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ВОЛОДИМИР СТРОКАНЬ 
ПРО РЕМОНТ ББЛІЛ

ДОРОГІ 
ЗЕМЛЯКИ!

СПЕЦВИПУСК

МІСЦЕВІ ВИБОРИ

БОРИСПІЛЬ — НАШЕ МІСТО. МІСТО З 
ТИСЯЧОЛІТНЬОЮ ІСТОРІЄЮ. МІСТО 
КНЯЗЯ БОРИСА.

Це серце України. Тут написано наш гімн. 
Гімн нашої держави. Співаючи цей гімн, 
наші воїни билися й боронили нашу країну.
Бориспіль сьогодні пише свою історію. 
І 25 жовтня — не просто чергові вибори. 
Ці вибори мають стати новою сторінкою 
нашої історії. Успішною і справедливою. 
Тому ми разом із вами зібрали найкращу 
команду в історії Борисполя. 
Своїх. Місцевих. 
Наші кандидати живуть поруч із вами. Вони 
— ваші сусіди.  
Тому болі й проблеми у нас спільні.
25 жовтня прийдіть і проголосуйте. 
Проголосуйте не за партії — проголосуйте 
за людей. За своїх. Місцевих.
25 жовтня ми разом почнемо нову історію 
Борисполя. 
Справедливу й успішну.
Слава Україні!

Із повагою Ігор ШАЛІМОВ, 
лідер команди «Слуга Народу» 

Бориспільської ОТГ
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Лідер команди Ігор Шалімов за-
значає, що вже визначені перші 
кроки, які будуть зроблені члена-
ми команди «Слуги Народу» Бори-
спільської ОТГ у найкоротший тер-
мін після перемоги на місцевих ви-
борах 25 жовтня 2020 року.

«Ми зібрали найкращу команду 
в історії Борисполя. І це факт, ад-
же нам вдалось об’єднати справ-
жніх патріотів та професіоналів 

своєї справи: освітян, лікарів, агра-
ріїв, підприємців, волонтерів, ве-
теранів АТО, громадських акти-
вістів та ін. А найголовніше — це 
люди, яких делегували та підтри-
мали такі ж люди. Вірю, що з та-
кою потужною командою ми змо-
жемо зробити Бориспільську ОТГ 
кращою не лише у Київській облас-
ті, а навіть в Україні», — наголо-
сив Ігор Шалімов.

ПЕРШІ КРОКИ КОМАНДИ ІГОРЯ ШАЛІМОВА 
ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ

 � Команда «Слуги Народу» Бориспільської ОТГ має чіткий 
план дій, а не пустих обіцянок, якими «годують» своїх 
виборців інші недобросовісні кандидати. Кандидати, які 
з’являються на своєму окрузі лише перед виборами, як 
гриби після дощу.

ПЕРШІ КРОКИ КОМАНДИ «СЛУГИ НАРОДУ» БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ОТГ:
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ІНІЦІЮЄМО ПЕРЕВІРКУ ТАРИФІВ
Сьогодні без перебільшення у кожній квартирі чи 
будинку відбуваються розмови про тарифи, які 
нещадно б’ють по родинних бюджетах. А коли на 
вулиці стає дедалі прохолодніше, такі розмови 
перестають бути теплими і спокійними. Бо часом суми 
у платіжках становлять половину сімейного бюджету, 
а то й більше. А ще ж треба кошти на продукти, 
медикаменти, транспортні витрати та ін. Що вже 
говорити про наших стареньких, які чи не всю пенсію 
змушені віддати за оплату комунальних послуг.
Тому одним із перших кроків нашої команди буде 
ініціювання перевірки економічної обґрунтованості 
встановлених тарифів на комунальні послуги. Ми 
плануємо залучити до цього групу експертів, які 
зможуть надати відповідні висновки, чи не платимо ми 
з вами «за повітря».

СТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КАРТКИ 
БОРИСПІЛЬЦЯ ДЛЯ НЕЗАХИЩЕНИХ 
МЕШКАНЦІВ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ОТГ
Сьогодні питання соціально незахищених верств 
населення стоїть надзвичайно гостро, адже людей, 
котрі і так отримують невелику допомогу від держави, 
часто позбавляють пільг, гарантованих їм державою: 
безкоштовного проїзду в транспорті, доступних 
медичних послуг і т.д. Через необізнаність у змінах 
в законодавстві, цих людей намагаються всіляко 
обдурити, аби отримати від них оплату в повному 
обсязі. Мабуть, кожен хоча б раз був свідком, як у 
громадському транспорті водії приватних перевізників 
часом у дуже грубій формі відмовляли пільговикам у 
безкоштовному проїзді. 
Аби цього не допустити, ми будемо ініціювати 
запровадження соціальної картки бориспільця для 
незахищених мешканців Бориспільської ОТГ, яка 
передбачатиме гарантований пільговий проїзд у 
громадському транспорті, отримання доступних 
медичних послуг, допомогу на лікування й оплату 
комунальних послуг та інше.

ПОВЕРНЕННЯ АЕРОПОРТУ 
ЯК ПОДАТКОПЛАТНИКА ДО 
БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ОТГ
Ми вважаємо злочинним та несправедливим 
рішення забрати у нашої громади одне з головних 
бюджетонаповнюючих підприємств — аеропорт 
«Бориспіль». Це 100 мільйонів податків. Адже наша 
громада будувала, розвивала це підприємство, а її 
мешканці і зараз працюють та забезпечують роботу 
головних повітряних воріт України — аеропорту 
«Бориспіль». 
Ми з групою юристів уже готуємо низку заходів для 
повернення податків аеропорту «Бориспіль» у бюджет 
громади. Бо ми розуміємо, що ці гроші — це зарплата 
нашим вчителям, лікарям, допомога пенсіонерам, 
будівництво доріг, шкіл та лікарень.
І перший крок (хоч і маленький), вже зроблено. На 
офіційному сайті Президента України зареєстровано 
електронну петицію №22/106590-еп «Повернути 
Бориспільській об’єднаній територіальній громаді 
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль», який у 2017 
році незаконно був переданий до села Гора. Відновити 
справедливість і порядок для мешканців Борисполя», 
яка була оприлюднена 07 жовтня 2020 року.
Просимо підтримати та проголосувати за повернення 
аеропорту «Бориспіль» нашій громаді.

УТВОРЕННЯ ВІДДІЛІВ БЛАГОУСТРОЮ 
ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ
Під час особистих зустрічей із виборцями дуже 
багато людей скаржились на проблеми благоустрою 
прибудинкових територій: відсутність дитячих 
майданчиків, спеціально облаштованої території для 
паркування автомобілів, у деяких дворах відсутні навіть 
елементарні лавки, де зможуть посидіти та відпочити 
мешканці. І таких проблем надзвичайно багато.
Тому наша команда буде ініціювати створення 
спеціальних відділів благоустрою прибудинкових 
територій, який буде безпосередньо займатися 
вказаними питаннями. 

СТВОРЕННЯ 
КОМУНАЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТУ
Наша нова громада має 
бути з’єднана в єдиний 
транспортний вузол. І для 
цього потрібно побудувати 
нові дороги, відремонтувати 
вже існуючі та запустити 
сучасний комфортабельний 
комунальний транспорт. 
Нещодавно ми вже 
презентували програму 
комунальних електричних 
автобусів для сполучення 
між містом та селами 
Бориспільської ОТГ. Тож 
мешканці деяких сіл нашої 
громади вже змогли оцінити 
переваги та зручність 
електробусів, особисто 
проїхавши на одному з них по 
рідному селу.
Ми будемо ініціювати 
запровадження цієї програми у 
найкоротший термін, щоб наші 
люди мали можливість їздити 
у комфортному транспорті 
і користуватися правом 
на безкоштовний проїзд, 
гарантований державою. 
Сучасний комунальний 
транспорт обов’язково має 
з’явитися у нашій громаді 
на противагу приватним 
перевізникам, які часто 
займаються шантажем місцевої 
влади. Ми не дозволимо 
приватним перевізникам 
обдирати наших людей!
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ, НАД ВИРІШЕННЯМ 
ЯКИХ УЖЕ ПРАЦЮЄ КОМАНДА 
«СЛУГИ НАРОДУ» БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ОТГ:
• Повернення 
аеропорту 
«Бориспіль» як 
податкоплатника до 
Бориспільської ОТГ 
(100 млн грн податків)

• Створення 
на території 
Бориспільської ОТГ 
Центру надання 
адміністративних 
послуг із 
представництвом 
у кожній громаді, 
яка приєдналась. 
Створення зручної 
транспортної 
логістики 
всередині ОТГ. 

• Термінова 
добудова об’їзних 
доріг: північної та 
південної.

• Будівництво 
розвантажувальних 
підстанцій 
на території 
Бориспільської ОТГ 
для збільшення 
потужності.

• Ліквідація 
на території 
Бориспільської 
ОТГ нелегальних 
сміттєзвалищ та 
створення мережі 
зон відпочинку.

• Запровадження 
програми «Безпечне 
місто».

Із запланованих 150 зустрічей із виборцями представники 
«ЗЕ команди» провели більше половини. Зустрілися 
з громадами всіх сіл Бориспільської ОТГ, міськими 
вуличними комітетами й ОСББ. 

МІСЦЕВА КОМАНДА ЗЕ 
Лідер партійного осередку Ігор Шалімов, претендент на 
голову Борисільської ОТГ Владислав Байчас.

ВПЕВНЕНІ КРОКИ 
НАЗУСТРІЧ ЛЮДЯМ

Команда «Слуги Народу» 
Ігоря Шалімова прикладе 
максимум зусиль для того, 
щоб програма «Безпечне 
місто» була реалізована 
в усіх населених пунктах 
Бориспільської ОТГ. 
Адже Бориспільська громада 
заслуговує на те, щоб бути 
максимально захищеною від 
загроз та небезпек. 
Безпечне місто – це безпека не 
тільки кожної окремої людини, 
окремих суспільних груп, але й 
усієї Бориспільської громади. 
Програма «Безпечне місто» 
передбачає: безпечні дороги 
та пішохідні переходи; дитячі 
та спортивні майданчики 
з безпечних матеріалів 
та складових; заклади 
дошкільної та шкільної 
освіти, які відповідають всім 
необхідним вимогам безпеки 
для дітей та підлітків; зони 
суспільного використання та 
відпочинку, що не становлять 
небезпеки для людей; 
пожежна та цивільна безпека 
з системами упередження та 
оперативного інформування 
населення; модулі систем 
відеоспостереження та 
відеофіксації та ін.

Важливо, щоб уже найближчим 
часом стала реальністю 
система відеонагляду та 
відеофіксації зі штучним 
інтелектом, яка б слугувала 
кожному окремому 
громадянину та громаді в 
цілому. І мова йде не тільки 
про встановлення на в’їздах 
та виїздах камер відеофіксації 
перевищення швидкості, що 
дасть можливість знизити 
аварійність та поповнювати 
місцевий бюджет. Це сприятиме 
контролю та покращенню 
криміногенної ситуації, 
покращенню культури водіння 
та обслуговування населення 
комунальними службами. 
Зокрема, член команди «Слуги 
Народу» Бориспільської ОТГ 
Іван Семко вже розпочав 
тестування програми, 
обладнавши один із 
садочків міста системою 
відеоспостереження. Варто 
відмітити, що доступ до цих 
відеокамер будуть мати 
безпосередньо представники 
правоохоронних органів, 
аби вони могли оперативно 
реагувати на правопорушення.
Безпека наших людей — 
понад усе!

ЧОМУ ПРОГРАМА 
«БЕЗПЕЧНЕ МІСТО»?

ПЕРЕХОДИМО НА ЗИМОВИЙ ЧАС
У жовтні традиційно українці 
перейдуть на зимовий 
час, перемістивши стрілки 
годинників на годину назад.

Перехід на літній або зимовий 
час в Україні відбувається згідно 
з постановою Кабінету міністрів 
№509 «Про порядок обчислення 
часу на території України» від 13 
травня 1996 року. Датою переходу 
на зимовий час, зокрема, 
визначено останню неділю 
жовтня.
Відповідно, переведення часу 

в 2020 році відбудеться у ніч із 
суботи, 24 жовтня, на неділю, 25 
жовтня. Цієї ночі о 4:00 українці 
перемістять стрілки своїх 
годинників на одну годину назад. 
Завдяки цьому ніч стане на годину 
довшою й буде більше часу для 
спання.
Варто уважно стежити за часом і 
не забути перевести годинники, 
адже 25 жовтня в Україні мають 
відбутися місцеві вибори. Однак 
цей момент полегшує те, що 
більшість сучасних гаджетів 
запрограмовані на автоматичне 
переведення годинників.

Нагадаємо, вперше переводити 
годинники у 1784 році 
запропонував тодішній посол 
США у Франції Бенджамін 
Франклін із метою економії 
свічок. Запровадження ж системи 
літнього часу приписують 
англійцю Вільяму Віллетту.
Сезонне переведення годинників 
загалом обґрунтовують 
необхідністю подовження 
світлового дня. Відповідно, метою 
переходу на літній та зимовий 
час прийнято вважати економію 
електричної енергії та ресурсів.

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

WWW.I-VISTI.COM
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Читайте «Вісті» в Інтернеті, залишайте свої коментарі, 
пропозиції, беріть участь в обговоренні матеріалів. WWW.I-VISTI.COM

МІСЦЕВІ ВИБОРИ ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ: 
ЩО ЧЕКАЄ УКРАЇНЦІВ 25 ЖОВТНЯ?

 � За новим виборчим законодавством і з новою формою 
бюлетенів — такі особливості найближчих виборів. 
Обираючи партію та кандидата 25 жовтня, будемо ставити 
не просто галочку чи хрестик, а й цифри, які ще треба 
правильно вписати. Як заповнити бюлетені, аби кожен 
голос був зарахований — з’ясовували «Вісті».

Наталія Долина

ЧИТАТИ ПО 
ГОРИЗОНТАЛІ

У ЦВК відзначили, що процес ви-
борів не буде легким, адже як си-
стема, так і форма бюлетеня будуть 
новими, тому обіцяли демонструва-
ти просвітницькі матеріали, щоб по-
казати людям, як цей бюлетень бу-
де виглядати, щоб вони не вперше 
з ним зіткнулися на виборчій діль-
ниці. 

Отже, бюлетень треба «читати» по 
горизонталі: ліворуч буде перелік 
партій, посередині два квадратики 
для позначок, а праворуч — прону-
мерований перелік кандидатів від 
цієї партії. Спочатку обираємо пар-
тію та ставимо «галочку», «плюсик» 
чи будь-яку іншу позначку в першо-
му квадраті для волевиявлення за 
партію, а до другого квадрату впи-
суємо номер кандидата, якому хоче-
мо допомогти піднятись у відповід-
ному територіальному списку своєї 
партії. Наголошувалося, що вносити 
цифри для голосування за кандида-
та треба буде дуже уважно.

Дійсно, кілька тижнів у соцме-
режах крутилися ролики з роз’яс-
ненням, як правильно заповнюва-
ти бюлетень, але у людей питань бу-
ло більше, ніж вони отримали від-
повідей.

Спочатку в роликах показували, 
що  максимально точний номер бу-
де виглядати так: не 6, а 06; не 1, а 
01 тощо. 

Крім того, цифри необхідно було 
вносити у другий квадратик для по-
значок, який розкреслено у вигля-
ді трафарету ( раніше так писали ін-
декси на листівках та поштових кон-
вертах). Наголошувалося, що якщо 
цифра буде нанесена не за трафа-
ретом, а у довільному вигляді, чле-
ни виборчої комісії будуть змушені 
голосувати, чи можна зрозуміти во-
левиявлення виборця.

Люди, які побачили ці ролики, ви-
словили обурення: чи зможуть всі 
виборці без виключення написати 
цифри згідно трафарету? Хто взагалі 
пам’ятає, як той трафарет пишеться?

 

ГОЛОСУЄМО НЕ ЗА 
ТРАФАРЕТОМ

10 жовтня у Додатку до поста-
нови Центральної виборчої комісії 
з’явилося роз’яснення щодо поряд-
ку заповнення виборчого бюлетеня, 
в якому принцип написання цифр 
кардинально змінено.

Порядкові номери кандидатів у 
депутати, за якими їх включено до 
територіальних виборчих списків, 
позначаються у виборчому бюлете-
ні за трафаретним форматом.

Водночас Кодексом не встанов-
лено вимог до варіантів трафарет-
ного написання номера кандидата 
в депутати під час безпосередньо-
го заповнення виборцем виборчого 
бюлетеня. Таким чином, виборець у 
квадраті з нанесеним трафаретом 
може вписати номер у форматі, що 
відрізняється від стандартного тра-
фарету.

Крім того, цифра «нуль» перед по-
значенням номера кандидата в де-
путати вже не є обов’язковою. Тепер 
правильним буде написання і 06 і 6.

А тепер подивимося, як ця ката-
васія з цифрами може вплинути на 
достовірність волевиявлення ви-

борців і можливість фальсифікацій.
Навіть неозброєним оком можна 

побачити, що шляхом дуже простої 
маніпуляції одну трафаретну циф-
ру можна змінити на іншу. Так само 
цифру, скажімо, 2 без обов’язково-
го написання нуля можна перетво-
рити на 12, і перемогу отримає зов-
сім не той кандидат, за якого голосу-
вав виборець.

КРАЩЕ ВІЛЬНИМ 
СТИЛЕМ

В остаточному варіанті заповне-
ння бюлетеня, затвердженому ЦВК, 
є ще один варіант написання цифр, 
якій також вважається правильним. 
Якщо виборець у квадраті з нанесе-
ним трафаретом для написання но-
мера кандидата в депутати зробив 

позначку взагалі не по трафарету, а 
в довільному вигляді, це також буде 
вважатися правильним.

Тож яку форму заповнення бю-
летеню слід обрати виборцю, щоб 
максимально захистити свій го-
лос від можливої фальсифікації? 
За коментарем «Вісті» звернули-
ся до заступника голови територі-
альної виборчої комісії Олексан-
дра Бурмаки.

«Права рука не знає, що робить 
ліва. Зараз ми отримали додаток 
до постанови, де сказано, що тра-
фаретна форма не є обов’язковою. 
Але немає чіткого роз’яснення від 
ЦВК, як правильно заповнювати 
бюлетень. Дійсно, з цифрами, на-
писаними трафаретом, можли-
ві маніпуляції. Вважаю, що кра-
ще використовувати не трафаре-
тну форму, а правописну, адже тут 
менше можливостей для фальси-
фікації. Якщо людина не свідомо 
зіпсувала бюлетень, вона може тут 
же, на виборчій дільниці, написати 
заяву і отримати новий. Інший бю-
летень видається лише в обмін на 
неправильно заповнений, про що 
член виборчої комісії робить від-
повідну позначку навпроти пріз-
вища виборця, яку засвідчує сво-
їм підписом. Зіпсований бюлетень 
негайно погашується членом ви-
борчої комісії, який його видав, 
про що складається акт», — зазна-
чив Бурмака.

ЩОБ БЮЛЕТЕНЬ НЕ 
ВИЗНАЛИ НЕДІЙСНИМ

Виборець може голосувати лише 
за одну партію. Виборчий бюлетень 
буде вважатися недійсним, якщо в 
ньому проставлено позначки на-
впроти назв кількох партій або не 
проставлено жодної позначки біля 
повної назви партії.

Виборчий бюлетень буде вва-
жатися недійсним, якщо зміст во-
левиявлення виборця щодо під-
тримки виборчого списку певної 
організації партії неможливо вста-
новити.

Виборець може голосувати лише 
за одного кандидата в депутати. Ви-
борчий бюлетень, в якому простав-
лено позначки навпроти кількох 
депутатів, вважається недійсним.

ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ 
ГОДИННИКА

25 жовтня о 4:00 українці переміс-
тять стрілки своїх годинників на одну 
годину назад. Завдяки цьому ніч ста-
не на годину довшою.

Варто уважно стежити за часом 
і не забути перевести годинники, 
щоб не прийти на виборчі дільниці 
на годину раніше до відкриття.
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2020976530 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу 
на довкілля планованої діяльності)
ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, зазначеної у пункті 
1 цього оголошення, з метою виявлення, 
збирання та врахування зауважень і пропозицій 
громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Будівництво заводу точної механіки на території 
Сеньківської сільської ради Бориспільського 
району Київської області, на земельній ділянці з 
кадастровим номером 3220886700:07:002:0055 .
В складі заводу запроектовані наступні основні 
технологічно пов'язані будівлі: адміністративно-
виробнича будівля, балістична лабораторія, 
трансформаторна підстанція, контрольно-
пропускний пункт (2 од.),  резервуари 
протипожежного запасу води на 100 м3, 
накопичувач дощових стоків, локальні очисні 
споруди, септик для побутової каналізації на 4,0 
м3, матеріальний склад, автомобільна стоянка 
(2 од.), майданчик для зберігання велосипедів, 
майданчик для відпочинку персоналу, брама, 
огорожа території. 
Проектними матеріалами розроблена лінія 
повного циклу виробництва заготовок (чашок 
для гільз і оболонок куль), для виробництва 
пістолетних патронів (калібри 9х18 мм, 9х19 мм) 
до стрілецької зброї.
2. Суб’єкт господарювання 
Карпенко Роман Валерійович, ІН 2546804230, 
02068, м. Київ, пр-т Бажана, буд. 1М, кв. 310, тел. 
067 232 88 44.
3. Уповноважений орган, який забезпечує 
проведення громадського обговорення
Департамент екології та природних ресурсів 
Київської обласної державної адміністрації, 
01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2А. (044)279-01-
58, Ткаліч Ганна Іванівна.
4.  Процедура прийняття рішення про 
провадження планованої діяльності та орган, 
який розглядатиме результати оцінки впливу 
на довкілля 
Дозвіл на виконання будівельних робіт, 
що видається Державною архітектурно 
будівельною інспекцією України згідно Закону 
України «Про регулювання містобудівної 
діяльності».
5. Строки, тривалість та порядок громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, 
включаючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення 
становить 25 робочих днів (не менше 25, але не 
більше 35 робочих днів) з моменту офіційного 
опублікування цього оголошення (зазначається 
у назві оголошення) та надання громадськості 
доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої додаткової інформації, визначеної 
суб’єктом господарювання, що передається для 
видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського 
обговорення громадськість має право подавати 

будь-які зауваження або пропозиції, які, на її 
думку, стосуються планованої діяльності, без 
необхідності їх обґрунтування. Зауваження та 
пропозиції можуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в електронному вигляді) та 
усно під час громадських слухань із внесенням 
до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, не 
розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах території 
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 
України з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби 
(СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, до повного його скасування та протягом 
30 днів з дня скасування карантину, громадські 
слухання не проводяться і не призначаються на 
дати, що припадають на цей період.
Громадські слухання (перші) не призначалися в 
зв'язку з карантином, встановленим Кабінетом 
Міністрів України з метою запобігання 
поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби (СОVID-19). 
Громадські слухання (другі) — не передбачено.
6. Уповноважений центральний орган або 
уповноважений територіальний орган, що 
забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої доступної інформації щодо 
планованої діяльності: Департамент екології 
та природних ресурсів Київської обласної 
державної адміністрації, 01004, м. Київ, вул. 
Басейна, 1/2А. (044)279-01-58, Ткаліч Ганна 
Іванівна.
7. Уповноважений центральний орган або 
уповноважений територіальний орган, до якого 
надаються зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій: Департамент 
екології та природних ресурсів Київської 
обласної державної адміністрації, 01004, м. Київ, 
вул. Басейна, 1/2А. (044)279-01-58, Ткаліч Ганна 
Іванівна.
Зауваження і пропозиції приймаються протягом 
усього строку громадського обговорення, 
зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо 
планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності на 187 аркушах та інша екологічна 
інформація, що стосується планованої 
діяльності.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої додаткової інформації 
(відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 
6 цього оголошення), а також час, з якого 
громадськість може ознайомитися з ними
Сеньківська сільська рада, 08371, Київська обл., 
Бориспільський р-н, с. Сеньківка, вул. Миру, буд. 
5, Волкова Людмила Миколаївна, пн-пт 8:00-
17:00.
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НЕРУХОМІСТЬ
Продам

2-К. КВАРТИРИ

Бориспіль
Старе с., 4/4, 54,4/30,1/9, квартира підготова-

на до ремонту, поруч зупинка, дитячий садок, 
школа, магазини, ліс, 340000 грн, торг. Тел.: 0 95 
5832990.

3-К. КВАРТИРИ

Бориспіль
Сергія Камінського вул., 7/9 ц., не новобудова, 67,3 
кв.м, 11,6/10,3/17,7, ванна і туалет окремо, є бал-
кон та лоджія, 849000 грн. Тел.: 0 96 3842328.

БУДИНКИ

Бориспіль
Глибоке с., цегляний, 80 кв.м, газифікований, 
4 кімнати не прохідні, кухня, коридор, кладова, 
госп.будівлі, свердловина, с/в у будинку, або об-
мін на 1-к.кв. у м. Бориспіль, власник. Тел.: 0 0 67 
1684856, 96 2430438.

Іванків с., Амосова, 20 вул., газ, світло, доро-
га асфальтована, 25 соток. Тел.: 0 93 2159454, 
Олександр.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
Бориспіль
Амосова вул., 0,10 га, ціна договірна. Тел.: 0 68 
3278353.
Мілютенка вул., 2 ділянки по 10 соток, під забудо-
ву, держакт, приватизована. Ділянки знаходяться 
поруч. Господар. Тел.: 0 95 8292052.
Мусоргського вул., 10 соток, під будівництво, на 
ділянці є фундамент, будівельний паспорт, газ 
та світло біля ділянки. Тел.: 0 63 6518465. 
Сеньківка с., пров. Миру, під забудову, 44 сотки, 
рівна, приватизована, на ділянці старий буди-
нок, колодязь, поргіб, сарай, світло, газ поруч, 
дорога висипана, ціна договірна, торг. Тел.: 0 63 
5973244, Надія. 

Полтава
Гребінка м., Гребінківський р-н, Перемоги вул., 
під будівництво, 10 соток, 140 км від м. Київ, 15 
хв. від залізничного вокзалу, по вулиці є світло, 
газ, 32000 грн. Тел.: 0 66 3507891, 0 67 7356009.    

Куплю

Бориспіль

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, до 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, с. 
Щасливе або с. Проліски від 5 соток. Тел.: 0 67 
4040137.

Здам

Бориспіль

2 кімнати для жінки, всі зручності, 4000 грн без 
комунальних послуг. Тел.: (04595) 52067, 0 66 
7701019..

АВТОСАЛОН
Куплю

Бориспіль

Куплю автомобілі будь-якої марки, биті, роз-
комплектовані, нерозмитнені, проблемні. Тел.: 
0 67 9505041, 0 93 0087484

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

Водії категорії «Е» для роботи на зерновозах. Авто: 
MAN, Volvo, DAF. З/п 20000 грн, добові — 200 грн. 
Тел.: 0 68 7982189, Сергій. 

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

Забезпечуємо житлом 
та харчуванням

КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
АДМІНІСТРАТОРА В РЕСТОРАН
ОФІЦІАНТА В РЕСТОРАН
МИЙНИКА ПОСУДУ
ПОКОЇВКУ
ГОЛОВНОГО ІНЖЕНЕРА
ТЕХНІКА-ДОГЛЯДАЧА
АВТОСЛЮСАРЯ
ОХОРОННИКА
САДІВНИКА-ПРИБИРАЛЬНИКА 
ТЕРИТОРІЇ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (067) 776�22�01
(093) 092�54�99

ЩЕБІНЬ ГРАНІТНИЙ
Фракції 5-20, 20-40, 40-70
ДОРОЖНЯ (щебенева) 
СУМІШ
ВІДСІВ   ВАПНО
ПІСОК РІЧКОВИЙ
ЦЕМЕНТ   
БЕТОН

м.Бориспіль, вул.Привокзальна, 54

Тел.: (04595) 7-11-36, (44) 229-35-52,
0-67-214-20-33, 0-99-344-81-34

0-67-214-20-19

ПРОПОНУЮТЬСЯ ГНУЧКІ ЦІНИ

ТОВ «КЗБМ Астор»
реалізує сертифіковану продукцію

До ваших послуг автоваги, залізнична колія
В наявності рампа для вивантаження/завантаження
Здійснюємо доставку

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

ТОРГОВІ МІСЦЯ
Тел.: 0�95�712�54�65м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВОПОРЯДКОМПЛЕКТ»
інформує про те, що Департаментом екології та природних ресурсів 
Київської обласної державної адміністрації видано Висновок з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності «Доробка Гнідинського родовища 
пісків Бориспільського району Київської області» за № 05.1-10/89/ 
2020495652 – від 9. 10. 2020 р, оприлюднений Міністерством енергетики та 
захисту довкілля України в єдиному реєстрі ОВД, який можна переглянути 
на сайті: http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-5652 



I-VISTI.COM  | 7
№37 [1045], 21 ЖОВТНЯ 2020  | 

РЕКЛАМА

Адреса редакції: 08301, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 69а.
Юридична адреса: 08304, м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 76а.
Тел. редакції: (067) 353-61-17.
Рекламний відділ: тел.: (067) 238-88-58.
E-mail:  borvisti@gmail.com, reklama.borvisti@gmail.com.
Веб-сторінка:  www.i-visti.com
Передплатний індекс для: фізичних осіб — 22350, юридичних — 41394
Свідоцтво про державну реєстрацію KВ №22018-11918ПР.

Щотижнева газета
«Вісті.Інформація.Реклама»

© ТОВ «Будінвесттехноіндустрія ХХІ століття»

Головний редактор: Оксана Кобзар
Газета розповсюджується: Київ, Бориспіль, Баришівка, 
Березань, Бровари, Згурівка, Переяслав-Хмельницький, Яготин.

Відповідальність за зміст, достовірність фактів, цитат, власних назв та інших відомостей несуть ав-
тори публікацій. Матеріали під рубриками «Позиція», «Компанія» друкуються на правах реклами. 
Відповідальність за зміст рекламних матеріалів несе рекламодавець. Редакція не завжди поділяє 
думку авторів публікацій.  Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. Копіювання чи 
передрук наших публікацій суворо забороняється без письмової згоди редакції.
Засновник: ТОВ «Будінвесттехноіндустрія ХХІ століття».
Видавець: ТОВ «Редакція газети «Вісті.Інформація.Реклама», м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 69а.
Друк: ТОВ «Мега-Поліграф», м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
Наклад: 10200 прим., зам. №200325-11.

093-702-58-42
096-188-18-18
095-140-09-12

ÀÂÒÎÂÈÊÓÏ 
ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ ÒÀ ÂÈÃ²ÄÍÎ

 • ï³ñëÿ ÄÒÏ òà ö³ë³
 • íåðîçìèòíåí³
 • ïðîáëåìà ç äîêóìåíòàìè 
 • áóäü-ÿêî¿ ìàðêè

Ãðîø³

îäðàçó

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Газовий котел «Житомир-3», потужність 22,5 
квт, автоматика 710 minisiti, Італія, стан гарний, 
2400 грн; газова колонка «thezmex-TY 10A», 2019 

р., стан ідеальний, 2500 грн. Тел.: 0 63 6518465.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА
Бориспіль

Продам холодильник снайге, б/в. Тел.: 0 66 
3678338.

ТВАРИНИ
Бориспіль

Поросята малі 6-7 неділь, породи Ландрас, Дю-
рок-Петрен, Альба. Ціна договірна. Тел.: 0 50 
1590197, 0 98 4810302.

Теличку 7 місяців на корову, 8000 грн, торг. 
Тел.: 0 99 3694871. 

Тільну молочну теличку, тільність 5 місяців, вік 
1 рік 9 місяців, порода чорно-ряба, в наявності 
всі документи, 15000 грн. Тел.: 0 99 3694871.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль

Буряк кормовий, м. Бориспіль. Тел.: 0 96 6195103.

РІЗНЕ

Бориспіль
Листовий метал, 3 листа 170х80 см, дешево; нові 
подушки з пір'я 60х60 см, 50х70 см, 70х70 см, 
дуже дешево; пральна машина «Zanussi», б/в, гар-
ний стан. Тел.: 0 50 5943708, 0 95 0122275, (4595) 
68659, 0 96 9648607.

КУПЛЮ
Бориспіль

Куплю будівельну сільгосптехніку, цистерни-вагон-
чики-битовку-кунг, станки, буд.матеріали. Тел.: 0 68 
6848964.
Куплю предмети старовини: годинники, ікони, 
нагороди, радіодеталі, радіоапаратура, бурштин, 
корал, біжутерія, кортики, фото-відео техніка, оп-
тика, роги, бивні, іграшки, авіазапчастини та багато 
іншого.Тел.: 0 97 1343108, 0 99 0866750.

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

Комплексний ремонт квартир, офісів, будинків: 
фундамент, кладка під ключ, гіпсокартон, кахель, 
виготовлення парканів, зварювальні роботи, по-
крівельні роботи, вирізування дерев. Тел.: 0 99 
2235183, 0 67 6888761, Олександр.

Послуги універсального майстра: будівельні, ре-
монтні, дрібні послуги по дому, сантехніка, елек-
трика. Тел.: 0 68 3042037.

Прочистимо каналізаційні труби, димоходи, венти-
ляційні шахти. Німецька технологія та обладнання, 
ввід води. Сантехніка. Якісно, гарантія, цілодобово. 
Тел.: 0 98 0130040, 0 93 9888611.

РІЗНЕ
Бориспіль

Віддам симпатичних кошенят у подарунок, від си-
бірської кішки. Тел.: (4595) 68659, 0 50 5943708, 0 
95 0122275, 0 96 9648607. 

На виробництво гофроупаковки (с. Щасливе 
Бориспільського р-ну) потрібні: менеджер з про-
дажу, завідуючий складом, начальник вироб-
ництва, водій на вантажний автомобіль Іsuzu, 
вантажопідйомність 2,5 т, робочі верстатники: 
в 1 зміну (з 8.00 до 17.00), в 2 зміну (з 17.00 до 
23.00) на: на картонно-різальний верстат, на ро-
льовий прес, на тигель. Тел.: 0 67 2095551, Олек-
сій, 0 67 4666416, Володимир. 

Підприємству на постійну роботу потрібна 
прибиральниця приміщень з д/р, без шкід-
ливих звичок, з/п при співбесіді. Тел.: 0 97 
4279119, 0 97 9320505.

Терміново потрібна прибиральниця в приват-
ний будинок, 1 раз на тиждень. Вимоги: з д/р 
та вмінням прасувати, без ш/з. З/п 700 грн/
день. Тел: 0 50 3806786, Любов Феодосіївна. 

Терміново! Потрібен продавець у продукто-
вий магазин, гнучкий г/р по домовленості, з/п 
висока, м. Бориспіль. Тел.: 0 97 1773770, 0 66 
3965185, 0 63 2969105.

ШУКАЮ РОБОТУ
Бориспіль

Пропоную послуги няні по догляду за дитиною 
дошкільного або шкільного віку (молодші класи), 
маю педагогічну освіту, знаю дві іноземні мови. 
Тел.: 0 95 4343217, 0 98 4413471..

ПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль

Брус, балки, крокви, шалівка, дошка сто-
лярна сосна, вільха, ясен, дуб, дошка для 
підлоги. Тел.: (44) 5392119, 0 67 4435873, 0 67 
7324045, 0 67 3278510.

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль

Стілець для годування-гойдалка Carrello 
Nanny 3в1: колиска-гойдалка-стілець для 
годування, новий. Блок керування6 вибір 
швидкості гойдання, керування мелодіями. 
Таймер 15-30-60 хв. Обертається мобіль з 
підвісними іграшками, 16 мелодій, 5 звуків 
природи. Нахил спинки регулюється — 3 
положення. Столик з обмежувачем, зніма-
ється. Для від народження до 12 місяців. 
Максимальне навантаження 15 кг. Тел.: 0 97 
8166788, 0 93 5388181.

ОБЛАДНАННЯ
Бориспіль

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.
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