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ВЕСНА 
ПЕРЕМАГАЄ

П’ЯТНАШКА: 
НАРОДЖЕНА В 15-й ДЕНЬ ВІЙНИ



ФРАКЦІЯ ОПЗЖ 
У БОРИСПІЛЬСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ 
ПРИПИНИЛА ІСНУВАННЯ 

 � На сесійному засіданні Бориспільської міської ради 
19 квітня 2022 року було прийнято рішення про розпуск 
фракції «Опозиційна платформа — «За життя»

Ірина КОСТЕНКО

Про те, що у Бориспільській місь-
кій раді перестала існувати фракція 
«Опозиційна платформа — «За жит-
тя», «Вістям» повідомив заступник 
Бориспільського міського голови 
Євгеній Грона, який від початку ка-
денції очолював фракцію. Він за-
значив, що ще до війни подав заяву 
про вихід зі складу депутатського 
корпусу, оскільки вже обіймав по-
саду заступника мера міста. Але за-
довольнити цю заяву не встигли. 

«Я не був у складі партії ОПЗЖ, 
але обирався депутатом від цієї 
партії — розповідає Євгеній Гро-
на. — Із самого початку ми збира-
ли команду людей, кожного з яких 
підтримуватимуть не за партійною 
приналежністю, а як особистість, 
яка працює на благо громади, на 
благо своїх виборців, які завойо-
вуватимуть довіру своїми вчинка-
ми. Війна показала, що вибір було 

зроблено правильний. Усі депута-
ти фракції залишилися на своїх міс-
цях і разом із депутатським корпу-
сом Бориспільської громади актив-
но працюють, допомагають і меш-
канцям міста, і військовим. 

Відразу після початку війни від-
булися збори депутатів фракції і бу-
ло прийнято рішення, що фракції 
ОПЗЖ у міській раді не буде. Таке 
рішення прийняли задовго до того, 
як це питання прозвучало на рівні 
держави та Верховної Ради». 

Євгеній Грона пояснив, що депу-
тати ліквідували фракцію, але ко-
жен із них працюватиме на округах 
як позафракційний. На сьогодні ді-
яльність партії «Опозиційна плат-
форма — «За життя» призупинена, 
але офіційних роз’яснень із цього 
приводу немає. Рішення про вихід 
із партії кожен може прийняти осо-
бисто.

Співрозмовник наголосив, що 

Бориспільська міська рада працю-
вала і продовжує працювати ста-
більно, як злагоджений механізм. 
Головною метою для всіх депута-
тів був розвиток нашого міста, жод-
на з партій не виносила на перший 
план свої партійні амбіції. За весь 
час роботи не було прийнято жод-
ного рішення, яке б протирічило 
інтересам України чи Бориспіль-
ської громади. Сьогодні депутати 
продовжують працювати, зокрема 
на округах.

Інформацію доповнила заступ-
ник міського голови Людмила Би-
стра: «У фракції ОПЗЖ Бориспіль-
ської міської ради зібралися різні 
за віком особистості, з різним жит-
тєвим та професійним досвідом. 
Ця фракція у раді ніколи не бу-
ла роз’єднуючою. Вони ніколи не 
навантажували міську раду і сво-
їх виборців проросійською ідео-
логією».

ВЕСНА ПЕРЕМАГАЄ
 � Незважаючи на війну, повітряні тривоги, всупереч 

тривалим похолоданням, весна впевнено вступає в свої 
права. Книшовий меморіально-парковий комплекс — це 
місце, де чи не найповніше можна побачити у Борисполі 
буяння весни. Надихалися весняним розмаїттям і «Вісті».

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Тут завжди дихає спокоєм і за-
тишком. Натовпів людей не спо-
стерігається, але присісти на віль-
ну лавочку вдається не завжди. 
Одного разу довелося почути, як 
маленька дівчинка гукала мамі та 
її супутниці: «Он лавочка звільни-
лася! Я побігла місце займати!»

Відразу біля входу на територію 
з боку Київського Шляху видно, 
як потрудилися комунальники. 
Відвідувачів зустрічають не тіль-
ки чистенькі газони та алеї, але й 
турботливо висаджені кущики ві-
ол. Здалеку видно яскраво-жовті 
кущі форзиції, які є першою вес-
няною окрасою парку. Магнолія-
ми найкраще милуватися зблизь-
ка. Цього року уперше одночасно 
зацвіли білі кущики ранніх магно-
лій та пізні — червоних. 

Розпускають листочки і викида-
ють майбутній цвіт каштани. Бузок 
різних кольорів також на старті. 
Білими квітами уперемішку з зе-
лено-фіолетовими листочками ва-
бить око червонолиста слива, яка 
розквітла зовсім недавно. А ран-
ні сакури вже кілька тижнів чару-
ють ніжними біло-рожевими па-
расольками. Кожен новий весня-
ний день додаватиме нових і но-
вих квітучих барв. 

Для декого із бориспільців вес-
няна краса Книшового меморі-
ально-паркового комплексу ви-
являється справжнім відкриттям. 
Біля магнолій зустріла жінку, яка 
із захопленням зізналася, що не 
сподівалася побачити у Бориспо-
лі таку красу. Хоча живе у нашому 
місті і парком проходила неодно-
разово, але іншим краєм. 
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МІСТО

єДОПОМОГА: ЗА ТИЖДЕНЬ ВОЛОНТЕРИ 
ПІДТРИМАЛИ ОНЛАЙН 258 РОДИН НА 
СУМУ ПОНАД 100 тисяч гривень

 На платформі єДопомога діє 
можливість допомагати онлайн по-
страждалим від війни з будь-якого 
куточку світу.  Заступник Міністра 
соціальної політики України Кос-
тянтин Кошеленко повідомив, що 

за підсумками першого тижня зав-
дяки платформі 258 сім'ям була на-
дана допомога онлайн. 

«Ми розвиваємо цей напрямок 
допомоги, заохочуємо людей до-
помагати іншим, розповідаємо як в 

Україні, так і за кордоном, про плат-
форму та її можливості. Адже зараз 
дуже велика кількість людей потре-
бує допомоги: внутрішньо перемі-
щені особи, люди з інвалідністю, ба-
гатодітні родини та люди, що втра-
тили роботу у зв’язку з війною та 
не мають грошей для придбання 
товарів першої необхідності. Тому 
для швидкої та адресної підтрим-
ки людей в Україні і надана можли-
вість Допомогти онлайн. Так, за сім 
днів загальна сума волонтерської 
онлайн-підтримки склала 109 500 
гривень. 258 сімей отримали мож-
ливість завітати до магазинів-парт-
нерів та придбати товар за Перед-
платою єДопомога на суму 200, 500 
або 1000 гривень. Майже 60% цих 
Передплат вже використано людь-
ми», — розповів Костянтин Коше-
ленко, заступник Міністра соціаль-
ної політики України з питань циф-
рового розвитку, цифрових тран-
сформацій і цифровізації.

Також Костянтин Кошеленко за-
значив, що благодійники (волонте-
ри) самостійно обирають на плат-
формі заявки та суми допомог, які 
вони можуть закрити. У свою чер-
гу люди, що отримали смс-коди або 
Передплати в особистих кабінетах 
на платформі, мають змогу само-
стійно придбати в магазині саме ті 
товари, яких вони потребують най-
більше та враховуючи власні осо-
бливості.

Джерело: Міністерство соці-
альної політики України 



КОМПЕНСАЦІЯ ВИТРАТ ЗА БЕЗОПЛАТНЕ 
ТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩЕННЯ ВНУТРІШНЬО 
ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ — 14,77 грн за день
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АКТУАЛЬНО

 � Від першого дня повномасштабної війни в Україні 
робота КПН «Бориспільська багатопрофільна лікарня 
інтенсивного лікування» зазнала суттєвих змін. Лікарня 
— об’єкт критичної інфраструктури, тому її відразу 
взяли під посилену охорону, а самі медики розпочали 
готуватися до роботи в умовах військового стану.

 КНП «ББЛІЛ»: 
ЛІКАРНЯ ПОВЕРТАЄТЬСЯ ДО НОРМАЛЬНОГО ЖИТТЯ, 
АЛЕ ПІДВИЩЕНА ГОТОВНІСТЬ ЗБЕРІГАЄТЬСЯ

Богдан РАК

З перших днів війни 
переформатували 
роботу відділень

«В перші дні було важко. Ми ві-
дразу прийняли кілька рішень, які 
суттєво змінили роботу лікарні. 
Замість кардіологічного, терапе-
втичного та неврологічного від-
ділень було розгорнуте соматич-
не відділення для прийому пора-
нених. Були посилені хірургічні та 
травматологічні бригади, у при-
ймальному відділенні працювали 
волонтери. Сформували дві бри-
гади швидкої допомоги, які за не-
обхідності були готові виїжджа-
ти та забирати поранених з лі-
нії зіткнення. Закупили достатню 
кількість медикаментів, ліками та-
кож допомагали волонтери», — 
розповідає директор КНП «ББЛІЛ» 
Олександр Щур.

Однією з проблем для лікарні 
стало бажання деяких працівників 
(здебільшого жінок, що мали не-
повнолітніх дітей) евакуюватись у 
більш безпечні області. Керівниц-
тво лікарні пішло їм назустріч.

«Молоді жінки, що мають ма-
леньких дітей, виявили бажання 
вивезти їх у безпечне місце. Три-
мати їх силоміць ми не могли, тому 
відпустили. Але таких випадків бу-
ло небагато, і вони не вплинули на 
роботу лікарні. «Кістяк» колективу 
залишився, усі медичні послуги на-
давались в повному обсязі», — за-
значив Олександр Щур.

Найважчим був час, коли вій-
ськові дії впритул наблизились до 
Бориспільського району — точи-
лись бої навколо Баришівки та від-
бувались обстріли Гоголева. 

«Коли почали надходити поране-
ні, їм надавалась необхідна допо-
мога. Зараз у лікарні майже не за-
лишилось поранених військових», 
— розповідає очільник лікарні.

Лікарня відновлює 
нормальний режим 
роботи

Війна не стала на заваді появі 
нового покоління українців. Так, 
у лікарні Борисполя протягом 
двох місяців народилось 94 не-
мовляти. Найбільше пологів при-
йшлось на березень — 66. Як по-
яснюють медики, в той час майже 
всі лікарні Києва були зачинені, 
тому мешканці столиці їхали на-
роджувати в Бориспіль. Але на-
віть таке додаткове навантажен-

ня не вплинуло на стабільну ро-
боту лікарні.

«Проблем із наданням медич-
них послуг не було, адже населен-
ня міста та району суттєво змен-
шилось. Чимало людей, тікаючи 
від війни, виїхало до західних об-
ластей чи за кордон. Тому кіль-
кість звернень суттєво зменши-
лась і напруги в роботі лікарні 
не виникало», — зазначає Олек-
сандр Щур.

Зараз люди починають повер-
татися додому і кількість пацієнтів 
зростає, але й лікарі, які вивозили 
дітей, повертаються також. Лікарня 

відновлює надання послуг населен-
ню в повному обсязі. 

«На сьогодні ми працюємо вже 
у більш-менш нормальному режи-
мі. Почали робити планові опера-
ції та госпіталізації. Але підвищена 
готовність зберігається. Адже у ви-
падку ракетних обстрілів чи інших 
надзвичайних ситуацій ми повинні 
будемо надавати допомогу як по-
раненим мирним мешканцям, так і 
військовим. Загалом напруга спала, 
біля нас ворога зараз немає. Зви-
чайно, може «прилетіти», але така 
ситуація, на жаль, по всій країні», 
— пояснює Олександр Щур.

 � Фізичні особи, а саме громадяни України віком від 18 років, які є власниками 
житлових приміщень приватного житлового фонду, та які безоплатно розміщували в цих 
приміщеннях внутрішньо переміщених осіб, мають право на компенсацію. 

Богдан РАК

Для цього власник приміщення 
зобов’язаний не пізніше наступно-
го дня з дня розміщення внутріш-
ньо переміщених осіб подати заяву 
до реєстраційного відділу виконав-
чого комітету міської ради.

«Звертаю увагу, компенсація на-
дається лише за умови відсутності 
заборгованості власника житлово-
го приміщення за житлово-кому-
нальні послуги. Отримання люди-
ною субсидії не є перешкодою для 
отримання компенсації», — пові-
домив начальник головного управ-
ління ЖКГ Василь Куракса.

Для подачі заяви на компен-
сацію необхідно надати наступ-
ні документи:

— копію документа, що посвід-
чує особу власника житлового при-
міщення; 

— копію реєстраційного номе-
ра облікової картки платника по-
датків;

— копію документа, що посвід-

чує право власності на житлове 
приміщення;

— копії документів, що посвідчу-
ють особу внутрішньо переміще-
них осіб (паспорт, реєстраційний 
номер облікової картки платника 
податків, свідоцтво про народжен-
ня);

— копії довідок про взяття на об-
лік внутрішньо переміщених осіб.

Сума компенсації розраховуєть-
ся з кількості днів, протягом яких 
приміщення надавалося для роз-
міщення внутрішньо переміщеної 
особи (далі — людино-день), з пер-
шого дня, але не раніше дати вклю-
чення до єдиної інформаційної ба-
зи даних про внутрішньо перемі-
щених осіб інформації про розмі-
щення у відповідному житловому 
приміщенні.

Кількість людино-днів визнача-
ється шляхом додавання кількості 
внутрішньо переміщених осіб, які 
проживали у приміщенні, в кожний 
день місяця.

Сума компенсації за кожен люди-
но-день визначається на рівні 14,77 
гривні. Наприклад, якщо 1 люди-
на проживала 30 днів, то компен-
сація складатиме 14,77 грн х 30 днів 
= 443,10 грн.

«Бориспільці цікавляться компен-
сацією і ми вже маємо чимало заяв. 
Але хочу застерегти, що всі заяви бу-
дуть перевірятися, щоб запобігти ви-
падкам шахрайства. Зокрема, переві-
рятимуть факт безоплатності посе-
лення внутрішньо переміщених осіб, 
їх кількість та умови проживання. На-
приклад, якщо власник помешкання 
отримує від переміщених осіб гроші 
за проживання, то ні на яку компен-
сацію він розраховувати вже не мо-
же», — пояснює Василь Куракса.

Подати заяву та отримати кон-
сультацію можна в реєстраційно-
му відділі, що розташований на 
вул. Київський Шлях, біля кінотеа-
тру «Європа». 

Телефон для довідок: 
(04595) 6-70-57

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗВЕРТАЄТЬСЯ 
ДО ВСІХ МЕШКАНЦІВ МІСТА З ПРОХАННЯМ ПО 
МОЖЛИВОСТІ СПЛАЧУВАТИ ЗА НАДАНІ ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

«Ми розуміємо, що через вій-
ну в людей не дуже гарна ситуа-
ція з грошима, що не всі можуть 
собі дозволити платити за послу-
ги, але тих, хто може, просимо 
платити. Зараз, на жаль, склала-
ся ситуація, коли комунальні під-
приємства не мають чим плати-
ти заробітну плату працівникам. 
А це люди, що забезпечують во-
допостачання, роботу каналіза-
ції, вивезення сміття, прибиран-

ня вулиць тощо. Ці люди нікуди 
не виїжджали, вони залишились 
працювати в Борисполі. Вони до-
помагали укріплювати місто, під-
тримували захисників. Зараз са-
ме вони потребують підтримки. 
Тому прошу всіх мешканців мі-
ста: якщо маєте можливість, пла-
тіть за надані комунальні послу-
ги», — звернувся до бориспільців 
начальник головного управління 
ЖКГ Василь Куракса.



У БОРИСПОЛІ ЗНОВУ 
ПЕРЕЙМЕНОВУЮТЬ ВУЛИЦІ

Ірина КОСТЕНКО

«Вістям» неодноразово дово-
дилося висвітлювати тему пе-
рейменування вулиць. Не завж-
ди мешканці позитивно ставили-
ся до зміни назв своїх вулиць. Так, 
колись вулиці Короленка не вда-
лось повернути історичну назву 
Горянська — жителі виступили 
проти. Так само мешканці не по-
годились із перейменуванням ву-
лиці Ватутіна в Старокиївську, по-
вернувши попередню назву че-
рез суд. Судові позови допомогли 
відновити попередню назву ча-
стині вулиці Лютневої, яку депу-
тати перейменували на Степана 
Бандери. 

19 квітня на сесії Бориспільської 
міської ради було прийнято рі-
шення про перейменування 90 ву-
лиць: 68 у Борисполі і 22 у старо-
стинських округах. На запитання 
«Чому сьогодні це стало можли-
вим без проведення громадських 
слухань та врахування думки меш-
канців?» «Вістям» відповіла заступ-
ник Бориспільського міського го-
лови Людмила Бистра. 

Вона зазначила, що сьогодні мі-
сто живе за законами військово-
го часу. Ця обставина дозволяє 
керівнику міста самостійно та на 
свій розсуд вирішувати багато пи-
тань, беручи відповідальність на 
себе.

За словами Бистрої, ще до війни 
до міської ради надходили пропо-
зиції від окремих мешканців міста 
щодо перейменування тієї чи ін-
шої вулиці. Такі звернення розгля-
дала топонімічна комісія, на під-
ставі висновків якої приймалися 
рішення. Після 24 лютого з’явила-
ся можливість без тривалих про-
цедур відмовитися від спадщини, 
яка пов’язує Бориспіль із агресив-
ним російським сусідом. Сьогодні 
питання перейменування вулиць 
піднімаються по всій Україні й, зо-
крема, у Києві. 

Першим питання термінового 
перейменування вулиць підняв 
Бориспільський міський голова 
Володимир Борисенко. І хоча сьо-
годні він має право самостійно ви-
носити такі пропозиції на сесію, до 
підготовки проекту рішення були 
залучені спеціалісти — працівни-
ки управління культури, відділу ін-
формаційного забезпечення, Бо-
риспільського державного істо-
ричного музею. Вони одностайно 
вирішили, що нові назви вулиць 

мають бути пов’язані з визначни-
ми особистостями України та на-
шого міста. 

«Питання складне, — наголо-
сила Людмила Бистра, — адже 
в Борисполі є вулиці Пушкіна, 
Лермонтова, інших відомих ді-
ячів культури. У часи, коли за-
гинуло стільки людей, не можна 
вшановувати спадщину загарб-
ника. Росія зробила все для то-
го, щоб ми викреслили зі свого 
життя все те, що ще вчора нас із 
нею пов’язувало. Саме вона зму-
сила піти нас на такий радикаль-
ний крок». 

Співрозмовниця наголосила, що 
робота до кінця не доведена, на на-
ступній сесії розглядатиметься пе-
рейменування інших вулиць. 

У своєму відеозверненні місь-
кий голова Володимир Борисен-
ко наголосив, що після перейме-
нування вулиць не потрібно термі-
ново змінювати документи. Зміни 
в офіційні документи вносити-
муться тоді, коли виникне необ-
хідність здійснювати з ними якісь 
юридичні дії. Зокрема, при пере-
оформленні житла у нових доку-
ментах уже зазначатиметься но-
ва назва. 

 � Замість Гагаріна — Леонід Каденюк, замість Крилова 
— Любомир Гузар, замість Бажана — Іван Виговський, 
замість Олександра Невського — Северин Наливайко… 
У Бориспільській громаді перейменували 90 вулиць і 
провулків.

СПИСОК 
ПЕРЕЙМЕНОВАНИХ 
ВУЛИЦЬ ЗГІДНО РІШЕННЯ 
ВИКОНКОМУ:
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 � Війна не запитує, коли прийти. Вона вносить свої 
корективи у наші плани. Вона завжди недоречна. 
Особливо, коли очікуєш на дитину.

ПОЗИВНИЙ «П’ЯТНАШКА»:ПОЗИВНИЙ «П’ЯТНАШКА»:  
НАРОДЖЕНА В 15-Й ДЕНЬ ВІЙНИНАРОДЖЕНА В 15-Й ДЕНЬ ВІЙНИ

Тетяна ЦІЛИК

Наша героїня Олена Кавешнікова 
була вагітною, коли в Україні роз-
почалася війна. А самі пологи при-
йшлися на 15-й день війни. Як воно 
— народжувати у воєнний час під 
сирени повітряної тривоги, дізна-
валися «Вісті». 

Шкільне знайомство 
стало доленосним

Дехто все життя пам’ятає, як по-
знайомився зі своїм чоловіком чи 
дружиною, а хтось навіть не при-
гадає, адже знає свою половин-
ку майже «вічність». Наприклад, зі 
школи, як наша 29-річна героїня 
Олена. Дівчина навчалась у шко-
лі разом зі своїм майбутнім чоло-
віком Дмитром. Якось підлітками 
вони навіть спробували зустріча-
тися. Витримали аж два тижні, по-
тім розбіглися. Свідомий вибір зро-
били вже пізніше. Вже закінчуючи 
університет, де дівчина навчалась 
на режисера кіно та телебачення, 
вона знову зустрілася з Дмитром. 
Спілкування розпочали через Фей-
сбук, а згодом народилася і нова 
сім’я. 

От вже 7 років, як подружжя від-
святкувало своє весілля. Дмитро 
та Олена довго не планували дітей, 
адже мріяли про власне житло. Але 
доля склалася інакше. 2018-й рік 
подарував синочка Тимура, якому 
наразі 3,5 рочків. Саме після йо-
го народження родина активніше 
почала пошуки власного житла. І в 
минулому році їх мрія здійснилася, 
вони переїхали жити у власну квар-
тиру. А вже влітку того ж року жінка 
дізналася, що знову вагітна та очі-
кує на другу дитинку, донечку. Жит-
тя було врівноважене та стабільне. 
На 24 лютого молода сім’я заплану-
вала родинну фотосесію з вагітною 
Оленою, щоб закарбувати в пам’яті 
ці прекрасні моменти. Проте вибу-
хи зранку 24 лютого 2022 року змі-
нили майбутнє всієї країни. 

Початок війни
Ніхто не розумів, що робити далі. 

Чоловік працював в аеропорту ін-
женером-електронником, допоки 
не закрили небо. У квартирі тривав 

ремонт, який планували завершити 
до народження малечі. Пологи пла-
нувалися на 19 березня. І тут — вій-
на, яка принесла стільки біди. 

Всі вважали, що квартира — не 
краще місце для вагітної жінки, тим 
більше в умовах постійних повітря-
них тривог. Тому родина переїхала 
жити в будинок родичів, до бабусі 
чоловіка, де разом з Оленою, Дми-
тром та їх синочком Тимуром меш-
кало 15 людей. Олена прожила там 
тиждень, а 8 березня попросила у 
чоловіка єдиного подарунку — по-
вернутися жити у власну квартиру. 
Прислухавшись до благань коханої, 
9 березня Дмитро перевіз дружину 
з сином додому, а вже 10 березня у 
Олени почалися перейми — через 
стрес дитина вирішила з’явитися 
на світ раніше. 

Пологи воєнного часу
У Бориспільській БЛІЛ лікар, 

оглянувши вагітну, визначила, 
що до пологів ще є близько 6 го-
дин, тому в лікарні залишатися 
не обов’язково, можна прийти 
у призначений час. Олена вирі-
шила прогулятися, а не лежати 
в очікуванні наступних перейм. 
Вдома взяли всі необхідні ре-
чі, а надвечір приїхали до лікар-
ні. Не встигла жінка розмістити-
ся, як залунала сирена повітряної 

тривоги через небезпеку ракет-
ного удару. І пацієнти, і медичний 
персонал вирушили в укриття. 

Коли почалися пологи, всі ще пе-
ребували в укритті. Олена терпіла 
до останнього. Намагалася трима-
ти себе в руках — поряд була на-
лякана молода дівчина, яка мала 
народжувати вперше, тому хотіла 
її підбадьорити та показати, що це 
зовсім не страшно. 

Лікар, розуміючи, що час поя-
ви дитини неминуче наближаєть-
ся, вирішив повертатися до лікар-

ні, куди вони вирушили під нагля-
дом військової охорони. «Цей дос-
від я не забуду ніколи, — згадує 
мама дівчинки. — Світло вмикати 
було не можна через режим світ-
ломаскування. Знайшли вихід — 
увімкнули новорічні ялинкові гір-
лянди, які надавали мінімум світла, 
але максимум безпеки. Всі вікна 
також були зашторені». Так на 15-й 
день війни, близько 22 години, на-
родилася дівчинка Кіра, що відра-
зу отримала власний позивний — 
«П’ятнашка». Спускатися в укрит-
тя жінка вже не захотіла, тому ніч 

провела в пологовому, а на ранок 
її вже виписали додому.

Рецепт спокою — 
волонтерство 

Як не хвилюватись вагітним під 
час війни? У Олени є власний діє-
вий рецепт — займатись справою. 
«Я до останнього до пологів і за-
раз після народження дитини за-
ймаюсь волонтерством, — розпо-
відає Олена. — Я розуміла, що по-
трібно відволіктись від страшних 
новин, жорстоких фото та відео. 
Тому вирішила допомагати людям 
і буду робити це й надалі. Це га-
сить шквал хвилювання. Коли всі 
ходили, плакали та голосили «ти 
ж вагітна, що ж воно буде…», я аб-
страгувалася та думала, що наразі 
комусь ще тяжче і їм потрібно до-
помогти. 

Не обов’язково займатись са-
ме волонтерством — це може бу-
ти якась улюблена справа, хобі, на-
віть кулінарія. Саме туди потрібно 
спрямовувати русло своїх емоцій».

Коли спокійна мама, є спокій і 
в родині. «Всі ми маємо сильні ха-
рактери. Кожен тягне, напевне, в 
свою сторону, — розмірковує Оле-
на. — Але ми вміємо поступатися 
один одному, адже сім’я для нас — 
головне. Інколи важливо просто 
вчасно замовкнути, щоб запобіг-
ти розвитку конфлікту». Татові теж 
тяжко, але він справляється. До ре-
чі, мала схожа на нього, така ж чор-
нява. Як кажуть в народі: якщо до-
ня схожа на тата, буде щаслива. 

Старший братик називає се-
стричку Кірочкою або принцесою. 
Хлопчик ще не вимовляє всіх літер, 
тому це звучить мило та ніжно. Він 
дуже любить сестричку, кожен ра-

нок її цілує та обіймає. По характе-
ру братик та сестричка зовсім різ-
няться. Тимур спокійний, а Кіра з 
запальним характером, криклива, 
має вже 5 сосок. 

Родина, як може, прилаштову-
ється до нових умов, які диктує вій-
ськовий час. Ліжко малої постави-
ли в коридорі, керуючись принци-
пом «двох стін». Син живе у своїй 
кімнаті, але його ліжечко перенес-
ли подалі від вікна та забарикаду-
вали іграшками. 

Мрії на майбутнє 
Олена мріє, щоб діти, коли виро-

стуть, самі обрали свій життєвий 
шлях. «Я дуже вдячна своїй мамі, 
яка не наполягала на тому, щоб я 
пішла по її стопах у банківську сфе-
ру, хоча вона про це спочатку і мрі-
яла, — згадує Олена. — Хоча я на-
вчалася в економічному класі та 
була однією з кращих у математи-
ці, класний керівник у школі ради-
ла підшукати собі творчу спеціаль-
ність. Ректор університету, куди я 
приїхала дізнаватися умови всту-
пу, порадив факультет кіно та те-
лебачення. Зараз я маю фах режи-
сера. У моїх дітей завжди буде ви-
бір. Можливо, ми будемо їх у чо-
мусь направляти, радити, але вибір 
буде за ними». 

Щодо найближчих планів, то во-
ни достатньо прозаїчні, але від то-
го не менш важливі чи цінні для 
родини. «На Новий рік я загадува-
ла бажання полетіти з родиною на 
відпочинок у Таїланд. Дуже споді-
ваюся, що війна от-от завершить-
ся, небо відкриють і ми полетимо 
здійснювати свою мрію, — ділить-
ся Олена. — Я бажаю всім мирного 
неба, а ще — натхнення і кохання, 
від якого народжуються діти».

Під час пологів світло у лікарні 
вмикати було не можна через 
режим світломаскування. 
Знайшли вихід — увімкнули 
новорічні ялинкові гірлянди, які 
надавали мінімум світла, але 
максимум безпеки 
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НЕРУХОМІСТЬ
Продам

Переяслав Хмельницький

Ковалин с., 69 кв.м, дерев'яний, обкладений 
цеглою, 2 кімнати прохідні, кухня, веранда, 25 
соток, гараж, погріб, сарай, поруч ліс, 264600 
грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.
ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль

Глибоке с., Калинова вул., ділянка під забудову, 
0,1111 соток, власник, 240000 грн, торг. Тел.: 0 
97 8980529. 
Котляревського вул., кінець вулиці , 10 соток, 
світло, приватизована, 136000 грн. Тел.: 0 67 
4503318.
Коцюбинського вул., кінець вулиці, с., 10 соток 
під забудову,  199500 грн. Тел.: 0 67 4503318.
Лозівка с., 10 соток під забудову, світло, 30Х33, 
122400 грн. Тел.: 0 67 4503318.

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 від 5 до 10 соток 
в м. Бориспіль, або 20 км. від Києва. Тел.: 0 67 
4040137.
Земельну ділянку у власника. Тел.: 0 67 
4503318.
Квартиру у власника на першому поверсі в мі-
сті Бориспіль під офіс, дачу в селі Чубінське, 
с.Кийлів, с.Проців. . Тел.: 0 67 4040137, аген-
ство нерухомості.
Куплю 1 кімнатну квартиру в м. Бориспіль в  с. 
Гора, с. Чубинське, с. Щасливе, с. Олександрів-
ка, с.Дударків, с.Іванків. Тел.: 0 67 4040137.
Куплю житловий будинок в місті Бориспіль або 
район, недорого. Тел.: 0 67 4040137, агенство 
нерухомості.
Куплю житловий будинок в селі Гора, с.Велика 
Олександрівка, с. Дударків. Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника 10 со-
ток під будівництво в м. Бориспіль. Тел.: 0 67 
4040137, агенство нерухомості.
Куплю земельну ділянку у власника в м. Бори-
спіль Тел.: 0 67 4040137, агенство нерухомості.
Куплю земельну ділянку у власника в м. Бо-
риспіль або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе. 
Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в селі  Гора 
від 5 до 100 га. Тел.: 0 67 4040137, Дмитро.
Куплю земельну ділянку у власника в селі Ве-
лика або Мала Олександрівка, с. Гора, с. Ща-
сливе або с. Проліски від 5 соток. Тел.: 0 67 
4040137, Дмитро Борисович.

Здам
Бориспіль

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

Будинок, р-н «Розвилки», 3 кімнати, без умов, 
необхідні меблі, 5000 грн+комунальні. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

Здам житло, всі зручності, поруч магазин АТБ, 
зупинка, розвинена інфраструктура. Тел.: 0 66 
4249193, 0 67 7695807.

Кімнату в приватному, будинку напроти Макдо-
нальдса, 2000 грн. Тел.: 0 67 4503318.

Приміщення с. Старе, Бориспільський р-н, 
950 кв.м, для вирощування птиці та тварин, 
електрика, 0,6 га, 7000 грн. Тел.: 0 67 1646429.

Півбудинку, с. Іванків, 1 кімната, кухня, зручнос-
ті в будинку, 3500 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.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

Vianor м. Бориспіль запрошує на роботу 
шиномонтажників, з/п 15000 грн; автослю-
сарів, з/п 20000 грн; автомийників, з/п 15000 
грн. Тел.: 0 50 8301404, 0 97 8538218.

На роботу потрібні: кухар, бармен, офіціант, 
охоронець. Тел.: 0 66 1153659, 0 63 6363608.

Національна мережа продуктових магази-
нів АТБ запрошує на роботу продавця-кон-
сультанта, 12000 грн/міс. (16 змін); охоронця, 
13150 грн/міс.  Тел.: 0 50 4137236.

Пропонуємо роботу для перукаря з д/р та без 
(але після курсів), в центр краси «Вероніка». З/п 
10000-25000 грн, г/р 2/2, офіційне оформлення 
(відпускні, лікарняні), матеріал для роботи на-
даємо, зручне місцезнаходження салону. Тел.: 
0 67 2344440. 

Підприємство в с. Любарці www.uvc.com.ua 
запрошує на роботу механіка, сервісного ін-
женера, менеджера з продажу (з досвідом 
роботи із с/г технікою). Офіційне працев-
лаштування та соціальні гарантії, мобільний 
зв'язок, спецодяг, є розвозка з Переяслава, 
Броварів, Києва. Тел.: 0 50 3527380.

ÂÀÍÒÀÆÍ² 
ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

Òåë.: 096-876-66-67
097-127-66-05

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

Âèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿÂèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿ

Ï²ÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÃÍ²ÉÏ²ÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÃÍ²É
ÙÅÁ²ÍÜ, Â²ÄÑ²Â, ÁÅÒÎÍÙÅÁ²ÍÜ, Â²ÄÑ²Â, ÁÅÒÎÍ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

ТОРГОВІ МІСЦЯ
Тел.: 0�63�571�48�48м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»
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РОБОТА в м. Бориспіль: електромеханік, РОБОТА в м. Бориспіль: електромеханік, 
механік, вантажники, засипальники сирови-механік, вантажники, засипальники сирови-
ни, укладальник-пакувальник, охоронник, ни, укладальник-пакувальник, охоронник, 
з/п висока, стабільна, повертаємо кошти за з/п висока, стабільна, повертаємо кошти за 
проїзд. Тел.: 0 67 5221290.проїзд. Тел.: 0 67 5221290.

Терміново на підприємство потрібен АНАЛІ-
ТИК, бажано з досвідом роботи, достойна та 
стабільна з/п, проїзд оплачується. Тел.: 0 67 
5221290.

ПРОДАМ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Бориспіль

Сіно, солома в тюках. Ціна договірна. Тел.: 0 
99 9754462, 0 98 7652593.

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, корич-
неве — 300 грн, бордове — 400 грн. Тел.: 0 
95 1492131.

Бригада будівельників виконує абсолютно всі 

види ремонтних робіт: від нуля — під ключ; 

бетонно-монтажні, кладочні, оздоблювальні, 

покрівельні та ін. види. Тел.: 0 67 5056064, 0 

68 1269208.

Вантажні перевезення. Щебінь, відсів, бе-

тон, пісок, грунт, гній. Вивезення будсміття. 

Ліц. АВ №476495 МТЗУ від 16.06.2009 р. Тел.: 

0 96 8766667, 0 97 1276605.

Викачування від 1 до 7 куб.м, без вихідних. 

Тел.: 0 93 7564969, 0 97 5505353, 0 66 4553391.

Масаж, відновлення після інсульту. Диплом 

ЖТ №903606 від 29.02.1984 р., виданий Ки-

ївським медичним училищем №2. Тел.: 0 63 

7550895.

Послуги самоскида. Доставка: пісок, ще-

бінь, відсів, чорнозем. Тел.: 0 96 7662204.
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ОВЕН. Начальство оцiнить вашi 
дiловi якостi вже на початку 
тижня. Перш нiж робити що-не-

будь, ретельно продумайте. Заробiтки в 
цiлому повиннi бути хорошими. У сiм`ї 
зберiгайте почуття гумору.

ТЕЛЕЦЬ. Справ на роботi бу-
де безлiч. Серйознi рiшення при-
ймати краще в другiй половинi 

тижня. Доходи очiкуються нерегулярнi. 
Новi друзi допоможуть по-новому погля-
нути на свiт.
 

БЛИЗНЮКИ. Будьте акуратнi в 
професiйнiй сферi, не пiддайтеся 
на авантюри. В кiнцi тижня вiрогiд-

ний невеликий дохiд. Не позичайте. Придiляй-
те увагу вихованню дiтей i не забувайте батькiв..

РАК.  На службi витрачайте 
енергiю рацiонально, уникайте 
конфлiктiв. Доходи будуть се-

реднi, а ось витрати можуть пiдвищити-
ся. На початку тижня вiрогiднi потрясiння 
i розчарування в особистому життi.

ЛЕВ. На роботi смiливо долай-
те перешкоди i проявляйте свої 
кращi якостi. Доходи на звичай-

ному рiвнi. Чекайте нових знайомств. Лю-
бовнi вiдносини оновляться.

ДІВА. Можливо, вам буде не 
до роботи. Мобiлiзуйтеся, не 
плануйте серйозних справ на 

другу половину тижня. Фiнансовi труд-
нощi вирiшаться за допомогою ро-
дичiв. Доходи — на висотi. 

ТЕРЕЗИ. На професiйному те-
ренi чекає успiх, але для його 
досягнення доведеться добре 

потрудитися. Доходи повиннi зрости. За-
ймiться сiм`єю, вихованням дiтей, впоряд-
куванням будинку.

СКОРПІОН. Багато подiй обi-
цяє професiйна сфера. Не ви-
ключенi зiткнення з началь-

ством. З боргами, якщо вони є, розра-
хуйтеся. Не впадайте в депресiю. 

СТРІЛЕЦЬ. У роботi бiльше 
довiряйте своїм знанням та iн-
туїцiї, не сподiвайтеся на лег-

кi шляхи до успiху. Можлива поява но-
вих джерел доходу. Захочеться оновлень 
iмiджу, почуттiв, обстановки.

КОЗЕРІГ.  Велика кiлькiсть 
контактiв може вас втомити. 
Вiдновить сили i емоцiйну рiв-

новагу домашнiй затишок i робота. Про 
доходи турбуватися не варто. 

ВОДОЛІЙ. Робота зажадає 
активностi, умiння знаходи-
ти правильнi рiшення. Може-

те розраховувати на хороший заробiток. 
Будьте обережнi, у вiдносинах з близьки-
ми прагнiть уникати конфлiктiв, проявiть 
бiльше уваги.

РИБИ. Новi проекти вiд-
кладiть на наступний тиждень. 
Не вплутуйтеся у фiнансовi ша-

храйства. Всi зусилля повиннi бути вина-
городженi. 

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 2-8 ТРАВНЯ


