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АКТУАЛЬНО

ВЛАДИСЛАВ БАЙЧАС: 
«ПЕРЕДБАЧЕНО 3,5 МЛН ГРН КОМПЕНСАЦІЇ ЗА ПІЛЬГОВІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ»

 � 31 грудня відбулася нарада секретаря Бориспільської 
міської ради Владислава Байчаса за участі місцевих 
перевізників. Було досягнуто домовленостей щодо 
організації роботи транспорту у новому році.

Наталія ДОЛИНА, фото Сергія 
МАРЧЕНКА

Першочергове 
завдання

Владислав Байчас зазначив, що 
вирішення питання пасажирських 
перевезень є першочерговим 
завданням міської влади.

«Із досвіду спілкування з людь-
ми я знаю, що ця проблема на сьо-
годні опинилася на першому місці. 
Мешканці міста й сіл скаржаться 
на нерегулярність руху маршру-
ток, неуважність водіїв. Є багато 
нарікань від пільговиків, що во-
дії маршруток не хочуть їх бра-
ти, зокрема, це стосується і дітей. 
Ми готові обговорювати пробле-
ми перевізників, співпрацювати 
і допомагати їм, але очікуємо від 
них належного виконання своїх 
обов’язків і дбайливого ставлен-
ня до пасажирів», — наголосив се-
кретар міської ради.

Два пільгових місця
Заступник міського голови Люд-

мила Ковальова зазначила, що 
при виникненні конфліктів піль-

говики посилаються на меморан-
дум про співробітництво у сфері 
надання послуг пасажирських пе-
ревезень у місті Борисполі. Згід-
но документу, обсяги пільгових 
перевезень в автобусах загаль-
ного користування встановлені в 
кількості двох місць у салоні ав-
тобуса на кожному рейсі. Крім то-
го, без обмежень мають перево-
зити чорнобильців, учасників бо-
йових дій, осіб, які отримали ін-
валідність внаслідок війни, дітей 
віком від шести років із багато-
дітних сімей, ветеранів військо-
вої служби, пожежної охорони, 
служби цивільного захисту, бать-
ків військовослужбовців, які заги-
нули під час військової служби, ді-
тей з інвалідністю.

Перевізник Олександр Кисе-
льов заперечив, що меморандум 
був підписаний у докарантинні 
часи. 

«Коли не було обмежень, ми пе-
ревозили до 150 пільговиків на од-
ну маршрутку за день. Зараз мемо-
рандум не може діяти через прави-
ло про сидячі місця. Жоден пере-
візник сьогодні не витримає таку 
кількість пільговиків. Тож було ви-
рішено, що на період карантину за-

лишається для всіх категорій  два 
пільгових місця», — повідомив       
О. Кисельов.

Його підтримали інші переві-
зники. За словами Євгенія Грони, 
сьогодні з державного бюджету 
на пільгові перевезення не виді-
ляється жодної копійки, всі витра-
ти перекладено на місцеві бюдже-
ти. Тож потрібно порахувати, який 
варіант вирішення проблеми бу-
де менш витратним для бюджету 
— створення і утримання кому-
нального транспорту, монетиза-
ція пільг чи компенсація переві-
зникам.

Пропозицію 
підтримали

Перший заступник міського голо-
ви Микола Корнійчук доповів, що 
повна компенсація перевізникам на 
обслуговування всіх пільгових кате-
горій становить 38 млн грн. 

Звичайно, виділити таку суму із 
міського бюджету лише на пасажир-
ські перевезення неможливо. Проте 
учасникам зустрічі вдалося досягти 
домовленостей. Перевізники пода-
ли на бюджетну комісію пропозицію 
компенсації  у сумі 3,5 млн грн із роз-

рахунку двох пільгових пасажирів. 
«Ми згодні виділити ці кошти з 

міського бюджету, адже йдеться 
про гарантоване пільгове переве-
зення мешканців нашої громади», 
— наголосив Владислав Байчас.

Також на нараді було обговорено 
питання рейсів на Лозівку в умовах 
локдауну. Оскільки підприємства 
на цей період роботу не припиня-
ють, було вирішено залишити шість 
рейсів. Тарифи на цей маршрут під-
вищувати не планується, компенса-
цію перевізникам за найвіддалені-
ший міський маршрут виплачува-
тимуть із міського бюджету.

ЩАСЛИВІ ДОРОГИ БОРИСПОЛЯ
 � Дві дороги Борисполя, які давно потребували капітального ремонту — вулиці 

Головатого і Київський Шлях — отримали фінансування.

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Ремонт у складчину
На позачерговій сесії Бориспіль-

ської міської ради 29 грудня 2020 
року заступник міського голови 
Тамара Матяш повідомила, що в 
обласному бюджеті передбачено 
кошти на ремонт двох доріг у Бори-
сполі на умовах співфінансування. 
20% має виділити Бориспіль, а 80% 
дає область. Це відрізки вулиць Го-
ловатого і Київський Шлях. Змінами 
до бюджету міста депутати перед-
бачили кошти, щоб Бориспіль про-
фінансував свою частку.  

Історія питання
Частину вулиці Головатого вже 

відремонтували капітально — у 
кілька етапів, у міру фінансових 
можливостей міського бюджету. 
Роботи зупинилися за школою №6 
(у напрямку від Київського Шля-
ху до залізничного вокзалу). Пер-
спектив на продовження робіт 
кошторис Борисполя на 2021 рік 
не давав. 

Проект капітального ремонту на-
ступного відрізку, до вулиці При-
вокзальної, був виготовлений дав-
но. Торік його разом із проектом 
капітального ремонту вулиці Бежів-

ки подавали на фінансування ро-
біт із обласного бюджету. Тоді об-
ласть обрала Бежівку, вулицю від-
ремонтували. 

У цьому році, коли формував-
ся обласний бюджет Київщини на 
2021 рік, Бориспіль подав на роз-
гляд області чотири проекти капі-
тального ремонту: вулицю Голова-
того і три найпроблемніші відрізки 
Київського Шляху. Їх планували по-
лагодити торік, але заплановані на 
це кошти неодноразово на сесіях 
спрямовували на боротьбу з коро-
навірусом. На наступний рік Бори-
спільська громада передбачити по-
трібні кошти самотужки не змогла.

Перспективи вулиць
Перший заступник Бориспільсько-

го міського голови Микола Корній-
чук зазначив: «На вулиці Головато-
го буде відремонтовано відрізок від 
школи №6 до перетину з вулицею 
Привокзальною. У тому числі на пло-
щі перед пам’ятником святому Во-
лодимиру на перетині вулиць Йови, 
Карла Маркса та Головатого перед-
бачено організацію кругового руху.

Із трьох проектів по вулиці Ки-
ївський Шлях область обрала той, 
що потребує найбільшої суми ко-
штів. Це відрізок від вулиці Глібо-

ва до вулиці Момота. На жаль, роз-
ширити Київський Шлях до трьох 
смуг в обох напрямках неможли-
во з багатьох причин. Зокрема, це 
потребувало б значно більшої су-
ми коштів і видалення багатьох де-
рев уздовж вулиці. Тому буде поши-
рено виїзди з прилеглих доріг, на-
скільки це можливо, щоб не потріб-
но було переносити електроопори.

На сесії повідомлялося, що 
співфінансування передбачене 
у співвідношенні 20% від 
Борисполя і 80% з обласного 
бюджету. 
Вул. Головатого: 
Довжина відрізка — 1 км 136 м 
Вартість робіт — 28 млн 557 тис. 
425 грн
Вул. Київський Шлях: 
Довжина відрізка — 1 км 100 м 
Вартість робіт — 39 млн 003 тис. 
949 грн
У бюджеті громади на 2021 
рік передбачено 13,512 млн 
грн — частка Борисполя 
на фінансування робіт із 
капітального ремонту обох 
вулиць.

Села — поки без старост, але 
вже з адміністраторами
Оскільки процес призначення 
сільських старост ще не 
завершився, призначені 
адміністратори сіл 
Бориспільської ОТГ. Про це 
на плановій апаратній нараді 
4 січня повідомила керуюча 
справами виконавчого комітету 
Бориспільської міської ради 
Людмила Передерей. 
Перелік призначених 
адміністраторів:
с. Глибоке — Ляпко Галина 
Володимирівна, тел. 6-35-21;
с. Іванків — Угро Надія Петрівна, 
тел. 3-83-68;
с. Рогозів (та с. Кириївщина) — 
Киливник Лариса Іванівна, тел. 
3-43-45;
с. Кучаків (та с. Артемівка, 
Сулимівка, Лебедин, Мала 
Стариця) — Пономаренко Алла 
Олександрівна, тел. 3-91-34.
Після канікул — навчання 
вдома
Начальник управління освіти 
Тетяна Павленко повідомила, 
що з 11 січня, відповідно до 
рішення педагогічних рад, 

школярі навчатимуться вдома, 
з використанням елементів 
дистанційної освіти. 
Першою в новому році 
у Борисполі народилася 
дівчинка
Перше дитя цього року 
побачило світ у стінах 
Бориспільської БЛІЛ лише 
2 січня. За словами Тетяни 
Мурдзи, завідуючої пологовим 
відділенням КНП «ББЛІЛ», 
щасливими батьками вже 
вчетверте стала бориспільська 
родина Рассафонових. Дівчинка 
народилася об 11:58. Батьки 
планують назвати її Катериною. 
ФАПи Сеньківки та Рогозова 
реконструюють першими
Керівництво Бориспільської 
ОТГ приступає до реконструкції 
сільських ФАПів, що 
приєдналися до об’єднаної 
громади. За словами заступника 
Бориспільського міського 
голови Л. Ковальової, вже готові 
проекти на реконструкцію 
ФАПів у Сеньківці та Рогозові. 
Вартість робіт у Сеньківці 
— орієнтовно 3,5 млн грн. У 
Рогозові роботи обійдуться 
приблизно у 15 млн грн. 

 � РЕМОНТ У ЦИФРАХ

 � ФАКТИ ТИЖНЯ
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ВАЖЛИВО

ТВАРИНИ Є, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ — ВІДСУТНЯ?
 � У останні дні 2020 року офіційний Бориспіль 

представив на розгляд депутатів та ухвалив 
програму, яка за правильного виконання може стати 
«революційною» для міста, що роками не мало жодної 
стратегії щодо контролю чисельності та розмноження 
домашніх і бездомних тварин. Ініціатором, розробником 
та відповідальним виконавцем Програми контролю 
утримання та розмноження домашніх і безпритульних 
тварин Бориспільської міської територіальної громади є 
головне управління ЖКГ виконавчого комітету міської 
ради за співпраці з новоствореним КП «Центр стерилізації 
та адопції тварин». Програма розроблена на три роки   
(з 2021 по 2023 рр.) та передбачає фінансування в обсязі 
5,7 млн грн, в т.ч. у 2021 році — 1,9 млн грн. В її особливостях, 
деталях та історії питання розбиралися «Вісті».

Наталія ТОКАРЧУК, фото Ірини 
КОСТЕНКО

Боротьба із законом 
природнього відбору 

З давніх часів там, де є люди, 
живуть і тварини. Собаки і коти 
колись були приручені людиною, 
тому досить популярна пропози-
ція залишити їх долю на милість 
закону природнього відбору зву-
чить не зовсім логічно. Адже не 
секрет, що чисельність їх попов-
нюється завдяки людській недба-
лості. Саме люди беруть кошеня 
чи цуцика для дітей, щоб погра-
лися, а потім викидають його на 
вулицю, або відпускають несте-
рилізованого кота чи пса на ву-
лицю, не думаючи про наслідки. У 
результаті таких безвідповідаль-
них дій чисельність безпритуль-
них тварин щороку зростає. 

Додайте до цього відсутність 
інфраструктури (притулків, цен-
трів стерилізації, майданчиків для 
вигулу тощо), системи реєстрації та 
ідентифікації тварин, просвітниць-
ких заходів, результатом чого є про-
яви жорстокості — і картина вигля-
дає невтішною. З таким «багажем» 
місто ніколи не стане по-європей-
ськи безпечним і комфортним.

За даними розробників Програ-
ми, домашніх тварин має кожна 
5-та родина у Борисполі. Крім то-
го, у кожному дворі багатоквар-
тирного будинку мешкає кілька 
котів і собак. Собаки утримують-
ся і на багатьох підприємствах мі-
ста. Деякі з них поводяться агре-
сивно та становлять загрозу для 
людей. У Борисполі діють приват-
ні притулки для котів і собак, во-
лонтери та волонтерські органі-
зації, які стерилізують тварин, але 
вони не в змозі охопити все місто.

Які шляхи для виходу із такої си-
туації пропонує розроблена про-
грама?

Офіційно
Ухвалена програма є типовою та 

розроблена згідно Методичних ре-
комендацій з розроблення правил 
утримання домашніх тварин у на-
селених пунктах, затверджених на-
казом Міністерства охорони навко-
лишнього та природного середо-
вища України від 2 червня 2009 р. 
Згідно них Правила утримання до-
машніх тварин та відповідальність 
за їх порушення встановлюються 
органами місцевого самовряду-
вання. В більшості міст та містечок 
України затверджені та діють пра-
вила утримання собак, котів і диких 
тварин, які окремо регулюють утри-
мання їх в приватному секторі, ба-
гатоквартирних будинках, на тери-
торіях промислових підприємств 
тощо. Зокрема, може бути передба-
чена їх реєстрація, внесення до баз 
даних, порядок перевезення, вигу-
лу і т.д. Варто зазначити, що орга-
ни місцевого самоврядування мо-
жуть встановлювати додаткові ви-
моги до рекомендованих правил. 

Крім того, Програма відпові-
дає нормативно-правовим актам 
щодо утримання та поводження 
із домашніми тваринами, які ді-
ють в Україні. Серед них: Закони 
«Про благоустрій населених пунк-
тів», «Про захист тварин від жор-
стокого поводження», Європей-
ська конвенція про захист домаш-
ніх тварин, Кодекс України про ад-
міністративні правопорушення та 
Кримінальний кодекс та інші. Всі 
вони містять загальні рекомендації 
та визначення термінів та понять.

Бориспіль — за 
стерилізацію і 
контроль

Розробники програми виріши-
ли відійти від негуманних методів 

контролювання чисельності тва-
рин. На їхнє переконання, зни-
щення безпритульних котів і со-
бак не тільки не вирішить пробле-
му, а й буде найбільш економічно 
витратним методом. 

Натомість стерилізація водно-
час із обов’язковою реєстрацією 
й ідентифікацією домашніх тва-
рин та проведення просвітниць-
кої роботи із населенням мають 
стати головними умовами для ви-
рішення проблеми безпритуль-
них тварин. 

Європейський досвід показує, 
що без створення єдиної бази 
даних власників тварин усі захо-
ди з регулювання їх чисельності 
будуть даремними. Розробники 
міської програми врахували цей 
момент та пропонують запрова-
дити міську систему реєстрації та 
ідентифікації тварин разом із сис-
темою збору й обліку статистич-
них даних, які будуть надаватися 
закладами ветеринарної меди-
цини. Крім того, пропонується за-
провадити штрафи для тих влас-
ників, що уникають реєстрації тва-
рин. Все це має відбуватися одно-
часно з широкою медіа компанією 
— просвітницькими заходами у 
дошкільних та шкільних закладах 
освіти, соціальною рекламою, пе-
редачами на відповідну тему на 
міських радіо- та телеканалах, пу-
блікаціях у ЗМІ. 

Разом з тим, головним елемен-
том програми, на який припада-
тиме 60% від загального фінансу-
вання, є забезпечення роботи но-
воствореного Центру адопції та 
стерилізації. 

Як працюватиме 
центр адопції

Відкриття закладу для утриман-
ня та стерилізації тварин (раніше 
— Притулку для тварин) на вул. Го-
голя, 63 у Борисполі вперше анон-
сували ще у вересні 2018 року, піс-
ля того строки постійно перено-
силися, аж поки у 2020 році влада 
не повідомила про рішення зміни-
ти призначення майбутнього за-
кладу та відкрити Центр адопції та 
стерилізації. Ще до того зоозахис-
ники та волонтери, що контролю-
вали процес будівництва, повідом-
ляли, що воно ведеться з порушен-
ням норм та не відповідає проекту 

і функціям притулку як закладу, де 
тварини перебуватимуть постій-
но. Так, замість того, щоб створити 
дренажну підлогу та систему сто-
ків, у вольєрах підлогу залили бе-
тоном. На території відмовились 
бурити власну свердловину, щоб 
забезпечити безперебійну подачу 
води до центру, а на кухні виріши-
ти не встановлювати котел, як це 
було заплановано проектом, нато-
мість тварин годуватимуть сухим 
кормом. Ці та інші моменти вреш-
ті-решт стали передумовою для 
того, щоб призначення та функції 
майбутнього закладу переглянули. 

Остаточно ідея про заміну при-
тулку центром стерилізації закрі-
пилася після відвідання делега-
цією керівників Борисполя ана-
логічних КП Харкова та Львова. 
Особливо позитивну оцінку тоді 
дали львівському підприємству, а 
радниця міського голови Львова 
з питань поводження з тварина-
ми приїздила до Борисполя з ме-
тою надання інформаційної під-
тримки. 

Наприкінці 2020 року заклад 
нарешті добудували та здали в 
експлуатацію новоствореному 
комунальному підприємству, яке 
наразі займається набором пер-
соналу, закупівлею та встановлен-
ням обладнання та підготовкою 
закладу до роботи. 

Як саме буде працювати за-
клад із безпритульними твари-
нами? Програмою передбачаєть-
ся вилов таких тварин бригадами 
з відлову та транспортування до 
притулку (Центру стерилізації та 
адопції). У закладі тварину огля-
нуть, стерилізують та вакцинують 
від інфекційних захворювань. Піс-
ля стерилізації тварина буде за-
безпечена післяопераційною пе-
ретримкою на термін, що встанов-
люється за медичними показника-
ми. У період перетримки собакам 
та котам намагатимуться знайти 
господарів. Для цього інформація 
про них подаватиметься до ЗМІ та 
ГО, що опікуються тваринами. По 
завершенню періоду перетрим-
ки тварини будуть повернуті до 
місць відлову. 

У програмі наголошується, що 
евтаназія безпритульних тварин 
можлива лише у разі травми чи 
хвороби, не сумісної з життям та 
у разі агресивності, що не підля-
гає корекції. Для цього необхід-
не рішення лікаря ветеринарної 
медицини. 

Очікується, що стерилізовані та 
щеплені тварини, випущені на во-
лю, більше не будуть представля-
ти загрози через знижений рівень 
агресії та не даватимуть припло-
ду, що в перспективі призведе до 
зменшення їх чисельності. 

У підсумку
Запропонована місту 3-річна 

програма є позитивною по су-
ті та має амбітну мету відносно в 
короткий термін зменшити кіль-
кість безпритульних тварин. Втім, 
є запитання, відповіді на які пред-
ставлена програма не надає. На-
приклад, яким чином та ким буде 
здійснюватися контроль за утри-
манням та реєстрацією домаш-
ніх тварин у тих господарів, які 
не відвідують ветеринарні закла-
ди? Адже саме вони потім підки-
дають приплід, отриманий від до-
машнього улюбленця, у двори ба-
гатоквартирних будинків. Як пра-
цюватиме система штрафів та хто 
їх накладатиме? Чи буде задіяна у 
реалізації програми поліція, як це 
робиться у європейських країнах?

Нові ініціативи часто впрова-
джуються «зі скрипом» та всупе-
реч спротиву містян. Тож чи за-
працює європейська практика 
в українських умовах та з якими 
проблемами зіштовхнеться — по-
каже час.

Програма контролю та розмноження 
тварин — чи запрацює європейська 
практика у Борисполі?

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM
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КОМУНАЛЬНА СФЕРА

МІСІЯ НЕМОЖЛИВА?
ВРЯТУВАТИ МУЗИЧНУ ШКОЛУ ВІД ПЕРЕПОВНЕННЯ

 � Про те, що у головному музичному дитячому закладі 
Борисполя стало затісно, говорять усі: викладачі, батьки, 
учні. А після приєднання до неї музичних шкіл сіл, що 
увійшли до Бориспільської ОТГ, питання розширення 
приміщення постало особливо гостро.

Юлія ГАМАН, фото автора

У Програмі соціально-еконо-
мічного та культурного розвитку 
Бориспільської ОТГ на 2021-2023 
роки одним із пунктів у розділі, 
що стосується розвитку куль-
тури, є реконструкція музичної 
школи з прибудовою камерної 
концертної зали. Як вирішува-
тимуть проблему перевантаже-
ності музичної школи, «Вісті» ді-
знавалися у відповідальних осіб.

Бориспільська ОТГ 
потребує школи 
мистецтв

Директор музичної школи На-
дія Ганудельова у коментарі «Ві-
стям» зазначає: «Заклад побудова-
но в 1961 році. Сама споруда дуже 
стара, не має навіть фундаменту. На 
сьогодні силами місцевої влади у 
будівлі замінили проводку, пере-
крили дах із дотриманням проти-
пожежних вимог. Тепер заклад має 
свою газову котельню, великі гос-
подарські приміщення. Земельна 
ділянка приватизована». 

За її словами, станом на 1 верес-
ня у школі навчається 528 учнів, по-
ловина з них — у орендованих ка-
бінетах міських шкіл, яких на сьо-
годні не вистачає. Зал теж замалий 
для такої кількості учнів, що не доз-
воляє проводити зведені репетиції 
(оркестр і хор, соліст та танцюваль-
ний колектив). 

На думку директора, питання пе-
реповненості школи має вирішува-
тися комплексно. «Моє бачення та-
ке: якщо вже говорити про зведен-
ня нового приміщення, то це має 
бути будівництво не музичної шко-
ли, а повноцінної школи мистецтв», 
— говорить Надія Ганудельова.

Позиція місцевої 
влади: нова школа — 
не на часі

Заступник Бориспільського 
міського голови Людмила Пасен-
ко: «Потреби у будівництві нового 
приміщення для музичної школи на-
разі немає. Існуюча споруда хоч і ста-
ра, але не аварійна. Тим більше, сила-
ми місцевої влади там відремонтува-
ли багато, від даху і до каналізації. То-
му на сьогодні актуальним є питання 
добудови до нині діючого приміщен-
ня музичної школи камерної зали. 
Розміри земельної ділянки це доз-
воляють. Головне — знайти кошти».

Начальник управління культу-
ри, молоді та спорту Бориспіль-
ської міської ради Наталія По-
гребна: «Програма соціально-еко-
номічного та культурного розвитку 
Бориспільської ОТГ на 2021-2023 
роки — лише орієнтовні плани, 
гроші на них не виділялися. Щодо 
проблеми із перевантаженістю му-
зичної школи, то на сьогодні буду-
вати нове приміщення для неї — 
дуже дороге задоволення. Тому ми 

зупинилися лише на добудові ка-
мерної концертної зали. Вирішити 
проблему переповнення планує-
мо шляхом часткового переселен-
ня музичної школи на третій по-
верх кінотеатру, який планується 
реконструювати з добудовою. То-
ді весь поверх можна буде віддати 
для занять музичної школи». 

Депутат Бориспільської місь-
кої ради Володимир Шалімов: 

«Ситуація зі старим приміщенням 
нині діючої музичної школи — така 
ж, як і зі старим приміщенням по-
жежної частини. Там нічого не мож-
на ні надбудувати, ні перебудувати. 
На мою думку, добудовувати нову 
камерну залу в сучасному стилі 
до старого приміщення музичної 
школи буде неестетичним і непрак-
тичним. Найкращий вихід із цієї си-
туації —  будівництво нового сучас-
ного приміщення музичної школи в 
комплексі з камерною залою. Наша 
фракція — лише за такий варіант. 
Навіть місце для цього є зручне 
та прийнятне — занедбана тери-
торія, що знаходиться впритул до 
гуртожитку за адресою Бежівка, 1».

Факти — річ уперта
• Приміщення нині діючої 
музичної школи було 
збудоване у 1961 році.
• Школа має 15 кабінетів для 
занять.
• Через брак приміщень заклад 
вимушений орендувати 
кабінети у школах міста і 
проводити там заняття у 
вигляді гуртків.
• Станом на 1 вересня 2020 
року у закладі навчалося 528 
учнів.
• Викладачів школи — 49 осіб. 
Половина з них проводить 
заняття в орендованих 
кабінетах шкіл.
• Послуги закладу — платні. 
Вони становлять близько 
10% дохідної частини 
бюджету школи. Ці кошти 
використовуються переважно 
на підтримку матеріальної бази.

Володимир Шалімов: 
наша фракція — за 
будівництво нової 
музичної школи

ЧИ «ЗАКАТАЮТЬ В АСФАЛЬТ»?
 � Одна із найпроблемніших вулиць міста — Григора Тютюнника на колишньому 

29-му окрузі —  знову нагадує про себе калюжами та вибоїнами.

Юлія ГАМАН, фото автора

Із року в рік, як тільки 
задощить, проблема 
відсутності дорожнього 
покриття на вулиці Григора 
Тютюнника в Борисполі постає 
особливо гостро. Калюжі, ями, 
дрібні камінці та крупний 
щебінь — усе це дошкуляє 
мешканцям невеличкої вулиці 
та водіям автівок. Місцева 
влада —  в курсі проблеми. Та 
чи допоможе в її вирішенні — 
досліджували «Вісті».

Історія виходить, як у Остапа 
Бендера: спочатку водовідведен-
ня, потім — асфальт. Депутат Іри-
на Панкявічене: «Як депутат ми-
нулої каденції про проблему з вул. 
Г. Тютюнника знаю не один рік. Та-
ких проблемних вулиць на моєму 
колишньому окрузі декілька — 
крім Тютюнника, це вулиці Семе-
ренка, Сагайдачного, Кропивниць-
кого. Цієї каденції спробую приді-
лити їм максимальну увагу. Щодо 
вулиці Тютюнника, спершу там по-
трібно зробити якісне водовідве-
дення, а вже тоді класти асфальт. 
Вулиця низька. Крім того, нікуди 
з неї вивести воду, тому «тягнути» 
водовідведення потрібно аж до 
Польової. А там є свої технічні ню-
анси: треба або замінювати насос, 
або реконструювати його».

Прогнози невтішні
Перший заступник 
Бориспільського міського 
голови Микола Корнійчук: 
«Вулиця Тютюнника дійсно є 
проблемною, але на 2021 рік на ній 
ніяких робіт не заплановано. Зараз 
є більш нагальні проблеми, які 
потребують швидкого вирішення. 
Серед них — реконструкція 
сільських ФАПів та виділення 
коштів на ковідних хворих».
Заступник міського голови 
Людмила Ковальова: «На 
сьогодні картина розподілу 
бюджетних коштів серед 
депутатів міської ради має такий 
вигляд: на кожного депутата 
закладено по 500 тис. грн. Якою 
ситуація буде надалі, наразі 
невідомо».

Зранку — 
водовідіведення, а 
ввечері — асфальт
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НА ЧАСІ

ПЕРЕДНОВОРІЧНИЙ АКОРД НА 
БУДІВНИЦТВІ ЖК «СВІТАНОК»

 � 400 кубометрів бетону, близько 50 тонн металевої 
арматури поверх поля із бетонних паль, такою є монолітна 
основа другої черги першого пускового комплексу — 
третього під’їзду дев’ятиповерхівки ЖК «Світанок»

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Надійна основа
Дев’ятиповерховий будинок жит-

лового комплексу «Світанок» із бу-
дівельною адресою Головатого, 
71А зводиться на місці недобудо-
ви, яка простояла більше 10 років 
на рівні фундаменту і потребува-
ла комплексної експертизи. Фун-
дамент із бетонних блоків розібра-
ли до самих паль. Цілісність і надій-
ність кожної палі перевірили кіль-
ка експертних компаній. Будівельні 
роботи розпочалися на початку 
2020 року — тільки після отриман-
ня позитивного висновку експер-
тів. Будівництво ведеться інтенсив-
ними темпами, уже зведено стіни 
першої черги (1 і 2 під’їздів), набли-
жаються до завершення роботи зі 
встановлення вікон. 

Стартувала і друга черга будів-
ництва. Фундамент третього під’їз-
ду будівельники заливали напри-
кінці грудня минулого року. До цієї 
події ТОВ «Бориспіль Промінвест» 
(замовник будівництва) та забудов-
ник ТОВ «Транспромсервіс» готу-
валися ґрунтовно. Щоб створити 
металеву основу фундамента, було 
використано близько 50 тонн ар-
матури. Заливка залізобетонної по-
душки проводилася протягом од-
ного дня — було використано 400 
куб. метрів бетону. Наприкінці січ-
ня планується розпочинати зводи-
ти стіни.

Стискаємо терміни

Директор ТОВ «Бориспіль Про-
мінвест» Світлана Танцюра роз-
повіла «Вістям» про основні ета-
пи будівництва «Світанку».

«Багатоповерхівка на Головато-
го, 71-а стане частиною сучасно-
го житлового комплексу з роман-
тичною назвою «Світанок» — із зе-
леними зонами, майданчиками для 
дитячих розваг та занять спортом, 
затишними зонами для відпочинку. 

ЖК «Світанок» зводиться у два 
етапи. Перший пусковий — це 
9-поверховий будинок на три 
під’їзди, який має будівельну адре-
су Головатого, 71А. А другий пуско-
вий — 14-поверхівка на 3 під’їзди.

У першому пусковому передба-
чено дві черги здачі об’єкту. Пер-
ша черга — перший і другий під’їз-
ди. Термін здачі її в експлуатацію 

— перший квартал 2022 року. Вве-
дення в експлуатацію другої чер-
ги — третього під’їзду — передба-
чене наприкінці 2022 року. Але ми 
прагнемо всі ці об’єкти здати до-
строково. Існуючі технології та по-
годні умови дозволяють розрахо-
вувати, що є реальна можливість 
здати будинок раніше. Маємо та-
кож плани у другому півріччі 2021 
року розпочати будівництво 14-по-
верхівки. Прагнемо будівельні ро-
боти з використанням важкої тех-
ніки завершити у максимально ко-
роткі терміни, щоб мінімізувати 
незручності від сусідства із буді-
вельним майданчиком для тих, хто 
проживає поруч чи придбає квар-
тири в новобудові.

На квартири у цій багатоповер-
хівці очікують люди, які купували 
квадратні метри у «Тиари», і яких ця 
будівельна компанія кинула напри-
зволяще разом із недобудованим 
будинком. Усі інвестори, які підпи-
сали з нами угоди, отримають опла-
чене житло».

Слово інвестору: Антоніна Галас
«Коли ми купували квартиру в 

2008 році, нам брокер показува-
ла сусідній будинок, який зведе-
ний до 4 поверху. Ми не знали, що 
наш на рівні фундаменту. Був кре-
дит, були колектори, суди, викона-
вча служба… Сьогодні й кредити 
позаду, і квартира будується. Від-
чуття можна передати одним сло-
вом: блаженство. Дуже вдячна Світ-
лані Вікторівні, що всупереч усім 
перепонам не покинула ідеї добу-
дувати будинок, і не залишила нас 
разом із ним».

Якість, надійність, 
економічність

Будинки, які зводить «Бориспіль 
Промінвест», дуже теплі і комфортні. 
У квартирах передбачено індивіду-
альне опалення. У кожній буде вста-
новлений двоконтурний газовий 
котел німецької фірми «Viessmann», 
який має 3 роки гарантії від вироб-
ника. Ці котли вважаються найкра-
щими в світі. Новітня система орга-
нізованого колективного димоходу 
із неіржавіючої сталі розрахована са-
ме на індивідуальне опалення.

Будинки зводяться із силікат-
ної цегли марки 200. Передбаче-
не зовнішнє утеплення вогнетри-

вкою мінеральною плитою товщи-
ною 130 мм. Загальна товщина стін 
складатиме 64-77 см. 

Вигідна перспектива 
для інвесторів

У житловому комплексі «Світа-
нок» запроектовано 398 квартир. 
Це два будинки: Головатого, 71-а — 
на 9 поверхів, і сусідній — 14-по-
верховий. 

Передбачено чотири пускові 
черги — по дві на кожну багатопо-
верхівку. 

Дев’ятиповерхівка на Головато-
го, 71-а матиме 162 квартири на 
три під’їзди. Зведення першої чер-
ги — 2 під’їзди та 108 квартир — 
майже завершене. Перегородки бу-
дуються одночасно зі зведенням 
кожного поверху. Тож уже сьогодні 
можна подивитися варіанти квар-
тир у новобудові. На першому та 
цокольному поверхах передбаче-
но комерційні приміщення. У бага-
топоверхівці буде 135 однокімнат-
них квартир, площею від 36 до 45 
кв. м (5 варіантів), і 37 двокімнат-
них, площею 54, 62, 68 кв. м. 

У 14-поверховому будинку за-

проектовано 236 квартир, у тому 
числі трикімнатні. Однокімнатних 
квартир передбачено 124, двокім-
натних — 98, трикімнатних — 14. 

Замовник 
ТОВ «Бориспіль 
Промінвест»
Забудовник 
ТОВ «Транспромсервіс»
+(380) 67 949 99 94
+(380) 68 955 99 99
+(380) 93 499 99 49

Ліцензія №2013051169 від 31.05.2018 року, видана Державною архітектурно-будівельною інспекцією України
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РЕКЛАМА

НЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-К. КВАРТИРИ

Бориспіль

Головурів с., 1/3 ц., автономне опалення, 41,7 
кв.м, житлова площа — 21,8 кв.м, кухня — 8,1 
кв.м, с/в суміжний, простора лоджія, частково 
меблі, житловий стан, 364800 грн, торг. Тел.: 0 
99 0660633, 0 95 1534133.
2-К. КВАРТИРИ

Бориспіль

 2 кімнати в гуртожитку, р-н «Орбіти», 2/5, 30 
кв.м, якісний ремонт, з меблями, м/п вікна, 
б/д. Тел.: 0 67 7816793, Руслан.

3-К. КВАРТИРИ

Бориспіль
Робітнича вул., новий будинок, 1/9, 68/40/9, кім-
нати окремо, ремонт, вбудовані меблі, 1435000 
грн, торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, На-
талія. 

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

Баришівка

Власівка с., 70 кв.м, 1 кімната велика, кухня, 
коридор, передпокій, с/в у будинку, вікна де-
рев'яні з решітками, інтернет, супутникове ТВ, 
сигналізація, сарай, гараж, погріб, більярдна, 
літня кухня, 25 соток, 750000 грн, торг. Тел.: 0 
67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.
Бориспіль

Гоголя вул., центр, 107 кв.м., один поверх на 
два входи для 2 сімей, 6 кімнат, ділянка 20 
соток рівна, два великих гаражі, один зро-
блений під СТО з ямою, господарські спо-
руди, гарна інфраструктура (супермаркети, 
школа, дитсадок). Ціна 2110000 грн, можли-
вий невеликий торг. Тел.: 0 67 9550885, 0 93 
5453285.

Переяслав-Хмельницький

Ковалин с., 3 кімнати, коридор, веранда, 
приватизований, газ, 40 соток, біля будинку 
свердловина, 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 
цеглою, 2 кімнати прохідні, кухня, веранда, 25 
соток, гараж, погріб, сарай, поруч ліс, 250000 
грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль

Коцюбинського вул., 57,5 кв.м, 2 кімнати, кухня 
20 кв.м, ванна, газове опалення, свердловина, 
вода у будинку, можливе місце для твердопа-
ливного котла, 5 соток, держакт, ціна договірна. 
Тел.: 0 93 1817991, 0 63 4740538.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
Бориспіль

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.    

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, до 20 км. від Ки-
єва. 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 власни-
ка. Тел.: 0 67 4040137.

Куплю земельну ділянку у власника в м. Бори-
спіль або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе, с. 
Олександрівка. Тел.: 0 67 4040137.

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

ÂÀÍÒÀÆÍ² 
ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

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

Âèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿ

Ï²ÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÃÍ²É
ÙÅÁ²ÍÜ, Â²ÄÑ²Â, ÁÅÒÎÍ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (067) 776�22�01
(093) 092�54�99

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
СТОВ «Старинська птахофабрика» (юр. 

адреса: 08361, Київська обл., Бориспіль-
ський р-н, с. Мирне, вул. Центральна, 1) 
повідомляє про наміри щодо отримання 
дозволу на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря для виробничого 
підрозділу продуктивної птиці №13, яке 
розташоване за адресою: 08361, Київська 
обл., Бориспільський р-н, с. Мирне, вул. По-
льова, 12.

Виробнича дільниця продптиці №13 
спеціалізується на утриманні племінного 
поголів’я свійської птиці (курей-несучок) з 
метою отримання інкубаційних яєць.

В складі проммайданчика виробничої 
дільниці продуктивної птиці № 13 СТОВ 
«Старинська птахофабрика» розташовані 
9 діючих пташників загальною потужністю 
145 000 птахомісць, санветпропускник, 2 
дезбар’єри, господарські будівлі, оглядо-
ві майданчики, насосна станція, дільниця 
аварійного електропостачання, склад ком-
бікормів (бункери зберігання силосного 
типу).

Підприємство належить до 2 групи за 
ступенем впливу об’єкту на забруднення 
атмосферного повітря, для яких розробля-
ються документи з обгрунтуванням обсягів 
викидів.

На території промислового майданчику 
розташовано 104 стаціонарних джерела 
викидів, а також 1 пересувне, від яких в ат-
мосферне повітря викидаються 22 найме-
нувань забруднюючих речовин в загальній 
кількості - 1197,70 т/рік (з урахуванням пар-
никових газів), 39,60 т/рік (без урахувань 
парникових газів).

Викиди забруднюючих речовин здій-
снюються від обладнань витяжної систе-
ми пташників (продукти життєдіяльності 
птахів, роботі газових теплогенераторів 
Ermaf GP 95, проведенні вологої та аеро-
зольної дезінфекції пташників), в процесі 
виконання операції по загрузці комбі-

кормів в бункери-склади, при санобробці 
транспортних засобів при в'їзді/виїзді на 
територію, при роботі дизель-генератора 
типу FG Wilson P500E2 (360 кВт).

У процесі функціонування підприємства 
до атмосферного повітря будуть потра-
пляти такі основні забруднюючі речови-
ни: оксиди азоту (оксид та діоксид) у пе-
рерахунку на діоксид азоту (1,455 т/рік), 
оксид вуглецю (1,64 т/рік), метан (11,331 
т/рік), діоксид вуглецю (1146,75 т/рік), 
оксид діазоту (0,003 т/рік), аміак (2,556 
т/рік), сірководень (0,703 т/рік), фенол 
(0,064 т/рік), пропаналь (0,352 т/рік), кис-
лота капронова (0,4 т/рік), диметилсуль-
фід (0,61 т/рік), метилмеркаптан (0,064 т/
рік), ртуть та її сполуки в перерахунку на 
ртуть (1,997Е-06), діметиламін (1,406 т/
рік), речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційованих 
за складом (30,10 т/рік), мікроорганізми 
і мікроорганізми-продуценти за заг.бак.
рахунком (2,237Е-11), натрій гідроокис 
(0,001 т/рік), хлор та сполуки хлору у пе-
рерахунку на хлор (0,0004 т/рік), НМЛОС 
(0,014 т/рік), діоксид сірки (діоксид та 
триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 
(0,016 т/рік), формальдегід (0,01422 т/рік), 
альдегід глутаровий (0,2 т/рік).

Викиди забруднюючих речовин пе-
ребувають у межах допустимих норм. 
Концентрації забруднюючих речовин у 
приземному шарі атмосферного повітря 
внаслідок викидів забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря не перевищують 
значень ГДК.

Зауваження та пропозиції щодо намірів 
приймаються в місячний термін після пу-
блікації до Бориспільської районної дер-
жадміністрації: 08300, м.Бориспіль, вул. Ки-
ївський шлях, 74; тел.:(04595) 61258/61438; 
rda@raybori.gov.ua та Київської обласної 
державної адміністрації: 01196, м.Київ, 
площа Лесі Українки, 1; тел.:(044)286-84-
11; e-mail: zvern@koda.gov.ua.
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Шалівку, 2 куб.; кільця 1,5 м., 1 шт. Тел.: 0 66 
2902444.
ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль

Телевізор «LG-54», б/в, 1100 грн. Тел.: 0 68 
6717013.
ТВАРИНИ

Бориспіль

Кіт сфінкс, хлопчик, 1 рік, 2500 грн. Тел.: 0 67 
5061177.
РІЗНЕ

Бориспіль

Дрова садові. Тел.: 0 66 6442411. 
Мисливську глабкоствольну зброю «ІЖ-54», 
«ІЖ-58», 12 клб., дозвіл №662. Тел.: 0 50 
2408709.

КУПЛЮ
Бориспіль

Куплю будівельну сільгосптехніку, цистерни-ва-
гончики-битовку-кунг, станки, буд.матеріали. 
Тел.: 0 68 6848964.

ПОСЛУГИ

Бориспіль

А якщо вам потрібен домашній майстер: ре-
монт побутової техніки, електрик, сантехнік, бу-
дівельні роботи, зборка розборка меблів. ФОП 
Дубровський Д.В. Телефонуйте: 0 95 7677058, 
0 63 3612232. 
А якщо вам потрібно пофарбувати натураль-
ну шкіру, то будь ласка: куртка чорна — 200 
грн, коричнева — 250 грн, бордова — 300 
грн; пальто (плащ) чорне — 250 грн, корич-
неве — 300 грн, бордове — 400 грн. Тел.: 0 
95 1492131.
Бригада будівельників виконує абсолютно усі 
види ремонтних робіт: від нуля — під ключ; бе-
тонно-монтажні, кладочні, оздоблювальні, по-
крівельні та ін. види. Тел.: 0 67 5056064, 0 68 
1269208.

Будівельні роботи. Кладка цегли, шлакоблока, 
піноблока, бетонування, штукатурка, гіпсокар-
тон, вагонка, демонтаж. Тел.: 0 63 3867550, 0 99 
3598319.

Вантажні перевезення: пісок, щебінь, чорно-
зем, відсів, гній. Тел.: 0 98 1200220.

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. Бори-
спіль. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, На-
талія. 
2 кімнати для двох жінок або пари, всі зруч-
ності, 4000 грн без комунальних послуг. 
Тел.: (04595) 52067, 0 66 7701019. 

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
На виробництво гофроупаковки (с. Щасливе 
Бориспільського р-ну) потрібні: менеджер з про-
дажу, завідуючий складом, начальник виробни-
цтва, водій на вантажний автомобіль Іsuzu, ван-
тажопідйомність 2,5 т, робочі верстатники: на 
картонно-різальний верстат, на рольовий прес, 
на тигель; вантажники; різноробочі. Тел.: 0 67 
2095551, Олексій, 0 67 4666416, Володимир. 

На постійну роботу потрібні охоронці, у гар-
ній фізичній формі. Офіційне працевлашту-
вання. Наявність медичної довідки та довідки 
про несудимість, та водії. Г/р 1/2, 2/2, вахта. 
Тел.: 0 67 3288818, 0 67 7036934.

Пропонуємо роботу покоївки в готель, гра-
фік позмінний. Тел.: 0 63 1301513. 

РОБОТА в м.Бориспіль. Електромеханік, 
засипальники сировини, вантажники, скла-
дальники-пакувальники, комірник, з/п висо-
ка, стабільна. Тел.: 0 67 5221290.

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.

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Викавування ям 3,8+10+10 куб.м. Тел.: 0 67 

9619812, Володимир.

Викачування від 1 до 7 куб.м, без вихідних. 

Тел.: 0 93 7564969, 0 97 5505353, 0 66 4553391.

ЗНАЙОМСТВА

Бориспіль

Одинока жінка 69-ти років, бажає познайоми-

тися з удівцем від 63 до 69, років без шкідли-

вих звичок для серйозних стосунків, судимих 

прошу не турбувати, житлом забезпечена, не 

від кого не залежна. Звонить по телефону: 0 

63 8431269.

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

Забезпечуємо житлом 
та харчуванням

АДМІНІСТРАТОРА В РЕСТОРАН
ОФІЦІАНТА В РЕСТОРАН
КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
АДМІНІСТРАТОРА В ГОТЕЛЬ
ПОКОЇВКУ
ТЕХНІКА-ДОГЛЯДАЧА
ІНЖЕНЕРА-ЕНЕРГЕТИКА
БАНЩИКА
АВТОСЛЮСАРЯ 
ПРИБИРАЛЬНИКА 
ТЕРИТОРІЇ — САДІВНИКА

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення звіту про стратегічну 

екологічну оцінку (далі – СЕО)
проекту «Оновлення та внесення змін до 

генерального плану с. Щасливе 
Бориспільського району Київської області»
Повна назва документа державного пла-

нування:
«Оновлення та внесення змін до генераль-

ного плану с. Щасливе Бориспільського райо-
ну Київської області»

Метою стратегічної екологічної оцінки є 
сприяння сталому розвитку шляхом забезпе-
чення охорони довкілля, безпеки життєдіяль-
ності населення та охорони його здоров’я, 
інтегрування екологічних вимог під час роз-
роблення та затвердження документів дер-
жавного планування (далі – ДДП).

Орган, що прийматиме рішення про за-
твердження ДДП – Пристолична сільська 
рада Бориспільського району Київської об-
ласті.

Передбачувана процедура громадського 
обговорення, у тому числі:

• Строк громадського обговорення звіту 
про СЕО – з 30.12.2020 року по 30.01.2021 
року

• Способи участі громадськості: надання 
письмових зауважень і пропозицій;

Орган, від якого можна отримати інформа-
цію та адресу, за якою можна ознайомитися 

з проектом документа державного плануван-
ня, звітом про стратегічну екологічну оцінку 
та екологічною інформацією, у тому числі 
пов’язаною зі здоров’ям населення, що сто-
сується документа державного планування.

• Ознайомитися з проектом ДДТ та звітом 
про СЕО можна за адресою с. Щасливе, Бо-
риспільського району, Київської області, вул. 
Фестивальна, 39 та на офіційному веб сайті 
schaslyve-rada.gov.ua. Контактна особа – Не-
года В.Ю., тел.: 067-377-22-51.

• Зауваження та пропозиції приймаються у 
письмовому вигляді за адресою: с. Щасливе, 
Бориспільського району, Київської області, 
вул. Фестивальна, 39, або на електронну ад-
ресу: sch_rada@ukr.net  протягом 30 днів з 
дня оприлюднення повідомлення. Пропози-
ції,  подані після встановленого строку, не 
розглядаються.

• Наявна екологічна інформація, у тому 
числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що 
стосується документа державного плануван-
ня наведена у звіті про СЕО проекту ДДП, а 
також розміщена на офіційному веб-сайті:  
schaslyve-rada.gov.ua..

Необхідність проведення транскордонних 
консультацій щодо проекту ДДП відсутня.
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РЕКЛАМА

ОВЕН.  Ви відчуєте силу для но-
вих здійснень, це дозволить вам 
вирішити безліч питань і пере-

робити безліч справ. Багатство ідей допо-
може виявити себе як лідера.

ТЕЛЕЦЬ. Постарайтеся не пла-
нувати рішення серйозних пи-
тань на початок тижня. Пам'я-

тайте, що зайва впертість і прагнення до-
мінувати приведе лише до сварок.

БЛИЗНЮКИ. ерестаньте себе 
постійно порівнювати з навко-
лишніми, у вас теж усе відмінно, 

а буде ще краще. Усі ваші бажання обов'яз-
ково збудуться, причому дуже скоро. Ко-
хана людина зробить вам найкращий 
подарунок. 

РАК. Прийшов час проаналі-
зувати, чи обґрунтовані вимо-
ги, які ви пред'являєте до себе 

й навколишніх. Від вас буде потрібна ак-
тивність, зате з'явиться прекрасна мож-
ливість реалізувати творчі здібності.

ЛЕВ.  Ви повні сил і ентузіазму. 
Ініціатива й заповзятливість дода-
дуть розмах у справах. Зараз за-

кладаються проекти, які приведуть до успі-
ху. Бажано не повторювати своїх помилок.

ДІВА. Планові заходи можуть 
зірватися, зате те, що буде ви-
ходити спонтанно, пройде чу-

дово. Вас можуть ощасливити своєю поя-
вою друзі. У вихідні ваші плани можуть мі-
нятися сто раз у день.

ТЕРЕЗИ.  Вам необхідно по-
казати себе, та так, щоб вас по-
мітили й підтримали ті, від ко-

го ви могли б одержати допомогу най-
ближчим часом. 

СКОРПІОН.  Ви відчуєте по-
зитивні зміни в професійній 
сфері й в особистім житті. Не 

соромтеся при нагоді коректно під-
креслити вашу незамінність на роботі. 

СТРІЛЕЦЬ. Не варто втрача-
ти часу даром. Не зупиняйтеся 
на досягнутому, сміливо пере-

стрибуйте через чергову планку. Навіть 
якщо ви домосід, не варто відмовляти-
ся від запрошення друзів або від гучної 
вечірки.

КОЗЕРІГ. Ваш девіз — більше 
слухайте й менше говорте. Вам 
прийдеться викликати на до-

помогу свою інтуїцію й мудрість. Вам не-
обхідна гнучкість у постійно мінливих 
ситуаціях, вчитеся ними управляти.

ВОДОЛІЙ. З позахмарних ви-
сот прийдеться спуститися хо-
ча б на одну щабель. Чим ближ-

че до земних справ ви будете, тим більше у 
вас шансів на успіх в реальності, а не в уяві.

РИБИ.  Постарайтеся втілю-
вати задумане в життя, воно 
того коштує. Починайте діяти, 

для сумнівів не залишилося часу. При-
святіть домівці та близьким людям біль-
ше уваги.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 11-17 СІЧНЯ


