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МИКОЛА ХІЦЕНКО: 
ПОШУКИ СЕБЕ — ЦЕ ШЛЯХ ДО ПЕРЕМОГИ

стор. 6

АЛЕЮ ГЕРОЇВ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ 
НЕЗАБАРОМ ДЕМОНТУЮТЬ
ІСТОРІЯ МЕМОРІАЛУ НА ЧЕСТЬ ВОЇНІВ-ВИЗВОЛИТЕЛІВ ТА БОРИСПІЛЬЦІВ, ЯКІ ЗАГИНУЛИ В РОКИ ВІЙНИ 1941-1945 РР., 
ПОЧАЛАСЯ У 1965 РОЦІ, КОЛИ СЮДИ БУЛИ ПЕРЕНЕСЕНІ ОСТАНКИ 163 МИРНИХ ГРОМАДЯН, СПАЛЕНИХ НА ТЕРИТОРІЇ 
ВІЙСЬКОВОГО МІСТЕЧКА ТА 16 АКТИВІСТІВ, РОЗСТРІЛЯНИХ ГІТЛЕРІВСЬКИМИ КАРАТЕЛЯМИ. У 1985 РОЦІ НА БРАТСЬКІЙ 
МОГИЛІ ВСТАНОВЛЕНО МЕМОРІАЛЬНІ ПЛИТИ З ПРІЗВИЩАМИ ВОЇНІВ-БОРИСПІЛЬЦІВ, ЯКІ ЗАГИНУЛИ ЧИ ПРОПАЛИ БЕЗВІСТИ 
НА ФРОНТАХ, ТА МИРНИХ ГРОМАДЯН, ЗАГИБЛИХ У ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. У 1991 РОЦІ БІЛЯ МЕМОРІАЛУ СЛАВИ 
СТВОРЕНО АЛЕЮ ГЕРОЇВ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ. ЗОВСІМ СКОРО МЕМОРІАЛ ЗАЛИШИТЬСЯ ЛИШЕ В ПАМ'ЯТІ БОРИСПІЛЬЦІВ.



АЛЕЮ ГЕРОЇВ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ 
НЕЗАБАРОМ ДЕМОНТУЮТЬ

 � Виконавчий комітет Бориспільської міської ради прийняв рішення про демонтаж 
Алеї героїв Радянського Союзу. Відповідне рішення було ухвалене 22 серпня. Куди 
подінуть погруддя героїв СРСР та чому роботи вирішили проводити саме зараз, 
«Вістям» розповів міський голова Володимир Борисенко.

Богдан РАК, фото автора

— Виконавчий комітет при-
йняв рішення про демонтаж 
Алеї героїв СРСР. З чим пов’я-
зане таке рішення?

— З реконструкцією парку. Ад-
же ще в минулому році був розро-
блений проект реконструкції. На 
жаль, через війну ми не можемо 
приступити до робіт. Але деякі не-
великі кроки вже можемо робити.

— Тобто йдеться про перене-
сення Меморіалу Слави на Кни-
шовий меморіально-парковий 
комплекс?

— Саме так. Цей процес було 
запущено ще в минулому році. 
Ми направили ряд листів на про-
фільні міністерства, зокрема ті, що 
контролюють культурну спадщи-
ну. Нам вже надали дозвіл на пе-
ренесення меморіального комп-
лексу. 

Складність процедури в тому, 
що там є поховання. Якщо б це 
був просто меморіал, ми б його 
демонтували та перенесли на збе-

рігання в музей. Але там похова-
ні солдати, тому перепоховання 
буде робитися силами спеціалі-
зованих служб. Для цього необ-
хідно підготувати місце на Книшо-
вому. Враховуючи те, що капіталь-
ні видатки зараз заблоковані, ми 
розбили роботи на кілька етапів. 
Це дасть змогу розпочати робо-
ти вже зараз, в той же час не пе-
ретворюючи парк на будівельний 
майданчик. 

— Чи дійсно зараз, під час 
війни, вдалий час для робіт із 
демонтажу пам’ятника?

— Це необхідно робити саме 
зараз. Демонтаж алеї буде прохо-
дити в рамках декомунізації та де-
русифікації. Адже вулиці, які но-
сили імена цих людей, вже пере-
йменовані. Час не стоїть на місці, 
він рухається вперед. Ми також 
будемо рухатися вперед. Прикла-
дом для нас будуть європейські 
міста — те, як вони розвивають 
громадський простір, слідуючи 
викликам часу.

Не треба жити минулим. Вибач-
те, але свого часу всі континенти 
були єдиним цілим. Але ж ніхто не 
піднімає зараз тему об’єднувати 
їх знову. Увесь світ рухається впе-
ред. Одна тільки Росія дивиться 
на те, що було 70 років тому і ро-
бить на цьому культ. Тому особи-
сто моя думка: оцій частинці «ра-
дянщини» місце в історії. Ми по-
винні вивчати історію, аби знати, 
що і як було, і що необхідно роби-
ти, аби такого більше не сталось. 
Ніколи. А не робити з цього культ.

— Чимало людей висловлю-
ють побоювання, що меморі-
альний комплекс буде просто 
знесений, а не перенесений. Чи 
є гарантія, що його дійсно збе-
режуть?

— Так. Ще минулого року, на 
святкуванні річниці від дня за-
вершення Другої світової війни, 
ми прийняли рішення про саме 
перезахоронення та перенесення 
меморіалу на Книшовий меморі-
ально-парковий комплекс.

Рік тому ми відсвяткували тридцяту річницю незалежності України. Тоді, готуючись до вітання на-
ших мешканців, за основні пріоритети я брав розбудову та вдосконалення різних сфер діяльності 
влади. Ніхто навіть подумати тоді не міг, що попереду нас чекає війна. Хоча війна і йде з 2014-го 
року, але вторгнення 24 лютого перекроїло життя людей. До речі, досить символічно, що це сталось 
саме 24 лютого, за півроку до Дня Незалежності. Це шість місяців — тяжких як фізично, так і емоцій-
но. Але ми, українці, сильна нація. Ми ніколи не опускаємо рук, ми готові відстоювати зі зброєю в 
руках власну честь, гідність та незалежність. І ми віримо, що з нами весь цивілізований світ, віримо 
в те, що перемога обов’язково буде за нами. Хотілось би, щоб наступний День 
Незалежності ми відзначали в українському Криму. Адже Крим — це Україна, і 
ми за ним скучили. 

А зараз хочеться побажати людям банального, простого, але такого акту-
ального мирного неба над головою. Не втрачаймо Україну в душі та серці, не 
опускаймо рук та не зупиняймося на досягнутому. Ми варті того, аби жити на 
нашій, Богом даній, землі. Із святом вас! Із Днем Незалежності! Усе буде Україна!

Бориспільський міський голова Володимир Борисенко

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ ГРОМАДИ! 

В БОРИСПОЛІ ВІДБУЛОСЯ 
СВЯТКУВАННЯ ДНЯ ДЕРЖАВНОГО 
ПРАПОРА УКРАЇНИ

Тетяна ЦІЛИК, фото автора

Бориспіль долучився до святку-
вання Дня Державного Прапора 
України. На міському стадіоні «Ко-
лос» зранку 23 серпня зібралися 
представники військових, поліції, 
міської та районної рад, а також 
спортсмени та молодь міста. По-
чесне право підняти прапор Украї-
ни в Борисполі надали Наталії Ска-
кун, олімпійській чемпіонці, та Ан-
ні Лазарець, кандидату у майстри 
спорту з армреслінгу.

«Ми маємо символи нашої держав-
ності — герб, конституцію та прапор. 
Наш жовто-блакитний прапор сим-
волізує чисте мирне небо та україн-
ські родючі поля. Я вірю, що дуже ско-
ро він замайорить над всіма терена-
ми України, над 27 адміністративними 
одиницями 24 областей та автоном-
ною республікою Крим», — зазначив 
у своїй промові Бориспільський місь-
кий голова Володимир Борисенко.  

В рамках святкування відбула-
ся й традиційна церемонія нагоро-
дження військових медаллю «Кня-
зя Бориса». Цього року її отримали: 

• Олексій Бас — старший сер-
жант, командир 6 сотні 3 роти 137 
батальйону Добровольчого форму-
вання Бориспільської міської тери-
торіальної громади № 1;

• Володимир Вітер — сержант, за-
ступник командира взводу звуко-
метричних засобів 72 окремої ме-
ханізованої бригади імені Чорних 
Запорожців;

• Володимир Гапон — старший 
солдат 5 роти 2 батальйону 72 ок-

ремої механізованої бригади імені 
Чорних Запорожців;

• Сергій Гончар — солдат 72 ок-
ремої механізованої бригади імені 
Чорних Запорожців;

• Василь Гошта — заступник ко-
мандира 5 сотні 3 роти Добро-
вольчого формування Бориспіль-
ської міської територіальної гро-
мади № 1;

• Тетяна Найман — полковник, 
заступник начальника з персоналу 
Окремого контрольно-пропускно-
го пункту «Київ» Державної при-
кордонної служби України;

• Іван Погрібняк — капітан, ко-
мандир 126 роти охорони військо-
вої частини А 2215;

• Олексій Шалигін — підполков-
ник, заступник командира з льот-
ної підготовки військової частини 
А 2215;

• Володимир Шаповал — стар-
ший сержант, командир аеророз-
відки 518 окремого батальйону 
спеціального призначення;

• Андрій Яресько — підполков-
ник юстиції, помічник начальника з 
правової роботи, начальник групи 
юридичного забезпечення Окре-
мого контрольно-пропускного 
пункту «Київ» Державної прикор-
донної служби України.

Подяку від міського голови отри-
мала керівник благодійного фон-
ду «Становлення української нації» 
Любов Крупнова.

Після церемонії вручення наго-
род відбулося покладання квітів до 
місць пам’яті громади.
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ІВАНКІВ: 
ХТО ОЧИСТИТЬ БРУДНУ ВОДУ 
ТА СКІЛЬКИ ЦЕ КОШТУВАТИМЕ?

 � Рішенням липневої сесії Бориспільської міської ради 
під опіку КП ВКГ «Бориспільводоканал» переходить 
водопостачання сіл Іванків, Кучаків та Лебедин 
Бориспільської міської територіальної громади. Сьогодні 
триває підготовка до приєднання, тому працівники 
водоканалу та керівники, які опікуються житлово-
комунальним господарством, поїхали до сіл, щоб 
зустрітися з людьми.

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Іванків — 
господарство, за яким 
не доглядали

11 серпня «Вісті» побували на од-
ній із таких зустрічей — у селі Іванків. 

Директор Бориспільводоканалу 
Олександр Гануш зазначив, що під-
приємству з 1 вересня передають во-
донапірну башту, свердловину та ма-
гістральні мережі. Але проблемами 
водопостачання Іванкова вони за-
ймаються вже сьогодні. Нещодавно 
силами підприємства було віднов-
лено ділянку водопроводу довжи-
ною 50 метрів, щоб відновити водо-
постачання дитячого садка. Витрати 
на ці роботи — близько 35 тис. грн 
— мають компенсуватися з місько-
го бюджету. Стан господарства, яке 
отримав водоканал, не витримує 
критики. Біля водонапірної башти та 
свердловини височіють бур’яни. А 
це зона суворого санітарного режи-
му, куди стороннім вхід заборонено. 
І сама башта, і магістральні мережі 
у жахливому стані. У Іванкові 1,6 кі-
лометри мереж. За тиждень до цьо-
го працівники Бориспільводоканалу 
заварили місця протікання у водона-
пірній башті, провели хлорування, 
промили мережі. 

На зустріч до жителів села при-
їхали: заступник Бориспільсько-
го міського голови Віталій Горкун, 
начальник головного управління 
житлово-комунального господар-
ства Микола Корніяка, директор КП 
«Бориспільводоканал» Олександр 
Гануш, його заступник Володимир 
Христинець, начальник абонент-
ського відділу підприємства Лари-
са Дернова. 

Під час зустрічі мешканці Іванко-
ва скаржилися на якість води. За 
словами людей, вода руда, її навіть 
як технічну важко використовува-
ти. У багатьох на другому поверсі 
не запалюється газові колонки, по-

дейкують, що у системі було нав-
мисне зменшено тиск, щоб труби 
не рвалися. «Вода, яку водою наз-
вати не можливо. 4 фільтри лед-
ве рятують», — повідомила одна 
із присутніх. У багатьох дворах ба-
гатоквартирних будинків люди по-
робили собі колонки, щоб була во-
да для приготування їжі. 

Хто винен та що 
робити?

Із ситуацією, яка склалася, озна-
йомив присутніх Віталій Горкун: «У 
селі є водонапірна башта, є мере-
жі, які прокладені багато років тому 
і через які подається вода до бага-
токвартирних будинків. Тариф на во-
допостачання і водовідведення у се-
лі Іванків складає 24 грн 10 коп. Цих 
коштів не вистачало навіть на ком-
пенсацію витрат на електроенергію 
та зарплату працівникам, а тим біль-
ше, на утримання та обслуговуван-
ня мереж, тому вони й не обслуго-
вувалися багато років. КП «Іванків-
комунсервіс» було збитковим». Для 
порівняння — у Борисполі куб во-
ди коштує 40 грн 08 коп., але до цієї 
суми входять амортизаційні витра-
ти на утримання мереж. Та за сло-
вами Олександра Гануша, нинішній 
тариф уже не відповідає реальним 
витратам. 

Вода Іванкова 
в цифрах

Основні цифри повідомив Воло-
димир Христинець: «Востаннє та-
риф в Іванкові приймався у 2018 ро-
ці. Фахівці підрахували: якби Іванків-
комунсервіс відповідно до діючих 
законодавчих актів розрахував вар-
тість тарифу, він складав би зараз 66 
грн 61 коп. за куб води і каналізації. 
У Борисполі та селах, які обслуговує 
Бориспільводоканал, діє тариф 40 
грн 08 коп., причому вода повинна 

бути знезаражена і відповідати Дер-
жавним санітарним нормам і прави-
лам (Держсанпіну). 

Відповідно до правових актів, во-
да, що не відповідає нормам, має 
бути дешевшою на 20%, тобто кош-
тувати 33 грн 40 коп. Щоб поліп-
шити якість води, минулого тижня 
проводилося хлорування і дезін-
фекція водонапірної башти та ме-
реж», — повідомив керівник. 

Перспективи 
упираються в гроші

Володимир Христинець також 
розповів про плани Бориспільської 
міської влади щодо вирішення про-
блем із забезпеченням мешканців 
якісною питною водою. Він повідо-
мив, що у цьому році для поліпшен-
ня якості води пропонується у де-
яких селах Бориспільської міської 
громади зробити павільйони пит-
ної води. Будуть встановлені бюве-
ти з доочисткою води. Але це — як-
що депутати виділять кошти. 

Щодо Іванкова, то тут минулого 
літа разом із фахівцями було об-
стежено стан водоканалізаційного 
господарства села. Головне управ-
ління ЖКГ заключило договори з 
проектною організацією, було роз-
роблене техніко-економічне об-
ґрунтування для покращення яко-
сті води та надання послуг. Цими 
документами передбачене резерв-
не водопостачання свердловини. 
Буріння резервної свердловини, 
будівництво фільтрувальної та на-
сосної станції будуть першою чер-
гою реконструкції, на яку потрібно 
близько 25 млн грн. Для водовід-
ведення, для якого Іванків сьогодні 
використовує свої поля фільтрації, 
пропонується реконструкція КНС 
і будівництво очисних споруд. Це 
коштуватиме близько 20 млн грн. 

Щоб мати кошти на таку рекон-
струкцію, Бориспільська міська 
влада звернулася до Європейсько-
го банку реконструкції та розвитку, 
який виділяє 8 млн євро на проекти 
на території України. Заявку відпра-
вили і сподіваються, що проект про-
йде конкурс і отримає фінансування. 

Як платити, щоб не 
переплачувати?

Рекомендація з цього приводу 
від начальника абонентського від-
ділу Лариси Дернової однозначна: 
встановлювати лічильники. Але на 

обслуговування прийматимуться 
тільки ті лічильники, у яких не вий-
шов термін повірки. Якщо лічиль-
ники встановлені до серпня 2018 
року, то на абонентський облік їх 
поставлять тільки після повірки 
або заміни. Чим старіший лічиль-
ник, тим більша імовірність, що 
він повірку не пройде. Заміна лі-
чильника проводиться за рахунок 
споживача. Повірити або заміни-
ти лічильники потрібно до 1 верес-
ня. З 1 вересня воду вже потрібно 
сплачувати водоканалу. Лічильни-
ки можна встановити чи замінити 
самостійно, щоб водоканал тільки 
опломбував, а можна замовити по-
слугу у водоканалі. До вартості по-
слуги входить і вартість лічильника. 
Для тих, кому важко оплатити по-
слугу відразу, можлива розстроч-
ка платежу до 6 місяців. 

Лариса Дернова також зверну-
ла увагу, що, крім оплати за вико-
ристану воду, нараховується ще 
й абонентська плата у сумі 20 грн 
40 коп. на кожного абонента. Ця 
цифра є сталою величиною, не за-
лежить від кількості мешканців та 
кількості використаних кубів.

У випадку, якщо лічильник не по-
вірений або його немає, нараху-
вання проводитимуться за норма-
ми споживання. А там враховують-
ся і кількість мешканців, і наявність 
зручностей, якщо це приватний бу-
динок, і величина земельної ділян-
ки. Тож лічильник — це оптимально. 

Чистіть і латайте 
труби в будинках 
самостійно

Аналіз якості води проводить Бо-
риспільський міжрайонний відділ 
лабораторних досліджень (санстан-
ція). Бориспільводоканал оплачує ці 
послуги, але на висновки не впли-
ває. На сьогодні відомо, що санепі-
демстанція провела аналіз якості 
води у Іванкові після проведення 
хлорування і очистки мереж і ви-
знала, що вона вже відповідає са-
нітарним нормам. На жаль, іванків-
ські споживачі могли цього і не по-
мітити. Олександр Гануш наголосив, 
що проблеми можуть виникати че-
рез внутрішньобудинкові мережі. 
«Ми відповідаємо за якість води у 
магістральних мережах. Водоканал 
внутрішньобудинковими мережа-
ми не займається. Це проблема спів-
власників. Зараз існують технології, 
які дозволяють промити і внутріш-

ньобудинкові мережі. Так само ра-
див би співвласникам найняти май-
стра самостійно або звернутися до 
управляючої компанії, якщо вони з 
такою укладали договір, перевіри-
ти стан труб на предмет протікан-
ня. З часом на кожен будинок буде 
встановлено загальнобудинковий 
лічильник. Якщо через протікання 
труб у багатоквартирному будинку 
витрати на будинок будуть більши-
ми, ніж сума по квартирах, різницю 
розподілятимуть між мешканцями.

Такі роботи вже проводяться у 
Борисполі. Тут необхідно встано-
вити 189 лічильників. На сесії місто 
змогло виділити лише 4,2 млн грн, 
яких за нинішніми цінами виста-
чить лише на 90 лічильників.

Кучаків та 
Лебедин зміна 
водопостачальника 
не зацікавила

Про візит до Кучакова та Лебеди-
на «Вістям» розповів Олександр Га-
нуш. Він повідомив, що у Кучакові на 
зібрання прийшло чоловік 10, у Ле-
бедині — близько 20. Це із 530 спо-
живачів загалом. Тоді як у Іванкові 
із 190 абонентів зібралося близько 
півсотні. Зате тепер у абонентсько-
му відділі телефон гарячий від дзвін-
ків із Лебедина і Кучакова. 

Якість води у цих селах особли-
вих нарікань не викликала. У Лебе-
дині свердловину промили, але не 
хлорували. За висновками лабора-
торії, вона відповідає Державним 
санітарним нормам і правилам. 
Вартість води зросте і в цих селах: 
від 25 грн 80 коп. до 40 грн 08 коп.
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 � ДОВІДКОВО
КП «Комунальне господар-

ство «Іванківкомунсервіс» та КП 
«Комунальне господарство «Ку-
чаків» у своїх громадах опікува-
лися питаннями благоустрою, 
водопостачання і водовідве-
дення. Начальник головно-
го управління комунального 
господарства Бориспільської 
міської ради Микола Корніяка 
повідомив «Вістям», що функ-
цію благоустрою ці підприєм-
ства вже передали ВУКГ Бори-
споля. Уже з липня благоусторо-
єм у Іванкові, Кучакові та Лебе-
дині займається КП «ВУКГ». 

26 липня 2022 року рішен-
ням Бориспільської міської ра-
ди підприємства реорганізова-
но шляхом приєднання до КП 
ВКГ «Бориспільводоканал». Та-
ким чином, з 1 вересня за водо-
постачання Іванкова, Кучакова 
та Лебедина відповідатиме Бо-
риспільське КП.

АКТУАЛЬНО



Додаток 2
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 Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарювання)

__________________________
 (реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає 

оцінці впливу на довкілля Служба авто-
мобільних доріг у Київській області, код 
ЄДРПОУ 26345736

інформує про намір провадити планова-
ну діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господа-
рювання. 

Служба автомобільних доріг у Київській 
області, юридична адреса: 03680, м. Київ, 
вул. Народного Ополчення, буд. 11-А, тел. 
(044) 249-86-95,факс: (044) 200-04-70, E-mail: 
kievoad@ukr.net

(місце знаходження юридичної особи або 
місце провадження діяльності фізичної осо-
би підприємства (поштовий індекс, адреса), 
контактний номер телефону) 

2. Планована діяльність, її характерис-
тика, технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика
Служба автомобільних доріг у Київській 

області планує діяльність: «Будівництво 
мостового переходу через р. Дніпро з під-
ходами до автомобільної дороги загального 
користування державного значення Н-01 
Київ – Знам’янка та Гора – Рогозів Великої 
кільцевої автомобільної дороги навколо м. 
Києва, Київська область». 

Проект передбачає будівництво автомо-
більної дороги категорії І-а з будівництвом 
комплексу необхідних транспортних спо-
руд та інфраструктури: мостового перехо-
ду через р. Дніпро, чотирьох транспортних 
розв’язок у різних рівнях, шляхопроводів, 
естакад, біологічних переходів, глухих пере-
тинів, технологічних проїздів, труб, пішохід-
них і вело доріжок, тротуарів, майданчиків 
габаритно-вагового контролю, систем WIM, 
майданчиків відпочинку, дорожньо-ре-
монтних пунктів, улаштування штучного 
освітлення, шумозахисних екранів, системи 
поверхневого водовідведення, локальних 
очисних споруд дощового стоку. В межах 
проекту буде здійснено реконструкцію та 
перевлаштування інженерних комунікацій, 
кабелів зв’язку, газо- та електромагістралей 
тощо. 

Роботи включатимуть підготовчий етап 
робіт, що передбачає, зокрема влаштування 
тимчасових будівель та споруд та безпосе-
редньої роботи з будівництва.

Міст над судноплавним руслом р. Дні-
про (схвалений за ТЕО варіант – арковий 
міст) розташований на прямій в плані, дов-
жиною 441 м. Габарит 2х(Г–15,25+0,75) м. 
Підмостовий габарит 19,4 м. Міст зі схемою 
105+231+105 м запроектовано з арковим 
основним прогоном 231 м з балкою про-
гонової будови посередині і двома розван-
тажувальними консольними частинами на 

пів-арках з прогонами по 105 м. Арка і бал-
ка прогонової будови сталеві, окремі для 
різних напрямків руху, але п’яти арки спи-
раються на спільну опору. Плита проїзної 
частини – сталева ортотропна. Дорожній 
одяг – гусасфальт товщиною 2х4 см. Гідроі-
золяція – напилювальна. Залізобетонні опо-
ри спираються на низькі ростверки – спільні 
для різних напрямків руху під п’ятами арки і 
індивідуальні під крайніми опорами. Фунда-
менти опор пальові на буронабивних палях 
довжиною 35 м, діаметром 1,5 м із захистом 
металевих труб в зоні можливого розмиву. 
Висота арки над рівнем проїзду – 26 м, за-
гальна висота арки – 45 м.

Підходи до аркового мосту виконані 
у виді балкової естакади на прямих і кри-
вих, паралельно до правобережної дамби 
з переходом над гирлом р. Козинка і вул. 
Київською, а на лівому березі з переходом 
над дамбою і обвідним каналом. Балка 
прогонової будови – сталева, нерозрізна 
з регулярними прогонами по 105 м та 84 
м в окремих крайніх прогонах нерозрізної 
нитки. Покриття ідентичне до основного 
мосту. Будова опор аналогічна до крайніх 
опор основного мосту.

Загальна кількість штучних споруд (нероз-
різних) в межах мостового переходу – 7 шт.

Загальна довжина штучних споруд – 
4923,1 м.

За схваленим варіантом в ТЕО від край-
ньої опори мостового переходу на лівому 
березі по заплавній частині р. Дніпро перед-
бачається проходження траси автомобіль-
ної дороги по насипу довжиною близько 4,5 
км, максимальна висота насипу біля край-
ньої опори мостового переходу складає 12 
м, середня висота насипу – 8,0 м.

Передбачає будівництво ділянки автомо-
більної дороги з влаштуванням нежорстко-
го дорожнього одягу капітального типу 
(асфальтобетон).

Технічна альтернатива 1. Як і по об-
раному варіанту, передбачає будівництво 
автомобільної дороги категорії І-а з будівни-
цтвом комплексу необхідних транспортних 
споруд та інфраструктури.

Технічна альтернатива 1 передбачає бу-
дівництво мосту над судноплавним руслом 
р. Дніпро (рекомендований варіант – ван-
тово-екстрадозний міст) розташований на 
прямій в плані, довжиною 783 м. Габарит 
2х(Г–12,75+2х0,75) м. Підмостовий габарит 
20 м. Міст запроектовано вантовим одно-
пілонним за схемою 73+400+173+70+67 м. 
Міст має несиметричну схему з основним 
прогоном довжиною 400 м, який підтриму-
ється вантами, розвантажувальним прого-
ном 73 м з боку правого берега, прогонами, 
що підтримуються вантами-відтяжками, 
довжиною 173 та 70 м і додатковим приван-
тажувальним прогоном 67 м. Балка прого-
нової будови сталезалізобетонна, окремо 
для різних напрямків руху. Плита проїзної 
частини зі збірного залізобетону з омоно-
ліченням над сталевими балками разом з 
гнучкими анкерами. Дорожній одяг – гу-
сасфальт товщиною 2х4 см. Гідроізоляція 
– напилювальна. Залізобетонні пілони – ок-
ремо для різних напрямків руху стоять на 
березі острова. Решта залізобетонних опор 
спираються на високі в межах акваторії і 
поверхневі на острові ростверки. Фунда-
менти опор пальові на буронабивних палях 
довжиною 35 м, діаметром 2,5 м із захистом 
металевих труб в зоні можливого розмиву. 
Висота пілона над рівнем проїзду – 150 м, 
над ростверком – 170 м.

Підходи до аркового мосту виконані у 
виді екстрадозних мостів на прямих і круго-
вих кривих над акваторією, а також на ліво-

му березі над дамбою і обвідним каналом, 
паралельно до правобережної дамби і бал-
ковими естакадами на кінцевих ділянках і 
перехідних кривих з переходом над гирлом 
р. Козинка і вул. Київською. Екстрадозні мос-
ти мають регулярні прогони 140 м і крайні 
77 м або 90 м і розвантажувальний прогон 
48 м. Балка прогонової будови – залізобе-
тонна коробчаста з пост-натягом і інтегро-
ваними залізобетонними пілонами. 

Міст над гирлом р. Козинка має аналогічну 
будову балки за винятком вант і має схему 
41+52+41 м. Естакади мають прогони 24~45 
м і мають збірно-монолітну прогонову будо-
ву з балками висотою 1,5 м для прогонів до 
35 м і 1,8 м для решти. Покриття ідентичне до 
основного мосту. Будова опор аналогічна до 
крайніх опор основного мосту за винятком 
діаметру паль – 1,5 м для прогонів 35~52 м і 
1,2 м для прогонів до 35 м.

Загальна кількість штучних споруд в ме-
жах мостового переходу – 15 шт.

Загальна довжина штучних споруд – 
5039,8 м.

За технічною альтернативою 1 (реко-
мендований варіант) від крайньої опори 
мостового переходу на лівому березі по за-
плавній частині р. Дніпро передбачається 
проходження траси автомобільної дороги 
естакадою довжиною близько 4,5 км.

Технічною альтернативою 1 передбачає 
будівництво ділянки автомобільної дороги 
з влаштуванням жорсткого дорожнього 
одягу капітального типу з використан-
ням цементно-бетонних монолітних, за-
лізобетонних або армобетонних збірних 
покриттів.

Технічна альтернатива 2. Як і по об-
раному варіанту, передбачає будівництво 
автомобільної дороги категорії І-а з будівни-
цтвом комплексу необхідних транспортних 
споруд та інфраструктури.

Технічна альтернатива 2 передбачає бу-
дівництво мосту над судноплавним руслом 
р. Дніпро розташований на прямій в плані, 
довжиною 783 м. Габарит 2х(Г–12,75+2х0,75) 
м. Підмостовий габарит 20 м. Міст запроек-
товано вантовим однопілонним за схемою 
73+400+173+70+67 м. Міст має несиметрич-
ну схему з основним прогоном довжиною 
400 м, який підтримується вантами, розван-
тажувальним прогоном 73 м з боку правого 
берега, прогонами, що підтримуються ван-
тами-відтяжками, довжиною 173 та 70 м і до-
датковим привантажувальним прогоном 67 
м. Балка прогонової будови сталезалізобе-
тонна, окремо для різних напрямків руху. 
Плита проїзної частини зі збірного залізобе-
тону з омоноліченням над сталевими балка-
ми разом з гнучкими анкерами. Дорожній 
одяг – гусасфальт товщиною 2х4 см. Гідро-
ізоляція – напилювальна. Залізобетонний 
пілон – спарений для різних напрямків руху 
стоїть на березі острова. Решта залізобетон-
них опор спираються на високі в межах ак-
ваторії і поверхневі на острові ростверки. 
Фундаменти опор пальові на буронабивних 
палях довжиною 35 м, діаметром 2,5 м із за-
хистом металевих труб в зоні можливого 
розмиву. Висота пілона над рівнем проїзду 
– 150 м, над ростверком – 170 м.

Підходи до аркового мосту виконані у виді 
екстрадозних мостів на прямих і кругових 
кривих над акваторією, а також на лівому 
березі над дамбою і обвідним каналом, па-
ралельно до правобережної дамби і балко-
вими естакадами на кінцевих ділянках і пе-
рехідних кривих з переходом над гирлом р. 
Козинка і вул. Київською. Екстрадозні мости 
мають регулярні прогони 140 м і крайні 77 м 
або 90 м і розвантажувальний прогон 48 м. 
Балка прогонової будови – сталезалізобе-

тонна коробчаста з інтегрованими сталеви-
ми пілонами. Міст над гирлом р. Козинка та 
естакада (шляхопровід) над вул. Київською 
мають сталезалізобетонну балку прогоно-
вої будови і схему 41+52+41 м та 35+45+35 
м відповідно. Решта естакад мають прогони 
24~43 м і мають двобалкову залізобетонну 
прогонову будову з пост-натягом загальною 
висотою 1,98 м для прогонів до 35 м і 2,28 м 
для решти. Покриття ідентичне до основно-
го мосту. Будова опор аналогічна до крайніх 
опор основного мосту за винятком діаметру 
паль – 1,5 м для прогонів 35~52 м і 1,2 м для 
прогонів до 35 м.

Загальна кількість штучних споруд в ме-
жах мостового переходу – 15 шт.

Загальна довжина штучних споруд – 
5039,8 м.

3. Місце провадження планованої ді-
яльності, територіальні альтернативи.

Будівництво мостового переходу через 
р. Дніпро з підходами до автомобільної до-
роги загального користування державного 
значення Н-01 Київ – Знам’янка та Гора – Ро-
гозів Великої кільцевої автомобільної до-
роги навколо м. Києва, Київська область  на 
територіях Обухівського та Бориспільського 
районів Київської області

Місце провадження планованої діяль-
ності: територіальна альтернатива 1.

Місце провадження будівництва мосто-
вого переходу через р. Дніпро з підхода-
ми до автомобільної дороги загального 
користування державного значення Н-01 
Київ – Знам’янка та Гора – Рогозів Великої 
кільцевої автомобільної дороги навколо м. 
Києва, Київська область на орієнтовній пло-
щі 517,18 га на територіях Обухівського та 
Бориспільського районів Київської області

На території Обухівського району Київ-
ської області на орієнтовній площі 435,11 
га траса проходить по землях: смт Козин 
Козинської територіальної громади, Старо-
безрадичівської сільської ради Козинської 
селищної територіальної громади, м. Обухів 
Обухівської міської територіальної грома-
ди, с. Таценки Обухівської територіальної 
міської громади Обухівського району, Неще-
рівська сільська рада Обухівської міської те-
риторіальної громади Обухівського району, 
Українська міська рада Української міської 
територіальної громади Обухівського ра-
йону, с. Плюти Української територіальної 
міської громади Обухівського району, м. 
Українка Української міської територіальної 
громади Обухівського району 

На території Бориспільському районі Ки-
ївської області на орієнтовній площі 82,18 га 
траса проходить по землях: с. Вороньків Во-
роньківської сільської територіальної грома-
ди, с. Жовтневе (Жереб'ятин) Вороньківської 
сільської територіальної громади, Процівської 
сільської ради Вороньківської сільської тери-
торіальної громади, с. Проців Вороньківської 
сільської територіальної громади.

Місце провадження планованої діяль-
ності: територіальна альтернатива 2.

Відповідно до Розпорядження Кабінету 
Міністрів України №566-р від 1 вересня 2013 
р. «Про схвалення техніко-економічного 
обґрунтування будівництва мостового пе-
реходу через р. Дніпро з підходами до ав-
томобільної дороги Київ-Знам’янка (Н-01) та 
Гора-Рогозів великої кільцевої автомобільної 
дороги навколо м. Києва» та Розпоряджен-
ня Кабінету Міністрів України № 326-р від 
22.02.2008 «Про заходи щодо прискорення 
проектування та будівництва великої кільце-
вої автомобільної дороги навколо м. Києва» 
схвалено погоджений протоколом Київської 
облдержадміністрації від 17 липня 2007 р. із 
змінами від 16 липня 2009 р. генеральний 

напрямок проходження великої кільцевої 
автомобільної дороги навколо м. Києва. У 
зв’язку з цим на даному етапі територіальна 
альтернатива не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив пла-
нованої діяльності.

Реалізація проекту дозволить активізува-
ти транспортні, економічні і торгові зв’язки 
як в Україні в цілому, так і в прилеглих до до-
роги населених пунктах, поліпшити структу-
ру автотранспортної мережі України, збіль-
шити швидкість, безпеку та комфортність 
руху автотранспорту, покращити експлуа-
таційні показники роботи автотранспорту, 
а, отже, значно зменшити викиди забрудню-
ючих речовин від автотранспорту і, як наслі-
док, поліпшити стан атмосферного повітря 
і м. Києві і в Київській області, економити 
паливо-мастильні матеріали за рахунок пе-
реводу значної частини автотранспорту з 
режиму руху «місто» в режим руху «траса», 
створити нові робочі місця, як на стадії бу-
дівництва, так і при подальшій експлуатації 
дороги за рахунок розвитку її інфраструкту-
ри та об’єктів супутнього сервісу.

5. Загальні технічні характеристики, у 
тому числі параметри планованої діяль-
ності (потужність, довжина, площа, обсяг 
виробництва тощо).

«Будівництво мостового переходу через 
р. Дніпро з підходами до автомобільної до-
роги загального користування державно-
го значення Н-01 Київ – Знам’янка та Гора 
– Рогозів Великої кільцевої автомобільної 
дороги навколо м. Києва, Київська область» 
матиме наступні проектні характеристики 
(за рекомендованим варіантом): 

- позакласний мостовий перехід через р. 
Дніпро – 5039,8 м; 

- загальна кількість штучних споруд в ме-
жах мостового переходу – 15 шт.;

- руслова судноплавна частина мосту має 
наступні характеристики:

   o  вантово-екстрадозний міст;
  o  міст запроектовано вантовим одно-

пілонним за схемою (73+400+173+70+67)м, 
загальна довжина – 783 м;

   o  габарит 2х(Г–12,75+2х0,75) м;
   o  підмостовий габарит 20 м;
- навантаження від автотранспортних за-

собів на штучні споруди A15, HK-100;
- категорія дороги – І-а, класифікація ав-

томобільної дороги загального користуван-
ня – державна;

- розрахункова швидкість руху – 130 км/
год;

- інтенсивність руху на 2022 р. приведена 
до легкового автомобіля ~35880 авт./добу;

- перспективна інтенсивність руху на 
2042 р. приведена до легкового автомобіля 
~69098 авт./добу;

- довжина траси автомобільної дороги 
– 25,587 км;

- ширина смуги руху – 3,75 м;
- ширина проїзної частини  2 х 11,0 м;
- ширина узбіччя – 3,75 м, в тому числі: 

ширина укріпленої смуги разом з укріпле-
ною смугою – 2,5 м;

- ширина розділювальної смуги – 6,0 м;
- ширина укріпленої смуги на розділовій 

смузі – 0,75 м;
- ширина земляного полотна 35,50 м;
- найменший радіус горизонтальних кри-

вих 1000 м;
- найменший радіус вертикальних кри-

вих: опуклих 15000 м; увігнутих 4400 м;
- найбільший повздовжній ухил – 15 %;
- транспортні розв’язки в двох рівнях – 4 шт.;
- шляхопроводи – 9 шт.;
- естакади – 1 шт.;
- біологічні переходи – 1 шт.;
- штучне освітлення – 25,587 км;
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- верхній шар покриття – нежорстке (ас-
фальтобетон).

Основними технологічними процесами 
будівництва автомобільної дороги є:

- підготовка території будівництва (підго-
товчі роботи), які забезпечують можливість 
цілеспрямованого розгортання і виконання 
робіт усіма учасниками будівництва, роботи 
включатимуть знесення існуючих садових 
будинків, а також вирубку дерев та чагар-
ників, що потрапляють в зону будівельних 
робіт (компенсаційні заходи по зеленим 
насадженням будуть здійснені);

- спорудження штучних споруд (мостів, 
транспортних розв’язок, естакад, залізобе-
тонних труб, водоприймальних колодязів 
тощо);

- влаштування конструкції дорожнього 
одягу (основи, покриття);

- облаштування дороги спеціальними спо-
рудами та засобами, які призначені для за-
безпечення безпечних та зручних умов руху;

- влаштування поверхневого водовідве-
дення;

- влаштування локальних очисних споруд.
6. Екологічні та інші обмеження пла-

нованої діяльності за альтернативами:
У проекті прийняті санiтаpнo-гiгiєнiч-

нi, пpoтипoжeжнi, мiстoбудiвeльнi та 
тepитopiальнi oбмeжeння згідно з чинними 
закoнoдавчo-пpавoвими актами i нopматив-
ними дoкумeнтами, зокрема:

- дотримання містобудівних умов та об-
межень забудови земельної ділянки, вста-
новлених містобудівним обґрунтуванням;

- дотримання значень гранично-допу-
стимих концентрацій (ГДК) забруднюючих 
речовин в атмосферному повітрі населених 
пунктів та допустимих рівнів шуму, а також 
встановлених санітарно-захисних зон (СЗЗ);

- обмеження впливу на водне середо-
вище у відповідності до Водного кодексу 
України і чинних нормативно-правових ак-
тів щодо умов скидання стічних вод, попере-
дження забруднення водного середовища 
та збереження водності річок;

- обмеження впливу на рослинний і тва-
ринний світ, тобто законодавчі вимоги щодо 
збереження різноманітності об'єктів рослин-
ного й тваринного світу; щодо збереження 
умов місцезростання об’єктів рослинного 
світу; щодо запобігання небажаним змінам 
природних рослинних угруповань та негатив-
ному впливу на них господарської діяльності; 

- обмеження впливу на ґрунти – законо-
давчі вимоги щодо захисту сільськогоспо-
дарських угідь, лісових земель та чагарників 
від необґрунтованого їх вилучення для ін-
ших потреб; щодо захисту земель  від ерозії, 
підтоплення, заболочування, пересушення, 
ущільнення, забруднення;

- врахування специфіки впливу автомо-
більної дороги на навколишнє середови-
ще відповідно до ГБН В.2.3-218-007:2012 
«Екологічні вимоги до автомобільних доріг 
(проектування)»;

- перевлаштування інженерних комуні-
кацій, що будуть порушені при проведенні 
будівельних робіт – згідно технічних умов 
експлуатуючих організацій.

Щодо технічної альтернативи 1, 2: такі 
ж, як для обраного варіанту планованої ді-
яльності.

Щодо територіальної альтернативи 1:
У проекті будуть враховані протипо-

жежні, містобудівні й територіальні об-
меження згідно чинних нормативних до-
кументів. Врахування специфіки впливу 
автомобільної дороги на навколишнє сере-
довище проводиться відповідно до вимог 
ГБН.В.2.3-218-007:2012 «Екологічні вимоги 
до автомобільних доріг. Проектування».

Щодо територіальної альтернативи 2: 
територіальна альтернатива 2 не розгляда-
ється.

7. Необхідна еколого-інженерна під-
готовка і захист території за альтерна-
тивами:

Проектні рішення включають підготовчі 
роботи, земляні роботи, укріплювальні ро-
боти, технологічні операції з влаштування 
штучних споруд, дорожнього одягу, облаш-
тування і обстановки дороги та установку 
засобів безпеки дорожнього руху.

До початку виконання робіт на об’єкті по-
трібно виконати підготовчі роботи згідно з 
ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного 
виробництва»: 

- виконання необхідних організаційно-фі-
нансових заходів;

- створення геодезичної основи будів-
ництва;

- розчищення території будівельного 
майданчика; 

- планування території;
- облаштування будмайданчиків; 
- влаштування технологічних доріг для 

руху будівельної техніки та монтажних май-
данчиків для встановлення будівельних 
кранів.

До початку виконання основних буді-
вельних робіт повинні бути виконані ро-
боти по перевлаштуванню комунікацій. 
В підготовчий період виконуватимуться 
роботи з розчищення траси від небажаної 
деревної та чагарникової рослинності в 
смузі відчуження автодороги з проведен-
ням компенсаційних заходів з відновлення 
зелених насаджень, зняття, зберігання та 
перенесення поверхневого шару ґрунту 
для подальшої рекультивації будівельного 
майданчика, перевлаштування та/або ви-
несення інженерних мереж і комунікацій за 
межі будівництва.  

Проектні рішення забезпечуватимуть 
стійкість земляного полотна, раціональне 
використання ґрунту, заходи протидії зсу-
вам, підтопленню, вжиття охоронних, від-
новлювальних, захисних та компенсаційних 
заходів. Захисні заходи: укріплення укосів 
та узбіч (запобігає утворенню та проявам 
водної і вітрової ерозії на укосах земляного 
полотна; дозволяє знизити впливи тран-
спортного руху).

У цілому проектні рішення направлені 
на мінімізацію ймовірнісного негативного 
впливу на навколишнє природне середо-
вище і відповідають нормативним вимогам, 
які встановлені для автомобільних доріг 
загального користування, та забезпечують 
сталий розвиток району проходження траси 
ділянки автомобільної дороги, на яку розро-
блено проект будівництва. При будівництві 
не передбачається використання екологіч-
но-небезпечних матеріалів та технологій.

Щодо технічної альтернативи 1, 2: такі 
ж, як для обраного варіанту планованої ді-
яльності.

Щодо територіальної альтернативи 1: 
врахування висновків археологічних вишу-
кувань земельних ділянок, які підпадають в 
зону будівельних робіт.

Щодо територіальної альтернативи 2: 
територіальна альтернатива 2 не розгляда-
ється.

8. Сфера, джерела та види можливого 
впливу на довкілля:

При будівництві:
- геологічне середовище: виникнення 

або активізація небезпечних геодинаміч-
них процесів;

- клімат та мікроклімат: значного шкідли-
вого впливу не передбачається;

- повітряне середовище: викиди відпра-

цьованих газів від двигунів будівельних ма-
шин та механізмів, шум, вібрація, пил, сажа;

- водне середовище: зміни умов поверх-
невого стоку, забруднення водного середо-
вища стічними водами, які містять нафто-
продукти та інші хімічні сполуки;

- ґрунти: хімічне забруднення, забруднен-
ня відходами будівництва;

- рослинний і тваринний світ, заповідні 
об’єкти: зміни існуючого стану біологічних 
та екологічних систем в зоні будівництва, 
шум, аерозольні випадіння;

- навколишнє соціальне середовище: 
створення нових робочих місць (позитивні 
впливи), негативні впливи відсутні;

- навколишнє техногенне середовище: 
негативні впливи відсутні.

При експлуатації:
- геологічне середовище: не передбача-

ється;
- клімат та мікроклімат: значного шкідли-

вого впливу не передбачається;
- повітряне середовище: забруднення ви-

кидами відпрацьованих газів двигунів авто-
мобілів, шум, та вібрація від автомобільного 
транспорту;

- водне середовище: забруднення вод-
ного середовища скидами зливових і талих 
стічних вод з дорожнього покриття, які міс-
тять нафтопродукти та інші хімічні сполуки;

- ґрунти: забруднення твердими частками 
від зносу автомобільних шин та покриття 
автодороги, хімічне забруднення від викидів 
автотранспорту, забруднення сміттям та хі-
мічними елементами, що входять до складу 
протиожеледних матеріалів;

- рослинний і тваринний світ, заповідні 
об’єкти: негативний вплив на стан біологіч-
них та екологічних систем в межах захисної 
смуги автомобільної дороги, шум, аерозоль-
ні випадіння;

- навколишнє соціальне середовище: 
підвищення інвестиційної привабливості;

- навколишнє поліпшення транспортної 
інфраструктури.

Щодо технічної альтернативи 1, 2: такі 
ж, як для обраного варіанту планованої ді-
яльності.

Щодо територіальної альтернативи 1: 
При здійсненні запланованої діяльності тре-
ба дотримуватись обмеження поширення 
впливу з відстанню від бровки земляного 
полотна автомобільної дороги до житло-
вої забудови розміром 50 м відповідно до 
п.4.14, табл.2. ГБН.В.2.3-218-007:2012 «Еко-
логічні вимоги до автомобільних доріг» та 
п. 5.26 ДСП 173 «Державні санітарні правила 
планування та забудови населених пунктів».

Щодо територіальної альтернативи 2: 
територіальна альтернатива 2 не розгляда-
ється.

9. Належність планованої діяльно-
сті до першої чи другої категорії видів 
діяльності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля та підляга-
ють оцінці впливу на довкілля (зазначи-
ти відповідний пункт і частину статті 3 
Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля»).

Планова діяльність належить до Першої 
категорії видів діяльності та об’єктів, які 
можуть мати значний вплив на довкілля та 
підлягають оцінці впливу на довкілля, від-
повідно до Статті 3, частини 2, пункту 7 
«Будівництво автомобільних доріг першої 
категорії» Закону України «Про оцінку впли-
ву на довкілля». 

10. Наявність підстав для здійснення 
оцінки транскордонного впливу на до-
вкілля (в тому числі наявність значного 
негативного транскордонного впливу 
на довкілля та перелік держав, довкілля 

яких може зазнати значного негативно-
го транскордонного впливу (зачеплених 
держав).

Підстави для здійснення оцінки тран-
скордонного впливу на довкілля відсутні. 

11. Планований обсяг досліджень та рі-
вень деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень 
деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля від-
повідно до вимог ст. 6 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля» № 2059 VIII від 23 
травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на до-
вкілля та можливості для участі в ній 
громадськості.

Планована суб’єктом господарювання 
діяльність може мати значний вплив на 
довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на 
довкілля відповідно до Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу 
на довкілля – це процедура, що передбачає: 

- підготовку суб’єктом господарювання 
звіту з оцінки впливу на довкілля; 

- проведення громадського обговорення 
планованої діяльності; 

- аналіз уповноваженим органом звіту з 
оцінки впливу на довкілля, будь-якої додат-
кової інформації, яку надає суб’єкт господа-
рювання, а також інформації, отриманої від 
громадськості під час громадського обгово-
рення, під час здійснення процедури оцінки 
транскордонного впливу, іншої інформації; 

- надання уповноваженим органом мо-
тивованого висновку з оцінки впливу на до-
вкілля, що враховує результати аналізу, пе-
редбаченого абзацом п’ятим цього пункту; 

- врахування висновку з оцінки впливу на 
довкілля у рішенні про провадження пла-
нованої діяльності, зазначеного у пункті 14 
цього повідомлення. 

У висновку з оцінки впливу на довкілля 
уповноважений орган, виходячи з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, ви-
значає допустимість чи обґрунтовує недопу-
стимість провадження планованої діяльності 
та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати проваджен-
ня планованої діяльності без оцінки впливу 
на довкілля та отримання рішення про про-
вадження планованої діяльності. 

Процедура оцінки впливу на довкілля пе-
редбачає право і можливості громадськості 
для участі у такій процедурі, зокрема на ста-
дії обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а 
також на стадії розгляду уповноваженим ор-
ганом поданого суб’єктом господарювання 
звіту з оцінки впливу на довкілля. 

На стадії громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля протягом що-
найменше 25 робочих днів громадськості 
надається можливість надавати будь-які 
зауваження і пропозиції до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та планованої діяльності, 
а також взяти участь у громадських слухан-
нях. Детальніше про процедуру громадсько-
го обговорення звіту з оцінки впливу на до-
вкілля буде повідомлено в оголошенні про 
початок громадського обговорення. 

Тимчасово, на період дії та в межах тери-
торії карантину, встановленого Кабінетом 
Міністрів України з метою запобігання по-
ширенню на території України гострої рес-
піраторної хвороби (COVID-19), спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його 
скасування та протягом 30 днів з дня скасу-
вання карантину, громадські слухання не 
проводяться і не призначаються на дати, 

що припадають на цей період, про що зазна-
чається в оголошенні про початок громад-
ського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня опри-
люднення цього повідомлення на офіцій-
ному веб-сайті уповноваженого органу 
громадськість має право надати уповно-
важеному органу, зазначеному у пункті 15 
цього повідомлення, зауваження і пропо-
зиції до планованої діяльності, обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, 
вкажіть реєстраційний номер справи про 
оцінку впливу на довкілля планованої ді-
яльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 
на довкілля (зазначений на першій сторінці 
цього повідомлення). Це значно спростить 
процес реєстрації та розгляду ваших заува-
жень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропо-
зицій громадськості вони будуть розміщені в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
та передані суб’єкту господарювання (протя-
гом трьох робочих днів з дня їх отримання). 
Особи, що надають зауваження і пропозиції, 
своїм підписом засвідчують свою згоду на об-
робку їх персональних даних. Суб’єкт госпо-
дарювання під час підготовки звіту з оцінки 
впливу на довкілля зобов’язаний врахувати 
повністю, врахувати частково або обґрунто-
вано відхилити зауваження і пропозиції гро-
мадськості, надані у процесі громадського 
обговорення обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля. Деталь-
на інформація про це включається до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження плано-
ваної діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням 
про провадження даної планованої діяльно-
сті буде Дозвіл на виконання будівельних 
робіт

(вид рішення відповідно до частини пер-
шої статті 11) Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля»)

що видається Державною інспекцією 
архітектури та містобудування України 

 (орган, до повноважень якого належить 
прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції гро-
мадськості до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, необ-
хідно надсилати до

Міністерства захисту довкілля та при-
родних ресурсів України, Департаменту 
екологічної оцінки та контролю, відділу 
оцінки впливу на довкілля. Поштова адре-
са: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя 
Липківського, 35; тел./факс (044) 206-31-40, 
(044) 206-31-50, електронна пошта: OVD@
mepr.gov.ua; контактна особа: заступник ди-
ректора департаменту – начальник відділу 
оцінки впливу на довкілля Департаменту 
екологічної оцінки, контролю та екологічних 
фінансів – Грицак Олена Анатоліївна.

 (найменування уповноваженого органу, 
поштова адреса, електронна адреса, номер теле-

фону та контактна особа)
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МИКОЛА ХІЦЕНКО:
ПОШУКИ СЕБЕ – ЦЕ ШЛЯХ ДО ПЕРЕМОГИ
 � Микола Хіценко — відомий у Борисполі спортсмен 

та тренер. 15-разовий призер чемпіонатів Європи, 
тричі чемпіон Європи, чемпіон світу з армреслінгу. 
Займався різними видами спорту. Яким був його шлях, 
дізнавалися «Вісті».

Тетяна ЦІЛИК

61-річний спортсмен працює в 
Бориспільському центрі спорту та 
ФЗН, а також є тренером з армре-
слінгу у ДЮСШ. Це улюблений вид 
спорту Миколи Хіценка. Хоча їх бу-
ло багато за життя. З підліткового 
віку він шукав себе у спорті.

Метод проб 
та помилок

Дуже давно, а саме у 14 років, 
товариш запросив Миколу на сек-
цію класичної боротьби. «Деякий 
час я займався, але відчував, що 
це, мабуть, не моє. Лише півмісяця 
ходив на заняття. Не сподобалося 
зовсім, хоча пізніше, коли став сту-
дентом університету, повернувся 
і до занять боротьбою. А в 14 ро-
ків займався пошуками. Подумав, 
що варто піти на бокс, але бажан-
ня займатися цим спортом зникло 
вже на першому тренуванні. Хоча 
у юності також був і боксером, — 
розповідає Микола Хіценко. — Моє 
бажання знайти себе у спорті при-
вело мене у важку атлетику. Через 
півроку занять я вже виграв свої 
перші змагання з важкої атлетики. 
Займався цим видом спорту аж до 
армії. Потім було навчання в Оде-
сі в Політехнічному інституті на те-
плоенергетичному факультеті. Ду-
же швидко зрозумів, що це не моє, 
тому поїхав з Одеси вступати в Ки-

їв до університету ім. Т.Шевченка на 
економічний факультет. 

Мені завжди щастило з друзя-
ми по спорту та тренерами. В уні-
верситеті Шевченка я штангу підій-
мав та дзюдо одночасно займався. 
І знову пошуки себе у спорті пара-
лельно з навчанням привели мене 
у гирьовий спорт». 

Щаслива родина
Навчаючись в університеті, моло-

дий чоловік вже мав сім’ю та став 
батьком. Дружина Лариса була ро-
дом з Борисполя. Познайомилися в 
університеті Шевченка, вона також 
навчалась на економічному фа-
культеті. Він побачив її у приймаль-
ній комісії під час вступної кампа-
нії, коли вона допомагала прийма-
ти документи у абітурієнтів. 

Дівчина дуже сподобалася Ми-
колі. Висока струнка брюнетка, як 
виявилося пізніше, також любила 
спорт, займалася плаванням, була 
майстром спорту з плавання та з 
кульової стрільби. Серйозна дівчи-
на, цікава особистість, а ще ж кра-
суня. 

«У мене було 5 суперників, які 
претендували одночасно на руку 
та серце моєї коханої, але дружина 
зупинила свій вибір на мені, — зга-
дує Микола. — Мені дуже пощас-
тило з дружиною. Я дуже щасливий 
з нею. От вже 37 років ми живемо 
разом. Маємо двох дітей, сина та 

доньку. Є вже і онука Анна, якій ви-
повнилося 5 місяців, тому я ще й 
щасливий дідусь». 

Лабіринти спорту
Все життя Микола з дружиною 

прожили в Борисполі. Тут він ближ-
че познайомився зі штангістом 
Юрієм Залізним, з яким раніше зма-
гався. «Ми зустрілися на прогулян-
ці — я з коляскою з маленьким си-
ном, а у нього — донька. Ось такі 
два татусі на прогулянці з дітьми. 
Ми з ним ровесники. А наші дружи-
ни виявилися однокласницями, — 
пригадує Микола Хіценко. — Тоді я 
шукав, яким спортом займатися в 
Борисполі, та обрав гирьовий вид 
спорту. Були травми та деякі жит-
тєві обставини, які привели мене 
в пауерліфтинг. Я вже був кандида-
том у майстри спорту у гирьово-
му виді спорту. Проте через сер-
йозну травму деякий час не рухав-
ся та набрав значну вагу. Життя не 
стоїть на місці. І що б там не було, 
потрібно займатися спортом, таке 
моє життєве кредо. З часом я по-
знайомився з пауерліфтингом. Із 
1986 року займався гирями, а десь 
у 1992 році почав займатися пауер-
ліфтингом. Виконав норматив май-
стра спорту, став призером Укра-
їни. Далі — армреслінг. Поїхав у 
Бровари на змагання, переміг, але 
зламав ліву руку. 

Уже змагання закінчилися. І от 
славетний Олександр Багач, укра-
їнський штовхач ядра, який заво-
йовував бронзові медалі на Олім-
пійських іграх і чемпіонатах світу, 
запропонував просто так позмага-
тися за столом на лівій руці. Пер-
ший раз я його переміг. Спробува-
ли ще раз. І настільки сильним був 
тиск, що вийшов перелом руки. Під 
час боротьби ніби якийсь хлопок 
— і рука полетіла. Я не зрозумів, що 
трапилося. Але всі зрозуміли, що у 
мене рука зламалася. Рік пішов на 
відновлення здоров’я».  

Коли в країні почав розвивати-
ся армреслінг, не було ні методики 
занять, нічого, вся інформація до-

бувалася по краплинах. На перші 
змагання у 1992 році Микола Хіцен-
ко поїхав до Львова разом із Юрі-
єм Залізним та Андрієм Волоши-
ним. Юрій Залізний виборов брон-
зу. «Другий раз я вже поїхав сам, 
хлопці не захотіли, — розповідає 
Микола. — Там я виборов срібло. 
Це був комерційний турнір із при-
зовим фондом. З того часу я зосе-
редився лише на одному виді спор-
ту. А в 39 років я виграв Чемпіонат 
України з армреслінгу і правою, і лі-
вою рукою». 

Пристрасть до 
армреслінгу

Армреслінг — справжня при-
страсть Миколи Хіценка. З 2000 ро-
ку він не може зупинитися, трену-
ється сам, змагається та вирощує 
молоде покоління спортсменів. На-
разі в 61 рік продовжує їздити на 
змагання ветеранів. Має багато на-
город. Він 15-разовий призер чем-
піонатів Європи, тричі чемпіон Єв-
ропи та чемпіон світу з армреслін-
гу. Микола ніколи не думав, що у 
своєму віці, у 39 років, стане чем-
піоном України. Адже він був стар-
шим від суперників років на 15. До 
43 років спортсмен змагався у кате-
горії «чоловіки», а потім перейшов 
ще й до «ветеранів», наразі лише як 
«ветеран» змагається. 

«Я приїхав із чемпіонату Євро-
пи з Румунії, збираюсь на наступ-
ний чемпіонат світу в жовтні як тре-
нер з інваспорту, як тренер з ар-
мреслінгу нашого вихованця Вла-
дислава Костіва з ДЮСШ, який вже 
став дворазовим призером чемпіо-
нату Європи, — розповідає спортс-
мен. — У мене талановиті учні. За-
ймаються зі мною з 12 років. Багато 
учнів неодноразово вже приймали 
участь у чемпіонатах України. Нара-
зі маю 12 активних учнів. Всі вони 
талановиті. Я їх вчу, що кожне зма-

гання повинно бути, мов вперше. 
Як новий старт». 

Параармреслінг
Микола Хіценко двічі був у сер-

йозних аваріях, тому частково ро-
зуміє людей, які з певних причин 
позбавлені якихось фізичних мож-
ливостей. Мабуть, тому в 2009 ро-
ці тренер вирішив займатися не ре-
абілітацією інвалідів, а залученням 
їх у великий спорт. Це йому до ду-
ші. «Спочатку я набрав для занять 
майбутніх спортсменів, з часом по-
віз їх на чемпіонат України в 2010 
році. Колясочник Олександр Крав-
чун став переможцем, тому пізні-
ше його я повіз на чемпіонат Євро-
пи, — пригадує Микола Хіценко. — 
Олександр завоював бронзу та ви-
конав норматив майстра спорту. 
Лише за один рік роботи з ним ми 
досягли таких високих результатів. 
Це був мій перший інваспортсмен, 
якого я тренував: він мій перший 
майстер спорту та бронзовий при-
зер чемпіонату Європи. А от Олек-
сандр Кузнєцов — ампутант, катего-
рія арм-5, в 2017 році виборов вже 
срібло на чемпіонаті світу. Займався 
ще й з Олександром Пустоваром та 
Іваном Кравченко — ці хлопці при-
ймали участь у чемпіонаті України 
та були відібрані в збірну України. 
Пустовар приймав участь у чемпіо-
наті Європи та світу. Ось такі мої та-
лановиті спортсмени, в яких я із за-
доволенням завжди вкладую свою 
душу та пишаюся кожним із них. Вже 
маю більше 10 кандидатів у майстри 
спорту та 4 майстри спорту». 

Життя — дуже багатогранне та не-
сподіване. Воно, мов кардіограма, то 
піднімає нас наверх, то кидає додо-
лу. Кожна людина знаходиться в по-
шуках. Інколи щось виходить, інколи 
трапляються події, які рушать наші 
плани та мрії, але що б там не було, 
потрібно рухатися вперед із надією 
на краще та вірою в те, що ти робиш. 
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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. 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 
вулиці, 2000 грн. Тел.: 0 67 4503318.

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. 

ПРОДАМ: 
Будівельні матеріали

Бориспіль
Пісок яружний. Тел.: 0 67 2497515.

Меблі
Два КРІСЛА (комплект), б/в, можна для дачі, не 

розкладні, ціна договірна, самовивіз. Тел.: 0 99 
3269363."

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 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-мон-
тажні, кладочні, оздоблювальні, покрівельні 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), 
сажового фільтра, вихрових заслінок), знят-
тя 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.
Щебінь, пісок, відсів. Доставка. Тел.: 0 73 
2596737, 0 67 7295811, 0 95 5818537. 

РІЗНЕ
Бориспіль
Втрачений диплом, серія КВ №21075316, виданий 
на ім'я Калініченко Тетяни Петрівни Київським ме-
дичним училищем №3 2002 р., вважати недійсним. 

Втрачену карту водія (чіп), серія UAD000 
№0005ZF9000, видану на ім'я Штефана Миколи Іва-
новича ДП «Державтотранс НДІпроект» 16.06.2020 
р., вважати недійсною. 

ЗНАЙОМСТВА
Самотній чоловік, 66/180/90, без шкідливих звичок, 
пенсіонер, хазяйновитий, маю авто, бажаю позна-
йомитись із самотньою жінкою, 60-65 р., гарною 
господинею, спокійною, без шкідливих звичок, яка 
проживає одна (без дітей) у м. Бориспіль чи районі, 
для серйозних відносин. Тел.: 0 98 8204826.

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
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КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ 

ГОЛОВА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

18 серпня 2022 року № 132
Про скликання двадцять сьомої сесії 

міської ради VІІІ скликання
Відповідно до Регламенту Бориспільської 

міської ради VIІІ скликання, затвердженого 
відповідним рішенням Бориспільської міської 
ради від 04 грудня 2020 року № 6-2-VIIІ, п. 8 
ч. 4 ст. 42, ч. 4 ст. 46, ч. 8 ст. 59 Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядування в Україні» 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Скликати двадцять сьому сесію міської 
ради VІІІ скликання та провести пленарне 
засідання міської ради 02 вересня 2022 
року о 10 годині в актовій залі виконавчого 
комітету міської ради.

2. До порядку денного внести питання: 
2.1.  Про внесення змін до рішення місь-

кої ради від 24 грудня 2020 року № 49-3-
VIII «Про затвердження цільової програми 
розвитку цивільного захисту населення і 
територій Бориспільcької міської територі-
альної громади від надзвичайних ситуацій 
на 2021-2023 роки».

2.2. Про утворення та реорганізацію ви-
конавчих органів міської ради у сфері соці-
ального захисту та охорони здоров’я.

2.3. Про затвердження організаційної 
структури і штатної чисельності виконавчих 
органів Бориспільської міської ради.

2.4. Про затвердження Порядку прове-
дення конкурсу на зайняття посади керів-
ника комунального підприємства «ЕКО-СІТІ» 
Бориспільської міської ради та Броварської 
міської ради Броварського району Київської 
області.

2.5. Про зміну назви та затвердження Ста-
туту Глибоцького закладу дошкільної освіти 
«Колосок» Бориспільської міської ради Ки-
ївської області в новій редакції.

2.6. Про зміну назви та затвердження 
Статуту Бориспільського закладу дошкіль-
ної освіти № 1 Бориспільської міської ради 
Київської області в новій редакції.

2.7. Про зміну назви та затвердження 
Статуту Бориспільського закладу дошкіль-
ної освіти № 2 Бориспільської міської ради 
Київської області в новій редакції.

2.8. Про зміну назви та затвердження 
Статуту Бориспільського закладу дошкіль-
ної освіти № 3 Бориспільської міської ради 
Київської області в новій редакції.

2.9. Про зміну назви та затвердження Ста-
туту Бориспільського закладу дошкільної 
освіти «Берегиня» Бориспільської міської 
ради Київської області в новій редакції.

2.10. Про зміну назви та затвердження 
Статуту Бориспільського закладу дошкіль-
ної освіти «Веселка» Бориспільської міської 
ради Київської області  в новій редакції.

2.11. Про зміну назви та затвердження 
Статуту Бориспільського закладу дошкіль-
ної освіти «Віночок» Бориспільської міської 
ради Київської області в новій редакції.

2.12. Про зміну назви та затвердження 
Статуту Бориспільського закладу дошкільної 
освіти «Журавонька» Бориспільської міської 
ради Київської області в новій редакції.

2.13. Про зміну назви та затвердження 
Статуту Бориспільського закладу дошкіль-
ної освіти «Казка» Бориспільської міської 
ради Київської області в новій редакції.

2.14. Про зміну назви та затвердження 
Статуту Бориспільського закладу дошкіль-
ної освіти «Колосочок» Бориспільської місь-
кої ради Київської області в новій редакції.

2.15. Про зміну назви та затвердження 
Статуту Бориспільського закладу дошкіль-

ної освіти «Росинка» Бориспільської міської 
ради Київської області в новій редакції.

2.16. Про зміну назви та затвердження 
Статуту Бориспільського закладу дошкіль-
ної освіти «Світлячок» Бориспільської місь-
кої ради Київської області в новій редакції.

2.17. Про зміну назви та затвердження 
Статуту Бориспільського закладу дошкіль-
ної освіти «Сонечко» Бориспільської міської 
ради Київської області в новій редакції.

2.18. Про зміну назви та затвердження 
Статуту Бориспільського закладу дошкіль-
ної освіти «Теремок» Бориспільської міської 
ради Київської області в новій редакції.

2.19. Про зміну назви та затвердження 
Статуту Іванківського закладу дошкільної 
освіти «Веселка» Бориспільської міської 
ради Київської області в новій редакції.

2.20. Про зміну назви та затвердження 
Статуту Кучаківського закладу дошкільної 
освіти «Журавлик» Бориспільської міської 
ради Київської області в новій редакції.

2.21. Про зміну назви та затвердження 
Статуту Лебединського закладу дошкільної 
освіти «Лебедик» Бориспільської міської 
ради Київської області в новій редакції. 

2.22. Про зміну назви та затвердження 
Статуту Любарецького закладу дошкільної 
освіти «Сонечко» Бориспільської міської 
ради Київської області в новій редакції.

2.23. Про зміну назви та затвердження 
Статуту Рогозівського закладу дошкільної 
освіти «Сонечко» Бориспільської міської 
ради Київської області в новій редакції.

2.24. Про зміну назви та затвердження 
Статуту Сеньківського закладу дошкільної 
освіти «Малятко» Бориспільської міської 
ради Київської області в новій редакції.

2.25. Про затвердження Статуту Бори-
спільського академічного ліцею імені Ана-
толія Федорчука Бориспільської міської 
ради Київської області в новій редакції.

2.26. Про затвердження Порядку ви-
дачі дозволів на порушення об’єктів бла-
гоустрою або відмови в їх видачі, перео-
формлення, анулювання дозволів.

2.27. Про внесення змін до списку при-
сяжних Бориспільського міськрайонного 
суду Київської області.

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

рядження залишаю за собою.
Міський голова Володимир БОРИСЕНКО
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РЕКЛАМА

 
ОВЕН. Саме час добре попра-

цювати, щоб поповнити сімейний 
бюджет. На початку тижня можуть 

виникнути нерозв'язні на перший погляд 
питання — не звертайте уваги і трохи за-
чекайте: скоро все налагодиться.

ТЕЛЕЦЬ. Всі справи будуть да-
ватися легко, якщо ви озвучувати-
мете свої плани наперед. Можли-

ва зустріч із діловою людиною, яка зробить 
вигідну пропозицію. Не бійтеся починати но-
ве та завершувати безперспективні стосунки.
 

БЛИЗНЮКИ. Тиждень змін, 
які принесуть психологічний спо-
кій та відчуття гармонії. Зверніть 

увагу на сигнали свого тіла — можливо, не-
обхідно отримати консультацію фахівця.

 РАК.  Сприятливий момент 
будувати плани на майбутнє 
— майже все задумане змо-

жете реалізувати незабаром. В емоцій-
но-чуттєвій сфері вдається досягти за-
доволення.

ЛЕВ. Прекрасний період для 
вирішення матеріальних про-
блем, пошуку додаткових ре-

сурсів, а також для розмов про підви-
щення зарплати чи поліпшення умов 
праці. Виявіть розважливість та передба-
чливість.

ДІВА. Слушний час для того, 
щоб зайнятися побутовими пи-
таннями, придбати необхідні гос-

подарські товари, техніку чи обладнання.

ТЕРЕЗИ. Може статися не-
приємна ситуація, внаслідок якої 
доведеться змінити манеру по-

ведінки та ставлення до деяких знайомих. 
Існує ймовірність емоційних зривів через 
розбіжності в родині або з романтичним 
партнером.

СКОРПІОН. Можливий див-
ний збіг обставин або отримання 
несподіваної звістки, яка усклад-

нить взаємини в сім'ї чи із романтичним парт-
нером. 

СТРІЛЕЦЬ. Сприятливий 
тиждень, особливо у сфері взає-
мин. Успіхи рідних та близьких лю-

дей принесуть вам наснагу. Тим, хто поки що са-
мотній, це принесе радість спілкування та талан.

КОЗЕРІГ. У роботі та в кар'є-
рі все добре. Наполеглива пра-
ця та самодисципліна допомо-

жуть упоратися з будь-якою справою та 
здобути визнання. Вдається позбутися ілю-
зій та виправити раніше скоєні помилки.

ВОДОЛІЙ. Ваші обереж-
ність, розсудливість і передба-
чливість виявляться дуже дореч-

ними. Головне — не поспішати, щоб уникну-
ти необачних вчинків. Зростає ваш автори-
тет, мудрі колеги допомагають у вирішенні 
складних питань.

РИБИ.  Деякі недогляди або 
помилки змусять вас порину-
ти в роботу, яка вимагатиме ве-

ликих зусиль і неординарних рішень.
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