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НЕ ВИСТАЧАЄ БЕНЗИНУ ДЛЯ
РОБОТИ ПОЖЕЖНИХ МАШИН

 «Вісті» уже писали на
тему кругових розв’язок у
листопаді минулого року.
Повернутися до цієї теми
спонукав електронний
лист читача щотижневика
Миколи Пушкаря, який
аналізує переваги руху по
колу на перехрестях.
Ірина КОСТЕНКО

Богдан РАК

«Хотілось би привернути увагу
влади міста до вдалого підходу у
містобудівництві, що добре зарекомендував себе у Європі — кругового руху, що додає безпеку та швидкість проїзду перехресть, зменшує
аварійність та вартість підтримки
роботи світлофорів», — зазначив
наш читач. Свої думки він проілюстрував підбіркою наочних матеріалів.
«Кільце на перехресті п’яти доріг» — так називалася стаття піврічної давнини, у якій заступник міського голови Віталій Горкун продемонстрував ескізний варіант кругової розв’язки на перетині вулиць
Головатого, Лютневої (нині Валерія

Засушлива та спекотна погода
додала чимало роботи місцевим
пожежникам. Щодня їм доводиться виїжджати на тушіння трави та
полів у селах громади. Особливо складно тушити пожежі на полях, коли зерно починає достигати. Проблем додає відсутність
пального.
«За останні півроку ми отримали багато техніки. Вона не нова,
але в гарному, придатному для

Гудзя) і Толстого (тепер Старокняжицька) у місті Борисполі. Тоді передбачалося, що протягом зими буде виготовлено робочий проект, а
з настанням тепла його можна буде
реалізувати.
На жаль, сьогодні такі проекти
навіть не розглядаються, їх відкладено до мирних часів. Але Віталій Горкун запевнив «Вісті», що
від перспективи облаштування
кругових розв’язок місто не відмовляється. «Круговий рух значно
упорядковує потоки транспорту,
— зазначив керівник. — Але ок-

рім презентованого вже проекту
на перехресті п’яти доріг, планується вивчити ситуацію на перетині вулиць Європейська — Шевченка. Більше таких можливостей
поки що міська влада не бачить. У
Борисполі проблема в тому, що не
витримані червоні лінії і розширювати дороги немає куди. Зокрема, на перехресті вулиць Старокиївська і Момота, хоч воно і здається чималим, місця для кругової
розв’язки, відповідно до державних будівельних норм, не вистачає».

ЧОМУ В БОРИСПОЛІ СТОЯТЬ
НОВІ ЛІФТИ, НА ЯКІ СКИДАЛИСЯ
МЕШКАНЦІ?
Ірина КОСТЕНКО

ВИ ВЖЕ ЗАПЛАТИЛИ ЗА ГАЗ У ТРАВНІ?
ДОВЕДЕТЬСЯ ПЛАТИТИ ЩЕ РАЗ
Ілона НЕГОДА
ГК «Нафтогаз України» повідомила про зміну постачальника газу для мешканців Київщини. За
інформацією компанії, попередні
постачальники газу (в тому числі ТОВ «Київоблгаз Збут», що обслуговував Бориспільщину), не
змогли виконувати свою функцію
з невідомих причин, тому відтепер споживачі (у кількості майже
9 мільйонів домогосподарств) отримуватимуть газ від так званого
«постачальника останньої надії».
Начебто невинна на перший погляд новина насправді таїть в собі велику проблему для добросовісних споживачів, що намагаються
платити за газ якнайшвидше. Чому?
Бо оплата, здійснена наперед, в тому числі за травневий газ, не буде
врахована постачальником. Зараз
ці кошти «зависли в повітрі».

Переплата не
переходить до нового
постачальника
Пояснюємо подробиці. Постачальник останньої надії — компанія, яка зобов’язана «підхопити»
клієнта проблемного постачальника, щоб той не опинився без га-

зу. Зараз цю функцію виконує компанія «Нафтогаз України». Зміна відбулась автоматично і не потребує
перезаключення договорів чи інших дій.
Клієнти «Нафтогаз України» отримуватимуть газ за ціною 7,96 грн/
куб.м з ПДВ, без вартості розподілу
(доставки). За доставку, як і раніше,
сплачуватимемо АТ «Київоблгаз».
Оплата за газ, спожитий до 30 квітня 2022 року, здійснюється на рахунок попереднього постачальника
(тобто ТОВ «Київоблгаз Збут»»), а от
із 1 травня газ потрібно оплачувати
на рахунки ГК «Нафтогаз України».
Таким чином, ті домогосподарства, що поспішили розрахуватися
за газ у травні, до отримання офіційних рахунків, чи зробили передоплату на ТОВ «Київоблгаз Збут», можуть втратити сплачені кошти. Нафтогаз уже пояснив, що переплата
за газ не перейде автоматично в іншу компанію. Щоб повернути надміру сплачене, необхідно звернутися
до попереднього постачальника газу з запитом на повернення коштів.
Як і коли будуть повертатися кошти,
поки невідомо.
Якщо ви не хочете залишатися з
Нафтогазом, можете підшукати собі
іншого постачальника. Але для цього доведеться постаратися — з’ясувати, які компанії продовжують пра-

цювати з населенням у вашому населеному пункті та які в них тарифи,
зараз складно.

Коли будуть
нові рахунки?
Процес формування рахунків за
травень затримується. Усі рахунки
за спожитий газ у попередньому місяці будуть доступні після 20 червня, в особистому кабінеті my.gas.ua
(номер особового рахунку можна
отримати в контакт-центрі за телефонами +38 066 300 2 888, +38
098 300 2 888, +38 093 300 2 888)
та чат-ботах GASUA Viber, Telegram
і NaftogazGasSupply у Facebook
Messenger. Друковані рахунки доставить Укрпошта після 25-го числа
поточного місяця, і лише в тих регіонах, де відсутні бойові дії.
При оплаті за газ в особистому
кабінеті діє знижка у розмірі 1%.
Послугу розподілу природного
газу, як і раніше, здійснює АТ «Київоблгаз». Рахунки для сплати за
доставку газу можна завантажити
з особистого кабінету на сайті 104.
UA. Також на сайті 104.UA слід і надалі передавати показники спожитого за місяць газу.
Підготовано за матеріалами з офіційних джерел та інтернет-видань

роботи стані. Її достатньо для забезпечення наших потреб, але
майже вся техніка має бензинові двигуни. В час дефіциту палива це велика проблема, особливо в літній, пожежонебезпечний
період. Деякі заправки відмовляються заправляти пожежні авто
навіть за наявності бензину, мотивуючи це відсутністю у нас талонів», — зазначає Андрій Макаров, керівник місцевої пожежної
охорони Бориспільської громади.

Програму співфінансування
у Борисполі призупинено, як і
всі роботи, що потребують капітальних видатків.
До «Вістей» звернулися мешканці будинку 2 на вулиці Нова
ІІ. Торік там проводилися роботи по заміні двох ліфтів за програмою співфінансування.
«Ліфти зроблені ще до війни, їх
залишилося тільки запустити, —
жаліються люди, — а ми вимушені пішки ходити».
Заступник Бориспільського
міського голови Віталій Горкун
підтвердив інформацію: «На Новій ІІ, буд. 2 уже виконана фінальна стадія робіт — залишилося
включити, щоб люди їздили. На
жаль, ми сьогодні не маємо змоги ці роботи оплатити. Підприємство, яке їх виконувало, погодилося, що заплатимо кошти пізніше. Але існує інша проблема:
спеціалісти, які можуть виконувати такі роботи, зараз захищають Україну. Як тільки підприємство набере потрібних спеціалістів, ліфти запустять. Проте сьогодні непросто знайти фахівців».
Під час сесійного засідання Бориспільської міської ради приймалося рішення, яке стосувалося ще двох ліфтів, які замінювали
за програмою співфінансування.
Саме питання співфінансування
у порядку денному сесії і спонукало звернутися за роз’ясненнями до заступника міського голови Тамари Матяш, адже співфінансування на сьогодні не видається реальним.
Вона пояснила, що йдеться
про завершення робіт за програмою співфінансування, які були
розпочаті торік. І це роботи по
заміні ліфтів.
«Тендер по заміні ліфтів у

складчину у двох багатоповерхівках на вулицях Головатого і
Бежівка відбувся запізно, роботи
до кінця року повноцінно виконати не встигли. У реалізації цих
проектів брали участь мешканці
будинків. Було прийнято рішення
придбати ліфти, щоб людські гроші не пропали, а виконання робіт
перенесли на 2022-й рік. Роботи
уже виконані. На сесію виносилося суто технічне питання, щоб
управляюча компанія УМКП-1
могла поставити ці ліфти на облік.
У час війни нових проектів
співфінансування бути не може.
Важливо максимально завершити проекти минулого року. Така
ж ситуація на Новій ІІ, будинок 2.
Оскільки роботи вже зроблені, ми домовляємося із підрядником, що ліфти запустимо, а підрядна організація очікуватиме
оплати, доки не буде дозволу Кабінету Міністрів оплачувати капітальні видатки», — зазначила Тамара Матяш.
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БОРИСПІЛЬСЬКІ БУДМАТЕРІАЛИ ДОПОМАГАЮТЬ ВІДНОВЛЮВАТИ
ЗРУЙНОВАНУ ІНФРАСТРУКТУРУ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ
 Відновлення транспортної інфраструктури на
звільнених територіях — завдання номер один, адже це
не лише зручні маршрути для людей, а й швидка доставка
необхідних товарів та матеріалів у постраждалі від війни
громади. Особливу увагу приділяють головним трасам,
таким як дорога М-03 Київ-Харків-Довжанський. На цій
магістралі, поблизу села Борщів у Броварському районі,
аби зупинити просування ворога на Київ, був підірваний
міст через річку Трубіж.
Богдан РАК, фото автора
Через це маршрут з Києва на
Харків та Полтаву став пролягати
через місто Переяслав, що збільшувало час у дорозі майже на годину.
Відразу після відступу російських військ із території Київщини
були розпочаті роботи з відновлення дороги. 9 травня було закінчено
облаштування тимчасового проїзду через річку Трубіж. Після цього
будівельники розпочали підготовку до відновлення постійного мосту.
Роботи на місці виконує підприємство ТОВ «МП Мостострой». Робітники вже розчистили ділянку від залишків старої конструкції та розпочали
облаштування фундаменту для нового мосту. Для цього етапу потрібен бетон. Багато бетону. Його безперервно доставляє на будмайданчик бориспільське підприємство ПрАТ «БКБМ».
«На сьогодні наші потужності задіяні у відбудові пошкоджених під
час російського вторгнення об’єктів, таких як переправи, мости,

Ігор Шалімов: «Наша
держава під час війни
зазнала великих руйнувань. І
поки ЗСУ відбивають ворога
на сході та півдні, наше
завдання як виробничників —
зробити все задля того, аби
зруйнована інфраструктура
якнайшвидше відновилась,
щоб і сліду від присутності
загарбників на нашій землі
не залишилось»

школи, лікарні. Зараз ми виконуємо роботи по виготовленню будівельних матеріалів для відновлення мосту в Борщеві, поставляємо
залізобетонні конструкції у Чернігівську, Сумську та Дніпровську області», — зазначає голова правління ПрАТ «БКБМ» Ігор Шалімов.
Вже з шостої ранку на підприємстві черга з автомобілів. Бетон чекають на одних об’єктах, готові конструкції — на інших. Відпочивати
особливо немає коли. Але ніхто не
скаржиться. Усі працюють заради
однієї мети — відновлення України.
«Наша держава під час війни зазнала великих руйнувань.
І поки збройні сили відбивають
ворога на сході та півдні, наше
завдання як виробничників —
зробити все задля того, аби зруйнована інфраструктура якнайшвидше відновилась, щоб і сліду
від присутності загарбників на
нашій землі не залишилось», —
підкреслює Ігор Шалімов.

ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ГОТУЮТЬ ГУРТОЖИТКИ

У Глибокому стан гуртожитку зовсім плачевний. Окрім того, що
будівля дуже стара і про неї протягом багатьох років не було
кому дбати, доведеться кардинально вирішувати проблеми з
водопостачанням, каналізацією, електропостачанням
Ірина КОСТЕНКО, фото автора
Сесією Бориспільської міської ради було прийнято рішення
про внесення змін до бюджету,
яким передбачається виділення
коштів на проектування робіт по
капітальному ремонту двох гуртожитків, у яких можна буде розмістити внутрішньо переміщених
осіб. Про це повідомила «Вістям»
заступник Бориспільського міського голови Тамара Матяш.

Гроші на проектування
перенаправили з
коштів, передбачених
на ремонт школи
Вона зазначила, що є багато
звернень, зокрема від Запорізької
військово-цивільної адміністрації,
щоб забрати до нашої громади частину переселенців. Бориспіль не

має вільного житла, але є пусті гуртожитки у Глибокому і Сеньківці,
які за бажанням можна відновити.
Було прийнято рішення зробити в
них мінімально необхідний ремонт
для того, щоб до зими туди можна
було заселити переселенців.
Гуртожиток у Сеньківці (недобудоване приміщення в центрі села) Бориспільській громаді подарував племінний завод «Агро-регіон», а глибоцький гуртожиток уже
на балансі управління житлово-комунального господарства. Обидва
гуртожитки можна встигнути відремонтувати до холодів.
Щодо джерел фінансування проектних робіт, Тамара Матяш зазна-

чила, що йдеться про перерозподіл
коштів у межах головного розпорядника — управління капітального будівництва. У рішенні, зокрема,
йдеться: «Зменшити суму по об’єкту «Капітальний ремонт центрального входу в Бориспільському НВК
«Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів
— загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» імені Костянтина Могилка»
на суму 980 277 грн.
Збільшити видатки на суму 980 277
грн, в тому числі на об’єкти:
• виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщення гуртожитку для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб по
вул. Центральна, 21 в с. Глибоке —
446 255 грн;
• виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщення гуртожитку для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб по
вул. Набережна, 64 в с. Сеньківка —
534 022 грн». Таким чином, рішення
стосується лише фінансування проектної документації, мова про виділення коштів на сам ремонт не йде.

Стан будівель
плачевний, за що
ремонтувати —
невідомо

Про стан гуртожитків, які планується ремонтувати, «Вістям» розповів заступник міського голови Віталій Горкун.

Керівник розповів, що у Сеньківці вигнано «коробку», поштукатурені стіни у більшості кімнат і коридорів. Потрібно зробити опоряджувальні роботи і підключитись
до комунікацій. Ситуація у Сеньківці значно краща, роботи менше.
У Глибокому стан зовсім плачевний. Окрім того, що будівля дуже
стара і про неї протягом багатьох
років не було кому дбати, доведеться кардинально вирішувати
проблеми з водопостачанням, каналізацією, електропостачанням.
За словами Віталія Горкуна, уже
є домовленість з генеральним директором ДТЕК «Київські регіональні електромережі» Віталієм
Шайдою, який пообіцяв максимальне сприяння у вирішенні питань електропостачання цих двох
приміщень. На сьогодні казначейству дозволено пропускати кошти на реконструкцію і капітальний
ремонт будівель, де поселятимуть
внутрішньо переміщених осіб.
Поки не буде готова проектна
документація, вартість робіт не
зможе назвати ніхто. Так само поки невідомо, хто фінансуватиме
ремонт — Бориспільська територіальна громада, область чи держава.
ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В ІНТЕРНЕТІ,
ЗАЛИШАЙТЕ СВОЇ КОМЕНТАРІ,
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ УЧАСТЬ В
ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.
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ДЕНЬ ВУЛИЧНОЇ ПАТРІОТИЧНОЇ МУЗИКИ
18 червня у Борисполі у міському парку пройшов День вуличної
патріотичної музики. Цьогоріч фестиваль був присвячений збору коштів для військових та мешканців
деокупованих територій.
Свято музики тривало весь день.
Виступали танцювальні колективи,
вокалісти з різних куточків України
та актори Національного академічного драматичного театру ім. Івана
Франка: народний артист України Анатолій Гнатюк та заслужені
артисти України Андрій Романій і
Олексій Паламаренко. Долучився

до заходу і Бориспільський міський голова Володимир Борисенко,
який подякував мешканцям міста,
волонтерам та учасникам заходу.
На заході було представлено
багато талановитих колективів
не лише з нашого міста. Leader
Dance, Reborn Clan Breaking School,
DMDance, Ненсі, Vladka Mala&
Bahmat, Дофамін, The КУМ, LOVKO
BAND, 77 CHASOFF — це лише неповний перелік учасників.
День Вуличної патріотичної музики став майданчиком обміну
позитивною енергією, емоційної

підтримки та творчого самовираження.
Як результат, працівники закладу «Park Bar» зібрали 12000 грн для
допомоги цивільним на деокупованих територіях. Ще 3400 грн зібрав
БФ «Стугна» на Алеї майстрів на автомобіль для батальйону Кульчицького. 10409,50 грн вдалося зібрати
волонтерському центру «Перемога» — кошти підуть на виконання
запитів, які надходять від наших
захисників.
Джерело: Управління молоді та
спорту Бориспільської міської ради

У БОРИСПОЛІ СТАРТУВАВ
БЕЗКОШТОВНИЙ КУРС ІЗ
ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

14 червня на базі Міської центральної бібліотеки за підтримки
Управління освіти і науки стартував безкоштовний курс із вивчення української мови. Протягом
навчання учасники отримуватимуть практичні завдання, рекомендації та навчальні матеріали,
які допоможуть подолати мовний
бар’єр та повністю перейти на
державну мову.

КОМАНДИ УСТАНОВ МІСТА ВЗЯЛИ
УЧАСТЬ У ФУТБОЛЬНОМУ ТУРНІРІ

Перше вступне заняття провели
вчителі Бориспільської ЗОШ №8
Олена Яценко та Юлія Лукаш. На
мовний курс записалося більше 20
осіб віком від 17 до 70 років із Харкова, Маріуполя, Луганська, Київської області та інших міст України.
Джерело: Управління освіти і
науки Бориспільської міської ради

БОРИСПІЛЬСЬКІ УЧНІ ПЕРЕМОГЛИ У
ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНІЙ ГРІ

18 червня на стадіоні «Колос»
відбувався благодійний турнір
із футболу між командами різних
установ міста: міської ради та районного управління поліції, патрульної поліції, прокуратури й
суду, Клубу любителів футболу,
батьків вихованців ФК «Фаворит».
Також взяли участь члени добровольчих формувань та військовослужбовці. Переможцем стала команда патрульної поліції.
Джерело: Управління молоді та
спорту Бориспільської міської ради

Рій «Молода Січ» Бориспільського НВК «Гімназія «Перспектива» (вихователь Наталія
Сосімович) — переможці в ІІ
(обласному) етапі Всеукраїнської
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»),
підсумки якого були визначені 16
червня 2022 року:

І місце — конкурс «Київщинознавство»;
ІІІ місце — конкурс «Рятівник».
Бажаємо юним патріотам подальших успіхів, наполегливості
та ніколи не втрачати справжній
козацький дух.
Джерело: Управління освіти і
науки Бориспільської міської ради
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ПЛЯЖНИЙ СЕЗОН
У БОРИСПОЛІ:

Гульківка:

пустка з
деревами-привидами
Територія біля Гульківки останні 5 років є «острівцем стабільності» — після реконструкції тут так само пусто, голо й
незатишно. Видно, що природа
так і не відновилася після варварського втручання. «Алея
пеньків», як влучно прозвали її
бориспільці, поповнилася зовсім
всохлими деревами, до яких ще
не добралася пилка комунальників. Висаджені вздовж озера
молоді клени теж прийнялися
не всі. Алеї сакур більше немає.
Недільного ясного дня Гульківка
не може похвалитися кількістю
відпочивальників. На березі загоряє один чоловік, ще кілька
рибалять. Дитячий майданчик
теж пустий. В очікуванні відвідувачів і пересувне кафе «Veterano
Coffee», що розташувалося в
затишному місці під деревами
на виході з території. Вбиральні
на озері немає, як немає і кущів
«на всякий випадок», тому куди
ходити в туалет після вживання
напоїв, невідомо.

ІЗ КАФЕ, АЛЕ БЕЗ
КУПАННЯ Й ТУАЛЕТІВ
 Обговорюваний нещодавно в одній із бориспільських груп
у соцмережі Фейсбук пост, в якому йшлося про чоловіка, що
справляв нужду прямо в Олесницьке озеро, викликав неоднозначну
реакцію бориспільців. Поки одні з них емоційно кричали «Ганьба!»
та прикликали кари небесні на його голову, інші зауважували,
що громадська вбиральня на озері, м’яко кажучи, не стимулює
до користування нею. Позаторік «Вісті» досліджували територію
найбільшого міського озера, тому вирішили перевірити, що змінилося
за цей час. Крім того, завітали ще й на Гульківку, де кілька років тому
проводились заходи з благоустрою.
Ілона НЕГОДА, фото автора

Олесницьке озеро:

Закинута територія поряд із
озером, де в часи СРСР був табір
праці і відпочинку для студентів,
здалеку виглядає затишнішою
за благоустроєну Гульківку. Тут
зелено та прохолодно, однак відпочивати неможливо — залишки

«Давай краще сходимо у кущики»
Недільного дня на Олесницькому людно. Втім, найбільше відпочиваючих не на самому озері
чи пляжі, а на території з правого
боку озера, яку не зачепили благоустрій та реконструкція. Там, у
тіні розлогих дерев, хтось розгорнув скатертину з наїдками, хтось
розпалює вогнище для шашлику,
а хтось просто відпочиває, насолоджуючись пташиним співом та
відносною тишею.
На пляжі загоряють кілька відпочивальників, на лавочці п’ють

пиво молоді чоловіки, а в озері
плаває лише один відчайдух, який
зважився зануритися у брудну
воду. Ще кілька чоловіків рибалять з протилежного боку озера.
Родина, що прийшла з дитиною,
виглядає розчарованою. «Заходити в воду не можна, можеш
лише намочити ніжки. Якщо хочеш купатися, підемо до фонтану. Бо море нам у цьому році не
світить», — зітхає жінка. Вода й
справді виглядає непривабливо.

будівель аварійно небезпечні, а
чагарники заважають вільному
проходу. Крім того, ділянка в
приватному користуванні, тому
розраховувати на неї в найближчому майбутньому бориспільцям
не варто.

Для бажаючих охолодитися
напоями або навпаки, випити
гарячої кави, під деревами
розмістилося мобільне кафе
мережі «Veterano Coffee».

У підсумку

До слова, про заборону купатися через невідповідність води
епідеміологічним показникам
свідчить і табличка перед входом до озера, її так і не знімали
з початку відкриття озера після
реконструкції. А от до чого не
придерешся, то до сміттєвих урн
— вони чисті й пусті, крім того,

біля входу на територію озера є
ще й два сміттєвих контейнери.
Є й зручні доріжки навкруг озера — пішохідна й велосипедна.
Молоді висаджені дерева виглядають здоровими — видно, що
про них дбають та регулярно поливають.

Ще в одній затіненій оазі —
дитячому майданчику — теж
гамірно. Одна з дівчаток проситься у мами в туалет, який якраз знаходиться майже поряд.
Прямують туди, мама заглядає
всередину і відразу виходить зі
словами: «Давай краще сходимо у кущики, отам, біля канави з
водою». Туалет і справді виглядає жахливо. Брудні підлога та
стіни, фекалії, відсутність паперу та води, зграї мух. Невідомо,
чия в тому вина — некультурних
бориспільців чи відповідальних
за прибирання, що недбало виконують свої обов’язки.

Ми усвідомлюємо, що даний
матеріал мешканці, а особливо
влада міста, сприйме як критику.
Однак сподіваємося, що наведена інформація та наші враження
спонукають до конструктиву та
змусять задуматися всіх причетних. Журналіст чесно намагався
знайти «плюси» у благоустрої
колись «диких» територій двох
міських озер. Видно, що замовники та виконавці робіт по-своєму
старалися, от тільки благі наміри
призвели до трохи неочікуваних
результатів. Природа не прощає
насилля над собою, і пізніше відплачує — пусткою, де нічого не
хоче приживатися, брудною та

гниючою водою, відсутністю риби
та птахів.
В результаті діти, яких війна
позбавила морського відпочинку, залишились без повноцінного відпочинку на озерах міста, а
єдиною можливістю охолодитися
у спеку залишився фонтан біля
міської ради.
Щодо стану туалета, який став
приводом для репортажу, він свідчить про відсутність будь-якої поваги до мешканців та гостей міста.
Замість цивілізаційного вибору,
комфорту та зручності бориспільцям пропонують альтернативу —
води озера чи кущі, що принижує
людську гідність.
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Виконавчий комітет Бориспільської
міської ради продовжує конкурс на
заміщення вакантних посад в органах
місцевого самоврядування.
П’ятої категорії.
Начальник управління землеустрою та кадастру:
— кваліфікаційні вимоги: вища
освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем спеціаліста, магістра за напрямком: геодезія, картографія,
землевпорядкування, земельний
кадастр; вільне володіння державною мовою;
— посадові обов’язки: організовує роботу управління; несе персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання покладених
на управління завдань; розробляє та
здійснює заходи щодо поліпшення
організації та підвищення ефективності роботи управління та інші;
— посадовий оклад 7400 грн, надбавка за вислугу років та надбавка
за ранг виплачується у розмірі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268
«Про упорядкування структури та
умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших
органів».
Начальник управління інформаційних технологій:
— кваліфікаційні вимоги: вища
освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем спеціаліста, магістра за напрямком: інформаційні технології,
комп'ютерні системи, інформатика,
програмування; вільне володіння
державною мовою;
— посадові обов’язки: організовує роботу управління; несе персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання покладених
на управління завдань; розробляє та
здійснює заходи щодо поліпшення
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організації та підвищення ефективності роботи управління та інші;
— посадовий оклад 7400 грн, надбавка за вислугу років та надбавка
за ранг виплачується у розмірі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268
«Про упорядкування структури та
умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших
органів».
Шостої категорії.
Головний спеціаліст з питань
запобігання корупції управління
юридично-кадрового забезпечення та з питань запобігання
корупції:
— кваліфікаційні вимоги: вища
освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем спеціаліста, магістра за напрямком «Правознавство»; вільне
володіння державною мовою;
— посадові обов’язки: здійснює
системну роботу щодо запобігання
корупційних діянь та інші;
— посадовий оклад 5500 грн, надбавка за вислугу років та надбавка
за ранг виплачується у розмірі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268
«Про упорядкування структури та
умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших
органів».
Головний спеціаліст відділу
нормативно-правового забезпечення управління юридично-кадрового забезпечення та з питань
запобігання корупції:
— кваліфікаційні вимоги: вища
освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем спеціаліста, магістра за напрямком «Правознавство»; вільне
володіння державною мовою;
— посадові обов’язки: бере участь

у розгляді звернень з правових питань громадян, підприємств, установ,організацій усіх форм власності,
об’єднань громадян, політичних партій тощо; сприяє своєчасному вжиттю
заходів за актами прокурорського
реагування, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів та інші;
— посадовий оклад 5500 грн, надбавка за вислугу років та надбавка за
ранг виплачується у розмірі відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати
праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури,
судів та інших органів».
Головний спеціаліст відділу
експлуатації та підтримки інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури управління інформаційних технологій:
— кваліфікаційні вимоги: вища
освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем спеціаліста, магістра за напрямком: інформаційні технології,
комп'ютерні системи, інформатика,
програмування; вільне володіння
державною мовою;
— посадові обов’язки: забезпечує
якісну експлуатацію систем і мереж,
програмно-апаратних комплексів,
системи баз даних у виконавчому
комітеті міської ради та інші;
— посадовий оклад 5500 грн, надбавка за вислугу років та надбавка
за ранг виплачується у розмірі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268
«Про упорядкування структури та
умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших
органів».
Головний спеціаліст відділу документообігу та контролю адміні-

стративного управління:
— кваліфікаційні вимоги: вища
освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем спеціаліста, магістра; вільне
володіння державною мовою;
— посадові обов’язки: базові
знання та навички діловодства, наявність комунікативних та організаторських здібностей та інші;
— посадовий оклад 5500 грн, надбавка за вислугу років та надбавка
за ранг виплачується у розмірі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268
«Про упорядкування структури та
умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших
органів».
Головний спеціаліст відділу
орендних відносин управління
землеустрою та кадастру:
— кваліфікаційні вимоги: вища
освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем спеціаліста, магістра за напрямком: геодезія, картографія,
землевпорядкування, земельний
кадастр; вільне володіння державною мовою;
— посадові обов’язки: надання
якісних адміністративних послуг
мешканцям міста щодо користування землею на умовах оренди,
суперфіцію, емфітевзису, сервітуту,
постійного користування та інші;
— посадовий оклад 5500 грн.,
надбавка за вислугу років та надбавка за ранг виплачується у розмірі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006
№268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників
апарату органів виконавчої влади,
органів прокуратури, судів та інших
органів».
Головний спеціаліст відділу
орендних відносин управління

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.
Земельну ділянку у власника від 5 до 10
соток в м. Бориспіль, або 20 км. від Києва.
Тел.: 0 67 4040137.
Квартиру у власника на першому поверсі в місті 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. Олександрівка, 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.

землеустрою та кадастру:
— кваліфікаційні вимоги: вища
освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем спеціаліста, магістра за напрямком: геодезія, картографія,
землевпорядкування, земельний
кадастр; вільне володіння державною мовою;
— посадові обов’язки: надання
якісних адміністративних послуг
мешканцям міста щодо користування землею на умовах оренди,
суперфіцію, емфітевзису, сервітуту,
постійного користування та інші;
— посадовий оклад 5500 грн, надбавка за вислугу років та надбавка за
ранг виплачується у розмірі відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати
праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури,
судів та інших органів».
Заяви про участь у конкурсі приймаються протягом до 30 червня
2022 року календарних днів з дня
оприлюднення оголошення.
Для участі у конкурсі необхідно
звертатись за адресою:
вул. Київський Шлях, 72, к. 401, т.
5-58-57, 5-58-56 та надати наступні
документи (до копій пред’являються
оригінали документів):
• заповнена особова картка (форма П-2ДС, фото розміром 3х4 см);
• копія паспорта громадянина
України;
• копія ідентифікаційного номера;
• автобіографія;
• копії документів про освіту;
• копія трудової книжки;
• копія військового квитка;
• витяг з єдиного державного реєстру декларацій за 2021 рік (про
подання декларації);
• згода на обробку персональних
даних.

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.
Бориспіль Тел.: 0 67 4040137, агенство
нерухомості.
Куплю земельну ділянку у власника в м.
Бориспіль або с. Гора, с. Чубинське, с.
Щасливе. Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника
в селі Гора від 5 до 100 га. Тел.: 0 67
4040137, Дмитро.
Куплю земельну ділянку у власника в
селі Велика або Мала Олександрівка, с.
Гора, с. Щасливе або с. Проліски від 5
соток. Тел.: 0 67 4040137, Дмитро Борисович.
Здам

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ

ТОРГОВІТел.:МІСЦЯ
0635714848
м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»

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., центр, вул. К. Шлях, ціна договірна. Тел.: 0 95 4303520.
Врем'янку, місце для авто, ціна договірна. Тел.: 0 50 5456870.
Приміщення с. Старе, Бориспільський
р-н, 950 кв.м, для вирощування птиці та
тварин, електрика, 0,6 га, 7000 грн. Тел.:
0 67 1646429.
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НАЙМУ
Бориспіль

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

ПРОДАМ:
Будівельні матеріали
Бориспіль

Пісок яружний, з доставкою, за низькими цінами. Тел.: 0 67 2497515.
Тварини
Бориспіль
Молоду дійну кізочку, молоко дуже добре
без запаху. Ціна договірна. Тел.: 0 97 5312785.

РІЗНЕ
Бориспіль

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

Вулики, система «Українець», ціна договірна. Тел.: 0 67 9945800

ПОСЛУГИ
Бориспіль

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

РІЗНЕ
Місто: Бориспіль
Втрачене посвідчення офіцера, серія УК №203596,
видане на ім'я Мішаріна Олександра Сергійовича
військовою частиною А2215 2017 р., ввадати недійсним.
Втрачене посвідчення учасника бойових дій, серія
МВ №052942, видане на ім'я Беседіна Юрія Олександровича Головним управлінням Національної
гвардії України 20.09.2016 р., вважати недійсним.
Втрачений диплом за спеціальністю «Технологія
зварювального виробництва» №761077, виданий
на ім'я Кузьменко Тетяни Андріївни Київським механіко-металургійним технікумом 30 червня 1982 р.,
вважати недійсним.

ТОВ «СТАЛЬ ІНВЕСТ» повідомляє про наміри отримати Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в процесі діяльності торговельно-розважального
центру «Аеромол», що знаходиться на вул.
Київській шлях, 2/6 у м. Бориспіль Київської
області.
Предметом діяльності підприємства є
надання в оренду й експлуатацію власного
чи орендованого нерухомого майна. Підприємство віднесено до третьої групи за
ступенем впливу об'єкту на забруднення
атмосферного повітря, та не потребує взяття на державний облік за обсягами потенційних викидів забруднюючих речовин в
атмосферу.
З метою отримання Дозволу нами була
проведена Інвентаризація викидів забруднюючих речовин та розроблені Документи,
у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами нашого підприємства. Після висловлювання побажань,
Документи у яких обґрунтовуються обсяги
викидів, для отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря, буде надано для затвердження у
відповідних Державних органах.
У результаті проведення вищевказаних
робіт встановлено, що на підприємстві налічується 13 стаціонарних джерел викидів.
Джерелами утворення викидів є два водогрійних котли типу «Vitoplex 100», дахові
кондиціонери газові

LENNOX FDM 10 од. та обладнання для
кондиціонування повітря.
Потужність викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від ТРЦ становить: 0,169 г/с та 0,303 т/рік, в т.ч: оксиди
азоту - 0,172 т/рік; оксид вуглецю - 0,066 т/
рік; фреон -0,064 т/рік. Парникові гази: метан – 0,005 т/рік; вуглецю діоксид - 274,326
т/рік; азоту(1) оксид (N2O) - 0,0005 т/рік та
ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть
– 0,0000006 т/рік.
Нормативна санітарно-захисна зона для
даного виду діяльності не встановлюється. Відповідно до проведених розрахунків
розсіювання при одночасній роботі всіх
джерел викидів максимальні розрахункові
концентрації у приземному шарі атмосфери
в частках ГДК по всім речовинах біля житлової забудови магазину нижчі від допустимих
(1 ГДК).
Зауваження та пропозиції щодо намірів
приймаються в місячний термін після публікації оголошення до Бориспільської районної державної адміністрації Київської області за адресою: 08300, Київська область,
м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 74, тел.
(04595) 6-12-58, 6-06-81, 6-14-38.
Генеральний директор В. М. Тарасова

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В ІНТЕРНЕТІ,
ЗАЛИШАЙТЕ СВОЇ КОМЕНТАРІ,
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ УЧАСТЬ В
ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.
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Білборд (або бігборд), рекламний щит — вид зовнішньої реклами у вигляді щита, що встановлюється зазвичай уздовж вулиць,
трас. Це висока, окрема конструкція, яка потрапляє у поле зору
водіїв, пасажирів та пішоходів.
Реклама на бордах є дієвим інструментом для проведення
разових і довгострокових рекламних кампаній.
До уваги підприємців м. Бориспіль!
Пропонуємо, НА ВИГІДНИХ УМОВАХ, площі для розміщення вашої реклами.
Вільні площі:
— вул. Київський Шлях;
— вул. Суворова;
— вул. Глибоцька.

Більш детальну інформацію щодо розміщення та цінової політики
можна дізнатися за тел.: (067) 238-88-58, (067) 353-62-96

ÂÀÍÒÀÆÍ²
ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß
ÙÅÁ²ÍÜ, Â²ÄÑ²Â, ÁÅÒÎÍ
Ï²ÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÃÍ²É
Âèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿ

Ë³ö. ÀÂ ¹476495 ÌÒÇÓ â³ä 16.06.2009 ð.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО
ОПРИЛЮДНЕННЯ
проєкта документа державного
планування містобудівної документації та звіту про стратегічну
екологічну оцінку «Детальний
план території, обмеженого вулицями Маяковського, Михайлівська, Лютнева, Шевченка, Віктора
Йови у місті Борисполі Київської
області»
1) Повна назва документа державного планування (далі ДДП),
що пропонується та стислий
виклад його змісту: проєктом
ДДП «Детальний план території,
обмеженого вулицями Маяковського, Михайлівська, Лютнева,
Шевченка, Віктора Йови у місті
Борисполі Київської області» визначено: функціональне призна-

чення та параметри забудови
території проєктування, виявлено та уточнено територіальні
ресурси для всіх видів функціонального використання ділянки, інженерного благоустрою,
захисту громадян та місцевості
від небезпечних техногенних і
природних процесів, охорони
навколишнього природного середовища.
2) Орган, котрий приймає рішення про затвердження ДДП –
Бориспільська міська рада Київської області.
3) Процедура громадського
обговорення та строки подання
пропозицій і зауважень у процесі
здійснення стратегічної екологічної оцінки здійснюється відповідно до ЗУ «Про стратегічну еколо-

гічну оцінку», а саме:
а) дата початку та строки здійснення процедури: від 29.06.22 р. і
триває до 28.07.22 р. включно;
б) способи участі громадськості:
надання пропозицій і зауважень
до закінчення терміну громадського обговорення (до 28.07.22
р. включно) на поштову адресу:
08301, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 73; електронна адреса: borarhitect@i.ua;
в) дата, час і місце проведення
громадських слухань: громадські
слухання відбудуться 12.07.2022 р.
о 10:30 годині у приміщенні Управління містобудування та архітектури Бориспільської міської ради за
адресою: м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 73;
г) орган, від якого можна от-

Òåë.: 096-876-66-67
097-127-66-05
римати інформацію та адреса, за
якою можна ознайомитися з проєктом ДДП, звітом про стратегічну
екологічну оцінку та екологічною
інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення,
що стосується ДДП – Управління
містобудування та архітектури
Бориспільської міської ради, тел./
факс (04595) 6-12-23; Також із проєктом ДДП, звітом про стратегічну
екологічну оцінку можливо ознайомитись на офіційному веб-сайті Бориспільської міської ради у
мережі Інтернет за посиланням:
https://www.archbor.gov.ua/ ;
ґ) орган, до якого подаються
зауваження і пропозиції, поштова, електронна адреси та строки
подання зауважень і пропозицій –
Управління містобудування та ар-

хітектури Бориспільської міської
ради Київської області; поштова
адреса: 08301, м. Бориспіль, вул.
Київський шлях, 73; електронна
адреса: borarhitect@i.ua; строк
подання зауважень та пропозицій: від 29.06.22 р. до 28.07.22 р.
включно;
д) місцезнаходження наявної
екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується ДДП: Управління
містобудування та архітектури Бориспільської міської ради.
4) Необхідність проведення
транскордонних консультацій
щодо проєкта ДДП: відсутня.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 27 ЧЕРВНЯ - 3 ЛИПНЯ
ОВЕН. Ви знайдете те, що давно шукали, та отримаєте шанс
змінити життя на краще. Період
багатий на події у сфері взаємин та співробітництва. Соціальна активність та фізичні зусилля допоможуть досягти мети.
ТЕЛЕЦЬ. Тиждень напруженої
праці, але й матеріальних результатів. Вдасться вирішити всі
спірні питання, нейтралізувати конфлікти і перевести протистояння в конструктивне русло.
БЛИЗНЮКИ. Тиждень легкого, невимушеного спілкування, корисних поїздок, творчої
та інтелектуальної активності. Якщо ви
шукаєте роботу, вам усміхнеться удача.

РАК. На початку тижня у вас
може бути поганий настрій та
складнощі з прийняттям рішень.
Але все зміниться на краще — Сонце входить у ваш знак зодіаку!
ЛЕВ. Непростий період для
бізнесу, кар'єри, просування
своїх ініціатив. Важко вчитися, думати, працювати, сконцентрувати
думки на чомусь одному, зосередитись
на головному.
ДІВА. Часу для романтики, відпочинку, спілкування з рідними
та близькими постійно не вистачає. Але хороший період для роботи,
що вимагає точності, дотримання строгих норм і правил.

ТЕРЕЗИ. Несприятливий час
для демонстрації своїх творчих
проектів та громадської діяльності. Це може викликати шквал критики, але зовсім необов'язково, що ви в чомусь помиляєтеся.
СКОРПІОН. Складнощі в грошах і матеріальних справах підштовхнуть вас до нового життєвого етапу, який, безсумнівно, буде значно кращим, ніж попередній.
СТРІЛЕЦЬ. Час розквіту, популярності, нових можливостей. Діапазон ваших інтересів та діяльності істотно збільшиться, що
призведе до збільшення кола спілкування, нових методів, корисного досвіду.

КОЗЕРІГ. Ділові зустрічі, подорожі, реклама, політика — основні сфери, у яких ви візьмете
участь. Цей період характеризується широким різноманіттям можливостей.
ВОДОЛІЙ. Необхідно передбачити деякі обмеження і не
розпорошуватися, інакше вам
не вдасться досягти нічого суттєвого.
Контакти з родичами та сусідами покращаться, а ваша зацікавленість у громадських справах та становище підвищаться.
РИБИ. Гарний час для спілкування з іноземцями, високопосадовцями, інвесторами, начальниками. Вам можуть запропонувати організувати
будь-який громадський чи творчий проекти.

