України №534-XIV (534-14) від 19.03.99 р.

11. Планований обсяг досліджень та рівень де-
талізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля

Обсяг досліджень та рівень деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, ви-
конується у відповідності до ст. 6 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 
№ 2059-VIII.

Будуть досліджені величини впливів, зумовле-
них використанням у процесі провадження пла-
нованої діяльності земель, ґрунтів, передбачені 
заходи щодо зменшення негативного впливу вико-
нання будівельних робіт на ґрунти, заходи з інже-
нерної підготовки та захисту території, зокрема бе-
регозахисні, щодо запобігання підтопленню тощо.

Буде проведено оцінку за видами та обсяга-
ми очікуваних скидів, забруднення води, які ви-
никатимуть у результаті виконання підготовчих 
і будівельних робіт та провадження планованої 
діяльності, будуть враховані обмеження, пов’яза-
ні з виконанням робіт на землях водного фонду, 
передбачені заходи з охорони водних об’єктів 
(поверхневих та підземних) від виснаження, за-
бруднення та засмічення.

Будуть проведені дослідження біорізноманіття, 
оцінено стан видів фауни та флори, їх угруповань 
та взаємозв’язків між ними на території, що зазнає 
впливу під час провадження планованої діяльно-
сті, наявність на території планованої діяльності 
видів, занесених до Червоної книги України та 
перелічених у Резолюції 6 Бернської конвенції, 
що зустрічаються (в тому числі видів, що мігрують 
через цю територію), угруповань Зеленої книги 
України та оселищ, перелічених у Резолюції 4 
Бернської конвенції, розроблені заходи (включно 
з компенсаційними), що будуть застосовані для 
зменшення або усунення негативних виливів пла-
нованої діяльності на природне середовище, в т. ч. 
на біорізноманіття. 

Буде наведено інформацію щодо видового та 
кількісного складу гідробіонтів, що ймовірно, за-
знає впливу з боку планованої діяльності, зокрема 
видовий склад та приблизні розміри популяцій 
риб, які здійснюють добові та сезонні міграції че-
рез територію та поряд з територією планованої 
діяльності в різні сезони року, видового складу 
водноболотних та прибережних птахів, а також 
амфібій, ссавців та рептилій річки Дніпро та остро-
ва в різні сезони року,  видовий склад рослинних 
угруповань острова. 

Буде оцінено ймовірні зміни біорізноманіття 
в результаті провадження планованої діяльності 
(зміни видового складу флори та фауни, очікувані 
втрати рибних ресурсів, вплив на види флори та 
фауни, занесені до Червоної книги України та Ре-
золюції 6 Бернської конвенції, що зустрічаються в 
річці Дніпро, в її водоохоронній зоні, а також на 
острові, на угруповання цих видів та угруповання 
Зеленої книги України.

Буде передбачено заходи щодо охорони те-
риторій та об’єктів природно-заповідного фонду, 
охорони та відтворення рослинного та тваринного 

світу, а також захист від пошкоджень при вико-
нанні будівельних робіт зелених насаджень, які 
підлягатимуть збереженню відповідно з матеріа-
лами їх обстеження.

Буде розроблено програму моніторингу стану 
навколишнього природного середовища (в т. ч. 
біорізноманіття) в процесі провадження плано-
ваної діяльності. 

Буде виконано оцінку за видами та кількістю 
очікуваних викидів у будівельний період та в 
результаті провадження планованої діяльності, 
а також оцінку впливу на довкілля, зумовленого 
шумовим забрудненням.

Буде виконано оцінку за видами та кількістю 
очікуваних відходів, які будуть утворюватися у 
результаті виконання підготовчих і будівельних 
робіт та провадження планованої діяльності та пе-
редбачено заходи для забезпечення роздільного 
збору побутових відходів у процесі експлуатації 
зони відпочинку.

Буде виконано оцінку впливу на клімат внаслі-
док провадження планованої діяльності.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та 
можливості для участі в ній громадськості

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

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

проведення громадського обговорення плано-
ваної діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки 
впливу на довкілля, будь-якої додаткової інфор-
мації, яку надає суб’єкт господарювання, а також 
інформації, отриманої від громадськості під час 
громадського обговорення, під час здійснення 
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої 
інформації;

надання уповноваженим органом мотивовано-
го висновку з оцінки впливу на довкілля, що вра-
ховує результати аналізу, передбаченого абзацом 
п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкіл-
ля у рішенні про провадження планованої діяльно-
сті, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля упов-
новажений орган, виходячи з оцінки впливу на 
довкілля планованої діяльності, визначає допусти-
мість чи обґрунтовує недопустимість провадження 
планованої діяльності та визначає екологічні умо-
ви її провадження.

Забороняється розпочинати провадження пла-
нованої діяльності без оцінки впливу на довкілля 
та отримання рішення про провадження плано-
ваної діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передба-
чає право і можливості громадськості для участі у 
такій процедурі, зокрема на стадії обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля, а також на стадії розгляду уповноваже-
ним органом поданого суб’єктом господарювання 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 
25 робочих днів громадськості надається можли-
вість надавати будь-які зауваження і пропозиції 
до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої 
діяльності, а також взяти участь у громадських слу-
ханнях. Детальніше про процедуру громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
буде повідомлено в оголошенні про початок гро-
мадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території 
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 
України з метою запобігання поширенню на те-
риторії України гострої респіраторної хвороби 
(COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, до повного його скасування та протягом 
30 днів з дня скасування карантину, громадські 
слухання не проводяться і не призначаються на 
дати, що припадають на цей період, про що зазна-
чається в оголошенні про початок громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

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

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення 
цього повідомлення на офіційному веб-сайті упов-
новаженого органу громадськість має право нада-
ти уповноваженому органу, зазначеному у пункті 
15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до 
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

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

У разі отримання таких зауважень і пропозицій 
громадськості вони будуть розміщені в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані 
суб’єкту господарювання (протягом трьох робо-
чих днів з дня їх отримання). Особи, що надають 
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчу-
ють свою згоду на обробку їх персональних даних.

Суб’єкт господарювання під час підготовки 
звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати частково або об-
ґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції 
громадськості, надані у процесі громадського об-
говорення обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля. Детальна інформація про це 
включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої ді-
яльності

Відповідно до законодавства рішенням про 
провадження даної планованої діяльності буде 
Дозвіл на

 виконання будівельних робіт, що видається 
Державною архітектурно-будівельною інспекці-
єю та  інші  документи дозвільного характеру, пе-
редбачені законодавством, за умови, що вони не 
передбачають встановлення (затвердження) змін 
у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням 
про провадження планованої діяльності або по-
довження строків її провадження (згідно пункту 9 
статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»).

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості 
до планованої діяльності, обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно 
надсилати до

Управління екології та природних ресурсів ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації). Поштова адреса: 
04080. м. Київ, вул. Турівська. 28. тел: (044) 366-64-
10. Електронна пошта: ecology@kyivcity.gov.ua Кон-
тактна особа: Заступник начальника Управління 
— начальник відділу охорони навколишнього се-
редовища та оцінки впливу на довкілля Тіщенкова 
Марина Олегівна. 
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ПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.25 М/с "Пінгвиня Пороро"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.10, 5.10 Новини
7.05 Енеїда
8.05 Проєкт "Свої"
8.10 Художній серіал "Артур та Джордж" 

(16+)
9.10 Телепродаж
9.40 Т/с "Любов та помста" (16+)
10.35 Д/ф "Дикуни"
11.00 Прем'єра. Прозоро:про соціальне
12.00, 18.20 "По-людськи"
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 "Світ дикої природи"
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ф "Особливий загін. Супер - 

чуття"
19.55 "Дикі острови"
22.00 Полюси
23.00 Перша шпальта

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, 21.10 Комедія "Різниця у віці"
21.45 Т/с "Свати"
22.45 "Твій вечір"
23.45 "ТСН 10 вражаючих подій дня"
23.55 Пригоди "Перлина нілу"
2.00 Драма "Спадок блудниці"

ІНТЕР.
5.30, 22.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00, 11.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Інструкції не додаються" (16+)
14.50, 15.50 "Вещдок"

16.30 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 3.50 "Стосується кожного"
20.00, 1.55 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Большое дело"
23.45 Х/ф "День праці" (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Мисливці за чудесами
10.00 Агенти справедливості (12+)
14.10, 15.30, 17.00 Т/с "Дитячий 

охоронець" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Я заберу твою сім'ю" (16+)
23.10 Т/с "Я не вірю" (16+)
1.30 Телемагазин

ICTV.

9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм

10.10 Громадянська оборона
10.45, 13.25 Х/ф "Гра" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.25 Т/с "Пес" (16+)
17.45 Т/с "Дільничний з ДВРЗ - 2" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.10 Хто хоче стати мільйонером? 
Ігрове шоу Прем’єра

21.25 Т/с "Пес-6" (16+)
22.40 Т/с "Пес-2" (16+)
23.45 Т/с "Закляті друзі" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
9.30 Т/с "Надприродне" (16+)
12.05 "Суперінтуїція"
14.05 Х/ф "Першому гравцю 

приготуватися" (12+)
17.00 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Діти проти зірок"
20.40 Х/ф "13 друзів Оушена"
23.05 Х/ф "Афера Олівера Твіста" (12+)

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
6.05 Т/с "Комісар Рекс"
9.05, 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 "Привіт, тату!" (12+)
1.10 Т/с "Ніконов і Ко" (16+)

НТН.
6.20 "Будьте здоровi"
7.55, 17.00, 3.05, 3.50 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.35 "Свідок"
9.00 Х/ф "В останню чергу"
10.50, 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, 3.20 "Вартість життя"
0.45 "Легенди карного розшуку"
4.50 "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, 
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 Роздивись
6.25 М/с "Пінгвиня Пороро"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.10, 5.10 Новини
7.05 Енеїда
8.05 Т/с "Краща половина"
9.10 Телепродаж
9.40 Т/с "Любов та помста" (16+)
10.35 Д/ф "Дикуни"
11.00 Прем'єра. Прозоро:про соціальне
12.00, 18.20 "По-людськи"
13.10, 1.20 Прозоро: про актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 0.10, 5.45 Спорт
15.20 Концерт
16.30 Д/ф "Світ дикої природи"
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ф "Особливий загін. Супер - 

чуття"
19.55 "Дикі острови"
22.00 Полюси
23.00 Бігус Інфо
0.25 Т/с "Округ Дюрем" (16+)
2.45 Невідомі Карпати

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

ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.10 Комедія "Різниця у віці"
21.45 Т/с "Свати"
22.45 "Твій вечір"
23.45 "ТСН 10 вражаючих подій дня"
23.55 Пригоди "Роман з каменем"
2.05 Драма "Мандри блудниці"
5.35 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.30, 22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00, 11.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Двоє - це занадто" (16+)

14.50, 15.50 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 4.15 "Стосується кожного"
20.00, 2.05 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Большое дело"
23.50 Х/ф "Сутичка" (16+)
2.35 Т/с "Два серця" (12+)
5.00 "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 Агенти справедливості (12+)
14.10, 15.30, 17.00 Т/с "Дитячий 

охоронець" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Я заберу твою сім'ю" (16+)
23.10 Т/с "Ніколи не пізно" (12+)
1.25 Телемагазин
1.55 Гучна справа
2.50 Реальна містика

ICTV.
4.20 Факти
4.45 Т/с "Розтин покаже" (16+)
6.30 Ранок у великому місті

8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10, 20.20 Громадянська оборона
11.05, 13.25 Х/ф "Мордекай" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 16.15 Т/с "Пес" (16+)
17.45 Т/с "Дільничний з ДВРЗ - 2" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.20 Т/с "Пес-6" (16+)
22.35 Т/с "Пес-2" (16+)
23.40 Т/с "Закляті друзі" (16+)
2.55 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 8.00 "Kids time"
6.05 М/ф "Ральф - руйнівник"
8.05 "Орел і решка"
10.00 Т/с "Надприродне" (16+)
12.40 "Суперінтуїція"
14.40 Х/ф "Перевага" (16+)
17.00 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Екси" (16+)
21.00 Х/ф "12 друзів Оушена"
23.40 Х/ф "Мистецтво обману" (16+)
1.45 Х/ф "Учень Мерліна" (16+)

СТБ.
8.30, 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 "Любов з ароматом кави" 

(12+)

НТН.
7.50, 17.00, 3.00, 4.05 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30 "Свідок"
9.00 Х/ф "Прощальна гастроль "Артиста"
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, 3.35 "Будьте здоровi"
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, 18.00, 
19.45 "Репортер". Новини

7.10, 8.10 "Новий день"

9.10, 10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.15 "Обідня перерва"
14.10 "Великий день"
16.10 "Час пік"
17.10 "Ситуація"
18.15 "Ехо України"
20.00 "Двобій"

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» 
В ІНТЕРНЕТІ, 
ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, 

БЕРІТЬ УЧАСТЬ 
В ОБГОВОРЕННІ 

МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

СЕРЕДА,  15 грудня

UA: ПЕРШИЙ.
7.05 Енеїда
8.05 Т/с "Краща половина"
8.35 Невідомі Карпати
8.50 Проєкт "Свої"
9.00 Божественна Літургія Православної 

Церкви України
11.30 Д/ф "Дикуни"
12.00, 18.20 "По-людськи"
13.10, 3.45 Прозоро: про актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.35, 0.30, 5.50 Спорт
15.20 Концерт. Хорея Козацька
16.30 Д/ф "Світ дикої природи"
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ф "Особливий загін. Супер - 

чуття"
20.00 "Дика природа Чилі"
21.45 "Зворотний відлік"
23.30 Перша шпальта
0.45 Т/с "Округ Дюрем" (16+)
1.35 Х/ф "Чорнобиль.Чотири квітневі дні" 

(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, 21.10 Комедія "Різниця у віці"
21.45 Т/с "Свати"
22.45 "Твій вечір"
23.45 "ТСН 10 вражаючих подій дня"
23.55 Комедія"1+1"
2.10 Трилер "Велогонка без правил"
4.05 Трилер "Повернення"

ІНТЕР.
2.10 Х/ф "В обіймах брехні" (16+)
4.05, 4.45 М/ф
5.15, 22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10 "Ранок з ІНТЕРом"
9.20 Ранок з ІНТЕРом
10.05, 18.00, 19.00, 4.00 "Стосується 

кожного"
12.25 Х/ф "Кохання чаклунки"
14.35 "Вещдок"
16.05 "Жди меня. Україна"
20.00, 1.50 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Большое дело"
23.50 Х/ф "Вітряна ріка" (16+)
2.20 Т/с "Два серця" (12+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок із Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Мисливці за чудесами
10.00 Агенти справедливості (12+)
14.10, 15.30, 17.00 Т/с "Дитячий 

охоронець" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Я заберу твою сім'ю" (16+)
23.10 Т/с "Ніколи не пізно" (12+)
1.25 Телемагазин
1.55 Гучна справа
2.50 Реальна містика

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей
4.30 Т/с "Розтин покаже" (16+)
6.25 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.10, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05 Громадянська оборона
10.15, 13.25 Х/ф "Полювання на злодіїв" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 16.15 Т/с "Пес" (16+)
17.45 Т/с "Дільничний з ДВРЗ - 2" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.10 Хто хоче стати мільйонером? 

Ігрове шоу Прем’єра
21.30 Т/с "Пес-6" (16+)
22.50 Свобода слова
0.10 Х/ф "Пес на ланцюгу" (18+)
2.00 Прихована небезпека
2.55 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 "Kids time"
6.05 М/ф

6.15 М/ф "Том і Джеррі: Робін Гуд та 
Миша-сміхотунка"

7.20 "Орел і решка"
9.30 Т/с "Надприродне" (16+)
12.15 Х/ф "Знаки" (16+)
14.40 Х/ф "Зоряний десант"
17.00 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Пекельна кухня"
21.00 Х/ф "11 друзів Оушена"
23.35 Х/ф "Закляті шахраї" (16+)
1.35 Х/ф "Учень Мерліна" (16+)
2.30 "Служба розшуку дітей"
2.35 "Зона ночі"

СТБ.
6.05 Т/с "Комісар Рекс"
8.55, 11.50 "МастерШеф Професіонали" 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
12.00, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
15.40, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "СуперМама" (12+)
20.15, 22.50 Т/с "З чистого листа"
1.10 Т/с "Ніконов і Ко" (16+)

НТН.
5.00, 4.55 "Top Shop"
5.50, 17.00, 3.20, 3.55 "Випадковий 

свідок"
5.55 "Таємниці світу"
7.25 Х/ф "Фронт за лінією фронту" (12+)
10.45, 21.15 Т/с "Менталіст" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 2.50 "Свідок"
13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.45, 23.00 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
18.20, 3.25 "Свідок. Агенти"

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

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

7.10, 8.10 "Новий день"
9.10, 10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.15 "Обідня перерва"
14.10 "Великий день"
16.10 "Час пік"
17.10 "Ситуація"
18.15 "Ехо України"
20.00 "Про політику"
22.00 "Спецтема"
23.00 "Перша передача"

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

ПОНЕДІЛОК, 13 грудня

ВІВТОРОК,  14 грудня
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Відтінки України
6.25 М/с "Пінгвиня Пороро"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.10, 5.10 Новини
7.05 Енеїда
8.05 Проєкт "Свої"
8.10 Художній серіал "Артур та Джордж" 

(16+)
9.10 Телепродаж
9.40 Т/с "Любов та помста" (16+)
10.35 Д/ф "Дикуни"
11.00 Прем'єра. Прозоро:про соціальне
12.00, 18.20 "По-людськи"
13.10, 1.20 Прозоро: про актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10 Біатлон. Кубок світу. IV етап. 

Спринт, 7, 5 км, жінки
16.40 Д/ф "Світ дикої природи"
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ф "Особливий загін. Супер - 

чуття"

19.55 "Дикі острови"
21.45, 0.10, 2.45, 5.45 Спорт
22.00 Полюси
23.00 Схеми. Корупція в деталях
0.25 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"
20.33 "Проспорт"
20.35 "Чистоnews 2021"
20.40, 21.05 Комедія "Різниця у віці"
21.45 "Право на владу 2021"
0.45 "ТСН 10 вражаючих подій дня"
0.55 Комедія "Війна подружжя Роузів"
3.10 Драма "Заповіт блудниці"

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 "Любий Френкі"
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 "Стукач" (16+)
2.40 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 Агенти справедливості (12+)
14.10, 15.30, 17.00 Т/с "Дитячий 

охоронець" (12+)
20.10 "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Я заберу твою сім'ю" (16+)
23.10 Слідами Національної безпеки
23.50, 2.15 Т/с "Я не вірю" (16+)

ICTV.
4.00 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.15 Факти
4.40 Т/с "Розтин покаже" (16+)
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Громадянська оборона
11.35, 13.25 Х/ф "Місяць 2112" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.25 Т/с "Пес" (16+)
16.50 Т/с "Дільничний з ДВРЗ - 2" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Анти-зомбі
21.20 Т/с "Пес-6" (16+)
22.45 Т/с "Пес-2" (16+)
23.50 Т/с "Закляті друзі" (16+)
1.55 Х/ф "Мордекай" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 "Kids time"
6.05 "М/С Том і Джеррі"
7.20 "Орел і решка"
9.25 Т/с "Надприродне" (16+)
13.00 "Суперінтуїція"
15.00 Х/ф "Відьмина гора"
17.00, 19.00 "Хто зверху?" (12+)
21.00 Х/ф "8 подруг Оушена" (12+)
23.30 Х/ф "Бар "Бридкий койот" (16+)
1.30 Х/ф "Круті віражі"

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
6.00 Т/с "Комісар Рекс"
9.00, 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 "Мій коханий друг" (12+)
1.45 Т/с "Ніконов і Ко" (16+)

НТН.
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.35 "Свідок"
9.00 Х/ф "Постріл у спину"
10.40, 21.15 Т/с "Менталіст" (16+)
13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.50 Т/с "Той, що читає думки" (16+)
18.20, 3.15 "Правда життя"
23.00 Т/с "Примари" (16+)
0.50 "Легенди карного розшуку"

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

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

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

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 4.35 Відтінки України
6.25 М/с "Пінгвиня Пороро"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 1.10, 5.10 Новини
7.05 Енеїда
8.05 Проєкт "Свої"
8.10 Художній серіал "Артур та Джордж" 

(16+)
9.10 Телепродаж
9.40 Т/с "Любов та помста" (16+)
10.35 Д/ф "Дикуни"
11.00 Прем'єра. Прозоро:про соціальне
12.00, 18.20 "По-людськи"
13.10, 2.00 Прозоро: про актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10 Біатлон. Кубок світу. IV етап. 

Спринт, 10 км, чоловіки
16.40 Д/ф "Світ дикої природи"
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ф "Особливий загін. Супер - 

чуття"

19.55 "Дикі острови"
21.45, 1.45, 5.45 Спорт
22.00 Х/ф "Людвіг ван Бетховен" (12+)
0.25 "НЛО: Загублені свідчення"
2.45 "Зворотний відлік"
4.20 Роздивись

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 "Скарби нації"
23.10 Бойовик "СКАРБИ НАЦІЇ: КНИГА 

ТАЄМНИЦЬ"
1.30 Бойовик "Код доступу Кейптаун"

ІНТЕР.
5.15, 23.25 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00 Марафон "Диво починається"
10.00, 11.00 "Корисна програма"
12.00, 17.40 Новини
12.25 Х/ф "Ноель"
14.25, 15.25, 1.05 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00 "Стосується кожного"
20.00, 3.05 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Сім'янин"
3.40 "Легендарні замки України"

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
10.20, 4.30 Т/с "Коли повертається 

минуле" (16+)
14.20 Т/с "Авантюра" 1 с. (12+)
15.30 Т/с "Авантюра" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова Савік Шустер
0.00, 2.00 Т/с "Дитячий охоронець" (12+)

ICTV.
4.00 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.15 Служба розшуку дітей
4.20, 1.20 Факти
4.45 Т/с "Розтин покаже" (16+)
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10, 21.30 Дизель-шоу (12+)
11.45, 13.25, 23.00, 1.45 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 16.15 Т/с "Пес" (16+)
17.35 "На трьох" Прем’єра (16+)
18.45 Факти. Вечір
20.05 Дизель-шоу Прем’єра (12+)
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 "Пекельна кухня"
11.30 "Екси" (16+)

13.30 "Діти проти зірок"
15.00 Х/ф "Афера Олівера Твіста" (12+)
17.00 Х/ф "Метро" (16+)
19.10 Х/ф "Фокус" (16+)
21.40 Х/ф "Дежа Вю" (16+)
0.05 Х/ф "Мама і тато" (16+)
1.50 "Вар'яти" (12+)
2.55 "Служба розшуку дітей"

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
6.45 "Холостячка Злата Огнєвіч" (12+)
10.50, 11.50, 14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
20.20, 22.50 Т/с "Коханих не зрікайтесь"
1.25 "Битва екстрасенсів" (16+)

НТН.
6.15 "Правда життя"
7.50, 17.00, 3.10, 3.50 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.40 "Свідок"
9.00 Х/ф "Каблучка з Амстердама"

10.45, 21.15 Т/с "Менталіст" (16+)
13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.50, 23.00 Т/с "Примари" (16+)
18.20, 3.20 "Таємниці світу"
0.50 "Легенди карного розшуку"
4.50 "Top Shop"

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 "Підводимо підсумки"
18.30 "Влада хохотала"
19.00 "Моя країна"
22.00 "Міністерство правди"
22.30 "Запорєбрик NEWS"
22.45 "Українські вісті"
23.00 "WATCHDOGS"

UA: ПЕРШИЙ.
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 18.00, 21.00, 0.00, 

2.45, 5.35 Новини
8.05 Невідомі Карпати
8.20 Відтінки України
9.10 Телепродаж
9.40, 13.25 #ВУКРАЇНІ
10.10 Х/ф "Людвіг ван Бетховен" (12+)
12.25, 22.00 "Дикі острови"
13.50 Біатлон. Кубок світу. IV етап. Гонка 

переслідування, 10 км, жінки
15.10 Країна пісень
15.50 Біатлон. Кубок світу. IV етап. Гонка 

переслідування, 12, 5 км, 
чоловіки

17.00 Концерт
18.15, 21.25 Д/ф "Боротьба за виживання"
18.50 Прем'єра. Художній серіал "Пуаро 

Агати Крісті"
23.05 "НЛО: Загублені свідчення"
0.30 Х/ф "Легенда про княгиню Ольгу"

КАНАЛ "1+1".
7.00, 6.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
17.30, 18.30 "Світ навиворіт - 13 еквадор"
19.30 ТСН
20.13 "Проспорт"
20.15 "Чистоnews 2021"
20.20 "Вечірній квартал"
22.15 "Жіночий квартал 2021"
23.40 "Світське життя. 2021"
0.50 Фентезі "Поліна і таємниця 

кіностудії"
2.50 Фантастика "Міф"

ІНТЕР.
6.05 "Орел і Решка. Зірки"
7.00 Х/ф "Маленький Принц"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Все для тебе"

11.00 Х/ф "Іграшка"
12.55 Х/ф "Снігова королева"
14.30 Х/ф "Там, на невідомих доріжках"
15.55, 3.55 Х/ф "Фініст - Ясний сокіл"
17.30, 20.30 Т/с "Її чоловіки" (12+)
20.00, 2.50 "Подробиці"
22.35 "Шоу Наташі Корольової "Ягідка" 

Прем'єра
1.00 Х/ф "Ніч закритих дверей" (16+)
3.30 М/ф

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.30 Т/с "Коли повертається минуле" 

(16+)
8.30 Зірковий шлях. Новий сезон
10.25 Т/с "Ніколи не здавайся" (12+)
14.25 Т/с "Плаття із маргариток" 1 с. 

(16+)
15.20 Т/с "Плаття з маргариток" (16+)
20.00 Головна тема
21.00 Шоу Маска - 2
23.20 Концерт "Перше зимове шоу"
1.20 Телемагазин

ICTV.
5.10 Скарб нації
5.20 Еврика!
5.25 Факти
5.50, 8.50 Анти-зомбі
7.50 Хто хоче стати мільйонером? Ігрове 

шоу
9.50 Громадянська оборона
10.45, 13.00 Х/ф "Термінатор-3: 

Повстання машин" (16+)
12.45 Факти. День
13.10 Х/ф "Термінатор: Фатум" (16+)
15.45 Х/ф "Трансформери: Останній 

лицар" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Бамблбі" (12+)
21.35 Х/ф "Трансформери" (16+)
0.25 Х/ф "Саботаж" (16+)
2.30 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00 "Хто проти блондинок?" (12+)
8.00, 10.00 "Kids time"
8.05 Х/ф "Гербі: Шалені перегони"

10.05 "Орел і решка. Земляни"
11.00 "Орел і решка. Чудеса свiту"
12.10 "Хто зверху?" (12+)
14.20 Х/ф "101 далматинець"
16.30 М/ф "Шпигуни під прикриттям"
18.40 Х/ф "Ілюзія обману" (16+)
20.50 Х/ф "Ілюзія обману 2" (12+)
23.35 Х/ф "Здохни" (18+)

СТБ.
3.00 "Битва екстрасенсів" (16+)
5.20 Х/ф "Чесна Куртизанка" (16+)
7.45, 10.55 Т/с "Коханих не зрікайтесь"
7.50 "Неймовірна правда про зірок"
14.50 Т/с "З чистого листа"
19.00 "Україна має талант"
22.00 "МастерШеф" (12+)

НТН.
5.25 Х/ф "Гніздо горлиці" (16+)
7.15 Х/ф "Білоруський вокзал"
9.05 Х/ф "Два капітани"
13.35 "Випадковий свідок. Навколо світу"

14.50 Т/с "Смерть у раю" (16+)
19.00, 2.40 "Свідок"
19.30 Х/ф "Інтердівчинка" (16+)
22.30 Х/ф "Іграшки для дорослих" (16+)
0.15 "Легенди карного розшуку"

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

17.00 "Репортер". Новини
10.10 "Соціальний статус"
10.40 "Перша передача"
11.15, 12.15 "Акценти"
13.15 "П'ята колонка"
13.45 "Запорєбрик NEWS"
14.15, 16.15 Концерт
17.15 "Не наша Russia"
18.00 "Анатомія тижня"
20.00 "Культурна політика"
20.30 "Війна за незалежність"
21.00 "Прямий доказ"
21.30 "Влада хохотала"
22.00 "THE WEEK"
23.00 "Вата-шоу"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 4.35 Енеїда
7.00, 8.00, 8.55, 15.00, 18.00 Новини
7.05 М/с "Пінгвиня Пороро"
7.50 Проєкт "Свої"
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
13.35 Біатлон. Кубок світу. IV етап. 

Масстарт, 12, 5 км, жінки
14.40, 15.10 Міста та містечка
15.35 Біатлон. Кубок світу. IV етап. 

Масстарт, 15 км, чоловіки
16.40 Студія "Дорога до Пекіна"
17.20 Країна пісень
18.15 "Дикі острови"
19.15 Д/ф "Боротьба за виживання"

19.55 Д/ф "Тваринна зброя"
21.00, 0.30, 5.05 Тиждень на Суспільному
22.00 Художній серіал "Пуаро Агати 

Крісті"
23.55 #@)??$0 з Майклом Щуром (16+)
1.20 На вістрі ножа
2.15 Х/ф "Богдан - Зиновій 

Хмельницький"
4.20 Роздивись

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

Дмитром Комаровим"
18.30 "СВІТСЬКЕ ЖИТТЯ. 2021"
19.30, 4.50 "ТСН-тиждень"
21.00 Бойовик "Я, робот"
23.10 Комедія "Пригоди s миколая"

ІНТЕР.
5.30 Х/ф "Три Гавкатери"
7.05 Х/ф "Іграшка"
9.00 "Готуємо разом"
10.00, 11.00, 12.00 "Інше життя"
13.00 "Вещдок. Большое дело"
17.30 Х/ф "Сім'янин"
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "Ноель"
23.55 Х/ф "Занурення" (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50 Сьогодні
6.50, 4.20 Реальна містика
8.25 Т/с "Я заберу твою сім'ю" (16+)
17.00 Т/с "Переклад не потрібний" 1, 2 с. 

(16+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00 Т/с "Переклад не потрібний" (16+)
23.00, 2.00 Т/с "Білі троянди надії" (16+)
1.30 Телемагазин
3.10 Гучна справа

ICTV.
7.10 Хто хоче стати мільйонером? Ігрове 

шоу
8.10 Громадянська оборона
9.10 Х/ф "Термінатор-4: Нехай прийде 

спаситель" (16+)
11.30, 13.00 Х/ф "Термінатор-5: Ґенеза" 

(16+)
12.45 Факти. День
14.10 Т/с "Пес" (16+)
18.45 Факти тижня
20.55 Х/ф "Трансформери-4: Час 

вимирання" (16+)
0.05 Х/ф "Полювання на злодіїв" (16+)
2.55 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 23.50 "Вар'яти" (12+)
6.25, 8.40 "Kids time"
6.30 М/ф "Шпигуни під прикриттям"
8.45 Х/ф "11 друзів Оушена"
11.05 Х/ф "12 друзів Оушена"
13.45 Х/ф "13 друзів Оушена"

16.10 Х/ф "8 подруг Оушена" (12+)
18.40 Х/ф "Вартові Галактики" (16+)
21.00 Х/ф "Вартові Галактики 2" (12+)

СТБ.
5.20 Т/с "Мій коханий друг" (12+)
9.50 "МастерШеф" (12+)
13.45 "СуперМама" (12+)
18.40 "Битва екстрасенсів" (16+)
21.00 "Один за всіх" (16+)
22.10 "Таємниці ДНК" (16+)
23.20 "Україна має талант"

НТН.
5.30 Х/ф "Казка про втрачений час"
7.00 "Слово Предстоятеля"
7.10 "Випадковий свідок. Навколо світу"
9.45 Т/с "Смерть у раю" (16+)
14.10 Х/ф "Інтердівчинка" (16+)
17.10 Х/ф "Одруження Бальзамінова"
19.00 Х/ф "Кримінальний талант"
22.00 Х/ф "Сінг-Сінг" (16+)
0.10 Х/ф "Іграшки для дорослих" (16+)

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

"Репортер". Новини
9.10 "Медексперт"
10.10 "Про особисте"
11.15, 12.15 "Акценти"
13.10 "Запорєбрик NEWS"
13.30 "П'ята колонка"
14.00, 15.30 Концерт
17.15 "Не наша Russia"

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

ЧЕТВЕР,  16 грудня

П'ЯТНИЦЯ, 17 грудня

СУБОТА,  18 грудня

НЕДІЛЯ, 19 грудня
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РЕКЛАМА

НЕРУХОМІСТЬ
Продам

БУДИНКИ

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

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

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., 3 кімнати, коридор, веранда, при-
ватизований, газ, 40 соток, біля будинку сверд-
ловина, сад, літня кухня, гараж, сарай, погріб, 
поруч ліс, ціна договірна. Тел.: 0 95 1714380, 0 
67 8541318, Галина.
Ковалин с., 69 кв.м, дерев'яний, обкладений цег-
лою, 2 кімнати прохідні, кухня, веранда, 25 соток, 
гараж, погріб, сарай, поруч ліс, 264600 грн. Тел.: 0 
67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

ГАРАЖІ

Бориспіль

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

Бориспіль
Іванків с., 15 соток, під забудову. Тел.: 0 96 
7524602, Анжела. 
Котляревського вул., кінець вулиці , 10 соток, світ-
ло, приватизована, 136000 грн. Тел.: 0 67 4503318.
Лозівка с., 10 соток під забудову, світло, 30Х33, 
122400 грн. Тел.: 0 67 4503318.

Любарці с., дві ділянки, 12 соток — під забу-
дову, 29 соток — для ведення ОСГ. Тел.: 0 93 
0409045, Ярослав.

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

Житло у власника. Тел.: 0 67 4503318.

Земельну ділянку у власника в м. Бориспіль Тел.: 
0 67 4040137.

Земельну ділянку у власника від 4 до 20 соток під 
будівництво в м. Бориспіль, або до 20 км. від Киє-
ва. Тел.: 0 67 4040137.

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

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

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

Земельну ділянку у власника. Тел.: 0 67 4503318.

Куплю земельну ділянку під забудову у власника. 
Тел.: 0 67 4040137.

Куплю земельну ділянку у власника в м. Бориспіль 
або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе, с. Олексан-
дрівка. Тел.: 0 67 4040137.

Куплю земельну ділянку у власника в м. Бориспіль 
або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе. Тел.: 0 67 
4040137.

Куплю земельну ділянку у власника в с. Гора від 5 
соток. Тел.: 0 67 4040137.

Куплю земельну ділянку у власника в с. Гора, с. 
Щасливе або с. Проліски від 5 соток. Тел.: 0 67 
4040137.

Здам
Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку у м. Бориспіль. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 
Здам времянку, є місце для авто. Тел.: 0 50 
5456870.
Кімнату в приватному будинку, центр, всі зручнос-
ті, прохідна 1500 грн. Тел.: 0 67 4503318.
Приміщення с. Старе, Бориспільський р-н, 
950 кв.м, для вирощування птиці та тварин, 
електрика, 0,6 га, 7000 грн. Тел.: 0 67 1646429.
Півбудинку, район супермаркету «ТРАШ», кори-
дор, кухня, 2 кімнати, зручності на вулиці, 3500 
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

Будівельній організації потрібен виконроб 
(прораб). Вимоги: досвід роботи в сфері жит-
лово-цивільного та промислового будівниц-
тва, д/р від 10 років. З/п від 25000 грн. Тел.: 0 97 
9320505, 0 97 4279119.

Національна мережа продуктових магазинів 
АТБ запрошує на роботу продавця-консультан-
та, 12000 грн/міс (16 змін); охоронця, 13150 грн/
міс. заступник керуючого, від 18000 грн/міс. (16 
змін). Тел.: 0 50 4137236.

Обслуговуючий кооператив запрошує у свою 
команду досвідченого ГОЛОВНОГО БУХГАЛ-
ТЕРА. Вимоги: д/р від 3 років, профільна вища 
освіта, досвід роботи з великим обсягом даних, 
впевнений користувач ПК, 1С, 8.3, клієнт-банк, 
електронна звітність (Medoc), MS Office. З/п за 
результатами співбесіди. Тел.: 0 97 9320505, 0 97 
4279119.

Охоронному підприємству потрібні ОХОРОНЦІ, 
ВОДІЇна постійну роботу. Офіційне працевлаш-
тування. Наявність медичної довідки та довідки 
про несудимість. Г/р 1/2, 2/2, вахта. Тел.: 0 67 
3288818, 0 97 0787667, (044) 2236768.

Потрібні універсали-будівельники, різноробочі, во-
дії з власним авто. Тел.: 0 68 6848964.
Пропонуємо роботу для перукаря з д/р та без (але 
після курсів), в центр краси «Вероніка». З/п 10000-
25000 грн, г/р 3/2, офіційне оформлення (відпускні, 
лікарняні), матеріал для роботи надаємо, зручне 
місцезнаходження салону. Тел.: 0 67 2344440. 

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

ТОВ «СЕРВІС ТАУН» запрошує до своєї ко-
манди тентовика бажано з досвідом роботи 
в аналогічній сфері. Обов’язки: розкрій мате-
ріалу, спайка готового виробу, встановлення 
фурнітури. Робота на сучасному промисло-
вому обладнанні. Офіційне працевлаштуван-
ня згідно КЗпП, 5-денний робочий тиждень, з 
8:00 до 17:00. Можливий скорочений робочий 
день. Навчання. Гідна своєчасна оплата праці. 
Місцезнаходження офісу та виробництва: с. 
Проліски, вул. Броварська, 4 (7 км від м. «Бо-
риспільська» в сторону м. Бориспіль). Тел.: 0 68 
3888296, Олександр.

ÂÀÍÒÀÆÍ² 
ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

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

Âèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿ

Ï²ÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÃÍ²É
ÙÅÁ²ÍÜ, Â²ÄÑ²Â, ÁÅÒÎÍ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

ТОРГОВІ МІСЦЯ
Тел.: 0�63�571�48�48м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»
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Терміново потрібні: прибиральниці, з/п 7000 
грн; оператор підлогомиючої машини, з/п 10000 
грн; вантажник-прибиральник, з/п 12000 грн. 
Тел.: 0 67 2338089.

ПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Холодильник ОРСК, 1966 р., б/в, в робочому стані, 
вмісткий, раритет, 1500 грн. Тел.: 0 97 9270222.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Бориспіль
Картоплю дрібну-кормову, 3 грн/1 кг. Доставка. 
Тел.: 0 50 9695941.

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

РІЗНЕ
Бориспіль
Ванна металева, б/в, 150 см, 1100 грн; телевізор 
Philips, б/в, 70 см, робочий стан, 800 грн. Тел.: 0 
97 9270222.
Газовий котел в гарному стані. Килим 3х2 новий, 
дуже гарний. Все дешево. Тел.: 0 99 3829633.

ПОСЛУГИ
Бориспіль
А якщо вам потрібно пофарбувати натуральну 
шкіру, то будь ласка: куртка чорна — 200 грн, 
коричнева — 250 грн, бордова — 300 грн; пальто 
(плащ) чорне — 250 грн, коричневе — 300 грн, 
бордове — 400 грн. Тел.: 0 95 1492131.
Бригада будівельників виконує абсолютно всі види 
ремонтних робіт: від нуля — під ключ; бетонно-мон-
тажні, кладочні, оздоблювальні, покрівельні та ін. 
види. Тел.: 0 67 5056064, 0 68 1269208.
Вантажні перевезення, послуги спецтехніки: 
довгоміра, маніпулятора, екскаватора. Тел.: 0 
98 3996710.

Вантажні перевезення. Щебінь, відсів, бетон, 
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.

Послуги самоскида. Доставка: пісок, щебінь, 
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

Втрачений диплом спеціаліста (з додатками) 
AN 903136, серія КВ №25579914,  виданий на 
ім'я Білик Олени Сергіївни Національним тех-
нічним університетом України «Київський по-
літехнічний інститут» 01.07.2004 р., вважати 
недійсними.

Втрачений диплом спеціаліста (з додатками) 
EN 353785, серія КВ №37772364,  виданий на 
ім'я Білик Олени Сергіївни Київським націо-
нальним університетом імені Тараса Шевченка 
26.04.2010 р., вважати недійсними. 

Втрачений договір купівлі-продажу квартири 
за реєстраційним №1138, виданий на ім'я Пи-
теля Михайла Миколайовича, 06.05.1982 р.н., 
посвідчений приватним нотаріусом Хміль Т.М. 
24.03.2009 р., вважати недійсним. 

Догляну людину похилого віку. Тел.: 0 96 
2591723.

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

Бориспільська районна дер-
жавна нотаріальна контора за 
адресою: м. Бориспіль, вул. Київ-
ський Шлях, 63, розшукує спад-
коємців померлого 04 січня 2014 
року Сахна Івана Федоровича. 
Тел.: (04595) 5-23-33.

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

29 листопада 2021 року № 950
Про встановлення товариству з обмеже-

ною відповідальністю «КЕГ ТЕПЛО» тарифів 
на теплову енергію та виробництво тепло-
вої енергії, що виробляється на установках 
з використанням альтернативних джерел 
енергії для потреб бюджетних установ та 
організацій Бориспільської міської терито-
ріальної громади

Розглянувши заяви товариства з обме-
женою відповідальністю «КЕГ ТЕПЛО» від 
03.11.2021, відповідно до частини 3 статті 4, 
статті 10 Закону України «Про житлово-ко-
мунальні послуги», статті 20 Закону України 
«Про теплопостачання», підпункту 2 пункту 
а) статті 28 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», середньозваже-
них тарифів на теплову енергію, вироблену 
з використанням природного газу, для по-
треб населення, установ та організацій, що 
фінансуються з державного чи місцевого 
бюджету, її транспортування та постачання 
затверджених головою Держенергоефек-
тивності від 25.09.2019, постанови Кабінету 
Міністрів від 06.09.2017 № 679 «Про затвер-
дження Порядку розрахунку середньозва-
жених тарифів на теплову енергію, виробле-
ну з використанням природного газу, для 
потреб населення, установ та організацій, 
що фінансуються з державного чи місцевого 
бюджету, її транспортування та постачання» 
виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1. Встановити на об’єкт за адресою с. Ро-

гозів, вул. Центральна, 101 Бориспільського 
району Київської області тариф на теплову 
енергію, що виробляється на установках 
з використанням альтернативних джерел 
енергії для потреб бюджетних установ та 
організацій Бориспільської міської терито-
ріальної громади за 1 Гкал – 2 950,00 грн з 
ПДВ, у тому числі: 

тариф на виробництво теплової енергії за 
1 Гкал – 2 714,15 грн з ПДВ;

тариф на транспортування теплової енер-
гії за 1 Гкал – 227,30 грн з ПДВ;

тариф на постачання теплової енергії за 1 
Гкал – 8,55 грн з ПДВ.

2. Встановити на об’єкт за адресою с. Іван-
ків, вул. Центральна,13-б Бориспільського 
району Київської області тариф на теплову 
енергію, що виробляється на установках 
з використанням альтернативних джерел 
енергії для потреб бюджетних установ та 
організацій Бориспільської міської терито-
ріальної громади за 1 Гкал – 2 950,00 грн з 
ПДВ, у тому числі: 

тариф на виробництво теплової енергії за 
1 Гкал – 2 714,15 грн з ПДВ;

тариф на транспортування теплової енер-
гії за 1 Гкал – 227,30 грн з ПДВ;

тариф на постачання теплової енергії за 1 
Гкал – 8,55 грн з ПДВ.

3. Товариству з обмеженою відповідальні-
стю «КЕГ ТЕПЛО» у строк, що не перевищує 
15 днів з дати введення у дію тарифу на те-
плову енергію, повідомити споживачів про 
прийняте це рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення 
залишаю за собою.

Заступник міського голови Віталій ГОРКУН

ТОВ «ПІК Нова Земля» 
21.12.2021 року о 10.00 годині відбудеться 

винесення меж земельної ділянки в натурі 
за адресою: пров. Київський, 8, с. Вороньків, 
Бориспільський р-н, Київська обл. 

Просимо у вказаний час прибути власни-
ків (користувачів) суміжних земельних ді-
лянок за даною адресою. У разі відсутності 
суміжних землекористувачів акт прийман-
ня-передачі межових знаків буде вважатися 
погодженим. 
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ОВЕН. Сприятливий період для 
рішучих дій і прямолінійних заяв. 
Ви можете налагодити стосунки 

з колегами й начальством, привести до 
ладу документацію.

ТЕЛЕЦЬ.  Постарайтеся завер-
шити справи, які ви настільки 
довго відкладали. Ще кілька днів 

зволікання, і вам уже не вдасться виріши-
ти ці питання поодинці, доведеться про-
сити допомоги.

БЛИЗНЮКИ. Бажано стри-
мувати негативні емоції, тим 
більш, що насправді ситуація 

міняється на вашу користь і ви дуже 
скоро одержите бажане, навіть якщо 
вже не вірите й готові здатися.

РАК.  Наступає активний, напов-
нений подіями тиждень. Можли-
ві поїздки, контакти з партнера-

ми й обговорення нових проектів.

ЛЕВ. Перед вами можуть від-
критися нові кар'єрні обрії. 
Справи на роботі йдуть благо-

получно й не дуже турбують вас. Але не 
варто зупинятися на досягнутому, саме 
час намітити проекти на майбутнє.

ДІВА. Потрібно проаналізу-
вати ситуацію. Якщо вас щось 
не влаштовує на роботі або 

в особистому житті, подумайте, як це 
змінити. Не потрібно загострювати від-
носини, але й мовчазно терпіти теж не 
варто.

ТЕРЕЗИ. Успіх буде залежати 
від вашого вміння швидко на-
вчатися й застосовувати отри-

мані знання на практиці. Начальство до-
поможе вам у досягненні поставленої 
мети, але вона повинна бути реальною.

СКОРПІОН. Навколишні будуть 
прислухатися до вашої думки, не 
упустіть можливість вплинути на 

ситуацію й дістати солідний прибуток.

СТРІЛЕЦЬ. Ваші плани по-
ступово починають реалізо-
вуватися. Своєю енергійністю 

й активністю ви зможете зміцнити свої 
позиції. Це буде активний період, який 
принесе прибуток, але загрожує емо-
ційно вимотати вас.

КОЗЕРІГ.  Імовірні корисні но-
ві знайомства. Розумна порада, 
непомітно підказана началь-

ству, може сприятливо відбитися на ва-
шій кар'єрі.

ВОДОЛІЙ. Вам загрожує роз-
чарування. Можливо, ви довіда-
єтеся про інтриги колег або про 

зраду чоловіка. Не зневіряйтеся. Ви подолає-
те всі перешкоди й вийдете на новий рівень.

РИБИ.  Наступає сприятливий 
час для кар'єрних досягнень, 
але для цього вам доведеться 

підвищити свій професійний рівень. Ви-
явіть рішучість і активність, а якщо виник-
нуть якісь неточності, то майбутнє роз-
ставить все по своїх місцях.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 13-19 ГРУДНЯ

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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