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ПОЧАТОК ПРИЙОМУ 
ДОКУМЕНТІВ ВІД 
КАНДИДАТІВ 
НА УЧАСТЬ У 
МОЛОДІЖНІЙ РАДІ

ЗІРВАНІ ДАХИ З КП «ЖРЕУ», КП «ВУКГ», 
ЗОШ №8 ТА ПРИВАТНИХ БУДИНКІВ — 
РЕЗУЛЬТАТ СИЛЬНОГО ВІТРУ В НІЧ З 14 НА 
15 СІЧНЯ 2022 р. 



ПО БОРИСПОЛЮ ТА ОТГ ВІД КОВІД ОДУЖАЛО 12569 
ХВОРИХ. БУСТЕРНУ ДОЗУ ОТРИМАЛО 234 ОСОБИ

ГУЛЬКІВКУ ЗНОВУ 
РЕМОНТУВАТИМУТЬ?

БОРИСПІЛЬВОДОКАНАЛ: 
УСІ ІНВЕСТИЦІЇ З’ЇДАЄ КРЕДИТ

Тетяна ЦІЛИК

Про стан захворюваності на пла-
новій нараді у міського голови, яка 
відбулася 17 січня, розповів ди-
ректор Бориспільської БЛІЛ Олек-
сандр Щур: «Всього в лікарні ста-
ном на 17 січня перебуває 247 па-
цієнтів, за минулий надійшло 204 
хворих, померло 3 людини, про-
оперовано 34 пацієнта, в полого-
вому відділенні народилося 10 не-
мовлят, до травмпункту звернуло-
ся 153 мешканця. Хворим зробле-
но 233 експрес-тести, позитивних 
з них виявилося 16». 

Слід зазначити, що по Україні 
зростає кількість хворих на ковід, 
проте при цьому штамі менше лю-

дей потребує госпіталізації і хворо-
ба протікає легше.

Євгеній Черенок, директор КНП 
«БМ ЦПМСД», доповнив про ситу-
ацію з вакцинацією: «За минулий 
тиждень виявлено 234 активних 
хворих, це на 74 людини більше, 
ніж на позаминулому тижні. Йде 
приріст захворювань на ковід. На 
минулому тижні проведено 827 ще-
плень, тоді як у позаминулому бу-
ло 586. Як бачимо, кількість бажа-
ючих вакцинуватися збільшилася. 
Бустерну дозу отримало 234 лю-
дини. Нагадаю, бустерна доза вво-
диться через 6-9 місяців після вве-
дення другої вакцини.

За весь час (якщо рахувати з 

червня) захворіло по місту Бори-
сполю та ОТГ 12968 людей, одужа-
ло 12569, а 165 хворих померло».

Тетяна Павленко, начальник 
управління освіти і науки, роз-
повіла про поточний стан здо-
ров’я учнів та працівників закла-
дів освіти Борисполя: «Заклади 
освіти з 17 січня працюють у зви-
чайному режимі. У закладах за-
гальної середньої освіти на ко-
від хворіє 2 учні та 2 працівники. 
Тому на дистанційну форму нав-
чання переведено 2 класи. У за-
кладах дошкільної освіти хворіє 
1 дитина та 3 працівники, 2 гру-
пи переведено на самоізоляцію 
та не працюють». 

Ірина КОСТЕНКО

Стартував черговий етап підго-
товки до залучення коштів на роз-
будову ББЛІЛ. 

На позачерговому сесійному за-
сіданні Бориспільської міської ради 
18 січня 2022 року депутати підтри-
мали питання «Про схвалення про-
екту договору про співробітництво 
територіальних громад». Йдеться 
про співпрацю суміжних громад 
— Бориспільської, Гірської, Золо-
чівської, Пристоличної, Вороньків-
ської — у реконструкції лікуваль-
ного корпусу Бориспільської бага-
топрофільної лікарні інтенсивного 
лікування. Сьогодні триває обго-
ворення проекту договору у всіх 

названих громадах. Бориспільська 
уже винесла свій схвальний вер-
дикт. Заступник Бориспільського 
міського голови Сергій Лещенко 
повідомив «Вістям», що депутати 
чотирьох інших громад мають ви-
значитися на сесіях щодо проекту 
договору до середини лютого. Бо-
риспіль схвалив проект першим. 

Нагадаємо, із жовтня 2021 ро-
ку Бориспіль активно співпрацює 
з асоціацією міст України у питан-
ні залучення коштів з Державно-
го фонду регіонального розвит-
ку України для реалізації проек-
ту добудови лікувального корпусу 
ББЛІЛ. Йдеться про участь у про-
грамі співфінансування, де 80% 

має профінансувати держава (з ко-
штів фонду регіонального розвит-
ку), а 20% — частка Бориспільської 
міської та суміжних громад (пропо-
рційно до відсотків у статуті співза-
сновників і кількості населення, яке 
обслуговується у лікарні).

Після схвалення і підписання до-
говору про співробітництво тери-
торіальних громад проект добудо-
ви лікувального корпусу буде пода-
ний на щорічний конкурс, де фонд 
регіонального розвитку обиратиме 
пріоритетні об’єкти для вкладання 
коштів. Лікувальний корпус ББЛІЛ 
має великі шанси отримати фінан-
сування, адже у його реалізації за-
цікавлені аж п’ять громад. 

Молодіжна рада — це консульта-
тивно-дорадчий орган, який утво-
рюється при органі місцевого са-
моврядування із представників мо-
лоді для консультування, розробки 
та реалізації молодіжної політики. 

Якщо тобі від 14 до 35 років, ти є 
мешканцем Бориспільської міської 
територіальної громади, маєш нові, 
перспективні ідеї для розвитку мо-
лоді — у тебе є можливість стати 
членом Молодіжної ради. 

Для цього необхідно до 04 лютого 

2022 року (включно) подати пакет 
документів у 101 кабінет виконав-
чого комітету міської ради, а саме:

• Заяву на ім’я міського голови 
від імені кандидата.

• Подання від інституту грома-
дянського суспільства про делегу-
вання кандидата для участі на об-
рання до складу Молодіжної ради.

• Біографічну довідку делегова-
ного представника із зазначенням 
його прізвища, імені, по батькові, 
посади, місця роботи, посади в ін-

ституті громадянського суспіль-
ства, контактної інформації.

• Згоду делегованого інститутом 
представника на обробку його пер-
сональних даних.

• Мотиваційний лист.
Ознайомитися з Положенням 

про Молодіжну раду при Бори-
спільській міській раді можна за 
посиланням http://surl.li/bdtwx 

Джерело: Виконавчий комітет 
Бориспільської міської ради

Ілона НЕГОДА, фото автора

Прилеглу до озера Гульківка те-
риторію, що на вулиці Польовій, 
знову чекає ремонт. Відповідну ін-
формацію про капітальний ремонт 
пішохідних доріжок викладено на 
сайті державних закупівель «Про-
зоро». Ремонт коштуватиме трохи 
більше 3-х мільйонів гривень, а са-
ме 3 020 530,06 гривень. 

Згідно з документами, ремонт-
ні роботи почнуться в березні й 
триватимуть до травня 2022 р. 
Їх виконуватиме компанія ТОВ 
«КАМ-БУД», зареєстрована в Бо-
рисполі менше року тому зі ста-
тутним капіталом 3 тис. грн та ви-
дами діяльності, що передбача-
ють розробку будівельних про-
ектів, будівництво житлових і 
нежитлових будівель, доріг, шо-

се, залізниць та метро. 
Процедура закупівель відбува-

лася шляхом переговорів. У оп-
рилюдненій документації вказа-
но, що переговорна процедура 
застосована як виняток у зв’язку 
з тим, що відкриті торги оголо-
шувалися двічі і кожного разу до 
участі подавалася лише одна тен-
дерна пропозиція. 

Нагадаємо, доріжки, які ни-
ні збираються ремонтувати, бу-
ли облаштовані у 2018-му році в 
рамках «поліпшення технічного 
стану та благоустрою озера» сто-
личною компанією ТОВ «Підряд-
не спеціалізоване ремонтно-бу-
дівельне управління №3 «Київзе-
ленбуд», яка виграла тендер в 
системі «Прозоро» із сумою 3,5 
млн грн.

Ірина ГОЛУБ

На засіданні виконавчого комі-
тету Бориспільської міської ради 
було прийнято рішення погоди-
ти інвестиційну програму кому-
нального підприємства водопро-
відно-каналізаційного господар-
ства «Бориспільводоканал» на 
2022 рік. Загальний обсяг інвес-
тицій, передбачений цією про-
грамою, складає 9 млн 734 тис. 
290 грн на рік. Усе це власні кош-
ти підприємства. 

У розділі «Напрямки викори-
стання інвестицій» зазначено 
багато пунктів: заходи зі зни-
ження питомих витрат, втрат 
ресурсів щодо забезпечення 
технологічного обліку ресур-
сів, зі зменшення обсягу витрат 
води на технологічні потреби, 
щодо підвищення якості послуг 
із централізованого водопоста-
чання та водовідведення, щодо 
впровадження та розвитку ін-
формаційних технологій, щодо 
модернізації та закупівлі тран-
спортних засобів спеціального 
та спеціалізованого призначен-

ня, щодо підвищення екологіч-
ної безпеки та охорони навко-
лишнього середовища, але на-
впроти кожного з них у графі, 
де має зазначатися відсоток пе-
редбачених інвестицій, стоїть 
прочерк. 

Усі 100% інвестиційних коштів 
значаться у рядку «Інші заходи». 
Це «Вістям» прокоментував го-
ловний інженер Бориспільводо-
каналу Анатолій Яцина. Він пові-
домив, що всі кошти, передбачені 
інвестиційною програмою, підуть 
на погашення кредиту Світового 
банку, який підприємство брало 
у травні 2008 року для впрова-
дження проекту «Реконструкція 
енергоємного обладнання сис-
тем водопостачання та водовід-
ведення у місті Бориспіль». Це да-
ло економію 1 млн 300 тис. кВт 
електроенергії щороку. Нато-
мість до 2025 року Бориспільво-
доканал двічі на рік — до 15 квіт-
ня і до 15 жовтня — оплачує ті-
ло кредиту.

У цьому році на інші заходи ко-
штів не залишається.

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД БОРИСПІЛЬ СХВАЛИВ ПЕРШИМ

ПОЧАТОК ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ ВІД КАНДИДАТІВ 
НА УЧАСТЬ У МОЛОДІЖНІЙ РАДІ
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ЗВІТ ДЕПУТАТА

 � 23 листопада 2021 року спливає рік з дня складення присяги депутатами 
Бориспільської міської ради VIII скликання. У зв'язку з цим, на виконання вимог 
Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та з метою ефективного 
інформування жителів територіального округу, надаю для ознайомлення звіт про 
результати депутатської діяльності.

ЗВІТ ПРО РОБОТУ ДЕПУТАТА 
БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ОЛЕКСАНДРА САФОНОВА 
ЗА 2020-2021 РОКИ

Робота у виборчому 
окрузі

Моя діяльність як депутата Бо-
риспільської міської ради спрямо-
вана в першу чергу на представни-
цтво інтересів громади та на захист 
інтересів виборців територіально-
го округу — у межах депутатських 
повноважень, наданих чинним за-
конодавством.

За територіальним розподілом 
я представляю в раді 23-й терито-
ріальний округ, до якого входять 
села Любарці та Тарасівка Бори-
спільської ОТГ. З метою ефектив-
ної комунікації з жителями щотиж-
нево проводяться особисті прийо-
ми громадян.

Стараюся оперативно реагувати 
на всі звернення та в межах повно-
важень вирішувати поставлені пи-
тання, в тому числі, у разі необхід-
ності, шляхом направлення відпо-
відних депутатських звернень.

Найчастіше звертаються грома-
дяни з метою отримання матері-
альної допомоги. Зокрема, в ході 
депутатської діяльності за цей рік 
було проведено близько сорока 
обстежень житлових і матеріаль-
но-побутових умов, по яких скла-
дено акти та передано до виконав-
чого комітету міської ради заяви з 
відповідними пакетами документів 
для отримання жителями терито-
ріального округу, які перебувають 
у складних життєвих обставинах, 
матеріальної допомоги, згідно рі-
шення міської ради від 24.12.2020 
№ 46-3-VІІI «Про затвердження 
комплексної програми «Турбота» 
на 2021-2023 роки» (зі змінами).

Станом на початок листопада бу-
ло надано одноразової адресної ма-
теріальної допомоги громадянам на 
загальну суму більше 100 000 грн за 
рахунок коштів, виділених депутату 
округу. До кінця 2021 року розподі-
лено решту коштів (депутату виді-
лено на надання матеріальної допо-
моги 75 000 на півріччя, відповідно 
— 150 000 грн на рік). На жаль, су-
ми матеріальної допомоги обмеже-
ні, особливо враховуючи те, що чи-
сельність офіційно зареєстрованих 
жителів сіл Любарці та Тарасівка ста-
новить 2 977 осіб, однак намагаємо-
ся допомагати кожному, хто цього 
потребує, в міру можливостей.

Діяльність у раді та її 
органах

Як депутат міської ради, я входжу 
до депутатської фракції Київської 

обласної організації політичної 
партії «Слуга Народу». Завжди бе-
ру особисту участь в обговореннях 
та прийнятті рішень на засіданнях 
депутатської фракції та сесій місь-
кої ради, перш за все відстоюю ін-
тереси громадян.

Входжу до складу постійної комісії 
міської ради з питань індивідуально-
го будівництва та землекористуван-
ня, обраний її секретарем. Винесені 
на розгляд комісії питання опрацьо-
вуються членами постійної комісії, за 
необхідності заслуховуються присут-
ні на засіданнях заявники, землевпо-
рядники, здійснюються виїзди чле-
нів комісії за місцезнаходженням 
земельних ділянок. За результата-
ми розгляду та голосування питан-
ня виносяться з відповідними реко-
мендаціями на розгляд сесії міської 
ради, по деяких надаються письмо-
ві обґрунтовані відповіді заявникам.

Так, з початку функціонування ко-
місією Бориспільської міської ради 
VIII скликання з питань індивідуаль-
ного будівництва та землекористу-
вання проведено 38 засідань, роз-
глянуто більше 2500 профільних пи-
тань, з них щодо земельних ділянок, 
розташованих у межах Любарецько-
го старостинського округу — близь-
ко 250 звернень. Всі порядки денні 
та протоколи засідань комісії з пи-
тань індивідуального будівництва 
та землекористування перебувають 
у вільному доступі та розміщені у 
відповідному розділі на сайті Бори-
спільської міської ради.

Щодо прийнятих 
рішень

Міською радою VIII скликання про-
тягом 2020-2021 років прийнято ряд 
рішень, на підставі яких виділялися 
кошти на ремонт та обслуговування 
об’єктів, розташованих в селах Лю-
барці та Тарасівка. Деякі роботи ви-
конано, частина запланована до ви-
конання та перебуває на етапі роз-
робки проектної документації. При 
цьому, прийняття та реалізація даних 
рішень є спільною заслугою депутат-
ського корпусу, профільних структур-
них підрозділів виконкому міської ра-
ди, старости округу, яким щиро вдяч-
ний за сприяння та підтримку.

Дороги
Здійснено капітальний ремонт 

доріг (висипка ЩПС) по вулицях 
Лермонтова, Короленка, Марини 
Копач у селі Любарці: встановлено 
дорожнє покриття загальною дов-
жиною 2 614 метрів та площею 7 905 

квадратних метрів, на що виділе-
но з міського бюджету кошти в су-
мі понад 2 625 000 грн.

Також виділено кошти в сумі 
близько 100 000 грн на виконан-
ня проектно-кошторисних робіт та 
експертизи щодо капітального ре-
монту (асфальтування) доріг по ву-
лицях Шевченка та Туполєва в селі 
Любарці. Після завершення проек-
тних робіт та визначення їх вартості 
буде можливість виділення коштів 
та виконання безпосередньо робіт 
з асфальтування.

Крім того, через села Любар-
ці та Тарасівка проходять дві авто-
мобільні дороги обласного значен-
ня: О100409 М-03/-Любарці-Старе 
та О100403 Тарасівка-Мирне-/Н-08, 
стан яких викликає чимало критики 
та, відповідно, звернень громадян. 
Мною направлено депутатське звер-
нення та здійснюється комунікація з 
представниками Департаменту ре-
гіонального розвитку Київської об-
ласної державної адміністрації що-
до ремонту та благоустрою цих доріг. 
Обслуговуючою організацією ТОВ 
«СпецКомплект Постач», яка надає 
послуги з їх експлуатаційного утри-
мання, здійснено частковий ямковий 
ремонт, встановлено дорожні знаки 
на автодорозі в селі Тарасівка. Обсяг 
необхідних робіт є значним, викона-
на лише їх незначна частина, а якість 
виконання бажає кращого, тому пе-
реговорний процес триває.

Ремонт приміщень
Відремонтовано приміщення 

двох кабінетів у загальноосвітній 
школі в селі Любарці, на що виділено 
з міського бюджету кошти в сумі 179 
990 грн. Також на суму 154 904 грн 
закуплено обладнання для школи 
(меблі, комп’ютер, мультимедійна 
дошка з проектором).

На завершальному етапі капі-
тальний ремонт системи опалення 
в Любарецькому закладі дошкіль-
ної освіти (ясла-садок) «Сонечко», 
на що виділено кошти в сумі біль-
ше 1 млн грн. Виконано капіталь-
ний ремонт систем пожежної сиг-
налізації, систем оповіщення про 
пожежу та управління евакуюван-
ням людей, системи передавання 
тривожних сповіщень в загально-
освітній школі, дитячому садочку, 
стаціонарному відділенні територі-
ального центру в с. Любарці.

Завершено капітальний ремонт 
приміщення стаціонарного догля-
ду для постійного або тимчасово-
го проживання в селі Любарці (від-
ділення територіального центру).

Здійснено капітальний ремонт 

вхідної групи та санвузлів будівлі 
амбулаторії загальної практики сі-
мейної медицини в селі Любарці, 
на що з міського бюджету виділе-
но 275 589 грн.

Виділено кошти в сумі 150 000 грн 
на виготовлення проектно-кошто-
рисної документації по об’єкту «Ка-
пітальний ремонт частини примі-
щень для облаштування амбулато-
рії загальної практики сімейної ме-
дицини по вул. Матросова, 25-А в 
селі Любарці Бориспільського ра-
йону Київської області», оголоше-
но відповідний тендер.

Комунікації та 
благоустрій території

Мною ініційовано початок проце-
су по розчищенню водойми Полянь, 
розташованої в межах округу, з ме-
тою отримання можливості належ-
ної її експлуатації та організації зони 
відпочинку для жителів громади. Ви-
ділено з депутатського фонду кошти 
на загальну суму 84 968 грн на ви-
конання проектнокошторисних ро-
біт та експертизи: «Капітальний ре-
монт: Поліпшення технічного та еко-
логічного стану водойми Полянь в 
с. Любарці Бориспільського району 
Київської області» (в сумі 49 809 грн), 
та на виконання інженерно-геоде-
зичних вишукувань по об’єкту (в сумі 
35 159 грн). Наступного року плану-
ється перейти до виконання безпо-
середньо робіт по очищенню озера.

Крім того, зважаючи на нагальну 
потребу жителів у безперебійному 
забезпеченні якісною питною во-
дою, мною направлено звернення 
до міської ради з метою виділення з 
депутатського фонду коштів на роз-
робку проектно-кошторисної доку-
ментації для капітального ремонту 
артезіанської свердловини. На роз-
робку техніко-економічного обґрун-
тування з капітального ремонту во-
догону, артезіанської свердловини, 
встановлення системи очистки із 
знезараження та знезалізнення во-
ди, встановлення бювету в с. Любар-
ці Бориспільського району Київської 
області виділено кошти в сумі 50 000 
грн. Також виділено кошти на виго-
товлення проектно-кошторисної до-
кументації «Капітальний ремонт бю-
вету в с. Любарці Бориспільського 
району Київської області».

Виготовлено проектно-кошто-
рисну документацію «Капітальний 
ремонт вуличного освітлення по 
вул. Лесі Українки, Шевченка, Но-

вій, Авіаторів і зовнішніх електрич-
них мереж від ТП-1647 в селі Тара-
сівка Бориспільського району, Ки-
ївської області».

Міською радою виділено кошти 
та оголошено тендер на капіталь-
ний ремонт огорожі по вул. Пер-
шотравнева — вул. Центральна бі-
ля будівлі ЦНАП в с. Любарці Бо-
риспільського району Київської 
області в сумі 229 852 грн та на ка-
пітальний ремонт огорожі по вул. 
Центральна, парк, в с. Любарці Бо-
риспільського району Київської об-
ласті в сумі 254 527 грн.

Громадський бюджет
За результатами голосування за 

громадські проекти відповідно до 
програми «Громадський бюджет 
Бориспільської міської територі-
альної громади на 2019-2023 ро-
ки» (зі змінами), затвердженої рі-
шенням міської ради від 05.03.2019 
№ 4120-53-VII, серед проектів-пере-
можців необхідну кількість голосів 
набрав проект «Спортивно ігровий 
майданчик в с. Тарасівка». Завдяки 
активним громадянам-ініціаторам, 
розробникам, а також жителям, які 
віддали свої голоси, цей проект 
вартістю 192 722 грн буде реалізо-
ваний у 2022 році за кошти громад-
ського бюджету.

Продовжуємо працювати разом, 
в тісній співпраці з профільними 
структурними підрозділами місь-
кої ради, депутатами. Завжди гото-
вий чути конструктивні пропозиції 
та зауваження активних громадян.

З повагою 
Олександр Сафонов

До відома громади
Прийом жителів територіально-

го округу здійснюється щосереди з 
10:00 до 12:00 години за адресою: с. 
Любарці, вул. Центральна, 67 (примі-
щення колишньої сільської ради, в 
кабінеті старости Любарецького те-
риторіального округу). У разі необ-
хідності, можливий виїзний прийом 
у с. Тарасівка — за попереднім запи-
сом. Окрім того, за наявності заува-
жень чи пропозицій, з метою отри-
мання додаткової інформації та для 
запису на прийом, просимо зверта-
тися за телефоном: (067) 501-92-41. 

Враховуючи введення карантин-
них обмежень перевага надаєть-
ся дистанційному спілкуванню, що 
не впливає на якість вирішення пи-
тань.



БУДІВНИЦТВО «НОВОЇ ПОШТИ» 
В ПРОЛІСКАХ ПРИЗУПИНИЛОСЬ 
ЧЕРЕЗ ВИРУБКУ ДЕРЕВ

 � «Нова пошта» влаштувала поблизу столиці справжній 
лісоповал. У Бориспільському районі компанія знищує 
сосновий ліс, на місці якого буде збудовано термінал та 
аеродром для безпілотників. Роботи ведуться біля села 
Проліски, на узбіччі Бориспільської траси. Очевидці кажуть, 
що вирубують не лише молоді дерева, а й старі корабельні 
сосни, яким не один десяток років.

Богдан РАК

Проліски — мальовниче село, 
з трьох боків оточене лісом, меш-
канці якого досить дбайливо став-
ляться до дерев. Тому такий лісо-
повал відразу викликав обурення 
громади.

Плани будівництва
Активісти дізнались, що на ділян-

ці близько 20 гектарів планується 
будівництво великого сортуваль-
ного терміналу «Нової пошти» із 
злітною смугою для безпілотників. 

Площа терміналу складатиме 35 
тис. кв. м. На цій території буде роз-
ташована сортувальна станція «Но-
ва пошта Глобал» для міжнародних 
відправлень, два вантажних корпу-
си з високим рівнем автоматизації 
та роботизації. Термінал також буде 
оснащений злітно-посадковою сму-
гою для безпілотних літальних апа-
ратів. На терміналі одночасно змо-
жуть розвантажуватись та заванта-
жуватись 220 автомобілів.

На будівництво цього об'єкту ви-
ділено 1 млрд гривень. Запустити 
першу чергу планується до кінця 
2022 року.

В ситуацію втрутилось 
керівництво 
Пристоличної ОТГ

16 грудня відбулася зустріч пред-
ставників сільської ради, забудов-
ника та активістів села Проліски. За 
словами представника «Нової по-
шти», вони отримали містобудівні 
умови та обмеження. Також було за-
реєстровано повідомлення про по-
чаток підготовчих робіт, на підставі 
якого відбулося розчищення площ. 

«Знесення зелених насаджень 
проводилося після складання ак-
ту обстеження органом виконав-
чої влади з питань лісового госпо-
дарства і отримання лісорубного 
квитка. Ми сплатили рентну плату 
за користування зеленими насад-
женнями і також готові сплатити 
відновну вартість, що нараховуєть-
ся Державною екологічною інспек-
цією України. На окремих територі-
ях буде висаджено молоді дерева», 
— зазначив представник компанії.

Голова Пристоличної ОТГ Мико-
ла Каськів повідомив присутнім, що 
за фактом знищення зелених наса-
джень відкрито кримінальне про-
вадження, на місце робіт виїзди-
ла слідчо-оперативна група. Зараз 
правоохоронні органи з’ясовують 
обставини справи, перевіряють до-
кументацію і мають дати правову 
оцінку дій компанії «Нова пошта».

Активісти просили призупинити 
всі роботи до отримання висновків 
правоохоронних органів. Зі свого 
боку, сільська рада закликала «Но-
ву пошту» не видаляти насаджен-
ня до встановлення законності по-
передніх дій. 

У підсумку вирішили створити 
відповідну комісію з залученням 
спеціалістів сільської ради, еколо-
гів і громадськості, щоб обстежити 
ті зелені насадження, що залиши-
лися. Ця пропозиція була затвер-
джена рішенням виконавчого ко-
мітету Пристоличної сільської ради 
№ 449 від 28 грудня 2021р. Вже 30 
грудня комісія розпочала перевір-
ку на місці будівництва. Обстежен-
ня зелених насаджень, що зали-
шилися, на вказаних земельних ді-
лянках відбувалось за участю пред-
ставника замовника будівництва та 
місцевих активістів, а також за при-
сутності поліції.

Порушення все ж є?
Після перевірок та обстежен-

ня позиція «Нової пошти» по скан-
дальному питанню почала змінюва-
тись. Якщо до початку роботи комі-
сії вони заперечували будь-які по-
рушення, то вже на початку січня 
коментарі змінились.

«Будівництво терміналу було до-
ручено компанії «Подол-Експо», ке-
рівництво якої при проведенні під-
готовчих робіт допустило порушен-
ня встановленого законом порядку 
видалення зелених насаджень на 
території населених пунктів, за що 
керівника компанії вже притягнуто 
до адміністративної відповідально-
сті, а компанія сплатила обчисле-
ні державою збитки за таке вида-
лення. Наразі усі роботи по будів-
ництву зупинені», — заявили у ком-
панії «Нова пошта».

У підприємстві додали, що зане-
покоєні ситуацією, що склалася, не 
уникають відповідальності і нама-
гаються повернути роботу компа-
нії «Подол-Експо» у правове поле. 
Також зазначили, що вже сплати-
ли до бюджету 850 тис. грн штрафу.

У Державній екологічній інспек-
ції України проінформували, що 
ТОВ «Подол-Експо» сплатило ком-
пенсацію за знищення дерев під 
Києвом у повному обсязі. Окрім 
того, штраф за порушення зако-
нодавства призначили посадовцю 
підприємства.

Також «Нова пошта» підписала 
договір із Державним агенством лі-
сових ресурсів на висадження но-
вих лісових ділянок у Бориспіль-
ському районі загальною площею 
15 гектарів. Додатково компанія 
доглядатиме за новими насаджен-
нями протягом двох років.

Зараз вирубка дерев зупинена. На 
ділянці йдуть інші підготовчі роботи.

ЗВІДКИ АБОНПЛАТА У 
ПЛАТІЖЦІ ЗА ТЕПЛО

Ірина КОСТЕНКО

У квитанціях на оплату по-
слуг із теплопостачання КПТМ 
« Б о р и с п і л ьте п л о м е р е ж а » 
з’явився рядок «Абонентське 
обслуговування». Сума невели-
ка, але питання у мешканців мі-
ста виникають. «Вісті» дізнава-
лися відповідь. 

Директор КПТМ «Бориспільте-
пломережа» Маріанна Желєзко 
повідомила, що 1 листопада 2021 
року на офіційному веб-сайті ком-
панії було опубліковано публіч-
ний індивідуальний договір про 
надання послуги з постачання те-
плової енергії. Абоненти мали 30 
днів, щоб визначитися: вони оби-
рають визначену договором мо-
дель відносин із підприємством 
чи бажають напрацювати іншу. 
Через 30 днів з дня опублікуван-
ня, за відсутності звернень від 
абонента, публічний договір вва-
жається укладеним. 

Відповідно до цього догово-
ру, плата за абонентське обслу-
говування виноситься окремим 
рядком. Раніше зазначений пла-
тіж враховувався в тарифах на 
теплопостачання. У тарифі, який 
сьогодні діє в Борисполі, витрати 
на абонентське обслуговування 
не враховані.

Плата за абонентське обслу-
говування включає витрати, 
пов’язані:

• з укладенням договору про 
надання комунальної послуги;

• зі здійсненням розподілу об-
сягу спожитих послуг між спожи-
вачами;

• з нарахуванням та стягнен-
ням плати за спожиті комуналь-
ні послуги (ведення обліку кож-
ної квартири, внесення показни-
ків, формування квитанцій тощо);

• з обслуговуванням та заміною 
вузлів комерційного обліку те-
плової енергії (у разі їх наявності);

• з виконанням інших функцій, 
пов’язаних із обслуговуванням 
абонентів за індивідуальними 
договорами (крім обслуговуван-
ня та поточного ремонту внутріш-
ньобудинкових систем).

Плата за абонентське обслу-
говування нараховується всім 
споживачам. 

Споживач не звільняється від 
плати за абонентське обслуго-
вування у разі відсутності фак-
тичного споживання ним послу-
ги або у разі відключення (відо-
кремлення) його квартири або 
нежитлового приміщення від 
мереж (систем) централізова-
ного теплопостачання та поста-
чання гарячої води (п. 39 Пра-
вил надання послуг з теплопо-
стачання та постачання гарячої 
води).

Плата за абонентське обслу-
говування нараховується що-
місячно. 

Її розмір фіксований та не за-
лежить від кількості мешканців 
у квартирі. Нарахування ведеть-
ся протягом усього року на один 
особовий рахунок та сплачується 
на один банківський рахунок ра-
зом із послугами з постачання те-
плової енергії.

Плата за абонентське обслуго-
вування не є комунальною послу-
гою, саме тому держава регулює її 
граничний розмір. Із 01.07.2021р. 
граничний розмір абонплати ста-
новить 33,74 грн.

За розрахунками Бориспільте-
пломережі, для будинків, які об-
ладнані приладами обліку тепло-
вої енергії, фактичні витрати на 
абонентське обслуговування по 
підприємству у розрахунку на од-
ного абонента становлять 39,90 
грн із урахуванням ПДВ. Вони є 
вищими граничного розміру або-
нентської плати, але споживачі 
сплачуватимуть суму, визначену 
державою — 33,74 грн із ураху-
ванням ПДВ.

Для будинків, які не обладнані 
приладами обліку теплової енер-
гії, абонплата буде на дві копійки 
меншою і відповідає фактичним 
витратам підприємства на або-
нентське обслуговування — 33,72 
грн із урахуванням ПДВ. 

Оплата за абонентське обслуго-
вування враховується при надан-
ні пільг та субсидій. 
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ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ СВОЇ 
КОМЕНТАРІ, ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ УЧАСТЬ В 

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.
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ПОСТРАЖДАЛІ ВІД СТИХІЇ 
ОТРИМАЮТЬ ДОПОМОГУ З БЮДЖЕТУ
Ірина КОСТЕНКО

Приводом для скликання по-
зачергової сесії Бориспільської 
міської ради 18 січня 2022 ро-
ку стала стихія, яка призвела 
до надзвичайної ситуації у мі-
сті. Зокрема, зірвало дах на 
офісній будівлі КП «ЖРЕУ», по-
шкодило дах на приміщеннях 
КП «ВУКГ», школи №8 та бага-
тьох приватних будинках. Тож 
постало питання про виділен-
ня коштів із резервного фонду. 

Бориспільський міський голова 
Володимир Борисенко, коменту-
ючи питання внесення змін до бю-
джету, повідомив: «На сьогодніш-
ній день у резервному фонді є 5 
млн гривень. Люди, які постражда-
ли від надзвичайної ситуації, отри-
мають допомогу. Для цього влас-
ники осель у приватному секторі, 
на яких позривало дахи, можуть 
звернутися із заявами через сво-
го депутата і отримати до 20 тис. 
грн на усунення наслідків стихії». 

Заступник Бориспільського 
міського голови Тамара Матяш 
деталізувала «Вістям» питання ви-
ділення коштів на ліквідацію на-

слідків НС. Вона зазначила, що си-
туація із розгулом стихії у Бори-
сполі офіційно визнана надзви-
чайною, адже пориви вітру були 
більшими, ніж 25 м/сек. Рішен-
ням сесії передбачено фінансу-
вання виготовлення проекту капі-
тального ремонту покрівлі школи 
№8 у сумі 206 тис. грн. Зараз ве-
дуться роботи з укріплення ста-
рої покрівлі школи, щоб навчаль-
ний заклад не розкрило зовсім. 
На ці роботи має вистачити 100 
тис. грн, які раніше були виділені 
на управління освіти. На ремонт 
зруйнованої покрівлі приміщен-
ня КП «ЖРЕУ» (воно взагалі зали-
шилося без даху) підприємство 
отримає 330 тис. грн. Для віднов-
лення покрівлі КП «ВУКГ» перед-
бачено 910 тис. грн. 

Щодо відшкодування приват-
ному сектору, вже визначено 
склад комісії, яка проводитиме 
обстеження постраждалих осель. 
Саме за актом обстеження, у рам-
ках програми «Турбота», люди от-
римають допомогу залежно від 
суми збитків, але не більше ніж 
20 тис. грн.  

ПІД ЧАС ПРОБІГУ 
НА ВУЛ. СОБОРНІЙ БУДЕ 
ОБМЕЖЕНО РУХ ТРАНСПОРТУ
Ірина КОСТЕНКО

22 січня 2022 року з нагоди від-
значення Дня Соборності України 
відбудеться Пробіг Соборності ву-
лицею Соборна. Забіг стартує на 
розі вулиць Соборна та Київський 
Шлях. Відповідно, 17 січня було 
прийнято рішення виконавчого ко-
мітету Бориспільської міської ра-
ди про тимчасове обмеження ру-
ху транспортних засобів вулицею 

Соборна (від вул. Київський Шлях 
до вул. Френкеля). Рух буде обме-
жено з 8 по 12 годину 22 січня 2022 
року. Також із 08.00 буде забороне-
но стоянку транспортних засобів у 
місці проведення заходу (початок 
вулиці Соборна, біля будинку Київ-
ський Шлях, 27).

Для інформування водіїв ВУКГ 
тимчасово встановить відповідні 
дорожні знаки.
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ПЕРШИЙ ТУРНІР ІЗ МЕТАННЯ НОЖА 
ТА СОКИРИ В БОРИСПОЛІ

 � В Борисполі вперше відбувся турнір із метання ножа та 
сокири, присвячений захисникам Донецького аеропорту. 
Змагання, які планувались як обласні, дуже швидко 
вийшли за свої рамки, адже учасники приїхали з кількох 
областей України.

Богдан РАК

Змагання пройшли на базі Бори-
спільського професійно-технічно-
го ліцею, який став організатором 
турніру спільно з військово-патрі-
отичним клубом «Боривітер».

«Ще в 2015 році наш клуб мав 
змогу відвідати такий турнір у Ма-
ріуполі. Саме там ми зрозуміли, на-
скільки це цікаво. Фактично з то-
го часу я «захворів» на метання 
ножів», — згадує головний суддя 
змагань, керівник військово-патрі-
отичного клубу «Боривітер» Євген 
Ломако.

Із 2015 року метання ножа та со-
кири стало одним із напрямків ро-
боти клубу. Після кількох років уча-
сті в різноманітних змаганнях ви-
никла ідея провести турнір і в Бо-
рисполі.

«Чому саме взимку? Зараз міжсе-
зоння. Здебільшого турніри про-
водяться на відкритих літніх май-
данчиках. Ми зробили його в при-
міщенні. І це, до речі, зацікави-
ло багатьох. Адже приїхали навіть 
учасники міжнародних змагань», — 
зазначає Євген Ломако. 

Крім команди клубу «Боривітер», 
до участі в змаганнях долучились 

команда клубу військової справи 
«Споттер» та бійці міжнародного 
навчального центру національної 
гвардії, що у с. Старе.

«Коли ми дізнались, що будуть 
такі змагання, то почали тренува-
тись, адже це не наш профільний 
вид підготовки. Але це саморозви-
ток та нові вміння, тому, можливо, 
включимо до підготовки і цей на-
прямок», — зазначив керівник клу-
бу «Споттер» Владислав Бігун.

«Інструктори навчального центру 
підготовки підрозділів зацікавились 
змаганнями і вирішили взяти в них 
участь для вдосконалення свого фа-
ху. Повчитись чомусь новому завж-
ди на користь», — говорить заступ-
ник начальника Міжнародного цен-
тру НГУ по роботі з особовим скла-
дом полковник Максим Барилко.

За словами президента Федера-
ції спортивного метання ножа та 
сокири України Олександра Смір-
нова, метання ножа і сокири стає 
популярним як у військах, так і у 
військово-патріотичних клубах. 

«Я сам з Маріуполя, у нас гарна 
співпраця з Донецьким обласним 
військкоматом. Ми двічі на рік про-
водимо турніри серед ветеранів та 

військовослужбовців. Ці змагання 
користуються великим попитом се-
ред бійців. Метання ножів не таке 
легке, як здається. Так, ніж не важ-
кий. Але якщо помножити вагу од-
ного ножа на кількість спроб, які 
необхідно зробити під час змагань, 
цифри будуть вражаючими. До того 
ж, при виконанні цих вправ працю-
ють м’язи спини, рук. Це здоров’я. 
Знаєте, коли я бачу дітей, які тре-
нуються у нас в клубі, а не сидять 
цілими днями в своїх гаджетах, я 
розумію, що я все роблю вірно», — 
пояснює Олександр Смірнов.

Змагання пройшли в дружній ат-
мосфері. За їх підсумками перше 
загальнокомандне місце посів сто-
личний клуб «Лезо вітру». Резуль-
тат прогнозований, адже саме там 
тренуються учасники міжнарод-
них змагань. Представники клубу 
«Боривітер» змогли вибороти три 
бронзові нагороди. 

«Головне, що всі залишились за-
доволеними. Тому можна сказати, 
що експеримент вдався і тепер не-
обхідно працювати над тим, аби 
цей турнір став щорічним та зайняв 
своє місце в календарі федерації», 
— підсумував Євген Ломако.



НЕРУХОМІСТЬ
Продам

БУДИНКИ

Бориспіль

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

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

Бориспіль

Глибоцька вул., 0,12 га, комунікацій нема,  
163200 грн. Тел.: 0 50 8188492.

Котляревського вул., кінець вулиці , 10 соток, 
світло, приватизована, 136000 грн. Тел.: 0 67 
4503318.
Лозівка с., 10 соток під забудову, світло, 30Х33, 
122400 грн. Тел.: 0 67 4503318.

Куплю
Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господаря. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 
Житло у власника. Тел.: 0 67 4503318.
Земельну ділянку у власника в м. Бориспіль 
Тел.: 0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника від 4 до 20 соток 
під будівництво в м. Бориспіль, або до 20 км. від 
Києва. Тел.: 0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника від 4 до 20 со-
ток під будівництво в м. Бориспіль. Тел.: 0 67 
4040137.
Земельну ділянку у власника від 5 до 10 соток 
в м. Бориспіль, або 20 км. від Києва. Тел.: 0 67 
4040137.
Земельну ділянку у власника від 5 до 10 соток 
в м. Бориспіль. Тел.: 0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника. Тел.: 0 67 
4503318.

Куплю ділянку або будинок у Бориспільсько-
му районі. Тел.: 0 50 9819992, 0 67 9819992.

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

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

НЕРУХОМІСТЬ: 
ЗДАМ

Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку у м. Бориспіль. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 
Здам житло, всі зручності, поруч магазин АТБ, 
зупинка, розвинена інфраструктура. Тел.: 0 66 
4249193, 0 67 7695807.
Приміщення с. Старе, Бориспільський р-н, 
950 кв.м, для вирощування птиці та тварин, 
електрика, 0,6 га, 7000 грн. Тел.: 0 67 1646429.

Півбудинку по вул. Тергенєва, від власника, 
2 кімнати, ванна, туалет, пральна машинка, 
мікрохвильова піч, 3500 грн.+ комунальні. 
Тел.: 0 98 5354029.

Будинок, Розвилки р-н, 3 кімнати, без умов, 
необхідні меблі 4500грн.+комунальні. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія.

НАЙМУ
Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господаря, на 
ваших умовах. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія. 
Житло, порядок і охайність гарантую. Тел.: 0 67 
4503318.

АВТОСАЛОН
ПРОДАМ

Бориспіль

Шкода Октавія тур 2002 р., бензин, один госпо-
дар, авто пригнане з Германії, чорний колір, 
нова гума зима, 135000 грн., невеликий торг 
біля авто. Тел.: 0 96 3401139.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

Охоронному підприємству потрібні ОХО-
РОНЦІ, ВОДІЇ на постійну роботу. Офіційне 
працевлаштування. Наявність медичної до-
відки та довідки про несудимість. Г/р 1/2, 2/2, 
вахта. Тел.: 0 67 3288818, 0 97 0787667, (044) 
2236768.

ÂÀÍÒÀÆÍ² 
ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

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

Âèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿ

Ï²ÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÃÍ²É
ÙÅÁ²ÍÜ, Â²ÄÑ²Â, ÁÅÒÎÍ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

ТОРГОВІ МІСЦЯ
Тел.: 0�63�571�48�48м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»

Повідомлення про оприлюднення Заяви про 
визначення обсягу

стратегічної екологічної оцінки проєкту до-
кумента державного планування містобудівної 
документації детального плану території щодо 
будівництва та обслуговування об'єктів рекре-
аційного призначення орієнтовною площею 
6,0000 га, які розташовані на території Циблів-
ської сільської ради Київської області (за межа-
ми населеного пункту с. Циблі)

1) Згідно з рішенням Циблівської сільської 
ради Переяслав-Хмельницького району Київ-
ської області було прийнято рішення від 9 лип-
ня 2021 року № 492 «Про розроблення містобу-
дівної документації «Детальний план території 
щодо будівництва та обслуговування об’єктів 
рекреаційного призначення орієнтовною пло-
щею 6,0000 га, які розташовані на території Ци-
блівської сільської ради Київської області (за 
межами населеного пункту с. Циблі)»» триває 
розробка документа державного планування 
(далі – ДДП) «Детальний план території щодо 
будівництва та обслуговування об'єктів рекре-
аційного призначення орієнтовною площею 
6,0000 га, які розташовані на території Ци-
блівської сільської ради Київської області (за 
межами населеного пункту с. Циблі)», а також 
стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО) до 
нього у порядку, встановленому Законом Укра-
їни «Про стратегічну екологічну оцінку».

2) Орган, що приймає рішення про затвер-
дження ДДП – Циблівська сільська рада;

3) Передбачувана процедура громадського 
обговорення Заяви СЕО, у тому числі: 

а) дата початку та строки здійснення проце-
дури: від 21.01.2022 р. до 04.02.2022 р. включно 
(15 календарних днів).

б) способи участі громадськості: надання 
пропозицій і зауважень до Заяви про визна-
чення обсягу СЕО у письмовому вигляді на по-
штову адресу та в ел. вигляді на ел. скриньку 
Циблівської сільської ради;

в) необхідність проведення громадських 
слухань щодо Заяви про визначення обсягу 
СЕО: відсутня. 

г) орган, від якого можна отримати інформа-
цію та адреса, за якою можна ознайомитися з 
Заявою про визначення обсягу СЕО та еколо-
гічною інформацією, у тому числі пов’язаною 
зі здоров’ям населення, що стосується ДДП – 
Циблівська сільська рада; також із Заявою про 
визначення обсягу СЕО можливо ознайоми-
тись на офіційному сайті Циблівської сільської 
ради за посиланням: https://tsg.gov.ua/.

ґ) орган, до якого подаються зауваження 
і пропозиції, поштова та електронна адреса 
та строки подання зауважень та пропозицій 
– Циблівська сільська рада; поштова адреса: 
08454, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Ци-
блі, вул. Шевченка, буд. 41; електронна адреса: 
tsyblysr@ukr.net; строки подання зауважень і 
пропозицій: від 21.01.2022 р. до 04.02.2022 р. 
включно (15 календарних днів).

д) місцезнаходження наявної екологічної ін-
формації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям 
населення, що стосується ДДП: Циблівська 
сільська рада;

4) необхідність проведення транскордонних 
консультацій щодо проєкту ДДП: відсутня. 
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Пропонуємо роботу для перукаря з д/р та без 
(але після курсів), в центр краси «Вероніка». З/п 
10000-25000 грн, г/р 3/2, офіційне оформлення 
(відпускні, лікарняні), матеріал для роботи на-
даємо, зручне місцезнаходження салону. Тел.: 
0 67 2344440. 

РОБОТА в м. Бориспіль: експедитор, ван-
тажники, засипальники сировини, укладаль-
ник-пакувальник, з/п висока, стабільна, по-
вертаємо кошти за проїзд. Тел.: 0 67 5221290.

ТОВ «СЕРВІС ТАУН» запрошує до своєї ко-
манди ТЕНТОВИКА бажано з досвідом ро-
боти в аналогічній сфері. Обов’язки: розкрій 
матеріалу, спайка готового виробу, вста-
новлення фурнітури. Робота на сучасному 
промисловому обладнанні. Офіційне працев-
лаштування згідно КЗпП, 5-денний робочий 
тиждень, з 8:00 до 17:00. Можливий скороче-
ний робочий день. Навчання. Гідна своєчас-
на оплата праці. Місцезнаходження офісу та 
виробництва: с. Проліски, вул. Броварська, 
4 (7 км від м. «Бориспільська» в сторону м. 
Бориспіль). Тел.: 0 68 3888296, Олександр.

Терміново! Потрібен продавець у продук-
товий магазин, гнучкий г/р по домовленості, 
з/п висока, м. Бориспіль, вул. Шевченка, 100. 
Тел.: 0 97 1773770, 0 63 2969105.

ШУКАЮ РОБОТУ
Місто: Бориспіль

Шукаю роботу по догляду за хворою людиною, 
приибральницею в будинку, нянею. Тел.: 0 98 

1032797.

ПРОДАМ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль

Картоплю дрібну-кормову, 3 грн/1 кг. Достав-
ка. Тел.: 0 50 9695941.

КУПЛЮ
Бориспіль

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

ПОСЛУГИ
Бориспіль

А якщо вам потрібно пофарбувати нату-
ральну шкіру, то будь ласка: куртка чорна 
— 200 грн, коричнева — 250 грн, бордова — 
300 грн; пальто (плащ) чорне — 250 грн, ко-
ричневе — 300 грн, бордове — 400 грн. Тел.: 
0 95 1492131.
Бригада будівельників виконує абсолютно всі 
види ремонтних робіт: від нуля — під ключ; 
бетонно-монтажні, кладочні, оздоблювальні, 
покрівельні та ін. види. Тел.: 0 67 5056064, 0 
68 1269208.

Вантажні перевезення. Щебінь, відсів, бе-
тон, пісок, грунт, гній. Вивезення будсміття. 
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 98 
9619816, Володимир.

Послуги самоскида. Доставка: пісок, ще-
бінь, відсів, чорнозем. Тел.: 0 96 7662204.

РІЗНЕ
Бориспіль
Втрачений договір купівлі-продажу земельної 
ділянки, посвідчений 31.03.2012 р. приватним 
нотаріусом Хміль Т.М. за реєстром 1002, вва-
жати недійсним.

ЗНАЙОМСТВА
Бориспіль
Чоловік, 50 років, познайомиться з жікою 45-55 
р., для створення стосунків. Тел.: 0 67 9102502, 
0 50 8122910.

КП «ПЛЕСО» планує виконання комп-
лексу робіт, що пов’’язані з розчисткою та 
благоустроєм озера Синє у Подільському 
районі м. Києва. 

Цільове призначення проекту та загаль-
ний характер проведення комплексу робіт  
– соціальний (відновлення сприятливого 
гідрологічного режиму та санітарного стану 
водойми). Мета – покращення умов прожи-
вання населення.

Робочим проектом передбачаються на-
ступні інженерні рішення:

- очищення від мулу ложе озера, з’’єдну-
вальних проток;

- влаштування пляжної зони на північній 
частині озера;

- благоустрій прилеглої території
Орієнтовний строк експлуатації об’єкту – 

не менше 10 років.
При проведенні робіт  з розчистки та 

благоустрою озера в атмосферне повітря 
будуть здійснюватися викиди забруднюю-
чих речовин в кількості 0,285 т/на період 
будівництва.

При реалізації проектних рішень змінить-
ся гідрологічний і гідробіологічний режи-
ми поверхневих вод, збільшиться глибина 
водойми, відбудеиться зміна  об'єму води 
та зменшення площ мілководних ділянок. 

Вода питної якості буде використовувати-
ся для забезпечення побутових потреб пра-
цівників. Питна вода – привозна у бачках.

Виробничі стічні води не утворюються.
Під час проведення робіт, що пов’язані з 

роботами з розчистки та благоустрою озера 
Синє у Подільському районі м. Києва будуть 
утворюватися:

- будівельні та побутові відходи у кілько-
сті 38,798 т

- відходи замуленого вийнятого ґрунту у 
кількості 54,580 м3.т

В ході планованої діяльності, дія викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне пові-
тря на флору і фауну даного району не буде 
проявлятися в змінах їх структурно-функці-
ональної організації (у зміні таксономічної і 
трофічної структури).

Виснаження або деградація, що склалися 
в цьому районі рослинних і тваринних спів-
товариств в результаті планованої діяльно-
сті не настане.

Вплив виробничого процесу на навко-
лишнє середовище не виходить за межі 
існуючого впливу, так як не передбачає 
додаткового екологічного навантаження, а 
технологічні і проектні рішення дозволяють 
забезпечити нормативні показники з охо-
рони навколишнього середовища. 

Ознайомитися з матеріалами ОВНС 
та подати пропозиціїй можна протягом                  
30 діб  з моменту  публікації Заяви про на-
міри до КП «ПЛЕСО» за адресою: м. Київ, вул. 
Микільско-Слобідська, 7, (044) 541 18 11. 
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ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕН-
НЯ ПРО  РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДЫВНОЇ ДОКУ-
МЕНТАЦІЇ «ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ ЩОДО 
БУДІВНИЦТВА ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ 
РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ОРІЄНТОВНОЮ 
ПЛОЩЕЮ 6,0000 ГА, ЯКІ РОЗТАШОВАНІ НА ТЕРИ-
ТОРІЇ ЦИБЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ (ЗА МЕЖАМИ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ 
С. ЦИБЛІ)»

Рішення Циблівської сільської ради Бори-
спільського району Київської області  № 492 
від 09.07.2021 р. 

Розглянувши звернення директора ТОВ 
«Оксамитовий Берег» Самойлова Д.В., відповід-
но до ст. 6, 8, 10, 16, 19, 21 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», ст. 95, 
122 Земельного кодексу України, ст. 1, 2, 5, 11, 
12, 13 Закону України «Про стратегічну екологіч-
ну оцінку», Постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни від 25.05.2011 № 555 «Порядок проведення 
громадських слухань щодо врахування громад-
ських інтересів під час розроблення проектів 
містобудівної документації на місцевому рівні», 
наказу Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального госпо-
дарства України від 16.11.2011 № 290 «Порядок 
розроблення містобудівної документації», ДБН 
Б.1.1-14:2012 «Склад і зміст детального плану 
території», з метою визначення планувальної 
організації, функціонального призначення, про-
сторової композиції та параметрів забудови ді-
лянки, сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Розробити містобудівну документацію 
«Детальний план території щодо будівництва 
та обслуговування об’єктів рекреаційного при-
значення орієнтовною площею 6,0000 га, які 
розташовані на території Циблівської сільської 
ради Київської області (за межами населеного 
пункту с. Циблі)», в тому числі з кадастровим но-
мером 3223388200:02:039:0001, площею 3,0545 
га, площею 3,0545 га, що перебуває у власно-
сті Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Оксамитовий Берег», відповідно до Витягу з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію права власності: індек-
сний номер 170931011 від 19.06.2019, реєстра-
ційний номер 1831985632233. 

2. Розробити стратегічну екологічну оцінку 
документу державного планування «Детальний 
план території щодо будівництва та обслуго-

вування об’єктів рекреаційного призначення 
орієнтовною площею 6,0000 га, які розташовані 
на території Циблівської сільської ради Київ-
ської області (за межами населеного пункту с. 
Циблі)».

3. Виконавчому комітету Циблівської сіль-
ської ради:

3.1) звернутися до Київської обласної держав-
ної адміністрації щодо визначення державних 
інтересів для їх врахування під час розроблен-
ня документу державного планування містобу-
дівної документації «Детальний план території 
щодо будівництва та обслуговування об’єктів 
рекреаційного призначення орієнтовною пло-
щею 6,0000 га, які розташовані на території Ци-
блівської сільської ради Київської області (за 
межами населеного пункту с. Циблі)»;

3.2) забезпечити організацію проведення 
громадських обговорень та слухань щодо вра-
хування громадських інтересів;

3.3) подати на розгляд архітектурно-містобу-
дівній раді відповідного рівня при спеціальному 
уповноваженому органі з питань містобудуван-
ня та архітектури;

3.4) оприлюднити дане рішення в засобах ма-
сової інформації;

3.5) забезпечити подання документу держав-
ного планування містобудівну документацію 
«Детальний план території щодо будівництва 
та обслуговування об’єктів рекреаційного при-
значення орієнтовною площею 6,0000 га, які 
розташовані на території Циблівської сільської 
ради Київської області (за межами населеного 
пункту с. Циблі)», на затвердження Циблівській 
сільській раді Київської області.

4.Фінансування робіт з розробки документу 
державного планування містобудівної докумен-
тації «Детальний план території щодо будівниц-
тва та обслуговування об’єктів рекреаційного 
призначення орієнтовною площею 6,0000 га, які 
розташовані на території Циблівської сільської 
ради Київської області (за межами населеного 
пункту с. Циблі)» здійснювати за рахунок коштів 
ТОВ «Оксамитовий Берег» за згодою сторін.

7. Контроль за виконанням рішення покласти 
на постійну комісію з питань екології, земельних 
відносин, архітектури та будівництва. 

Сільський голова  О.М. Палагута
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РЕКЛАМА

 
ОВЕН. Настає сприятливий 
час для втілення в життя нових 
планів і ідей. Сконцентруйтеся 

для вирішення робочих питань, не упу-
стіть можливості, що відкриваються. За-
йва розважливість не перешкодить.

ТЕЛЕЦЬ. Імовірні несподівані 
зміни в кар'єрі. Якщо перемога діс-
танеться відносно швидко, вам по-

трібно осмислити свій успіх і зрозуміти, що 
йому посприяло. У вихідні будьте уважні, пе-
реконайтеся, що вас розуміють правильно.
 

БЛИЗНЮКИ. Ваші плани й за-
думи реалізуються — особливо, 
якщо ви будете діяти непомітно, 

не розповідаючи зайвого. Вдалий час у 
питаннях кар'єри, кохання та родини.

РАК.  Ви легко подолаєте пере-
шкоди, які будуть виникати пе-
ред вами, та знайдете однодум-

ців, які підтримають ваші ідеї. Ви виявитеся 
в центрі уваги у новій компанії й зможете 
знайти друзів або ділових партнерів.

ЛЕВ. Якщо ви давно збираєте-
ся що-небудь здійснити, то зараз 
саме час для цього. Досить ду-

мати й сумніватися, настав час діяти. Мо-
жуть нагадати про себе незакінчені спра-
ви на роботі.

ДІВА. Іноді краще промовча-
ти, це позбавить вас від непо-
трібних конфліктів і не дасть 

шансу недоброзичливцям втрутитися в 
хід подій.

ТЕРЕЗИ. Ви зможете поліп-
шити кожне зі своїх досягнень. 
Для цього лише буде потрібно 

злегка гармонізувати свою особистість, а 
також розвинути спостережливість і інту-
їтивне розуміння інтересів навколишніх.

СКОРПІОН. Ви рухаєтеся вго-
ру, але, можливо, занадто швидко. 
Не забувайте відпочивати й хоча 

б іноді знижувати швидкість. Від начальства 
може надійти приваблива пропозиція.

СТРІЛЕЦЬ. Цей період мо-
же принести нові цікаві діло-
ві пропозиції. Але перш ніж рі-

шуче діяти, все добре продумайте. По-
ставтеся з увагою до нюансів  та інших 
дрібницях. 

КОЗЕРІГ.  Для вас наступає 
досить активний період: кар'є-
ра, друзі і світське життя будуть 

блискучими, як ніколи. Тягар непотрібних 
зобов'язань спаде з ваших плечей.

ВОДОЛІЙ. Вам потрібно зо-
середитися на найважливіших 
справах і відносинах. Не намагай-

теся бути і тут, і там. Вам доведеться відстою-
вати свої інтереси у відносинах з партнерами.

РИБИ.   Для того, щоб не упу-
стити шанс, вам необхідно ви-
явити ініціативу. Постарайте-

ся поводитися коректно з партнерами, 
не критикувати їх. Є ймовірність обма-
ну, особливо, якщо це пов'язане з неру-
хомістю. 

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 24-30 СІЧНЯ


