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

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
стор. 3
КОРДОН, ПОДАЛІ ВІД ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ.

Реквізити для допомоги притулку для диких тварин
• Карта Приватбанку 4246 0010 0230 4198 БО «МБФ «Порятунок диких тварин».
Призначення платежу — безповоротна фінансова допомога
(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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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 Бориспіль із Бахмуту, який зараз щодня
піддається нищівним обстрілам ворога. Зізнається: залишати домівку
було важко.
«Виїхали наприкінці травня. Довго вагались, але після того, як почались постійні обстріли, не витримали. Їхали навмання. Тут в нас немає
ані родичів, ані друзів. Шукали, куди б поїхати і чомусь зупинились
на Борисполі. Тут трохи незвично,
але нормально. Потроху приходимо до тями. Зараз ось знайшла роботу», — розповідає Ольга.
Працювати Ольга влаштувалась
на Бориспільський комбінат будівельних матеріалів. Тут зараз працює багато переселенців, тому всередині колективу є підтримка.
Олександр Сердюк залишив рідну домівку у Сватівському районі
Луганської області та перебрався
до Борисполя ще в 2006-му році.
Після початку бойових дій на сході у 2014-му році свій рідний дім на
сході він більше не бачив.
«Я намагаюсь підтримувати контакт 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. Одна з них — із Маріуполя, там працювала на заводі кольорових металів, від якого наразі нічого не залишилось. Як виїжджала — не хоче
навіть згадувати. Намагаюсь їх підтримувати, адже добре розумію. Я
і сам колись приїхав сюди з Луганщини. Там залишився мій дім», —
розповідає Олександр Сердюк.
«Важко, звичайно. Дім залишився там — великий, гарний. Мені як
афганцю свого часу його колгосп
будував. Але життя триває, потрібно 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», — розповідає Олександр Сердюк.
Попри переживання за сина,
який зі зброєю в руках відстоює
незалежність України, Олександр

намагається допомагати всім переселенцям зі сходу. Але зізнається — не всі готові її приймати, принаймні, у вигляді порад, а не гуманітарки.
«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. Більшість намагається їхати саме в великі міста, вважаючи, що там буде
легше. При тому, що в невеликих
містах або селах набагато простіше вирішити проблему з житлом.
Ось в моєму селі є взагалі пусті хати. Я навіть родичам пропонував
переселитись до мене, але вони
хочуть у велике місто. То їхній вибір», — зазначає Олександр Сердюк.
На думку Олександра, усім треба
бути реалістами. Необхідно розуміти, що в державі йде війна, тому у
влади зараз немає коштів, достатніх для утримання всіх переселенців. 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 мене — йому легко казати. Але я про-

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

Для Олександра та ще для багатьох переселенців, які вирішили взяти долі в свої руки, справжньою підтримкою в Борисполі став
колектив ПрАТ «БКБМ».
«Ми виробниче підприємство.
Нам потрібні саме виробничники,
люди технічних спеціальностей. Тому ще в 2014-му році, коли почалась війна на сході України, ми почали брати на роботу переселенців звідти. Адже в цих регіонах було
розташовано багато виробничих
підприємств, в тому числі великі за-

води з виробництва металу. У нас
виробництво залізобетонних виробів. Там треба було лити метал — у
нас залізобетон. В нас навіть простіше», — зазначає голова правління ПрАТ «БКБМ» Ігор Шалімов.
Підприємство підтримує своїх
працівників: допомагає з житлом,
надає кімнати в гуртожитку, а працівникам, які гарно зарекомендують себе, допоможе з придбанням
власного житла. Люди відповідають
підприємству взаємністю.
«Вони швидко та якісно виконують свою роботу. В колективі у нас
є чітке розуміння — немає у нас переселенців чи заробітчан. Ми живемо в державі, яка називається
Україна. І це такі саме українці, як
і ми. Навіть скажу більше. Коли 24
лютого розпочалось повномасштабне вторгнення Росії, у нас залишилась команда із 60-ти працівників, працювати на укріплення обороноздатності Бориспільщини. Так
от, більшість із них — саме переселенці зі сходу. Вони вже один раз
все втратили, тому самовіддано
працювали на зміцнення оборони, викладались на повну, аби не
повторювати гіркий досвід», — підкреслює Ігор Шалімов.

на виписку рецептурних препаратів виключно за електронним рецептом. Для цього необхідно:
— обрати медичну інформаційну систему,
— зареєструватися в електронній системі охорони здоров'я.
«Це важлива частина реформи,
оскільки саме з використанням інструментів електронної системи
охорони здоров'я можна забезпечити безпечне та якісне надан-

ня медичної допомоги та відстежувати дані про призначення та споживання рецептурних препаратів в
Україні», — пояснюють у відомстві.
Далі МОЗ планує повноцінний запуск електронного рецепта на антибіотики. При цьому рішення будуть ухвалювати з огляду на ситуацію в країні.
Нагадаємо, українські медичні заклади почали вести облік вживання
антибіотиків у січні цього року.

Виробничникам тут
раді завжди

В УКРАЇНІ З СЕРПНЯ ПРОДАВАТИМУТЬ АНТИБІОТИКИ
ЗА Е-РЕЦЕПТОМ: ЯК ЙОГО ОТРИМАТИ
Із серпня цього року українцям
почнуть виписувати електронні рецепти на купівлю антибіотиків.
У Міністерстві охорони здоров'я
повідомили, що це перший етап у
впровадженні електронного рецепта на всі рецептурні препарати в Україні.
Крім того, запровадження е-рецептів дозволить врегулювати обіг
ліків — відстежувати дані про призначення та обсяга використання 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 медичних закладах, що працюють з електронною системою охорони здоров'я

(ЕСОЗ)», — підкреслили у МОЗ.
Якщо лікарня, до якої звертається пацієнт, не підключена до ЕСОЗ,
тоді лікар повинен виписати паперовий рецепт.
У МОЗ наголосили: електронний
рецепт можна буде отримати у
будь-якого лікаря, незалежно від
того, чи є у вас декларація з сімейним лікарем. Водночас необхідною
умовою є реєстрація в електронній
системі охорони здоров’я.
«Кожен пацієнт може це зробити,
уклавши декларацію з сімейним лікарем або зареєструвавшись у системі на прийомі в будь-якого іншого лікаря. Якщо ви вже маєте декларацію, то під час наступного візиту
до лікаря переконайтеся, що всі ваші дані внесені до системи коректно», — радить МОЗ.

Під час перехідного періоду
українські пацієнти зможуть купувати антибіотики за рецептом у
будь-якій аптеці. Для цього потрібно лише показати фармацевту інформаційну довідку, яку лікар має
видати на підтвердження призначення.
«Також за рецептом пацієнт буде самостійно ухвалювати рішення
про вибір торгової назви препарату, що містить призначену діючу речовину, орієнтуючись на власний
бюджет», — наголосила заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія
Карчевич.
Перехідний період триватиме до
кінця 2022 року. За цей час медичні
та аптечні заклади повинні підготуватися до повноцінного переходу
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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 реабілітацію потрапляли тварини, які постраждали через необізнаність чи
жорстокість людей або внаслідок
нещасних випадків. Сьогодні проблем додала війна, вона ж і прискорила вирішення питань із вивезенням врятованих пацієнтів за
кордон у зоопарки та екопарки,
де тварини проживатимуть комфортно.
Наталія Попова розповіла «Вістям», як функціонує притулок в
умовах війни.
«Коли почалася війна, це був дуже великий жах, — згадує жінка. —
Коли поруч бомбили, багато тварин покалічилося, у тому числі коні та леви. Найперше, що вдалося
зробити, це на шостий день війни
вивезти своїх диких тварин до Познанського зоопарку (Польща). Зазвичай оформлення всіх документів і дозволів на вивезення займало багато місяців, з початком війни вдалося прискорити процедуру.
Зараз ми займаємося тим, що рятуємо тварин із різних небезпечних
місць, гарячих точок і відправляємо їх до Європи. Далі вони проходять там карантин, їм роблять документи і вони вже їдуть на своє постійне місце в природні фонди, де є
великі вольєри, гарні умови та професійний догляд. Усі евакуації проводяться за кошти зоозахисної організації UAnimals».

Хижаки теж
страждають
Сімейний екопарк Ясногородка, Фельдман Екопарк — про по-

страждалих підопічних тварин цих
закладів розповідали всі телевізійні канали. Їх евакуацією разом
із іншими зоозахисниками займалася й Наталія Попова. «З Ясногородки вивезли майже всіх тварин,
крім страусів. Зараз вольєри вже
відбудували і тварини повернулися
назад. В екопарку Фельдмана взагалі хотіли приспати хижаків, але
тварин вдалося урятувати — спочатку їх перевезли до Бориспільщини, а потім евакуювали за кордон. Зараз тварин евакуюють переважно із Донеччини. Усі хижаки
їдуть за кордон. Для великих хижаків війна стала реальним шансом
потрапити у кращі умови для життя, адже раніше власники часто не
погоджувалися віддавати тварин,
хоч і не могли забезпечити їх належне утримання. А коли почалися
військові дії — почали просити забрати тварин або ж просто втекли
та залишили хижаків напризволяще. Бувало, що до нас зверталися
військові, які їх знаходили. Траплялося, що ми не встигали… Якось
отримали заявку від військових забрати 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 вони перебували у маленьких вольєрах, іноді в клітках 2х3 метри. На
щастя, серйозних травм та поранень не було.

не поїде, її не можна транспортувати.
Проходить лікування вовк із Донеччини. Він народився в неволі,
в природу повернутися не зможе.
Подальша доля вирішуватиметься після одужання. Отримують необхідну допомогу три лисиці. Лис
Франо потрапив до притулку з черепно-мозковою травмою. Не вірили, що він виживе, але тварина йде на поправку. Ще залишилися проблеми з координацією
рухів. Чи зможе він повернутися
в природу, поки невідомо. Лисеня зі зламаною задньою кінцівкою
прооперували, зафіксували спицями. Є надія, що одужавши лис
повернеться на свободу. Третьому лікують коросту. Цей пацієнт
точно скоро потрапить до дикої
природи.
Олень Льоша — старожил притулку — живе у вольєрі разом із
новоприбулими баранами і муфлоном. Просторий вольєр освоїла кобила Пржевальського. Наталія розповіла, що її передали із колишнього господарства Януковича.
Тварина абсолютно дика. Охоронці її побоювалися, тому що вона
нападала на людей. Кобилу хотіли
застрелити, але військові не дали
цього зробити і звернулися до притулку. Тварина досі чекає безпечного прихистку, адже всі заповідники, де вона могла б проживати,
знаходяться під обстрілами. Перебувають у притулку і пернаті: павичі, декоративні кури, врятовані організацією UAnimals, ворони, пташеня сойки.

Родина великих кішок
і не тільки

Евакуація, яку фінансує UAnimals
— не єдина стаття витрат для порятунку тварин. Наталія Попова
розповіла, що найбільше коштів
потребує їжа, ветеринарні послуги (для таких тварин ветеринарне обслуговування та втручання
коштує дуже дорого). Потрібно
будувати більш просторі вольєри,
щоб тварини у період реабілітації
почувалися комфортно. Вольєр
для левиці Яни будували власними силами. Другий — за допомогою UAnimals. Але роботи з будів-

Сьогодні у притулку перебуває
14 левів — 13 дорослих і тритижневе левеня. Це практика торгівлі дикими тваринами — забрати
від мами малесеньким, щоб можна було приручити. Тварини вже
вийшли із шокового стану. Їх евакуація запланована на 14 липня.
Душа та символ притулку — старенька левиця Яна — за кордон

Дороге утримання

ництва ще не оплачені. Борг складає 83 тис. грн.
Існує проблема і зі зберіганням
продуктів. «Холодильників забагато не буває, — зазначає співрозмовниця. — У мене 6 морозильних
камер, це дозволяє прийняти тонну 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 опікунства. Символічний внесок для хижака складає 800 грн на тиждень.
Але ця сума не покриває тижневих витрат, її фактично вистачає на
один день харчування. Загальні реальні цифри настільки великі, що їх
навряд хтось зможе осилити».

Реквізити для допомоги
притулку для диких тварин
• Карта Приватбанку 4246 0010 0230 4198 БО «МБФ «Порятунок 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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РЕЖИМ ТИШІ?
НІ, НЕ ЧУЛИ
Ірина КОСТЕНКО
16 червня голова Київської міської військової адміністрації Микола
Жирнов видав Окреме доручення
про дотримання режиму тиші. У документі, зокрема, повідомляється
про заборону видовищ із використанням піротехнічних виробів,
а також гучного співу, трансляції
розважальної музики з використанням звуковідтворювальної
апаратури, користування іншими
гучномовними установками.
У обґрунтуванні такого рішення
йдеться, що в умовах триваючої
широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації на території України, очікування ракетних
ударів, виникнення стресових ситуацій тощо недотримання режиму
тиші негативно впливає на психоемоційний стан мешканців Києва.
Чи приймалося подібне розпорядження у Борисполі та чи діє тут
режим тиші, дізнавалися «Вісті».

міста не стосується. На весь голос
лунає музика із кафе у парку. Звуковідтворювальна апаратура (переносні колонки) на вулицях може відразу після сирени (а то й одночасно з нею) врубити такий звук, що
собаки у приватних обійстях зриватимуться 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»

У Борисполі режиму тиші в повному розумінні немає, на сьогодні
діє лише заборона на використання петард та феєрверків. Саме тому
інколи здається, що війна нашого

«Такі ситуації є порушенням
громадського порядку. Потрібно
звертатися до поліції. Компетенція військової адміністрації тут не
поширюється. Сьогодні діє комендантська година і порушення комендантської години є підставою
для затримання і відповідних санкцій. Якщо порушення відбувається
не в комендантську годину, то обмежень з боку військових немає.
Київ посилив режим тиші. У області наразі такого немає, але обласною військовою адміністрацією
розробляється подібний документ,
щоб синхронізувати дії військових
адміністрацій. Зрозуміло, що буде

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ
ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
12 липня 2022 року № 107
Про скликання двадцять шостої
сесії міської ради VІІІ скликання
Відповідно до Регламенту Бориспільської міської ради VIІІ скликання, затвердженого відповідним рішенням 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 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Скликати двадцять шосту сесію
міської ради VІІІ скликання та провести пленарне засідання міської
ради 26 липня 2022 року о 10 годині
в актовій залі виконавчого комітету
міської ради.
2. До порядку денного внести питання:
2.1. Про внесення змін до рішення
міської ради від 24.12.2021 № 139716-VIII «Про бюджет Бориспільської
міської територіальної громади на
2022 рік».
2.2. Про внесення змін до програми 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-комунальні послуги для населення, що
затверджувалися або погоджувалися рішенням виконавчого комітету
Бориспільської міської ради та розміром економічно обґрунтованих
витрат на їх виробництво комунальним 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 комплексної програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-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 комплексної програми «Турбота» на 20212023 роки Бориспільської міської територіальної громади».
2.6. Про перейменування окремих
вулиць та провулків Бориспільської
міської територіальної громади.
2.7. Про хід виконання програми
фінансування супутніх витрат, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом об’єктів 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 доповнень до плану діяльності з підготовки
проєктів регуляторних актів у сфері
господарської діяльності на 2022 рік.
2.10. Про затвердження порядку
формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла
для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.
2.11. Про затвердження порядку
формування, надання та користування житловими приміщеннями з
фонду житла для тимчасового проживання громадян Бориспільської
міської територіальної громади.

Бориспіль: веселіться
на всю гучність

логічним і адекватним не провокувати 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 відповідно до санітарних норм і правил»,
— прокоментував ситуацію голова
Бориспільської районної військової адміністрації Руслан Дяченко.

шкідливого впливу шуму чи порушення 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 звернутися до поліції, ми на це відреагуємо, зафіксуємо. Але визначити, чи
порушено допустимі норми шуму,
має право лише спеціалізований
орган — Бориспільський відділ
головного управління Держпродспоживслужби в Київській області.
Вони після письмового звернення
можуть провести експертизу, яка
визначить, чи було порушення. Поліцейський може лише зафіксувати
факт», — зазначила Олена Кравчук.

У відповідь на запитання «Вістей» старший інспектор з комуні-

кації Бориспільського РУП капітан
поліції Олена Кравчук зазначила,
що чинне законодавство України
регулює вимоги щодо додержання
та обмеження певних видів діяльності, які супроводжуються шумом.
Так, є Закон України про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення, а також
Наказ Міністерства охорони здоров’я України про затвердження
Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях
житлових та громадських будинків
і на території житлової забудови.
Саме цими законодавчими документами керується поліція у питаннях дотримання тиші. Згідно них заборонено порушувати тишу (гучним
співом та криками, користуванням
звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму) з 22.00 до 8.00. В цей же
проміжок часу, а також цілодобово
у неробочі та святкові дні заборонене проведення ремонтних робіт,
що супроводжуються шумом. Але за
попередньою згодою мешканців усіх
прилеглих квартир ремонтні та будівельні 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 матеріалів щодо захисту населення від

2.12. Про надання управлінню містобудування та архітектури Бориспільської міської ради дозволу на
розробку містобудівної документації - детального плану території, обмеженого вулицями Старокиївська,
Віктора Баталіна, Ботанічна та провулком Ботанічним у місті Борисполі
Київської області.
2.13. Про надання дозволу Комунальному некомерційному підприємству «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного
лікування» на списання основних
засобів.
2.14. Про зміну назви Глибоцької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бориспільської міської ради Київської області та затвердження Статуту Глибоцького ліцею Бориспільської
міської ради Київської області в новій редакції.
2.15. Про зміну назви Іванківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бориспільської міської ради
Київської області та затвердження
Статуту Іванківського ліцею Бориспільської міської ради Київської
області в новій редакції.
2.16. Про зміну назви Кучаківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
імені гетьмана Івана Сулими Бориспільської міської ради Київської області та затвердження Статуту Кучаківського ліцею імені гетьмана Івана
Сулими Бориспільської міської ради
Київської області в новій редакції.
2.17. Про зміну назви Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 7 Бориспільської міської
ради Київської області та затвердження Статуту Бориспільського
ліцею «Альта» Бориспільської міської ради Київської області в новій
редакції.
2.18. Про зміну назви Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» – за-

гальноосвітня школа І-ІІ ступенів»
імені Володимира Мономаха Бориспільської міської ради Київської
області та затвердження Статуту
Бориспільського ліцею «Перспектива» імені Володимира Мономаха Бориспільської міської ради Київської
області в новій редакції.
2.19. Про зміну назви Бориспільського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа І-ІІІ
ступенів – загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів» імені Костянтина Могилка Бориспільської міської ради
Київської області та затвердження
Статуту Бориспільського ліцею імені
Костянтина Могилка Бориспільської
міської ради Київської області в новій редакції.
2.20. Про зміну назви Бориспільського навчально-виховного комплексу «Ліцей «Дизайн-освіта» імені
Павла Чубинського - спеціалізована
школа І-ІІІ ступенів» Бориспільської
міської ради Київської області та затвердження Статуту Бориспільського
ліцею імені Павла Чубинського Бориспільської міської ради Київської
області в новій редакції.
2.21. Про зміну назви Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 1 імені Юрія Головатого
Бориспільської міської ради Київської області та затвердження Статуту Бориспільського ліцею імені Юрія
Головатого Бориспільської міської
ради Київської області в новій редакції.
2.22. Про зміну назви Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 6 Бориспільської міської
ради Київської області та затвердження Статуту Бориспільського
ліцею «Лідер» Бориспільської міської ради Київської області в новій
редакції.
2.23. Про зміну назви Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ

ступенів № 8 Бориспільської міської
ради Київської області та затвердження Статуту Бориспільського ліцею «Основа» Бориспільської міської ради Київської області в новій
редакції.
2.24. Про зміну назви Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 3 Бориспільської міської
ради Київської області та затвердження Статуту Бориспільського ліцею «Патріот» Бориспільської міської ради Київської області в новій
редакції.
2.25. Про зміну назви Любарецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бориспільської міської ради
Київської області та затвердження
Статуту Любарецького ліцею Бориспільської міської ради Київської області в новій редакції.
2.26. Про зміну назви Рогозівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бориспільської міської ради
Київської області та затвердження
Статуту Рогозівського ліцею Бориспільської міської ради Київської
області в новій редакції.
2.27. Про зміну назви Сеньківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бориспільської міської ради
Київської області та затвердження
Статуту Сеньківського ліцею Бориспільської міської ради Київської області в новій редакції.
2.28. Про затвердження статуту Бориспільської дитячої музичної школи
імені Лариси Остапенко Бориспільської 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

Віталій Горкун: «Гучна
музика нічого не
порушує»
На відміну від голови військової
адміністрації, заступник Бориспільського міського голови Віталій Горкун не вбачає порушення у гучній
музиці, навіть якщо через неї не чутно 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 заборони немає», — вважає чиновник.

Представник поліції:
«Фіксуємо факти»

 У ПІДСУМКУ
Якщо вас дратують гучні
звуки або є загроза, що через
них ви не почуєте сигналу повітряної тривоги, ви можете
звернутися до перехожого з
переносною колонкою чи до
власника кафе з зауваженням.
Звичайно, це те саме, що насваритися пальцем, але іншого виходу офіційний Бориспіль
запропонувати поки не може.
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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
ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення та початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проєкті містобудівної документації: «Детальний
план території, обмеженої вулицями
Євгена Горбатюка, Підприємницька,
Київський Шлях в місті Борисполі
Київської області» та звіт про стратегічну екологічну оцінку до нього,
розробленого на підставі рішення Бориспільської міської ради Київської області від 17 серпня 2021р. № 968-12-VIII.
Замовник: Управління містобудування та архітектури Бориспільської
міської ради.
Розробник: Проектний інститут
Служби безпеки України, м. Київ.
Орган, що прийматиме рішення
про затвердження ДДП: Бориспільська міська рада.

Детальний план території (далі
— ДПТ) розроблений з метою уточнення планувальної структури і функціонального призначення території,
просторової композиції, параметрів
забудови та ландшафтної організації;
визначення містобудівних умов та
обмежень; визначення потреб в установах та об’єктах обслуговування,
місць їх розташування; визначення
напрямів та обсягів подальшої діяльності щодо попереднього проведення
інженерного забезпечення території;
створення транспортної інфраструктури та розміщення місць паркування
т/з; охорони та поліпшення навколишнього середовища та ін.
Склад та зміст містобудівної документації відповідає ДБН - Б.1.114:2012 «Склад та зміст детального
плану території».

Мета стратегічної екологічної оцінки проєкту детального плану території,
обмеженої вулицями Євгена Горбатюка, Підприємницька, Київський Шлях в
місті Борисполі Київської області:
сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля,
безпеки життєдіяльності населення
та охорони його здоров’я; інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів
державного планування (далі — ДДП).
Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту 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 оцінку проекту ДДП, а також розміщена

на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я.
Ознайомитися з проєктом ДПТ та
звітом про СЕО до нього можливо в
приміщенні Управління містобудування та архітектури Бориспільської
міської ради, за адресою: м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 73 та на
офіційному веб сайті https://www.
archbor.gov.ua.
Відповідальна особа за забезпечення організації розгляду пропозицій:
Костюченко С.І., заступник начальника управління містобудування та
архітектури.
Тел. (04595) 6-12-23.
У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії
правового режиму воєнного стану

(згідно з Указом Президента України
№64/2022 та №341/2022 про продовження строку дії воєнного стану),
масові збори населення, у т.ч. громадські слухання (презентація) проєкту
містобудівної документації не проводитимуться. Всі бажаючі можуть
ознайомитися з записом презентації
проєкту та графічними матеріалами
містобудівної документації і СЕО до
нього у приміщенні Управління містобудування та архітектури Бориспільської міської ради (м. Бориспіль, вул.
Київський шлях, 73).
Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому вигляді за
адресою: 08300, Київська обл., м.Бориспіль, вул. Київський шлях, 73 протягом 30 днів з дня оприлюднення
повідомлення: з «15» липня 2022р.
по «15» серпня 2022 р. включно.
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РІШЕННЯ
Про розроблення комплексного плану просторового розвитку території
Гірської територіальної громади Бориспільського району Київської області
Відповідно до ст.25, п.42 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основи містобудування», «Про землеустрій», Земельного
кодексу України, Порядку розроблення,
оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації,
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 01 вересня 2021
року № 926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення
змін та затвердження містобудівної
документації» (далі - Порядок), з метою
забезпечення сталого розвитку територіальної громади, дотримання принципу збалансованості державних, громадських та приватних інтересів, відповідно
до Законів України «Про регулювання
містобудівної діяльності», враховуючи
рекомендації комісії з питань земельних
відносин, планування територій, будівництва, архітектури, охорони пам’яток,
історичного середовища, Гірська сільська рада Бориспільського району Київської області
ВИРІШИЛА:
1. Розробити комплексний план просторового розвитку території Гірської
територіальної громади Бориспільського району Київської області (далі
– комплексний план).
2. Визначити замовником робіт з

розроблення Комплексного плану
виконавчий комітет Гірської сільської
ради Бориспільського району Київської 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 інформації, яка відповідно до закону становить
державну таємницю або належить до
інформації з обмеженим доступом;
3.2. вжити заходів до отримання доступу до всіх чинних кадастрів та реєстрів або щодо забезпечення взаємодії
між його інформаційною системою та
чинними кадастрами та реєстрами відповідно до законодавства, що визначає
порядок їх ведення;
3.3. отримання відомостей щодо
державних та регіональних інтересів,
інтересів суміжних територіальних громад шляхом подання запитів Замовником до виконавчих органів суміжних
територіальних громад, облдержадміністрації щодо визначення державних
та регіональних інтересів, інтересів
суміжних територіальних громад для
їх врахування під час розроблення
Комплексного плану;
3.4. інформування через місцеві засоби масової інформації та на веб-сайті
сільської ради про початок розроблення комплексного плану та визначених
замовником порядку і строків внесення пропозицій до нього фізичними та
юридичними особами із забезпеченням дотримання відповідних строків;
3.5. забезпечення розміщення на
веб-сайті сільської ради інформації

щодо отриманих пропозицій до комплексного плану від фізичних та юридичних осіб із дотриманням вимог Закону
України “Про захист персональних даних” та забезпеченням можливості коментування користувачами веб-сайтів;
3.6. формування завдання шляхом
проведення громадського обговорення
з формування завдання на розроблення комплексного плану, що передбачає
виконання заходів, визначених пп.12) п.
42 Порядку, яким визначити пропозиції
щодо переліку та значень індикаторів;
3.7. здійснення процедури стратегічної екологічної оцінки проєкту комплексного плану;
3.8. проведення за участю розробника громадського обговорення проєкту
комплексного плану;
3.9. організацію за участю розробника попереднього розгляду проєкту
комплексного плану архітектурно-містобудівною радою при Департаменті
містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації, який повинен бути здійснений протягом одного місяця від дати подання
відповідного звернення;
3.10. подання проєкту комплексного плану для проведення експертизи
в порядку, визначеному постановою
Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 548 “Про затвердження
Порядку проведення експертизи містобудівної документації”;
3.11. подання проєкту комплексного
плану на затвердження Гірської сільської ради Бориспільського району
Київської області.
4. Доручити виконавчому комітету
Гірської сільської ради Бориспільсько-

го району Київської області:
4.1. утворити робочу групу для забезпечення 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, інших 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 повинна 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 територіальної громади, який не є співробітником виконавчого органу;
- допускається представлення одним
членом робочої групи інтересів кількох
суміжних сіл територіальної громади;
4.3. затвердити Положення про робочу групу з розроблення комплексного
плану просторового розвитку території
Гірської територіальної громади Бориспільського району Київської області;
4.4. зазначити строки приймання заявок на участь у робочій групі - 10 робочих днів з дня публікації цього рішення

на веб-сайті Гірської сільської ради.
5. Встановити строк проведення підготовчих процедур розроблення комплексного плану - до 30.11.2022 року.
6. Тендерну закупівлю робіт з розроблення комплексного плану провести
відповідно до положень, встановлених
Законом України “Про публічні закупівлі”.
7. Доручити сільському голові Гірської сільської ради Бориспільського
району Київської області Роману ДМИТРІВУ укласти договір на розроблення
комплексного плану.
9. Начальнику фінансового відділу
виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району
Київської області Лілії БАРКОВІЙ передбачити кошти на фінансування робіт з
розроблення комплексного плану.
10. Визнати таким, що втратило чинність рішення Гірської сільської ради
від 23.09.2021 року №683-20-VIII «Про
розроблення комплексного плану просторового розвитку території Гірської
сільської територіальної громади Бориспільського 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 Бориспільського району Київської області.
12. Контроль за виконанням даного
рішення покласти на постійну комісію з
питань земельних відносин, планування територій, будівництва, архітектури,
охорони пам'яток, історичного середовища.
від 01 липня 2022 року
№ 1202 - 34 -VIIІ
Сільський голова
Роман ДМИТРІВ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок розроблення комплексного плану просторового розвитку
території Гірської територіальної громади Бориспільського району Київської області та внесення пропозицій
юридичними та фізичними особами
Відповідно до Порядку розроблення,
оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації,
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 01 вересня 2021
року № 926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення
змін та затвердження містобудівної документації», рішення Гірської сільської
ради від 01 липня 2022 року №1202-34VІІІ «Про розроблення комплексного
плану просторового розвитку території
Гірської територіальної громади Бориспільського району Київської області»,
з метою забезпечення сталого розвитку територіальної громади, дотримання принципу збалансованості громадських та приватних інтересів при
розробленні комплексного плану просторового розвитку території Гірської
територіальної громади пропонуємо
мешканцям громади та суб’єктам господарювання надати свої пропозиції
до розроблення зазначеної містобудівної документації.
Початок реєстрації пропозицій фі-

зичних та юридичних осіб до проекту
містобудівної документації - 18 липня
2022 року
Строк реєстрації пропозицій 15 робочих днів від дати публікації – з 18
липня 2022 року по 05 серпня 2022
року.
Пропозиції подаються на ім’я сільського голови у письмовій формі, із
зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові (за наявності) або найменування,
місця реєстрації, контактного номеру
телефону особи, яка подає пропозицію,
за адресою: 08324 Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Центральна,
буд. 5, Центр надання адміністративних
послуг або електронною поштою на адресу: architectura@gora-rada.gov.ua
ПОВІДОМЛЕННЯ
про створення робочої групи з формування завдання до Комплексного
плану просторового розвитку території
Гірської територіальної громади Бориспільського району Київської області
З метою забезпечення сталого розвитку Гірської територіальної громади
з дотриманням принципу збалансованості державних, громадських та приватних інтересів, Гірська сільська рада
рішенням 34 сесії 8 скликання від 01
липня 2022 року № 1202-34-VІІІ розпочала процедуру розробки комплексного плану просторового розвитку тери-

торії Гірської територіальної громади
Бориспільського району Київської області. З даним рішенням можна ознайомитись на офіційному сайті громади
https://gora-rada.gov.ua/.
На вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 №926 «Про
затвердження Порядку розроблення,
оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації»
Виконавчий комітет Гірської сільської
ради повідомляє про початок прийому
заявок від активних мешканців громади, які бажають увійти до персонального складу робочої групи з розроблення
завдання до комплексного плану просторового розвитку території Гірської
територіальної громади.
Вимоги до персонального складу робочої групи, як тимчасового консультативного-дорадчого органу, що забезпечує проведення та опрацювання
результатів громадського обговорення
з формування завдання на розроблення комплексного плану:
– у персональному складі робочої
групи частка членів, що представляють
сільські та міську ради та виконавчий
комітет Гірської сільської ради, не повинна 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 територіальної громади, який не є співробітником виконавчого органу;
– допускається представлення одним 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 адресою:
08324, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Центральна, 5.
Додаток: Зразок заяви у участь у робочій групі
Голові Гірської сільської ради
Бориспільського району
Київської області
Дмитріву Р.М.

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

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
(ПІБ заявника, назва, серія і номер
документа,
що посвідчує особу
заявника
________________________________

ЗАЯВА
Прошу включити мене до робочої
групи з формування завдання на розроблення комплексного плану просторового розвитку території Гірської територіальної 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 обробку та оприлюднення моїх особистих
даних.
_______________________________
( підпис )

____________________ 20___р.
(дата)
_______________________
(підпис)
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НЕРУХОМІСТЬ
Продам
1-К. КВАРТИРИ

Бориспіль

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

1-к кв., центр, вул. К. Шлях, ціна договірна. Тел.: 0 95 4303520.
Врем'янку, місце для авто, ціна договірна. 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

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

Бориспіль

Земельна ділянка, 10 соток, в Бориспільському районі між селом Глибоке та Ревне, є світло, 124000 грн. Тел.:
0 95 2727157, Олександр.

Куплю
Бориспіль

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

Бориспіль

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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

ПРОДАМ:
Будівельні матеріали
Бориспіль

Бориспіль

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ

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

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.

ТВЕРДОПАЛИВНІ КОТЛИ ТРИВАЛОГО Вантажні перевезення. Щебінь, відГОРІННЯ ТМ ІДМАР, BIZON, весь мо- сів, бетон, пісок, грунт, гній. Вивезендельний ряд від офіційного представ- ня будсміття. Ліц. АВ №476495 МТЗУ
Тротуарна плитка. Європаркани. Доника в Україні, безкоштовна доставка. від 16.06.2009 р. Тел.: 0 96 8766667, 0 97
ставка, установка. Тел.: 0 50 3110467, 0
1276605.
Тел.: 0 66 4878018, 0 95 0135897.
67 8387023.
Човен для риболовлі та мисливства, 2-міс- Викачування вигрібних ям від 1 до 10
Тварини
ний, пластиковий, ціна договірна. Тел.: 0 куб.м. Тел.: 0 96 1712007, 0 93 0472816,
Бориспіль
67 9520875, Михайло Андрійович.
Анатолій.
Молоду дійну кізочку, молоко дуже до- ПОСЛУГИ
Викачування від 1 до 7 куб.м, без вихідбре без запаху. Ціна договірна. Тел.: 0 97
них. Тел.: 0 93 7564969, 0 97 5505353, 0
Бориспіль
5312785.
66 4553391.
А якщо вам потрібно пофарбувати
Викачування ям 3,8+10+10 куб.м. Тел.: 0
РІЗНЕ
натуральну шкіру, то будь ласка: куртка
98
9619816, Володимир.
чорна — 200 грн, коричнева — 250 грн,
Пісок яружний. Тел.: 0 67 2497515.

Бориспіль

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.
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Свідоцтво про державну реєстрацію KВ №22018-11918ПР.

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 Сергіївни Бориспільською ЗОШ №8 14 червня 2019 р.,
вважати недійсними.

Відповідальність за зміст, достовірність фактів, цитат, власних назв та інших відомостей несуть автори публікацій. Матеріали під рубриками «Позиція», «Компанія» друкуються на правах реклами.
Відповідальність за зміст рекламних матеріалів несе рекламодавець. Редакція не завжди поділяє
думку авторів публікацій. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. Копіювання чи
передрук наших публікацій суворо забороняється без письмової згоди редакції.
Засновник: ТОВ «Будінвесттехноіндустрія ХХІ століття».
Видавець: ТОВ «Редакція газети «Вісті.Інформація.Реклама», м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 69а.
Друк: ТОВ «Мега-Поліграф», м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14.
Наклад: 10200 прим., зам. №200325-11.
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Проведення громадських слухань проекту містобудівної документації «Детальний план території, обмеженого вулицями
Маяковського, Михайлівська,
Лютнева, Шевченка, Віктора
Йови у місті Борисполі Київської
області»
Під час розробки проекту містобудівної документації «Детальний план території, обмеженого
вулицями Маяковського, Михайлівська, Лютнева, Шевченка,
Віктора Йови у місті Борисполі
Київської області», а також стратегічної екологічної оцінки проекту
документа державного планування «Детальний план території,
обмеженого вулицями Маяковського, Михайлівська, Лютнева,
Шевченка, Віктора Йови у місті

I-VISTI.COM

Борисполі Київської області» у
порядку, встановленому ЗУ «Про
регулювання містобудівної діяльності», Постановою № 555 від 25
травня 2011 р. «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування
громадських інтересів під час
розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому
рівні», ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку» процедура громадського обговорення триває
від 29.06.2022 р. до 28.07.2022 р.
включно.
У зв'язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією
Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради
національної безпеки і оборони
України, відповідно до пункту 20

частини першої статті 106 Конституції України, Закону України
«Про правовий режим воєнного
стану» указом Президента України № 341/2022 «Про продовження
строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного
стану в Україні з 05 години 30 хвилин 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 введено воєнний стан запроваджуються та здійснюються заходи правового режиму. Згідно пункту 8 цієї
статі заборонено проведення масових заходів. Отже, громадські
слухання проекту містобудівної
документації «Детальний план

території, обмеженого вулицями Маяковського, Михайлівська,
Лютнева, Шевченка, Віктора
Йови у місті Борисполі Київської
області», а також стратегічної
екологічної оцінки проекту документа державного планування
«Детальний план території, обмеженого вулицями Маяковського,
Михайлівська, Лютнева, Шевченка, 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 затвердження Порядку проведення
громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під
час розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому
рівні» зауваження та пропозиції

громадськості до проекту містобудівної документації «Детальний
план території, обмеженого вулицями Маяковського, Михайлівська, Лютнева, Шевченка, Віктора
Йови у місті Борисполі Київської
області» та звіту про стратегічну
екологічну оцінку проєкту документа державного планування
«Детальний план території, обмеженого вулицями Маяковського,
Михайлівська, Лютнева, Шевченка, Віктора Йови у місті Борисполі
Київської області» до закінчення
терміну громадського обговорення (до 28.07.22 р. включно) на поштову адресу: 08301, м. Бориспіль,
вул. Київський шлях, 73; електронну адресу: borarhitect@i.ua.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 18-24 ЛИПНЯ
ОВЕН. Успіх у фінансових справах та у ділових взаєминах надихне вас до нових робіт та проектів. Настає дуже плідний період для накопичення ресурсів та створення основи
для майбутнього успіху.

РАК. Один із найскладніших
тижнів літніх місяців. Емоційні
стани та підвищена чутливість
заважають раціональній поведінці. Відкладені зараз справи знову стануть актуальними в листопаді.

ТЕЛЕЦЬ. Тиждень відповідальних рішень, але часто правильному вибору перешкоджає відсутність необхідної інформації. На перший
план вийдуть питання професійної галузі,
освіти, підвищення рівня кваліфікації.

ЛЕВ. Порожніх хвилювань набагато більше, ніж реальних загроз
вашому фінансовому становищу
та життєвому комфорту. Щоб змінити нинішній стан речей на краще, необхідно переглянути наявні проекти та умови договорів.

БЛИЗНЮКИ. Події, що відбуваються, сприяють розвитку та розкриттю ваших здібностей і талантів, що дозволить вам вже найближчим часом здобути фінансову незалежність.

ДІВА. Ваш мудрий партнер або
якась впливова жінка сприятимуть вам у досягненні мети. Цього тижня давні справи, що зависли раніше,
отримають новий темп.

ТЕРЕЗИ. Тиждень принесе багато відкриттів, можливо, спочатку вони здадуться не дуже привабливими, але насправді перспективи будуть дивовижними.
СКОРПІОН. Несподіваний
збіг обставин може привести
вас до абсолютно нового витку 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 багатьох людей. У досягненні ваших задумів і
планів вам обов'язково допоможуть, але
будьте готові до компромісних рішень.

КОЗЕРІГ. Цікавий та насичений
період. Тиждень принесе позитивні зміни у сфері сімейних взаємин та майнових справ. Щасливе особисте життя надихатиме вас, даватиме вам сили для рішучих дій у професії та кар'єрі.
ВОДОЛІЙ. У громадських
справах, у соціальній сфері ваша активність та відкритість
принесуть гарні плоди та нові перспективи. Можуть виникнути глибокі почуття до людини, з якою знайомі вже давно.
РИБИ. Питання грошей, ділове партнерство, зміни у професійній сфері викличуть необхідність взаємодіяти з установами та організаціями та поринути у соціальні справи.

