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СПОРТИВНА ШКОЛА



Богдан РАК

На комунальній комісії депута-
там запропонували продовжити 
термін дії договору оренди полі-
гону твердих побутових відходів 
з ТОВ «Еко-Сервіс», який спливає 
в кінці цього року. Полігон вже 
неодноразово опинявся у цен-
трі скандалів, коли його роботу 
блокували активісти. Кожного ра-
зу міська влада обіцяла будівниц-
тво сміттєпереробного заводу до 
завершення дії договору оренди. 
Проте дія договору закінчується, 
а сміття дівати нікуди. 

«Ми розпочали створення ко-
мунального підприємства, а в 
перспективі в нашій громаді має 
бути організовано роботу сміт-
тєпереробного заводу. Але про-
блематику накопичення сміття за-
раз ніхто не знімав. Я вважаю, що 
протягом двох-трьох років нам 
все одно необхідно буде це сміт-
тя десь збирати», — зазначає на-

чальник ГУ ЖКГ Микола Корніяка.
Члени депутатської комісії не 

надто зраділи пропозиції продов-
жити діяльність полігону, але ви-
знали: виходу дійсно немає. Як-
що не продовжити договір орен-
ди, місто потоне у смітті. 

«Ми розглядали різні варіан-
ти, куди можна було б вивезти 
наше сміття, окрім полігону. Усі 
найближчі сміттєзвалища та за-
вод «Енергія» повністю заванта-
жені. Якби вони навіть погоди-
лись приймати наше сміття, че-
рез складну логістику вартість 
послуги для населення піднялась 
би в рази. Та й кількості наявної 
техніки б не вистачило для цьо-
го», — коментуючи питання, під-
креслив заступник міського го-
лови Віталій Горкун.

Ще однією проблемою є те, що 
сьогоднішній тариф на вивезення 
сміття вже не відповідає ніяким 
вимогам. Через стрибок цін на па-

ливо ВУКГ фактично працює у зби-
ток. Тому подовжувати маршрути 
вивезення сміття до інших полі-
гонів означатиме винести вирок 
підприємству.

Чи витримає Глибоцьке сміттє-
звалище ще 3 роки експлуатації, 
адже гора сміття вже досягла за-
грозливої висоти?

«Скажу так — полігон на межі 
заповнення, але три роки він ще 
витримає. Сьогодні проводяться 
всі заходи, аби прийняття та збе-
рігання сміття проводилося ком-
пактно», — пояснив Микола Кор-
ніяка.

У підсумку члени комісії підтри-
мали рішення винести питання на 
засідання міської ради. До речі, у 
новому договорі буде передбаче-
но і нові терміни передачі об’єк-
ту та проведення його рекульти-
вації. Термін дії договору продов-
жать до 1 грудня 2025 року.

ГЛИБОЦЬКЕ СМІТТЄЗВАЛИЩЕ 
ПРАЦЮВАТИМЕ ЩЕ ТРИ РОКИ

ЩО ПОКЛАСТИ У РЮКЗАК 
ШКОЛЯРА ПІД ЧАС ВІЙНИ? 
ПОЯСНЮЄ ПОЛІЦІЯ

З 1 вересня багато українських 
школярів повернуться за парти в 
режимі офлайн.

Очне навчання планують роз-
почати школи, у яких є необхідні 
укриття.

Якщо дитина навчатиметься 
офлайн, то під час можливої еваку-
ації чи спуску до укриття, вона бра-
тиме з собою наплічник.

У Національній поліції пояснили, 
що має бути у рюкзаку школяра під 
час війни.

Що потрібно дитині у школі під 
час війни?

• пляшка чистої води; 
• поживні батончики, снеки; 
• нотатка від батьків, у якій вказа-

но ПІБ дитини, контактні дані бать-
ків та ближніх родичів (імена, теле-

фони, адреси); 
• телефон (за можливості), заряд-

ний пристрій і павербанк;
• індивідуальний набір необхід-

них ліків (запас на кілька днів);
• комплект змінної білизни та 

одягу;
• улюблена іграшка або річ.
Все інше (їжа, вода, засоби гігієни, 

ковдри, ліхтарики, універсальна ап-
течка тощо) має заздалегідь підго-
тувати і забезпечити заклад освіти. 

Поспілкуйтесь із представником 
школи і уточніть наявність необхід-
них предметів, наголошують пра-
воохоронці.

• Також важливо не переванта-
жувати наплічник школяра та збе-
рігати у школі те, що дозволяє ад-
міністрація.

ОЛЕКСІЙ КУЛЕБА: ПІДГОТОВКА 
ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ 
– ЦЕ ЧАСТИНА ЕФЕКТИВНОЇ 
ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ

Підготовка до зимового періоду 
триває на належному рівні. Віднов-
лення пошкоджених об'єктів йде 
згідно з графіком. Про це повідо-
мив у своєму відеозверненні голо-
ва Київської ОВА Олексій Кулеба.

«Готовність Київщини до зимово-
го періоду станом на сьогодні — 
70%. Тому впевнений, що все пра-
цюватиме стабільно, а обігрів буде 
безперебійним», — зазначив він.

Крім того, Олексій Кулеба пові-
домив, що під час російської агресії 
на території Київської області ушко-
джень зазнали 64 котельні. На сьогод-
ні 47 із них вже відновили. На решті 
об’єктів роботи будуть завершені до 
початку опалювального сезону.

Зважаючи на ймовірність нане-
сення ракетних ударів, зокрема по 
енергетичній інфраструктурі, важ-
ливою є підготовка до надзвичай-
них ситуацій. Для цього на кому-
нальних підприємствах тепло-, во-
допостачання та водовідведення 
області вже запаслись необхідни-
ми матеріалами для ліквідації мож-

ливих наслідків. Це трубопроводи, 
комплектуючі та будівельні матері-
али для ремонту теплових мереж і 
котелень.

Очільник Київської ОВА наголо-
сив, що для стабільного проход-
ження зими необхідно зменшити 
споживання природного газу та 
переходити на альтернативні ви-
ди палива.

Станом на сьогодні 48 котелень, 
що опалюють заклади освіти, пере-
водять на альтернативні види пали-
ва — дрова, пелети та електроопа-
лення. Наразі вже завершено робо-
ти на 2 котельнях Тетіївської та Ді-
вичківської громад. На 27 об’єктах 
роботи ще тривають, на 19 котель-
нях проводиться підготовка та по-
годження проектної документації.

«Готуйтеся до цього найскладні-
шого опалювального сезону. Ми за-
безпечимо наявність тепла, але ду-
же прошу ставитися до нього дбай-
ливо. Тепло — це цінність, що не-
обхідна нам усім», — підсумував 
Олексій Кулеба.

МОЗ: ЗАГРОЗЛИВІ ОЗНАКИ: КОЛИ ЧАС 
ЗВЕРТАТИСЯ ПО ПСИХОЛОГІЧНУ ПІДТРИМКУ

Складність проблем із пси-
хічним здоров’ям можна оці-
нити за тим, який вплив вони 
мають на повсякденне життя, 
а також з огляду на обставини, 
які призвели до них. Якщо такі 
проблеми серйозні, вони мо-
жуть бути дуже загрозливими, 
негативно впливати на спосіб 
життя, відносини з іншими, 
продуктивність роботи тощо.

 Уявімо, що ви маєте важливий 
іспит. Хвилюватися і стресувати пе-
ред таким випробуванням — нор-
мально. Але якщо ви тривожитеся 
настільки сильно, що пропускаєте 
навчальний день, аби цей іспит не 
складати, це може бути серйозним 
сигналом і приводом для звер-
нення до спеціаліста з психічного 
здоров’я, адже тривога порушує 
повсякденну рутину. 

Якими є «червоні прапорці» 
серйозних проблем із психічним 
здоров’ям?

Є багато маркерів, які можуть 
сигналізувати про серйозні про-
блеми з психічним здоров’ям, і на 
які варто звертати увагу. Умовно 
їх можна поділити на три групи: 
зміни настрою, зміни поведінки 
та фізичні зміни. Розгляньмо ко-
жен із них.

Зміни настрою: 
• відчуття смутку або пригніче-

ності упродовж тривалого часу 

без конкретної причини;
• постійні помітні зміни настрою 

від дуже хорошого до дуже пога-
ного;

• постійне або надмірне хви-
лювання через стресові події чи 
випадки;

• відчуття порожнечі або апатії 
до тих аспектів життя, які раніше 
приносили задоволення;

• спалахи гніву, агресивності, 
застосування насильницьких дій 
до інших;

• проблеми з емпатією щодо ду-
мок і почуттів інших людей.

Зміни поведінки:
• поява суїцидальних думок або 

поведінки;
• завдання собі ушкоджень, на-

приклад, порізів;
• відчуття «втрати часу» або по-

ява значних прогалин у пам’яті;
• відмова від спілкування з дру-

зями, членами сім’ї або участі в за-
ходах, які вам подобалися раніше;

• нав’язливі думки або віра в те, 
що не є реальним;

• поява галюцинацій або сен-
сорних переживань, які здаються 
реальними, але не є такими. На-
приклад, чути голоси, які ніхто ін-
ший не чує, або відчувати, як щось 
повзає по вашій шкірі, хоча це на-
справді не так.

Фізичні зміни:
• Раптове потовиділення, напа-

ди нудоти, прискорене серцебит-
тя або утруднене дихання разом 
із сильним занепокоєнням або 
страхом;

• порушення режиму сну: заба-
гато або замало сну;

• відчуття втоми незалежно від 
того, скільки ви спите;

• помітні зміни статевого потя-
гу або сексуальної активності;

• помітні зміни харчової пове-
дінки: обмеження в їжі або пе-
реїдання, відчуття страху перед 
їжею без видимих   причин або 
проблеми із прийняттям тіла, 
пов’язані з вагою чи прийомом 
їжі.

Якщо ви або ваші близькі маєте 
одну або кілька з наведених ознак 
протягом двох тижнів або більше, 
подумайте про те, щоб звернути-
ся за підтримкою до спеціаліста 
з психічного здоров’я. Пам’ятай-
те: що довше людина обходиться 
без лікування, то серйознішими 
можуть бути наслідки для всього 
здоров’я. 

Першим кроком до допомоги 
може стати розмова з тими, кому 
ви довіряєте. Розкажіть їм про 
свої переживання і попросіть 
про підтримку. Це не замінить 
звернення до спеціаліста з пси-
хічного здоров’я. Проте друзі і 
близькі можуть підтримати вас 
в інший спосіб: створити без-
печний простір для того, щоби 
ви могли поділитися почуттями, 
підтримати вас в процесі лікуван-
ня, заспокоїти, коли ви перена-
пружені.

Важливо також за появи 
тривожних ознак обов’язко-
во звернутися до спеціаліста: 
психолога, психотерапевта чи 
психіатра.

Пресслужба Міністерства 
охорони здоров'я
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ЩОБ ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН 
БУВ БЕЗПЕЧНИМ

 � Бориспільтепломережа до зими готується за 
планом — таким був лейтмотив одного з основних 
питань, яке розглядалося на засіданні депутатської 
комісії Бориспільської міської ради з питань житлово-
комунального господарства, приватизації, благоустрою та 
екології, яке відбулося 30 серпня 2022 року.

Ірина КОСТЕНКО

«Ми повинні дати громаді чіт-
ку відповідь, як у нас проходити-
ме опалювальний сезон з ураху-
ванням нинішніх викликів війни: 
ситуації на фронті, повітряних 
тривог та можливих «прильо-
тів», — так озвучив необхідність 
розгляду цього питання голова 
комісії Ігор Шалімов. — Ми розу-
міємо, що опалювальний сезон 
— це наша слабка ланка. Сьогод-
ні важливо розуміти, наскільки 
змогло КП ТМ «Бориспільтепло-
мережа» підготуватися до зими 
в умовах обмежених фінансо-
вих можливостей і як ми будемо 
обігрівати людей, якщо місто ви-
явиться позбавленим газопоста-
чання, електропостачання чи то-
го й іншого одночасно. З цією ме-
тою ми запросили на засідання 
комісії Маріанну Желєзко — ди-
ректора Бориспільтепломережі».

Підготовка йде 
за планом

«Опалювальний сезон у цьо-
му році буде особливим, — на-
голосила керівник підприємства. 
— Через війну довелося зміни-
ти деякі плани. Загалом підготов-
ка котелень і теплових мереж до 

опалювального сезону на стадії за-
вершення. Ще у березні ми заку-
пили труби для заміни аварійних 
теплових мереж і ці роботи вже 
виконані на 80%. Завершуються 
роботи по встановленню після по-
вірки теплових і газових лічильни-
ків та газових сигналізаторів. Хоча 
держава і дозволяла в умовах вій-
ни не виконувати повірку, ми на 
цей крок не пішли. 

У цьому році підприємству пере-
дана в господарське відання газо-
ва котельня школи у селі Глибоке. 
Вона вже готова подавати тепло. 
На цей рік була запланована ре-
конструкція цієї котельні. Але ре-
монтні роботи підприємству до-
велося виконувати власними сила-
ми, бо капітальні видатки з місько-
го бюджету були неможливі. Після 
проведених ремонтних робіт об-
ладнання котельні спокійно від-
працює ще один опалювальний 
сезон. 

Також підприємству передали 
на обслуговування ще 7 котелень, 
які знаходяться у селах Бориспіль-
ської громади. І вони вже практич-

но готові подавати тепло. На цю се-
сію готується питання по передачі 
котельні у Любарцях, яка обслуго-
вує будинок для літніх людей. Там 
ми теж уже виконали ремонтні ро-
боти».  

Газу має вистачити
Маріанна Желєзко повідомила, що 

тривають роботи по укладанню до-
говору із ТОВ «Газопостачальна ком-
панія «Нафтогаз Трейдинг» щодо об-
сягів газу для обігріву населення та 
бюджетних установ. Напередодні об-
ласна військова адміністрація нада-
ла Борисполю обсяги газу, який по-
стачатиметься за фіксованою ціною. 
У цьому році ліміт зменшено на 10%, 
порівняно з тими обсягами, які нада-
валися торік. Але сьогодні ведуться 
перемовини щодо збільшення лімі-
ту, враховуючи обслуговування сіль-
ських котелень. До слова, у минуло-
му році тепломережа використала 
лише 82% від запланованого обся-
гу газу, тому зменшення викори-
стання голубого палива не виведе 
підприємство за межі ліміту». 

Заходи з 
енергоефективності 
тривають

За словами Маріанни Желєзко, 
роботи зі зменшення використан-
ня газу проводяться, незважаючи на 
складну фінансову ситуацію. Цього 
разу економія планується за рахунок 
встановлення на двох котельнях ути-
лізаторів тепла. Це дасть можливість 
зекономити на кожній з котелень 
близько 750 тис. грн на закупівлі газу. 

Одна із них — котельня на вулиці 
Нижній Вал. Уже відбулася процеду-
ра закупівлі щодо визначення енер-
госервісного договору і триває про-
цедура його укладання. Відповідно до 
нього Бориспіль сплачуватиме вико-
навцю за обладнання і виконані робо-
ти за рахунок економії газу. Борг пла-
нується погасити за 2-3 роки. 

Для реконструкції котельні на 
вулиці Київський Шлях, 39 закінчу-
ються проектні роботи. Кошти ви-
ділять із міського бюджету, це вже 
дозволено державою в рамках під-
готовки до зими. 

Ситуація в цифрах
За словами заступника Бориспіль-

ського міського голови Віталія Горку-
на, ціна за опалення осель і бюджет-
них установ збільшуватися не буде. 
Вартість газу для подачі тепла цим ка-
тегоріям споживачів залишилася та-
кою ж, як була 24 лютого 2022 року: 

• І категорія (населення) — газ 
коштуватиме 7420 грн за 1000 куб. м;

• ІІІ категорія (бюджетні установи) 
— 16 390 грн за 1000 куб. м; 

• ІІ категорія (інші споживачі) — 
38 325 грн за 1000 куб. м.

У той же час, цього року внесе-
но зміни до державного бюджету, 
і компенсація різниці в тарифах за 
опалення для І і ІІІ категорій спо-
живачів буде здійснюватися з дер-
жавного бюджету. Торік цю різницю 
компенсували з міського бюджету. 

Сьогодні 80% абонентів Бори-
спільтепломережі — це населен-
ня, до бюджетної сфери належить 
14% споживачів. Заборгованість 
споживачів перед КП «Бориспіль-
тепломережа» становить майже 40 
млн грн. Це серйозно впливає на 
роботу підприємства. 

P.S. Щоб забезпечити обігрів насе-
лення у випадку пошкодження кри-
тичної інфраструктури, розглядають-
ся різні варіанти дій. Відповідні пи-
тання винесуть на розгляд чергової 
сесії Бориспільської міської ради. 

ВИДИ ВИТРАТ, ЯКІ ДАЮТЬ ПРАВО НА ПОДАТКОВУ ЗНИЖКУ 
ЗА ЗВІТНИЙ 2021 РІК

Головне управління ДПС у Київ-
ській області нагадує, що подати 
декларацію про майновий стан і 
доходи можна до кінця поточного 
року з метою реалізації права гро-
мадян на податкову знижку.

Види витрат, які дають право 
на податкову знижку за звітний 
2021 рік:

• на частину суми процентів, 
сплачених за користування іпотеч-
ним житловим кредитом;

• на суму  коштів/вартість майна, 
перерахованих неприбутковим 
організаціям, у розмірі до 4 % за-

гального оподатковуваного дохо-
ду платника за звітний рік;

• сума внесків або вартість това-
рів, перерахованих (переданих) як 
благодійність відповідним органі-
заціям,  органам виконавчої влади, 
закладам охорони здоров'я;

• за навчання у вітчизняних закла-
дах дошкільної, позашкільної, загаль-
ної середньої, професійної (профе-
сійно-технічної) та вищої освіти;

• страхові платежі за договорами 
довгострокового страхування життя 
та пенсійні внески у рамках недер-
жавного пенсійного забезпечення;

• на оплату допоміжних репро-
дуктивних технологій;

• на оплату державних послуг, 
пов’язаних з усиновленням дити-
ни, включаючи сплату державно-
го мита;

• сплату за переобладнання тран-
спортного засобу на біопаливо; 

• сплату видатків на будівництво 
(придбання) доступного житла,  у то-
му числі на погашення пільгового 
іпотечного житлового кредиту, нада-
ного на такі цілі, та процентів за ним;

• орендну плату за договором 
оренди житла громадянами, які 
мають статус внутрішньо перемі-
щених осіб;

• на придбання акцій (інших кор-
поративних прав), емітентом яких є 
юридична особа — резидент Дія Сіті;

• витрати на лікування COVID-19, 
придбання лікарських засобів та 
виробів медичного призначення 
для лікування COVID-19, вакцину-
вання для профілактики коронаві-
русної хвороби, витрати на стра-
хові платежі, сплачені страхови-
ку-резиденту за договорами стра-
хування на випадок захворювання 
на коронавірус.

ГУ ДПС у Київській області
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У минулому році тепломережа використала лише 82% від 
запланованого обсягу газу, тому зменшення використання голубого 
палива не виведе підприємство за межі ліміту 



50-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ
БОРИСПІЛЬСЬКА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА
СПОРТИВНА ШКОЛА

 � Історія Бориспільської ДЮСШ бере початок 1 вересня 
1972-го року, коли завідуючий районним відділом освіти 
Михайло Корніяка вручив ключ від школи тодішньому 
директору Василю Бойко. Першими в Бориспільській 
ДЮСШ почали працювати відділення волейболу, плавання, 
спортивної гімнастики та велоспорту, пізніше додалися 
хокей на траві та бокс.

Тетяна ЦІЛИК

В різні роки Бориспільську 
ДЮСШ очолювали:

1972-1979 р. — Василь Бойко 
(майстер спорту з волейболу), 

1980-1985 р. — Ніна Власова 
(майстер спорту з велоспорту), 

1985-1994 р. — Михайло Лехан 
(майстер спорту з морських бага-
тоборств, відмінник освіти), 

1994-2016 р. — Едуард Берестюк 
(майстер спорту з боксу, відмінник 
освіти),

2016-2017 р. — Євген Гомболев-
ський, 

2017-2022 р. — Михайло Шкоруп 
(майстер спорту СРСР з боксу).  

Спортивна 
майстерність вищого 
пілотажу

За ці роки тисячі дітей міста Бо-
рисполя та Бориспільського райо-
ну змогли долучитися до занять фі-
зичною культурою та спортом. Ре-
зультат наполегливої та самовід-

даної праці тренерів-викладачів 
— високі досягнення їх учнів.

Тренерським колективом за час 
роботи школи було підготовлено 
багато видатних спортсменів, які 
отримали спортивні звання «Май-
стер спорту міжнародного кла-
су», «Майстер спорту», «Кандидат 
у майстри спорту», І-ІІІ спортивні 
розряди.

Майстрами спорту міжнарод-
ного класу стали:

• Сергій Гавриленко (велоспорт),
• Ігор Шило (велоспорт),
• Андрій Кутало (велоспорт),
• Інна Метальникова (велоспорт),
• Андрій Бучко (велоспорт),
• Володимир Лазебник (бокс),
• Ольга Мороз (легка атлетика),
• Наталія Нечай (легка атлетика). 

Майстри спорту: 
• Віктор Пічкуров,
• Андрій Басюк,
• Світлана Лисікова,
• Ірина Порублева,
• Тетяна Ніколайчук,
• Ірина Коваль,

• Сергій Карпачов,
• Ельвіра Глуженець,
• Віктор Гопкало,
• Ілона Скляр, 
• Ігор Сопінський,
• Владислав Ґудзь,
• Сергій Бабінов, 
• Олексій Бабінов,
• Владислав Пилипенко,
• Максим Поліщук,
• Наталія Ткаченко,
• Леся Охота,
• Костянтин Призюк,
• Інна Руденко.

Різноманіття 
видів спорту

На даний час в Бориспільській 
ДЮСШ функціонує 13 відділень: 
баскетбол, бокс, вільна бороть-
ба, волейбол, легка атлетика, важ-
ка атлетика, пауерліфтинг, плаван-
ня, регбі, футбол, хокей на траві, 
настільний теніс, баскетбол. Усьо-
го у спортшколі тренується більш 
ніж 1120 учнів у 82 групах. Зараз 
в закладі працює 36 тренерів-ви-
кладачів.

Учні Бориспільської ДЮСШ при-
ймають участь у змаганнях облас-
ного та всеукраїнського рівнів, а та-
кож далеко за межами України, де 
стають призерами чемпіонатів Єв-
ропи та світу.

Останні досягнення 
ДЮСШ 

З 10 по 21 серпня у Туреччині від-
бувався чемпіонат Європи з бок-
су серед школярів, де наш учень 

• На відділенні велоспорту не один рік працював заслужений 
тренер України Микола Кутало. Його вихованці з успіхом 
виступали на всеукраїнських та міжнародних змаганнях в 
складах збірних області та України.• Тренер з боксу Сергій Кінаш зі своїми вихованцями. 

• Майстер спорту міжнаро-
дного класу з велоспорту 
Сергій Гаврилко. 

• Майстер спорту 
міжнародного класу 
з велоспорту Андрій 
Кутало. 

• Майстер спорту міжна-
родного класу з велоспорту 
Ігор Шило. 

• Майстер спорту 
міжнародного класу з 
велоспорту Андрій Бучко. 

• Учасник чемпіонату світу 
з вільної боротьби, член 
національної молодіжної 
команди України Олег 
Зеленюк.

• Член національної молодіжної 
команди України, багаторазова 
чемпіонка України з 
пауерліфтингу Дарія Шашкова.
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боксер Сергій Артеменко посів 2 
місце. Його першим тренером був 
Михайло Шкоруп, а ще його тренує 
його батько — тренер Олександр 
Артеменко. 

Також в 2022 році бориспільська 
команда учнів з хокею на траві ста-
ла чемпіонами Європи. Наш вихо-
ванець Дмитро Бутенко став чем-
піоном світу з пауерліфтингу, а Вла-
дислав Білоус став срібним призе-
ром (тренер Юрій Ликов). 

У цьому році чемпіоном Європи 
став майстер спорту України, 15-ра-
зовий призер чемпіонатів Європи, 
тричі чемпіон Європи та чемпіон 
світу з армреслінгу, тренер ДЮСШ 
Микола Хіценко. А його учні стали 
призерами чемпіонату Європи з 
армреслінгу.

Гарно виступила команда учнів з 
регбі — у цьому році вони зайняли 
5 місце на чемпіонаті України.

«Дякуємо спонсорам, які не сто-
ять осторонь, а допомагають роз-
виватися спорту у Борисполі, — 
розповідає директор ДЮСШ Ми-
хайло Шкоруп. — Ігор Шалімов 
купив для спортшколи тренажер-

ний станок та кондиціонер, при-
дбав спортивну форму кращим 
спортсменам. Володимир та Ігор 
Шалімови вкотре стали спонсо-
рами та відправили на чемпіонат 
Європи наших спортсменів, де ми 
досягли високого результату. Зав-
дяки цьому наш боксер Сергій Ар-
теменко на чемпіонаті Європи у 
Туреччині став призером. Лише 
дякуючи спонсорам діти мають 
можливість відвідувати і чемпіо-
нати України, і чемпіонати Євро-
пи і світу.

В минулому році ДЮСШ зайня-
ла 1 місце в Київській області се-
ред всіх спортивних шкіл, а також 3 
місце по всій Україні. Оцінювалися 
види спорту, заслуги, нагороджен-
ня тощо.

Приємно, що Бориспільську 
ДЮСШ відібрали для участі в пре-
зидентській програмі «Велике бу-
дівництво», разом із Броварською 
та Білоцерківською ДЮСШ. Через 
війну добудову школи перенесли 
на наступний рік. Маємо надію, що 
після завершення війни школу до-
будують». 

ДИРЕКТОР ДЮСШ МИХАЙЛО ШКОРУП: 
«Я ЩАСЛИВИЙ ОЧОЛЮВАТИ ОДНУ З 
НАЙКРАЩИХ СПОРТИВНИХ ШКІЛ В УКРАЇНІ»

Михайло Шкоруп народився у 
Борисполі в 1961 році. У 6 класі 
хлопця відібрали на секцію фут-
болу. Займався рік, були доволі 
гарні результати. Потім в спор-
тивній школі відкрилася секція з 
велоспорту, яку очолював леген-
дарний майстер спорту Радян-
ського Союзу Геннадій Міняйлен-
ко. А через рік Михайло пішов на 
заняття боксом. І от з 8 класу і по 
сьогоднішній день життя Михай-
ла Шкорупа пов’язане з боксом. 
У 1984 році Михайло Шкоруп ви-
конав норматив майстра спорту 
Радянського Союзу. 

Спочатку чоловік працював на 
київському електрозаводі та одно-
часно тренувався. У 1988 році був 
переведений на бориспільський 
завод «Прометей». Проте оскільки 
любив спорт, закінчив Київський 
національний університет фізич-
ної культури та спорту та почав 
тренерську роботу з боксу в Бо-
риспільській ДЮСШ. Спортсмен та 
тренер мав гарні досягнення — от-
римав звання майстра спорту СРСР 
з боксу. 

Сімейний тил
Михайло Шкоруп 11 вересня 

святкуватиме 40-річчя свого по-
дружнього життя. З дружиною На-
талією вони вчилися разом у шко-
лі. Спочатку у паралельних кла-
сах, а з 9 класу вже були в одному. 
Почали зустрічатися після того, як 
Михайло повернувся з армії. І з 
того часу весь час разом. «Жит-
тя промайнуло, як одна мить, а 

пройшло вже 40 років. Маємо з 
дружиною сина Максима та донь-
ку Юлію. Бог нагородив нас трьо-
ма внучками та онуком. Дружи-
на працює завідуючою дитсадком. 
Син працював тренером, наразі 
займається підприємницькою ді-
яльністю. Донька знаходиться у 
декретній відпустці. Сім’я у нас 
дружна». 

Спортивні будні 
Як тренер Михайло Шкоруп 

мав гарні результати. «У 1991 та 
1993 роках наші боксери Сергій та 
Олексій Бабінови стали чемпіона-
ми України та призерами чемпіона-
ту Європи, виконавши нормативи 
майстра спорту, — розповідає тре-
нер про успіхи своїх учнів. — Да-
лі виконав норматив Сергій Карпа-
чов та В’ячеслав Ґудзь. І сьогодні у 
нас є чудові боксери, які тренують-
ся у складі збірної України та при-
ймали участь у чемпіонаті Європи. 
Мої вихованці та вихованці трене-
ра Олександра Артеменко зареко-
мендували себе на чемпіонаті Єв-
ропи, тому наразі готуються їхати 
на міжнародний турнір у Польщу 
18 вересня». 

Є у Михайла Шкорупа колишні 
вихованці, які займалися боксом, 
але пішли в інший вид спорту, де 
досягли гарних результатів. «Ян Са-
вон став майстром спорту України з 
греблі, виконав норматив майстра 
спорту міжнародного класу, — роз-
повідає тренер. — Олександр Дми-
трієнко пішов займатися до заслу-
женого тренера України Анатолія 

Соломіна і став чемпіоном світу зі 
спортивної ходьби». 

З 2017 року Михайло Шкоруп за-
ймає посаду директора Бориспіль-
ської ДЮСШ та продовжує свою 
тренерську діяльність.

За цей час проведена копітка ро-
бота з реконструкції спортшколи та 
з благоустрою території — було ви-
ділено 1,5 млн грн на капітальний 
ремонт спортшколи в 2020 році. До 
речі, останній капітальний ремонт 
робився близько 40 років тому. 

Є чим пишатися
У нас в ДЮСШ потужний тренер-

ський склад, який виховує чемпі-
онів. Наталія Тобіас — призерка 
Олімпійських ігор із легкої атлети-
ки. Анатолій Соломін — заслуже-
ний працівник фізичної культури 
та спорту, заслужений тренер Укра-
їни, учасник Олімпійських ігор. Тре-
нерський склад хокею на траві — 
Марина Горохова, Тетяна Саленко, 
Наталія Васюкова — майстри спор-
ту міжнародного класу. 

Майстер спорту СРСР з боксу 
Олександр Щебрик, майстер спор-
ту України Микола Хіценко, май-
стер спорту України Євгеній Биков, 
майстер спорту Михайло Дяченко... 
Всі 36 тренерів ДЮСШ талановиті 
та горять своєю справою. Всі вони 
мріють виростити чемпіонів та за-
родити в дітях любов до спорту. Всі 
чекають завершення війни, миру в 
Україні та омріяного будівництва 
ще однієї будівлі спортшколи — но-
вої, сучасної, з 50-метровим басей-
ном на 6 доріжок.

Команда плавців та тренер, олімпійський чемпіон Сергій Фесенко. 
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ЗАЯВА 
про визначення обсягу стра-
тегічної екологічної оцінки
Детального плану території 

для розміщення та експлуата-
ції основних, підсобних і до-
поміжних будівель та споруд 
підприємствами, що пов’яза-
ні з користуванням надрами, 
земельних ділянок площею 
38,0 га (кадастровий номер: 
3220882600:04:003:0166) та пло-
щею 2,0 га (кадастровий номер 
3220882600:04:003:0121), розта-
шованих за межами населених 
пунктів на території Золочів-
ської територіальної громади 
Бориспільського району Київ-
ської області 

1. Замовник:
Золочівська сільська рада Бо-

риспільського району Київської 
області.

Адреса: 08340, Київська обл., Бо-
риспільський район, село Гнідин, 
вул. Нова, 1

тел. (045 95) 4-12-55
e-mail: rada@zolochivskarada.gov.ua
2. Вид та основні цілі доку-

менту державного планування 
(ДДП) та його зв'язок з іншими 
ДДП.

Містобудівна документація. 
Детальний план території для 
розміщення  та експлуатації ос-
новних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємства-
ми, що пов’язані з користуванням 
надрами, земельних ділянок пло-
щею 38,0 га (кадастровий номер: 
3220882600:04:003:0166) та пло-
щею 2,0 га (кадастровий номер 
3220882600:04:003:0121), розта-
шованих за межами населених 
пунктів на території Золочівської 
територіальної громади Бори-
спільського району Київської об-
ласті, розробляється на підставі рі-
шення Золочівської сільської ради 
Бориспільського району Київської 
області № 774-26-VIII від 05.08.2022 
«Про розроблення детального 
плану території з містобудівни-
ми умовами та обмеженнями під 
розміщення та експлуатацію ос-
новних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприєм-
ствами, що пов’язані з користу-
ванням надрами (11.01) земель-
них ділянок кадастровий номер 
3220882600:04:003:0166 площею 
38 га та площею 2 га кадастровий 
номер 3220882600:04:003:0121 для 
ведення селянського господар-
ства, що належать ТОВ «ГРАЙТ ЛІ-
МІТЕД», розташованих за межами 
населених пунктів на території Зо-
лочівської територіальної громади 
Бориспільського району Київської 
області».

Основні цілі документа дер-
жавного планування: визначення 
параметрів забудови земельних 
ділянок, формування принципів 
планувальної організації забудо-
ви та інженерного забезпечення 
території, визначення всіх плану-
вальних обмежень використання 
території згідно з державними бу-
дівельними нормами та санітар-
но-гігієнічними нормами, створен-
ня транспортної інфраструктури, 
охорони та поліпшення стану 
навколишнього середовища, за-
безпечення екологічної безпеки, 
комплексного благоустрою та озе-
ленення тощо.

При розробці проекту були вра-
ховані такі матеріали:

- схема планування території Ки-
ївської області;

- дані Держгеокадастру;
- дані Публічної кадастрової 

карти України.
При розробці проекту викорис-

товувалися наступні документи:
- Закон України «Про регулюван-

ня містобудівної діяльності»;
- Закон України «Про охорону 

навколишнього природного се-
редовища»;

- Закон України «Про оцінку 
впливу на довкілля»;

- Закон України «Про стратегічну 
екологічну оцінку»;

- Земельний кодекс України;
- Кодекс України Про надра;
- Водний кодекс України;
- ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та 

зміст детального плану території»;
- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування 

і забудова територій». Київ, 2019 р.;
- ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Буді-

вельна кліматологія»;
- ДБН Б.2.2-5:2-11 «Благоустрій 

території»;
- ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст 

матеріалів оцінки впливів на на-
вколишнє середовище (ОВНС) при 
проектуванні і будівництві підпри-
ємств, будинків і споруд»;

- ДСП 173-96 «Державні санітар-
ні правила планування та забудо-
ви населених пунктів».

3. Якою мірою документ дер-
жавного планування визначає 
умови для реалізації видів ді-
яльності або об’єктів, щодо яких 
законодавством передбачено 
здійснення процедури оцінки 
впливу на довкілля (у тому чис-
лі щодо визначення місцезна-
ходження, розміру, потужності 
або розміщення ресурсів). 

Детальний план території ви-
конується з метою розгляду та 
можливості розміщення та екс-
плуатацію основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд 
підприємствами, що пов’язані з 

користуванням надрами, а саме 
розташуванням піщаного кар’єру 
на площі ділянки надр «Гнідин-4».

Планована діяльність відно-
ситься до першої категорії видів 
діяльності та об’єктів, які можуть 
мати значний вплив на довкілля 
та підлягають оцінці впливу на до-
вкілля за статтею 3 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля» 
від 23.05.2017 р. № 2059-VIII, ч. 15 
«кар’єри та видобування корис-
них копалин відкритим способом, 
їх перероблення чи зберігання на 
місці на площі понад 25 га».

4. Ймовірні наслідки.
а) для довкілля, у тому числі для 

здоров’я населення:
В ході здійснення СЕО мають 

бути оцінені ймовірні наслідки 
реалізації документа державного 
планування для таких компонентів 
довкілля:

- ґрунти;
- атмосферне повітря;
- водні ресурси;
- стан фауни, флори, біорізнома-

ніття, землі (у тому числі вилучен-
ня земельних ділянок);

- кліматичні фактори;
Основними ймовірними наслід-

ками розробки та експлуатації 
площі ділянки надр «Гнідин-4» є:

- безпосередній прямий вплив 
на ґрунти та надра при видобу-
ванні піску – вилучення природ-
них ресурсів, корисних копалин 
– піску;

- вплив на земельні ресурси при 
використанні на період експлуа-
тації природних територій – тим-
часове використання земельних 
ділянок площею 40,0 га;

- забруднення повітряного ба-
сейну викидами газоподібних та 
завислих речовин при проведенні 
робіт та від роботи транспорту та 
механізмів;

- утворення відходів;
б) для територій з природоохо-

ронним статусом – відсутні;
в) транскордонні наслідки, у 

тому числі для здоров’я населен-
ня – відсутні.

5. Виправдані альтернативи, 
які необхідно розглянути, у 
тому числі якщо документ дер-
жавного планування не буде за-
тверджено.

Альтернативи іншого характе-
ру, окрім «нульового варіанту», 
якщо ДДП не буде затверджений, 
відсутні з огляду на необхідність 
провадження даної планованої 
діяльності.

У разі незатвердження ДДП, а 
саме Детального плану території 
земельних ділянок та відмова від 
реалізації будівництва об’єкту, 
що проектується, перешкодить 

пришвидшенню розвитку еконо-
міки регіону.

6. Дослідження, які необхідно 
провести, методи і критерії, що 
використовуватимуться під час 
стратегічної екологічної оцінки.

При здійсненні стратегічної 
екологічної оцінки передбачено 
провести аналіз поточного стану 
довкілля на основі статистичної 
інформації та даних моніторингу 
стану довкілля для можливості 
прогнозу впливу на навколишнє 
середовище. Критеріями під час 
стратегічної екологічної оцінки є її 
відповідність законодавству Укра-
їни, в тому числі: санітарним нор-
мам та правилам, державним бу-
дівельним нормам, законодавству 
у сфері охорони навколишнього 
природного середовища. 

Для підготовки звіту СЕО пе-
редбачається використовувати 
наступну інформацію:

- доповіді про стан довкілля;
- екологічні паспорти регіону;
- статистичну інформацію;
- інформацію, яка включена в 

інші акти законодавства, які мають 
відношення до проекту ДПТ;

- дані моніторингу стану довкілля;
- інша доступна інформація.
Під час підготовки звіту страте-

гічної екологічної оцінки визна-
чити доцільність і прийнятність 
планової діяльності і обґрунту-
вання економічних, технічних, 
організаційних, санітарних, дер-
жавно-правових та інших заходів 
щодо забезпечення безпеки на-
вколишнього середовища.

Розробити комплекс заходів, 
спрямованих на виявлення ха-
рактеру, інтенсивності та ступеня 
небезпеки впливу на стан навко-
лишнього середовища та здоров’я 
населення будь-якого виду плано-
вої господарської діяльності:

- вивчити природні умови те-
риторії, яка межує з ділянкою 
розміщення планової діяльності, 
включаючи характеристику по-
верхневих водних систем, ланд-
шафтів (рельєф, родючі ґрунти, 
рослинність та ін.), геолого-гідро-
геологічні особливості території 
та інших компонентів природного 
середовища;

- розглянути природні ресурси 
з обмеженим режимом їх викори-
стання, в тому числі водоспожи-
вання та водовідведення, забруд-
нення атмосферного середовища;

- оцінити можливі зміни в природ-
них і антропогенних екосистемах;

- визначити шляхи мінімізації 
негативного впливу на навколиш-
нє середовище і біоту;

- зібрати та проаналізувати ін-
формацію про об’єкти розміщення 

відходів (види та обсяги відходів, 
місця їх накопичення, природо-
охоронні споруди, експлуатаційні 
можливості);

- повідомити громадськість про 
ефективність проекту і можливі 
екологічні наслідки.

В ході СЕО провести оцінку 
факторів ризику і потенційного 
впливу на стан довкілля, врахува-
ти екологічні завдання місцевого 
рівня в інтересах ефективного і 
стабільного соціально-економіч-
ного розвитку міста та підвищення 
якості життя населення.    

7. Заходи, які передбачаєть-
ся розглянути для запобігання, 
зменшення та пом’якшення не-
гативних наслідків виконання 
документа державного плану-
вання.

Зважаючи на державну політику 
в галузі енергозбереження, забез-
печення екологічної безпеки, раці-
онального використання природ-
них ресурсів, при розробці площі 
ділянки надр  «Гнідин-4» доцільно 
максимально повно використо-
вувати сучасні високоефективні 
технології та матеріали, інженерне 
обладнання з високим коефіцієн-
том корисної дії, тощо.

З метою попередження та змен-
шення можливого негативного 
впливу на атмосферне повітря пе-
редбачається здійснювати постій-
ний контроль за технічним станом 
обладнання та техніки. 

З метою попередження та змен-
шення можливого негативного 
впливу на геологічне середовище 
і на ґрунти передбачається про-
ведення робіт з рекультивації, а 
саме – гірничо-технічна та біоло-
гічна рекультивація вироблених 
площ. Ґрунтово-рослинний шар 
буде складуватися в окремі бурти 
і буде використовуватися для біо-
логічної рекультивації.

8. Пропозиції щодо структури 
та змісту звіту про стратегічну 
екологічну оцінку: 

Відповідно до частини 2 статті 
11 ЗУ «Про стратегічну екологічну 
оцінку».

9. Орган, до якого подають-
ся зауваження і пропозиції, та 
строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до 
Заяви про визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки 
надаються у письмовій формі 
до Золочівської сільської ради, 
адреса: 08340, Київська обл., Бо-
риспільський район, село Гнідин, 
вул. Нова, 1, тел. (045 95) 4-12-55, 
e-mail: rada@zolochivskarada.gov.
ua у строк, що не перевищує 15 
днів з дня оприлюднення цієї за-
яви.

Повідомлення
про оприлюднення проекту «Cхе-

ми санітарного очищення населених 
пунктів Бориспільської міської тери-
торіальної громади»

та «Звіту про стратегічну еколо-
гічну оцінку «Cхеми санітарного 
очищення населених пунктів Бори-
спільської міської територіальної 
громади»

На виконання Закону України «Про 
стратегічну екологічну оцінку» з ме-
тою одержання та врахування пропо-
зицій і зауважень громадськості голо 
оприлюднює проект «Схеми санітар-
ного очищення населених пунктів 
Бориспільської міської територіаль-
ної громади» та «Звіт про стратегічну 
екологічну оцінку «Схеми санітарного 
очищення населених пунктів Бори-
спільської міської територіальної 
громади».

Повна назва документу державно-
го планування, що пропонується, та 
стислий виклад його змісту: проект 
«Схеми санітарного очищення насе-
лених пунктів Бориспільської міської 
територіальної громади» (надалі – 
«Схема санітарного очищення Бори-
спільської МТГ»).

Схема санітарного очищення спря-
мована на впровадження системи 
поводження з відходами, яка забез-
печуватиме зменшення обсягів захо-
ронення відходів, впровадження роз-
дільного збирання відходів, безпечне 
поводження з відходами, максималь-
но можливе використання вторинної 
сировини в складі відходів, створення 
системи прибирання території насе-
лених пунктів, яка попереджуватиме 
негативний вплив на довкілля та змен-
шення небезпеки негативного впливу 
на здоров’я населення.

Орган, що прийматиме рішення 
про затвердження документа дер-
жавного планування: Виконавчий 
комітет Бориспільської міської ради.

Передбачувана процедуру громад-
ського обговорення, у тому числі:

Відповідно до статті 12 Закону 
України «Про стратегічну екологіч-
ну оцінку» громадське обговорення 
звіту СЕО та проекту «Схема санітар-
ного очищення Бориспільської МТГ» 
розпочато з дня його оприлюднення 
на офіційному веб-сайті м. Бориспіль: 
https://borispol-rada.gov.ua.

а) дата початку та строки здійснен-
ня процедури: громадське обгово-
рення починається з дати виписку 
газети і тримає 30 днів включно.

б) способи участі громадськості: 
зауваження і пропозиції до проекту 
«Схема санітарного очищення Бори-
спільської МТГ» та «Звіту СЕО «Схема 

санітарного очищення Бориспіль-
ської МТГ» подаються в письмовому 
та електронному виді до Головного 
управління житлово-комунального 
господарства Виконавчого комітету 
Бориспільської міської ради;

в) проведення громадських слу-
хань: громадські слухання у зв’язку з 
військом станом не передбачаються;

г) орган, від якого можна отримати 
інформацію та адреса, за якою можна 
ознайомитися з проектом докумен-
та державного планування: Головне 
управління житлово-комунального 
господарства Виконавчого комітету 
Бориспільської міської ради;

д) орган, до якого подаються заува-
ження і пропозиції, його поштова та 
електронна адреса та строки подан-
ня зауважень і пропозицій: Головне 
управління житлово-комунального 
господарства Виконавчого комітету 

Бориспільської міської ради: 08300, 
Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київ-
ський Шлях, 72, тел. (04595) 6-18-28; 
e-mail: tanja250988@ukr.net.

Строк подання зауважень і про-
позицій 30 днів: з 03.09.2022 до 
03.10.2022 року.

е) місцезнаходження наявної еко-
логічної інформації, у тому числі 
пов’язаної зі здоров’ям населення, 
що стосується документа державно-
го планування; Департамент екології 
та природних ресурсів Київської ОДА 
(01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а, 
dep_eco@koda.gov.ua) та Департа-
мент охорони здоров’я Київської ОДА 
(04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 
45, doz@koda.gov.ua).

Необхідність проведення тран-
скордонних консультацій щодо про-
екту документа державного плану-
вання: не передбачається.
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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.

Іванків с., 15 соток, під забудову. Тел.: 0 96 
7524602, Анжела.

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. 

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.

Тротуарна плитка. Європаркани. Доставка, 
установка. Тел.: 0 50 3110467, 0 67 8387023.

Різне
Пилка акамуляторна, нова, МАКІТА-DUC355Z, 

акамулятори 36V 6 а.ч. 16', 4000 грн. Тел.: 0 67 
4934247, 0 95 0443156.

МЕБЛІ
Бориспіль

Два КРІСЛА (комплект), б/в, можна для дачі, не 
розкладні, ціна договірна, самовивіз. Тел.: 0 99 
3269363.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА
Бориспіль
Обігрівачі термокераміка, УФО. Тел.: 0 50 8369327.

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.

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.

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

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

Викачування ям від 1 до 10 ку.м. Тел.: 0 50 
7020006, 0 98 5155989, Вадим. 

Викачування ям, 12 куб. м. Працюємо без ви-
хідних, швидко, доступно. Договори з підприєм-
ствами (готівка чи безготівка). Тел.: 0 67 8452525, 
0 63 9930575. 

Щебінь, пісок, відсів. Доставка. Тел.: 0 73 
2596737, 0 67 7295811, 0 95 5818537.
Вантажні перевезення: щебінь всіх фрак-
цій, відсів, пісок річковий, яружний, торф, 
грунт, курячий помет, ЩПС, цемент. Тел.: 0 67 
2142033, 0 50 5690220. 

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.

АТ «УКРТЕЛЕКОМ», об’єкт якого — ДЯМОЗ №225/1 Київської міської філії АТ «УКРТЕ-
ЛЕКОМ» — розташований за адресою: 07404, Київська область, м. Бровари,  вул. Івана 
Сірка, 7, повідомляє про наміри отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря. 

Основним видом діяльності підприємства згідно КВЕД є діяльність у сфері проводного 
електрозв'язку. Випуск продукції   підприємство не здійснює. 

Джерелами забруднення атмосферного повітря є два дизельгенератора типу ДГА 3-48 
номінальною потужністю 48 кВт кожний, які призначені для резервного електропостачан-
ня у випадку аварійних відключень електроенергії. 

.В процесі діяльності підприємства до атмосферного повітря будуть потрапляти наступні 
забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиферен-
ційованих за складом (0,001 т/рік),  оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку 
на діоксид азоту (0,001 т/рік), азоту (1) оксид (N2O) (0,00002 т/рік), діоксид сірки (діоксид 
та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки (0,0004 т/рік), оксид вуглецю (0,002 т/рік), 
вуглецю діоксид (0,604 т/рік), неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) (0,0004 т/рік), 
метан (0,00001 т/рік).  

 Зауваження та пропозиції щодо намірів подавати в місячний термін після публікації до 
Київської обласної військової адміністрації за адресою 01196, м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, 
тел. (044) 286-84-11 ел. адреса: zvern@koda.gov.ua.
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Заява про наміри
Для теплопостачання існуючих жит-

лових та громадських будинків в м. Бо-
риспіль Київської області виконується 
проект реконструкції існуючої окремо 
розташованої котельні. Передбачаєть-
ся заміна котлів, що мають 90% зно-
шення на нові. Котельня розташована 
за адресою: вул. Володимира 

Момота, 42-б в м. Бориспіль, Київ-
ської області.

В І-й пусковий комплекс рекон-
струкції котельні проектом передба-
чається встановлення двох опалю-
вальних водогрійних газових котла 
КСВа-3,15 серії "ВК-32", виробництва 
ТОВ "НВП"Мегават-М" ( 3,15 МВт (2,709 
Гккал/год) кожний).

Котли КСВа-3,15 "ВК-32" встанов-
люються взамін котла ТВГ-8М №1, що 
має зношення 90%.

Існуючий котел ТВГ-8М  №2, те-

плопродуктивністю 9,65 МВт (8,3 
Гкал/год), залишається в роботі.

Загальна встановлена теплопро-
дуктивність котельні після І-ого пу-
скового комплексу реконструкції – 
15,96 МВт (13,718 Гкал/год), 

В ІІ-й пусковий комплекс рекон-
струкції котельні проектом перед-
бачається встановлення одного опа-
лювального водогрійного газового 
котла КСВа-3,15 серії "ВК-32", вироб-
ництва ТОВ "НВП"Мегават-М",(3,15 
МВт (2,709 Гккал/год).

Коефіцієнт корисної дії котла при 
роботі на природному газі – 92%.

Загальна встановлена теплопро-
дуктивність котельні після ІІ-ого пу-
скового комплексу реконструкції – 
9,45 МВт (8,127 Гкал/год), 

Котельня працює на природному 
газі. Висота димової  труби котельні 
становить 21м.

Котли та допоміжне обладнання 
високотехнологічне. Забезпечується 
регулювання температури теплоносія 
в залежності від температури зовніш-
нього повітря, що приведе до ско-
рочення  споживання газоподібного 
палива на опалення та забезпечить те-
плом існуючі житлові та громадські бу-
динки. Потреби в ресурсах на рекон-
струкцію існуючої котельні мінімальні.

Заява про екологічні наслідки
Реконструкція  котельні за адре-

сою: вул. Володимира Момота, 42-б в 
м. Бориспіль Київської області, яка 

працює на природному газі, дає змогу 
зменшити споживання газу та зменши-
ти викиди в навколишнє середовище. 

Згідно з постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 28.08.2013 р. № 
808 до п.1 проектована діяльність 
входить до списку підвищеної еколо-
гічної небезпеки, але являється еко-

логічно прогнозованим.
Згідно Державних санітарних пра-

вил планування та забудови населе-
них пунктів № 173 від 19.06.1996 р. 
(пп. 5.4-5.6, 7.13) розрахунки роз-
сіювання забруднюючих речовин 
показують, що максимальні викиди 
становлять по діоксид азоту і не пе-
ревищують 1,14 ГДК.

Оцінка розрахункового рівня за-
бруднення атмосферного повітря, про-
ведена згідно з Державними санітарни-
ми правилами охорони атмосферного 
повітря населених міст показує, що рі-
вень забруднення – допустимий, а сту-
пінь його небезпечності – безпечний.

За сукупністю всіх розглянутих 
чинників, пов’язаних з реалізаці-
єю проекту, можна твердити, що в 
режимі технологічної експлуатації 
вплив на навколишнє природне се-
редовище не перевищує гранично 

допустимі концентрації і негативних 
соціально-екологічних наслідків не 
прогнозується, а ризик аварійних си-
туацій при правильній експлуатації та 
дотриманні заходів по техніці безпе-
ки, протипожежних заходів – відсут-
ній. За період будівництва та експлуа-
тації вплив на геологічне, техногенне, 
соціальне та повітряне середовище, 
грунт, рослинний і тваринний світ, 
об’єкт має допустимий вплив.

Таким чином, екологічний ризик 
діяльності, що проектується виклю-
чається.

Відгуки і пропозиції надсилати за 
адресою: 

Головне управління житлово-кому-
нального господарства виконавчого 
комітету Бориспільської міської ради: 
08301. м. Бориспіль, вул. Київський 
Шлях, 72, електронна пошта: gugkgv@
gmail.com, тел. (04595) 6-18-28.»
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РЕКЛАМА

 
ОВЕН. Час реалізації проек-

тів, конструктивних вирішень ба-
гатьох завдань. Ваші ініціативи бу-

дуть гідно оцінені.  Період підходить для 
налагодження стосунків та усунення спе-
речань із родичами та ближнім оточенням.

ТЕЛЕЦЬ. Гарний період для 
укладення ризикованих угод, 
вкладення ресурсів у довго-

строкові проекти, дорогих покупок. 
Протягом тижня хороші можливості 
для налагодження стосунків із члена-
ми сім'ї.
 

БЛИЗНЮКИ. Ваше оточен-
ня відзначить вашу високу 
працездатність і прекрасний 

зовнішній вигляд. 

 РАК.  Спокійний тиждень, 
як на роботі, так і вдома — 
життя йде розмірено, без 

будь-яких сюрпризів. Хороші взаєми-
ни з колегами та діловими партнерами 
сприяють ефективній роботі.

ЛЕВ. Протягом тижня обста-
вини змушують вас займатись 
організаційними питаннями, 

розподіляти ресурси, займатися дуже 
відповідальною роботою та створювати 
фінансову стабільність.

ДІВА. Підвищується ваша 
конкурентоспроможність. Пе-
ріод можливостей, ефективної 

комунікації зі співробітниками, партнера-
ми, адміністративними працівниками.

ТЕРЕЗИ. Починається низка 
подій, які стосуватимуться парт-
нерських відносин як в особи-

стій, так і в діловій сфері. Багато розмов 
навколо справ чоловіка чи дружини або 
бізнес-партнерів. Протягом тижня відбу-
вається осмислення взаємин з людьми.

СКОРПІОН. Успішними є ко-
лективна діяльність, спільні про-
екти, участь у громадських захо-

дах.  Також будьте готові до дискусій із кон-
курентами, експертами різних галузей.

СТРІЛЕЦЬ. Будні насиче-
ні активним листуванням, роз-
мовами, заходами, метою яких є 

обмін думками, думками з колегами, одно-
думцями, чоловіком або дружиною.

КОЗЕРІГ. Обачливі зв'язки, 
труднощі порозуміння з людьми 
навколо можуть стати причина-

ми невдач у перспективних проектах. За-
раз не найкращий час ставити свої умови 
і занадто вперто просувати свої інтереси.

ВОДОЛІЙ. Сприятливий 
час для переговорів, виступів, 
проведення онлайн-заходів. 

Намагайтеся спокійніше реагувати на всі 
ментальні подразники, провокаторів, які 
намагаються розгнівати вас.

РИБИ.  Період суттєвого пере-
осмислення життєвих ціннос-
тей, а також свого стилю пове-

дінки та спілкування. Обставини змушують 
змінюватись у професійній сфері.
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