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ПЕДІАТРА 
МОЖНА 
ВИКЛИКАТИ 
ДОДОМУ. 
АЛЕ ЗА ГРОШІ

МІСЦЕ 
ЗУСТРІЧІ 
ЗМІНИТИ 
НЕ МОЖНА

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

м. БОРИСПІЛЬ, вул. В. ЙОВИ, 1МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР
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• Патруль на центральній вулиці Борисполя, 1980 р.

• Бориспільський РВВС, 1970 р.

• Начальник відділення карного розшуку 
Олександр Бєжан, 1999 р.

• Наряд перед виходом
на патрулювання, 1970 р. • Робота патрульно-постової служби, 80-ті рр.

• Дільничний міліціонер 
Іван Соловей, 80-ті рр.

• Біля будівлі Бориспільського РВВС, 1968 р.
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НОВИНИ КОРОТКО

ПЕДІАТРА МОЖНА ВИКЛИКАТИ 
ДОДОМУ. АЛЕ ЗА ГРОШІ

Тетяна ЦІЛИК

Начальник управління освіти і нау-
ки Тетяна Павленко на плановій нара-
ді у міського голови зазначила, що дя-
куючи злагодженій роботі наших ко-
мунальних установ та закладів, осві-
тяни та учасники освітнього процесу 
навчаються в теплих приміщеннях. 

«Станом на 13 грудня 98,6% пра-
цівників закладів освіти вакцино-
вані. Наразі відсторонено в закла-
дах загальної середньої освіти 4 
працівника, в закладах дошкільної 

освіти — 10, в закладах позашкіль-
ної освіти — 5 працівників, розпо-
віла Тетяна Павленко. — Кількість 
хворих також зменшилася: хворіє 
15 учнів (минулого тижня — 21) та 2 
працівники (минулого тижня — 4). 

Це становить 13 класів та 377 уч-
нів, тобто 3% від загальної кількості 
дітей знаходиться на дистанційній 
формі навчання.

Всі групи закладів дошкільної 
освіти працюють у штатному режи-
мі. 5 працівників переведено на са-

моізоляцію, але вони не задіяні в ро-
боті освітнього процесу, тому закла-
ди працюють у звичному режимі. 

Закінчується перший семестр 
навчального року та період про-
ведення олімпіад та конкурсів. То-
му йде активна робота. До того ж, 
проходить конкурс «Вчитель ро-
ку». Ми вже вийшли на обласний 
рівень, два учителя з біології мають 
шанси на перемогу. Попереду ще 
конкурси вчителів інформатики та 
математики».

Ілона НЕГОДА

З проханням звернути увагу на 
якість дорожної розмітки на Київ-
ському Шляху звернувся на плано-
вій нараді у Бориспільського місь-
кого голови 13 грудня керівник міс-
цевої первинки Євгеній Черенок. 

«У деяких місцях на вул. Київський 
Шлях стару дорожну розмітку вид-
но краще за нову, особливо вночі. 
Зокрема, це стосується розмітки в 

районі старої пожежної станції, де 
нова майже стерлася, а з-під бітума 
виглядає стара розмітка, що ство-
рює аварійні ситуації», — зазначив 
Євгеній Черенок. 

У відповідь Володимир Бори-
сенко наголосив, що експеримен-
тальна розмітка, нанесена в дея-
ких місцях, довела свою ефектив-
ність, тому буде правильним зро-
бити на проблемних місцях, як у 

в’їзді в місто — там стару розмітку 
здирали разом із шаром асфаль-
ту, а нову клали не тимчасову, а 
з холодного пластику. «Таку роз-
мітку буде добре видно, крім то-
го, вона тактильна, тобто відчува-
ється при наїзді. Якщо погода бу-
де й надалі такою, як зараз, можна 
буде зробити це навіть у зимовий 
період», — запевнив Володимир 
Борисенко. 

ДЕ У БОРИСПОЛІ БУДУТЬ 
ЯЛИНКОВІ БАЗАРИ
Ірина КОСТЕНКО 

Виконавчий комітет Бориспіль-
ської міської ради 13 грудня вста-
новив режим роботи та місця роз-
ташування об’єктів ярмаркової тор-
гівлі з продажу ялинок до новоріч-
но-різдвяних свят.

Визначено наступні локації 
для ялинкових базарів:

— біля ринку «Центральний»;
— поряд з ТЦ «БРСТ» на вул. Київ-

ський Шлях, 76 (біля «Сільпо»);
— біля ринку «Зоряний» на вул. 

Київський Шлях, 10;
— поряд із магазином «АТБ» на 

вул. Головатого, 87; 
— поряд із магазином «ТРАШ» на 

вул. Київський Шлях, 20;
— поряд із магазином «Фора» на 

вул. Момота;
— вул. Головатого, буд. 13;
— вул. Нова 2, буд. 2а.

Час роботи ялинкових базарів: із 
16 по 31 грудня з 8:00 до 20:00.

Суб’єкти господарювання зо-
бов’язані дотримуватися карантин-
них обмежень та протиепідемічних 
заходів, правил благоустрою Бори-
спільської територіальної грома-
ди, а реалізацію новорічних ялинок 
здійснювати з додержанням пра-
вил їх маркування.

Підприємцям рекомендова-
но протягом 5 робочих днів з да-
ти прийняття рішення заключи-
ти з КП «ВУКГ» договір щодо пайо-
вої участі в утриманні об’єктів бла-
гоустрою та договір на вивезення 
сміття. Варто зазначити, що про-
давці ялинок, які у попередні ро-
ки ухилялися від виконання вимог, 
зокрема правил благоустрою, вже 
не змогли отримати дозвіл на тор-
гівлю у Борисполі.  

Ілона НЕГОДА

Із 15 грудня у КНП «Бориспіль-
ський міський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» роз-
починає надання послуги «Виїзд 
лікаря-педіатра». Послуга поки на-
даватиметься в тестовому режимі 
і буде діяти на території м. Бори-
спіль, у селах Бориспільської ОТГ 
та прилеглих до Борисполя сіл. 
Про це повідомив керівник місь-
кої первинки Євгеній Черенок. 

За його словами, замовлення 
виклику лікаря-педіатра до па-
цієнта за місцем проживання/
перебування для надання педі-
атричних послуг здійснюється з 
8:00 до 18:00, крім суботи, неділі 
та святкових днів за допомогою 
телефонного дзвінка до будь-
якої міської амбулаторії. Виїз-
ди здійснюються до 16:00. Виїзд 

лікаря-педіатра здійснюється в 
день виклику, за умови наявно-
сті вільного місця в графіку виїз-
дів, а за відсутності вільного міс-
ця — на наступний день.

Виїзди здійснюють лікарі-педі-
атри Олег Поздняков та Юлія Па-
насевич.

Євгеній Черенок наголосив, 
що виїзди здійснюються на плат-
ній основі, адже послуга не вхо-
дить до переліку гарантованих 
державою медичних послуг. Є си-
туації, регламентовані внутріш-
нім наказом центру, де виїзд до 
задекларованого пацієнта здійс-
нює безкоштовно або на розсуд 
лікаря-педіатра, з яким заключе-
но декларацію. Вартість послуги 
від 300 до 450 грн, з цінами мож-
на ознайомитися на сайті КП «ЦП 
МСД». 

У БОРИСПОЛІ ВШАНУВАЛИ 
ЛІКВІДАТОРІВ НАСЛІДКІВ 
АВАРІЇ НА ЧАЕС

В СІЧНІ ЧЕКАЄМО НА ДОДАТКОВІ ДОЗИ ВАКЦИНИ

98,6% ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ВАКЦИНОВАНІ, 
КІЛЬКІСТЬ ХВОРИХ В ОСВІТІ ЗМЕНШИЛАСЯ

РОЗМІТКУ НА КИЇВСЬКОМУ ШЛЯХУ ЗАМІНЯТЬ

Тетяна ЦІЛИК, фото автора

14 грудня в Україні проводився 
День вшанування ліквідаторів на-
слідків аварії на ЧАЕС. 

Саме тому в цей день у Бориспо-
лі на Книшовому меморіальному 
парковому комплексі відбулося по-
кладання квітів до пам'ятника лікві-
даторам аварії на ЧАЕС. 

Протоієрей Микола Кравчук, на-
стоятель Свято-Миколаївського 
храму Православної Церкви Украї-
ни звернувся до всіх присутніх лік-
відаторів зі словами подяки: «Ми 
знаємо, яку надзвичайно велику 
роль ви зіграли в ті часи. І міліці-
онери, і будівельники, і водії, і вій-

ськові, і пожежники. Завдяки вам, 
завдяки вашій самопожертві та від-
даності ми стоїмо тут. Адже ви дали 
шанс на життя мільйонам людей. І 
сьогодні ми дякуємо вам за той по-
двиг, який ви зробили. Ви стали ря-
тівниками, долучилися до великої 
справи захисту і  людей, і держави 
від лиха. Нехай померлим Господь 
дарує Царство Небесне, а вам, жи-
вим, здоров’я на многії літа».

Урочистості з нагоди Дня вша-
нування учасників ліквідації на-
слідків аварії на Чорнобильській 
АЕС (а саме нагородження) відбу-
лося в Муніципальному театрі «БЕ-
РЕЗІЛЬ».

Тетяна ЦІЛИК

Олександр Щур, директор КНП 
«ББЛІЛ», 13 грудня на плановій нара-
ді у міського голови розповів: «Кіль-
кість хворих у стаціонарі становить 
243 особи, за минулий тиждень на-
дійшло 205 пацієнтів, на жаль, в ста-
ціонарі 8 осіб померло. В пологово-
му народилося 11 немовлят. 

Загалом за минулий тиждень 
зроблено 32 ПЛР-тести та 293 екс-
прес-тести, в кабінеті щеплень вак-
циновано 124 особи.

В ковідне відділення за мину-
лий тиждень госпіталізовано 29 
хворих, зафіксовано 3 летальних 
випадки, одужало 34 особи. За-
раз в ковідному відділенні зайня-
то 56 ліжок. 

Євгеній Черенок, директор КНП 
«БМ ЦПМСД», зазначив, що у місті 
377 активних хворих на ковід. За 
минулий тиждень було вакцинова-
но 3373 людини. 

«Вакцинаціє йде на спад, це про-
гнозовано, оскільки вже закінчив-

ся період відпусток та всі, хто був 
зобов’язаний вакцинуватися че-
рез професійні обмеження, вже це 
зробив, — зауважив Євгеній Че-
ренок. — Така ситуація спостері-
гається по всій Україні. Щодо Бо-
рисполя додам, що вакцинація 
продовжується, всі вакцини є, всі 
центри працюють. Скоро почне-
мо проводити вакцинацію додат-
ковою дозою або друге коло вак-

цинації. Точні дати ще не відомо. 
Але точно відомо, що додаткова 
доза буде надаватися людям із су-
путньою патологією, це цукровий 
діабет, бронхіальна астма (яка не 
є протипоказом для вакцинації), 
гормональна терапія, туберкульоз, 
ВІЛ-інфекція. Особам із цих кате-
горій орієнтовно з початку чи кін-
ця січня будуть вводитися додат-
кові дози».
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ЗВІТ ДЕПУТАТА

ВЯЧЕСЛАВ ДЕРКАЧ: ВЯЧЕСЛАВ ДЕРКАЧ: 
«ПРОБЛЕМ БАГАТО — «ПРОБЛЕМ БАГАТО — 
БЮДЖЕТ ОДИН»БЮДЖЕТ ОДИН»
Богдан РАК

Робота на окрузі
Округ добре відомий депутату. 

Адже під час попередньої каденції 
він також був закріплений за ним. 
Після об’єднання громад територія 
округу зросла.

«Додалась вул. Володимира Мо-
мота, побільшало й проблем. Під 
час зустрічей люди неодноразово 
звертали увагу на недостатню кіль-
кість спортивних майданчиків», — 
зазначає Вячеслав Деркач.

За ініціативи депутата було вирі-
шено питання облаштування комп-
лексного спортивного майданчи-
ка для гри в футбол та баскетбол зі 
штучним покриттям у дворі будинка 
на вул. Володимира Момота, 48. Но-
вий дитячий майданчик встановили 
у дворі будинка № 42. Депутатський 
мільйон повністю використаний.

«Не всі роботи ще завершені, 
але вони в процесі. Так, на про-
хання мешканців багатоповерхі-
вок буде перенесено два сміттє-
вих майданчика. Вони будуть пе-
ренесені подалі від будинків, а нові 
контейнери будуть закриватись на 
кодовий замок, щоб туди не звози-
ли сміття з приватного сектору», — 
пояснює депутат. 

Плани на 
наступний рік

Головні плани на наступний рік 
— асфальтування вулиць у приват-
ному секторі округу та облашту-
вання на них освітлення. 

Крім того, є амбітний задум що-

до підвищення рівня безпеки ок-
ругу. «Планую підключити всі бага-
топоверхівки на окрузі до системи 
«Безпечне місто». Відеонагляд бу-
де під’єднаний до єдиної системи, 
це дозволить людям почувати себе 
безпечно та допоможе правоохо-
ронним органам у разі необхідно-
сті», — коментує Вячеслав Деркач.

Робота в комісії
Вячеслав Деркач є членом бю-

джетної комісії, яка, зокрема, роз-
глядає проекти та вирішує, на які 
з них виділяти кошти. «Роботи ду-
же багато, тому доводиться регу-
лярно збиратися та вирішувати, 
куди і які кошти направляти. На-
магаємось максимально закрити 
всі проблемні питання. Але треба 
розуміти, що бюджет обмежений, 
а запитів дуже багато, тому дово-
диться вирішувати, що в першу 
чергу фінансувати, а що може за-
чекати. До речі, є велике прохання 
до всіх колег. Якщо у вас є важли-
вий проект по вашому округу, на 
який терміново необхідне фінан-
сування — не обмежуйтесь пись-
мовими заявами, приходьте осо-
бисто, пояснюйте, доводьте інфор-
мацію. Так буде швидше», — зазна-
чає Вячеслав Деркач.

Зараз у комісії гаряча пора, ад-
же готується бюджет на наступний 
рік. Усі подають свої пропозиції, то-
му комісія засідає регулярно. І де-
батів під час засідань чимало, ад-
же проблем і побажань багато, а 
бюджет один.

«Також хочеться нагадати коле-
гам, щоб вони подавали свої про-

екти на наступний рік уже зараз, 
аби вже з початку наступного ро-
ку по них почалось фінансування. 
Аби не було так, що кошти будуть 
виділені лише під кінець року», — 
зауважує депутат.

Громадянська позиція
Вячеслав Деркач — депутат із 

активною громадянською позиці-
єю. Він є бійцем Бориспільського 
батальйону територіальної оборо-
ни та активно підтримує розвиток 
цього підрозділу.

«Зараз, коли ворог стоїть біля на-
ших кордонів, я вважаю що кожен 
чоловік повинен уміти правиль-
но вести себе в ситуації збройного 
конфлікту, щоб вберегти своє жит-
тя та захистити життя найближчих 
людей», — пояснює він. 

Восени бійці Бориспільського 
батальйону територіальної обо-
ри пройшли кількаденні навчаль-
ні збори. Відпрацьовували різно-
манітні ситуації, навчались пово-
дженню зі зброєю, першій медич-
ній допомозі. 

Вячеслав Деркач, депутат Бориспільської міської ради. 
Округ №36: вул. Володимира Момота: 1–39, 40, 40/2–42, 
44, 50–52, 46–48, 172А; вул. Дачна. 

Член бюджетної комісії. 
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АКТУАЛЬНО

 � Пласт — національна скаутська організація України, осередки якої є в багатьох містах 
та селах. Такі представництва вже діють у селах Щасливе, Чубинське та Гора, а тепер черга 
надійшла й до Борисполя. 

СКАУТСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«ПЛАСТ» — ТЕПЕР І В БОРИСПОЛІ

Богдан РАК

Керівник уже є, 
приміщення — 
шукають

Тривалий час місто не мало лю-
дини, яка б могла взяти на себе 
усю організаційну роботу, та мала 
б сертифікат про проходження нав-
чання в Пластовому вишкільному 
центрі й дозвіл працювати з діть-
ми. У цьому році така людина зна-
йшлась — це 40-річний бориспі-
лець, інженер телекомунікаційних 
мереж і зв’язків за освітою, військо-
вослужбовець Володимир Леськів. 
Він вирішив узяти на себе роботу з 
відкриття осередка пластового ру-
ху в Борисполі.

«Я не можу змінити Україну в 
масштабах держави чи навіть мі-
ста. Але мені до снаги закласти ді-
тям правильне виховання, приви-
ти їм любов до Батьківщини та пев-
ні моральні цінності», — говорить 
Володимир Леськів.

Під час своєї щорічної відпустки 
замість відпочинку чоловік поїхав 
у Тернопільську область, де про-
йшов навчання та склав внутріш-
ні іспити, аби отримати офіційний 
дозвіл працювати з дітьми та від-
крити осередок у Борисполі.

Головною проблемою при ство-
ренні осередку Пласту в Бориспо-
лі стала відсутність приміщення для 
занять із дітьми. «Депутати Ілля Луців 
та Катерина Шабан, до яких я звер-

нувся, зацікавились питанням та по-
обіцяли підтримку. Буду звертатися й 
до інших депутатів, адже Пласт — це 
фактично волонтерська діяльність і 
нам необхідно буде фінансування», 
— зазначає Володимир Леськів.

Міський голова Володимир Бо-
рисенко також зацікавився від-
криттям осередку Пласту в Бори-
сполі та взяв питання пошуку при-
міщення під особистий контроль. 

Трохи історії
Пласт був створений у 1911 ро-

ці, невдовзі після заснування ска-
утського руху Робертом Бейден-Па-
уелом в 1907 році, а вже 12 квітня 
1912 року у Львові пластуни скла-
ли першу Пластову присягу. Се-
ред засновників організації були 
Іван Чмола, Олександр Тисовський 
та Петро Франко. В основі назви 
«Пласт» є відповідник англійського 
«Scout» (розвідник), взятий за при-
кладом пластунів — козаків-роз-
відників.

Перший пластовий табір на укра-
їнських землях було організова-
но 17 липня 1989 року, а стрімкий 
розвиток організації почався після 
1997 року. У 2008 році Президент 
України Віктор Ющенко видав указ 
«Про заходи щодо сприяння роз-
витку пластового (скаутського) ру-
ху в Україні». У цьому ж році Націо-
нальну організацію скаутів України, 
куди входить і Пласт, було прийня-
то до Всесвітньої організації скаут-
ського руху.

Виховує молодь на 
засадах християнської 
моралі

Презентації Пласту вже відбу-
лись у навчальних закладах та 
церквах міста. Представники Пра-
вославної церкви України та Гре-
ко-католицької церкви підтрима-
ли відкриття осередку в Борисполі, 
адже метою Пласту є сприяння все-
бічному патріотичному вихованню 
і самовихованню української моло-
ді на засадах християнської моралі. 
Будучи неполітичною і позаконфе-
сійною організацією, Пласт виховує 
свідомих та відповідальних грома-
дян місцевої, національної та світо-
вої спільнот.

«Англійською скаут — це роз-
відник. Тому чимало уваги при-
діляється життю в природі. У та-
борах ми вчимо дітей самостій-
ності, прививаємо й моральні 
цінності», — розповідає Володи-
мир Леськів.

Перші діти вже набрані. Але 
обмежуватись ними не планують. 
«Як показує практика, вже про-
тягом кількох місяців частина ді-
тей іде — хтось не поділяє наші 
цінності, в когось надто щільний 
графік. Це нормально, тому гадаю, 
що набір буде вестись постійно. 
Головне — знайти ще дорослих, 
які погодяться пройти навчання 
та витрачати свій час на вихован-
ня дітей», — пояснює Володимир 
Леськів.

НОВА ТЕХНІКА КОМУНГОСПУ
Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Про техніку, якою нещодавно поповнився парк КП «ВУКГ», на пла-
новій нараді у Бориспільського міського голови розповів керівник 
підприємства Микола Корніяка. 

Автомобіль Renault — компактний транспорт для дрібного ре-
монту, у тому числі, для ремонту дитячих майданчиків, які обслуго-
вує комунгосп. Автомобіль вже зареєстрований та з наступного ро-
ку почне працювати. У багажнику є місце для генератора та необхід-
них інструментів, щоб без необхідності не ганяти велику техніку та 
не витрачати зайвого пального. 

Сміттєвоз ISUZU на 8,5 кубів. Сьогодні триває процедура його ре-
єстрації. Економічний щодо витрат пального, компактний. Може за-
бирати сміття, яке виставляють мешканці приватного сектору, і ви-
вантажувати нові пластикові контейнери, які закупило підприємство. 
Сміття пресується. 

Три трактори, оснащені відвалами для прибирання снігу та при-
чепами для перевезення вантажів. 

Мототехніка для прибирання тротуарів (придбано 2 одиниці).

КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР 
БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ПОЧНЕ РОБОТУ НА 
НОВОРІЧНІ СВЯТА
Ірина КОСТЕНКО, фото автора

До Новорічно-Різдвяних свят 
Бориспіль планує у тестовому ре-
жимі запустити лінію контакт-цен-
тру за багатоканальним безкош-
товним номером телефону.

Майбутній запуск нової послуги 
анонсував 13 грудня на плановій 
нараді у Бориспільського міського 
голови директор КП «ВУКГ» Микола 
Корніяка. Про завдання, принципи 
роботи та можливості для мешкан-
ців громади він розповів у комен-
тарі щотижневику «Вісті».

Диспетчерські служби 
комунальних підприємств 
залишаються без змін 

«Контакт-центр створено для 
більш ефективної комунікації з 
мешканцями у випадку аварійних 
ситуацій, якщо контакт із відповід-
ними службами недоступний. Та-
ким чином, диспетчерські служ-
би комунальних підприємств за-
лишаються, їх роботу ніхто не від-
мінятиме, — наголосив Микола 
Корніяка. — На жаль, не всі меш-

канці розуміють, де чия зона від-
повідальності, насамперед, у ко-
мунальній сфері міста. Проблему 
вирішить дзвінок до контакт-цен-
тру, який працюватиме цілодобо-
во. У випадку аварійних ситуацій 
диспетчер контакт-центру прийме 
заявку і переадресує її відповідній 
службі, а заявнику надасть контак-
ти, куди телефонувати у подібному 
випадку наступного разу. У свою 
чергу, і диспетчери комунальних 
служб передаватимуть до центру 
інформацію про аварійні відклю-
чення тощо, яка буде повідомля-
тися мешканцям міста у випадку 
звернення. Причому телефонувати 
можна не лише з комунальних пи-
тань. Контактний центр акумулю-
ватиме всю отриману від громади 
інформацію та систематизуватиме 

її, щоб визначити найбільш про-
блемні питання». 

Номер телефону 
оприлюднять пізніше

Служба не буде складовою КП 
«ВУКГ». Поки питання повноцін-
ного приміщення на вивченні, 
контакт-центр працюватиме на 
базі абонентського відділу ко-
мунгоспу, там достатньо площі 
для організації робочих місць. 
Функції контакт-центру на пер-
шому етапі також частково вико-
нуватиме персонал абонентсько-
го відділу. 

Ідею створення контакт-цен-
тру озвучували ще на початку ро-
ку, але на фінішну пряму вийшли 
тільки зараз. «Кожну ідею потрібно 
виносити, обдумати, вивчити дос-
від, визначити схему роботи від-

повідно до особливостей ОТГ. Це 
займає час. Крім того, вирішува-
лися питання укладання догово-
рів із телекомунікаційною компа-
нією, встановлення, програмного 
забезпечення, вибір номера, на 
який люди зможуть телефонува-
ти, — пояснює затримку Микола 
Корніяка. — Близько півтора мі-
сяці тому роботи перейшли в ак-
тивну стадію. На сьогодні вже є за-
кріплений за нами номер телефо-
ну, який ми озвучимо, коли кон-
такт-центр почне працювати».

Микола Корніяка звернув увагу 
на те, що під час дзвінка висвітлю-
ється номер, з якого телефонує за-
явник. Навіть приховані номери у 
випадку необхідності — при неа-
декватних зверненнях чи погрозах 
— швидко з’ясовує поліція. 
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СУСПІЛЬСТВО

МОЛИТОВНА РАДА: МОЛИТОВНА РАДА: 
НОВИЙ ДОРАДЧИЙ ОРГАН МІСЬКРАДИНОВИЙ ДОРАДЧИЙ ОРГАН МІСЬКРАДИ

 � 9 грудня Бориспільський міський голова Володимир 
Борисенко провів зустрічі з духовенством. Мета зустрічі — 
створення молитовної ради як дорадчого органу міськради.

Тетяна ЦІЛИК

На початку зустрічі Володимир 
Борисенко зазначив: «У нас вже є 
молодіжна рада, є архітектурно-мі-
стобудівна рада, яка складається з 
експертів із будівництва міста. На-
разі настав час створення молитов-
ної ради». 

Після обговорення цього пи-
тання та голосування представни-
ки релігійних громад одноголос-
но підтримали ініціативу голови. 
Таким чином, в Борисполі створе-
но ще один дорадчий орган — мо-
литовну раду. Людмила Бистра — 
профільний заступник, який буде 
координувати роботу цього дорад-
чого органу. 

Функції 
Молитовної ради

Близько 20 представників релі-
гійних громад стали членами мо-
литовної ради. Щоб не надавати ко-
мусь пріоритет та главенство, но-
вий дорадчий орган очолив місь-
кий голова Володимир Борисенко. 

Більшість людей, які звертають-
ся на особистий прийом до Воло-
димира Борисенка та Людмили Би-
строї, що очолює гуманітарний на-
прям, приходять з проблемами, бо-
лями, розпачами. Людям хочеться 
допомогти, але інколи це можна 
зробити лише через Бога, церкву 
та молитву. Тому було прийнято рі-
шення долучати духовенство та на-
правляти до церков тих, хто цього 
потребує. Це буде однією з функцій 
молитовної ради. 

Наступна функція молитовної ра-
ди — координаційна діяльність. Є 
старостинські округи, місто також 
розвивається. Тому, коли розбудо-
вуємо місто та зокрема й нові жит-
лові масиви, потрібно розуміти, що 
мешканці повинні мати в мікрора-
йоні церкву. Через це при будівни-
цтві нових мікрорайонів буде вра-
ховуватися і ця потреба. 

«Я вважаю, що церква — це та-
кож невід’ємна частина нашого мі-
ста. Зрозуміло, що всі ми ходимо не 
до церкви, а до Бога, але ці споруди 
мають бути однозначно в кожному 
старостинському окрузі та в різних 
куточках нашого міста, — зазначив 
міський голова. — І третє, найго-
ловніша функція молитовної ради 
— ми маємо показувати приклад 
та бути єдині для благополуччя на-
шого міста та країни. Адже сила в 
єднанні».  

Пропозиція 
перенесення 
Меморіалу Слави 

Людмила Бистра, заступник місь-
кого голови, за єдиним круглим 
столом з духовенством підняла пи-
тання про вшанування пам’яті за-
гиблим та озвучила пропозицію 

про перенесення Меморіалу Сла-
ви із міського парку культури і від-
починку на Книшовий меморіаль-
ний комплекс.  

«Є мрія — провести реставрацію 
зони відпочинку, яка знаходиться в 
парку. Саме там знаходиться і Ме-
моріал Слави. Шкода, але це вже не 
місце спокою та тиші, — зауважила 
Людмила Бистра. — Молодь іде ту-
ди в першу чергу, щоб відпочити. 
Багато з них взагалі не звертають 
уваги, де вони танцюють та стри-
бають — не розуміють, що це те-
риторія поховання загиблих воїнів. 

Вшановуючи пам'ять загиблих 
воїнів, ми дійшли до висновку, що 
на території Книшового меморіаль-
ного паркового комплексу створе-
но умови для вшанування пам'я-
ті загиблих. Це місце, де хочеться 
побути в тиші та згадати ту чи іншу 
сторінку з історії нашої батьківщи-
ни. До того ж, поряд знаходиться 
церква. Тому у нас виникла пропо-
зиція порушити питання про обго-
ворення перенесення Меморіалу 
Слави із міського парку культури 
і відпочинку на Книшовий меморі-
альний парковий комплекс».

Людмила Бистра зазначила, що 
потрібно поспілкуватися з населен-
ням міста та почути думки людей, 
потрібно знати думку духовенства, 
щоб зрозуміти, чи доречним буде 
перенесення. Адже важлива дум-
ка кожного.

Що стосується законодавчої ба-
зи, закон не заперечує проти такої 
процедури. Більше того, сьогод-
ні по всій території України відбу-
вається багато випадків перепо-
ховань. І все проводиться достой-
но, вшановуючи пам'ять загиблих. 
Адже такі місця повинні бути свя-
тими.  

Велику роботу проводить істо-
ричний музей. Як виявилося, зна-
чна кількість прізвищ, які вибиті на 
Меморіалі Слави, має помилки. До 
того ж, не враховано близько 400 
прізвищ. А вони також заслугову-
ють на вшанування на меморіалі. 
Тому потрібно проводити рекон-
струкцію меморіалу. Але до цього 
влада хоче врахувати думку гро-

мадськості. Адже якщо вкладати 
кошти в реконструкцію, то, мабуть, 
варто розглянути і пропозицію про 
перенесення Меморіалу Слави і 
його об’єднання з Книшовим ме-
моріальним комплексом. 

Це питання варте обговорення 
з громадськістю. Тому міська вла-
да і піднімає його, щоб розуміти, як 
краще зберегти пам'ять про заги-
блих. 

Голова міста Володимир Бори-
сенко уточнив: «З наступного року 
ми плануємо реконструкцію парку. 
І якщо громадськість буде за пере-
несення Меморіалу Слави, де за-
раз знаходиться братська могила, 
на його місці ми зробимо в парку 
зону тихого відпочинку з макси-
мальною кількістю зелених наса-
джень, з алеєю, можливо, встано-
вимо пам’ятник Ангела-охоронця 
Борисполя, який буде охороняти 
наше місто». 

Створення 
релігійної карти

Тамара Петруша, начальник від-
ділу інформаційної діяльності та ко-
мунікацій з громадськістю міськра-
ди на нараді міського голови з ду-
ховенством також підняла питання 
про створення релігійної карти Бо-
риспільської міської територіаль-
ної громади. 

«Оскільки реєстрація релігій-
них громад відбувається в КОДА, 
міськрада планує удосконали-
ти процес комунікацій з грома-
дами, для цього буде створено 
карту. Таким чином паспорт ре-
лігійної громади може бути роз-
міщено на офіційному сайті місь-
кради, громада міста зможе озна-

йомитися з місцем та часом про-
ведення богослужінь всіх церков, 
дізнатися, чи є недільні школи, 
до якої конфесії належить цер-
ква. Вся інформація буде у віль-
ному доступі», — зазначила Та-
мара Петруша.

Молитовні сніданки
Міський голова Володимир Бо-

рисенко подякував присутнім за 
проведення першого молитовно-
го сніданку, який з нагоди 30-ї річ-
ниці Незалежності України за ініціа-

тивою міського голови вперше був 
проведений 1 жовтня. Нагадаємо, 
цей захід був присвячений молит-
ві за місто, за народ, за країну. На 
молитовному сніданку були при-
сутні представники всіх конфесій, 
а також представники АТО, підпри-
ємці, політики, депутати всіх рівнів, 
інтелігенція міста.

Володимир Борисенко зазначив, 
що наразі планується організація 
другого молитовного сніданку. Він 
буде проведений в лютому та при-
урочений розстрілу Небесної сотні 
та Революції Гідності.

Римсько-католицька церква 
парафія Преображення Господнього

ЗАПРОШУЄ
на святкування 

РІЗДВА ХРИСТОВОГО
24 грудня о 21:00 годині

вул. Бежівка, 15

Представники релігійних громад 
одноголосно підтримали ініціативу голови 
Володимира Борисенка про створення 
нового дорадчого органу — молитовної ради 
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МІСЦЕ 
ЗУСТРІЧІ 
ЗМІНИТИ 
НЕ МОЖНА

 � Можна скільки завгодно скасовувати свята, пам’ятні 
дати та вигадувати інші, нові та сучасні. Та змусити 
забути своє професійне свято сотні тисяч працівників 
правоохоронних органів, які пишаються роботою в 
колишній міліції — спочатку радянській, потім українській 
— не під силу нікому. 20 грудня вони, вже ветерани і 
пенсіонери, як і раніше, зберуться в тісному колі, щоб 
згадати роки служби. Напередодні пам’ятної дати «Вісті» 
зустрілися з головою та представниками ветеранської 
організації працівників органів внутрішніх справ 
Бориспільщини. Вже багато років незмінним місцем їх 
зустрічі є музей історії місцевої міліції, розміщений на 2-му 
поверсі будівлі Бориспільського районного управління 
національної поліції (вул. Сергія Камінського, 4).

Наталія ТОКАРЧУК, фото автора

Ще на вулиці біля управління ко-
респондента зустрічає голова орга-
нізації Володимир Галець — струн-
кий та підтягнутий чоловік молод-
цюватого вигляду, якого важко 
назвати 70-річним пенсіонером. 
Він впевнено прямує коридора-
ми управління — видно, що це до-
сі місце, яке є його другим домом.

 

Від 1919-го 
до наших днів 

«Музей веде відлік ще з 1999-го 
року — тоді начальником місь-
крайвідділу, полковником міліції 
Іваном Кривошеєю було прийня-
те рішення створити у відділку му-
зейну кімнату історії міліції Бори-
спільщини. За роки вона «оброс-
ла» матеріалами, експонатами, ар-
хівними фото і документами. Стало 
зрозуміло, що потрібно розширя-
тися, і в січні 2003 року в додаток 
до неї було виділено ще дві зали. 
Зараз тут не лише збираються ве-
терани правоохоронних органів, а 
й проводяться екскурсії для школя-
рів. Бувають тут і зарубіжні гості. У 
Київській області це єдиний музей 
історії місцевої міліції», — з горді-
стю розповідає Володимир Галець.

Грамотно сформовані стенди та 
експозиції музею дозволяють від-
творити в уяві всю історію бори-
спільських правоохоронців — аж 
від 1919 року, коли вийшов Декрет 
Ради народних комісарів України 
«Про організацію міліції», яка була 

створена для боротьби з озброєни-
ми бандами, від злочинної діяльно-
сті якої потерпало населення. 

До речі, управління міліції на-
було звичного нам вигляду дале-
ко після Вітчизняної війни. На його 
місці колись був барак для військо-
вополонених німців, що будували 
шлях Київ-Харків, згодом у ньому 
розмістили відділ міліції. На його 
місці пізніше звели невелику одно-
поверхову будівлю, з часом добу-
дували другий поверх та розшири-
ли. До війни ж райвідділ знаходив-
ся на розі вулиць Київський Шлях 
та Короленка, біля колишньої шко-
ли №2. За свідченнями очевидців, 
стара будівля міліції була однопо-
верховою, але досить великою, та 
згоріла під час війни. 

Хоч довоєнний період мало ви-
вчений — коли створювався музей, 
очевидців тих подій вже не було в 
живих — у експозиції є фото деяких 
тодішніх працівників міліції та збе-
реглись згадки про них. У очі відра-
зу кидається фото відомого військо-
вого і політичного діяча тих часів — 
Семена Будьонного. На світлині по-
ряд із ним — Олексій Коновалов, 
дільничний інспектор Борисполя у 
1928-1941 та 1944-1958 роках. Під 
час громадянської війни вони това-
ришували та воювали в одній кін-
ній дивізії. Збереглася й газета «Ра-
дянський міліціонер» від 29 верес-
ня 1957 р. — тоді на запрошення 
Будьонного Коновалов їздив у Мо-
скву, а в столичній газеті надрукува-
ли розповідь про бориспільського 
дільничного. «За спогадами очевид-

ців, той був добре відомим на сво-
їй дільниці, яка тягнулась від Києва 
вздовж лівого берега Дніпра, вклю-
чаючи Бортничі, Гнідин, Вишеньки, 
Проців, Вороньків, Старе, Сошників, 
Єрківці та інші села, й особисто на 
своєму коні в яблуках об’їжджав її, 
витрачаючи на цей шлях тиждень. 
Аналогічну дільницю по праву сто-
рону м. Бориспіль контролював ін-
ший дільничний», — розповідає Во-
лодимир Галець. 

Ім’я дільничного інспектора Бо-
риспільського райвідділку міліції, 
оперуповноваженого і старшого 
оперуповноваженого карного роз-
шуку в 30-х роках Федора Казчука 
вже відоме читачам «Вістей» — 9 
травня 2019 року у щотижневику 
була надрукована розмова з його 
донькою, Вірою Казчук, яка розпо-
віла про долю батька. У 1941 році 
разом із іншими військовими він 
потрапив у оточення під Трубежем. 
Полонених вели через Бориспіль, і 
мати одного зі злочинців, якого він 
колись затримав, впізнала його і за-
кричала німцям, що це комуніст та 
працівник органів. Федора Казчу-
ка розстріляли неподалік провулка 
Польового, він похований там же, у 
братській могилі.

Повоєнні роки та як 
ловили «невловимого» 
Чорноуська — грозу 
Старого та Сошникова

Окрема експозиція музею присвя-
чена періоду Великої Вітчизняної вій-
ни. Серед численних фото — зобра-
ження скромного обеліску з вели-
кою історією. У вересні 1941-го року 
останньою залишила Київ та відби-
вала атаки фашистів поблизу села 
Чубинського Четверта дивізія НКВС 
по охороні залізничних доріг. Її вої-
ни, в тому числі бориспільські пра-
воохоронці, знищили 9 тисяч гіт-
лерівців, 6 літаків та 57 танків про-
тивника. У повоєнні роки на місці 
боїв встановили обеліск у пам’ять 
про полеглих воїнів-міліціонерів. 
Саме біля нього роками приймали 
присягу молоді співробітники ор-
ганів внутрішніх справ Бориспіль-
щини. 

Серед експозицій повоєнних ро-
ків привертає увагу стенд, присвя-
чений підполковнику міліції Анто-
ну Герасименку, який загинув від 
кулі бандита Чорноуська в с. Старе 
в 1961 році. 

Його історію розповідає Іван 
Соловей, з 1982 по 1986 рік 
один оперуповноважений кар-
ного розшуку на три села (Сош-
ників, Старе, Бортничі) та сищик 
із 18-річним стажем розшуко-
вої роботи, а пізніше — праців-
ник Головного Управління Кар-
ного Розшуку МВС України. Під 
час подій йому було 4 роки, та селя-
ни, в тому числі його батько (який 
сам одного разу став жертвою Чор-
ноуська, отримавши від того удар 
по голові), часто переповідали іс-
торію бандита та його затримання. 

«Після війни Сошників та Кова-
лин були самими бандитськими се-
лами Бориспільщини, туди навіть 
міліція боялася їхати. Уродженець 
с. Старого Іван Чорноусько біля 15-
ти років тримав у страху селян — 
грабував магазини, вбивав людей. 
Для нього було звичною справою 
зайти в чужі хату чи сарай та взя-
ти все, що йому було потрібно, — 
розповідає Іван Соловей. — Його 
батько теж був бандитом у 20-ті ро-
ки, аж доки не був знайдений уби-
тим. Син пішов далі батька та, де-
зертирувавши з армії, став добре 
відомим у злочинних колах реци-
дивістом. Співробітники міліції не-
одноразово влаштовували облави, 
та взяти бандита не могли. Навесні 
1961-го їм на допомогу відправи-
ли підполковника Герасименка. Той 
був дуже компанійською людиною 
та швидко зумів увійти в довіру до 
селян. Одного разу в травні він по-
бачив біля магазину заплакану дів-
чину з синяком. Покликав її до себе 
поговорити, і вона розповіла, що 
стала жертвою Чорноуська — той 
хотів її зґвалтувати, побив, і пообі-
цяв прийти знову. 

Разом із напарником Герасимен-
ко провів ніч у засідці в сінях бу-
динку, а при спробі затримання 
Чорноуська був застрелений ним. 
Сам бандит утік, та вранці його 
слід знайшла пошукова собака. Ко-
ли Чорноусько побачив, що тікати 
нікуди — на підмогу міліції з вій-
ськової частини прибули солдати 
на БТР — пустив у себе кулю. Ко-
ли його знайшли, він був переодяг-
нений у жіночий одяг — готувався 
знову переховуватися. 

На місці загибелі Антона Гера-
сименка споруджено обеліск, йо-
го ім’ям названа вулиця в с. Старе».

Окремою сторінкою «біографії» 
місцевої міліції є її участь у ліквіда-
ції аварії на ЧАЕС у квітні 1986 ро-
ку. Ліквідаторами стали 140 бори-

спільців-працівників райвідділку, 
40 з них уже немає в живих. Над-
звичайно цінний експонат музею 
— зошит зі службової підготовки 
пожежника Василя Ігнатенка, його 
знайшли у м. Прип’ять. Герой Укра-
їни (посмертно) Василь Ігнатенко 
брав безпосередню участь у гасін-
ні пожежі на ЧАЕС в ніч з 25 на 26 
квітня 1986 року, а 13 травня помер 
від наслідків опромінення. Йому та 
його подвигу присвячений один 
із головних підсюжетів міні-серіа-
лу «Чорнобиль» 2019-го року. Зо-
крема, автори використали його та 
його дружину для зображення до-
лі перших ліквідаторів Чорнобиль-
ської аварії та їхніх близьких. 

Серед експонатів — одяг міліції 
минулих часів, зброя, вилучена у 
злочинців тощо.

Володимир Галець розповідає, 
що вже давно хоче передати му-
зей міліції на баланс міста, зро-
бивши його філією Бориспільсько-
го державного історичного музею. 
Його директор Наталія Йова була 
не проти, але тодішню міську вла-
ду ідея не захопила — для цього 
треба було запровадити додаткову 
штатну одиницю, нараховувати за-
робітну плату та виділяти додаткові 
кошти на утримання музею.

«Наша служба и 
опасна, и трудна…»

Слова цієї відомої пісні найкраще 
говорять про роботу співробітни-
ків міліції. Написана майже 50 ро-
ків тому для першого серіалу про 
роботу міліції «Слідство ведуть зна-
токи», вона досі залишається нео-
фіційним гімном міліції та кожного 
разу не залишає байдужими її спів-
робітників — як колишніх, так і су-
часних, уже поліцейських. 

Збираючись, вони обговорюють 
зміни, які відбуваються, згадують 
справи, над якими довелось пра-
цювати, цікаві історії з практики. 

Одна з таких історій пов’язана з 
приміщенням музею. Згадуючи її, 
колишні міліціонери досі не мо-
жуть стримати усмішку. «Колись 
тут за розпорядженням начальни-
ка міськрайвідділу Віктора Кона-
польського зробили кімнату відпо-
чинку для оперативної групи. Все 
в ній було добре, але страшний хо-
лод узимку не давав змоги ні спати, 
ні просто відпочивати. Приїздили 
спеціалісти, досліджували систему 
опалення, та марно. Аж потім стар-

• Будинок райвідділу у 1970-му році. Фото зроблене з даху гуртожитку експертом-криміналістом 
Володимиром Міхальчуком. 
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шина Іван Смусь виявив, що один 
із відрізків труби, замурований у 
стіну, замінений ломом, ввареним 
в систему опалення. Коли згадали, 
як робився ремонт, усе зрозуміли 
— роботи виконували ті, хто при-
тягався до відповідальності, й та-
ким чином вони «помстилися» слід-
чим», — розповідає начальник 
карного розшуку у 1988-2000 рр. 
Олександр Бєжан. 

Зараз кімнати відпочинку в 
управлінні немає, її закрили ще в 
двотисячних. Втім, змінилися з тих 
часів і принципи роботи. «Раніше 
начальника райвідділу признача-
ли на роки. Він приходив і розумів, 
що він тут господар надовго. Зазви-
чай мешкав в Борисполі та знав ко-
жен закуток міста. Зараз керівни-
ки районного управління — тим-
часові «гості», їх міняють дуже ча-
сто. Людина мало того, що чужа, не 
місцева, вона ще й року може не 
прослужити, як її вже переводять 
у інше місто, а з нею переводить-
ся і «команда». В управлінні майже 
не залишилось місцевих, колектив 
«плавучий» і це не на користь місту, 
— впевнений Володимир Галець. 
— Люди змушені півдня витрача-
ти на поїздки на та з роботи, коли 
ж працювати?»

Він згадує будні міліції 60-90-х ро-
ків. Каже, тоді говорили: міліціонер 
вважається на роботі з того момен-
ту, як прокинувся. Було важко, ін-
коли родини не витримували ви-
пробувань, сім’ї розпадались, бо 
служба була частиною життя мілі-
ціонера. «Піком активності була ніч 
— адже й злочини найчастіше ста-
ються вночі. Вже з вечора тут бу-
ло, наче у вулику — всі сищики на 
місцях, це специфіка роботи відді-
лу карного розшуку. Зараз усе змі-
нилося. Після 19.00 у відділку не-
має нікого, все зачинено. А вранці 
працівники біля магазина з кавою, 
і тільки після цього йдуть на робо-
ту. Хоча й працювати зараз важко 
— заробітні плати невеликі, служ-
бовий транспорт, як патрульним, 
не виділяють, — розмірковує Га-
лець. — Сищиків, дільничних ще й 
постійно з роботи зривають, поси-
лають на заходи, коли треба охоро-
няти правопорядок під час мітин-
гів, які зараз постійно — то проти 
будівництва, то проти вакцинації, 
то ще з якихось причин під Адмі-
ністрацією та біля інших держав-
них органів». 

У сучасних недоліках служби 
винні не працівники, а система, 

впевнені ветерани. «Реформа пра-
воохоронних органів мала покра-
щити їх роботу, але сталося навпа-
ки. Переатестацією та люстрацією 
2014-15 рр. з органів вигнали всіх 
професіоналів. Не їх вина, що вони 
несли службу за часів Януковича — 
вони прийняли присягу та працю-
вали, розкриваючи злочини. Я ро-
зумію, коли усунули від роботи мі-
ністрів, начальників управлінь, але 
постраждали тисячі людей на міс-
цях, які були профі у своїй роботі та 
зараз могли би вчити молодь. 

Довго можна говорити й про па-
трульну поліцію, я взагалі не бачу 
сенсу в новоствореній структурі. 
Практично всі працівники не міс-
цеві, міста не знають, з мешканця-
ми не спілкуються, їх не видно і не 
чутно. Лише машини сновигають, 
а звідти не все побачиш. Пішки во-
ни не ходять, як колись наряди па-
трульно-постової служби. А люди 
почувають себе більш захищени-
ми, коли бачать людину в формі, це 
запобігає злочинності та порушен-
ням правопорядку», — вважає Во-
лодимир Галець. 

Особливості 
оперативної роботи

Запорука успіху оперативника — 
робота з населенням. У цьому ве-
терани-правоохоронці одностай-
но впевнені. 

«Колись я навчав свого сина, 
який зараз працює в карному роз-
шуку: передусім купи квіти та ко-
робку цукерок, піди та дізнайся, 
хто в тебе у дворі двірник та коли 
в неї День народження, поздоров, 
залиш свою візитку. Вона, побачив-
ши нормальне людське ставлення, 
потім розказуватиме все: хто в яко-
му під’їзді вживає алкоголь, де сва-
ряться та б’ються, де бувають нар-
комани тощо. Те ж саме з поштаря-
ми — вони знають всіх, але не кож-
ному розкажуть. Якщо наполягати 
лише на букві закону, не дізнаєш-
ся нічого й ні від кого. У нас колись 
був начальником міліції Микола 
Яременко, він жив на вул. Дзержин-
ського, і поки пішки в формі дохо-
див уранці на роботу, знав усе, що 
сталося в місті за ніч. Треба вміти 
бути «своїм» — тому доводилось 
і випивати разом із людьми, щоб 
увійти в довіру та довідатись інфор-
мацію. Колись Висоцький співав: «А 
у него в любой деревне две-три ба-
бы точно есть». Так само у хорошо-

го сищика у кожному селі-місті є 
кілька «своїх», де можна зупини-
тися, отримати інформацію, пере-
ночувати тощо», — розповідає про 
особливості професії Володимир 
Галець. 

«Свою роботу треба любити, 
це головне. Нам часто доводило-
ся жертвувати чимось заради неї 
— вільним часом, здоров’ям, ро-
диною, відпусткою. Зарплата в нас 
теж була невелика, але нас вихо-
вували так, що ми заради батьків-
щини готові були на все, — згадує 
Олександр Бєжан. — Зараз зруй-
новано суть оперативної роботи, 
яка є основою і кістяком розкрит-
тя будь-якого злочину. Професіо-
нали пішли через люстрацію, вони 
нікому не потрібні. Натомість насе-
ленню «замилюють очі» красивими 
словами, гарними молодими хлоп-
цями й дівчатами у модній формі 
патрульних та машинами, які вони 
регулярно б’ють. Ну добре, прибу-
ла патрульна дуже швидко на своїй 
машині на місце злочину, а далі що? 
Що вони робитимуть, адже вони не 
навчені оперативно-розшуковій ді-
яльності, мають чекати оператив-
ників. А ті в 18.00 закрили офіси і 
пішли додому. Якось воно робить-
ся не так, не правильно. 

Я ще в 7 класі у творі писав: «Хо-
чу працювати у карному розшу-
ку», хоча поняття не мав, що воно 
й до чого. Коли йшов у міліцію, ма-
ти й баба казали: «Ой, ти ж тут наро-
дився, виріс, як же ти будеш тут ко-
гось ловити, наказувати». Після ар-
мії пройшов школу першочергової 
підготовки. Далі, вже працюючи в 
патрульно-постовій службі, заоч-
но закінчив школу міліції, відучив-
ся і в академії. Але тонкощі професії 
вивчав на практиці, а не за партою. 
Вчителем своїм я вважаю Миколу 
Шульгу, що колись був дільничним. 
Він учив непомітно, своїм прикла-
дом. На жаль, він трагічно загинув 
під час ДТП. Коли проводжали йо-
го в останню путь, на похороні було 
більше 300 осіб, у тому числі й ті, ко-
го він затримував, відправляв в ЛТП, 
садив у тюрму. Треба бути дійсно та-
лановитим у своїй роботі, щоб на те-
бе не ображалися ті, кого ти карав». 

Відповідаючи на питання про 
«секрети» розкриття злочинів, чо-
ловік розповідає: «Зачіпкою для 
розкриття справи може бути на-
віть випадкове слово, на яке спо-
чатку не звернеш уваги. Я пам’я-
таю, якось у 90-ті, перед тим, як 
іти додому, увечері ми з напарни-

ком об’їжджали «злачні місця» — 
як завжди, в цивільному одязі, щоб 
не привертати уваги. В одному з 
них стали свідками бійки молодих 
хлопців, розговорилися, ті сказали, 
що працюють на скотобійні. Про-
йшло після того кілька днів, надхо-
дить сигнал: на громадянина Вірме-
нії, який зупинився на Розвилці пе-
репочити, вчинено розбійний на-
пад молодиками. Вони побачили, 
що його авто набите імпортними 
дефіцитними речами та технікою, 
приставили ніж до горла, посади-
ли на заднє сидіння та повезли в 
Кийлів з метою вбити та привлас-
нити майно. По дорозі не впора-
лися з керуванням і машина злеті-
ла в кювет. Поки приходили до тя-
ми, вірменин утік та сховався, вже 
темно було. Добрався вночі пішки 
до відділку, нас відразу підключи-
ли до роботи. Забрали його до се-
бе і почали розпитувати. Разів де-
сять по колу одне й те ж розпитує-
мо, він відповідає, а зачіпки немає. 
І вже коли хтозна який раз розпи-
тували, промайнули слова: «Вони 
сказали, що зараз вивезуть мене 
в ліс і уб’ють, як на скотобійні». Це 
слово насторожило, згадалася та 
квартира і хлопці, що працюють на 
бійні. Протягом доби злочин було 
розкрито. 

Були, звичайно, й нерозкриті 
злочини. Один з них так вліз у го-
лову, що я пізніше уві сні навіть по-
бачив, як усе відбувалося, але вбив-
цю не зміг роздивитися, він зали-
шився в тіні». 

Працюєш на імідж, 
а потім він на тебе

Так само безумовно любив свою 
роботу і Володимир Галець. Розпо-
відаючи про свій шлях у міліцію, він 
згадує: спочатку хотів бути моря-
ком, закінчив морехідне училище, 
та згодом передумав. Коли повер-
нувся з армії у 1973 році, був підго-
товленою людиною: мав освіту, во-
дійські права та спортивні досяг-
нення — звання майстра спорту з 
вільної боротьби, тому відразу от-
римав запрошення із райвідділу мі-
ліції, де й працював із 1973 по 1996 
рік. Починав, як усі, з рядового ін-
спектора, дослужився до полков-

ника. Був заступником начальника 
райвідділу. Потім перейшов із ра-
йонного відділу в аеропорт «Бори-
спіль», де був начальником ліній-
ного відділу. Перед пенсією кіль-
ка років пропрацював у МВС. Вже 
на пенсії створював служби авіа-
ційної та внутрішньої безпеки ае-
ропорту «Бориспіль». У 2012 році, 
коли змінилось керівництво та по-
чались політичні ігри, довелось пі-
ти. З того часу очолює ветеранську 
організацію. 

«Нас, ветеранів та пенсіонерів, 
зараз в організації біля 500 осіб, 
хоча рахується на пенсії 700. Не всі 
хочуть брати участь в громадській 
діяльності, багато хто хворіє чи пе-
реїхав у інше місто. Ми нікого не 
силуємо, тому активну участь бе-
руть 350, їхні внески йдуть на ре-
монти, канцтовари і т.ін. Беремо 
участь у різних громадсько-полі-
тичних заходах, у змаганнях спор-
тивних. Кожен із нас досі володіє 
масою інформації, у нас скрізь є 
свої люди та інформатори, ми мог-
ли б іще розкривати злочини, але 
час дати дорогу молодим. 

Співробітничаємо і зі Свято-Ми-
хайлівською церквою. Я познайо-
мився з отцем Миколою давно, ще 
коли церква будувалася. Допома-
гав будувати, а зараз він допомагає 
нам — на свята ми разом з ним та 
керівником поліції Тарасом Крав-
чуком робимо продуктові пайки 
для вже стареньких та важко хво-
рих ветеранів, разом відвідуємо їх, 
щоб ті відчували, що їх досі пам’я-
тають. Як не було епідемії, ми й му-
зичні концерти тут проводили, щоб 
молоді хлопці більше спілкувалися 
і один з одним, і з ветеранами служ-
би, розуміли, що таке міцний колек-
тив. Традиції служби треба підтри-
мувати і передавати. 

Років зо два тому був із онуком 
на ринку на Розвилці. Йдемо, а всі 
зі мною вітаються, тільки й роблю, 
що киваю або руку комусь тисну. 
Онук був здивований, каже: «Діду, 
невже всі вони тебе знають? То ти 
відома людина». Коли проводжу зу-
стрічі з сучасними поліцейськими, 
кажу хлопцям — спочатку треба за-
служити повагу, зробити собі імідж, 
як зараз говорять. Прийде час — 
зусилля не минуть дарма, ваш імідж 
почне працювати на вас». 

• Олександр Бєжан, начальник карного 
розшуку у 1988-2000 рр. 

• Володимир Галець, голова громадської організації 
ветеранів і пенсіонерів органів внутрішніх справ 
Бориспільщини

• Перед виходом на патрулювання, 1970 р.

• Дільничний інспектор Олексій Коновалов із 
Семеном Будьонним, 1957 р.



I-VISTI.COM8 | 
  |  №50 [1106], 17 ГРУДНЯ 2021

Повідомлення про оприлюднення
проєктів документів державного планування та звітів про стратегічну екологічну оцінку місто-

будівної документації внесення змін до генеральних планів та планів зонування території (у складі 
генеральних планів) с. Гайшин, с. Чирське та с. Гребля Бориспільського району Київської області

1) Згідно з рішенням Переяславської міської ради №17-13-VIII від 22.06.21 р.  «Про внесення змін 
до генеральних планів та планів зонування території (у складі генеральних планів) с. Гайшин, с. 
Чирське та с. Гребля Бориспільського району Київської області» триває розробка документів дер-
жавного планування (далі – ДДП), які на вимогу ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку» потребують 
виконання стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО), а саме:

- «Внесення змін до генерального плану та плану зонування території (у складі генерального 
плану) с. Гайшин Бориспільського району Київської області»;

- «Внесення змін до генерального плану та плану зонування території (у складі генерального 
плану) с. Чирське Бориспільського району Київської області»;

- «Внесення змін до генерального плану та плану зонування території (у складі генерального 
плану) с. Гребля Бориспільського району Київської області»;

Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому 
рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території насе-
леного пункту, що розробляється на виконання статті. 17 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності».

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

2) Орган, що приймає рішення про затвердження ДДП – Переяславська міська рада.
3) Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі: 
а) дата початку та строки здійснення процедури: від 20.12.2021 р. і триває до 18.01.2022 р. включно.

б) способи участі громадськості: надання письмових пропозицій у друкованому та ел. вигляді 
протягом строку здійснення процедури; проведення громадських слухань.

в) дата, час і місце проведення громадських слухань:
- Звіту про СЕО «Внесення змін до генерального плану та плану зонування території (у складі 

генерального плану) с. Гайшин Бориспільського району Київської області» відбудуться 30.12.2021 
р. о 10:00 у приміщенні Переяславської МР за адресою: вул. Б. Хмельницького, 27/25;

- Звіту про СЕО «Внесення змін до генерального плану та плану зонування території (у складі 
генерального плану) с. Чирське Бориспільського району Київської області» відбудуться 30.12.2021 
р. о 10:30 у приміщенні Переяславської МР за адресою: вул. Б. Хмельницького, 27/25;

- Звіту про СЕО «Внесення змін до генерального плану та плану зонування території (у складі 
генерального плану) с. Гребля Бориспільського району Київської області» відбудуться 30.12.2021 
р. об 11:00 у приміщенні Переяславської МР за адресою: вул. Б. Хмельницького, 27/25.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адреса, за якою можна ознайомитися з про-
єктами ДДП, звітами про СЕО та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям 
населення, що стосується ДДП – Переяславська МР; 08400, Київська обл., Бориспільський р-н, м. 
Переяслав, вул. Б. Хмельницького, 27/25.

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреса та строки 
подання зауважень та пропозицій – Переяславська МР; 08400, Київська обл., Бориспільський р-н, 
м. Переяслав, вул. Б. Хмельницького, 27/25; ua907@ukr.net; від 20.12.2021 р. і триває до 18.01.2022 
р. включно.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям насе-
лення, що стосується ДДП: Переяславська МР.

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

20 ГРУДНЯ — ДЕНЬ УШАНУВАННЯ ВЕТЕРАНІВ 
ТА ПЕНСІОНЕРІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 14 ГРУДНЯ — ДЕНЬ ВШАНУВАННЯ 

УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА 
ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

Шановні ветерани та пенсіонери органів 
внутрішніх справ Бориспільщини! 

Шановні працівники Національної поліції України!
Дорогі друзі та колеги!

Ви, не рахуючись ні з чим, а інколи жертвуючи найдорожчим, — жит-
тям — забезпечували виконання покладених на вас завдань, виявля-
ли мужність, вірність Присязі та служінню народові України. Зараз у 
лавах Національної поліції України вашу справу продовжує молоде 
покоління.

Ваша професія — мужня та почесна, в її основі лежить законність, 
справедливість та вірність обов’язку.

Дякуємо вам за вашу важку працю. Щастя вам та вашим родинам, 
міцного здоров’я, невичерпних духовних сил, благополуччя, стабіль-
ності та нових звершень.

Від імені організації ветеранів і пенсіонерів органів внутрішніх справ 
та інших правоохоронних органів у м. Бориспіль та Бориспільському 
районі голова ГО Володимир Галець 

Громадська організація ветеранів і пенсіонерів органів внутрішніх 
справ та інших правоохоронних органів у м. Борисполі та Бориспіль-
ському районі вітає ветеранів-ліквідаторів Бориспільщини.

Одними з перших після вибуху атомного реактору для ліквідації на-
слідків катастрофи було направлено у Чорнобиль працівників міліції. 
Вони вдало впорались зі всіма покладеними на них завданнями, деякі 
— ціною власного здоров’я або життя. 

У 1986 році ліквідаторами стали 140 бориспільців — працівників 
місцевого райвідділку, 40 з них уже немає в живих.

Організація ветеранів і пенсіонерів правоохоронних органів вислов-
лює кожному з них сердечну вдячність за мужність і важку працю, за 
самопожертву, виявлену в зоні високого радіологічного забруднення. 

Слава героям Чорнобиля! Вічна пам’ять героям!
Від імені організації голова ГО Володимир Галець

Частина експозиції музею міліції Борисполя, присвячена 
подвигу ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

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

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ
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Додаток 2
до Порядку передачі документа-

ції для надання висновку з оцінки 
впливу на довкілля та фінансування 
оцінки впливу на довкілля

(дата офіційного опублікування в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля (автоматично генерується 
програмними засобами ведення 
Єдиного реєстру з оцінки впливу на 
довкілля, не зазначається суб’єктом 
господарювання)

(реєстраційний номер справи 
про оцінку впливу на довкілля пла-
нованої діяльності (автоматично ге-
нерується програмними засобами 
ведення Єдиного реєстру з оцінки 
впливу на довкілля, для паперової 
версії зазначається суб’єктом госпо-
дарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка під-

лягає оцінці впливу на довкілля
Товариство з обмеженою відпові-

дальністю «Еко-Сервіс»
(повне найменування юридичної 

особи, код згідно з ЄДРПОУ або пріз-
вище, ім’я та по батькові

код згідно з ЄДРПОУ: 31885141 
фізичної особи - підприємця, іденти-
фікаційний код або

серія та номер паспорта (для фі-
зичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків 
та офіційно повідомили про це від-
повідному контролюючому органу і 
мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити 
плановану діяльність та оцінку її 
впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта госпо-
дарювання

 08300, Київська обл., м. Бориспіль, 
вул. Глибоцька, 128-а 

(місцезнаходження юридичної 
особи або місце провадження діяль-
ності фізичної

 тел: +38(044)465 81 01 
особи - підприємця (поштовий 

індекс, адреса), контактний номер 
телефону)

2. Планована діяльність, її характе-
ристика, технічні альтернативи*. Пла-
нована діяльність, її характеристика.

Комплекс заходів з реконструкції 
полігону твердих побутових відходів 
з метою його рекультивації на тери-
торії Бориспільської міської терито-
ріальної громади Київської області.

Технічна альтернатива 1.
Реконструкція існуючого полігону 

твердих побутових відходів та вста-
новлення на прилеглих ділянках лі-
ній із сортування відходів загальною 
потужністю до 360 000 тон на рік. з 
ціллю відокремлення як вторин-
ної сировини картону, паперу, ПЕТ 
пляшки, полімерної плівки, скла, 
пластмаси, чорних та кольорових 
металів та ін.

* Суб’єкт господарювання має пра-
во розглядати більше технічних та те-
риторіальних альтернатив.

Формування тіла полігону належ-
ним чином з ціллю стабілізації схилів 
з використанням залишків після сор-
тування змішаних відходів. Остаточ-
не покриття тіла полігону мінераль-
ним ґрунтом

з подальшим його озелененням 
шляхом посіву багаторічних трав.

Технічна альтернатива 2.
Реконструкція існуючого полігону 

твердих побутових відходів без вста-
новлення лінії сортування відходів.

3. Місце провадження планованої 
діяльності, територіальні альтерна-
тиви. Місце провадження планованої 
діяльності: територіальна альтерна-
тива 1.

В адміністративному відно-
шенні плановану діяльність буде 
розташовано на території Бори-
спільської міської територіальної 
громади, Київської області на зе-
мельних ділянках з кадастровими 
номерами: 3220882200:03:006:0293, 

3 2 2 0 8 8 2 2 0 0 : 0 3 : 0 0 6 : 0 1 1 6  т а 
3220882200:03:006:0382.

Місце провадження планованої 
діяльності: територіальна альтерна-
тива 2.

Місце провадження планованої 
діяльності територіально обумовле-
не місцем розташування існуючого 
полігону ТПВ. Відповідно інша тери-
торіальна альтернатива не розгля-
дається.

4. Соціально-економічний вплив 
планованої діяльності

Загальний вплив на соціальне 
середовище буде мати позитивний 
аспект. Планована діяльність буде 
сприяти зменшенню кількості захо-
ронення ТПВ, що позитивно впливає 
на стан навколишнього природнього 
середовища. Поліпшення загальної 
соціально- економічної ситуації в 
районі за рахунок сплати податків у 
місцеві бюджети, створення нових 
робочих місць.

5. Загальні технічні характеристи-
ки, у тому числі параметри планова-
ної діяльності (потужність, довжина, 
площа, обсяг виробництва тощо)

Планована діяльність передбачає 
встановлення обладнання сорту-
вальних ліній загальною потужніс-
тю до 360 тонн змішаних ТПВ на рік. 
Для внутрішнього транспортування 
та укладання з подальшим ущіль-
ненням відходів сортування, міне-
рального та родючого ґрунту буде 
задіяна спецтехніка підприємства: 
автомобілі-самоскиди КрАЗ 256 — 
4шт, гусеничний екскаватор HITACHI 
— 1 шт., бульдозери Т-170 — 5 шт. 
Для транспортування та вантажен-
ня вторсировини буде задіяно трак-
тор-навантажувач МТЗ 82 з трьома 
причепами ПТС. Для зволоження тіла 
полігону та відведення стічних вод із 
ставка-випарювача буде збудовано 
гідротехнічну систему з насосною 
станцією.

Для логістичних потреб (тим-
часове складування вторсирови-
ни, під'їздні шляхи, розміщення 
ЛЕП та ін.), облаштування дре-
нажу, укріплення схилів тіла по-
лігону тощо, додатково будуть 
задіяні  до використання земель-
ні ділянки з кадастровими номе-
рами: 3220882200:03:006:0116 та 
3220882200:03:006:0382 загальною 
площею 8,4673 га після встановлення 
цільового призначення цих ділянок 
11.02 «Для розміщення та експлуата-
ції основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств пе-
реробної, машинобудівної та іншої 
промисловості».

Загальна кількість людей, що бу-
дуть працювати на підприємстві — 
38 осіб.

6. Екологічні та інші обмеження 
планованої діяльності за альтернати-
вами: щодо технічної альтернативи 1

Екологічні обмеження:
— при впроваджені планованої ді-

яльності дотримуватись нормативів 
екологічної безпеки;

— викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря від стаціонар-
них джерел повинні здійснюватися 
лише за наявності відповідного до-
зволу;

 — здійснювати контроль забруд-
нюючих речовин на межі санітар-
но-захисної зони не рідше одного 
разу на рік;

Санітарно-епідеміологічні обме-
ження:

— експлуатацію об’єкта здійсню-
вати згідно з санітарними нормами 
та правилами;

— концентрації забруднюючих 
речовин в межах санітарно-захисної 
зони не повинні перевищувати ГДК 
(ОБРД);

щодо технічної альтернативи 2
аналогічні до технічної альтерна-

тиви 1
щодо територіальної альтернати-

ви 1
Здійснення планованої діяльності 

буде здійснюватися відповідно до 

«Державних санітарних правил пла-
нування та забудови населених пунк-
тів», затверджених наказом Мінохо-
ронздоров’я України від 19.06.1996 
р. №173.

щодо територіальної альтернати-
ви 2

Територіальна альтернатива пла-
нованої діяльності не розглядалась

7. Необхідна еколого-інженерна 
підготовка і захист території за аль-
тернативами: щодо технічної альтер-
нативи 1

— дотримання технологій складу-
вання ТПВ;

— запобігання пилоутворення;
— вжиття заходів, направлених 

на запобігання аваріям, обмеження 
і ліквідація їх наслідків та захист лю-
дей і довкілля від їх впливу;

— дотримання встановлених меж 
СЗЗ. щодо технічної альтернативи 2 
аналогічна до технічної альтернати-
ви 1

щодо територіальної альтернати-
ви 1

— планування та організація ре-
льєфу з урахуванням поверхневого 
стоку;

— облаштування твердого по-
криття на робочих майданчиках;

— планування озеленення тери-
торії.

щодо територіальної альтернати-
ви 2

Територіальна альтернатива пла-
нованої діяльності не розглядалась

8. Сфера, джерела та види можли-
вого впливу на довкілля: щодо тех-
нічної альтернативи 1

Негативний вплив на клімат і мі-
кроклімат незначний.

Під час планованої діяльності 
очікуються викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря при 
проведенні планованої діяльності та 
експлуатації полігону в межах діючих 
природоохоронних та санітарних ви-
мог законодавства.

Вплив на поверхневі та підземні 
води не очікується, скид стічних вод 
в природні водні об’єкти не перед-
бачається.

Вплив на флору і фауну не перед-
бачається.

Вплив на ґрунти та геологічне се-
редовища істотний.

Всі роботи виконуються згідно ви-
мог санітарних та природоохорон-
них норм.

щодо технічної альтернативи 2
подібні до технічної альтернативи 1
щодо територіальної альтернати-

ви 1
Здійснення запланованої діяль-

ності в межах планованої земельної 
ділянки не спричинить суттєвого 
негативного впливу на оточуюче се-
редовище та здоров’я населення та 
буде у межах діючого санітарного та 
екологічного законодавства. Санітар-
но-захисна зона об’єкту витримана.

щодо територіальної альтернати-
ви 2

Територіальна альтернатива пла-
нованої діяльності не розглядалась

9. Належність планованої діяльно-
сті до першої чи другої категорії ви-
дів діяльності та об’єктів, які можуть 
мати значний вплив на довкілля та 
підлягають оцінці впливу на довкіл-
ля (зазначити відповідний пункт і 
частину статті 3 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля»)

Перша категорія (пункт 8, частина 
2, стаття 3 Закону України «Про оцін-
ку впливу на довкілля») — операції у 
сфері поводження з побутовими та 
іншими відходами (оброблення, пе-
рероблення, утилізація, видалення, 
знешкодження, і захоронення) обся-
гом 100 тон на добу або більше.

Друга категорія (пункт 2, частина 3, 
стаття 3 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля») – зміна цільо-
вого призначення земель сільсько-
господарського призначення (якщо 
нове призначення відноситься хоча 
б до одного виду діяльності, зазна-
ченого у частинах другій та третій 

цієї статті)
Наявність підстав для здійснен-

ня оцінки транскордонного впливу 
на довкілля (в тому числі наявність 
значного негативного транскордон-
ного впливу на довкілля та перелік 
держав, довкілля яких може зазнати 
значного негативного транскордон-
ного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкіл-
ля відсутні.

10. Планований обсяг досліджень 
та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та 
рівень деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з 

ОВД у відповідності із ст.6 ЗУ «Про 
оцінку впливу на довкілля» № 2059-
VIII від 23 травня 2017 року та Поста-
новою Кабінету Міністрів України 
від 13 грудня 2017 р. № 1026 «Про 
затвердження Порядку передачі до-
кументації для надання висновку з 
оцінки впливу на довкілля та фінан-
сування оцінки впливу на довкілля» 
(додаток 4).

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

Планована суб’єктом господарю-
вання діяльність може мати значний 
вплив на довкілля і, отже, підлягає 
оцінці впливу на довкілля відповід-
но до Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля”. Оцінка впливу 
на довкілля — це процедура, що пе-
редбачає:

підготовку суб’єктом господарю-
вання звіту з оцінки впливу на до-
вкілля; проведення громадського 
обговорення планованої діяльності;

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

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

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

У висновку з оцінки впливу на 
довкілля уповноважений орган, ви-
ходячи з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, визначає до-
пустимість чи обґрунтовує недопу-
стимість провадження планованої 
діяльності та визначає екологічні 
умови її провадження.

Забороняється розпочинати про-
вадження планованої діяльності без 
оцінки впливу на довкілля та отри-
мання рішення про провадження 
планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на до-
вкілля передбачає право і можливо-
сті громадськості для участі у такій 
процедурі, зокрема на стадії обго-
ворення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля, а також на стадії розгля-
ду уповноваженим органом подано-
го суб’єктом господарювання звіту з 
оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорен-
ня 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 
слуханнях. Детальніше про процеду-
ру громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля буде пові-
домлено в оголошенні про початок 
громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах 
території карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хворо-
би (COVID-19), спричиненої коронаві-
русом SARS-CoV-2, до повного його 
скасування та протягом 30 днів з дня 
скасування карантину, громадські 
слухання не проводяться і не при-
значаються на дати, що припадають 
на цей період, про що зазначається в 
оголошенні про початок громадсько-
го обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

12.Громадське обговорення об-
сягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня 
оприлюднення цього повідомлення 
на офіційному веб-сайті уповнова-
женого органу громадськість має 
право надати уповноваженому ор-
гану, зазначеному у пункті 15 цього 
повідомлення, зауваження і пропо-
зиції до планованої діяльності, об-
сягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропо-
зиції, вкажіть реєстраційний номер 
справи про оцінку впливу на довкіл-
ля планованої діяльності в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(зазначений на першій сторінці цьо-
го повідомлення). Це значно спро-
стить процес реєстрації та розгляду 
Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень 
і пропозицій громадськості вони 
будуть розміщені в Єдиному реє-
стрі з оцінки впливу на довкілля та 
передані суб’єкту господарювання 
(протягом трьох робочих днів з дня 
їх отримання). Особи, що надають 
зауваження і пропозиції, своїм під-
писом засвідчують свою згоду на об-
робку їх персональних даних. Суб’єкт 
господарювання під час підготовки 
звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, 
врахувати частково або обґрунтова-
но відхилити зауваження і пропози-
ції громадськості, надані у процесі 
громадського обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля. 
Детальна інформація про це вклю-
чається до звіту з оцінки впливу на 
довкілля.

13. Рішення про провадження пла-
нованої діяльності

Відповідно до законодавства рі-
шенням про провадження даної 
планованої діяльності буде Київської 
області

 Рішення Бориспільської міської 
ради (вид рішення відповідно до ча-
стини першої статті 11,

 Закону України «Про оцінку впли-
ву на довкілля») що видається Бори-
спільська міська рада Київської об-
ласті (орган, до повноважень якого 
належить прийняття такого рішення)

14. Усі зауваження і пропозиції 
громадськості до планованої діяль-
ності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство захисту довкілля та 
природних ресурсів України

Департамент екологічної оцінки 
та контролю, відділу оцінки впливу 
на довкілля

Поштова адреса: вул. Митрополита 
Василя Липківського, буд. 35, м. Київ, 
03035 Електронна адреса: OVD@
mepr.gov.ua тел./факс +38 (044) 206-
31-40, +38 (044) 206-31-50

(найменування уповноваженого 
органу, поштова адреса, електронна 
адреса, номер телефону та Котяш 
Лада Павлівна контактна особа)

{Додаток 2 із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМ № 824 від 
14.09.2020}
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 Дата офіційного опублікування в 
Єдиному Реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля (автоматично генерується 
програмними засобами ведення 
Реєстру, не зазначається суб’єктом 
господарювання)

Унікальний реєстраційний номер 
справи про оцінку впливу на до-
вкілля планованої діяльності (авто-
матично генерується програмними 
засобами ведення Реєстру, для папе-
рової версії зазначається суб’єктом 
господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
Про плановану діяльність, яка під-

лягає оцінці впливу на довкілля
Товариство з обмеженою відпові-

дальністю  «Рента Лізинг», код згідно 
з ЄДРПОУ: 42635864, інформує про 
намір провадити плановану діяль-
ність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта госпо-
дарювання

Товариство з обмеженою відпо-
відальністю «Рента Лізинг», 65009, 
Одеська область, місто Одеса,  вул. 
Генуезька, буд. 1/2, приміщення 4-1 
тел.: (0482)339234, директор – Ста-
рушкевич М.І.

2. Планована діяльність, її характе-
ристика, технічні альтернативи

Планована діяльність, її характе-
ристика.

Планована діяльність полягає у 
встановленні ґрунтозмішувальної 
установки ДС 50Б та асфальтовий 
завод АМОМАТІС 240 SM в селі Пе-
реяславське Бориспільського (Пере-
яслав-Хмельницького) р-ну Київської 
області та їх подальша експлуатація. 

Обсяг випуску продукції склада-
тиме: асфальтної суміші – 120 000 т/
рік,  цементно-бетонної суміші – 300 
000 т/рік.

Дане виробництво обладнане сис-
темою автоматичного управління, 
контролюється дистанційно.

Технологія приготування цемент-
но-бетонних сумішей передбачає 
зберігання запасів щебню фракції 
0-40 мм на відкритому складі та в 
агрегатах живлення, зберігання по-
рошкоподібних матеріалів буде в 
бункері, зберігання води в цистерні. 
Відбуватиметься попереднє дозуван-
ня компонентів та здійснюватиметь-
ся герметична подача порошкопо-
дібних матеріалів в змішувач. Вода 
або в’яжучі суміші подаватимуться за 
допомогою насосної установки. Ви-
вантаження готової продукції буде 
проводитись в автотранспорт або в 
бункер готової продукції.

Технологія приготування ас-
фальтних сумішей передбачає збе-
рігання щебню фракцій 0-5 мм, 5-10 
мм, 10-20 мм, 20-40 мм на відкритих 
складах. Сушіння щебню відбува-
тиметься в сушильному барабані, 
також відбуватиметься підігрівання 
бітуму та дозування матеріалів і по-
дача їх в асфальтозмішувач, перемі-
шування компонентів, вивантаження 
готової суміші в автотранспорт або в 
бункер готової продукції.

Технічна альтернатива 1.
Передбачається встановлення 

ґрунтозмішувальної установки ДС 
50Б для приготування цементно-бе-
тонних сумішей та асфальтного за-
воду АМОМАТІС 240 SM із системою 
сухої пилеочистки де утворений пил 
транспортується в силос для пилу і 
використовується повторно.

Технічна альтернатива 2.
Встановлення установки ДС50Б 

для приготування цементно-бетон-
них сумішей та асфальтового за-
воду АМОМАТІС 240 SM із мокрою 
пилеочисткою. Для даної очистки 
додатково необхідно улаштовувати 
систему оборотного водопостачан-
ня з відстійником де відбуватиметься 
осад шламу. У зв’язку із додатковим 
впливом на навколишнє середови-
ще, а саме: збільшення площі ділянки 
розташування обладнання, викори-
стання більшої кількості водних ре-
сурсів, а також еколого-економічні 
затрати на поводження зі шламом, 
технічна альтернатива 2 не розгля-
дається. 

3. Місце провадження планованої 
діяльності.

Територіальна альтернатива 1:
Планована діяльність здійснюва-

тиметься на території дочірнього 
підприємства «Київське обласне 

дорожнє управління» відкритого ак-
ціонерного товариства «Державна 
акціонерна компанія «Автомобільні 
дороги України», що знаходиться за 
адресою: Київська обл., Бориспіль-
ський (Переяслав-Хмельницький) 
р-н, с. Переяславське, вул. Привок-
зальна, 66.

Територіальна альтернатива 2:
Оскільки планована діяльність 

здійснюватиметься на території 
промислової зони, яка облаштована 
гілкою залізничного транспорту, що 
забезпечує належне транспортуван-
ня сировини та готової продукції з 
мінімальним впливом на довкілля, 
тому територіальна альтернатива № 
2 не розглядалась. 

Соціально-економічний вплив 
планованої діяльності

Провадження планової діяльності 
забезпечить будівництво нових та 
якісний ремонт існуючих автомобіль-
них доріг, що позитивно впливатиме 
на транспортну інфраструктуру регі-
ону, сприятиме створюванню додат-
кових робочих місць.

4. Загальні технічні характеристи-
ки, у тому числі параметри планова-
ної діяльності (потужність, довжина, 
площа, обсяг виробництва тощо)

Для виробництва асфальтних су-
мішей використовуватиметься ас-
фальтний завод АМОМАТІС 240 SM. 
Продуктивність даної установки (но-
мінальна) – 241 т/год (при вологості 
сировини 5%), 286 т/год (при воло-
гості - 3%) та 202 т/год (при вологос-
ті - 7%). Спосіб нагрівання бітуму – 
електричне, максимальна кількість 
змішування – 4000 кг. Загальна міст-
кість цистерн для бітуму 100 м3, міст-
кість бункеру пилу – 35+35 м3, міст-
кість бункеру мінерального порошку 
– 70 м3. При даному технологічному 
процесі відбуватиметься суха пиле-
очистка за допомогою рукавного 
фільтра з бункером сепарації. Процес 
сушки сировини відбуватиметься в 
сушильному барабані, що працюва-
тиме на дизельному паливі та газу.

Для виробництва цементно-бетон-
них сумішей використовуватиметь-
ся ґрунтозмішувальна установка ДС 
50Б. Продуктивність даної установки 
(номінальна) 200-240 т/год. Установ-
ка ДС 50Б працює таким чином, що 
пил який утворюється в процесі ро-
боти повертається до технологічного 
циклу. Спосіб приготування суміші 
– холодний з попереднім дозуван-
ням компонентів. Місткість бункеру 
порошкоподібних матеріалів – 32 м3, 
місткість бункерів живлення (3 шт.) – 
3Х16= 48 м3. Змішувальний агрегат 
– 2600 кг, цистерна для води – 14 м3, 
цистерна для рідких в’яжучих компо-
нентів – 30 м3 та насосна установка 
продуктивністю – 25 м3/год.

На проммайданчику також буде 
розміщено склади для зберігання 
щебню, цистерна для палива об’ємом 
50 м3, цистерна для води, дільниця 
зварювання та газорізки та ін.

5. Екологічні та інші обмеження 
планованої діяльності за альтерна-
тивами

Щодо технічної альтернативи 1
Екологічні обмеження планованої 

діяльності встановлюються згідно 
діючого законодавства України та 
інших нормативних документів у 
сфері охорони навколишнього при-
родного середовища:

− дотримання нормативів ГДВ, 
санітарно-гігієнічних вимог ГДК та 
ОБРВ;

− дотримання нормативної СЗЗ 
згідно вимог ДСП 173-96;

− дотримання нормативних рівнів 
шуму на межі СЗЗ та житлової 
забудови згідно вимог ДБН В.1.1-
31:2013 «Захист територій, будинків 
і споруд від шуму»;

− дотримання вимог у сфері пово-
дження з відходами згідно до закону 
України «Про відходи»;

− дотримання вимог Водного ко-
дексу України щодо охорони вод;

− дотримання вимог Земельного 
кодексу.

Щодо технічної альтернативи 2
Згідно технічної альтернативи 1.
Щодо територіальної альтернати-

ви 1
Згідно технічної альтернативи 1.
Щодо територіальної альтернати-

ви 2
Не розглядаються.

6. Необхідна еколого-інженерна 
підготовка і захист території за аль-
тернативами

Щодо технічної альтернативи 1.
Встановлення обладнання не пе-

редбачає розчистку території від 
чагарникової рослинності, знесення 
дерев’яних конструкцій та ін. Про-
мисловий майданчик для здійснення 
планованої діяльності забезпечений 
під’їзною залізничною дорогою, не-
обхідними комунікаціями, споруда-
ми та інженерними мережами.

Еколого-інженерна підготовка і 
захист території в період експлуата-
ції об’єкта включає вжиття заходів, 
направлених на запобігання виник-
нення аварійних ситуацій, обмежен-
ня і ліквідація їх наслідків та захист 
людей і довкілля від їх впливу.

Щодо технічної альтернативи 2
Згідно технічної альтернативи 1.
Щодо територіальної альтернати-

ви 1
Згідно технічної альтернативи 1
Щодо територіальної альтернати-

ви 2
Не передбачається.
7. Сфера, джерела та види можли-

вого впливу на довкілля
Щодо технічної альтернативи 1.
При встановленні ґрунтозмішу-

вальної установки ДС50Б та ас-
фальтного заводу АМОМАТІС 240 
SM з системою сухої пилеочистки в 
с. Переяславське Бориспільського 
(Переяслав-Хмельницького) р-ну 
Київської області можливі впливи на 
довкілля включають:

Грунт – допустимий. Об’єкт знахо-
диться на території, що вже зазнала 
впливу господарської діяльності – 
рослинний шар ґрунту відсутній;

Вплив на водні ресурси.
Водозабір на питні та санітарно-гі-

гієнічні потреби здійснюватиметься 
з артсвердловини відповідно до 
дозвільної документації. Комуналь-
но-побутові стоки відводитимуться 
у вигріб з подальшим вивезенням 
комунальним підприємством.

Скиди у водний об’єкт виключа-
ються. Негативний вплив на водні 
ресурси не передбачається.

Вплив на атмосферне повітря
Основна частка викидів в атмос-

ферне повітря при встановленні та 
роботі асфальтного заводу АМОМА-
ТІС 240 SM та ґрунтозмішувальної 
установки ДС 50Б передбачається від 
роботи самих установок, а також від 
працюючої спецтехніки, переміщен-
ня сипучих матеріалів, зварювальних 
робіт та ін.

Також відбуватиметься шумове на-
вантаження.

Вплив на мікроклімат
Негативний вплив на мікроклімат 

не передбачається.
Вплив на флору та фауну.
 Негативний вплив на фауну не 

передбачається. Флора та фауна на 
території де планується проваджен-
ня планованої діяльності вже зазна-
ли впливу господарської діяльності, 
порушення рослинності та вирубка 
дерев не передбачається. 

Вплив на території та об'єкти при-
родно-заповідного фонду України 
(ПЗФ) .

Територія, на якій планується 
проводити плановану діяльність, не 
розміщується у межах територій та 
охоронних зон об’єктів ПЗФ. Об’єкт, 
не розміщується на території пер-
спективній для заповідання (офіцій-
но зарезервованій для цієї мети).

Навколишнє соціальне середови-
ще (населення). 

Позитивний соціально-економіч-
ний вплив планованої діяльності 
обумовлений розвитком державної 
галузі будівництва та ремонту авто-
доріг, поліпшенні дорожніх умов та 
транспортного обслуговування на-
селення, відновленню і розбудові 
якісної інфраструктури та забезпе-
ченню її стабільного функціонування. 
Також, вбачається позитивний вплив 
на соціально-економічне середови-
ще у залученні місцевих трудових 
ресурсів та нарахуванні і сплати до 
державного і місцевого бюджетів 
податків та обов'язкових платежів.

Вплив на техногенне середовище.
Негативний вплив на техногенне 

середовище допустимий. 
Щодо технічної альтернативи 2.
Згідно технічної альтернативи 1.

Щодо територіальної альтернати-
ви 1

Згідно технічної альтернативи 1
Щодо територіальної альтернати-

ви 2
Не розглядається.
8. Належність планованої діяльно-

сті до першої чи другої категорії ви-
дів діяльності та об’єктів, які можуть 
мати значний вплив на довкілля та 
підлягають оцінці впливу на довкіл-
ля (зазначити відповідний пункт і 
частину статті 3 Закону України “Про 
оцінку впливу на довкілля”)

Згідно п. 11, ч.3, ст.3 Закону Украї-
ни «Про оцінку впливу на довкілля» 
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року 
планована діяльність відносяться до 
другої категорії видів планованої ді-
яльності та об’єктів, які можуть мати 
вплив на довкілля та підлягають оцін-
ці впливу на довкілля.

9. Наявність підстав для здійснен-
ня оцінки транскордонного впливу 
на довкілля (в тому числі наявність 
значного негативного транскордон-
ного впливу на довкілля та перелік 
держав, довкілля який може зазнати 
значного негативного транскордон-
ного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкіл-
ля відсутні.

10. Планований обсяг досліджень 
та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та 
рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля визначається 
згідно ст. 6 Закону України «Про оцін-
ку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 
23 травня 2017 року.

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

Планована суб’єктом господарю-
вання діяльність може мати значний 
вплив на довкілля і, отже, підлягає 
оцінці впливу на довкілля відповід-
но до Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля». Оцінка впливу 
на довкілля - це процедура, що пе-
редбачає:

-підготовку суб’єктом господарю-
вання звіту з оцінки впливу на до-
вкілля;

-проведення громадського обго-
ворення планованої діяльності;

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

-надання уповноваженим орга-
ном мотивованого висновку з оцін-
ки впливу на довкілля, що враховує 
результати аналізу, передбаченого 
абзацом п’ятим цього пункту;

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

У висновку з оцінки впливу на 
довкілля уповноважений орган, ви-
ходячи з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, визначає до-
пустимість чи обґрунтовує недопу-
стимість провадження планованої 
діяльності та визначає екологічні 
умови її провадження.

Забороняється розпочинати про-
вадження планованої діяльності без 
оцінки впливу на довкілля та отри-
мання рішення про провадження 
планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на до-
вкілля передбачає право і можливо-
сті громадськості для участі у такій 
процедурі, зокрема на стадії обго-
ворення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля, а також на стадії розгля-
ду уповноваженим органом подано-
го суб’єктом господарювання звіту з 
оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорен-
ня 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 
слуханнях. Детальніше про процеду-
ру громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля буде пові-
домлено в оголошенні про початок 
громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах 
території карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хворо-
би (COVID-19), спричиненої коронаві-
русом SARS-CoV-2, до повного його 
скасування та протягом 30 днів з дня 
скасування карантину, громадські 
слухання не проводяться і не при-
значаються на дати, що припадають 
на цей період, про що зазначається в 
оголошенні про початок громадсько-
го обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

12. Громадське обговорення об-
сягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня 
оприлюднення цього повідомлення 
на офіційному веб-сайті уповнова-
женого органу громадськість має 
право надати уповноваженому ор-
гану, зазначеному у пункті 15 цього 
повідомлення, зауваження і пропо-
зиції до планованої діяльності, об-
сягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і пропо-
зиції, вкажіть реєстраційний номер 
справи про оцінку впливу на довкіл-
ля планованої діяльності в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(зазначений на першій сторінці цьо-
го повідомлення). Це значно спро-
стить процес реєстрації та розгляду 
Ваших зауважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень 
і пропозицій громадськості вони 
будуть розміщені в Єдиному реє-
стрі з оцінки впливу на довкілля та 
передані суб’єкту господарювання 
(протягом трьох робочих днів з дня 
їх отримання). Особи, що надають 
зауваження і пропозиції, своїм під-
писом засвідчують свою згоду на об-
робку їх персональних даних. Суб’єкт 
господарювання під час підготовки 
звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, 
врахувати частково або обґрунтова-
но відхилити зауваження і пропози-
ції громадськості, надані у процесі 
громадського обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля. 
Детальна інформація про це вклю-
чається до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. 

14. Рішення про провадження пла-
нованої діяльності

Відповідно до законодавства рі-
шенням про провадження планова-
ної діяльності буде Дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосфер-
не повітря, що видається Департа-
ментом екології та природних ре-
сурсів Київської обласної державної 
адміністрації.

Інші документи дозвільного харак-
теру, передбачені законодавством, 
за умови що вони не передбачають 
встановлення (затвердження) змін у 
діяльності, затвердженій (схваленій) 
рішенням про провадження плано-
ваної діяльності або подовження 
строків її провадження (згідно пунк-
ту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на 
довкілля»).

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

Департаменту екології та при-
родних ресурсів Київської обласної 
державної адміністрації, поштова 
адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна 
1/2А, e-mail: dep_eco@koda.gov.ua, 
тел.: (044) 279-01-58, контактна особа: 
Ткаліч Ганна Іванівна.
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ПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Відтінки України
6.30 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, 0.25 Т/с "Шетланд" (12+)
9.10 Телепродаж
9.40 Т/с "Любов та помста" (16+)
10.35 Д/ф "Дикуни"
11.00 Прозоро:про соціальне
12.00, 18.20 "По-людськи"
13.10, 1.25 Прозоро: про актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 0.10, 5.45 Спорт
15.20 Д/ф "Бовсунівські бабусі" (12+)
16.30, 23.00 Д/ф "Дикі тварини"
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ф "10 днів незалежності України"
19.55 Д/ф "Дикі острови"
22.00 Полюси
2.45 Роздивись
3.10 Д/ф "Гідра" (16+)
4.20 Про батьків і синів

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, 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.55 Комедія "Свати - 7"
23.00, 23.55 Бойовик "Я, робот"
23.45 "ТСН 10 вражаючих подій дня"

ІНТЕР.
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00, 11.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Наречена-втікачка" (16+)
14.40, 15.40 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 4.15 "Стосується кожного"
20.00, 2.30 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Большое дело"
23.50 Х/ф "Капітан Алатрісте" (16+)

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

охоронець" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Ігри дітей старшого віку" (12+)
23.10 Х/ф "Весільна сукня" (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Гучна справа
2.30 Реальна містика

ICTV.
4.10 Служба розшуку дітей
4.15 Факти
4.40 Т/с "Розтин покаже" (16+)
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Громадянська оборона
10.45, 13.25 Х/ф "Кавалерія" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 16.20, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
17.45 Т/с "Дільничний з ДВРЗ - 2" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.20 Хто хоче стати мільйонером? 
Ігрове шоу Прем’єра

23.50 Т/с "Закляті друзі" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі - Шоу"
7.20 "Орел і решка"
9.20 Т/с "Надприродне" (16+)
12.45 "Суперінтуїція"
14.50 Х/ф "Лускунчик і чотири 

королівства"
16.50 Т/с "Будиночок на щастя"
19.00 "Діти проти зірок"
20.50 Х/ф "Гаррі Поттер та філософський 

камінь"
23.50 Х/ф "Роги" (18+)
2.15 "Вар’яти" (12+)

СТБ.
6.00 Т/с "Комісар Рекс"
8.55 МастерШеф Професіонали (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини
11.50 МайстерШеф Професіонали (12+)
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 "Кава з кардамоном"

НТН.
7.55, 17.00, 3.20, 3.55 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.50 "Свідок"
9.00 Х/ф "Безсмертний гарнізон"
10.55, 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, 3.25 "Вартість життя"
0.55 "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, 
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 Відтінки України
6.30 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, 0.25 Т/с "Шетланд" (12+)
9.10 Телепродаж
9.40 Т/с "Любов та помста" (16+)
10.35 Д/ф "Дикуни"
11.00 Прозоро:про соціальне
12.00, 18.20 "По-людськи"
13.10 Прозоро: про актуальне
14.00, 3.25 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.45 Спорт
15.20 Концерт. Квартет Гетьман
16.25 Буковинські загадки
16.30 Д/ф "Світ дикої природи"
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ф "10 днів незалежності України"
19.55 Д/ф "Дикі острови"
22.00 Полюси
23.00 Бігус Інфо
1.25 Д/ф "Кіноперформанс. Народний 

Малахій!" (12+)

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

ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.15 "Твій день"
14.45, 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.50 Комедія "Свати - 7"
23.00, 23.55 Бойовик "Скарби нації: Книга 

таємниць"
23.45 "ТСН 10 вражаючих подій дня"
1.45 Драма "Спадок блудниці"
4.15 "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 "Після весілля" (12+)
14.40, 15.40 "Вещдок"

16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 4.10 "Стосується кожного"
20.00, 1.40 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Большое дело"
23.50 Х/ф "Артур і Мерлін: Лицарі 

Камелота" (16+)

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

охоронець" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Ігри дітей старшого віку" (12+)
23.10 Т/с "Плаття з маргариток" (16+)
1.25 Телемагазин
1.55 Гучна справа

ICTV.
3.50 Скарб нації
4.00 Еврика!
4.15 Факти
4.40 Т/с "Розтин покаже" (16+)
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок

9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм

10.10, 20.20 Громадянська оборона
11.10, 13.10 Х/ф "Чорна діра" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.10, 21.20 Т/с "Пес" (16+)
16.50 Т/с "Дільничний з ДВРЗ - 2" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.45 Т/с "Закляті друзі" (16+)
3.05 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.10 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі - Шоу"
7.15 "Орел і решка"
9.15 Т/с "Надприродне" (16+)
12.45 "Суперінтуїція"
14.40 Х/ф "Фокус" (16+)
16.50 Т/с "Будиночок на щастя"
19.00 "Екси" (16+)
21.00 Х/ф "Хроніки Нарнії: Принц Каспіан"
0.00 Х/ф "Уіллоу"
2.40 "Зона ночі"

СТБ.
5.20 Т/с "Коли ми вдома"
5.55 Т/с "Комісар Рекс"

9.00, 11.50 МайстерШеф Професіонали 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини
12.05, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
15.40, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 СуперМама (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Кава з кардамоном"
23.20 Т/с "Два полюси кохання" (16+)

НТН.
7.50, 17.00, 3.05, 3.45 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.35 "Свідок"
9.00 Х/ф "Акселератка"
10.45, 21.15 Т/с "Менталіст" (16+)
13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.45, 23.00 Т/с "Примари" (16+)
18.20, 3.15 "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"
21.00 "Нейтральна територія"
23.00 "Війна за незалежність"

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» 
В ІНТЕРНЕТІ, 
ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, 

БЕРІТЬ УЧАСТЬ 
В ОБГОВОРЕННІ 

МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

СЕРЕДА,  22 грудня

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

21.00, 0.05, 2.20, 5.25 Новини
7.05 Енеїда
8.05, 0.40 Т/с "Шетланд" (12+)
9.10 Телепродаж
9.40 Т/с "Любов та помста" (16+)
10.35 Д/ф "Дикуни"
11.00 Прозоро:про соціальне
12.00, 18.20 "По-людськи"
13.10, 1.40 Прозоро: про актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.35, 0.30, 2.45, 5.50 Спорт
15.20 Концерт "Кобза"
16.25 Буковинські загадки
16.30 Д/ф "Світ дикої природи"
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ф "10 днів незалежності України"
19.55 Д/ф "Дикі острови"
21.45 "Зворотний відлік"
23.30 Перша шпальта
2.55 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, 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.55 Комедія "Свати - 7"
23.00, 23.55 Х/ф "Скарби нації"
23.45 "ТСН 10 вражаючих подій дня"
2.00 Драма "Мандри блудниці"
4.35 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
23.55 Х/ф "Занурення" (16+)
2.05 Х/ф "Все можливо"
3.55 М/ф
4.45, 5.00 "Телемагазин"
5.15, 22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

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

7.10, 8.10 "Ранок з ІНТЕРом"
9.20 Ранок з ІНТЕРом
10.05, 18.00, 19.00, 4.15 "Стосується 

кожного"
12.25 Х/ф "Колишня з того світу" (12+)
14.30 "Вещдок"
16.05 "Жди меня. Україна"
20.00, 1.55 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Большое дело"
23.50 Х/ф "Конан-варвар" (16+)
2.25 Т/с "Її чоловіки" (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 "Ігри дітей старшого віку" (12+)
23.10 Т/с "Плаття з маргариток" (16+)
1.25 Телемагазин
1.55 Гучна справа
2.50 Реальна містика

ICTV.
4.15 Скарб нації
4.25 Еврика!
4.30 Служба розшуку дітей
4.35 Т/с "Розтин покаже" (16+)
6.25 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.10, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05 Громадянська оборона
11.10, 13.15 Х/ф "Куленепробивний" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.25, 16.15, 21.30 Т/с "Пес" (16+)
17.45 Т/с "Дільничний з ДВРЗ - 2" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Хто хоче стати мільйонером? 

Ігрове шоу Прем’єра
22.45 Свобода слова
0.00 Х/ф "Саботаж" (18+)
2.15 Прихована небезпека
3.00 Я зняв!

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

10.10 Х/ф "Пастка для батьків"
12.55 Х/ф "Ілюзія обману" (16+)
15.10 Х/ф "Ілюзія обману 2" (12+)
17.50 Т/с "Будиночок на щастя"
19.00 "Пекельна кухня"
20.20 Х/ф "Хроніки Нарнії: Лев, Чаклунка 

та Чарівна шафа"
23.30 Х/ф "Лемоні Снікет: 33 лиха" (16+)
1.35 Х/ф "Та, що карає" (16+)
3.05 "Служба розшуку дітей"
3.10 "Зона ночі"
4.50 "Абзац!"

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.55 Т/с "Комісар Рекс"
8.55 МастерШеф Професіонали (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини
11.50 МайстерШеф Професіонали (12+)
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 "Кава з кардамоном"
23.20 Т/с "Два полюси кохання" (16+)
1.25 Т/с "Провідниця" (12+)

НТН.
5.00, 4.45 "Top Shop"
6.05 "Таємниці світу"
7.35 Х/ф "Через Гобі та Хінган"
10.50, 21.15 Т/с "Менталіст" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 3.00 "Свідок"
13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.45, 23.00 Т/с "Примари" (16+)
17.00, 3.20, 4.00 "Випадковий свідок"
18.20, 3.25 "Свідок. Агенти"
0.55 Х/ф "Сінг-Сінг" (16+)

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, 20 грудня

ВІВТОРОК,  21 грудня

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
30 листопада 2021 року  № 427

Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 
постачання

Розглянувши заяву щодо корегування тарифів Товариству з обмеженою відпові-
дальністю «КЕГ-ТЕПЛО» № 2768-02-20-21 від 15.11.2021 року з метою приведення 
тарифу па теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання у від-
повідність до економічно обґрунтованих витрат на виробництво, забезпечення 
стабільного теплопостачання, керуючись п/п 2 п. «а» ст. 28, ч. 6 ст. 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком формування тарифів на теплову 
енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання 
теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 10.06.2020 № 467, Порядком розгляду органами місцевого са-
моврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспорту-
вання та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих 
для їх встановлення, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 № 239, 
Порядком інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні 

послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженим наказом Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 
05.06.2018 № 130, виконавчий комітет Гірської сільської ради,

ВИРІШИВ:
1. Скоригувати товариству з обмеженою відповідальністю «КЕГ-ТЕПЛО» тариф на 

виробництво теплової енергії її транспортування та постачання для всіх категорій 
споживачів встановлений Рішенням виконавчого комітету Гірської сільської ради 
№347від 06 жовтня 2021 року до наступного рівня:

— на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії — 2583,33 грн/ 
1 Г кал без ПДВ;

2. Директору товариства з обмеженою відповідальністю «КЕГ-ТЕПЛО» у строк, що не 
перевищує 15 днів з дати введення у дію цього рішення, повідомити у встановленому 
порядку споживачів про прийняте рішення.

3. Рішення набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем в якому 
його офіційно оприлюднено.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
комунальної власності, житлової політики комунального господарства, транспорту, 
енергозбереження та благоустрою. 

Сільський голова Роман Дмитрів 
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ПРОГРАМА

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, 

БЕРІТЬ УЧАСТЬ 
В ОБГОВОРЕННІ 

МАТЕРІАЛІВ.
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Відтінки України
6.30 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, 0.25 Т/с "Шетланд" (12+)
9.10 Телепродаж
9.40 Т/с "Любов та помста" (16+)
10.35 Д/ф "Дикуни"
11.00 Прозоро:про соціальне
12.00, 18.20 "По-людськи"
13.10, 1.25 Прозоро: про актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.45 Спорт
15.20 Концерт. Арсен Мірзоян
16.30, 20.20 Д/ф "Дикі тварини"
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ф "10 днів незалежності України"
22.00 Полюси
23.00 Схеми. Корупція в деталях
3.00 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, 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
20.33 "Проспорт"
20.35 "Чистоnews 2021"
20.40 Комедія "Свати - 7"
21.45 Комедія "Операція "И" Та інші 

пригоди Шурика"
23.45 "ТСН 10 вражаючих подій дня"
23.55 Комедія "Термінал"
2.25 Фантастика "Міф"
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 "Кохання не за сценарієм"
14.40, 15.35 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 3.50 "Стосується кожного"
20.00, 2.25 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Большое дело"
23.50 Х/ф "Історія Девіда Копперфільда" 

(12+)
2.55 М/ф
4.45 "Телемагазин"

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

охоронець" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Ігри дітей старшого віку" (12+)

23.10 Слідами міського голови. Львів. За 
фасадом

23.50, 2.15 Гучна справа
1.45 Телемагазин
2.50 Реальна містика

ICTV.
3.50 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.20 Факти
4.45 Т/с "Розтин покаже" (16+)
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.15 Громадянська оборона
11.20, 13.10 Х/ф "Скайлайн-2" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.10, 21.20 Т/с "Пес" (16+)
16.50 Т/с "Дільничний з ДВРЗ - 2" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Анти-зомбі
23.45 Т/с "Закляті друзі" (16+)
2.00 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.40 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі - Шоу"
7.45 "Орел і решка"
9.55 Т/с "Надприродне" (16+)
12.30, 19.00 "Хто зверху?" (12+)
14.25 Х/ф "Чарлі та шоколадна фабрика"
16.50 Т/с "Будиночок на щастя"
21.00 Х/ф "Гаррі Поттер і таємна кімната"
0.25 Х/ф "Таємничий ліс" (16+)
2.35 "Служба розшуку дітей"
2.40 "Зона ночі"
4.50 "Абзац!"

СТБ.
5.20 Т/с "Коли ми вдома"
6.00 Т/с "Комісар Рекс"
9.00, 11.50 МайстерШеф Професіонали 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини
12.05, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
15.40, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 СуперМама (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Кава з кардамоном"

НТН.
7.50, 17.00, 3.10, 3.45 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.40 "Свідок"
9.00 Х/ф "Скринька Марії Медічі"
10.45, 21.15 Т/с "Менталіст" (16+)
13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.45, 23.00 Т/с "Примари" (16+)
18.20, 3.15 "Правда життя"
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"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 4.40 Відтінки України
6.30 М/с "Пінгвиня Пороро"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

19.30, 0.40, 2.10, 5.10 Новини
7.05 Невідомі Карпати
7.30 Геолокація: ВОЛИНЬ
8.05 Т/с "Шетланд" (12+)
9.10 Телепродаж
9.40 Т/с "Любов та помста"16
10.35 Д/ф "Дикуни"
11.00 Прозоро:про соціальне
12.00, 18.20 "По-людськи"
13.10, 1.30 Прозоро: про актуальне
14.00 UA:Фольк
15.10, 20.15, 1.15, 2.45, 5.45 Спорт
15.20 Концерт. Ніна Матвієнко та Дмитро 

Андрієць
16.30 Д/ф "Дикі тварини"
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ф "10 днів незалежності України"

20.30 Нічна Різдвяна Літургія під 
проводом Святішого Отця 
Франциска в базиліці святого 
Петра

22.00 Х/ф "Поруч з Ісусом: Хома"
23.50 Д/ф "НЛО: Загублені свідчення"
3.00 "Зворотний відлік"

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

ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.15 "Твій день"
14.45, 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
20.13 "Проспорт"
20.15 "Чистоnews 2021"
20.20 "Ліга сміху 2021. Зимовий кубок"
23.10 "Таємничі манускрипти" З циклу 

"Україна. Повернення своєї історії"

1.10 Комедія "Закону тут не місце"
3.05 Фантастика "Міф"
6.00 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.15, 23.05 "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 "Підміна на Різдво"
14.30, 15.30, 0.55 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00 "Стосується кожного"
20.00, 3.55 "Подробиці"
21.00 Х/ф "До зустрічі з тобою" (12+)
4.30 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 Зірковий шлях. Новий сезон
10.15, 4.40 Т/с "Людина без серця" (12+)

14.20 Т/с "Переклад не потрібний" 1 с. 
(16+)

15.30 Т/с "Переклад не потрібний" (16+)
20.15, 23.10 Т/с "Тінь минулого" (12+)
0.10, 1.55 Т/с "Дитячий охоронець" (12+)
1.25 Телемагазин

ICTV.
3.40 Скарб нації
3.50 Еврика!
3.55 Служба розшуку дітей
4.15, 1.25 Факти
4.40 Т/с "Розтин покаже" (16+)
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.15, 21.30 Дизель-шоу (12+)
11.45, 13.15, 23.00, 1.50 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.25, 16.20 Т/с "Пес" (16+)
17.35 "На трьох" Прем’єра (16+)
18.45 Факти. Вечір
20.10 Дизель-шоу Прем’єра (12+)
2.50 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 8.15 "Kids time"
6.05 Х/ф "Кудлатий тато"
8.20 "Пекельна кухня"
9.55 "Екси" (16+)
11.55 "Діти проти зірок"
13.45 Х/ф "Вартові Галактики" (16+)
16.05 Х/ф "Вартові Галактики 2" (12+)
19.00 Х/ф "Гаррі Поттер і В'язень 

Азкабану" (16+)
21.45 Х/ф "Гаррі Поттер і Кубок вогню"
0.45 Х/ф "Нащадки"
2.55 "Служба розшуку дітей"
3.00 "Зона ночі"

СТБ.
5.25 Т/с "Коли ми вдома"
6.15 Т/с "Привіт, тату!" (12+)
10.30, 11.50, 14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини
19.00, 22.50 МайстерШеф (12+)
23.55 Битва екстрасенсів (16+)

НТН.
7.50, 17.00, 3.10, 3.45 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.40 "Свідок"
9.00 Х/ф "Старий знайомий"
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, 3.15 "Таємниці світу"
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 
"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"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 4.35 Енеїда
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.10, 2.20, 5.35 

Новини
7.05 М/с "Пінгвиня Пороро"
7.30 Д/ф "Світ дикої природи"
8.05, 9.45 Невідомі Карпати
8.20 Відтінки України
9.10 Телепродаж
10.00 Різдвяна Свята Меса Римсько-

Католицької Церкви в Україні
11.30 Д/ф "Бовсунівські бабусі" (12+)
12.40 Міста та місткечка
13.00 Різдвяне привітання і Апостольське 

благословення для Риму і цілого 
світу "Urbi et Orbi" Святішого Отця 
Франциска з площі св. Петра в 
Римі

13.30 Х/ф "Поруч з Ісусом:Хома"
15.15 Країна пісень
16.30 Концерт.Тетяна Піскарьова

17.30 Д/ф "Боротьба за виживання"
18.30 Х/ф "Самотність у мережі" (16+)
21.25 Х/ф "Ласкаво просимо на Різдво"
23.10 Д/ф "НЛО: Загублені свідчення"
0.35 Х/ф "Веселі жабокричі"
1.50 Бігус Інфо
2.45 Торговці мріями
3.35 #ВУКРАЇНІ
4.05 Д/ф "Дикі тварини"

КАНАЛ "1+1".
7.00, 6.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
19.30 ТСН
20.13 "Проспорт"
20.15 "Чистоnews 2021"
20.20 "Вечірній квартал 2021"
22.15 "Жіночий квартал 2021"
23.40 "Світське життя. 2021"

ІНТЕР.
5.15, 5.05 "Орел і Решка. Зірки"
7.10 Х/ф "Патрік"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Все для тебе"
11.00 "Корисна програма"
12.00 Х/ф "У джазі тільки дівчата"
14.30 Х/ф "За двома зайцями"
16.00 Х/ф "Королева бензоколонки"
17.30, 20.30 Т/с "Кентервільский привид"
20.00, 2.15 "Подробиці"
22.30 "Творчий вечір Валерія Меладзе" 

Прем’єра
0.25 Х/ф "Це я"
2.45 "Подорожі в часі"
3.10 "Орел і Решка. Перезавантаження"

КАНАЛ "Україна".
8.30 Зірковий шлях. Новий сезон
10.30 Т/с "Сашина справа" (12+)
14.30 Т/с "Сімейний портрет" 1 с. (12+)
15.00, 19.00 Сьогодні
15.20 Т/с "Сімейний портрет" (12+)
20.00 Головна тема
21.00 Шоу Маска - 2 Фінал

23.20 Різдвяні зустрічі з Михайлом 
Поплавським

1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Дитячий охоронець" (12+)

ICTV.
3.50 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.20 Факти
4.45 Анти-зомбі
5.40 Громадянська оборона
6.40 Х/ф "Трансформери-4: Час 

вимирання" (16+)
9.55, 13.00 Х/ф "Трансформери: Останній 

лицар" (16+)
12.45 Факти. День
13.15 Х/ф "Трансформери" (16+)
16.30 Х/ф "Бамблбі" (12+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Мег" (12+)
21.15 Х/ф "Ремпейдж" (16+)
23.35 Х/ф "Щось" (18+)
1.45 Х/ф "Куленепробивний" (16+)
3.20 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
8.00, 10.00 "Kids time"
8.05 М/ф "Ми - монстри"
10.05 "Орел і решка. Земляни"
12.00 "Хто зверху?" (12+)
14.05 Х/ф "Земля тролів"
16.10 Х/ф "Хроніки Нарнії: Лев, Чаклунка 

та Чарівна шафа"
19.00 Х/ф "Гаррі Поттер та Орден 

Фенікса"
21.55 Х/ф "Гаррі Поттер та напівкровний 

принц"
1.00 Х/ф "Нащадки 2" (12+)

СТБ.
7.50 Неймовірна правда про зірок
19.00 Україна має талант (фінал)
23.30 Х/ф "Новорічний ангел"

НТН.
7.30 Х/ф "За вітриною універмагу"
9.15 Х/ф "Два капітани"
13.30 "Випадковий свідок. Навколо світу"

14.50 Т/с "Смерть у раю" (16+)
19.00, 2.55 "Свідок"
19.30 Х/ф "На Вас чекає громадянка 

Никанорова"
21.15 Х/ф "Дівчина без адреси"
23.00 Х/ф "Один шанс на двох" (16+)

ПРЯМИЙ.
8.45 "Щасливий сніданок"
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"

UA: ПЕРШИЙ.
7.30 Д/ф "Світ дикої природи"
8.15 Д/ф "Супер - чуття"
9.00 Божественна Літургія Православної 

Церкви України
11.00 Недільна Літургія Української 

Греко-Католицької Церкви
12.30 Недільна Свята Меса Римсько-

Католицької Церкви в Україні
13.30 Поки Бог не бачить
15.10 Країна пісень
16.25 Наталя Фаліон та "Лісапетний 

батальйон". Великий Різдвяний 
концерт

17.30 Д/ф "Боротьба за виживання"
18.15, 23.45 Д/ф "Особливий загін. Супер 

- чуття"
19.10 Х/ф "Поїздка в Сіетл" (12+)
21.00, 0.40, 2.20, 5.05 Тиждень на 

Суспільному
22.00 Х/ф "Різдвяні дзвіночки"

КАНАЛ "1+1".
7.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт - 13 Еквадор"
11.00, 3.20 "Світ навиворіт"
18.30 "Світське життя. 2021"
19.30, 4.50 "ТСН-тиждень"
21.00 "Новорічний вечір прем'єр з 

Катериною Осадчою 2021"
23.10 Комедія "Новорічний корпоратив"

ІНТЕР.
6.05 М/ф
6.30 Х/ф "У джазі тільки дівчата"
9.00 "Готуємо разом"
10.00, 12.00, 12.50 "Інше життя"
13.35 "Кентервільский привид" 1-4 сс. 

Заключна
17.50 Х/ф "До зустрічі з тобою" (12+)
20.00 "Подробиці"

20.30 Х/ф "Вій" (16+)
23.10 Х/ф "Край Світу" (18+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.50, 5.25 Реальна містика
8.25 Т/с "Ігри дітей старшого віку" (12+)
16.50 Х/ф "DZIDZIO Перший раз" (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00 Х/ф Де гроші?
23.20 Новорічне шоу Братів Шумахеров
1.30 Телемагазин

ICTV.
5.05 Скарб нації
5.15 Еврика!
5.20 Факти
5.45, 9.45 Громадянська оборона
6.45, 7.45 Хто хоче стати мільйонером? 

Ігрове шоу
8.45 Анти-зомбі
10.45 Х/ф "Пригоди Плуто Неша" (16+)
12.45 Факти. День

13.00 Т/с "Пес" (16+)
18.45 Факти тижня
20.55 Х/ф "Тихоокеанський рубіж" (16+)
23.40 Х/ф "Скайлайн-2" (16+)
1.45 Х/ф "Кавалерія" (16+)
3.50 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00 "Вар’яти" (12+)
7.35, 9.35 "Kids time"
7.40 Х/ф "Гербі: Шалені перегони"
9.40 Х/ф "Лускунчик і чотири 

королівства"
11.40 Х/ф "Чарлі та шоколадна фабрика"
14.00 Х/ф "Земля тролів: У пошуках 

золотого замку"
16.00 Х/ф "Хроніки Нарнії: Принц Каспіан"
19.00 Х/ф "Гаррі Поттер і Дари Смерті. 

Частина 1" (16+)
22.00 Х/ф "Гаррі Поттер і Дари Смерті. 

Частина 2" (16+)
0.40 Х/ф "Нащадки 3" (12+)
2.45 "Зона ночі"

СТБ.
5.20 Т/с "Коли ми вдома"
6.15 Т/с "Кохання з ароматом кави" (12+)
10.10 МайстерШеф (12+)
14.25 СуперМама (12+)
19.05 "Слід" ведуть екстрасенси (16+)
21.00 Один за всіх (16+)
22.10 Таємниці ДНК (16+)
23.35 Україна має талант

НТН.
5.20 Х/ф "Садко"
6.55 "Слово Предстоятеля"
7.05 "Випадковий свідок. Навколо світу"
9.30 Т/с "Смерть у раю" (16+)
13.35 Х/ф "На Вас чекає громадянка 

Никанорова"
15.15 Х/ф "Дівчина без адреси"
16.55 Х/ф "Дежа вю"
19.00 Х/ф "Приходьте завтра"
21.00 Х/ф "Раз на раз не випадає"
22.30 Х/ф "Деяка справедливість" (18+)
0.30 Х/ф "Один шанс на двох" (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,  23 грудня

П'ЯТНИЦЯ, 24 грудня

СУБОТА,  25 грудня

НЕДІЛЯ, 26 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. 

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. 
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.
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.
Приміщення с. Старе, Бориспільський р-н, 950 
кв.м, для вирощування птиці та тварин, елек-
трика, 0,6 га, 7000 грн. Тел.: 0 67 1646429.

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

Будівельній організації потрібен виконроб Будівельній організації потрібен виконроб 
(прораб). Вимоги: досвід роботи в сфері жит-(прораб). Вимоги: досвід роботи в сфері жит-
лово-цивільного та промислового будівниц-лово-цивільного та промислового будівниц-
тва, д/р від 10 років. З/п від 25000 грн. Тел.: 0 97 тва, д/р від 10 років. З/п від 25000 грн. Тел.: 0 97 
9320505, 0 97 4279119.9320505, 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 Обслуговуючий кооператив запрошує у свою 
команду досвідченого ГОЛОВНОГО БУХГАЛ-команду досвідченого ГОЛОВНОГО БУХГАЛ-
ТЕРА. Вимоги: д/р від 3 років, профільна вища ТЕРА. Вимоги: д/р від 3 років, профільна вища 
освіта, досвід роботи з великим обсягом даних, освіта, досвід роботи з великим обсягом даних, 
впевнений користувач ПК, 1С, 8.3, клієнт-банк, впевнений користувач ПК, 1С, 8.3, клієнт-банк, 
електронна звітність (Medoc), MS Office. З/п за електронна звітність (Medoc), MS Office. З/п за 
результатами співбесіди. Тел.: 0 97 9320505, 0 97 результатами співбесіди. Тел.: 0 97 9320505, 0 97 
4279119.4279119.

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

У поважну сім’ю у м. Київ (Подол) потрібна ДОМРО-
БІТНИЦЯ для виконання домашньої роботи. Ос-
новні обов’язки — прибирання кімнат і допомога у 
приготуванні їжі. Надамо безкоштовне помешкання 
з нормальними умовами проживання, харчування. 
Режим роботи постійний: 5-6 днів/тиждень, не вахти. 
Робочий день 12 годин (з 8.00 до 20.00). Стабільна 
виплата з/п. Наразі проводимо відбір кандидатів. 
Можна писати відгуки у Vider, WhatsApp, Telegram, 
або телефонувати на вказаний номер для подання 
заявки і отримання додаткової інформації. Тел.: 0 66 
6614698.

ÂÀÍÒÀÆÍ² 
ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

Òåë.: 096-876-66-67
097-127-66-05

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

Âèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿÂèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿ

Ï²ÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÃÍ²ÉÏ²ÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÃÍ²É
ÙÅÁ²ÍÜ, Â²ÄÑ²Â, ÁÅÒÎÍÙÅÁ²ÍÜ, 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»

ПП «Універсал-Сервіс»

Продаж
Холодильник «Днепр» 2001 р., 1 шт., неро-

бочий, на запчастини, ціна 30 грн.
Принтер Officelet G55, 2003 р., 1 шт., неро-

бочий, на запчастини, ціна 30 грн.
Монітор, 2011 р., 1 шт., неробочий, на зап-

частини, ціна 20 грн.
Тел.: (044) 594-90-60 
(телефонувати з 9:00 до 15:00).

До уваги суміжних власників зе-
мельних ділянок в урочищі Млиново 
на території Золочівськоі ОТГ (Гнідин-
ська с/р)

20 грудня 2021 року з 10:30 землев-
порядною організацією будуть прово-
дитись роботи із закріплення межових 
знаків меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) за адресою: ур. Млиново, СТ 
Осокор.
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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.

КУПЛЮ
Бориспіль

Куплю КОЗИ, БАРАНИ. Тел.: 0 68 2448503.Куплю КОЗИ, БАРАНИ. Тел.: 0 68 2448503.

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.

Масаж, відновлення після інсульту. Диплом ЖТ 
№903606 від 29.02.1984 р., виданий Київським 
медичним училищем №2. Тел.: 0 63 7550895.

Послуги самоскида. Доставка: пісок, щебінь, 
відсів, чорнозем. Тел.: 0 96 7662204.

Ремонт стартерів та генераторів, супутні зап-
частини. 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 молодшого спеціаліста 
«Кухар громадського харчування», серія DM 
№614619, виданий на ім'я Кріт Ольги Петрівни 
Корсунь-Шевченківським ліцеєм 31.05.1995 р., 
вважати недійсним. 

Втрачений диплом молодшого спеціаліста, се-
рія НР №39520212, виданий на ім'я Зеленської 
Катерини Вікторівни КК НАУ 01.07.2010 р., вва-
жати недійсним.

Втрачений диплом про загальну середню осві-
ту, виданий на ім'я Зеленської Катерини Вікто-
рівни КК НАУ 2007 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.

Інформація щодо отримання дозволу 
на викиди забруднюючих речовин в ат-
мосферне повітря 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕНТА ЛІЗИНГ» (ТОВ 
«РЕНТА ЛІЗИНГ») має намір отримати 
дозвіл на викиди забруднюючих речо-
вин в атмосферне повітря стаціонар-
ними джерелами в Департаменті еко-
логії та природних ресурсів Київської 
облдержадміністрації. 

Юридична адреса: 65009, Одесь-
ка область, місто Одеса, вул. Гену-
езька, буд. 1/2, приміщення 4-1, тел. 
(0482)339234. 

Фактична адреса проммайданчика: 
Київська обл., Бориспільський р-н, с. 
Переяславське, вул. Привокзальна, 66. 

Основними джерелами утворення за-
бруднюючих речовин є бітумне госпо-
дарство, процеси виготовлення асфаль-
тобетонних сумішей, склади інертних 
матеріалів та ін. 

Відбуватимуться викиди наступних 
забруднюючих речовин: натрію гід-
роокис (натр їдкий, сода каустична) 
— 0,00685 т/рік; заліза та його сполук 
(у перерахунку на залізо) — 0,00047; 
мангану та його сполук (у перерахун-
ку на манган) — 4Е-5 т/рік; речовин у 
вигляді твердих суспендованих части-
нок недиференційованих за складом 
— 35,23291 т/рік; оксидів азоту (у пе-
рерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) 

— 1,85 т/рік; азоту (1) оксид (N2O) — 
0,00223 т/рік; сірки діоксид — 0,198 
т/рік; оксиду вуглецю — 0,1086 т/рік; 
вуглецю діоксид — 249,939 т/рік; ети-
лену — 3,812Е-6 т/рік; спирту етилово-
го — 3,812Е-6 т/рік; вуглеводнів наси-
чених С12-С19 — 0,021 т/рік; акролеїну 
— 0,171 т/рік; кислоти оцтової — 0,12 
т/рік; ксилолу — 0,00015124 т/рік; фе-
нолу — 0,0002 т/рік; метану — 0,008; 
фтористого водню — 4,3Е-5 т/рік.

Загальний річний обсяг викидів стано-
вить 287,7 т/рік, в т.ч. вуглецю діоксид — 
249,939 т/рік. 

Перевищення санітарно-гігієнічних 
показників якості атмосферного повітря 
(ГДК, ОБРВ) при проведенні розрахунків 
розсіювання у приземному шарі атмос-
фери на межі житлових забудов не за-
фіксовано. Існуючі величини викидів від 
джерел забруднення ТОВ «РЕНТА ЛІЗИНГ» 
пропонується прийняти як нормативні. 

Зауваження та пропозиції громад-
ськості щодо отримання дозволу на 
викиди можуть направлятися до Бори-
спільської райдержадміністрації: 08301, 
Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київ-
ський шлях, 74. 

Розробник обґрунтовуючих матеріалів 
— ТОВ «ЕКО-МБ», тел. (0412) 46-16-60.

ТОВ «ЗЕМЕЛЬНІ РІШЕННЯ» 24.12.2021 
року об 11-00 буде проводити роботи із 
закріплення межовими знаками меж зе-
мельної ділянки за кадастровим номером 
3220880901:01:001:0183, що перебуває у 
власності Бенедисюка Сергія Володимиро-
вича, та розташована за адресою: Київська 
область, Бориспільський район, с. Велика 
Олександрівка. 

Просимо суміжних землевласників, а 
саме: Дубровіна Григорія Устимовича, Пiд-
дубняк Тетяну Iванiвну та Коваль Наталію 
Петрівну бути присутніми для погодження 
акту прийомки-передачі межових знаків 
на зберігання та акту встановлення на міс-
цевості та погодження зовнішньої межі 
земельної ділянки.
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РЕКЛАМА

ОВЕН. Ви зможете впоратися 
практично з будь-якою спра-
вою, якщо будете мати хоча б 

мінімальну уяву про те, як це робиться. 
Дозвольте собі відпочити.

ТЕЛЕЦЬ.  Вам буде потрібна 
обережність у думках і діях. На-
магайтеся тримати язика за зу-

бами. Краще мати справу з перевірени-
ми партнерами.

БЛИЗНЮКИ. Ви будете пра-
цювати і відпочивати із задо-
воленням. Ви відчуєте любов, 

радість і повноту життя. Ніщо не буде 
гальмувати ваше просування до ме-
ти. Прислухайтеся до себе й довіртеся 
своїй інтуїції, вам буде щастити. 

РАК.  Намічаються гарні пер-
спективи на роботі, кар'єр-
не зростання і премія. Поста-

райтеся відновити відносини зі старими 
друзями.  Добре б не втручатися в чужі 
конфлікти.

ЛЕВ. Усе сприяє вигідним 
контрактам і початку вдалих 
поїздок. Ви можете стати іде-

алом товариськості. Але краще менше 
говорити, більше думати й аналізувати.

ДІВА. Наступає вдалий час 
для далеких поїздок і плану-
вання майбутнього відпочин-

ку на свята. Небезпечний конфліктами 
час. У вихідні згадайте про друзів, з яки-
ми давно не зустрічалися.

ТЕРЕЗИ. Імовірне далеке від-
рядження, цікаві нові знайом-
ства. Постарайтеся стримува-

ти емоції, уважно стежте за своїми сло-
вами й поведінкою співрозмовників.

СКОРПІОН. Усе сприяє кон-
тактам, співробітництву, цікавим 
поїздкам. Сімейні проблеми поч-

нуть непомітно зникати. Ваша працездат-
ність дозволить вам показати себе з кра-
щої сторони.

СТРІЛЕЦЬ. Від того, як ви 
сплануєте тиждень, залежить, 
чи встигнете ви завершити 

важливі справи. Часу на сумніви й роз-
гойдування немає. У вихідні менше кри-
тикуйте.

КОЗЕРІГ.  Ви занадто багато на 
себе звалили, грандіозні плани 
краще скоротити, об'єктивно 

оцінивши свої сили. Імовірні відряджен-
ня, які дозволять вам відволіктися від де-
яких проблем.

ВОДОЛІЙ. Скористайтеся до-
помогою й порадами друзів і 
колег. Не варто захоплювати-

ся розгадуванням чужих секретів, це мо-
же спровокувати плітки й інтриги навко-
ло вас.

РИБИ.  Вам доведеться до-
бре потрудитися, виконую-
чи завдання. Зате з'являться 

перспективи добитися прихильності 
начальства.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 20-26 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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