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НАСЛІДКИ ВІЙНИ

ВОЛОНТЕРСЬКА БРИГАДА 
ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ: 
«ДОПОМАГАЄМО ПОЗБУТИСЬ 
НАСЛІДКІВ ВІЙНИ»

Богдан РАК, фото автора

Понівечені будинки, діряві 
паркани, потрощена військова 
техніка на вулицях. Такий вигляд 
мають майже всі села Бровар-
ського району, які побували під 
окупацією. Ось вже два місяці лю-
дям допомагає розгрібати завали 
волонтерська бригада швидкого 
реагування з Борисполя.

Село Світильня Броварського 
району знаходиться лише в 30 кі-
лометрах на північ від Борисполя. 
Але воно встигло повною мірою 
відчути на собі «руський мир». 
Більшість будинків в селі пошко-
джені, деякі зруйновані вщент та 
не підлягають відновленню. Саме 
на розборі таких об’єктів і працює 
Бориспільська бригада швидкого 
реагування. 

«Після того як загарбників ви-
били з півночі, ми з братом відра-
зу поїхали по цих селах. Зустріча-
лись із старостами, пропонували 
допомогу. Створили групи в ме-
сенджерах, аби залучати людей. 
Спочатку було важко, не вистача-
ло людей. А зараз вже збираються 
групи по 50 людей. Їздимо двічі на 
тиждень, в середу та суботу», — 
розповідає організатор бригади 
Євген Бевзенко.

На початку роботи проблемою 
було знайти інвентар, розповідає 
Євген. Але згодом назбиралась 
достатня кількість: щось принес-
ли люди, щось передали меце-
нати. Зараз виникла проблема з 
перевезенням людей. Через си-
туацію з пальним волонтерам до-
водиться витрачати чимало часу 
на його пошук. Проте навіть це не 
зупиняє їх.

«Ми хочемо, щоб наслідки при-
сутності окупантів на нашій зем-
лі були прибрані якнайшвидше, 
а люди отримали змогу почати 
відбудовуватись, повернутися 
до нормального життя. Це наш 
внесок у перемогу», — зазначає 
Євген Бевзенко.

Чергові об’єкти для роботи 
бригади — два будинки, які були 
знищені прямою наводкою з тан-
ку, коли під час відступу загарбни-

ки просто розстрілювали вулицю. 
Від будинків залишилися лише 
стіни. Усі прибудови теж згоріли, 
навіть вуличний туалет був «дена-
цифікований» загарбниками. 

«Дуже важко на це дивитись та 
розуміти, що люди залишились 
без житла, без речей, а дехто — 
взагалі без усього. Особливо, 
коли усвідомлюєш, що це міг бути 
і твій дім. Тому й їздимо, допома-
гаємо людям. Зустрічають нас 
завжди добре — і води дадуть 
попити та вимитися, і нагодують», 
— розповідає волонтер Юрій.

Працюють волонтери швидко, 
пил над робочим майданчиком 
стоїть такий, що без маски диха-
ти важко. Але при цьому розби-
рають завали обережно. Все ж 
таки на цій території тривали бої, 
тому можна очікувати будь-яких 
«сюрпризів».

«Ці території обстежені вій-
ськовими та ДСНС. Вони оглянули 
подвір’я і городи, але що там під 
завалами, ніхто не знає. Тому пра-
цюємо обережно. Усі попередже-
ні, що там можуть бути вибухоне-
безпечні предмети», — зазначає 
Євген Бевзенко.

План на день — розібрати два 
будинки, точніше, їх залишки. 
Причепи наповнюються сміттям 
так швидко, що трактори ледь 
встигають їх вивозити. Під час 
перерви волонтери оглянули 
місцеву «пам’ятку» — згорілий 
російський БТР, який прикрашає 
вулицю вже більше двох місяців. 

«Його отам на початку вулиці 
підбили. І він, вже некерований, 
докотився майже до моєї хати. 
Палало дуже сильно, горіло три 
дні. Усі, хто були в танку, загину-
ли. Скільки їх там було, невідомо, 
лише попіл залишився», — роз-
повідає місцева жителька Галина.

Роботи в Світильні для волонте-
рів ще багато. І це лише одне село 
з тих, що побували під окупацією. 
Саме тому волонтери закликають 
усіх небайдужих долучатись до їх 
ініціативи. 

Контакти: 
Євген Бевзенко 
+38-073-134-29-07 

У БОРИСПОЛІ ВШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ 
ЗАГИБЛИХ ЧЛЕНІВ ЕКІПАЖУ ЛІТАКА АН-30

6 червня 2014 року літак-розвід-
ник АН-30Б, яким керував підпол-
ковник Костянтин Могилко, фото-
графував місцевість над Слов’ян-
ськом у Донецькій області. Лі-
так був збитий ворожою ракетою. 
Внаслідок трагедії загинули п'ять 
членів екіпажу: командир літа-
ка Костянтин Могилко, борттех-
нік Павло Дришлюк, бортмеханік 
Олексій Потапенко, оператор фо-
тозйомки Сергій Камінський та ра-
дист Володимир Момот. Врятува-
лись, зістрибнувши з парашутом, 
лейтенанти Кирило Крамарев і Ва-
силь Полажинець та штурман-ін-
структор підполковник Сергій Ні-
колаєв.

Ціною власного життя, скерував-
ши літак подалі від населеного пунк-
ту, екіпаж запобіг жертвам серед 
мирного населення.

Указом Президента України від 20 
червня 2014 року №543\2014 «Про 
відзначення державними нагорода-
ми України», за особисту мужність і 
героїзм, виявлені у захисті держав-
ного суверенітету та територіальної 
цілісності України, вірність військо-
вій присязі та незламність духу, ор-
деном «Богдана Хмельницького» ІІІ 
ступеню нагороджені: майор Сергій 
Камінський (посмертно), капітан Пав-
ло Дришлюк (посмертно), прапор-
щики Олексій Потапенко (посмерт-
но) та Володимир Момот (посмерт-
но). Орденом «За мужність» ІІІ ступ-
ня нагороджені: підполковник Сергій 
Ніколаєв та лейтенант Василь Пола-
жинець.

Указом Президента України від 20 
червня 2014 року № 545/2014 «Про 
присвоєння К. Могилку звання Ге-
роя України», за виняткову мужність 

і героїзм, незламність духу у бороть-
бі за незалежну Українську держа-
ву, вірність військовій присязі, під-
полковнику Костянтину Вікторови-
чу Могилку посмертно присвоєно 
звання Герой України з удостоєнням 
ордена «Золота Зірка».

Указом Президента України від 
20 червня 2014 року № 587/2014 
«Про відзначення державними 
нагородами України», за особисту 
мужність і героїзм, виявлені у за-
хисті державного суверенітету та 
територіальної цілісності України, 
орденом «За мужність» ІІІ ступня 
нагороджено лейтенанта Кирила 
Крамарєва.

6 червня 2022 року хвилиною 
мовчання, покладанням квітів, до-
брими словами-спогадами та спіль-
ною молитвою бориспільська гро-
мада вшанувала пам’ять загиблих 
членів екіпажу.

У пам’ятному заході взяли участь 
заступники міського голови Люд-
мила Бистра, Сергій Лещенко, вій-
ськовослужбовці Бориспільської 
громади, представники військо-
вої частини А2215, структурних 
підрозділів виконавчого комітету 
міської ради, громада.

Заупокійну літію за загиблими 
звершив військовий капелан вій-
ськової частини А2215 отець Михаїл.

Імена героїв, що загинули з че-
стю і гідністю, виконуючи свій 
обов’язок, назавжди залишаться у 
серцях українців. 

Джерело: виконавчий комітет 
Бориспільської міської ради

У БОРИСПОЛІ «ЛАТАЮТЬ» ВИБОЇНИ
Ірина КОСТЕНКО

Через воєнний стан та нестачу 
коштів у міському бюджеті про-
блеми вибоїн на дорогах Бори-
споля, здавалося, вирішити нере-
ально. Тому дорожня техніка на 
вулиці Київський Шлях не могла 
не привернути увагу. Про хід ро-
біт «Вістям» розповів інженер-ви-
конавець Микола Семченко, який 
керував роботою дорожників. 
Він розповів, що працює бори-
спільське КП «Благоустрій». Піс-
ля створення цього комунально-
го підприємства йому передали 
дорожню техніку від КП «ЖРЕУ». 
Для «латання» вибоїн використо-
вується рециклер — установка, у 
яку завантажують старий асфальт, 
знятий з місця вибоїни за допомо-
гою фрези. Асфальт нагрівають до 
температури близько 167 0С, за-
повнюють ним підготовлену кар-
ту і трамбують катком. 

Співрозмовник повідомив, що 
новий асфальт купувати дорого. 

А завдяки повторному викорис-
танню старого основні витрати 
йдуть тільки на солярку. За його 
словами, тонна асфальту коштує 
5 тис. грн, а її вистачає всього на 
10 кв. метрів. Завдяки викорис-
танню рециклера вже заасфаль-
товані вибоїни, зокрема, на ву-
лицях Польовій та Котляревсько-
го. Нині ремонтують Київський 
Шлях. 

До речі, роботи ведуться ду-
же компактно. Хоча і виникають 
деякі перешкоди для водіїв, не-

має проблеми з великою кількі-
стю карт, підготовлених до запо-
внення асфальтною масою. Дві-
три ямки вирізали, асфальт нагрі-
ли, заповнили, укатали, і техніка 
рушила далі. А водії вже і не по-
мічають місця, де ще годину то-
му доводилося об’їжджати яму. 
Наскільки довго триматиметься 
дорога після такого ремонту, по-
каже час. Але Микола Семченко 
зазначив, що вибоїни, відремон-
товані взимку, поки тримаються 
надійно.



Василь Лисиця, 
виконуючий 
обов’язки директора 
Бориспільської БЛІЛ.
Досвід роботи в 
медичній сфері 
— 15 років.
Закінчив Київський 
медичний університет 
ім. О. Богомольця.
Працював у медичних 
закладах Київської 
області, Баришівській, 
Березанській міських 
лікарнях, Київській 
міській клінічній 
лікарні №1 (відділення 
загальної та судинної 
хірургії).
Одружений, має двох 
синів.

 � ДОСЬЄ

 � ДО ТЕМИ
• За останні три місяці до по-

ліклінічного відділення за амбу-
латорною допомогою звернули-
ся 24 000 пацієнтів.

• В стаціонарних відділеннях 
проліковано 1795 пацієнтів. 
Прооперовано 464. 

• Померло в стаціонарі 88 
хворих.

• В пологовому відділенні на-
родилося 173 малюків. 
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БОРИСПІЛЬСЬКА БЛІЛ: 

100 ДНІВ ВІЙНИ

Війна внесла 
корективи в плани 
будівництва — всі 
сили та кошти 
спрямовуються 
на підвищення 
боєздатності армії. 
Новий корпус 
побудують після 
перемоги

 � Збереження життя кожної людини важливе 
завжди, особливо під час війни. Про те, як функціонує 
бориспільська лікарня у важкий військовий час, 
«Вістям» розповів виконуючий обов'язки директора КНП 
«Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного 
лікування» Василь Лисиця. 

Тетяна ЦІЛИК

Допомога пораненим
Під час воєнного стану у сфері 

охорони здоров’я відбулося чима-
ло змін. Оскільки все робиться для 
оборони країни, медична сфера теж 
працює на армію. За словами вико-
нуючого обов'язки директора ББЛІЛ 
Василя Лисиці, війна на роботу лі-
карні Борисполя суттєво не вплину-
ла. «У перші дні війни ми оптимізу-
вали роботу всіх відділень. З трьох 
відділень зробили одне — соматич-
не, яке складалося з неврологічно-
го, кардіологічного та терапевтич-
ного (з 1 червня воно знову працює 
окремо). В кінці лютого оперативно 
перелаштували роботу лікарні для 
надання медичної допомоги пора-
неним, — розповідає очільник лі-
карні. — Для цього було додатко-
во організовано для поранених ліж-
ко-місця. За три місяці війни наша 
лікарня прийняла близько 200 по-
ранених військових з місць ведення 
бойових дій. Надавали максималь-
но можливу допомогу, але хотіло-
ся б більше. На жаль, не вистачало 
витратних матеріалів, апаратів зов-
нішньої фіксації кінцівок та іншого. 
Втім, ситуація не була критичною, 
адже деякі фірми-постачальники на-

давали нам їх у невеликих об’ємах, 
щоб ми могли повноцінно працюва-
ти. Завдяки професіоналізму наших 
лікарів всі пацієнти вижили, ніхто 
не залишився без кінцівок. І судин-
ні хірурги, і хірурги, і травматологи 
— всі впоралися зі своєю роботою. 
Пацієнти у більш тяжкому стані від-
правлялися у військовий госпіталь, 
де отримали кваліфіковану допомо-
гу третього рівня». 

Без кадрових втрат
Ще на початку війни деякі спів-

робітники ББЛІЛ — здебільшого 
жінки — виїхали в безпечні регіо-
ни країни або за кордон. Їх не було 
багато, тому структурно та кадрово 
роботу закладу вдалось втримати 
на належному рівні. За словами Ва-
силя Лисиці, ті, хто ще знаходиться 
за кордоном, зараз перебувають у 
відпустках за власний рахунок і пі-
зніше повернуться до виконання 
своїх посадових обов’язків. 

Крім того, частина співробітників 
увільнені на час військового стану 
з робочих місць та перебувають на 
службі в ЗСУ (як, наприклад, дирек-
тор ББЛІЛ Олександр Щур), або ж 
працюють у військових шпиталях. 
На час відсутності лікарня виплачує 
їм середню заробітну плату та збе-
рігає за ними робоче місце.  

Влаштувалися на роботу в ББЛІЛ 
і тимчасово переселені особи. За-
раз їх четверо, це середній медич-
ний персонал. 

На посаду медичного директо-
ра, яку до цього займав Василь Ли-
сиця, призначено Павла Мотько, 
кваліфікованого спеціаліста та ке-
рівника. «На нього завжди можна 
покластися. На мою думку, це май-
бутнє нашого міста, нашої медици-
ни. Наразі медичний досвід Павла 
Мотько сягає 8 років. Зараз його 
обов’язок — керівництво та корек-

ція лікувальних процесів, які відбу-
ваються у лікувальному закладі та 
допомога директору», — зазначає 
керівник закладу.  

Сьогодення лікарні
Війна — не завада вдосконален-

ню. Нещодавно лікарня отрима-
ла новий рентген-апарат, який вже 
знаходиться в лікарні та чекає свого 
встановлення. Ангіографічна уста-
новка допоможе надавати насе-
ленню інтервенційну нейро-, ангіо-, 
кардіодопомогу при інфарктах та ін-
сультах та інших захворюваннях су-
дин, верхніх та нижніх кінцівок та ін.

Активно проводяться лапароско-
пічні операції. Виконуються холе-
цистектомії, лапароскопічні апен-
дектомії, які дають можливість 
швидкої реабілітації пацієнта.  

На базі відділення загальної хі-
рургії КНП «ББЛІЛ» (керівник Но-
вруз Мамедалієв) проводиться опе-
ративне лікування при травмах та 
захворюваннях колінних суглобів 
за допомогою спеціального ар-
троскопічного обладнання (через 
декілька розрізів шкіри). Після не-
щодавно проведеної операції паці-
єнтка вже на другу добу ходила за 
допомогою милиць та була виписа-
на додому. Було виконане й перше 
ендопротезування кульшового (та-
зостегнового) суглоба. 

«Усі пацієнти завжди отримують 
належну медичну допомогу, не ви-
ключенням стали і пацієнти, що є 
внутрішньо переміщеними особами 
із зон бойових дій, — розповідає ди-
ректор лікарні. — Доля цих людей 
змушує переглядати власні життєві 
цінності та не залишатись осторонь 
чужої біди. Так, у відділенні загаль-
ної хірургії було проведено складне 
оперативне втручання з використан-
ням метало-остеофіксаторів в декіль-
ка етапів. Наразі пацієнт перебуває у 

задовільному стані та, маючи пози-
тивну динаміку, вже готується до на-
ступного етапу лікування».

Відділення офтальмології прово-
дить операції на очах, зокрема, лікує 
катаракту, глаукому та наслідки цу-
крового діабету хірургічним шляхом. 

В гінекологічній службі лікарні 
розпочато проведення лапароско-
пічних втручань з приводу гінеко-
логічних патологій та гістероскопії 
з використанням резекційних мето-
дик. Тепер видалення поліпа, фібро-
матозного вузла, взяття біопсії тощо 
можна зробити без розрізів живота, 
без рубців, з мінімальною травмати-
зацією пацієнтки, яка вже наступно-
го дня буде виписана додому. 

У поліклінічному відділенні немає 
відбою від бажаючих скористатися 
фізіотерапевтичним кабінетом та ви-
конуваними на його базі процедура-
ми. Може пишатися лікарня й вико-
нанням тромболізісу, яке проводить-
ся на базі неврологічного відділен-
ня (завідуюча Наталія Хмельницька). 
В штатному режимі працює й мамо-
граф. З 16 червня, після повернення 
лікаря з відпустки, відновиться при-
йом та запис на обстеження. 

Хворі на 
коронавірус досі є

 Питання коронавірусу, хоч і ві-
дійшло на другий план у зв’язку 
з бойовими діями, та не закри-
те повністю. На базі інфекційно-
го відділення на сьогодні знахо-
диться 12 пацієнтів, хворих на ко-
ронавірус. 

Радує, що в Україні не зареєстро-
вано жодного випадку захворюван-
ня на мавпячу віспу. На думку фа-
хівців, хвороба навряд чи перетне 
кордони нашої країни, поки відсут-
нє авіа- та морське сполучення з 
Європою та іншими країнами. 

Проблеми з виплатами 
зарплат немає 

З 1 січня 2022 року підвищено 
базову (мінімальну) заробітну пла-
ту медичним працівникам закла-
дів охорони здоров’я державної та 
комунальної власності. Мінімальна 
зарплата не менше 20 тис. грн ви-
плачується лікарям (крім лікарів-ін-
тернів) та професіоналам з вищою 
немедичною освітою. Базову зарп-
лату не менше 13,5 тис. грн вста-
новлено для медичних сестер, які 
здобули медичну освіту. 

«У нашій лікарні ці мінімальні 
зарплати виплачують, — розпові-
дає Василь Лисиця. — Намагаємо-
ся видавати додаткові премії за ра-
хунок своїх фондів. Можливо, лю-
ди б хотіли більшого, але у період 
військового стану необхідно мати 
залишок коштів на медикаменти та 
закупівлю обладнання».

За допомогою міської влади та 
районної військової адміністрації, 
департаменту охорони здоров’я та 
Київської обласної держадміністра-
ції лікарня отримує достатньо ре-
сурсів — і ліків, і обладнання, тому 
робота закладу жодним чином не 
погіршилася. 

До того ж із ББЛІЛ співпрацює ба-
гато фондів, волонтерів, які допома-
гають лікарні і ліками, і харчуванням, 
і паливно-мастильними матеріалами. 

Завдяки очільнику лікарні Олек-
сандру Щуру, зауважує Василь Ли-
сиця, заклад працює, як годинник, 
усі процеси налаштовані та не по-
требують корекції. «Наразі Олек-
сандр Щур знаходиться на служ-
бі в ЗСУ, але весь персонал лікарні 
щиро сподівається на його швидке 
повернення з перемогою», — за-
значив Василь Лисиця. 



7 червня відбулося засідання колегії управління освіти і науки Бори-
спільської міської ради.

Присутні обговорили ряд нагальних питань освітньої галузі громади. 
Колегією були прийняті рішення щодо запобіганню та протидії бу-

лінгу, патріотичного виховання дітей і учнівської молоді, приведення 
установчих документів закладів освіти у відповідність до вимог за-
конодавства, роботи з обдарованою учнівською молоддю та освітніх 
програм для закладів дошкільної освіти. 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ: 
ПІДВАЛЬНІ ПРИМІЩЕННЯ ШКІЛ
НЕ РОЗРАХОВАНІ НА ВСІХ УЧНІВ

 � В Україні завершився 2021-2022 навчальний рік, 
що розпочався в період пандемії, а завершився під час 
воєнного стану. Про підсумки освітнього процесу, здобутки 
дітей та плани щодо наступного навчального року «Вістям» 
розповіла начальник управління освіти та науки Тетяна 
Павленко.

Богдан РАК

— Скільки цьогоріч випускни-
ків у Бориспільській громаді? 
Чи є серед них медалісти та яка 
школа є лідером?

— Із 611 випускників громади 79 
— медалістів (56 золотих і 22 сріб-
них), в тому числі 3 із них — із чис-
ла внутрішньо переміщених осіб. 
Якщо брати у відсотках, то з меда-
лями школу закінчили майже 13% 
випускників. Вручення золотих та 
срібних медалей ще попереду. Йо-
го ми плануємо на 1 липня, під час 
урочистого прийому міського голо-
ви. Свідоцтва про базову та загаль-
ну середню освіту видадуть рані-
ше, у червні.

Лідером за кількістю медалістів 
став Бориспільський академічний 
ліцей ім. Анатолія Федорчука, там 
22 медалісти. На другому місці гім-
назія «Перспектива» — 11 медаліс-
тів. Лише на одну медаль менше у 
ЗОШ №6. Варто зазначити, що тут 
зіграв роль не лише рівень підго-
товки учнів, а й кількість учнів — 
саме в цих трьох закладах міста на-
вчається найбільше дітей. Крім то-
го, у цьому році не проводилася 
державна підсумкова атестації у ви-
гляді ЗНО, тому всі претенденти на 
медалі отримали їх «автоматично».

— Завершився основний 
етап набору дітей в перші кла-

си. Скільки вже є заяв та скільки 
класів сформовано?

— Станом на 1 червня отрима-
но 912 заяв та сформовано 33 кла-
си. Прогнозували ми значно біль-
ше — планували отримати близь-
ко 1200 заяв та 46 класів, але вій-
ськовий стан вніс свої корективи. 
Багато людей ще не повернулися 
в Україну та не знають, чи повер-
нуться до початку нового навчаль-
ного року.

Прийом заяв триває, він продов-
жений до початку навчального ро-
ку. Але є нюанс — принцип першо-
черговості зарахування для пев-
них категорій дітей (наприклад, 
чиї старші брати чи сестри вже на-
вчаються в даному закладі, або чиї 
батьки працюють в школі) вже не 
діятиме, скористатися цією мож-
ливістю можна було лише до 31 
травня. 

Вже близька до заповнення гім-
назія «Перспектива», там сформо-
вано 6 перших класів, до яких за-
рахований 171 учень. На другому 
місці академічний ліцей — 5 пер-
ших класів, 153 учня. 

— А яка ситуація у старостин-
ських округах?

— Там сформовано лише по од-
ному класу. Але в нас немає та-
кої проблеми, як в інших грома-
дах, коли в школах у першому кла-

сі по 5-10 учнів. У сформованих 
класах близько 20 першокласни-
ків у кожному. Набір триває і, ду-
маю, ми вийдемо на заплановані 
показники.

— 7 червня заступник міністра 
освіти та науки Андрій Вітренко 
заявив, що з 1 вересня діти пі-
дуть до шкіл на навчання. Чи го-
тові ви до такого? Та чи безпеч-
но це?

— Я ще не бачила цього повідом-
лення, але ми готові працювати хоч 
зараз. Ми втомились від постійного 
дистанційного навчання. Важко уя-
вити, як починати дистанційно на-
вчальний рік для першокласників. 
Разом із тим, у першу чергу ми ма-
ємо подбати про безпеку. Що роби-
ти учням у разі повітряної тривоги? 
У школах є підвальні приміщення, 
але, наприклад, у гімназії «Перспек-
тива» підвал школи може вмістити 
лише 200 учнів, тоді як їхня загаль-
на кількість — більше двох тисяч. 
Таким чином, ми можемо сховати 
лише першокласників (їх 171). А ін-
ших учнів куди подіти? Розпускати 
по домівках після кожної повітря-
ної тривоги? 

Вважаю, що зараз говорити про 
відкриття шкіл передчасно. Звичай-
но, треба готуватися, але як і що бу-
де відбуватися, говорити поки за-
рано. 

ДОКИ ВІЙНА, ЗА ГАЗ 
ПЛАТИТИМЕМО ПО-СТАРОМУ
Ірина КОСТЕНКО

Із 1 травня Україна мала перей-
ти на нову систему обліку газу. Ни-
ні обсяг споживання вимірюється 
в кубометрах, а з 1 числа його ма-
ли вимірювати в кіловат-годинах. 

Однак у плани втрутилася війна, 
і нововведення опинилося під пи-
танням. Наприкінці квітня у соцме-
режі Фейсбук з’явилася інформа-
ція, що у зв’язку із війною перехід 
на нову систему обліку газу відкла-
дається. У той же час квитанція за 
травень уже містить нову графу, де 
вказані і метри кубічні, і кіловат-го-
дини, і гігакалорії та мегаджоулі — 
різні варіанти обліку однієї і тієї ж 
кількості спожитого газу. Зважаю-
чи на те, що при підрахунку суми 
оплати за газ враховується ще й 
різниця в об’ємах спожитого газу в 
стандартних і робочих умовах, спо-

живач не може самостійно прокон-
тролювати суму до сплати. Тож не-
можливо зрозуміти, як саме нара-
ховувалася оплата у травні. 

Відповідь на це запитання дає 
наказ Міністерства енергетики 
України №168 від 30 квітня 2022 
року. У наказі, зокрема, йдеться, 
що з 1 березня 2022 року до ос-
танньої доби включно місяця, в 
якому припинено або скасовано 
воєнний стан, надання послуг з 
транспортування, розподілу, збе-
рігання (закачування, відбору) 
природного газу потрібно здійс-
нювати за обсягом природного 
газу в одиницях об’єму (метри ку-
бічні). 

Таким чином, введення нової 
системи обліку природного газу 
офіційно відтерміновано до скасу-
вання воєнного стану. 

Шукаючи відповідь на питання 
доцільності введення нової сис-
теми обліку, «Вісті» з’ясували, що 
у Європі газ уже давно рахують у 
кіловат-годинах, а рахувати його 
в кубометрах — застаріла прак-
тика. Для України це створює до-
даткові складнощі, оскільки по-
стачальники газу змушені кори-
стуватися двома різними систе-
мами обліку — для внутрішнього 
та зовнішнього ринків.

Облік газу в кубометрах не ві-
дображає реальних обсягів спо-
живання, оскільки блакитне па-
ливо має різну калорійність. Та-
ким чином, використавши одна-

кову кількість кубометрів газу з 
різною калорійністю, два спожи-
вачі заплатять однаково, хоч і от-
римають різний результат.

Фахівці стверджують, що для 
побутових споживачів нова си-
стема обліку нічого не змінить, 
адже тарифи залишаться незмін-
ними, але скільки реально дове-
деться платити, поки з’ясувати 
не вдалося.

У той же час відомо, що пока-
зання лічильника, як і раніше, по-
трібно передавати в кубометрах, 
а вже в організації, що займається 
розподілом газу, переводитимуть 
ці цифри у кіловат-години.
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АКТУАЛЬНО

 � ДО ТЕМИ

МАРІЯ 
КРИКУН 
— СТИПЕНДІАТ 
ПРЕМІЇ ІМЕНІ ПАВЛА 
ЧУБИНСЬКОГО

Традиційно наприкінці на-
вчального року в громаді визна-
чають Лауреата Премії імені Пав-
ла Чубинського Бориспільської 
міської ради серед учнів-випус-
кників. 

Цього року претендентів було 
четверо — по одному від Бори-
спільського академічного ліцею 
ім. Анатолія Федорчука, гімназії 
«Перспектива», НВК ім. Костянти-
на Могилка та ліцею «Дизайн-осві-
та» ім. Павла Чубинського.

Лауреатом премії стала учени-

ця 11-го класу Бориспільського 
академічного ліцею імені Анато-
лія Федорчука Марія Крикун. Во-
на набрала більше всіх балів за 
перемоги на різноманітних кон-
курсах. Марія є переможцем все-
українських учнівських олімпіад, 
конкурсу-захисту МАН, Всеукра-
їнського науково-технічного кон-
курсу «Еко-Техно Україна» та різ-
номанітних творчих конкурсів. В 
активі цієї випускниці є перемога 
навіть на міжнародному конкурсі 
наукових робіт.

 � ДО ТЕМИ

Цій красуні 1 рік. Киця грай-
лива та активна, але в той же 
час дуже чемна. Все своє не-
довге життя вона прожила на 
вулиці, але не боїться людей та 
радо йде на руки. 

Якщо ви хочете стати го-
сподарем та другом цієї киці, 
звертайтесь до КП «ЦСАТ» на 
вул. Гоголя, 63 або телефонуй-
те: 068 9170909
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Повідомлення про оприлюднення
заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту
«Внесення змін до містобудівної документації — детального плану території, обмеженої вули-

цями Київський Шлях, Глибоцькою, Героїв Небесної Сотні в місті Борисполі»
1) Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його 

змісту: 
«Внесення змін до містобудівної документації — детального плану території, обмеженої ву-

лицями Київський Шлях, Глибоцькою, Героїв Небесної Сотні в місті Борисполі» є містобудівною 
документацією місцевого рівня, що призначена для уточнення положень Генерального плану 
(коригування) м. Бориспіль Київської області, планувальної структури та функціонального призна-
чення території, параметрів реконструкції території з метою розташування громадських об’єктів: 
торговельно-офісної будівлі, дошкільного навчального закладу, пологового будинку, центру 
надання адміністративних послуг тощо.

2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:
Бориспільська міська рада.
3) Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:
а) дата початку та строки здійснення процедури:
Громадське обговорення починається з 10-го червня 2022 року і триває до 28-го червня 2022 

року. 
б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слу-

хання тощо):
Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість у 

межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому 
числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу страте-
гічної екологічної оцінки проекту документа державного планування. Пропозиції, подані після 
встановленого строку, не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення):
Проведення громадських слухань щодо заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної 

оцінки проекту «Внесення змін до містобудівної документації — детального плану території, 
обмеженої вулицями Київський шлях, Глибоцькою, Героїв Небесної Сотні в місті Борисполі» не 
здійснюється. 

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися із зая-
вою про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документа державного планування:

Ознайомитись із Заявою про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Вне-
сення змін до містобудівної документації — детального плану території, обмеженої вулицями 
Київський шлях, Глибоцькою, Героїв Небесної Сотні в місті Борисполі» можна в управлінні містобу-
дування та архітектури Бориспільської міської ради за адресою: м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 
73, а також на офіційному сайті управління містобудування та архітектури Бориспільської міської 
ради: www.archbor. gov.ua у розділі «Оголошення».

Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 
також доступне на офіційному сайті управління містобудування та архітектури Бориспільської 
міської ради: www.archbor. gov.ua у розділі «Оголошення».

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

Управління містобудування та архітектури Бориспільської міської ради.  
Адреса для подання зауважень та пропозицій у письмовій формі: м. Бориспіль, вул. Київський 

Шлях, 73.
Електронна адреса: borarhitect@i.ua
Зауваження і пропозиції приймаються у строк з 10.06.2022 до 28.06.2022. 
д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям насе-

лення, що стосується документа державного планування:
Бориспільська міська рада.
4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного 

планування:
Проведення транскордонних консультацій не потребує.
Начальник управління
містобудування та архітектури    Тетяна ХАРИТОНЮК

Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної 
оцінки проекту «Детальний план території, обмеженої вулицями Маяковського, Михайлівською, 
Лютневою, Шевченка, Віктора Йови у місті Борисполі Київської області»

1) Повна назва документа державного планування (далі — ДДП) Заява про визначення об-
сягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Детальний план території, обмеженої вулицями 
Маяковського, Михайлівською, Лютневою, Шевченка, Віктора Йови у місті Борисполі Київської 
області».

Мета роботи — надання пропозицій щодо архітектурно-планувальної організації території 
та об’ємно-просторового вирішення житлової та громадської забудови з урахуванням інвести-
ційних пропозицій потенційних забудовників.

2) Орган, що приймає рішення про затвердження документа державного планування: Бори-
спільська міська рада Київської області.

3) Передбачувана процедура обговорення у відповідності до ЗУ «Про стратегічну екологічну 
оцінку», у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури: від 10 червня 2022 року і до 24 червня 2022 
року включно (15 календарних днів, протягом яких приймаються зауваження та пропозиції до 
Заяви про визначення обсягу СЕО у друкованому та електронному вигляді).

б) способи участі громадськості: надання пропозицій і зауважень у письмовій формі на 
поштову адресу: 08301, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 73; та в електронному вигляді на 
електронну скриньку управління містобудування та архітектури Бориспільської міської ради 
borarhitect@i.ua.

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

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адреса, за якою можна ознайомитись із 
заявою про визначення обсягу СЕО та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі 
здоров’ям населення, що стосується детального плану території: управління містобудування та 
архітектури Бориспільської міської ради за адресою: 08301, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 
73. Також із Заявою про визначення обсягу СЕО можливо ознайомитись на офіційному сайті 
управління містобудування та архітектури Бориспільської міської ради: www.archbor. gov.ua у 
розділі «Оголошення».

д) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції — управління містобудування та ар-
хітектури Бориспільської міської ради; поштова та електронна адреса — 08301, м. Бориспіль, 
вул. Київський шлях, 73; e-mail: borarhitect@i.ua; строки подання зауважень та пропозицій — з 
10.06.2022 року до 24.06.2022 року включно.

є) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям на-
селення, що стосується детального плану території: управління містобудування та архітектури 
Бориспільської міської ради.

4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту детального плану: 
відсутня.

Начальник управління
містобудування та архітектури
Бориспільської міської ради                                                 Тетяна ХАРИТОНЮК

Повідомлення про початок вне-
сення пропозицій 

фізичними та юридичними особа-
ми щодо розроблення 

комплексного плану просторового 
розвитку території 

Бориспільської міської територіаль-
ної громади

Відповідно до порядку розро-
блення, оновлення, внесення змін 
та затвердження містобудівної до-
кументації, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 1 
вересня 2021 № 926 та з метою ура-
хування громадських інтересів при 
розробленні комплексного плану 
просторового розвитку території Бо-
риспільської територіальної громади 

пропонуємо всім мешканцям грома-

ди та суб’єктам господарювання по-

давати свої пропозиції до зазначеної 

містобудівної документації.

 Пропозиції надсилаються  у 

письмовій формі, із зазначенням 

прізвища, імені, по батькові та 

адреси і телефону особи, яка їх 

подає, у відділ містобудування та 

архітектури Бориспільської місь-

кої ради за адресою: м. Бориспіль, 

вул. Київський Шлях, 73, або елек-

тронною поштою на адресу: 

borarhitect@i.ua.
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НА ЧУЖИНІ
ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

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

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ
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Додаток 2
до Порядку передачі документації для 

надання висновку з оцінки впливу на до-
вкілля та фінансування оцінки впливу на 
довкілля

(дата офіційного опублікування в Єди-
ному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програм-

ними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарю-

вання)
(реєстраційний номер справи про 

оцінку
впливу на довкілля планованої діяль-

ності
(автоматично генерується програм-

ними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає 

оцінці впливу на довкілля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «НОРКОВА ФЕРМА «ВІКІНГ»
(повне найменування юридичної осо-

би, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, 
ім’я та по батькові 

Код ЄДРПОУ — 36969979
фізичної особи - підприємця, ідентифі-

каційний код або серія та номер паспор-
та (для фізичних осіб, які через свої ре-
лігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облі-
кової картки платника податків та офі-
ційно повідомили про це відповідному 
контролюючому органу і мають відмітку 
у паспорті)

інформує про намір провадити пла-
новану діяльність та оцінку її впливу на 
довкілля

1. Інформація про суб’єкта господарю-
вання 

юридична адреса: 08440, Київська обл., 
Бориспільський р-н, с. Велика Каратуль, 

вул. Переяславська, буд. 32; контак-
тний номер телефону (044) 393-04-50; 
е-mail: nfviking@ukr.net

(місцезнаходження юридичної особи 
або місце провадження діяльності фізич-
ної особи - підприємця (поштовий індекс, 
адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характерис-
тика, технічні альтернативи .

Планована діяльність, її характеристика.
Реконструкція норкової ферми ТОВ 

«НФ Вікінг» зі збільшенням потужності 
до 500 000 поголів’я молодняка та 100 
000 самок основного стада на рік за адре-
сою: вул. Переяславська, 32, с. Велика Ка-
ратуль, Бориспільський район, Київська 
область.

Технічна альтернатива 1.
Технічною альтернативою 1 розгля-

дається облаштування трьох вузлів де-
зінфекції транспорту, що являють собою 
вмонтовані в ґрунт рамки. На рамках 
змонтовані форсунки, для розпилювання 
дезінфікуючого розчину на автомобіль, 
що проїздить між ними. Процес дезінфек-
ції передбачає розпилення дезінфікуючо-
го розчину у вигляді дрібного туману на 
всю площу транспорту – шасі автотран-
спорту, бокові частини, верхню частину.

Технічна альтернатива 2.
Технічною альтернативою 2 розгляда-

ється облаштування трьох вузлів дезін-
фекції транспорту, що являють собою ста-
ціонарні поглиблення в дорозі довжиною 
по дзеркалу дезінфекційного розчину не 
менше 9 м і по дну 6 м, залиті на глибину 
20-30 см дезінфікуючим розчином, для 
знезараження ходової частини транспорту.

Доцільність прийняття альтернативи 
щодо проведення планованої діяльності 
буде розглянуто та оцінено в звіті з ОВД з 
врахуванням впливу на довкілля

3. Місце провадження планованої ді-
яльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяль-
ності: територіальна альтернатива 1.

Плановану діяльність передбачається 
здійснювати за адресою: вул. Переяс-
лавська, 32 в с. Велика Каратуль Бори-
спільського району Київської області, 
в межах земельної ділянки загальною 
площею 46,8816 га (кадастровий номер 
3223380400:04:006:0028) на підставі до-
говору суборенди землі.

Місце провадження планованої діяль-
ності: територіальна альтернатива 2.

Не розглядається оскільки діяльність 
планується в межах існуючої земельної 
ділянки. 

4. Соціально-економічний вплив пла-
нованої діяльності

Забезпечення потреб населення в 
якісному, модельному зимовому одязі; 

створення додаткових робочих місць; 
збільшення надходжень у місцевий та 
державний бюджети.

5. Загальні технічні характеристики, у 
тому числі параметри планованої діяль-
ності (потужність, довжина, площа, обсяг 
виробництва тощо)

Реконструкція відбуватиметься на іс-
нуючій норковій фермі. На даний час по-
тужність ферми складає 150 000 поголів’я 
молодняка та 30 000 самок основного 
стада на рік. На території ферми наявні:

- 72 шеди для вирощування норок;
- адміністративний корпус з їдальнею 

на 48 місць;
- холодильник на два відсіки по 732,15 

м2 висотою 5,85 м;
- кормокухня, продуктивністю 125 т/

добу;
- цех первинної обробки шкірок;
- ветеринарна лабораторія;
- трансформаторна підстанція з двома 

трансформаторами по 630 кВт кожен та 
дизельгенератор;

- очисні споруди побутових стоків, по-
тужністю 25 м3/добу;

- навіс для сіна;
- дві артезіанських свердловини, під-

йомом 25 м3/год кожна;
- водопровідна насосна станція;
- два резервуари чистої води, об’ємом 

100 м3 кожен;
- два протипожежні резервуари, об’є-

мом 150 м3 кожен;
- силоси: 500 т і 100 т;
- котельня на твердому паливі;
- три бригадні будиночки;
- матеріально-технічний склад;
- прохідна з дезбар’єром;
- утилізатор;
- паливо-заправний пункт (ПЗП) на 9 

м3 дизельного палива;
- очисні споруди дощових стоків, об’є-

мом 4400 м3.
Збільшення потужності ферми перед-

бачено до 500 000 поголів’я молодняка 
та 100 000 самок основного стада на рік. 
Для запроектованої потужності звіро-
господарства передбачено побудувати 
додаткові будівлі та споруди, з розрахун-
ком розподілу ферми на чотири зони:

- І-а зона-зона приймання продукції 
для потреб звіроферми та адмінзона;

- ІІ-а зона-виробнича зона звіроферми;
- ІІІ-я (існуюча) та ІV зони-зони вирощу-

вання звірів (норок).
Запроектована реконструкція вклю-

чає:
- 95 шедів для вирощування норок;
- холодильник на два відсіки, місткістю 

по 732,15 м2 висотою 5,85 м;
- гараж із цехом первинної обробки 

(ЦПО);
- господарську будівлю;
- екструдерну з навісом;
- холодильник для шкурок;
- два санпропускники;
- гараж;
- мийку;
- три навіси для сіток;
- гноєсховище;
- утилізатор;
- навіси над двома утилізаторами, для 

кожної зони окремо;
- три вузли дезінфекції транспорту;
- два силоси на 50 т та один на 30 т;
- навіс очисних споруд побутових сто-

ків ОСПС.
Електропостачання об’єкту передба-

чається від трансформаторної підстанції 
з двома трансформаторами по 630 кВт 
кожен та двох дизельгенераторів.

Опалення приміщень будівель перед-
бачено від існуючої котельні на твердому 
паливі та від електроконвекторів.

Водопостачання об’єкту здійснюється 
від двох існуючих артезіанських свердло-
вин. Господарчо-побутова каналізація за-
безпечує відведення побутових стоків від 
споруд норкової ферми в самопливному 
режимі в насосні станції, звідки вона пе-
рекачується до існуючих очисних споруд 
побутових стоків.

Відходи, що утворюються на підпри-
ємстві, збираються і складуються у спе-
ціально відведених місцях з подальшим 
вивезенням по мірі накопичення.

6. Екологічні та інші обмеження плано-
ваної діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження плано-

ваної діяльності встановлюються згідно 
Законодавства України (Земельний ко-
декс України, Водний кодекс України, 
Законів України «Про охорону земель», 
«Про охорону навколишнього природ-
ного середовища», «Про охорону атмос-
ферного повітря», «Про відходи», Наказ 
Міністерства охорони навколишнього 
природного середовища України № 309 
від 27.06.2006 «Про затвердження нор-
мативів граничнодопустимих викидів 

забруднюючих речовин із стаціонарних 
джерел», наступними обмеженнями. 

Екологічні обмеження: 
1. При експлуатації об’єкта дотриму-

ватись нормативів чинного природоохо-
ронного законодавства. 

2. Викиди від стаціонарних джерел ви-
кидів повинні здійснюватися на підставі 
Дозволу на викиди забруднюючих речо-
вин в атмосферне повітря (у відповідно-
сті до його Умов) та не повинні переви-
щувати граничнодопустимі нормативи. 

3. Забір води для потреб підприєм-
ства та відведення стічних вод повинні 
здійснюватися при наявності Дозволу на 
спеціальне водокористування.

4. Відходи, що утворюються на підпри-
ємстві в процесі виробничої діяльності, 
повинні передаватись іншим органі-
заціям, згідно попередньо укладених 
договорів, для подальшого зберігання, 
оброблення, утилізації, знешкодження, 
захоронення, видалення. 

5. Акустичне забруднення не повинно 
перевищувати граничнодопустимі рівні 
шуму на межі житлової забудови. 

6. Виконання вимог щодо раціональ-
ного використання природних ресурсів. 

Санітарні обмеження: 
1. Експлуатацію об’єкта здійснювати 

згідно з чинними нормативними санітар-
но-гігієнічними нормами та правилами. 

2. Дотримання вимог до організації са-
нітарно-захисної зони відповідно до Дер-
жавних санітарних правил планування та 
забудови населених пунктів (ДСП 173-96). 

3. Рівень акустичного забруднення не 
повинен перевищувати нормативів шу-
мового забруднення та вібрації на межі 
встановленої СЗЗ. 

Інші обмеження: 
1. Дотримання правил пожежної 

безпеки. Замовник бере на себе всі зо-
бов’язання виконувати всі умови щодо 
експлуатації об’єкту діяльності, а також 
ресурсозберігаючі, охоронні, захисні та 
інші заходи щодо умов безпечної екс-
плуатації обладнання, дотримання ви-
мог природоохоронного та санітарного 
законодавства. При цьому вплив на на-
вколишнє середовище мінімальний і не 
потребує додаткових обмежень.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Планована діяльність передбачає сані-

тарно-гігієнічні, протипожежні, містобу-
дівні та територіальні обмеження згідно 
чинного законодавства України.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається оскільки діяльність 

планується в межах існуючої земельної 
ділянки.

7. Необхідна еколого-інженерна під-
готовка і захист території за альтернати-
вами:

щодо технічної альтернативи 1
Інженерна підготовка території вклю-

чає планування майданчику, проведення 
інженерно-геологічних, топографічних 
та гідрологічних вишукувань. Проектні 
рішення в процесі будівельних робіт бу-
дуть забезпечувати раціональне вико-
ристання матеріалів та мінімізацію шкід-
ливих впливів на навколишнє природне 
середовище.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання проектних рішень в пе-

ріод будівництва і експлуатації, що забез-
печуватиме раціональне використання 
природних ресурсів. Передбачити охо-
ронні, захисні та компенсаційні заходи. 

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається оскільки діяльність 

планується в межах існуючої земельної 
ділянки.

8. Сфера, джерела та види можливого 
впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1
Клімат і мікроклімат: планована ді-

яльність не призведе до змін клімату та 
мікроклімату; 

Атмосферне повітря: викиди від техні-
ки та транспорту, які задіяні при будівель-
них роботах. При реалізації планованої 
діяльності — вплив в межах допустимих 
норм. 

Водне середовище: Забір води та від-
ведення стічних вод передбачається 
здійснювати в межах дозволених норм.

Ґрунти та земельні ресурси: незнач-
ним джерелом забруднення може стати 
будівельне сміття та паливо-мастильні 
матеріали від роботи будівельної техніки. 
З метою запобігання негативного впли-
ву на ґрунт, передбачається оснащення 
площадки контейнерами для побутових 
і будівельних відходів і вивезення їх по 
мірі накопичення.

Геологічне середовище: додаткове 

розширення території, вплив на геоло-
гічне середовище не передбачається. 

Рослинний та тваринний світ: негатив-
них явищ не передбачається, можливий 
частковий вплив в межах дозволених 
норм згідно Законів України «Про при-
родно-заповідний фонд України», «Про 
екологічну мережу України».

Навколишнє соціальне середовище 
(населення): створення додаткових ро-
бочих місць, збільшення надходжень у 
місцевий та державний бюджети.

Навколишнє техногенне середовище: 
вплив не передбачається.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Сфера, джерела та види можливого 

впливу на довкілля існують в межах ви-
діленої земельної ділянки. Здійснення 
планованої діяльності в межах відведеної 
земельної ділянки не спричинить значно-
го негативного впливу на оточуюче сере-
довище та здоров’я населення.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається оскільки діяльність 

планується в межах існуючої земельної 
ділянки.

9. Належність планованої діяльності до 
першої чи другої категорії видів діяльно-
сті та об’єктів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля (зазначити відповід-
ний пункт і частину статті 3 Закону Украї-
ни «Про оцінку впливу на довкілля»)

Згідно Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля», об'єкт планованої 
діяльності відноситься до другої категорії 
видів планованої діяльності та об'єктів, 
які можуть мати значний вплив на довкіл-
ля і підлягають оцінці впливу на довкілля 
— ст. 3, ч. 3, п. 2.4 (потужності для виро-
щування кролів та інших хутрових тварин 
(2 тисячі голів і більше)); 

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

Підстав для здійснення оцінки тран-
скордонного впливу на довкілля немає.

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

Плановий обсяг досліджень та рівень 
деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля 
у відповідності з ст. 6 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля».

12. Процедура оцінки впливу на до-
вкілля та можливості для участі в ній 
громадськості

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

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

проведення громадського обговорен-
ня планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту 
з оцінки впливу на довкілля, будь-якої 
додаткової інформації, яку надає суб’єкт 
господарювання, а також інформації, от-
риманої від громадськості під час гро-
мадського обговорення, під час здійснен-
ня процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мо-
тивованого висновку з оцінки впливу на 
довкілля, що враховує результати аналі-
зу, передбаченого абзацом п’ятим цього 
пункту;

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

У висновку з оцінки впливу на довкілля 
уповноважений орган, виходячи з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльно-
сті, визначає допустимість чи обґрунто-
вує недопустимість провадження плано-
ваної діяльності та визначає екологічні 
умови її провадження.

Забороняється розпочинати прова-
дження планованої діяльності без оцін-
ки впливу на довкілля та отримання 
рішення про провадження планованої 
діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля 
передбачає право і можливості громад-
ськості для участі у такій процедурі, зо-
крема на стадії обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 

впливу на довкілля, а також на стадії роз-
гляду уповноваженим органом поданого 
суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля протя-
гом щонайменше 25 робочих днів гро-
мадськості надається можливість нада-
вати будь-які зауваження і пропозиції до 
звіту з оцінки впливу на довкілля та пла-
нованої діяльності, а також взяти участь у 
громадських слуханнях. Детальніше про 
процедуру громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля буде 
повідомлено в оголошенні про початок 
громадського обговорення.

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

13. Громадське обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оп-
рилюднення цього повідомлення на 
офіційному веб-сайті уповноваженого 
органу громадськість має право надати 
уповноваженому органу, зазначеному у 
пункті 15 цього повідомлення, зауважен-
ня і пропозиції до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля. 

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

У разі отримання таких зауважень і 
пропозицій громадськості вони будуть 
розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля та передані суб’єкту 
господарювання (протягом трьох робо-
чих днів з дня їх отримання). Особи, що 
надають зауваження і пропозиції, сво-
їм підписом засвідчують свою згоду на 
обробку їх персональних даних. Суб’єкт 
господарювання під час підготовки звіту 
з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати частково 
або обґрунтовано відхилити зауваження 
і пропозиції громадськості, надані у про-
цесі громадського обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. Детальна ін-
формація про це включається до звіту з 
оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження плано-
ваної діяльності 

Відповідно до законодавства рішен-
ням про провадження даної планованої 
діяльності буде 

Дозвіл на виконання будівельних ро-
біт, 

(вид рішення відповідно до частини 
першої статті 11 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля»)

що видається Державною інспекцією з 
архітектури та містобудування.

 (орган, до повноважень якого нале-
жить прийняття такого рішення)

Інші документи дозвільного характеру, 
передбачені законодавством, за умови 
що вони не передбачають встановлен-
ня (затвердження) змін у діяльності, за-
твердженій (схваленій) рішенням про 
провадження планованої діяльності або 
подовження строків її провадження (згід-
но пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу 
на довкілля»).

15. Усі зауваження і пропозиції громад-
ськості до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля, необхідно 
надсилати до

Департаменту екології та природних 
ресурсів Київської обласної державної 
адміністрації; поштова адреса: 01004 
м. Київ, вул. Басейна, 1/2А; електронна 
адреса: dep_eco@koda.gov.ua; номер те-
лефону: (044) 279-01-58; контактна особа 
— Ткаліч Ганна Іванівна.

 (найменування уповноваженого орга-
ну, поштова адреса, електронна адреса, 
номер телефону та контактна особа)
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НЕРУХОМІСТЬ
Продам

БУДИНКИ

Бориспіль

Старий будинок у селі. Ціна договірна. 
Тел.: 0 96 3455162.

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 від 5 до 10 соток 
в м. Бориспіль, або 20 км. від Києва. Тел.: 0 67 
4040137.
Земельну ділянку у власника. Тел.: 0 67 4503318.
Квартиру у власника на першому поверсі в мі-
сті Бориспіль під офіс, дачу в селі Чубінське, 
с.Кийлів, с.Проців. . Тел.: 0 67 4040137, агенство 
нерухомості.
Куплю 1 кімнатну квартиру в м. Бориспіль в  с. 
Гора, с. Чубинське, с. Щасливе, с. Олександрів-
ка, с.Дударків, с.Іванків. Тел.: 0 67 4040137.
Куплю житловий будинок в місті Бориспіль або 
район, недорого. Тел.: 0 67 4040137, агенство 
нерухомості.
Куплю житловий будинок в селі Гора, с.Велика 
Олександрівка, с. Дударків. Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника 10 соток під 
будівництво в м. Бориспіль. Тел.: 0 67 4040137, 
агенство нерухомості.
Куплю земельну ділянку у власника в м. Бори-
спіль Тел.: 0 67 4040137, агенство нерухомості.
Куплю земельну ділянку у власника в м. Бори-
спіль або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе. Тел.: 
0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в селі  Гора 
від 5 до 100 га. Тел.: 0 67 4040137, Дмитро.
Куплю земельну ділянку у власника в селі Вели-
ка або Мала Олександрівка, с. Гора, с. Щасливе 
або с. Проліски від 5 соток. Тел.: 0 67 4040137, 
Дмитро Борисович.

Здам
Бориспіль
2 к. кв.,  вул. Головатого, 76-Б. Тел.: 0 67 
7337609.
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку у м. Бориспіль. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 
1-к кв., район Екомаркету, бойлер, пральна ма-
шинка, 4000 грн. Тел.: 0 67 4503318.
3-к кв., район Променя, частково меблі, бойлер, 
3000 грн. Тел.: 0 67 4503318.
Времянка, одна кімната, кухня, зручності на ву-
лиці, 2000 грн. Тел.: 0 67 4503318.
Времянка, є місце для авто, ціна договірна. 
Тел.: 0 50 5456870.
Оренда автозупинки під магазин, 16 кв.м, біля 
ТЦ «Золоте Руно». Тел.. 0 67 5061177.
Приміщення с. Старе, Бориспільський р-н, 
950 кв.м, для вирощування птиці та тварин, 
електрика, 0,6 га, 7000 грн. Тел.: 0 67 1646429.

НАЙМУ
Бориспіль

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

Житло, порядок і охайність гарантую. Тел.: 0 
67 4503318.

ПРОДАМ: 
Будівельні матеріали

Бориспіль

Пісок яружний, з доставкою, за низь-
кими цінами. Тел.: 0 67 2497515.

Тротуарна плитка. Європаркани. До-
ставка, установка. Тел.: 0 50 3110467, 
0 67 8387023.

РІЗНЕ
Бориспіль

Бетонозмішувач, 80 літрів, 2016 р.в., 
б/в, в гарному стані, 3500 грн. Тел.: 0 
98 4670213.

Продам бджолосім'ї, самовивіз, Бо-
риспіль, ціна договірна. Тел.: 0 96 
2164380, 0 66 7980069, Сергій.

ПОСЛУГИ
Бориспіль

А якщо вам потрібно пофарбува-
ти натуральну шкіру, то будь ласка: 
куртка чорна — 200 грн, коричнева 
— 250 грн, бордова — 300 грн; пальто 
(плащ) чорне — 250 грн, коричневе — 
300 грн, бордове — 400 грн. Тел.: 0 95 
1492131.

Асенізаторські послуги, викачування ви-
грібних ям 3,5-12 куб.м. Тел.: 0 98 7295604, 
0 50 5860909, Юрій. 

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.

Викачування від 1 до 7 куб.м, без вихід-
них. Тел.: 0 93 7564969, 0 97 5505353, 0 66 
4553391. 

РІЗНЕ
Місто: Бориспіль
Втрачений атестат про повну загальну середню 
освіту, серія КХ №24359158, виданий на ім'я 
Борисенко Наталії Володимирівни школою №4 
гімназія «Перспектива» 2004 р., вважати не-
дійсним.

Втрачений диплом молодшого спеціаліста, вида-
ний на ім'я Дремлюги Олександра Олександро-
вича Київським будівельним технікумом 2006 р., 
вважати недійсним.
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РЕКЛАМА

 
ОВЕН. Майбутній тиждень бу-
де досить складним, тому вам 
потрібно як слід підготуватися. 

Вам буде важко зосередитися на поточ-
них справах, однак у перемовинах мож-
на досягти успіхів.

ТЕЛЕЦЬ. Тиждень принесе 
найрізноманітніші почуття і по-
дії. На початку тижня логіка візь-

ме верх, і ваш вибір буде більш відпові-
дальним і практичним. 
 

БЛИЗНЮКИ. Цей тиждень бу-
де балансувати між холодною 
логікою і сильними емоціями. Ви 

зможете приймати важливі рішення, грун-
туючись на тверезому розрахунку. Будьте 
обережні з фінансами, не довіряйте іншим. 

 РАК.  Тиждень пройде у бо-
ротьбі з негативними емоціями 
— почуттями роздратування і 

гніву. Нестриманість може обернутися 
серйозними наслідками.

ЛЕВ. Тиждень буде вдалим. Ви 
чітко знаєте, чого хочете і як ре-
алізувати свої плани. У профе-

сійній сфері вас чекають приємні зміни, 
не виключені кар'єрне просування і під-
вищення доходів.

ДІВА. Наберіться терпіння. Мо-
же здатися, що оточуючі хочуть 
образити вас своїми словами і 

діями. Спокій і розважливість допоможуть 
зберегти мир у відносинах з близькими і 
колегами і обійти конфліктні ситуації.

ТЕРЕЗИ. Ви будете повністю 
зайняті справами, важливими 
для вас. Ви не особливо уважні 

до почуттів інших, самовпевнена манера 
спілкування може відштовхнути оточую-
чих і спровокувати образи.

СКОРПІОН. На цьому тижні ви 
здатні бути надзвичайно продук-
тивними і досягати успіху. Однак 

важливо зберігати спокій і не піддаватися 
на провокації. Здатність іти на компроміси 
зміцнить ваші особисті стосунки.

СТРІЛЕЦЬ. Куди б ви не піш-
ли і кого б не зустріли, ви змо-
жете зарядити інших своїм хо-

рошим настроєм і оптимізмом. Можете 
покладатися на свою інтуїцію.

КОЗЕРІГ. Ви будете сповне-
ні ентузіазму і впевненості в 
собі. Можете братися за вирі-

шення непростих завдань, але тримай-
теся подалі від суперечок і конфліктних 
ситуацій.

ВОДОЛІЙ. Ви зможете досяг-
ти успіхів у професійній діяль-
ності і зміцнити свій авторитет 

в очах колег і начальства. Ваші ідеї і дум-
ки цінують в колективі, оточуючі прислу-
хаються до ваших порад.

РИБИ. Виявіть наполегливість 
при вирішенні проблем. Ваші 
життєва сила і впевненість у собі 

позитивно вплинуть на оточуючих. Твердо 
відстоюйте свою точку зору і переконання. 

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 13-19 ЧЕРВНЯ

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
 БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН КИЇВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я 
Про затвердження нормативно-грошової 

оцінки земель населених пунктів Гірської 
сільської ради

Розглянувши технічну документацію з нор-
мативної грошової оцінки земель населених 
пунктів Гірської сільської ради Бориспіль-
ського району Київської області (с. Гора, с. 
Мартусівка, с. Ревне, с. Затишне) розроблену 
ТОВ «ЛА ЗЕМГРУП», керуючись ст. 271 Подат-
кового кодексу України, ст. 23 Закону України 
«Про оцінку землі», ст. 9 Закону України «Про 
засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності», п. 34 ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», Постановою кабінету Міністрів 
України від 03.11.2021 № 1147 «Про затвер-
дження Методики нормативної грошової 
оцінки земельних ділянок», Гірська сільська 
рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію з нор-

мативної грошової оцінки земель населених 
пунктів Гірської сільської ради Бориспіль-
ського району Київської області (с. Гора, с. 
Мартусівка, с. Ревне, с. Затишне).

2. Ввести в дію нормативну грошову оцінку 
земель населених пунктів Гірської сільської 
ради Бориспільського району Київської об-
ласті (с. Гора, с.Мартусівка, с. Ревне, с. Затиш-
не) з 1 січня 2023 року.

3. Визнати такими, що втрачають чинність 
з 1 січня 2023 року рішення: 

3.1. Гірської сільської ради від 21.03.2017 
№ 630-32-7 «Про затвердження технічної 
документації з нормативно грошової оцінки 
земель села Гора Бориспільського району 
Київської області»;

3.2. Мартусівської сільської ради від 
20.02.2016 № 42-04-05 « Про затвердження 
нормативної грошової оцінки земель села 
Мартусівка Бориспільського району Київ-
ської області»;

3.3. Ревненської сільської ради від 
07.04.2016 № 53-5-VIII «Про затвердження тех-
нічної документації з нормативної грошової 
оцінки земель села Ревне Бориспільського 
району Київської області»;

3.4. Ревненської сільської ради від 
07.04.2016 № 54-5-VIII «Про затвердження тех-
нічної документації з нормативної грошової 
оцінки земель села Затишне Бориспільського 
району Київської області».  

4. Оприлюднити дане рішення у відповід-
ності до чинного законодавства України. 

5. Контроль за виконанням даного рішення 
покласти на постійну комісію Гірської сіль-
ської ради Бориспільського району Київської 
області з питань земельних відносин, плану-
вання територій, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища.

від 19 травня 2022 року
№ 1143-32-VIIІ  

Сільський голова                                                                    
Роман ДМИТРІВ

ТОВ «Перший український 
експертний центр» повідомляє 
співвласників житлового будин-
ку в м. Бориспіль, вул. Київський 
шлях, 95, що з 01.08.2022 року 
буде достроково, в односторон-
ньому порядку, припинено дію 
Договору від 29.04.2020 р. «Про 
надання послуги з управління 
багатоквартирним будинком» та 
буде здійснена процедура при-
йому-передачі житлового будин-
ку та газової котельні даного бу-
динку співвласникам.


