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АКТУАЛЬНО

КРОК У НЕВІДОМЕ: 
ЯК ПЕРЕСЕЛЕНЦІ З ПРОМИСЛОВОГО СХОДУ 
ПРАЦЮЮТЬ У БОРИСПОЛІ

 � Із початком повномасштабного вторгнення Росії в 
Україні різко зросла кількість внутрішньо переміщених 
осіб. І якщо на початку більшість виїжджала у західні 
регіони або за кордон, то зараз чимала частина осідає в 
центральній Україні. Так, у Борисполі зараз нараховується 
близько 10 тисяч внутрішньо переміщених осіб, включно 
з тими, хто переселився сюди починаючи з 2014-го року. 
Багатьом із них немає куди повертатись. Як знайти себе на 
новому місці та облаштувати своє життя — ось головне 
питання для них.

Богдан РАК

Із заводу кольорових 
металів — на комбінат 
будматеріалів

Ольга Шиндель приїхала в Бори-
спіль із Бахмуту, який зараз щодня 
піддається нищівним обстрілам во-
рога. Зізнається: залишати домівку 
було важко.

«Виїхали наприкінці травня. Дов-
го вагались, але після того, як поча-
лись постійні обстріли, не витрима-
ли. Їхали навмання. Тут в нас немає 
ані родичів, ані друзів. Шукали, ку-
ди б поїхати і чомусь зупинились 
на Борисполі. Тут трохи незвично, 
але нормально. Потроху приходи-
мо до тями. Зараз ось знайшла ро-
боту», — розповідає Ольга.

Працювати Ольга влаштувалась 
на Бориспільський комбінат буді-
вельних матеріалів. Тут зараз пра-
цює багато переселенців, тому все-
редині колективу є підтримка.

Олександр Сердюк залишив рід-
ну домівку у Сватівському районі 
Луганської області та перебрався 
до Борисполя ще в 2006-му році. 
Після початку бойових дій на схо-
ді у 2014-му році свій рідний дім на 
сході він більше не бачив. 

«Я намагаюсь підтримувати кон-
такт із новими співробітниками, 
які приїхали до нас із окупова-

них територій. Наприклад, у нас є 
дві нові жіночки кранівниці. Вони 
зараз працюють у моїй бригаді. Од-
на з них — із Маріуполя, там пра-
цювала на заводі кольорових ме-
талів, від якого наразі нічого не за-
лишилось. Як виїжджала — не хоче 
навіть згадувати. Намагаюсь їх під-
тримувати, адже добре розумію. Я 
і сам колись приїхав сюди з Луган-
щини. Там залишився мій дім», — 
розповідає Олександр Сердюк.

«Важко, звичайно. Дім залишив-
ся там — великий, гарний. Мені як 
афганцю свого часу його колгосп 
будував. Але життя триває, потріб-
но рухатись далі. Купив собі хату у 
селі в Черкаській області, там воно 
недорого коштує. Привів її до ладу 
і живемо. Вивчили дітей. Старший 
син закінчив ліцей ім. Богуна. Зараз 
боронить нашу державу», — розпо-
відає Олександр Сердюк.

Попри переживання за сина, 
який зі зброєю в руках відстоює 
незалежність України, Олександр 

намагається допомагати всім пе-
реселенцям зі сходу. Але зізнаєть-
ся — не всі готові її приймати, при-
наймні, у вигляді порад, а не гума-
нітарки. 

«Якщо говорити про звичайних 
людей, а не про тих, хто в перші 
дні з повними кишенями грошей 
поїхав на захід, то чимало з них 
досі перебувають у депресії. Біль-
шість намагається їхати саме в ве-
ликі міста, вважаючи, що там буде 
легше. При тому, що в невеликих 
містах або селах набагато прості-
ше вирішити проблему з житлом. 
Ось в моєму селі є взагалі пусті ха-
ти. Я навіть родичам пропонував 
переселитись до мене, але вони 
хочуть у велике місто. То їхній ви-
бір», — зазначає Олександр Сер-
дюк.

На думку Олександра, усім треба 
бути реалістами. Необхідно розумі-
ти, що в державі йде війна, тому у 
влади зараз немає коштів, достат-
ніх для утримання всіх переселен-
ців. Треба не сподіватись на когось, 
а чітко ставити перед собою мету.

«Завжди важко починати з нуля, 
але головне — не опускати руки та 
йти до мети. Хтось скаже про ме-
не — йому легко казати. Але я про-

йшов через це сам. Це важко, але 
неможливого нічого тут немає. По-
стійно сподіватись на когось —  не 
вихід. Так, є категорії людей, яким 
дійсно необхідна допомога держа-
ви, наприклад, пенсіонери. А якщо 
ти доросла та працездатна люди-
на, всі питання та проблеми змо-
жеш вирішити сам. Треба лише не 
опускати руки і пам’ятати — життя 
продовжується і неодмінно знай-
дуться люди, які тебе підтримають», 
— зазначає Олександр Сердюк.

Виробничникам тут 
раді завжди

Для Олександра та ще для ба-
гатьох переселенців, які виріши-
ли взяти долі в свої руки, справж-
ньою підтримкою в Борисполі став 
колектив ПрАТ «БКБМ». 

«Ми виробниче підприємство. 
Нам потрібні саме виробничники, 
люди технічних спеціальностей. То-
му ще в 2014-му році, коли поча-
лась війна на сході України, ми по-
чали брати на роботу переселен-
ців звідти. Адже в цих регіонах було 
розташовано багато виробничих 
підприємств, в тому числі великі за-

води з виробництва металу. У нас 
виробництво залізобетонних виро-
бів. Там треба було лити метал — у 
нас залізобетон. В нас навіть про-
стіше», — зазначає голова правлін-
ня ПрАТ «БКБМ» Ігор Шалімов.

Підприємство підтримує своїх 
працівників: допомагає з житлом, 
надає кімнати в гуртожитку, а пра-
цівникам, які гарно зарекоменду-
ють себе, допоможе з придбанням 
власного житла. Люди відповідають 
підприємству взаємністю.

«Вони швидко та якісно викону-
ють свою роботу. В колективі у нас 
є чітке розуміння — немає у нас пе-
реселенців чи заробітчан. Ми жи-
вемо в державі, яка називається 
Україна. І це такі саме українці, як 
і ми. Навіть скажу більше. Коли 24 
лютого розпочалось повномасш-
табне вторгнення Росії, у нас зали-
шилась команда із 60-ти працівни-
ків, працювати на укріплення обо-
роноздатності Бориспільщини. Так 
от, більшість із них — саме пересе-
ленці зі сходу. Вони вже один раз 
все втратили, тому самовіддано 
працювали на зміцнення оборо-
ни, викладались на повну, аби не 
повторювати гіркий досвід», — під-
креслює Ігор Шалімов.

В УКРАЇНІ З СЕРПНЯ ПРОДАВАТИМУТЬ АНТИБІОТИКИ 
ЗА Е-РЕЦЕПТОМ: ЯК ЙОГО ОТРИМАТИ

Із серпня цього року українцям 
почнуть виписувати електронні ре-
цепти на купівлю антибіотиків.

У Міністерстві охорони здоров'я 
повідомили, що це перший етап у 
впровадженні електронного ре-
цепта на всі рецептурні препара-
ти в Україні.

Крім того, запровадження е-ре-
цептів дозволить врегулювати обіг 
ліків — відстежувати дані про при-
значення та обсяга використан-
ня антибіотиків в Україні. Також це 
важливий крок у боротьбі проти 
стійкості до антибіотиків, внаслідок 
якої все більше інфекцій набувають 
стійкості до медикаментів.

«Нововведення почне працювати в 
рамках перехідного періоду в медич-
них закладах, що працюють з елек-
тронною системою охорони здоров'я 

(ЕСОЗ)», — підкреслили у МОЗ.
Якщо лікарня, до якої звертаєть-

ся пацієнт, не підключена до ЕСОЗ, 
тоді лікар повинен виписати папе-
ровий рецепт.

У МОЗ наголосили: електронний 
рецепт можна буде отримати у 
будь-якого лікаря, незалежно від 
того, чи є у вас декларація з сімей-
ним лікарем. Водночас необхідною 
умовою є реєстрація в електронній 
системі охорони здоров’я.

«Кожен пацієнт може це зробити, 
уклавши декларацію з сімейним лі-
карем або зареєструвавшись у сис-
темі на прийомі в будь-якого іншо-
го лікаря. Якщо ви вже маєте декла-
рацію, то під час наступного візиту 
до лікаря переконайтеся, що всі ва-
ші дані внесені до системи корек-
тно», — радить МОЗ.

Під час перехідного періоду 
українські пацієнти зможуть ку-
пувати антибіотики за рецептом у 
будь-якій аптеці. Для цього потріб-
но лише показати фармацевту ін-
формаційну довідку, яку лікар має 
видати на підтвердження призна-
чення.

«Також за рецептом пацієнт бу-
де самостійно ухвалювати рішення 
про вибір торгової назви препара-
ту, що містить призначену діючу ре-
човину, орієнтуючись на власний 
бюджет», — наголосила заступни-
ця міністра охорони здоров’я з пи-
тань цифрового розвитку Марія 
Карчевич.

Перехідний період триватиме до 
кінця 2022 року. За цей час медичні 
та аптечні заклади повинні підготу-
ватися до повноцінного переходу 

на виписку рецептурних препара-
тів виключно за електронним ре-
цептом. Для цього необхідно:

— обрати медичну інформацій-
ну систему,

— зареєструватися в електро-
нній системі охорони здоров'я.

«Це важлива частина реформи, 
оскільки саме з використанням ін-
струментів електронної системи  
охорони здоров'я можна забез-
печити безпечне та якісне надан-

ня медичної допомоги та відстежу-
вати дані про призначення та спо-
живання рецептурних препаратів в 
Україні», — пояснюють у відомстві.

Далі МОЗ планує повноцінний за-
пуск електронного рецепта на ан-
тибіотики. При цьому рішення бу-
дуть ухвалювати з огляду на ситу-
ацію в країні.

Нагадаємо, українські медичні за-
клади почали вести облік вживання 
антибіотиків у січні цього року.
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НА ЧАСІ

ЕВАКУАЦІЯ ДИКИХ ТВАРИН ВІД ВІЙНИ 
ВІДБУВАЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ ХАБ НА БОРИСПІЛЬЩИНІ

 � Притулок для диких тварин поблизу Борисполя є 
прихистком для багатьох хвостатих і пернатих, які потребують 
допомоги. Це єдиний в Україні реабілітаційний центр, де рятують 
великих хижаків. Під час війни притулок став ще й евакуаційним 
центром, звідки врятованих тварин після лікування вивозять за 
кордон, подалі від військових дій.

Ірина КОСТЕНКО

Порятунок від 
небезпеки

Раніше до притулку для диких 
тварин Наталії Попової на реабілі-
тацію потрапляли тварини, які по-
страждали через необізнаність чи 
жорстокість людей або внаслідок 
нещасних випадків. Сьогодні про-
блем додала війна, вона ж і при-
скорила вирішення питань із ви-
везенням врятованих пацієнтів за 
кордон у зоопарки та екопарки, 
де тварини проживатимуть ком-
фортно. 

Наталія Попова розповіла «Ві-
стям», як функціонує притулок в 
умовах війни. 

«Коли почалася війна, це був ду-
же великий жах, — згадує жінка. — 
Коли поруч бомбили, багато тва-
рин покалічилося, у тому числі ко-
ні та леви. Найперше, що вдалося 
зробити, це на шостий день війни 
вивезти своїх диких тварин до По-
знанського зоопарку (Польща). За-
звичай оформлення всіх докумен-
тів і дозволів на вивезення займа-
ло багато місяців, з початком вій-
ни вдалося прискорити процедуру. 
Зараз ми займаємося тим, що ряту-
ємо тварин із різних небезпечних 
місць, гарячих точок і відправляє-
мо їх до Європи. Далі вони прохо-
дять там карантин, їм роблять доку-
менти і вони вже їдуть на своє по-
стійне місце в природні фонди, де є 
великі вольєри, гарні умови та про-
фесійний догляд. Усі евакуації про-
водяться за кошти зоозахисної ор-
ганізації UAnimals». 

Хижаки теж 
страждають

Сімейний екопарк Ясногород-
ка, Фельдман Екопарк — про по-

страждалих підопічних тварин цих 
закладів розповідали всі телеві-
зійні канали. Їх евакуацією разом 
із іншими зоозахисниками займа-
лася й Наталія Попова. «З Ясного-
родки вивезли майже всіх тварин, 
крім страусів. Зараз вольєри вже 
відбудували і тварини повернулися 
назад. В екопарку Фельдмана вза-
галі хотіли приспати хижаків, але 
тварин вдалося урятувати — спо-
чатку їх перевезли до Бориспіль-
щини, а потім евакуювали за кор-
дон. Зараз тварин евакуюють пе-
реважно із Донеччини. Усі хижаки 
їдуть за кордон. Для великих хижа-
ків війна стала реальним шансом 
потрапити у кращі умови для жит-
тя, адже раніше власники часто не 
погоджувалися віддавати тварин, 
хоч і не могли забезпечити їх на-
лежне утримання. А коли почалися 
військові дії — почали просити за-
брати тварин або ж просто втекли 
та залишили хижаків напризволя-
ще. Бувало, що до нас зверталися 
військові, які їх знаходили. Трапля-
лося, що ми не встигали… Якось 
отримали заявку від військових за-
брати левів, які утримувалися десь 
між Слов’янськом і Краматорськом. 
Військові допомогли з клітками для 
транспортування. Але перед самим 
виїздом нам повідомили, що їхати 
вже пізно — леви потрапили під 
обстріл і загинули», — розповідає 
Наталія Попова.

За її словами, тварини надходять 
до притулку в стресовому стані. Під 
час обстрілів та ракетних ударів во-
ни перебували у маленьких вольє-
рах, іноді в клітках 2х3 метри. На 
щастя, серйозних травм та пора-
нень не було. 

Родина великих кішок 
і не тільки

Сьогодні у притулку перебуває 
14 левів — 13 дорослих і тритиж-
неве левеня. Це практика торгів-
лі дикими тваринами — забрати 
від мами малесеньким, щоб мож-
на було приручити. Тварини вже 
вийшли із шокового стану. Їх ева-
куація запланована на 14 липня. 
Душа та символ притулку — ста-
ренька левиця Яна — за кордон 

не поїде, її не можна транспорту-
вати.  

Проходить лікування вовк із До-
неччини. Він народився в неволі, 
в природу повернутися не зможе. 
Подальша доля вирішуватиметь-
ся після одужання. Отримують не-
обхідну допомогу три лисиці. Лис 
Франо потрапив до притулку з че-
репно-мозковою травмою. Не ві-
рили, що він виживе, але твари-
на йде на поправку. Ще залиши-
лися проблеми з координацією 
рухів. Чи зможе він повернутися 
в природу, поки невідомо. Лисе-
ня зі зламаною задньою кінцівкою 
прооперували, зафіксували спи-
цями. Є надія, що одужавши лис 
повернеться на свободу. Третьо-
му лікують коросту. Цей пацієнт 
точно скоро потрапить до дикої 
природи.

Олень Льоша — старожил при-
тулку — живе у вольєрі разом із 
новоприбулими баранами і му-
флоном. Просторий вольєр осво-
їла кобила Пржевальського. Ната-
лія розповіла, що її передали із ко-
лишнього господарства Януковича. 
Тварина абсолютно дика. Охорон-
ці її побоювалися, тому що вона 
нападала на людей. Кобилу хотіли 
застрелити, але військові не дали 
цього зробити і звернулися до при-
тулку. Тварина досі чекає безпеч-
ного прихистку, адже всі заповід-
ники, де вона могла б проживати, 
знаходяться під обстрілами. Пере-
бувають у притулку і пернаті:  пави-
чі, декоративні кури, врятовані ор-
ганізацією UAnimals, ворони, пта-
шеня сойки. 

Дороге утримання
Евакуація, яку фінансує UAnimals 

— не єдина стаття витрат для по-
рятунку тварин. Наталія Попова 
розповіла, що найбільше коштів 
потребує їжа, ветеринарні послу-
ги (для таких тварин ветеринар-
не обслуговування та втручання 
коштує дуже дорого). Потрібно 
будувати більш просторі вольєри, 
щоб тварини у період реабілітації 
почувалися комфортно. Вольєр 
для левиці Яни будували власни-
ми силами. Другий — за допомо-
гою UAnimals. Але роботи з будів-

ництва ще не оплачені. Борг скла-
дає 83 тис. грн.

Існує проблема і зі зберіганням 
продуктів. «Холодильників забага-
то не буває, — зазначає співроз-
мовниця. — У мене 6 морозильних 
камер, це дозволяє прийняти тон-
ну м’яса, якого вистачить десь на 8 
днів. М’ясо ж потрібне не тільки ле-

вам. Лиси та вовки також м’ясоїдні. 
У нас працює програма опікун-

ства. Символічний внесок для хи-
жака складає 800 грн на тиждень. 
Але ця сума не покриває тижне-
вих витрат, її фактично вистачає на 
один день харчування. Загальні ре-
альні цифри настільки великі, що їх 
навряд хтось зможе осилити». 

Реквізити для допомоги 
притулку для диких тварин 

• Карта Приватбанку 4246 0010 0230 4198 БО «МБФ «Поря-
тунок диких тварин».

Призначення платежу — безповоротна фіндопомога (р/р 
UA143052990000026009016223284 в АТ КБ «ПриватБанк», 
ЄДРПОУ 42847590).

• Карта Приватбанку 4731 1856 1037 2341, Попова Наталія 
Олегівна.

• Карта Монобанку 4441 1144 1304 5707, Попова Н.О.
• PayPal: nataliia88@icloud.com
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 � У ПІДСУМКУ

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ 

ГОЛОВА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
12 липня 2022 року № 107
Про скликання двадцять шостої 

сесії міської ради VІІІ скликання
Відповідно до Регламенту Бори-

спільської міської ради VIІІ скликан-
ня, затвердженого відповідним рі-
шенням Бориспільської міської ради 
від 04 грудня 2020 року № 6-2-VIIІ, п. 
8 ч. 4 ст. 42, ч. 4 ст. 46, ч. 8 ст. 59 Зако-
ну України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Скликати двадцять шосту сесію 
міської ради VІІІ скликання та про-
вести пленарне засідання міської 
ради 26 липня 2022 року о 10 годині 
в актовій залі виконавчого комітету 
міської ради.

2. До порядку денного внести пи-
тання: 

2.1. Про внесення змін до рішення 
міської ради від 24.12.2021 № 1397-
16-VIII «Про бюджет Бориспільської 
міської територіальної громади на 
2022 рік».

2.2. Про внесення змін до про-
грами розвитку та підтримки галузі 
охорони здоров’я Бориспільської 
міської територіальної громади на 
2022-2024 роки.

2.3. Про внесення змін до рішення 
міської ради від 26 жовтня 2021 року 
№ 1254-14-VІІІ «Про затвердження 
Програми відшкодування різниці між 
розміром тарифу на житлово-кому-
нальні послуги для населення, що 
затверджувалися або погоджували-
ся рішенням виконавчого комітету 
Бориспільської міської ради та роз-
міром економічно обґрунтованих 
витрат на їх виробництво  комуналь-
ним підприємствам Бориспільської 
міської ради, які надають послуги, 
з місцевого бюджету на 2021-2022 
роки».

2.4. Про внесення змін до рішення 
міської ради від 24 грудня 2020 року               
№ 52-3-VІІІ «Про затвердження комп-
лексної програми підвищення енер-
гоефективності та розвитку житло-
во-комунальної інфраструктури і 
комунального майна Бориспільської 
міської територіальної громади на                 
2021-2023 роки».

2.5. Про внесення змін до рішення 
міської ради від 24 грудня 2020 року                  
№ 46-3-VIII «Про затвердження комп-
лексної програми «Турбота» на 2021-
2023 роки Бориспільської міської те-
риторіальної громади».

2.6. Про перейменування окремих 
вулиць та провулків Бориспільської 
міської територіальної громади.

2.7. Про хід виконання  програми 
фінансування супутніх витрат, пов’я-
заних з будівництвом, реконструкці-
єю та капітальним ремонтом об’єк-
тів інфраструктури Бориспільської 
міської територіальної громади на                          
2021 – 2023 роки за 2021 рік.

2.8. Про внесення змін до рішення 
міської ради від 24 грудня 2021 року          
№ 1417-16-VIII «Про затвердження 
організаційної структури і штатної 
чисельності міської ради, управлінь, 
відділів, служб виконавчого комітету 
Бориспільської міської ради».

2.9. Про внесення змін та допов-
нень до плану діяльності з підготовки 
проєктів регуляторних актів у сфері 
господарської діяльності на 2022 рік.

2.10. Про затвердження порядку 
формування фондів житла, призна-
ченого для тимчасового проживан-
ня, обліку та надання такого житла 
для тимчасового проживання вну-
трішньо переміщених осіб.

2.11. Про затвердження порядку 
формування, надання та користу-
вання житловими приміщеннями з 
фонду житла для тимчасового про-
живання громадян Бориспільської 
міської територіальної громади.

2.12. Про надання управлінню мі-
стобудування та архітектури Бори-
спільської міської ради дозволу на 
розробку містобудівної документа-
ції - детального плану території, об-
меженого вулицями Старокиївська, 
Віктора Баталіна, Ботанічна та про-
вулком Ботанічним у місті Борисполі 
Київської області.

2.13. Про надання дозволу Ко-
мунальному некомерційному під-
приємству «Бориспільська бага-
топрофільна лікарня інтенсивного 
лікування» на списання основних 
засобів.

2.14. Про зміну назви Глибоцької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступе-
нів Бориспільської міської ради Київ-
ської області та затвердження Стату-
ту Глибоцького ліцею Бориспільської 
міської ради Київської області в но-
вій редакції.

2.15. Про зміну назви Іванківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-
пенів Бориспільської міської ради 
Київської області та затвердження 
Статуту Іванківського ліцею Бори-
спільської міської ради Київської 
області в новій редакції.

2.16. Про зміну назви Кучаківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
імені гетьмана Івана Сулими Бори-
спільської міської ради Київської об-
ласті та затвердження Статуту Куча-
ківського ліцею імені гетьмана Івана 
Сулими Бориспільської міської ради 
Київської області в новій редакції.

2.17. Про зміну назви Бориспіль-
ської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 7 Бориспільської міської 
ради Київської області та затвер-
дження Статуту Бориспільського 
ліцею «Альта» Бориспільської місь-
кої ради Київської області в новій 
редакції.

2.18. Про зміну назви Бориспіль-
ського навчально-виховного комп-
лексу «Гімназія «Перспектива» – за-

гальноосвітня школа І-ІІ ступенів» 
імені Володимира Мономаха Бори-
спільської міської ради Київської 
області та затвердження Статуту 
Бориспільського ліцею «Перспекти-
ва» імені Володимира Мономаха Бо-
риспільської міської ради Київської 
області в новій редакції.

2.19. Про зміну назви Бориспіль-
ського навчально-виховного комп-
лексу «Спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів – загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів» імені Костянтина Мо-
гилка Бориспільської міської ради 
Київської області та затвердження 
Статуту Бориспільського ліцею імені 
Костянтина Могилка Бориспільської 
міської ради Київської області в но-
вій редакції.

2.20. Про зміну назви Бориспіль-
ського навчально-виховного комп-
лексу «Ліцей «Дизайн-освіта» імені 
Павла Чубинського - спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів» Бориспільської 
міської ради Київської області та за-
твердження Статуту Бориспільського 
ліцею імені Павла Чубинського Бо-
риспільської міської ради  Київської 
області в новій редакції.

2.21. Про зміну назви Бориспіль-
ської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 1 імені Юрія Головатого 
Бориспільської міської ради Київ-
ської області та затвердження Стату-
ту Бориспільського ліцею імені Юрія 
Головатого Бориспільської міської 
ради Київської області в новій ре-
дакції.

2.22. Про зміну назви Бориспіль-
ської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 6 Бориспільської міської 
ради Київської області та затвер-
дження Статуту Бориспільського 
ліцею «Лідер» Бориспільської місь-
кої ради Київської області в новій 
редакції.

2.23. Про зміну назви Бориспіль-
ської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 8 Бориспільської міської 
ради Київської області та затвер-
дження Статуту Бориспільського лі-
цею «Основа» Бориспільської місь-
кої ради Київської області в новій 
редакції. 

2.24. Про зміну назви Бориспіль-
ської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 3 Бориспільської міської 
ради Київської області та затвер-
дження Статуту Бориспільського лі-
цею «Патріот» Бориспільської місь-
кої ради Київської області в новій 
редакції.

2.25. Про зміну назви Любарець-
кої загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-
пенів Бориспільської міської ради 
Київської області та затвердження 
Статуту Любарецького ліцею Бори-
спільської міської ради Київської об-
ласті в новій редакції.

2.26. Про зміну назви Рогозівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-
пенів Бориспільської міської ради 
Київської області та затвердження 
Статуту Рогозівського ліцею Бори-
спільської міської ради Київської 
області в новій редакції.

2.27. Про зміну назви Сеньківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-
пенів Бориспільської міської ради 
Київської області та затвердження 
Статуту Сеньківського ліцею Бори-
спільської міської ради Київської об-
ласті в новій редакції.

2.28. Про затвердження статуту Бо-
риспільської дитячої музичної школи 
імені Лариси Остапенко Бориспіль-
ської міської ради Київської області 
у новій редакції.

2.29. Житлово-комунальні питання.
2.30. Земельні питання.
2.31. Різне.
3. Контроль за виконанням цього 

розпорядження залишаю за собою.
Голова   Володимир БОРИСЕНКО

Ірина КОСТЕНКО

16 червня голова Київської місь-
кої військової адміністрації Микола 
Жирнов видав Окреме доручення 
про дотримання режиму тиші. У до-
кументі, зокрема, повідомляється 
про заборону видовищ із вико-
ристанням піротехнічних виробів, 
а також гучного співу, трансляції 
розважальної музики з викорис-
танням звуковідтворювальної 
апаратури, користування іншими 
гучномовними установками.

У обґрунтуванні такого рішення 
йдеться, що в умовах триваючої 
широкомасштабної збройної агре-
сії Російської Федерації на терито-
рії України, очікування ракетних 
ударів, виникнення стресових си-
туацій тощо недотримання режиму 
тиші негативно впливає на психо-
емоційний стан мешканців Києва.

Чи приймалося подібне розпо-
рядження у Борисполі та чи діє тут 
режим тиші, дізнавалися «Вісті».

Бориспіль: веселіться 
на всю гучність

У Борисполі режиму тиші в пов-
ному розумінні немає, на сьогодні 
діє лише заборона на використан-
ня петард та феєрверків. Саме тому 
інколи здається, що війна нашого 

міста не стосується. На весь голос 
лунає музика із кафе у парку. Звуко-
відтворювальна апаратура (пере-
носні колонки) на вулицях може ві-
дразу після сирени (а то й одночас-
но з нею) врубити такий звук, що 
собаки у приватних обійстях зри-
ватимуться з ланцюгів. 

Що про це думають посадовці, від 
яких залежить дотримання порядку 
в Борисполі та збереження життя 
його мешканців у військовий час?

Руслан Дяченко: 
«Звертайтесь до 
поліції»

«Такі ситуації є порушенням 
громадського порядку. Потрібно 
звертатися до поліції. Компетен-
ція військової адміністрації тут не 
поширюється. Сьогодні діє комен-
дантська година і порушення ко-
мендантської години є підставою 
для затримання і відповідних санк-
цій. Якщо порушення відбувається 
не в комендантську годину, то об-
межень з боку військових немає. 

Київ посилив режим тиші. У об-
ласті наразі такого немає, але об-
ласною військовою адміністрацією 
розробляється подібний документ, 
щоб синхронізувати дії військових 
адміністрацій. Зрозуміло, що буде 

логічним і адекватним не прово-
кувати людей феєрверками або 
петардами. Сьогодні для цього не 
час і не місце. А обмеження шуму 
є компетенцією місцевої влади та 
органів місцевого самоврядування. 
Обмеження встановлюються відпо-
відно до санітарних норм і правил», 
— прокоментував ситуацію голова 
Бориспільської районної військо-
вої адміністрації Руслан Дяченко. 

Віталій Горкун: «Гучна 
музика нічого не 
порушує»

На відміну від голови військової 
адміністрації, заступник Бориспіль-
ського міського голови Віталій Гор-
кун не вбачає порушення у гучній 
музиці, навіть якщо через неї не чут-
но сирени повітряної тривоги. «Якщо 
удень на вулиці хтось гучно вмикає 
музику, людина нічого не порушує. 
Так, сьогодні хотілося б, щоб люди 
утримувалися від поширення гучних 
звуків, але законних підстав для за-
борони немає», — вважає чиновник. 

Представник поліції: 
«Фіксуємо факти»

У відповідь на запитання «Ві-
стей» старший інспектор з комуні-

кації Бориспільського РУП капітан 
поліції Олена Кравчук зазначила, 
що чинне законодавство України 
регулює вимоги щодо додержання 
та обмеження певних видів діяль-
ності, які супроводжуються шумом. 
Так, є Закон України про забезпе-
чення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення, а також 
Наказ Міністерства охорони здо-
ров’я України про затвердження 
Державних санітарних норм допу-
стимих рівнів шуму в приміщеннях 
житлових та громадських будинків 
і на території житлової забудови. 

Саме цими законодавчими доку-
ментами керується поліція у питан-
нях дотримання тиші. Згідно них за-
боронено порушувати тишу (гучним 
співом та криками, користуванням 
звуковідтворювальною апарату-
рою та іншими джерелами побуто-
вого шуму) з 22.00 до 8.00. В цей же 
проміжок часу, а також цілодобово 
у неробочі та святкові дні заборо-
нене проведення ремонтних робіт, 
що супроводжуються шумом. Але за 
попередньою згодою мешканців усіх 
прилеглих квартир ремонтні та буді-
вельні роботи можуть проводитися у 
святкові та неробочі дні. Згоду краще 
взяти у письмовому вигляді. 

«У період дії режиму воєнного 
стану поліцейські Бориспільщини 
склали 16 адміністративних мате-
ріалів щодо захисту населення від 

шкідливого впливу шуму чи пору-
шення правил дотримання тиші в 
населених пунктах і громадських 
місцях. Поліція реагує, виїжджає, 
але діє в межах законодавства. 

Коли тишу порушують у робочі 
дні у дозволений час, наприклад, із 
переносних колонок, громадянин, 
який це зафіксував, може зверну-
тися до поліції, ми на це відреагу-
ємо, зафіксуємо. Але визначити, чи 
порушено допустимі норми шуму, 
має право лише спеціалізований 
орган — Бориспільський відділ 
головного управління Держпрод-
споживслужби в Київській області. 
Вони після письмового звернення 
можуть провести експертизу, яка 
визначить, чи було порушення. По-
ліцейський може лише зафіксувати 
факт», — зазначила Олена Кравчук. 

РЕЖИМ ТИШІ? 
НІ, НЕ ЧУЛИ

Якщо вас дратують гучні 
звуки або є загроза, що через 
них ви не почуєте сигналу по-
вітряної тривоги, ви можете 
звернутися до перехожого з 
переносною колонкою чи до 
власника кафе з зауваженням. 
Звичайно, це те саме, що на-
сваритися пальцем, але іншо-
го виходу офіційний Бориспіль 
запропонувати поки не може. 



ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення та початок про-

цедури розгляду та врахування про-
позицій громадськості у проєкті мі-
стобудівної документації: «Детальний 
план території, обмеженої вулицями 
Євгена Горбатюка, Підприємницька, 
Київський Шлях в місті Борисполі 
Київської області» та звіт про стра-
тегічну екологічну оцінку до нього, 
розробленого на підставі рішення Бо-
риспільської міської ради Київської об-
ласті від 17 серпня 2021р. № 968-12-VIII.

Замовник: Управління містобуду-
вання та архітектури Бориспільської 
міської ради.

Розробник: Проектний інститут 
Служби безпеки України, м. Київ.

Орган, що прийматиме рішення 
про затвердження ДДП: Бориспіль-
ська міська рада.

Детальний план території (далі 
— ДПТ) розроблений з метою уточ-
нення планувальної структури і функ-
ціонального призначення території, 
просторової композиції, параметрів 
забудови та ландшафтної організації; 
визначення містобудівних умов та 
обмежень; визначення потреб в уста-
новах та об’єктах обслуговування, 
місць їх розташування; визначення 
напрямів та обсягів подальшої діяль-
ності щодо попереднього проведення 
інженерного забезпечення території; 
створення транспортної інфраструк-
тури та розміщення місць паркування 
т/з; охорони та поліпшення навколиш-
нього середовища та ін.

Склад та зміст містобудівної до-
кументації відповідає ДБН - Б.1.1-
14:2012 «Склад та зміст детального 
плану території». 

Мета стратегічної екологічної оцін-
ки проєкту детального плану території, 
обмеженої вулицями Євгена Горбатю-
ка, Підприємницька, Київський Шлях в 
місті Борисполі Київської області:

сприяння сталому розвитку шля-
хом забезпечення охорони довкілля, 
безпеки життєдіяльності населення 
та охорони його здоров’я; інтегруван-
ня екологічних вимог під час розро-
блення та затвердження документів 
державного планування (далі — ДДП). 

Необхідність проведення тран-
скордонних консультацій щодо про-
екту ДДП відсутня.

Наявна екологічна інформація, у 
тому числі пов’язаної зі здоров’ям 
населення, що стосується документа 
державного планування наведена у 
звіті про стратегічну екологічну оцін-
ку проекту ДДП, а також розміщена 

на офіційних веб-сайтах органів ви-
конавчої влади у сфері охорони на-
вколишнього природного середови-
ща та охорони здоров’я.

Ознайомитися з проєктом ДПТ та 
звітом про СЕО до нього можливо в 
приміщенні  Управління містобуду-
вання та архітектури Бориспільської 
міської ради, за адресою: м. Бори-
спіль, вул. Київський шлях, 73 та на 
офіційному веб сайті https://www.
archbor.gov.ua.

Відповідальна особа за забезпечен-
ня організації розгляду пропозицій: 

Костюченко С.І., заступник началь-
ника управління містобудування та 
архітектури. 

Тел. (04595) 6-12-23. 
У зв'язку із введенням в Україні во-

єнного стану тимчасово, на період дії 
правового режиму воєнного стану 

(згідно з Указом Президента України 
№64/2022 та №341/2022 про про-
довження строку дії воєнного стану), 
масові збори населення, у т.ч. громад-
ські слухання (презентація) проєкту 
містобудівної документації не про-
водитимуться. Всі бажаючі можуть 
ознайомитися з записом презентації 
проєкту та графічними матеріалами 
містобудівної документації і СЕО до 
нього у приміщенні Управління місто-
будування та архітектури Бориспіль-
ської міської ради (м. Бориспіль, вул. 
Київський шлях, 73).

Зауваження та пропозиції при-
ймаються у письмовому вигляді за 
адресою: 08300, Київська обл., м.Бо-
риспіль, вул. Київський шлях, 73 про-
тягом 30 днів з дня оприлюднення 
повідомлення: з «15» липня 2022р. 
по «15» серпня 2022 р. включно. 
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ДОВКІЛЛЯ
Білборд (або бігборд), рекламний щит  —  вид зовнішньої ре-

клами 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
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ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
Про розроблення комплексного пла-

ну просторового розвитку території 
Гірської територіальної громади Бори-
спільського району Київської області

Відповідно до ст.25, п.42 ч.1 ст.26 За-
кону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», «Про основи містобуду-
вання», «Про землеустрій», Земельного 
кодексу України, Порядку розроблення, 
оновлення, внесення змін та затвер-
дження містобудівної документації, 
затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 01 вересня 2021 
року № 926 «Про затвердження Поряд-
ку розроблення, оновлення, внесення 
змін та затвердження містобудівної 
документації» (далі - Порядок), з метою 
забезпечення сталого розвитку терито-
ріальної громади, дотримання принци-
пу збалансованості державних, громад-
ських та приватних інтересів, відповідно 
до Законів України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», враховуючи 
рекомендації комісії з питань земельних 
відносин, планування територій, будів-
ництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища, Гірська сіль-
ська рада Бориспільського району Ки-
ївської області 

ВИРІШИЛА:
1. Розробити комплексний план про-

сторового розвитку території Гірської 
територіальної громади Бориспіль-
ського району Київської області (далі 
– комплексний план).

2. Визначити замовником робіт з 

розроблення Комплексного плану 
виконавчий комітет Гірської сільської 
ради Бориспільського району Київ-
ської області (далі – Замовник).

3. Доручити Замовнику:
3.1.  оприлюднити рішення щодо 

розроблення комплексного плану 
та підстав для його прийняття через 
місцеві засоби масової інформації, на 
веб-сайті сільської ради, крім інформа-
ції, яка відповідно до закону становить 
державну таємницю або належить до 
інформації з обмеженим доступом;

3.2. вжити заходів до отримання до-
ступу до всіх чинних кадастрів та реє-
стрів або щодо забезпечення взаємодії 
між його інформаційною системою та 
чинними кадастрами та реєстрами від-
повідно до законодавства, що визначає 
порядок їх ведення;

3.3. отримання відомостей щодо 
державних та регіональних інтересів, 
інтересів суміжних територіальних гро-
мад шляхом подання запитів Замовни-
ком до виконавчих органів суміжних 
територіальних громад, облдержадмі-
ністрації щодо визначення державних 
та регіональних інтересів, інтересів 
суміжних територіальних громад для 
їх врахування під час розроблення 
Комплексного плану;

3.4. інформування через місцеві за-
соби масової інформації та на веб-сайті 
сільської ради про початок розроблен-
ня комплексного плану та визначених 
замовником порядку і строків внесен-
ня пропозицій до нього фізичними та 
юридичними особами із забезпечен-
ням дотримання відповідних строків;

3.5. забезпечення розміщення на 
веб-сайті сільської ради інформації 

щодо отриманих пропозицій до комп-
лексного плану від фізичних та юридич-
них осіб із дотриманням вимог Закону 
України “Про захист персональних да-
них” та забезпеченням можливості ко-
ментування користувачами веб-сайтів;

3.6. формування завдання шляхом 
проведення громадського обговорення 
з формування завдання на розроблен-
ня комплексного плану, що передбачає 
виконання заходів, визначених пп.12) п. 
42 Порядку, яким визначити пропозиції 
щодо переліку та значень індикаторів;

3.7. здійснення процедури стратегіч-
ної екологічної оцінки проєкту комп-
лексного плану;

3.8. проведення за участю розробни-
ка громадського обговорення проєкту 
комплексного плану;

3.9. організацію за участю розроб-
ника попереднього розгляду проєкту 
комплексного плану архітектурно-мі-
стобудівною радою при Департаменті 
містобудування та архітектури Київ-
ської обласної державної адміністра-
ції, який повинен бути здійснений про-
тягом одного місяця від дати подання 
відповідного звернення;

3.10. подання проєкту комплексно-
го плану для проведення експертизи 
в порядку, визначеному постановою 
Кабінету Міністрів України від 25 трав-
ня 2011 р. № 548 “Про затвердження 
Порядку проведення експертизи місто-
будівної документації”;

3.11. подання проєкту комплексного 
плану на затвердження Гірської сіль-
ської ради Бориспільського  району 
Київської області.

4. Доручити виконавчому комітету 
Гірської сільської ради Бориспільсько-

го району Київської області:
4.1. утворити робочу групу для забез-

печення проведення та опрацювання 
результатів громадського обговорення 
з формування завдання на розроблення 
комплексного плану, що складається з 
представників сільських рад, міської 
ради, виконавчих органів сільських рад, 
міської ради (далі - виконавчий орган), 
органів державної влади, державних 
та комунальних підприємств, установ 
та організацій, органів самоорганізації 
населення, громадських організацій, ін-
ших заінтересованих сторін у складі не 
менш як п’ять осіб і не більш як 21 особа, 
з непарною кількістю членів.

4.2. затвердити персональний склад 
робочої групи з урахуванням того, що:

- у персональному складі робочої 
групи частка членів, що представляють 
сільські та міську ради та виконавчий 
комітет Гірської сільської ради, не по-
винна перевищувати половину складу 
робочої групи плюс одна особа;

- повинно бути забезпечено участь 
у робочій групі принаймні одного 
представника від кожного з населених 
пунктів, розташованих на території те-
риторіальної громади, який не є спів-
робітником виконавчого органу;

- допускається представлення одним 
членом робочої групи інтересів кількох 
суміжних сіл територіальної громади;

4.3. затвердити Положення про робо-
чу групу з розроблення комплексного 
плану просторового розвитку території 
Гірської територіальної громади Бори-
спільського району Київської області;

4.4. зазначити строки приймання зая-
вок на участь у робочій групі - 10 робо-
чих днів з дня публікації цього рішення 

на веб-сайті Гірської сільської ради.
5. Встановити строк проведення під-

готовчих процедур розроблення комп-
лексного плану  - до 30.11.2022 року.

6. Тендерну закупівлю робіт з розро-
блення комплексного плану провести 
відповідно до положень, встановлених 
Законом України “Про публічні закупівлі”.

7. Доручити сільському голові Гір-
ської сільської ради Бориспільського 
району Київської області Роману ДМИ-
ТРІВУ укласти договір на розроблення  
комплексного плану.

9. Начальнику фінансового відділу 
виконавчого комітету Гірської сіль-
ської ради Бориспільського  району 
Київської області Лілії БАРКОВІЙ перед-
бачити кошти на фінансування робіт з 
розроблення  комплексного плану.

10. Визнати таким, що втратило чин-
ність рішення Гірської сільської ради 
від 23.09.2021 року №683-20-VIII «Про 
розроблення комплексного плану про-
сторового розвитку території Гірської 
сільської територіальної громади Бори-
спільського району Київської області»

11. Дане рішення набирає чинності 
з дня його офіційного оприлюднення в 
місцевих засобах масової інформації та 
на веб-сайті Гірської сільської ради Бо-
риспільського району Київської області.

12. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин, плануван-
ня територій, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного сере-
довища.

від 01 липня 2022 року
№ 1202 - 34 -VIIІ

Сільський голова                                                               
Роман ДМИТРІВ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок розроблення комплек-

сного плану просторового розвитку 
території Гірської територіальної гро-
мади Бориспільського району Київ-
ської області та внесення пропозицій 
юридичними та фізичними особами

Відповідно до Порядку розроблення, 
оновлення, внесення змін та затвер-
дження містобудівної документації, 
затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 01 вересня 2021 
року № 926 «Про затвердження Поряд-
ку розроблення, оновлення, внесення 
змін та затвердження містобудівної до-
кументації», рішення Гірської сільської 
ради від 01 липня 2022 року №1202-34-
VІІІ «Про розроблення комплексного 
плану просторового розвитку території 
Гірської територіальної громади Бори-
спільського району Київської області», 
з метою забезпечення сталого роз-
витку територіальної громади, дотри-
мання принципу збалансованості гро-
мадських та приватних інтересів при 
розробленні комплексного плану про-
сторового розвитку території Гірської 
територіальної громади пропонуємо 
мешканцям громади та суб’єктам го-
сподарювання надати свої пропозиції 
до розроблення зазначеної містобудів-
ної документації.

Початок реєстрації пропозицій фі-

зичних та юридичних осіб до проекту 
містобудівної документації - 18 липня 
2022 року

Строк реєстрації пропозицій 15 ро-
бочих днів від дати публікації – з 18 
липня 2022 року по 05 серпня 2022 
року.

Пропозиції подаються на ім’я сіль-
ського голови у письмовій формі, із 
зазначенням прізвища, ім’я, по-бать-
кові (за наявності) або найменування, 
місця реєстрації, контактного номеру 
телефону особи, яка подає пропозицію, 
за адресою: 08324 Київська обл.,  Бори-
спільський р-н, с. Гора, вул. Центральна, 
буд. 5, Центр надання адміністративних 
послуг або електронною поштою на ад-
ресу: architectura@gora-rada.gov.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ
про створення робочої групи з фор-

мування завдання до Комплексного 
плану просторового розвитку території 
Гірської територіальної громади Бори-
спільського району Київської області

З метою забезпечення сталого роз-
витку Гірської територіальної громади 
з дотриманням принципу збалансова-
ності державних, громадських та при-
ватних інтересів, Гірська сільська рада 
рішенням 34 сесії 8 скликання від 01 
липня 2022 року  № 1202-34-VІІІ розпо-
чала процедуру розробки комплексно-
го плану просторового розвитку тери-

торії Гірської територіальної громади 
Бориспільського району Київської об-
ласті. З даним рішенням можна озна-
йомитись на офіційному сайті громади 
https://gora-rada.gov.ua/.

На вимоги Постанови Кабінету Міні-
стрів України від 01.09.2021 №926 «Про 
затвердження Порядку розроблення, 
оновлення, внесення змін та затвер-
дження містобудівної документації» 
Виконавчий комітет Гірської сільської 
ради повідомляє про початок прийому 
заявок від активних мешканців грома-
ди, які бажають увійти до персонально-
го складу робочої групи з розроблення 
завдання до комплексного плану про-
сторового розвитку території Гірської 
територіальної громади.

Вимоги до персонального складу ро-
бочої групи, як тимчасового консуль-
тативного-дорадчого органу, що за-
безпечує проведення та опрацювання 
результатів громадського обговорення 
з формування завдання на розроблен-
ня комплексного плану:

– у персональному складі робочої 
групи частка членів, що представляють 
сільські та міську ради та виконавчий 
комітет Гірської сільської ради, не по-
винна перевищувати половину складу 
робочої групи плюс одна особа;

– повинно бути забезпечено участь 
у робочій групі принаймні одного 

представника від кожного з населених 
пунктів, розташованих на території те-
риторіальної громади, який не є спів-
робітником виконавчого органу;

– допускається представлення од-
ним членом робочої групи інтересів 
кількох суміжних сіл територіальної 
громади;

Заяви приймаються з 18 липня 2022 
року по 05 серпня 2022  року включно 
на ім’я сільського голови (Дмитрів Р.М.)  

в електронному вигляді на електронну 
адресу: architecture@gora-rada.gov.ua 

або у паперовому вигляді за адре-
сою: 

08324, Київська обл.,  Бориспіль-
ський р-н, с. Гора, вул. Центральна,  5.

Додаток: Зразок заяви у участь у ро-
бочій групі

Голові Гірської сільської ради
Бориспільського району 
Київської області
Дмитріву Р.М.

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
(ПІБ заявника, назва, серія і номер 

документа,          що посвідчує особу 
заявника

________________________________

ідентифікаційний номер, адреса  
________________________________
________________________________
________________________________
Місце проживання, телефон)

ЗАЯВА
Прошу включити мене до робочої 

групи з формування завдання на роз-
роблення комплексного плану просто-
рового розвитку території Гірської те-
риторіальної громади Бориспільського 
району Київської області.

Відповідно до Закону України «Про 
захист персональних даних» від                     
1 червня 2010 року, № 2297- VI надаю 
Гірській сільській раді згоду на оброб-
ку та оприлюднення моїх особистих 
даних.

                                                                                                                 
_______________________________
                                                                                                                            

( підпис )

____________________ 20___р.                                                            
(дата)                                                                                                             

_______________________
(підпис)
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ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

НЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-К. КВАРТИРИ

Бориспіль

Викачування ям, 12 куб. м. Працює-
мо без вихідних, швидко, доступно. 
Договори з підприємствами (готівка 
чи безготівка). Тел.: 0 67 8452525, 0 63 
9930575.\

БУДИНКИ

Бориспіль

Старий будинок у селі. Ціна договір-
на. Тел.: 0 96 3455162.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль

Земельна ділянка, 10 соток, в Бори-
спільському районі між селом Глибо-
ке та Ревне, є світло, 124000 грн. Тел.: 
0 95 2727157, Олександр.

Куплю
Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у госпо-
даря. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія. 
Житло у власника. Тел.: 0 67 4503318.
Земельну ділянку у власника. Тел.: 0 67 
4503318.

Здам
Бориспіль

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 машинка,3000 грн., за все. Тел.: 
0 67 4503318.

1-к кв., центр, вул. К. Шлях, ціна договір-
на. Тел.: 0 95 4303520.

Врем'янку, місце для авто, ціна договір-
на. Тел.: 0 50 5456870.

Времянка, одна кімната, кухня, зручності 
на вулиці, 2000 грн. Тел.: 0 67 4503318.

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 господа-
ря, на ваших умовах. Тел.: 0 67 7254543, 0 
93 1104673, Наталія. 

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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

ПРОДАМ: 
Будівельні матеріали

Бориспіль

Пісок яружний. Тел.: 0 67 2497515.

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

Тварини
Бориспіль

Молоду дійну кізочку, молоко дуже до-
бре без запаху. Ціна договірна. Тел.: 0 97 
5312785.

РІЗНЕ
Бориспіль

ТВЕРДОПАЛИВНІ КОТЛИ ТРИВАЛОГО 
ГОРІННЯ ТМ ІДМАР,  BIZON, весь мо-
дельний ряд від офіційного представ-
ника в Україні, безкоштовна доставка. 
Тел.: 0 66 4878018, 0 95 0135897. 

Човен для риболовлі та мисливства, 2-міс-
ний, пластиковий, ціна договірна. Тел.: 0 
67 9520875, Михайло Андрійович. 

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, бордо-
ве — 400 грн. Тел.: 0 95 1492131.

Асенізаторські послуги, викачуван-
ня 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, оздо-
блювальні, покрівельні та ін. види. Тел.: 0 
67 5056064, 0 68 1269208.

Вантажні перевезення. Щебінь, від-
сів, бетон, пісок, грунт, гній. Вивезен-
ня будсміття. Ліц. АВ №476495 МТЗУ 
від 16.06.2009 р. Тел.: 0 96 8766667, 0 97 
1276605.

Викачування вигрібних ям від 1 до 10 
куб.м. Тел.: 0 96 1712007, 0 93 0472816, 
Анатолій. 

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

Викачування ям 3,8+10+10 куб.м. Тел.: 0 
98 9619816, Володимир.

Викачування ям від 1 до 10 ку.м. Тел.: 0 
50 7020006, 0 98 5155989, Вадим. 
Підготую першачка до школи. Тел.: 0 66 
6462947, Діана Романівна. 

РІЗНЕ
Бориспіль
Втрачені свідоцтво про здобуття базової середньої 
освіти, серія КХ №51224276, та додаток до нього 
СЯ №252205, видані на ім'я Колядич Анни Сергіїв-
ни Бориспільською ЗОШ №8 14 червня 2019 р., 
вважати недійсними.
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Проведення громадських слу-
хань проекту містобудівної до-
кументації «Детальний план те-
риторії, обмеженого вулицями 
Маяковського, Михайлівська, 
Лютнева, Шевченка, Віктора 
Йови у місті Борисполі Київської 
області»

Під час розробки проекту мі-
стобудівної документації «Деталь-
ний план території, обмеженого 
вулицями Маяковського, Ми-
хайлівська, Лютнева, Шевченка, 
Віктора Йови у місті Борисполі 
Київської області», а також страте-
гічної екологічної оцінки проекту 
документа державного плануван-
ня «Детальний план території, 
обмеженого вулицями Маяков-
ського, Михайлівська, Лютнева, 
Шевченка, Віктора Йови у місті 

Борисполі Київської області» у 
порядку, встановленому ЗУ «Про 
регулювання містобудівної діяль-
ності»,  Постановою № 555 від 25 
травня 2011 р. «Про затверджен-
ня Порядку проведення громад-
ських слухань щодо врахування 
громадських інтересів під час 
розроблення проєктів містобу-
дівної документації на місцевому 
рівні», ЗУ «Про стратегічну еко-
логічну оцінку» процедура гро-
мадського обговорення триває 
від 29.06.2022 р. до 28.07.2022 р. 
включно.

У зв'язку з триваючою широко-
масштабною збройною агресією 
Російської Федерації проти Укра-
їни, на підставі пропозиції Ради 
національної безпеки і оборони 
України, відповідно до пункту 20 

частини першої статті 106 Кон-
ституції України, Закону України 
«Про правовий режим воєнного 
стану» указом Президента Украї-
ни № 341/2022 «Про продовження 
строку дії воєнного стану в Украї-
ні» продовжено строк дії воєнного 
стану в Україні з 05 години 30 хви-
лин 25 травня 2022 року строком 
на 90 діб. 

Відповідно до статі 8 Закону 
України «Про правовий режим 
воєнного стану» в Україні або в 
окремих її місцевостях, де введе-
но воєнний стан запроваджують-
ся та здійснюються заходи право-
вого режиму. Згідно пункту 8 цієї 
статі заборонено проведення ма-
сових заходів. Отже, громадські 
слухання проекту містобудівної 
документації «Детальний план 

території, обмеженого вулиця-
ми Маяковського, Михайлівська, 
Лютнева, Шевченка, Віктора 
Йови у місті Борисполі Київської 
області», а також стратегічної 
екологічної оцінки проекту до-
кумента державного планування 
«Детальний план території, обме-
женого вулицями Маяковського, 
Михайлівська, Лютнева, Шевчен-
ка, Віктора Йови у місті Борисполі 
Київської області» 12 липня 2022 
року не можуть бути проведені.

Згідно з п. 6-1. Постанови № 
555 від 25 травня 2011 р. «Про за-
твердження Порядку проведення 
громадських слухань щодо враху-
вання громадських інтересів під 
час розроблення проєктів містобу-
дівної документації на місцевому 
рівні» зауваження та пропозиції 

громадськості до проекту місто-
будівної документації «Детальний 
план території, обмеженого ву-
лицями Маяковського, Михайлів-
ська, Лютнева, Шевченка, Віктора 
Йови у місті Борисполі Київської 
області» та звіту про стратегічну 
екологічну оцінку проєкту доку-
мента державного планування 
«Детальний план території, обме-
женого вулицями Маяковського, 
Михайлівська, Лютнева, Шевчен-
ка, Віктора Йови у місті Борисполі 
Київської області» до закінчення 
терміну громадського обговорен-
ня (до 28.07.22 р. включно) на по-
штову адресу: 08301, м. Бориспіль, 
вул. Київський шлях, 73; електро-
нну адресу: borarhitect@i.ua.
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РЕКЛАМА

 
ОВЕН. Успіх у фінансових спра-
вах та у ділових взаєминах на-
дихне вас до нових робіт та про-

ектів. Настає дуже плідний період для на-
копичення ресурсів та створення основи 
для майбутнього успіху.

ТЕЛЕЦЬ. Тиждень відповідаль-
них рішень, але часто правиль-
ному вибору перешкоджає від-

сутність необхідної інформації. На перший 
план вийдуть питання професійної галузі, 
освіти, підвищення рівня кваліфікації.
 

БЛИЗНЮКИ. Події, що відбува-
ються, сприяють розвитку та роз-
криттю ваших здібностей і талан-

тів, що дозволить вам вже найближчим ча-
сом здобути фінансову незалежність.

 РАК.  Один із найскладніших 
тижнів літніх місяців. Емоційні 
стани та підвищена чутливість 

заважають раціональній поведінці. Від-
кладені зараз справи знову стануть акту-
альними в листопаді.

ЛЕВ. Порожніх хвилювань наба-
гато більше, ніж реальних загроз 
вашому фінансовому становищу 

та життєвому комфорту. Щоб змінити ниніш-
ній стан речей на краще, необхідно перегля-
нути наявні проекти та умови договорів.

ДІВА. Ваш мудрий партнер або 
якась впливова жінка сприяти-
муть вам у досягненні мети. Цьо-

го тижня давні справи, що зависли раніше, 
отримають новий темп.

ТЕРЕЗИ. Тиждень принесе ба-
гато відкриттів, можливо, спочат-
ку вони здадуться не дуже при-

вабливими, але насправді перспективи бу-
дуть дивовижними.

СКОРПІОН. Несподіваний 
збіг обставин може привести 
вас до абсолютно нового вит-

ку кар'єри. Питання спадщини, ресурсів 
інших людей, позики чи кредити стануть 
для вас актуальними.

СТРІЛЕЦЬ. Ви опиняєтеся в 
центрі уваги, задаєте тон подій, 
тому здатні впливати на бага-

тьох людей. У досягненні ваших задумів і 
планів вам обов'язково допоможуть, але 
будьте готові до компромісних рішень.

КОЗЕРІГ. Цікавий та насичений 
період. Тиждень принесе пози-
тивні зміни у сфері сімейних вза-

ємин та майнових справ. Щасливе особи-
сте життя надихатиме вас, даватиме вам си-
ли для рішучих дій у професії та кар'єрі.

ВОДОЛІЙ. У громадських 
справах, у соціальній сфері ва-
ша активність та відкритість 

принесуть гарні плоди та нові перспек-
тиви. Можуть виникнути глибокі почут-
тя до людини, з якою знайомі вже давно.

РИБИ. Питання грошей, діло-
ве партнерство, зміни у профе-
сійній сфері викличуть необхід-

ність взаємодіяти з установами та органі-
заціями та поринути у соціальні справи.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 18-24 ЛИПНЯ


