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14 СЕРПНЯ — ДЕНЬ БУДІВЕЛЬНИКА 

ВІДБУДУЄМО 
КРАЇНУ РАЗОМ

ДЕНЬ БУДІВЕЛЬНИКА ЗАВЖДИ БУВ 
ОСОБЛИВИМ СВЯТОМ ДЛЯ ТИХ, 
ХТО ПРИСВЯТИВ СВОЄ ЖИТТЯ 
ЦІЙ ПРОФЕСІЇ

КОЖНОГО РОКУ В СЕРПНІ МИ 
ВІДЗНАЧАЄМО НАШЕ ПРОФЕСІЙНЕ 
СВЯТО — ДЕНЬ БУДІВЕЛЬНИКА

Будівельник — творець, що створює нове та по-
кращує життя людей. Цьогорічне свято для нас 
сумне, адже ми бачимо, що нам принесла війна: зруй-
новані будинки, школи, дитячі садки, підприємства, 
понівечені міста та села. Нам боляче усвідомлюва-
ти, скільки праці було вкладено в ці об’єкти. А за кож-
ним із них стоять ще й зламані життя людей. Але 
ми віримо в ЗСУ, віримо в перемогу. Ми віримо, що на 
нашій землі нарешті запанує мир. Ми чекаємо цього 
та перебуваємо в повній готовності до того дня, 
коли розпочнеться відновлення України.

Шановні будівельники, зі святом усіх нас! Тримаймо 
свій професійний рівень. Він дуже знадобиться після 
перемоги, аби відбудувати все, що було знищено за-
гарбниками, щоб навіть сліду їхнього перебування не 
залишилось на нашій землі. Україна буде квітнути та 
розвиватися, ми в цьому впевнені!

голова правління 
ПрАТ «Агробудмеханізація» 

Володимир Шалімов

Голова правління 
ПрАТ «БКБМ»
Ігор Шалімов

На жаль, цьогоріч нам не до святкувань. В країні 
йде війна, яка руйнує наші міста та села, яка вбиває 
наших громадян. Будівельник — це мирна професія, 
але сьогодення диктує свої умови. Чимало будівель-
ників зараз на фронті боронять нашу батьківщину. 
Вони поміняли молотки та перфоратори на авто-
мати та кулемети, аби вигнати загарбників із нашої 
землі. Із болем у серці вони бачать зруйновані міста 
та села нашої держави. Вони усвідомлюють, скільки 
праці було вкладено в них і скільки часу знадобиться, 
аби все це відбудувати. 

Шановні будівельники, тримаємо стрій. Віримо в 
Збройні сили України, підтримуємо їх. І готуємось. 
Готуємось до того, що після перемоги в нас буде дуже 
багато роботи. Україна буде квітучою державою! Ми 
в це віримо та прикладемо для цього всіх зусиль!
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ТРЕСТ БОРИСПІЛЬСІЛЬБУД: 
«МИ ПРОДОВЖУЄМО БУДУВАТИ!»

 � Будівельна компанія ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» має 
більш ніж півстолітню історію. Не вперше підприємству 
доводиться переживати складні часи. Сьогодні свої 
корективи вносить війна. Але колектив підприємства 
працює і будує.

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Перша ластівка — 
«Весна»

«Незважаючи на воєнний стан, 
Трест Бориспільсільбуд відновив 
будівництво об’єктів, які були роз-
початі до війни, — розповідає «Ві-
стям» директор будівельної компа-
нії Олександр Сич. — До Дня Кон-
ституції ми ввели в експлуатацію 
багатоквартирний житловий буди-
нок на 135 квартир на пров. Старо-
вокзальний, 2-а — ЖК «Весна». На 
сьогодні практично всі квартири 
там продані. 

Зараз біля будинку гуляє дуже 
багато дітей — катаються по до-
ріжках на самокатах, на роликах, 
граються на дитячому майданчику. 
Мешканці-новосели так швидко на-
вряд чи могли б зробити ремонти і 
заселитися. З’ясувалося, що мале-
ча прибігає від сусідніх будинків, 
бо тут цікавіше». 

Надійність і якість 
насамперед

Керівник розповів, що нині ко-
лектив працює на житловому ма-
сиві «Банківський», де зводиться 
багатоповерхівка за будівельною 
адресою вул. Робітнича, 16 — пер-
ша черга. Введення будинку в екс-
плуатацію заплановане на червень 
2023 року. Але сьогодні будівель-
на галузь знаходиться у скрутному 
становищі. Якщо ситуація в державі 
стабілізується і будуть продавати-
ся квартири, то новобудову можна 
буде здати в експлуатацію у груд-
ні цього року. Щоправда, без бла-
гоустрою території, бо такі роботи 
взимку не виконують. До того ж, на 
сьогодні, у зв’язку з воєнним ста-
ном, у ІV кварталі можна вводити 
об’єкти в експлуатацію навіть без 
утеплення фасаду і виконання ін-
ших фасадних робіт. Але на своїх 
об’єктах Трест Бориспільсільбуд та-
кими пом’якшеннями законодав-
чих норм користуватися не збира-
ється.

«Докладаємо усі сили, щоб про-
цес будівництва не зупинявся. 
Ставимо завдання здати будинок 
у цьому році, — наголосив Олек-
сандр Сич. — Монолітний каркас 
ми закінчили, працюємо над ви-
кладанням цегляної кладки та стін 
із газобетонних блоків AEROC. По-
спішаємо, доки літній період, за-
вершити покрівлю, щоб не зато-
пити будівлю. Водовідведення з 
покрівлі уже зроблене, тож сьо-
годнішні дощі будівлі не страш-
ні. Але важливо виконати всі по-
крівельні роботи з утепленням, 
укладанням руберойду та захи-
стом його від погодних впливів. 
Для такої покрівлі, як запроек-
товано у нас, передбачено строк 
експлуатації 50 років. А якщо по-
крівлю завершено, то можна при 
будь-якій погоді виконувати всі 
внутрішні роботи».

З перспективою на 
завтрашній день

Директор підприємства роз-
повів і про найближчі плани. Він 
повідомив, що ведуться роботи з 
проектування другої черги будів-
ництва на вул. Робітнича, 16. Над 
цим завданням працює проектна 
група Бориспільсільбуду. Проект 
уже повністю розроблений, про-
ектну документацію подали на 
експертизу, отримали всі заува-
ження і навіть встигли їх усунути. 
Найближчими днями очікують на 
позитивний висновок. Після цьо-
го можна буде подавати докумен-
ти, щоб отримати дозвіл на поча-
ток виконання робіт уже на ново-
му об’єкті. 

За словами Олександра Сича, 
до кінця серпня планується вда-
вити пробні палі, щоб можна бу-
ло розуміти, яку довжину потріб-
но замовляти під будівництво ІІ 
черги. Не дивлячись на воєнний 
стан, все-таки планується розпо-
чинати черговий об’єкт. Сьогодні 
там триває розчищення терито-
рії і підготовка будівельного май-
данчика. 

Якщо міняти будинок 
на квартиру не 
побажали 

Керівник підприємства зазна-
чив, що для отримання ділянки 
під будівництво житлового комп-
лексу «Банківський» Тресту Бо-
риспільсільбуд довелося вирі-
шувати питання з мешканцями 
приватних будинків, розташова-
них на тій території. Люди там по-
стійно потерпали від підтоплень. 
Проблеми підтоплення для всьо-
го масиву було вирішено завдя-
ки потужній системі водовідве-
дення. А з мешканцями працю-
вали індивідуально. Одні про-
дали своє обійстя, інші захотіли 
отримати житло у багатоповер-
хівках. Були й люди, які не захо-
тіли відриватися від землі, поба-
жали і далі проживати у приват-
ному будинку. Тож частина буді-
вельників сьогодні працює над 
зведенням двох індивідуальних 
будинків. Підприємство придба-
ло земельні ділянки, які обирали 
спільно з їх майбутніми власни-
ками, також власники узгоджу-
вали проекти будинків. Це будуть 
оселі, аналогічні тим, які вони ма-
ли, тільки зведенні з урахуван-
ням сучасних вимог та викорис-
танням сучасних матеріалів. 

Колектив — це основа 
компанії

Олександр Сич розповів, що у 
зв’язку з військовими діями обсяг 
робіт суттєво зменшився. Тож де-
кому із працівників доводиться 
працювати за скороченим графі-
ком. Але на будівельному об’єкті 
люди задіяні по максимуму. Пра-
цюють муляри, маляри, сантехні-
ки, електрики, залучаються суб-
підрядники. І це команда, завдя-
ки злагодженій роботі якої Трест 
Бориспільсільбуд тримає високу 
планку якості, надійності, енерго-
ефективності та комфорту зведе-
них будинків.  

Серед людей, яких під час роз-
мови називав Олександр Сич, є і 
ветерани підприємства, і молоді 
працівники: 

• Олександр Джигирей — на-
чальник дільниці на виробничій 

лінії, віддав роботі на підприєм-
стві близько 15 років;

• Володимир Бутенко — у коман-
ді близько 40 років;

• Василь Броварець — головний 
механік;

• Анатолій Бойправ — виконроб;
• Микола Пугач — екскаваторник, 

дуже кваліфікований, майже 40 ро-
ків віддав роботі в системі тресту; 

• Олександр Мартиненко — 
електрозварювальник;

• Анатолій Пахалович — водій;
• Микола Мельник — автокра-

нівник;
• Олександр Рубан — водій;
• Степан Квасниця — бульдозерист;
• Василь Нестеренко — головний 

енергетик;
• Анатолій Звягін — сантехнічні 

роботи; 
• Ігор Спєхін — геодезист, моло-

дий спеціаліст;
• Ярмак Галина, Кириленко Окса-

• Виконроби 
Василь Кардашевський 
та Анатолій Бойправ.

• Бригадир мулярів 
Сергій Дубинець.

• Маляр Оксана Макаренко 
працює на підприємстві 
близько 20 років.

• Галина Ярмак працює у тресті з 2001 року, це майже все її 
життя. Станіслав Ярмак — її чоловік. Працює на установці 
для буріння отворів у монолітних бетонних перекриттях та 
стінах, отворів для каналізаціі та вентиляції. 
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на, Макаренко Оксана, Катерина 
Плясухіна — жінки-маляри, квалі-
фіковані, відповідальні, працюють 
швидко і якісно. 

Звичайно, неможливо було наз-
вати всіх, у той же час керівник на-
голосив, що відзнаки і поваги за-
слуговує весь колектив. 

На будівництві журналіста зу-
стрів виконроб Василь Карда-
шевський. Про нього Олександр 
Сич розповідав з особливою по-
вагою: 

«Василь Кардашевський почи-
нав ще в ПМК-10 у системі Тресту 
Бориспільсільбуд муляром. Саме 
там долав перші сходинки профе-
сійної майстерності. Зараз працює 
виконробом на об’єктах, які будує 
Бориспільсільбуд. Дуже любить у 
всьому порядок. Чітко контролює 
якість виконання робіт. Докумен-
тація завжди в повному порядку, 

по матеріалах, які отримав, ніколи 
не виникає питань».

Тут, на об’єкті на вул. Робітнича, 
16 «Вісті» зустрілися з іншими чле-
нами колективу будівельників, які з 
веселими примовками, але вправ-
но і злагоджено виконували свою 
роботу. 

У перспективі
Будь-яке будівництво розпочина-

ється з проекту. І керівник з горді-
стю розповідає про свою команду 
проектантів. 

«Наша проектна група — це мо-
лода команда, люди нового мис-
лення. Начальник проектної групи 
архітектор Андрій Дудка, талано-
виті та креативні архітектори Олек-
сандр Юрковець, Олена Ничипорук 
завжди вносять новинки у проек-
тні рішення, — зазначив Олександр 

Сич. — Зокрема, ми не знали, що 
війна поставить такі жорсткі вимо-
ги до наявності укриттів, але всі на-
ші будинки мають підвали, які від-
повідають нормам простого укрит-
тя. Є витяжка, вода, туалет, основні 
входи-виходи та евакуаційні. У пер-
ші дні війни люди прибігали хова-
тися до підвалів у будинках на Бан-
ківській. Так само підвали запроек-
товані у будинках на Робітничій, 16 
першої і другої черги. 

У майбутньому Верховна Рада 
готує закон про обов’язковість 
бомбосховищ або у новобудо-
вах, або неподалік від них. Сьо-
годні наші проектанти працю-
ють над цими питаннями і в на-
ступних будинках ми плануємо 
проектувати підземні паркінги, 
які в той же час матимуть біль-
ший ступінь захисту, ніж прості 
укриття». 

У БУДИНКУ:
Стіна в коридорі навпроти сходів відповідно 
до пожежних норм є цегляною. Коридори 

відокремлені від сходової клітини: спільний 
тамбур на п’ять квартир з одного боку і на 

п’ять квартир з протилежного. 

ОФІС ПРОДАЖУ — М. БОРИСПІЛЬ, 
ВУЛ. КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, 84.

ТЕЛ.: (063) 436-03-63
(050) 330-42-99
(050) 356-31-06

Ліцензія: №2013028064

ЯКИМ БУДЕ РОЗВИТОК БОРИСПІЛЬСЬКОЇ 
ГРОМАДИ У НАСТУПНІ 20 РОКІВ?

 � Управління 
містобудування та 
архітектури оголосило про 
прийом пропозицій щодо 
розробки комплексного 
плану просторового 
розвитку Бориспільської 
громади. Що це за документ 
та яке значення він матиме 
для розвитку громади, 
розбиралися «Вісті».

Богдан РАК

Плануватимуть 
не лише території 
населених пунктів, а й 
поля, ліси, водойми

Після об’єднання територіаль-
них громад постало питання, яким 
чином владі планувати їх розви-
ток. Раніше в кожного міста, села, 
селища був головний містобудів-
ний документ — генеральний 
план. Після об’єднання громад 
стало зрозуміло, що головний 
містобудівний документ має вра-
ховувати не лише розвиток міста 
та сіл, але й усіх інших територій 
громади.

На розробку комплексних планів 
розвитку у громад є термін до 2025 
року. В Борисполі цей процес стар-
тував минулого року.

«Фактично це генеральний план 
всієї громади, що включатиме в 
себе не лише територію населе-
них пунктів, але й територій між 
ними: поля, ліси, водойми тощо, 
— підкреслює Сергій Лещенко. 
— Будуть визначені території ре-
креаційного призначення, межі 
транспортних коридорів, терито-
рії комунальних об’єктів, заплано-
вані нові соціальні об’єкти, дитячі 
заклади тощо. Усі ці ділянки будуть 
сформовані та внесені в земель-
ний кадастр. Раніше при розробці 
генерального плану були певні 
труднощі. Припустимо, передба-
чаємо ми школу в якомусь районі, 
а по факту виявляється, що всі зе-
мельні ділянки там вже розділені 

між людьми. Потім цих людей шу-
кай, викуповуй у них землю. Тепер 
ми маємо інструмент, завдяки яко-
му при плануванні нових районів 
ми можемо відразу виділяти та за-
тверджувати ділянки під соціальні 
об’єкти».

Як подати пропозицію
Згідно законодавства в комп-

лексному плані повинні бути вра-
ховані всі інтереси: державні, ре-
гіональні, громадські та приватні. 
Саме тому міською радою було 
направлено листа в КОДА, аби 
вони надали пропозиції до нашо-
го плану з урахування державних 
та регіональних інтересів. Також 
оголошено про прийом пропози-
цій від мешканців громади.

«Мешканці громади, підприєм-
ці, власники майна можуть пода-
ти свої пропозиції до управління 
містобудування та архітектури. 
Усі пропозиції будуть проаналі-
зовані та передані розробнику 

документа для перевірки їх на 
відповідність ДБН та законодав-
ству України. Якщо пропозиція 
слушна та не суперечить зако-
нам, вона буде врахована, якщо 
ні — буде надано обгрунтовану 
відмову», — пояснює Сергій Ле-
щенко.

Після того, як розробка доку-
мента буде завершена, на нього 
чекають громадські обговорення, 
екологічна та державна експер-
тиза. Потім його чекає схвален-
ня депутатами та передача на 
реєстрацію в Держгеокадастр та 
Міністерство розвитку громад та 
територій. За цим комплексним 
планом просторового розвитку 
ми будемо жити наступні 20 років, 
тому дуже важливо долучитися до 
його розробки. 

Пропозиції приймаються до 
20 серпня 2022 року у письмовій 
формі за адресою: м. Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 73. Або 
електронною поштою на адресу: 
borarhitect@i.ua. 

НОВИНИ БЛІЛ: АНГІОГРАФУ БУТИ, А З 
РЕМОНТОМ ДОВЕДЕТЬСЯ ЗАЧЕКАТИ

НЕМАЄ УКРИТТЯ В ШКОЛІ — ДІТЕЙ БУДУТЬ 
ДОВОЗИТИ ДО НАЙБЛИЖЧОЇ З УКРИТТЯМ

Тетяна ЦІЛИК, фото автора

5 серпня відбулася робоча по-
їздка керівника Київської облас-
ної військової адміністрації Олек-
сія Кулеби до Борисполя. У ході 
візиту очільник області відвідав 
Бориспільську БЛІЛ, де зустрів-
ся з директором лікарні Василем 
Лисицею.

«Через війну у нас не було за-
крите питання щодо встановлен-
ня у Борисполі ангіографа. Нара-
зі є домовленість, що це дорого-
вартісне обладнання, куплене ще 
в минулому році, буде встанов-
лене до кінця серпня. Я задово-
лений тим, що побачив. Робота 
кипить і вже зрозуміло, що бу-
де зроблена в визначений тер-
мін. Це дуже важливо, адже Бо-
риспільська БЛІЛ приймає вели-
чезну кількість людей. Поспілку-
вавшись із колективом, я почув, 
що проблем із виплатою заробіт-
ної плати немає, люди задоволе-
ні», — зазначив він.

Директор лікарні Василь Лиси-
ця повідомив «Вістям», що відві-

дування лікарні головою КОДА 
було запланованим та стосувало-
ся огляду кімнат для встановлен-
ня ангіографа, нового рентген-а-
парату та кисневої станції. «Все 
йде за графіком. Важливо, що 
Олексій Кулеба пообіцяв сприяти 
на всіх рівнях у вирішенні питан-
ня зі встановленням обладнан-
ня, яке зараз знаходиться на ха-
бі компанії-постачальника. Коли 
завершиться ремонт приміщен-
ня та будуть отримані всі ліцензії, 
його привезуть та встановлять. 
Нам знадобилося два роки, щоб 
отримати дороговартісне облад-
нання (ангіограф коштує 10 млн 
грн). Спільні зусилля до цього до-
клали керівництво лікарні, міста і 
району», — розповів він.

Щодо будівництва нового кор-
пусу, проект на який вже готовий, 
Олексій Кулеба повідомив, що всі 
бюджетні кошти наразі йдуть на 
соціальні виплати та оборону Ки-
ївської області. Тому до будівниц-
тва повернуться після завершен-
ня війни. 

Тетяна ЦІЛИК 

Під час робочої поїздки до Бо-
рисполя 5 серпня голова КОДА 
Олексій Кулеба відвідав ліцей ім. 
Ю. Головатого (ЗОШ №1) та ДНЗ 
«Сонечко».

На запитання «Вістей» щодо 
укриттів у школах та садочках 
та алгоритму дій керівництва, 
якщо вони відсутні, очільник 
області повідомив: 

«Я висловлю не свою особи-
сту думку, а державницьку пози-
цію. Якщо у закладі освіти немає 
найпростішого укриття, він не 
буде працювати в офлайн режи-
мі. Діти не будуть його відвідува-
ти. Безпека дітей — це найваж-
ливіше. Тому ніяких ризиків ми 
не допустимо. Якщо школа або 
дитячий садочок не відповіда-

ють правилам безпеки, ми орга-
нізуємо підвіз дітей до найближ-
чої школи, де є відповідні спору-
ди. Тільки таким чином ми буде-
мо проводити цей навчальний 
рік. Якщо школа розрахована на 
велику кількість дітей, а укриття 
або бомбосховище розрахова-
не тільки на половину цих учнів, 
тоді буде проводитися навчання 
в дві зміни. Уточню: якщо укрит-
тя в школі розраховане на 100 
дітей, то навчатися офлайн мо-
же лише 100 дітей. Це стосуєть-
ся всіх закладів освіти — і шкіл, і 
садочків. Ми перебуваємо в ста-
ні війни й це питання дуже чут-
ливе. Я знаю про побоювання 
батьків щодо навчального про-
цесу і ми зробимо все для без-
пеки дітей». 



Результати конкурсу «Обличчя молоді»
01 серпня завершилося онлайн-голосування за кандидатів на нагородження і почесне звання «Обличчя 

молоді» у 2022 році.
Усього проголосувало 1176 людей.
Таким чином було визначено переможців у різних номінаціях:
1. «Медичний працівник року» — ортопед-травматолог поліклінічного відділення КНП «ББІЛ» ТАРАБАН Сергій 

Іванович;
2. «Журналіст року» — редактор газети «Трудова слава» ГРИЦЮК Марина Андріївна;
3. «Працівник правоохоронних органів року» — слідча Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області 

АЛЬОХІНА Ксенія Юріївна;
4. «Блогер року» — радіоведучий телерадіостудії «Бориспіль», блогер БОРЩЕНКО Олександр Анатолійович;
5. «Відкриття року в галузі спорту» — вихованка Бориспільської ДЮСШ з вільної боротьби та гирьового спорту 

ЄКИМОВСЬКА Вікторія Олександрівна;
6. «Відкриття року в галузі культури та мистецтв» — засновниця хореографічної студії «DMDance» ЗЄЛІКОВА 

Марина Ігорівна;
7. «Працівник органів місцевого самоврядування» — головний спеціаліст Управління молоді та спорту міської 

ради КАВЄШНІКОВА Олена Олегівна;
8. «Лідер року» — активна учасниця шкільного самоврядування Бориспільського академічного ліцею імені 

Анатолія Федорчука МАСОХА Олександра Сергіївна;
9. «Відкриття року в галузі освіти та науки» — учень 10-го класу НВК «Гімназія «Перспектива», учасник Всеу-

країнських олімпіад МОЛОЖ Микита Володимирович.
Вітаємо переможців! Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
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ОСОБИСТІСТЬ

МАРІЯ ВІЦЮК 
ЄДИНИЙ ТРЕНЕР 
З ВОЛЕЙБОЛУ В БОРИСПОЛІ 
 � «Вісті» зустрілися з жінкою, завдяки якій у Борисполі вже 49 років 

існує секція з волейболу. Марія Віцюк — тренер ДЮСШ з волейболу, 
тренує дівчаток. На тренерській роботі вже 50 років, викладач 1 
категорії. Має багато почесних грамот та подяк, відзнаку міського 
голови 2018 року, відмінник народної освіти.

Тетяна ЦІЛИК

Після закінчення навчання у 
Львівському інституті фізичної 
культури на тренерському факуль-
теті юна викладачка Марія Віцюк за 
направленням поїхала працювати 
до Яготина. Потім через рік в 1972 
році вперше привезла на змаган-
ня своїх учнів до Борисполя. Її діти 
гарно виступили під час гри, тому 
тодішній директор спортивної шко-
ли Василь Бойко оцінив її роботу та 
запросив працювати до Бориспо-
ля. Так Марія стала бориспількою. 
Спортивна школа в Борисполі іс-
нує з середини 60-х років минулого 
століття, а от саму будівлю ДЮСШ 
відкрили у вересні 1972 року. 

Зародження любові 
до спорту

Марія Віцюк народилась у Хмель-
ницькій області, в невеличкому селі. 
Батьки звичайні селяни. Пізніше ма-
ма поїхала працювати на шахту в Лу-
ганську область, тому з 1 по 10 клас 
дівчинка проживала на Луганщині. 
У волейбол потрапила випадково. У 
школі був викладач фізичної культу-
ри, який любив усі види спорту, але 
особливо волейбол. І от на уроці фі-
зичної культури було заняття, при-
свячене волейболу. «У мене доволі 
швидко все почало виходити. Тому 
викладач запропонував мені займа-
тися в секції з волейболу, — розпо-
відає Марія Віцюк. — Це був 8 клас. 
З того часу я захопилася волейбо-
лом і по сьогодні живу ним».

У Борисполі Марія познайомилась 
зі своїм майбутнім чоловіком. Це тра-
пилося в її перші робочі дні в ДЮСШ. 
Він прийшов із друзями у спортивну 
школу як глядач на заняття з волей-
болу. Тоді всі бажаючі могли спосте-

рігати за тренуваннями з трибун на 
балконі. Через три роки після зна-
йомства Марія та Володимир одру-
жилися. Жінці тоді було 25 років. Зго-
дом народилася донька Ірина, якій 
на сьогодні вже 45 років. Потім на-
родився син Дмитро, наразі йому 35 
років. «Мої діти пройшли через спор-
тивну школу. Також займалися спор-
том в шкільні роки. Час летить швид-
ко і маємо вже 4 внуків. Це 3 внучки: 
Анастасія, Юлія та Поліна. А наймен-
ший у нас внук, йому нещодавно ви-
повнився лише рік», — розповідає 
Марія Віцюк. 

Один тренер 
на все місто

На сьогодні в Борисполі працює 
лише один тренер із волейболу. То-
му немає можливості набрати ли-
ше одну команду, щоб зробити з них 
мега професіоналів. Марії Віцюк до-
водиться дотримуватися дещо ін-
шого принципу. Тренер вважає: ко-
ли присвячуєш себе лише одній  ко-
манді, не вистачає часу на інших, ад-
же потрібно дуже часто їздити на 
змагання. В такому випадку інші діти 
не працюють, їх спортивний рівень 
погіршується. «Я знаходжу талано-
витих спортсменів, даю можливість 
їм розкритися, а потім намагаюсь, 
щоб вони переходили на навчан-
ня в спортивні ліцеї, грали за збірну 
команду області, за збірну команду 
України», — ділиться Марія Віцюк. 

Діти — наша гордість
«Найвище моє досягнення за 50 ро-

ків тренерської роботи — вихованка 
Наталія Ткаченко. Вона була членом 
молодіжної збірної команди СРСР, яка 
зайняла 2 місце на чемпіонаті світу та 

на юнацьких олімпійських іграх та-
кож. Це було в 1991 році.

На сьогодні моя вихованка — 
учасниця команди збірної України 
Анастасія Нікольнікова. Вона пере-
йшла в суперлігу чемпіонату Укра-
їни, де грає в команді «Хімік» жіно-
чого волейбольного клубу з міста 
Южного, — розповідає Марія Віцюк. 
— Близько 7 вихованок я рекомен-
дувала на навчання у спортивні лі-
цеї, а це, по суті, можливість грати за 
збірну команду Київської області. То-
му ці мої вихованки вже приймають 
участь у чемпіонатах України, були 
призерами та займали 2 та 3 місця.

Якщо розповідати про сьогодніш-
ні результати ДЮСШ, то найостанні-
ше досягнення наших дівчат — чем-
піонат України зі шкільної волей-
больної ліги, де ми зайняли 5 місце 
з 18 команд. А ще ми завжди стаємо 
призерами або переможцями чем-
піонату Київської області.

Я даю шанс усім займатися волей-
болом. У мене немає відбору, а є набір 
у групи. Особливо радію за дітей, які 
приходять на перший погляд зовсім 
неспортивні, але починають любити 
волейбол і у них усе добре виходить 
у результаті. Дівчата розкриваються 
на моїх очах і це мене дуже тішить». 

Заняття онлайн
Карантин та війна внесли свої ко-

рективи, але Марія Віцюк продов-
жує тренувати учнів онлайн. Осо-
бливо активно це було під час ка-

рантину. «Щоб провести заняття з 
дітьми, знімаємо відео. Для цього я 
беру свою 9-річну онуку і вона пока-
зує вправи, які потрібно відпрацю-
вати на цьому тренуванні. А мої учні 
дивляться це відео та проводять са-
мостійно дома тренування. Вправи 
з фізичної підготовки, елементи тех-
ніки, робота з м’ячом — все це від-
працьовуємо завдяки вправам, які 
показує моя маленька онука. 

Для запису тренувань для стар-
ших учнів мені допомагають мої 
старші вихованки, оскільки там 
більш складна техніка виконання, 
— ділиться своїм тренерським до-
свідом Марія Віцюк. — Я намагаюся 
спілкуватися з дітьми. Хто має мож-
ливість, займається, але дуже бага-
то дітей виїхало з міста». 

Тренер-селекціонер
По суті, робота тренера з волей-

болу — це робота селекціонера, 
який вирощує та знаходить талан-
ти. Від роботи саме тренерів ДЮСШ 
залежить, чи буде в Україні високий 
результат. Якщо тренер не знайде 
таланти в спортивній школі, їм ніде 
буде з’явитися у збірній Україні. То-
му задача тренера — щоб діти про-
сто полюбили волейбол та почали 
присвячувати йому свій час. 

«Оскільки в ігровому команд-
ному виді спорту дуже важко під-
готувати цілу команду найвищого 
рівня, потрібно просто вишукува-
ти маленькі діаманти, які потім ста-

ють часточкою збірної України та 
приносять перемогу нашій країні», 
— розповідає Марія Віцюк. 

Про щастя та мрії
Тренерка щороку працює з 60-80 

дітьми. «Я щаслива, що завдяки спор-
ту відволікаю дітей від вулиці, від 
шкідливих звичок, привчаю до здо-
рового способу життя. Я мрію, щоб 
вони виросли гарними людьми. Щоб 
були дружніми, навчились завдяки 
волейболу спілкуватися між собою, 
допомагати один одному, вчилися 
долати перешкоди та життєві труд-
нощі. Щоб підтримували здоровий 
спосіб життя. Для мене це найголов-
ніше. Діти мають здорове спілкуван-
ня, вони люблять волейбол, товари-
шують між собою, — ділиться своїми 
роздумами Марія Віцюк. — Мрію про 
мир та хочу продовжити працюва-
ти далі та дочекатися молодого пер-
спективного тренера, який буде го-
ріти цією справою. Наразі на все мі-
сто я єдиний тренер із волейболу. То-
му шкода буде, коли піду на пенсію, а 
команди передати буде нікому. А це 
4 групи, близько 60-80 дівчаток. Не 
хочеться, щоб волейбол у Бориспо-
лі на мені закінчився».  

Воєнні будні
За словами директора ДЮСШ 

Михайла Шкорупа, тренер Марія 
Віцюк — дуже відповідальна, чесна 
та порядна людина. Дітям вона як 
мама. «Марія Семенівна у нас як та-
лісман спортивної школи. 19 черв-
ня їй виповнився 71 рік. Її всі лю-
блять та поважають, — розповідає 
очільник спортшколи. — З початку 
війни ця неймовірно енергійна жін-
ка так само продовжує проводити 
заняття онлайн, а після роботи за-
ймається волонтерством — плете 
сітки для військових. Намагається 
весь час бути корисною і це їй вда-
ється на всі сто відсотків». 



_____________________________
(дата офіційного опублікування в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля (автоматично генерується 
програмними засобами ведення 
Реєстру, не зазначається суб’єктом 
господарювання)

202112149122
(реєстраційний номер справи про 

оцінку впливу на довкілля планова-
ної діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обго-

ворення звіту з оцінки впливу на 
довкілля

Повідомляємо про початок гро-
мадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля планованої 
діяльності, зазначеної у пункті 1 цьо-
го оголошення, з метою виявлення, 
збирання та врахування зауважень і 
пропозицій громадськості до плано-
ваної діяльності.

1. Планована діяльність
Планована діяльність полягає у 

встановленні ґрунтозмішувальної 
установки ДС 50 Б та асфальтового 
заводу АМОМАТІС 240 SM в 

с. Переяславське Бориспільсько-
го (Переяслав-Хмельницького) р-ну 
Київської області та їх подальша екс-
плуатація. Обсяг випуску продукції 
складатиме: асфальтобетонних сумі-
шей: 120 000 т/рік, цементобетонної 
суміші – 300 000 т/рік.

Дане виробництво обладнане сис-
темою автоматичного управління, 
контролюється дистанційно.

Планована діяльність здійс-
нюватиметься на території дочірньо-
го підприємства «Київське обласне 

дорожнє управління» відкритого ак-
ціонерного товариства «Державна 
акціонерна компанія «Автомобільні 
дороги України», відповідно до до-
говірних умов, що знаходиться за 
адресою: Київська обл., Бориспіль-
ський (Переяслав-Хмельницький) 
р-н, с. Переяславське, вул. Привок-
зальна, 66.

2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою відпові-

дальністю «Рента Лізинг», код згідно 
ЄДРПОУ 42635864; 65009, Одеська 
область, місто Одеса,  вул. Генуезь-
ка, буд. 1/2, приміщення 4-1;  тел.: 
(0482)339234, директор – Старуш-
кевич М.І.

3. Уповноважений орган, який за-
безпечує проведення громадського 
обговорення 

Департамент екології та природ-
них ресурсів Київської обласної 
державної адміністрації, поштова 
адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна 
1/2А, e-mail: dep_eco@koda.gov.ua, 
тел.: (044) 279-01-58, контактна осо-
ба: Ткаліч Ганна Іванівна.

4. Процедура прийняття рішення 
про провадження планованої діяль-
ності та орган, який розглядатиме 
результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рі-
шенням про провадження даної пла-
нованої діяльності буде отримання 
дозволу на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаці-
онарними джерелами, що видається 
Департаментом екології та природ-
них ресурсів Київської ОДА та інших 
дозвільних документів, які видають-
ся органами державної влади та міс-

цевого самоврядування відповідно 
до вимог чинного законодавства 
України.

5. Строки, тривалість та порядок 
громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включа-
ючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань

Зауваження або пропозиції, які, 
на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх об-
ґрунтування. Зауваження та пропо-
зиції можуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в електронному 
вигляді) та усно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу 
громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, 
не розглядаються.

Тривалість громадського обгово-
рення становить 25 робочих днів 
(не менше 25, але не більше 35 ро-
бочих днів) з моменту офіційного 
опублікування цього оголошення 
(зазначається у назві оголошення) 
та надання громадськості доступу 
до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої додаткової інформації, ви-
значеної суб’єктом господарювання, 
що передається для видачі висновку 
з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громад-
ського обговорення громадськість 
має право подавати будь-які дії та 
в межах території карантину, вста-
новленого Кабінетом Міністрів 
України з метою запобігання поши-
ренню на території України гострої 
респіраторної хвороби (СОVID-19), 
спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, до повного його скасування 

та протягом 30 днів з дня скасування 
карантину, громадські слухання не 
проводяться і не призначаються на 
дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) від-
будуться:

Дату, час, місце та адресу прове-
дення громадських слухань не ви-
значено; тимчасово, на період дії та 
в межах території карантину, вста-
новленого Кабінетом Міністрів Укра-
їни з метою запобігання поширенню 
на території України коронавірусної 
хвороби (COVID-19), до повного його 
скасування та протягом 30 днів з дня 
скасування карантину, громадське 
обговорення планованої діяльності 
проводиться у формі надання пись-
мових зауважень і пропозицій (у 
тому числі в електронному вигляді). 

Зауваження та пропозиції можуть 
подаватися в письмовій формі (у 
тому числі в електронному вигля-
ді)  на адресу Департамента еколо-
гії та природних ресурсів Київської 
обласної державної адміністрації, 
поштова адреса: 01004, м. Київ, вул. 
Басейна 1/2А, e-mail: dep_eco@koda.
gov.ua, тел.: (044) 279-01-58, контак-
тна особа: Ткаліч Ганна Іванівна.

6. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ 
до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої доступної інформації щодо 
планованої діяльності 

Департамент екології та природ-
них ресурсів Київської обласної 
державної адміністрації, поштова 
адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна 
1/2А, e-mail: dep_eco@koda.gov.ua, 

тел.: (044) 279-01-58, контактна осо-
ба: Ткаліч Ганна Іванівна.

7. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений терито-
ріальний орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій

Департамент екології та природ-
них ресурсів Київської обласної 
державної адміністрації, поштова 
адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна 
1/2А, e-mail: dep_eco@koda.gov.ua, 
тел.: (044) 279-01-58, контактна осо-
ба: Ткаліч Ганна Іванівна.

Зауваження і пропозиції прийма-
ються протягом усього строку гро-
мадського обговорення, зазначено-
го в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація 
щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності з додатками 
на 446 аркушах.

9. Місце (місця) розміщення звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації 

- у адмінприміщенні Переяс-
лавської сільської ради: 08434, 
Київська обл., Бориспільський (Пе-
реяслав-Хмельницький) р-н, с. Пе-
реяславське, вул. Привокзальна, 27 
з 15.08.2022 р

- сайті Міністерства екології та 
природних ресурсів України, https://
menr.gov.ua з 16.08.2022 р. 

- ТОВ «Рента Лізинг»: Київська обл., 
Бориспільський (Переяслав-Хмель-
ницький) р-н, с. Переяславське, вул. 
Привокзальна, 66. з 15.08.2022р.

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комі-
тету Бориспільської міської ради відповідно до Рішення виконавчого комітету 
Бориспільської міської ради від 26 липня 2022 року № 1936-26-VIII повідомляє 
про припинення діяльності комунального підприємства Бориспільської місь-
кої ради «Благоустрій» (юридична адреса: 08371, Київська область, Бориспіль-
ський район, село Сеньківка, вулиця Миру, 5, код ЄДРПОУ 37417038) внаслі-
док його реорганізації  шляхом приєднання до комунального підприємства 
«Виробниче управління комунального господарства» Бориспільської міської 
ради (юридична адреса: 08301, Київська область, м. Бориспіль, вул. Глибоцька, 
128-А, код ЄДРПОУ 03363720).

Голова комісії з реорганізації – начальник головного управління житлово-ко-
мунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради 
КОРНІЯКА Микола Миколайович. Тел. (067) 947-82-29.

Заяви кредиторів приймаються у письмовому вигляді протягом двох місяців 
з дня опублікування оголошення за адресою: 08301, Київська область, місто 
Бориспіль, вулиця Глибоцька, 128-А), електронна пошта: info@vukg.com.ua.

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комі-
тету Бориспільської міської ради відповідно до Рішення виконавчого комітету 
Бориспільської міської ради від 26 липня 2022 року № 1938-26-VIII повідомляє 
про припинення діяльності комунального підприємства «Комунальне гос-
подарство «Кучаків» Бориспільської міської ради (юридична адреса: 08333, 
Київська область, Бориспільський район, село Кучаків, вулиця гетьмана Іва-
на Сулими, 76, код ЄДРПОУ 35866955) внаслідок його реорганізації  шляхом 
приєднання до комунального підприємства водопровідно-каналізаційного 
господарства «Бориспільводоканал» Бориспільської міської ради (юридична 
адреса: 08301, Київська область, м. Бориспіль, вул. Бежівка, 10, код ЄДРПОУ 
20578712).

Голова комісії з реорганізації – начальник головного управління житлово-ко-
мунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради 
КОРНІЯКА Микола Миколайович. Тел. (067) 947-82-29.

Заяви кредиторів приймаються у письмовому вигляді протягом двох місяців 
з дня опублікування оголошення за адресою: 08301, Київська область, місто 
Бориспіль, вулиця Бежівка, 10), електронна пошта: borispil_voda@ukr.net.

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комі-
тету Бориспільської міської ради відповідно до Рішення виконавчого комітету 
Бориспільської міської ради від 26 липня 2022 року № 1937-26-VIII повідомляє 
про припинення діяльності комунального підприємства «Комунальне госпо-
дарство «Іванківкомунсервіс» Бориспільської міської ради (юридична адреса: 
08335, Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вулиця Центральна, 
2-А, код ЄДРПОУ 35705969) внаслідок його реорганізації  шляхом приєднання 
до комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства 
«Бориспільводоканал» Бориспільської міської ради (юридична адреса: 08301, 
Київська область, м. Бориспіль, вул. Бежівка, 10, код ЄДРПОУ 20578712).

Голова комісії з реорганізації – начальник головного управління житлово-ко-
мунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради 
КОРНІЯКА Микола Миколайович. Тел. (067) 947-82-29.

Заяви кредиторів приймаються у письмовому вигляді протягом двох місяців 
з дня опублікування оголошення за адресою: 08301, Київська область, місто 
Бориспіль, вулиця Бежівка, 10), електронна пошта: borispil_voda@ukr.net.

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого 
комітету Бориспільської міської ради відповідно до Рішення виконавчого 
комітету Бориспільської міської ради від 26 липня 2022 року № 1939-26-VIII 
повідомляє про припинення діяльності Управляючого муніципального ко-
мунального підприємтсва-1 Бориспільської міської ради (юридична адреса: 
08301, Київська область, місто Бориспіль, вулиця Героїв Небесної сотні, 32, 
код ЄДРПОУ 05447786) внаслідок його реорганізації  шляхом приєднання до 
комунального підприємства «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» 
Бориспільської міської ради (юридична адреса: 08301, Київська область, м. 
Бориспіль, вул. Броварська, 1, код ЄДРПОУ 03803774).

Голова комісії з реорганізації – начальник головного управління житлово-ко-
мунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради 
КОРНІЯКА Микола Миколайович. Тел. (067) 947-82-29.

Заяви кредиторів приймаються у письмовому вигляді протягом двох місяців 
з дня опублікування оголошення за адресою: 08301, Київська область, місто 
Бориспіль, вулиця Броварська, 1), електронна пошта: greuborispil@gmail.com.
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За довідками звертайтесь: 
КП «ЦСАТ» 
вул. Гоголя, 63
тел. 068-917-09-09



ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

НЕРУХОМІСТЬ

Продам

БУДИНКИ

Бориспіль

Старий будинок у селі. Ціна договірна. 

Тел.: 0 96 3455162.

Куплю

Бориспіль

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

Житло у власника. Тел.: 0 67 4503318.

Земельну ділянку у власника. Тел.: 0 67 
4503318.

Здам

Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку у м. Бори-
спіль. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, На-
талія. 

2 к. кв., вул. Головатого 76-Б, меблі частко-
во, власник. Тел.:  0 67 7337609.

2-к.кв. на довготривалий термін, с. Глибоке., 
центр. В наявності все необхідне для прожи-
вання. Євроремонт, індивідуальне опалення, 
гаряча/холодна вода, пральна машина, м/п 
вікна, ламінат. Поруч зупинка, школа, дит.са-
док, магазини, парк, будинок культури, 4500 
грн. Тел.: 0 68 4781148, Олександр.

Времянка, одна кімната, кухня, зручності на ву-
лиці, 2000 грн. Тел.: 0 67 4503318.
Дві кімнати для двох людей, одна кімната прохід-
на, 2000 грн. Тел.: 0 63 1882829.

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

Vianor м. Бориспіль запрошує на роботу ши-
номонтажників, автослюсарів, автомийників, 
бармена. Тел.: 0 50 8301404, 0 97 8538218.

ПРОДАМ: 
Будівельні матеріали

Бориспіль
Пісок яружний. Тел.: 0 67 2497515.

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

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

22.08.2022 р. о 10.00 годині відбудеть-
ся акт встановлення та погодження меж 
земельної ділянки за адресою: вул. Віри 
Онацької, 20-б, м. Бориспіль, Київської об-
ласті.

Просимо у вказаний час прибути влас-
никам (користувачам) суміжних земельних 
ділянок за даною адресою. У разі відсутно-
сті суміжних землекористувачів Акт вста-
новлення та погодження меж земельної 
ділянки буде вважатися погодженим. 

Додаток 3 
до Порядку передачі документації 
для надання висновку з оцінки 

впливу на довкілля та фінансування 
оцінки впливу на довкілля                                                                         

(дата офіційного опублікування в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля (автоматично генерується 
програмними засобами ведення Ре-
єстру, не зазначається суб’єктом го-
сподарювання)

20226159583
(реєстраційний номер справи про 

оцінку впливу на довкілля планова-
ної діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обгово-

рення звіту 
з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок гро-

мадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля планованої 
діяльності, зазначеної у пункті 1 цьо-
го оголошення, з метою виявлення, 
збирання та врахування зауважень і 
пропозицій громадськості до плано-
ваної діяльності.

1. Планована діяльність
Проектом передбачається: Рекон-

струкція норкової ферми ТОВ «НФ 
Вікінг» зі збільшенням потужності до 
500 000 поголів’я молодняка та 100 
000 самок основного стада на рік за 
адресою: вул. Переяславська, 32, с. 
Велика Каратуль, Бориспільський ра-
йон, Київська область.

Реконструкція відбуватиметься на 
існуючій норковій фермі. На даний 
час потужність ферми складає 150 
000 поголів’я молодняка та 30 000 
самок основного стада на рік. На те-
риторії ферми наявні:

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

нею на 48 місць;
- холодильник на два відсіки по 

732,15 м2 висотою 5,85 м;
- кормокухня, продуктивністю 125 

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

двома трансформаторами по 630 кВт 
кожен та дизельгенератор;

- очисні споруди побутових стоків, 
потужністю 25 м3/добу;

- навіс для сіна;
- дві артезіанських свердловини, 

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

мом 100 м3 кожен;
- два протипожежні резервуари, 

об’ємом 150 м3 кожен;
- силоси: 500 т і 100 т;
- котельня на твердому паливі;
- три бригадні будиночки;

- матеріально-технічний склад;
- прохідна з дезбар’єром;
- утилізатор;
- паливо-заправний пункт (ПЗП) на 

9 м3 дизельного палива;
- очисні споруди дощових стоків, 

об’ємом 4400 м3.
Збільшення потужності ферми пе-

редбачено до 500 000 поголів’я мо-
лодняка та 100 000 самок основного 
стада на рік. Для запроектованої по-
тужності звірогосподарства перед-
бачено побудувати додаткові будівлі 
та споруди, з розрахунком розподілу 
ферми на чотири зони:

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

- ІІ-а зона-виробнича зона звіро-
ферми;

- ІІІ-я (існуюча) та ІV зони-зони ви-
рощування звірів (норок).

Запроектована реконструкція 
включає:

- 95 шедів для вирощування норок;
- холодильник на два відсіки, міст-

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

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

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

стоків ОСПС.
Електропостачання об’єкту перед-

бачається від трансформаторної під-
станції з двома трансформаторами 
по 630 кВт кожен та двох дизельге-
нераторів.

Опалення приміщень будівель пе-
редбачено від існуючої котельні на 
твердому паливі та від електрокон-
векторів.

Водопостачання об’єкту здійсню-
ється від двох існуючих артезіанських 
свердловин. Господарчо-побутова 
каналізація забезпечує відведення 
побутових стоків від споруд норко-
вої ферми в самопливному режимі в 
насосні станції, звідки вона перека-
чується до існуючих очисних споруд 
побутових стоків.

Відходи, що утворюються на під-
приємстві, збираються і складуються 
у спеціально відведених місцях з по-
дальшим вивезенням по мірі нако-
пичення.

Плановану діяльність передба-

чається здійснювати за адресою: 
вул. Переяславська, 32 в с. Велика 
Каратуль Бориспільського району 
Київської області, в межах земель-
ної ділянки загальною площею 
46,8816 га (кадастровий номер 
3223380400:04:006:0028) на підставі 
договору суборенди землі                  

(загальні технічні характеристики, 
у тому числі параметри планованої 
діяльності 

(потужність, довжина, площа, об-
сяг виробництва тощо), місце прова-
дження планованої діяльності) 

2. Суб’єкт господарювання 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОРКОВА ФЕРМА 
"ВІКІНГ", код ЄДРПОУ – 36969979.                                                                                                                                        
  (повне найменування юридичної 
особи, код згідно з ЄДРПОУ або пріз-
вище, ім’я та по батькові фізичної 
особи - підприємця, ідентифікацій-
ний код або серія та номер паспор-
та (для фізичних осіб, які через свої 
релігійні переконання відмовляються 
від прийняття реєстраційного номе-
ра облікової картки платника подат-
ків та офіційно повідомили про це 
відповідному контролюючому органу 
і мають відмітку у паспорті),

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

вул. Переяславська, буд. 32; кон-
тактний номер телефону – (044) 393-
04-50; E-mail: nfviking@ukr.net

місцезнаходження юридичної осо-
би або місце провадження діяльності 
фізичної особи - підприємця (пошто-
вий індекс, адреса), контактний но-
мер телефону)

3. Уповноважений орган, який за-
безпечує проведення громадського 
обговорення

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

(найменування уповноваженого 
органу, місцезнаходження, номер 
телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення 
про провадження планованої діяль-
ності та орган, який розглядатиме 
результати оцінки впливу на довкілля 

Відповідно до законодавства рі-
шенням про провадження даної 
планованої діяльності буде Дозвіл 
на виконання будівельних робіт, що 
видається Державною інспекцією з 
архітектури та містобудування

(вид рішення про провадження 
планованої діяльності, орган, упов-

новажений його видавати, норматив-
ний документ, що передбачає його 
видачу)

5. Строки, тривалість та порядок 
громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включа-
ючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обгово-
рення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих 
днів) з моменту офіційного опублі-
кування цього оголошення (зазнача-
ється у назві оголошення) та надан-
ня громадськості доступу до звіту з 
оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації, визначеної 
суб’єктом господарювання, що пере-
дається для видачі висновку з оцінки 
впливу на довкілля.

Протягом усього строку громад-
ського обговорення громадськість 
має право подавати будь-які заува-
ження або пропозиції, які, на її дум-
ку, стосуються планованої діяльності, 
без необхідності їх обґрунтування. 
Зауваження та пропозиції можуть 
подаватися в письмовій формі (у 
тому числі в електронному вигляді) 
та усно під час громадських слухань 
із внесенням до протоколу громад-
ських слухань. Пропозиції, надані 
після встановленого строку, не роз-
глядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах 
території карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хворо-
би (СОVID-19), спричиненої корона-
вірусом SARS-CoV-2, до повного його 
скасування та протягом 30 днів з дня 
скасування карантину, громадські 
слухання не проводяться і не при-
значаються на дати, що припадають 
на цей період.

Громадські слухання (перші) відбу-
дуться 

-. (зазначити дату, час, місце та ад-
ресу проведення громадських слу-
хань)

Громадські слухання (другі) відбу-
дуться 

Не передбачено                                                                                                                  
 (вказати дату, час, місце та адресу 

проведення громадських слухань)
6. Уповноважений центральний 

орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ 
до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої доступної інформації щодо 
планованої діяльності

Департамент екології та природ-
них ресурсів Київської обласної 
державної адміністрації; поштова 
адреса: 01004 м. Київ, вул. Басейна, 
1/2А; електронна адреса: dep_eco@

koda.gov.ua; номер телефону: (044) 
279-01-58; контактна особа – Ткаліч 
Ганна Іванівна

(зазначити найменування органу, 
місцезнаходження, номер телефону 
та контактну особу)

7. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений терито-
ріальний орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій

Департамент екології та природ-
них ресурсів Київської обласної 
державної адміністрації; поштова 
адреса: 01004 м. Київ, вул. Басейна, 
1/2А; електронна адреса: dep_eco@
koda.gov.ua; номер телефону: (044) 
279-01-58; контактна особа – Ткаліч 
Ганна Іванівна. Зауваження і пропо-
зиції приймаються протягом усього 
строку громадського обговорення, 
зазначеного в абзаці другому пункту 
5 цього оголошення  

 (зазначити найменування органу, 
поштову та електронну адресу, но-
мер телефону та контактну особу)

8. Наявна екологічна інформація 
щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності на 198 арк. з 
додатками.                                    

(зазначити усі інші матеріали, на-
дані на розгляд громадськості)  (за-
значити іншу екологічну інформацію, 
що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації (відмінне від 
приміщення, зазначеного у пункті 
6 цього оголошення), а також час, з 
якого громадськість може ознайоми-
тися з ними

1. ТОВ «НФ «ВІКІНГ», 08440, Київська 
обл., Бориспільський р-н, с. Велика 
Каратуль, 

вул. Переяславська, буд. 32, теле-
фон +38 044 393 04 50, +38 066 006 96 
91; E-mail: nfviking@ukr.net, контактна 
особа – Ховайло Сергій Дмитрович

2. Переяславська міська рада 
Бориспільського району Київської 
області, 08400 Київська обл., Бори-
спільський р-н, м. Переяслав, вул. Б. 
Хмельницького, 27/25, телефон +38 
04567 5 16 68, 5 23 03, E-mail: ua907@
ukr.net, контактна особа – міський го-
лова Вячеслав Саулко.

Звіт ОВД буде доступен для озна-
йомлення громадськості з 15.08.2022 р.

(найменування підприємства, уста-
нови, організації, місцезнаходження, 
дата, з якої громадськість може озна-
йомитися з документами, контактна 
особа)
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ПОСЛУГИ
Бориспіль

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

Асенізаторські послуги, викачування вигріб-
них 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; бе-
тонно-монтажні, кладочні, оздоблювальні, по-
крівельні та ін. види. Тел.: 0 67 5056064, 0 68 
1269208.

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

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

СТО: комп’ютерна діагностика, ремонт, чіп 
тюнинг, збільшення потужності, програмне 
видалення (каталізатора, сечовини (SCR), са-
жового фільтра, вихрових заслінок), зняття 
обмеження швидкості, прошивка під ГБО, 
видалення іммобілайзерів, обнулення блоків 
аірбег, ультразвукове чищення інжекторів. 
Бориспіль, сади, вул. Квіткова, 74. Тел.: 0 99 
7796696, chip.dp.ua. 

Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бо-
риспільської міської ради відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування» оголошує конкурс на вакантну посаду:

Начальника - головного бухгалтера розрахункового відділу головного управління 
житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради 
на час перебування основного працівника у відпустці  у зв’язку з вагітністю та пологами, 
відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Вимоги до учасників конкурсу:
вища освіта професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра 

або спеціаліста; 
наявність комунікативних, організаторських здібностей, 
якісне виконання поставлених завдань, обґрунтування власної позиції, уважність до 

деталей;  
вільне володіння українською мовою;
знання Конституції України; Бюджетного кодексу України; Податкового кодексу України; 

законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого 
самоврядування", "Про державну службу", "Про бухгалтерський облік", "Про запобігання 
корупції" та інших законів України з питань організації та діяльності органів місцевого 
самоврядування; указів і розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради 
України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, розпорядчих документів, 
методичних матеріалів фінансових і контрольно-ревізійних органів з організації бухгал-
терського обліку і складання звітності; практику застосування нормативно-правових актів 
щодо напрямів діяльності відділу; державну політику у відповідній сфері управління; ос-
нови економіки, організації праці та управління; порядок документального оформлення 
в бухгалтерському обліку облікових показників; методи економічного аналізу; трудове, 
фінансове та господарське законодавство; інструкцію з діловодства у відповідному органі 
місцевого самоврядування; основи психології; правила внутрішнього трудового розпо-
рядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; 
основні програми роботи на комп'ютері, сучасні технічні засоби і технології обліково-об-
числювальної роботи;

впевнений користувач комп’ютерної та офісної техніки;
досвід роботи на керівних посадах в державних органах та органах місцевого самовря-

дування не менше трьох років або на підприємствах і в організаціях не менше п’яти років.
Заяви про участь у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублі-

кування оголошення.
За додатковою інформацією звертатись за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 18,  м. 

Бориспіль, телефон (067) 947-82-29.
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РЕКЛАМА

ОВЕН. Події несподіваного характеру заважа-
ють запланованим справам. Чутливість, емо-
ційна сприйнятливість сприяє схильності дра-
матизувати ситуацію, з'являються ревнощі чи 
підозрілість.

ТЕЛЕЦЬ. Посилюються пристрасність, ба-
жання кохати. Ви можете дізнатися нове про 
знайомих людей, період насичений різнома-
нітною інформацією, яка може бути вам ко-
рисна зараз чи в майбутньому.

БЛИЗНЮКИ. Критичність стосовно інших лю-
дей може завдати певних неприємностей. Переві-
ряючи партнерів на міцність, ви можете залишити-
ся на самоті та без підтримки. Бережіть те, що маєте. 
Створюйте фундамент майбутніх успіхів, отримуй-
те необхідні знання – вони стануть вам у пригоді.

РАК. Здатність відчувати інших і співчувати 
їм робить вас бажаною людиною у будь-якій 
компанії. Ви можете виявити у себе новий та-
лант. Можливе невелике просування у кар'єрі.

ЛЕВ.  Навколо вас усі змінюються, ви спостері-
гаєте дивовижні трансформації особистостей, 
відбуваються видимі позитивні перетворення 
з вами та близькими людьми. 

ДІВА. Дуже ефективний час для професійної 
сфери, вирішення складних питань, ініціюван-
ня важливих процесів. Вашу увагу приверта-
ють значні та реальні речі, люди, які прагнуть 
поспілкуватися з вами, отримати вашу пораду.

ТЕРЕЗИ.  Настав час серйозно зайнятися со-
бою, створити належний імідж, відкинути по-
бутовий клопіт і повсякденну метушню. Актив-
на соціальна позиція сприяє найсприятливі-
шим перспективам.

СКОРПІОН. Ви у центрі уваги, задаєте тон то-
го, що відбувається. Партнери та оточення го-
тові слідувати за вами, підтримувати ваші ідеї. 
Нарешті ви зможете позбутися зайвого клопо-
ту і зайнятися тим, що вам дійсно подобається.

СТРІЛЕЦЬ.  Основні справи стосуватимуть-
ся партнерства, спільних проектів, перегово-
рів щодо контрактів та юридичних питань. До 
інших потенційних сфер вашої уваги належить 
все, що пов'язане із зарубіжжям, іншими куль-
турами, з усім далеким і невідомим.

КОЗОРІГ.  Приплив сил та енергії дозволяє 
зробити за тиждень великий обсяг роботи, 
розгорнути існуючі ситуації у вигідну та ко-
рисну для себе сторону. У фінансовій сфе-
рі ви можете забезпечити собі та своїй сім'ї 
комфорт.

ВОДОЛІЙ. Напружений період, складно ви-
значитися з подальшими діями. Намагайтеся 
розставити пріоритети, поговоріть із батька-
ми, старшими за віком людьми. 

РИБИ. Обставини дають можливість на-
бути впливу або контролю над ситуаціями, 
що хвилюють вас, відновити щось, що було 
втрачене, чи розпочати все заново.
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