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ІНТЕРВ'Ю З ДИРЕКТОРОМ КП «ЖРЕУ» 
ОЛЕКСАНДРОМ ДУДЧЕНКОМ

ХТО МАЄ 
РЕМОНТУВАТИ 
СПОРТИВНІ 
МАЙДАНЧИКИ 
БОРИСПОЛЯ?

ПОШУК ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА ТЕХНІЧНИЙ СТАН СПОРТИВНИХ 
ТРЕНАЖЕРІВ ТА МАЙДАНЧИКІВ У БОРИСПОЛІ ПЕРЕТВОРИВСЯ НА 
СПРАВЖНІЙ КВЕСТ, ЯКИЙ ТАК І НЕ ПРИВІВ ДО КІНЦЕВОЇ ТОЧКИ 
ПРИЗНАЧЕННЯ. стор. 2

стор. 4-5



I-VISTI.COM2 | 
  |  №24 [1132], 22 ЛИПНЯ 2022

АКТУАЛЬНО

ХТО МАЄ РЕМОНТУВАТИ СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ БОРИСПОЛЯ?
Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Хто має ремонтувати спортив-
ні майданчики Борисполя? Пошук 
відповідального за технічний стан 
спортивних тренажерів та майдан-
чиків у Борисполі перетворився 
на справжній квест, який так і не 
привів до кінцевої точки призна-
чення.

 

Коли надійність 
шкутильгає

Тему для статті підказали спор-
тивні тренажери, кілька років то-
му встановлені у мікрорайоні ву-
лиці Нова ІІ. Їх із задоволенням 
використовують і дорослі, і діти. 
Потужні, надійні, вони сконстру-
йовані так, що витримують най-
більші навантаження. А трена-
жери з рухливими елементами 
враховують вагу людини, яка за-
ймається. Таких спортивних май-
данчиків свого часу було встанов-
лено чимало в різних мікрорайо-
нах Борисполя.

На жаль, нічого не може служи-
ти вічно. Навіть найбільш надійні 
тренажери виходять з ладу — ча-
сом із віком, а часом за допомогою 
людей. 

Коли подібні проблеми помітила 
на тренажерному майданчику на 
Новій ІІ, спробувала з’ясувати, хто 
може допомогти із ремонтом. Адже 
це серйозна конструкція — само-
тужки мешканці не «підрихтують». 
Хоча на Новій ІІ таки рихтували: за-
мість потужного болта, який «десь 
подівся», вставили шматок арма-
тури. На іншому тренажері з бол-
та чомусь скрутилася гайка — на-
вряд чи сама скрутилася. Ще один 

видає лязкіт металу об метал (гумо-
ва прокладка зруйнувалася). Трена-
жерами користуються, навіть не за-
мислюючись про питання безпеки. 

Оскільки проблема стосується 
не одного конкретного мікрора-
йону, «Вісті» спробували з’ясувати, 
хто відповідає за обслуговування 
спортивних майданчиків? А у від-
повідь отримали запитання: «У кого 
на балансі майданчик, на чиїй землі 
знаходиться?» 

Питання щодо землі дійсно бо-
люче — йдеться про майданчики у 
дворах багатоповерхівок, а у Бори-
сполі ще не визначено прибудин-
кові території. 

Майданчики біля 
багатоповерхівок поки 
не обслуговує ніхто

«Коли управління молоді та 
спорту готувало презентацію 
стратегії розвитку спорту міста, 
то всі майданчики в місті пора-
хували. Кожен відвідали, вручну 
рулеткою переміряли — зафіксу-
вали розміри, покриття, наявність 
освітлення, якість огорожі. Було 
створено перелік даних по май-
данчиках, нанесено їх на електро-
нну карту майданчиків міста. 

Але їх обслуговування — це дійс-
но проблема. Особливої уваги по-
требують майданчики, які активно 
використовуються. У них і покрит-
тя пошкоджується, і баскетболь-
ні кільця ламаються. І якщо з май-
данчиками на території ОСББ про-
блем немає, хто має обслуговувати 
майданчики біля багатоповерхі-
вок, які обслуговуються управляю-

чими компаніями, поки не виріше-
но», — прокоментувала начальник 
управління молоді та спорту Вікто-
рія Шевц.

Не поставлені на 
баланс — ремонтувати 
неможливо 

«Проблема в тому, що майданчи-
ки будувалися, але часто не пере-
давалися на баланс. Тому виділяти 
гроші на обслуговування цих май-
данчиків неможливо, у жоден та-
риф кошти не закладено. 

Управління молоді та спорту по-
чало роботу з аудиту, але не дове-
ло його до кінця через війну. Після 
обстеження об’єкти, які не мають 
хазяїна, оголошуватимуться безго-
сподарними та прийматимуться 
на баланс. Буде розроблено про-
граму їх утримання, підраховано, 
скільки це коштуватиме в обслуго-
вуванні і винесено на розгляд де-
путатів. Якщо передати все те гос-
подарство на КП без програми та 
фінансування, ми вб’ємо це КП. Це 
ж стосується і дитячих майданчи-
ків. Тут ідеться і про спортивні, і 
про дитячі майданчики. Якщо май-
данчик знаходиться в межах при-
будинкової території, його потріб-
но передавати мешканцям, бо хі-
ба справедливо, що на території 
ОСББ майданчики утримуються 
за кошти мешканців, а за інші бу-
динки платитиме місто? Звичай-
но, правильніше було б не плоди-
ти мільйон майданчиків по місту. 
Але уже маємо таку картину», — 
пояснив заступник міського голо-
ви Віталій Горкун.

Порятунок потопаючих 
— справа рук самих 
потопаючих?

Очевидно, що визначення при-
будинкової території, аудит май-
данчиків та розробка програми 
фінансування — питання зав-
трашнього або й післязавтраш-
нього дня. А що робити сьогодні? 

«На сьогодні я бачу лише один 
вихід. Нехай мешканці дворів про-

ведуть суботник та самостійно від-
ремонтують свої майданчики», — 
зазначив на запитання журналіс-
та Віталій Горкун. Сказати про-
сто, але якщо йдеться про ремонт 
спортивних тренажерів, то це не 
лавочку пофарбувати чи гайку під-
крутити. 

«Вісті» і надалі відстежувати-
муть ситуацію із перспективою 
обслуговування спортивних 
майданчиків — тимчасового і 
постійного. 

ВОЛОДИМИР БОРИСЕНКО: 
«МІСЦЕ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА СМІТТЄПЕРЕРОБНОГО 
ЗАВОДУ ЩЕ НЕ ВИЗНАЧЕНЕ»
Богдан РАК

Будівництво сміттєпереробно-
го заводу на Бориспільщині — 
питання, що стає все актуальні-
шим з кожним роком. Зараз над 
його вирішенням Бориспіль пра-
цює спільно з Броварами. Під-
ключилася й центральна влада 
країни.

Про подробиці «Вістям» розпо-
вів Бориспільський міський голо-
ва Володимир Борисенко.

«Ситуація зараз така. Київ-
ська область обрана пілотною 
по впровадженню програми пе-
реробки сміття. Питання контро-
люють Президент України спіль-
но з Міністерством екології та 
природних ресурсів. В рамках 
програми на території Київщи-
ни розмістять 7 сміттєперероб-
них комплексів різної потужнос-
ті, тобто із 9 регіонів Київщини 
виберуть 7, врахувавши логісти-
ку та майбутню завантаженість 
об’єктів. 

Минулого тижня пройшла зу-
стріч делегацій Борисполя і Бро-
варів з радником Міністра еко-
логії та заступником губерна-
тора Київської області з питань 
екології. Представник міністер-

ства хотів зрозуміти, наскіль-
ки Бровари та Бориспіль гото-
ві об’єднатись, адже це питання 
може суттєво спростити подаль-
ший процес будівництва. Нам 
поставили завдання обговори-
ти це з представниками всіх гро-
мад наших районів та визначи-
ти, скільки сміття вони генеру-
ють», — зазначив Володимир 
Борисенко. 

За його словами, про локацію 
заводу говорити поки зарано. На 
зустрічі представники Бориспо-
ля та Броварів отримали вимоги 

до ділянки, в тому числі екологіч-
ні. Наразі є кілька варіантів — як 
у Бориспільському, так і в Бровар-
ському районах. 

«Особисто для мене було б до-
бре, якби цей завод розмістили 
біля нашого сміттєвого полігону. 
Це б дозволило провести його 
рекультивацію, адже увесь полі-
гон — це сировина для сміттєпе-
реробного заводу, яка дозволить 
йому працювати без простоїв у 
випадку, якщо свіжого сміття буде 
не вистачати», — зауважив місь-
кий голова.

СВЯТИЙ ОБОВ’ЯЗОК МІСЬКОЇ 
ВЛАДИ — ДОПОМАГАТИ 
РОДИНАМ ЗАГИБЛИХ ГЕРОЇВ

Богдан РАК

Майже щотижня Бориспіль хо-
ває своїх героїв, які зі зброєю про-
тистояли ворогу та віддали за це 
своє життя. Як місто долучається 
до допомоги сім’ям загиблих, роз-
повів міський голова Володимир 
Борисенко

«Головні виплати родини от-
римують від держави. Місто бе-
ре на себе організацію похован-
ня та доставку тіла (за потреби), 
поховальний ритуал, поминаль-
ний обід, облаштування та бла-
гоустрій могили. На вибір рідних 
поховання здійснюється поряд із 

побратимами або біля родичів. 
Вирішенням юридичних питань 

займається профільний заступник 
міського голови. Це і отримання 
Свідоцтва про смерть, і різноманіт-
них довідок, допомога в отриманні 
субсидії тощо. 

Ми робимо все для того, щоб у 
рідних загиблого не було ніяких 
бюрократичних проблем. Адже во-
ни віддали найцінніше, що в них бу-
ло — життя сина, батька, чоловіка 
чи брата. Тому наш святий обов’я-
зок допомагати цим сім’ям», — за-
значив Володимир Борисенко.
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ЗНАЙ НАШИХ

МОЛОДЬ ІЗ БОРИСПОЛЯ ПОЇДЕ ПОКРАЩУВАТИ 
ЛІДЕРСЬКІ НАВИЧКИ ДО США 
 � Незабаром група з 18 представників української 

молоді, серед яких 7 бориспільців, вирушить за океан, в 
місто Хопкінс, штат Міннесота, США. Це місто-побратим 
Борисполя, співпраця з яким почалася ще в 2011 році. З 
того часу його відвідали вже кілька делегацій із Борисполя.

Богдан РАК

На цей раз до Америки виру-
шить молодь не лише з Бориспо-
ля, а й із інших куточків України: 
Харкова, Ізмаїла, Костянтинівки, 
Луганська та Алчевська. Загалом 
група складається з підлітків (ві-
ком від 13 до 17 років) та чотирьох 
координаторів, в тому числі двох 
представників управління молоді 
та спорту — начальника управлін-
ня Вікторії Шевц та фахівця управ-
ління Ангеліни Макеіч. Зараз саме 
вони займаються організаційними 
питаннями та оформленням усіх 
документів для групи.

Програма розрахована на 5 
тижнів. Як і під час попередніх по-
їздок, жити молодь буде не в го-
телях чи гуртожитках, а в амери-
канських родинах. До речі, родин, 
бажаючих оселити в себе україн-
ських дітей, вже більше, ніж дітей 
у групі.

Точна дата виїзду поки неві-
дома. Фінансування участі, про-
живання та транспортних ви-
трат дітей (в кількості 18 осіб) 
відбуватиметься за рахунок за-
прошуючої сторони. Відповідна 
інформація розміщена на сайті 
організатора — Global Synergy 
Group. Гроші за океаном органі-
затори збирають завдяки благо-
дійним внескам та різноманітним 
заходам. Наприклад, 18 липня в 
Хопкінсі пройшов благодійний 
забіг. Всього на дату публікації 
зібрано 9235  доларів із необхід-
них 63-х тисяч. 

На сьогодні група дітей повні-
стю сформована. Від Борисполя 
до участі в програмі були затвер-
джені:

— Денис Лакизюк, гімназія 
«Перспектива», заступник Прези-
дента гімназії, заступник Прези-
дента асоціації учнівського само-
врядування;

— Олександра Масоха, Бори-
спільський академічний ліцей, го-
лова Асоціації учнівського само-
врядування;

— Катерина Музика, ліцей «Ди-
зайн-освіта», Президент ліцею;

— Дар’я Божко, студентка-теле-
радіожурналіст Київського націо-
нального університету культури і 
мистецтв, організатор шкільних 
свят, радник Президента ЗОШ №7;

— Платон Багрій, ЗОШ №3, Мі-
ністр охорони здоров’я у школі.

Також від Борисполя їдуть двоє 
дітей військових:

— Марина Вовк, гімназія «Пер-
спектива», член креативної коман-
ди закладу;

— Олексій Титовець, гімназія 
«Міленіум» №318 (м. Київ), еко-ак-
тивіст.

Усі відібрані учасники програ-
ми мають англомовні візитки, які 

вже виставлені на сторінці проек-
ту Global Synergy Group. 

Про подробиці підготовки до 
поїздки «Вістям» розповіла керів-
ник управління молоді та спорту 
Вікторія Шевц.

— За якими критеріями від-
бирали учасників програми? Чи 
проводився конкурс?

— Конкурсу фактично не було. 
Через низку причин. По-перше, 
наразі  військовий стан. По-друге, 
досить вагомі вимоги до кандида-
тів, які виставила приймаюча сто-
рона. Так, кандидати повинні ма-
ти потенціал лідерства, тобто во-
ни вже повинні проявити себе як 
лідери, мати волонтерський або 
організаційний досвід, рекомен-
дації від громадської організації, 
не мати обмежень за станом здо-
ров’я. Бориспіль невелике місто. 
Тому усіх активних молодих лю-
дей, які дійсно прагнуть розвива-
ти молодіжний рух, в управлінні 
добре знають. 

— Яким чином делегація до-
биратиметься до США в умовах 
закритого неба над Україною?

— Їхати доведеться спочатку до 
Варшави, тим більше, дипломатич-
ні структури США в Києві зараз не 
працюють. Партнери з Польщі 
приймають нас та оплачують про-
живання з моменту прибуття в 
країну до моменту відкриття візи. 
Це може зайняти близько 5 днів. 
Потім — переліт до Міннесоти, а 
вже там розпочинається програ-
ма, яка фінансується приймаючою 
стороною. Таким чином, за переїзд 
до Польщі та оформлення віз пла-
титимуть батьки. 

— На якому етапі знаходиться 
підготовка необхідних до поїзд-
ки документів?

— Вже є довіреності від бать-
ків на кожного з координато-
рів. Стосовно усіх документів 
нас консультує американський 
юрист Global Synergy Group, в 
якого є досвід у візових справах. 
Наш фахівець самостійно офор-
мив  анкети на учасників, що доз-
волило зекономити 150 доларів 
на кожній із них. 

— Зараз іде війна і не всі ро-
зуміють доцільність таких по-
їздок. Яку мету переслідує 
управління, беручи участь в 
програмі?

— Той досвід, який здобуде мо-
лодь, допоможе будувати май-
бутнє нашої країни, тому інвес-
тиції в молодіжне лідерство — 
це інвестиції в майбутнє. Ще од-
на мета — привернути додаткову 
увагу до подій в Україні, адже всі 
бачать, що світ починає трохи 
втомлюватися від війни, а світові 
медіа зменшують обсяги інфор-
мації щодо подій в Україні. 

YouLEAD — міжнародна програма 
обміну, створена, щоб надихнути 
молодь з обох країн бути 
міжкультурними послами позитивних 
змін. Програма націлена на чотири 
основні сфери розвитку лідерства: 
себе, команду, мету та вжиття дій — 
все це, занурюючи учасників в іншу 
культуру.

 � ДОВІДКОВО

Денис Лакизюк

Дар’я Божко

Олександра Масоха

Олексій Титовець

Марина Вовк

Катерина Музика

Платон Багрій
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На платні послуги КП «ЖРЕУ» діє 3-річна гарантія. 
Найбільшою популярністю користуються послуги 
сантехніка та електрика. Також можна замовити 
косіня трави, послуги пічника, вироби з бетону, 
дерева та металу.

ОЛЕКСАНДР ДУДЧЕНКО: 
ЯК ЗАРОБЛЯЄ ЖРЕУ, ЩО ТАКЕ КОЛЕКТИВНА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МЕШКАНЦІВ, ЧИ Є 
ПІДВАЛИ УКРИТТЯМИ ТА ЧОМУ САНТЕХНІКИ 
ПІДПРИЄМСТВА — НАЙКРАЩІ

 � Нещодавно минув рік відтоді, як посаду директора КП «ЖРЕУ» обійняв Олександр 
Дудченко. Депутат минулого скликання та колишній голова житлово-комунальної комісії 
поставив перед собою амбітне завдання — зробити підприємство не просто управляючою 
компанією, а популярною в місті сервісною службою. Чи вдалося за цей час наблизитися 
до мети, що заважає вивести стан міських будинків на європейський рівень, про 
розповсюджені проблеми міських будинків та інші питання посадовець розповів у інтерв’ю 
щотижневику «Вісті».

Наталія ТОКАРЧУК, фото автора

— Не так давно ЖРЕУ почало 
надавати платні послуги. Чи ко-
ристуються вони попитом і чи 
конкурентними є ціни?

— Попит є. Ціну рахуємо наступ-
ним чином: беремо ринкові ціни 
(наш економіст досліджує рівень 
цін на послуги, які пропонують у мі-
сті приватники), рахуємо наші ви-
трати, і в результаті виходимо на 
трохи меншу ціну, ніж ринкова по 
місту. Проблема в тому, що в нас 
ще є податки, тоді як приватники 
здебільшого їх не платять, в ідеаль-
ному варіанті «сидять» на єдиному 
податку. Це заважає вийти нам на 
дійсно конкурентний рівень. Зараз 
держава дала деякі важелі управ-
ління, ми зможемо трохи оптимі-
зувати оподаткування, тому споді-
ваємося вийти на нормальні ціни. 

Найбільш популярні — послу-
ги сантехніка, трохи менше елек-
трика. У цьому році також почали 
надавати послуги косіння трави. Із 
ноу-хау — надання послуг пічника. 
Виконували такі роботи на одному 
з ОСББ, ті залишилися задоволені, 
тепер рекомендують нас. Ми відно-
вили роботу столярного цеху, поки 
виробляємо вироби для власних 
потреб, але скоро зможемо працю-
вати й на замовлення: виготовляти 

двері, вікна, лавочки і т.п. Вже мо-
жемо виготовляти вироби з бетону 
(зробили перші декілька урн), про-
водити зварювальні роботи. Крім 
будинків, які знаходяться у нас на 
обслуговуванні, ми надаємо послу-
ги на платній основі ОСББ та меш-
канцям приватного сектору. Якось 
ще на початку своєї роботи в ЖРЕУ 
на зборах колективу я запитав лю-
дей: як вони гадають, що треба ро-
бити, щоб більше заробляти? Одна 
із відповідей була: підвищити ціни. 
В умовах конкуренції це не працює, 
а скоріше діє навпаки. Тому нато-
мість працюємо над якістю та кіль-
кістю послуг. 

— Чи можете сформулювати 
головні ваші переваги? Іншими 
словами, чому одну й ту саму по-
слугу варто замовити не у при-
ватного майстра, а у ЖРЕУ? 

— Ми завжди на місці, і ми ніку-
ди не подінемось. Ми даємо три-
річну гарантію на послуги, і якщо 
щось зроблено не так, людина мо-
же до нас звернутися, і ми переро-
бимо все за власний рахунок. Ін-
коли дивишся на роботу по елек-
триці та сантехніці в квартирі і за 
голову берешся. Запитуємо госпо-
даря, чи можливо зв’язатися з май-
стром, який це робив. У 90% ви-

падків відповідь «ні». Майстер зро-
бив і зник. Я сам споживач цих по-
слуг і знаю, як воно часто робиться. 
Якось мені поставили бойлер, а під-
ключили його на лічильник сусідки. 
В результаті правда виплила назо-
вні, приїхала перевірка з РЕМ, ме-
ні впаяли штраф. При тому, що ро-
била все людина, яку я начебто до-
бре знав, домогтися від неї притом-
ної відповіді та визнання помилки 
не вдалося. Штраф заплатив, а пе-
реробляли роботу вже інші майс-
три, знову за гроші. Тому я акцен-
тую увагу на тому, що ми не тільки 
повинні зробити роботу якісно, а й 
маємо нести відповідальність. Що 
б там не сталося, наша «аварійка» 
працює цілодобово за стаціонар-
ним та мобільним номерами теле-
фону, є сторінка у Фейсбуці та чат у 
Вайбері. Шукаємо й інші варіанти 
спілкування, щоб мінімізувати пря-
мий контакт з диспетчером. Адже 
ситуації бувають різні, інколи дзво-
нять на нервах, потім не розбереш-
ся, хто правий, хто винний. Тому хо-
чемо перейти на електронний обіг 
звернень — кожне з них фіксува-
тиметься. 

— Дефіцит працівників є? Не 
плануєте покрити його за раху-
нок переселенців?

— Дефіцит кадрів у нас був і до 
війни. До слова, в ЗСУ пішли троє 
наших співробітників. Середній вік 
наших працівників 45-50 років. По-
трібно оновлюватися, і зараз якраз 
той період, коли можна це робити. 
Багато людей залишились без ро-
боти, а ми її пропонуємо, адже все-
редині колективу має бути розумна 

конкуренція. З переселенцями та-
кож готові спілкуватися. Зараз троє 
жінок у нас працюють двірниками, 
одну з них вже хочемо спробува-
ти на посаду менеджера управлін-
ня, бо видно, що в неї є необхід-
ні задатки. Щодо зарплат, то вони, 
як і скрізь в комунальних підпри-
ємствах, не є конкурентними. То-
му шукаємо підробітки та націлює-
мо людей на те, що на одних наших 
будинках «сидіти» неможливо, тре-
ба шукати додаткових клієнтів і за 
рахунок цього виходити на вищий 
рівень зарплати. Коли я заступив 
на посаду, у двірників була заробіт-
на плата 6000 грн, а на кінець року 
вже вдалося вийти на 8300.

— Скільки будинків зараз об-
слуговує КП «ЖРЕУ»? 

— 132 будинки. Рік тому мали 
намір перейти до іншої управляю-
чої компанії 2 будинки, але зреш-
тою передумали. Таким чином, ми 
не втратили жодного будинку, на-
віть додалися два нових, які рані-
ше були в ОСББ. Зараз працюємо 
над тим, щоб до нас повернулись і 
ті 8, що пішли ще раніше — всі во-
ни більш-менш нові будинки з ко-
мунікаціями в нормальному стані. 

— Виходить, старим будинкам 
невигідно йти до інших управ-
ляючих компаній чи створюва-
ти ОСББ?

— Деякою мірою так. Та тут пи-
тання ще й в іншому. Мешканці ста-
рих будинків дещо консервативні 
в своїх поглядах, хоча, звісно, во-
ни теж можуть в будь-який момент 
розірвати з нами договір. Але чи 
візьме їх інша компанія? Адже рі-
вень оплат там низький, та й стан 
будинків не найкращий. Чесно ка-
жучи, якби ми були приватним під-
приємством та мали право обира-
ти, я б їх не взяв на обслуговування. 
Там треба шалені капіталовкладен-
ня хоча б для того, щоб привести їх 
в більш-менш прийнятний стан та 
«причепурити», не кажучи вже про 
заміну комунікацій. 

— Наскільки зношені комуні-
кації будинків, які ви обслугову-
єте, який їх загальний стан?

— Рівень зносу в середньому 
складає до 60-ти відсотків. Най-
більш проблемне житло в мікрора-
йонах Соцмістечко та УМБ-17. Щоб 
довести ці будинки до прийнятно-
го стану, потрібні програми співфі-
нансування від міської влади, і не 
тільки на дахи, а й на капремонти, 
заміну труб, адже мережі дуже зно-
шені. Наприклад, на вул. Гагаріна 
труби подачі холодної води вже як 
тоненький цигарковий папір. Тру-
ба тріснула, починають вставля-
ти інший шматок, вона тріскає да-
лі. Вже 40 метрів труб замінили, а 
треба ще. В деяких будинках взага-
лі вся система подачі води потре-
бує заміни. Програма співфінансу-
вання зараз не може працювати че-
рез відсутність коштів у бюджеті. 
Але навіть коли вона працювала у 
мирний час, вона не охоплювала 
всі потреби будинків. Треба, щоб 
програми були по всіх напрямках, а 
не тільки ремонт даху чи ліфти, тоді 
буде простіше, можна буде вмовля-
ти людей створювати ОСББ. 

— Ви прихильник створення 
ОСББ?

— Так, від цього нікуди не поді-
тись, це лише питання часу. Думаю, 
з часом ЖЕКи мають трансформу-
ватися. Така послуга, як надання 
комунальних послуг, була, є і буде. 
Але ЖЕКи не самі утримуватимуть 
будинки, а заключатимуть догово-
ри з ОСББ. Ми вже над цим працю-
ємо. Зараз ОСББ мають або утри-
мувати двірників, електрика та сан-
техніка, або наймати їх кожного ра-
зу для виконання певних робіт. Це 
дорого, їм вигідніше прийти до нас, 
скласти договір на обслуговування 
і мати послуги в будь-який час до-
би. Ми ще прийдемо до цього. Єди-
не, що з боку держави теж потрібна 
підтримка в податковій сфері, адже 
платячи податки в такому обсязі, як 
зараз, ми не зможемо конкурувати 
з приватними структурами. • В ЖРЕУ «реанімували» столярний цех.

• Такі решітки 
встановлять у 

підвалах.

В політику йти не збираюся, принаймні, на 
найближчу перспективу. В мене є власне бачення 
і ставлення до того, що відбувається в політикумі. 
Натомість хочу бути більш корисним у своїх діях 
для громади
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Рівень зносу будинків 
у середньому складає 
до 60-ти відсотків. 
Найбільш проблемне 
житло в мікрорайонах 
Соцмістечко та УМБ-
17. Щоб довести 
ці будинки до 
прийнятного стану, 
потрібні програми 
співфінансування від 
міської влади

Наша велика проблема — відсутність культури 
колективної відповідальності. Кожен сам по собі. 
Але люди забувають, що в ЖК чи будинку вони 
всі є співвласниками

— Ви цікавилися закордонним 
досвідом утримання будинків? 
Є якісь речі, які не завадило б 
впровадити тут?

— Зараз багато людей опини-
лись за кордоном. Вони бачать, 
як усе відбувається там і мо-
жуть порівняти. Завжди з цікаві-
стю слухаю їх розповіді. Деталь-
но вивчити закордонний досвід 
ще не встиг, не було достатньо 
часу для цього, хоча треба, ад-
же, як кажуть, «диявол криється 
в дрібницях». Я спілкуюся з людь-
ми, що живуть за кордоном або 
часто туди їздили раніше, і вони 
говорять і про плюси, і про міну-
си. Хоча все відносно, адже со-
ціальний стан людей різний. На-
приклад, в багатьох країнах вста-
новлено мінімум, який людина 
сплачує в управляючу компанію, 
аналог наших ЖЕКів. І незалежно 
від того, є в неї дохід чи ні, послу-
ги треба платити. Зацікавила роз-
повідь про Австрію, де зараз вво-
диться система карткової оплати 
за електроенергію. Тобто ти захо-
диш в квартиру, провів картою — 
кошти є, світло ввімкнулось. Кош-
ти закінчилися — світла нема. Це 
як мобільний телефон, коли мо-
жеш говорити лише при позитив-
ному балансі, а закінчились гроші 
— біжиш поповнювати рахунок. 
Нам теж рано чи пізно доведеть-
ся до цього прийти. Але цьому пе-
редуватиме підготовчий період, 
люди мають звикнути, що за будь-
яку послугу треба платити. А по-
ки доводиться вмовляти людей: 
платіть хоч по 100, хоч по 200 гри-
вень, скільки зможете.  

— До речі, якщо ви вже згада-
ли питання оплати за послуги, 
яка на сьогодні заборгованість 
та чи вживаються заходи щодо 
її погашення?

— Загальна заборгованість насе-
лення 6 мільйонів гривень. Звичай-
но, це не тільки наслідок війни, та-
ка сума набігла за попередні роки. 
Але лише за перший квартал цього 
року, коли почались військові дії, 
вона збільшилась на мільйон. Є пу-
сті квартири, з яких виїхали люди і 
не платять за комунальні послуги. 
З боржниками працюємо, причо-
му інтенсивно. Щодо ефективності 
способів «вибити» гроші скажу, що 
індивідуальна робота дає більше 
результатів. Крім того, не можу по-
скаржитися на виконавчу службу, 
вони роблять все можливе. Працює 
й наша юридична служба. Інших за-
конних методів впливу в нас немає. 

Нещодавно був випадок. У одно-
му з будинків загальна заборгова-
ність 80 тис. грн, а люди хочуть ре-
монт під’їздів. Ми переглянули за-
боргованість по під’їздах. Наймен-
ша заборгованість у 4-му під’їзді, 
там і вирішили робити ремонт. А ін-
ші мають зменшити заборгованість, 

тоді ремонти будуть і в них. Люди 
погодились. 

—  Як взагалі проходить про-
цес взаємодії мешканців із ЖРЕУ, 
коли потрібно вирішити питання 
не однієї квартири, а всього бу-
динку чи під’їзду?

— Для того, щоб провести 
якийсь ремонт, люди мають спочат-
ку провести збори, домовитись, що 
саме вони хочуть, скласти прото-
кол. На його підставі ми розробимо 
кошторис і надамо інформацію про 
вартість робіт. Але часто проблеми 
починаються вже на етапі зборів, 
мешканці не хочуть на них прихо-
дити. А без цього ніяк, ми по закону 
не маємо права приступати до ро-
біт. Те ж стосується прибудинкових 
територій. Якщо ми почнемо пиля-
ти чи проріджувати дерево без по-
годження, обов’язково вибіжить 
хтось із мешканців із криками. Але 
ж ви тут всі живете, невже не мог-
ли поспілкуватися та узгодити все 
до того, як нас викликали?

Зараз ми трохи змінюємо формат 
взаємодії, усіма заявками займати-
меться менеджер-управитель. Про-
цес відбуватиметься так: приходить 
заявка від мешканця, менеджер те-
лефонує до уповноваженої особи 
по будинку з проханням перего-
ворити з людьми, щоб не було по-
тім суперечок та сварок, або піде 
сам до заявника та сусідів. От бу-
ла нещодавно на вул. Скіфській си-
туація, коли бабуся зберігала ко-
ло під’їзду 5-літрові баклажки з во-
дою, щоб поливати клумби. Посту-
пила заявка від мешканки будинку: 
«Приїдьте позабирайте ці баклаж-
ки, бо вони мені заважають». Ми 
поїхали з менеджером, поговори-
ли з людьми, виявилось, що про-
блеми немає, людина робить ко-
рисну справу — поливає клумби. 
А якби ми просто приїхали та ви-
кинули б ті баклажки у смітник, яке 
було б до нас ставлення? І подібних 
питань виникає завжди багато. Ко-
мусь заважають баклажки з водою, 
комусь коти чи собаки, їхні будки, 
закриті чи навпаки, відкриті підва-
ли. Оці всі питання мають вирішу-
вати уповноважені особи, які зна-
ють всіх мешканців будинку. 

Наша велика проблема — відсут-
ність культури колективної відпові-
дальності. Кожен сам по собі. Але лю-
ди забувають, що в ЖК чи будинку 
вони всі є співвласниками. Ніхто зі 
сторони не прийде і не зробить щось 
безкоштовно. І ніхто за них не домов-
лятиметься та не налаштовуватиме 

дружніх стосунків із сусідами. Ось 
нещодавно була ситуація — на ниж-
ньому поверсі потекла каналізація, 
бо в квартирі зверху лопнула тру-
ба. Підлога в туалеті бетонна, зверху 
плитка, щоб добратися до трійника 
та його поміняти, треба зняти унітаз 
та розбити плитку — у квартирі звер-
ху, де нічого не тече і проблем начеб-
то немає. І тут починається довгий ді-
алог. «— А ви мені унітаз новий по-
ставите? — Поставимо, але за ваші 
кошти. — А чому за мої, мені нічого 
не заважає, нехай та квартира, в якої 
проблеми, платить». Але ж хто буде 
домовлятися з тією квартирою? У Єв-
ропі як — ти або домовляєшся з су-
сідом зразу, і той платить гроші, або 
ж він відмовляється, і ти позиваєш-
ся до суду, щоб компенсувати збит-
ки. Але хтось платить відразу. Щодо 
виконання таких робіт зауважу, що 
в подібних випадках ми намагаємо-
ся зробити все ювелірно, щоб роз-
мір збитків та обсяг ремонту були мі-
німальними. До слова, приватники, 
до яких зверталися люди, навіть не 

схотіли братися за таку роботу, а ми 
зробили так, що всі залишилися за-
доволеними.

 
— Добре, коли гроші заплати-

ти є. Але як вирішуються подібні 
питання, якщо в квартирі прожи-
вають малозабезпечені або пен-
сіонери?

— Буває по-різному, але завжди 
можна знайти вихід. Інколи оформ-
люється депутатська допомога. Але 
взагалі як повинно бути? Управлін-
ська компанія надає послуги. Це біз-
нес. А бізнес не може працювати у 
збиток. Його треба утримувати і під-
тримувати. Люди поставлені зараз в 
такі важкі умови, що доводиться це 
враховувати, знаходимо шляхи ви-
рішення. Але люди повинні засво-
їти: робиться та ремонтується там, 
де платять. Не можна, маючи 20 грн 
у кишені, прийти в магазин і купити 
товару на 50 грн. Так і тут. Я фізич-
но не можу виконати робіт на 5 тис. 
грн, якщо людина може заплатити 
лише тисячу. Ці витрати має компен-
сувати або міська рада, або я маю 
забрати з якогось будинку. Але як-
що станеться аварія у цьому будин-
ку, звідки я тоді візьму гроші? 

— Які питання утримання бу-
динків плануєте вирішити в най-
ближчий час? Є якісь нагальні 
питання, які треба вирішити до 
періоду холодів?

— Горища та підвали. На гори-
щах повинні бути встановлені слу-

хові вікна. В минулому році майже 
на всіх будинках ми їх встановили, 
вже навесні в половині будинків їх 
не було. Десь розбили, десь витяг-
ли. Зараз люди просять їх постави-
ти знову. Чекаємо, коли підростуть 
пташенята голубів, бо вже навчені 
минулорічним досвідом, коли нас 
називали живодерами та прокли-
нали, бо голуби та пташенята опи-
нились зачиненими всередині. Сто-
ляри працюють, восени поставимо 
скрізь вікна. 

Є проблема із закритими техпо-
верхами. Скільки разів ми ставили 
там замки, їх збивають і ставлять 
свої. От навіщо мешканцю ключ від 
техповерху? Адже завжди можна 
зателефонувати диспетчеру, хтось 
приїде і відкриє. Ключ буде лише у 
нас, але вікна залишаться цілими, а 
горище не буде складом для старих 
речей та меблів. На деяких техпо-
верхах мало не квартири облашто-
вані, інколи доводиться сміття ви-
возити трактором. Зараз горища і 
підвали планово прибираються та 
перевіряються, і мешканці мають 
розуміти, що це питання безпеки. 

У підвалах маємо відкриті заби-
ті вентиляційні отвори, бо відсут-
ність повітря може бути небезпеч-
ною. Закладати їх цеглою чи інши-
ми матеріалами наглухо заборо-
нено. У старі добрі часи там було 
скло, яке на зиму ставили, а на літо 
знімали. Зараз скло непрактичне, 
його розбивають. Тому столярний 
цех виготовляє спеціальні венти-
ляційні решітки з дерева у вигля-
ді рам із дерев’яними перетинка-
ми, через які буде надходити пові-
тря в підвали. 

Проблема нашого суспільства 
— виконання і дотримання зако-
нів. Ми добре вивчили свої права, 
а от про обов’язки забуваємо. Звід-
си постійні проблеми в різних сфе-
рах, куди не кинь. На цьому тижні 
один мешканець багатоповерхів-
ки захотів, щоб йому в підвалі по-
ставили унітаз, мабуть, хоче облад-
нати персональне укриття «з ком-
фортом». Приїжджали комісії, ви-
вчали питання, відмовили. Тому він 
вирішив зробити туалет самостій-
но. Ось кілька хвилин тому телефо-
нували — він вже розбиває стіну 
в підвалі. Викликали поліцію, далі 
побачимо. 

— Хто відповідає за стан під-
вальних приміщень під час війни? 

— В залежності від того, що ма-
ти на увазі під відповідальністю. І в 
мирний, і в військовий час чистота 
та порядок — ось наша зона відпо-
відальності, та й то, там, де примі-
щення не відгороджені та не зачи-
нені людьми.

Загалом підвальні приміщення 
вважаються так званими прости-
ми укриттями. Наприклад, якщо по-
чинається артобстріл, а ви прохо-
дите повз, то зможете сховатися й 

перечекати там. Для нормальних 
укриттів, в повному розумінні цьо-
го слова, є багато норм, що мають 
бути витримані. По-перше, декіль-
ка виходів, по-друге, сама основа, 
фундамент повинен бути міцним, 
щоб людей не привалило, по-третє, 
вентиляція і т.д. і т.п. Одиниці при-
міщень відповідають нормам або 
хоча б придатні до того, щоб туди 
можна було зайти і перечекати. 

— А як щодо нових будинків? 
Неодноразово бачила рекламу 
нерухомості з опцією «є укриття».

— Якщо в будинку планувалися 
укриття, то ще на етапі проектуван-
ня там мав би бути зміцнений фун-
дамент, використані інші плити пе-
рекриття. Декілька виходів, приток 
повітря через нагнітач або кілька ві-
кон. Це все має бути обладнане від-
повідним чином. А якщо в ДБН при 
будівництві воно не було передба-
чено, то це не укриття, а, скажімо 
так, гарний підвал. Поки що такі за-
яви не більше, ніж рекламний трюк. 
В найближчий час мають прийняти 
нові будівельні норми, що передба-
чатимуть укриття. Думаю, це при-
зведе до невеликого здорожчання, 
але я за те, щоб укриття були, хай 
навіть за це потрібно буде допла-
тити. Наш сусід нікуди не подінеть-
ся, і нам треба звикати до періодич-
них військових дій, як у Ізраїлі. Але, 
перш за все, це має бути вирішено 
на державному рівні. 

— Колись ви були депутатом 
міської ради від «Сили людей». 
Чи не жалкуєте, що не балотува-
лися на останніх виборах та чи 
плануєте йти в політику знову?

— Не збираюся, принаймні на 
найближчу перспективу. В мене є 
власне бачення і ставлення до того, 
що відбувається в політикумі.

• Диспетчерська служба працює цілодобово.

Диспетчер ЖРЕУ:
04595 645 55
066 158 6710



ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

НЕРУХОМІСТЬ
Продам

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.
2 к. кв., вул. Головатого 76-Б, меблі 
частково, власник. Тел.:  0 67 7337609.
Времянка, одна кімната, кухня, зручнос-
ті 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.

Cільське господарство
Бориспіль

Сіно, солома в тюках. Солом — 30 грн, 
тюк сіна 80 грн. Тел.: 0 99 9754462, 0 98 
7652593.

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

ÂÀÍÒÀÆÍ² 
ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

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

Âèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿ

Ï²ÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÃÍ²É
ÙÅÁ²ÍÜ, Â²ÄÑ²Â, ÁÅÒÎÍ

Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта
Проєкт рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради:
«Про затвердження норм надання послуг із вивезення побутових відходів».
Розробники – Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комі-

тету Бориспільської міської ради.
Проєкт рішення розроблено з метою реалізації державної політики в сфері поводження з 

відходами, створення належних правових підстав та умов для затвердження норм надання 
послуг з вивезення твердих побутових відходів, організації роботи виконавців таких послуг 
у сфері поводження з відходами та створення відповідних умов для забезпечення спожива-
чів якісними послугами з організації збирання та вивезення твердих побутових відходів, що 
утворюються на території міста  Борисполя.

Проєкт рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради «Про затвердження 
норм надання послуг із вивезення побутових відходів» та аналіз його регуляторного впливу 
будуть розміщені на веб-сторінці міськвиконкому http://borispol-rada.gov.ua в розділі «Регу-
ляторна політика».

Строк приймання пропозицій та зауважень до проєкту регуляторного акта становить 1 
місяць з дня оприлюднення проєкту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу.

Пропозиції та зауваження до проєкту регуляторного акта та аналізу його регуляторного 
впливу просимо надавати в письмовій формі :

- поштою за адресою : м. Бориспіль, вул. Київський шлях 72 або м. Бориспіль, вул. Героїв 
Небесної Сотні, 18.

- факсом 045-95-6-06-54 для (Головне управління житлово-комунального господарства);
- електронною поштою за адресою: gugkgv@gmail.com.

Головне управління житлово-комунального господарства Бориспільської міської ради
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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.

Виконавчий комітет Бориспільської міської ради Київської області пові-
домляє про визнання недійсними бланків посвідчень батьків багатодітної 
сім’ї - серія БС № 391901, серія БС № 391902, серія БС № 391903, серія БС № 
391904, серія БС № 391905, серія БС № 391906, серія БС № 391907, серія БС № 
391908, серія БС № 391909, серія БС № 391910, серія БС № 391911, серія БС № 
391912, серія БС № 391913, серія БС № 391914, серія БС № 391915, серія БС № 
391916, серія БС № 391917, серія БС № 391918, серія БС № 391919, серія БС № 
391920, серія БС № 391921, серія БС № 391922, серія БС № 391923, серія БС № 
391924, серія БС № 391925, серія БС № 391926, серія БС № 391927, серія БС № 
391928, серія БС № 391929, серія БС № 391930 та бланків посвідчень дитини з 
багатодітної сім’ї серія ДБ № - 820108, серія ДБ № - 820109, серія ДБ № - 820110, 
серія ДБ № - 820111, серія ДБ № - 820112, серія ДБ № - 820113, серія ДБ № - 
820114, серія ДБ № - 820115, серія ДБ № - 820116, серія ДБ № - 820117, серія 
ДБ № - 820118, серія ДБ № - 820119, серія ДБ 820120.

Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами для

СТОВ «СТАРИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Старинська пта-

хофабрика» оголошує про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами на виробничій дільниці з дорощуван-
ня півнів №1, яка розташована за адресою: 08361, Київська обл., Бориспільський р-н,                                                                    
с. Мирне, вул. Фермерська, 1.

Дані щодо юридичної особи: Сільськогосподарське товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Старинська птахофабрика», код ЄДРПОУ: 30925770, юридична адреса: 08361, 
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Мирне, вул. Центральна, буд. 1; керівник підприєм-
ства – Міщенко С.В.; тел.: +38 (044) 389-36-14. Основний вид економічної діяльності – 01.47 
Розведення свійської птиці (основний).

Підприємство віднесено до другої групи за ступенем впливу об'єкту на забруднення 
атмосферного повітря.

До складу комплексу виробничої дільниці з дорощування півнів №1 входять наступ-
ні будівлі та майданчики: санпропускник, пташники, бункери роздачі та засипки зерна, 
склад-гараж, септики, дизельний генератор, дезбар’єр. Загальні обсяги викидів забруд-
нюючих речовин від стаціонарних джерел викидів становлять 91,136 т/рік (ртуть та її 
сполуки (у перерахунку на ртуть), речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 
недиференційованих за складом, пил хутряний (вовняний, пуховий), мікроорганізми та 
мікроорганізми-продуценти (тисяч кл./куб. м.), оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у пе-
рерахунку на діоксид азоту, азоту (1) оксид [N2O], аміак, діоксид сірки (діоксид та триоксид) 
у перерахунку на діоксид сірки, сірководень (H2S), демитилсульфід, метилмеркаптан, оксид 
вуглецю, вуглецю діоксид, діметиламін, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), фенол, 
формальдегід, альдегід пропіоновий (пропаналь), альдегід глутаровий, кислота капронова, 
метан, хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор), натрію гідроксид (натр їдкий, сода 
каустична). 

На підприємстві є пересувні джерела викидів (спецтехніка). При спалюванні дизельного 
палива в двигунах внутрішнього згорання автомобільного транспорту  в атмосферне по-
вітря виділяються наступні забруднюючі речовини: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) 
в перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, сажа, діоксид сірки (діоксид та триоксид) в 
перерахунку на діоксид сірки, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС). Загальні обсяги 
викидів забруднюючих речовин від пересувних джерел викидів становлять 0,206 т/рік.

На межі СЗЗ та поблизу найближчої житлової забудови концентрація забруднюючих ре-
човин в атмосферному повітрі не перевищує встановлені законодавством допустимі норми.

Пропозиції та зауваження щодо наміру отримати дозвіл на викиди забруднюючих речо-
вин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Виробничої дільниці з дорощування 
півнів №1 СТОВ «СТАРИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА», яка розташована за адресою: 08361, 
Київська обл, Бориспільський р-н с. Мирне, вул. Фермерська, 1, надсилати протягом 30 
днів з моменту опублікування даного повідомлення у Бориспільську районну військову 
адміністрацію за адресою: 08300, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 74, тел. (04595) 6-12-
58, 6-06-81, 6-14-38.

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. 

Викачування ям, 12 куб. м. Працює-

мо без вихідних, швидко, доступно. 

Договори з підприємствами (готівка 

чи безготівка). Тел.: 0 67 8452525, 0 63 

9930575.  
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РЕКЛАМА

 
ОВЕН. Спокійний період — 
зміцнюється впевненість у со-
бі та сила волі. Намагайтеся від-

класти вбік власні труднощі, і до кінця тиж-
ня ви з подивом виявите, що вони зникли 
самі собою.

ТЕЛЕЦЬ. Сприятливий період 
для бізнесу, розвитку індивіду-
альних проектів, фізичної праці, 

реорганізації виробництва. Намагайтеся 
зайняти нейтральну позицію в конфлік-
тній ситуації.
 

БЛИЗНЮКИ. Ваші експресив-
ність та ентузіазм гарно вплива-
ють на оточення. Ви зможете взя-

ти ініціативу в свої руки, щоб, нарешті, про-
сунутися у справах і отримати прибуток.

 РАК.  Додасться життєвих сил 
і енергії, посилиться прагнен-
ня діяльності, що дозволить вам 

енергійно взятися за справу і вирватися 
вперед. Вдалими виявляться ділові візити, 
звернення до влади, офіційних структур.

ЛЕВ. Зросте життєва сила, опір-
ність до різних захворювань — це 
супроводжуватиметься піднесен-

ням духу, відчуттям бадьорості та фізичної си-
ли. Тому не виключено, що, зіткнувшись з опо-
ром, ви відчуєте бажання вступити в конфлікт.

ДІВА. Ваша активність зросте, і це 
приваблює до вас партнерів про-
тилежної статі. Хороший період для 

зізнань у коханні, заручин, одруження, але тіль-
ки якщо ви впевнені у своїх почуттях.

ТЕРЕЗИ. Тиждень насичений, 
цікавий, але неоднозначний — 
може статися все, що завгодно. 

У житті відбуваються важливі зміни, і як-
що вдасться проаналізувати їх правильно, 
можна зробити хорошу закладку на кілька 
місяців вперед.

СКОРПІОН. Для романтики, 
відпочинку та розваг тиждень 
підходить більше, ніж для бізнесу 

та ділової сфери. Не найкращий період на 
вирішення майнових і фінансових питань.

СТРІЛЕЦЬ. Зростуть творче під-
несення, оптимізм та життєрадіс-
ність, що суттєво допоможе у ви-

рішенні справ. Можливо, колектив вас висуне 
на роль неформального лідера чи керівника.

КОЗЕРІГ. Період змін та удо-
сконалень у бізнесі чи профе-
сійній сфері. Можлива перео-

цінка життєвих цінностей та коригування 
цілей, що допоможе досягти успіхів у ко-
роткий термін.

ВОДОЛІЙ. Підвищуються ам-
бітність, з'являється бажання 
проявити свої таланти та здібно-

сті, заявити про себе та свої інтереси.  Однак 
намагайтеся витрачати свій ресурс економ-
но, щоб уникнути погіршення самопочуття.

РИБИ. Якщо ви чимось не за-
доволені у житті, спробуйте змі-
нити атмосферу — роботу, ото-

чення, місто чи країну. Пам'ятайте, що змі-
ни в житті починаються зі змін у думках.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 25-31 ЛИПНЯ

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


