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УСЕ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ. 
БУДНІ БОРИСПІЛЬСЬКОГО 

ДОБРОВОЛЬЧОГО ФОРМУВАННЯУ БОРИСПОЛІ 
ПЕРЕЙМЕНОВАНО 
ВУЛИЦІ

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ: 
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БЕЗПЕКА

УСЕ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ. 
БУДНІ БОРИСПІЛЬСЬКОГО 
ДОБРОВОЛЬЧОГО 
ФОРМУВАННЯ

 � Від самого початку бойових дій міста Київщини 
опинились під прицілом російської армії, тому відразу 
почали укріплюватись. Бориспіль не став виключенням 
— зводились блокпости, інженерні укріплення. А ще 
з’явилися люди, які готові були покласти своє життя, але 
не пустити ворога до свого дому. Один з таких підрозділів 
— добровольче формування №1 Бориспільської 
територіальної громади.

За тиждень — від 
100 добровольців до 
тисячі бійців

Сьогодні це потужна структу-
ра з великою кількістю підготовле-
них бійців, тоді як на початку їх бу-
ло менше 100. Основою батальйону 
стало громадське формування «Сек-
тор безпеки», яке вже давно діяло в 
місті. Саме керівники цієї організації 
і зробили батальйон таким, яким він 
є зараз. Хоча зізнаються: навіть не 
очікували, що все так вийде.

«Ще до початку повномасштаб-
них дій, зважаючи на інформацію, 
яка надходила зі ЗМІ, у сквері Со-
цмістечка зібралось близько 100 
осіб, ветеранів АТО/ООС. Ми обго-
ворили наші дії на випадок війни: 
де збираємось, якщо зникне зв’я-
зок, що робимо тощо.

24 лютого ми прокинулись, як і 
уся країна, від вибухів. Зв’язок був, 
домовились зустрітись. Ми плану-
вали, що збереться близько 20 осіб 
із «Сектору безпеки», а прийшло 
майже 70. Пішли до міської ради, 
аби дізнатись про ситуацію та на-
ші подальші дії», — згадує керівник 
батальйону Рустам Хамракулов.

За його словами, кожен узяв, що 
мав — особисту зброю, мисливські 
карабіни, пістолети, а вже наступ-
ного дня добровольці отримали бо-
йову зброю. На цей момент їх було 
вже близько 160. А вже за тиждень 
кількість людей у загоні зросла до 
розмірів повноцінного батальйону. 

«Відсотків 75 нашого формуван-
ня — це люди, які ніколи не трима-
ли в руках зброї, не служили в ар-
мії. Але коли виникла загроза, во-
ни виявили бажання захищати свій 
дім. Свої родини відправили на за-
хід, а самі прийшли до нас, аби ста-
ти на захист міста. Коли про це ду-
маєш, відчуваєш гордість за наших 
людей. Це справжні патріоти. Во-
ни не пішли в тероборону, в ро-
ту охорони, де платять зарплату. 
Вони прийшли до нас, хоча ми не 
маємо грошового забезпечення, 
отримуємо допомогу лише від во-
лонтерів. Попри це, ніхто навіть 
не думає покинути лави нашого 
формування», — зазначає Рустам 
Хамракулов.

Найважче 
психологічно 

Перший час було важко, зізнаєть-
ся керівник формування. Не було 

згуртованості між окремими під-
розділами, навіть між окремими 
бійцями. Не було чіткого розумін-
ня дій у тих чи інших випадках. Все 
це з часом вирішилося, але спочат-
ку було важко, тим більше, додава-
лося велике психологічне наван-
таження.

«У перший тиждень практично 
ніхто не спав. Усі отримали потуж-
ний заряд адреналіну. Якщо й ля-
гали на відпочинок — не роздя-
галися, навіть взуття не знімали, 
спали з особистою зброєю, гото-
ві по першій тривозі встати на за-
хист міста. Найбільше боялися, 
що ворог ось зараз зайде в місто, 
тому почали посилено його укрі-
плювати», — згадує Рустам Хамра-
кулов.

Ворог стояв на відстані близько 20-
25 кілометрів від Борисполя. Люди це 
розуміли, тому із завзяттям працюва-
ли над укріпленням міста. Роботи, що 
почались від центру міста, з кожним 
днем зміщувались до виїздів з Бори-
споля. Зрештою, інженерними укрі-
пленнями охопили все місто. 

«Ми розуміли, що вони поряд. 
Той же Гіркін постійно писав в ін-
тернеті — коли вже нарешті візь-
муть Бориспіль? Ми розуміли, що 
повз нас у Київ не пройдуть, будуть 
іти через Бориспіль», — зазначає 
заступник командира Юрій Ликов.

Основні завдання 
формування

Основні завдання батальйону — 
чергування на блокпостах та стра-
тегічних об’єктах Бориспільської 
громади, облаштування інженер-
них позицій для ЗСУ. З часом до них 
додалось забезпечення громад-
ського порядку та інші завдання, в 
тому числі контроль за дотриман-
ням заборони на продаж алкоголю. 

Великою проблемою стала і бо-
ротьба з незаконним обігом нарко-
тичних речовин. За словами керів-
ництва батальйону, нині Бориспіль 
перетворився на центр із розпов-
сюдження наркотиків по всьому 
району — сюди приїздять із Бари-
шівки, Яготина й Переяслава. 

«У нас у Борисполі є місце, яке 
ми жартома назвали «Наркобаїв-
кою». Там за кілька днів ми затри-
мали близько 40 осіб, які приїздили 
сюди за закладками. Продавці нар-
котиків чомусь усі закладки зроби-
ли в одному місці, на якому ми по-
тім затримували людей цілими гру-
пами», — розповідає Юрій Ликов.

Волонтерська 
допомога неоціненна

Як і усі добровольчі формуван-
ня, Сектор безпеки існує і розви-
вається завдяки волонтерам з усі-
єї України. 

«Без волонтерів було б важко. 
Вони надають реальну допомогу 
не лише нам, а й людям, які втрати-
ли роботу та не мають грошових за-
ощаджень, щоб вижити. 

Особлива подяка нашому волон-
терському центру «Перемога» і Вікто-
рії Шевц особисто. В нас налагодже-
на чітка співпраця, і те, що в нас не-
має проблем із продуктами — це за-
слуга волонтерів. Не можу згадати 
жодного випадку, щоб ми зверну-
лись за допомогою, а нам відмови-
ли. Завжди швидка та чітка реакція», 
— підкреслює Рустам Хамракулов.

Велику подяку добровольці ви-
словлюють і підприємцям міста, 
які забезпечують їх споряджен-
ням, надають зарядні пристрої та 
інші гаджети, шиють плитоноски чи 
просто годують бійців.

«Я працюю в відділі з контролю 
за благоустроєм, який постійно ко-
гось карає за порушення правил. 
Скажу відверто, навіть не знаю, як 
повернуся до цієї роботи, адже ме-
ні совість не дозволить карати тих 
підприємців, що зараз віддають 
останнє, щоб нам допомогти. На-
приклад, азербайджанці, в яких за-
раз зупинилася вся торгівля, на Ве-
ликдень влаштували нам святко-
вий стіл, зварили величезний казан 
плову та приготували 200 шампурів 
шашлику. А для тих, хто в цей час 
стояв на блокпосту, самі ж запаку-
вали контейнери і розвезли. Або 
громадяни Таджикистану, які тор-
гували на ринку «Зоряний». Коли 
вони їхали з країни, не забрали то-
вар, а ключі віддали нам зі словами: 
«Беріть усе, що вам знадобиться». І 
таких випадків дуже і дуже багато», 
— розповідає Рустам Хамракулов.

Гуманітарні місії після 
звільнення Київщини

Після деокупації Київської об-
ласті та півночі України до завдань 

добровольчого формування дода-
лись і гуманітарні місії на терито-
ріях, що були звільнені від загарб-
ників.

«До 60% тих продуктів, які нам 
тут люди збирали, в окремі дні ми 
відвозили на деокуповані терито-
рії, де вони більш необхідні, адже 
після російської навали там справ-
жня гуманітарна катастрофа. Були 
ми і в Броварському районі, і на 
Чернігівщині, навіть на Херсонщи-
ну їздили», — розповідає Рустам 
Хамракулов.

В той же час не припинялася 
робота й на депутатських округах, 
адже і Рустам Хамракулов, і Юрій 
Ликов є діючими депутатами Бо-
риспільської міської ради. Допо-
магали тим, хто цього потребує, 
продуктами харчування, розвози-
ли продуктові набори. 

Війна відійшла, але 
не закінчилася

Зараз бойові дії віддалилися 
від Борисполя, почали поверта-
тися люди. І відразу розпочались 
розмови про те, що зброю у до-
бровольчих формувань треба за-
брати. 

«Думаю, цю тему порушують ті, 
хто з перших днів війни виїхав із мі-
ста, і лише нещодавно повернувся. 
Вони пересиділи важкий період у 
безпеці і для них вигляд людини зі 
зброєю, навіть на блокпості, шоку-
ючий та неприйнятний. А ось для 
тих, хто залишався увесь небезпеч-
ний період у місті, людина зі зброєю 
— це символ спокою і захисту. Хочу 
зауважити, у країні досі триває вій-
ськовий стан. Цю зброю нам вида-
ли не просто так. Війна лише трохи 
відійшла від нас, але може й повер-
нутися. Бійці підрозділу продовжу-
ють нести службу на блокпостах та 
об’єктах критичної інфраструктури, 
— пояснює співрозмовник. — Ба-
гатьох бійців батальйону почина-
ють викликати на роботу. Ми йде-
мо їм назустріч, відпускаємо, але 
контракт при цьому не розриває-
мо, за людиною зберігається місце 
і зброя. В разі необхідності такий 
боєць за короткий час повертаєть-
ся до лав формування».

Хочуть на передову
За два місяці бійці добровольчо-

го формування пройшли справжню 
бойову підготовку. Адже вони не 
лише стояли на блокпостах, з ними 
постійно проводилась бойова під-
готовка, тактичні заняття, люди от-
римали знання з надання першої 
медичної допомоги. З невеликої 
купки людей із мисливською збро-
єю формування перетворилось на 
потужну бойову одиницю, бійці 
якої розуміють, що їм зараз нічого 
робити в тилу.

«Ми щодня «бомбардуємо» вій-
ськове керівництво країни прохан-
нями направити наш батальйон на 
передній край, на схід або південь 
країни. Гаряче і в Харківській, Хер-
сонській, у Миколаївській облас-
тях. Велика частина наших бійців 
хоче туди, адже розуміють, що кра-
ще зупинити ворога там, аніж чека-
ти біля свого дому. Керівництво не 
проти, але ставить вимогу — всту-
пати до лав ЗСУ. Але нас це не вла-
штовує. За два місяці люди звикли 
один до одного, вони довіряють 
своїм побратимам та керівництву 
батальйона, тому хочуть воювати 
саме в його складі. До того ж, у нас 
є люди,  які не пройдуть медичну 
комісію: хто за віком, хто через по-
ранення, отримані в АТО. Тому че-
рез бюрократичні перепони спра-
ва не рухається», — пояснює Ру-
стам Хамракулов.
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АКТУАЛЬНО

ГАРЯЧА ВОДА 
— СПРАВА ІНДИВІДУАЛЬНА

 � Бориспіль офіційно відмовився від централізованого 
гарячого водопостачання. Таке рішення було прийняте на 
сесії Бориспільської міської ради 19 квітня.

Ірина КОСТЕНКО

Питання про перспективи і по-
требу відновлення централізова-
ного гарячого водопостачання у 
Борисполі звучало у сесійній за-
лі ще у листопаді минулого року. 
З цього приводу директор КП ТМ 
«Бориспільтепломережа» Маріан-
на Желєзко зазначила «Вістям», що 
бойлерні для вироблення гарячої 
води не використовуються з 2014 
року. Після вивчення думки спожи-
вачів і детального аналізу питан-
ня доцільності модернізації систе-
ми гарячого водопостачання, де-
путати дійшли висновку, що від-
новлювати їх немає сенсу. Із 2014 
року, відколи тепломережа не по-
дає гарячу воду, переважна кіль-
кість мешканців багатоповерхівок 
із системою централізованого га-
рячого водопостачання постави-
ла собі електробойлери. Новіші бу-
динки відразу зводилися з ураху-
ванням автономного, поквартир-
ного забезпечення гарячою водою. 

Тож на сесії було прийнято рі-
шення відключити бойлерні від 
централізованого гарячого водо-
постачання. 

«На бойлерні вода подавалася як 
на бойлери, так і на гребінки, якими 
теплоносій розподіляється по бу-

динках. Тому приміщення потрібно 
було опалювати навіть після того, 
як перестали подавати гарячу воду, 
— пояснює керівник підприємства 
— Тож із бойлерних буде винесена 
технологія розподілу теплоносія по 
будинках, і вони самі будуть відклю-
чені від централізованої системи те-
плопостачання. Теплові мережі не-
обхідно перекласти так, щоб вони 
не заходили у бойлерні. Це дасть 
зменшення технологічних втрат у 
мережі, а відповідно і економію ре-
сурсів для підприємства». 

Маріанна Желєзко додала, що 
для тепломережі це дуже великий 
об’єм роботи, який потребує і часу, 
і коштів. За рік не всі бойлерні мож-
на буде відключити. Але ця робота 
виконуватиметься. 

Окрім того, звільняться примі-
щення, які громада зможе вико-
ристовувати на свій розсуд. Якщо 
буде потреба їх опалювати задля 
використання за іншим призна-
ченням. Бориспільтепломережа 
видаватиме технічні умови на ви-
конання таких робіт. Задля цьо-
го буде збережена технічна мож-
ливість прокладати нові мережі з 
найменшими витратами. Зокрема, 
футляри для теплових мереж збе-
режуться. 

ЄДИНИЙ ПОДАТОК ТА ЄСВ У ВІЙСЬКОВИЙ 
ЧАС: ПЛАТИТИ ЧИ НЕ ПЛАТИТИ?

 � На період дії військового стану в Україні держава 
законодавчо закріпила податкові пільги для спрощенців. 
Але залишилися питання, на які поки не може відповісти 
навіть податкова. 

Ірина КОСТЕНКО

Пошуки істини
Багато приватних підприємців, 

які працюють на єдиному податку, 
особливо якщо не мають найманих 
працівників, з бухгалтерією знайомі 
у міру необхідності сплачувати по-
датки, внески до пенсійного фонду 
та здавати звіти. Зрозуміти суть змін 
у податковому законодавстві їм ду-
же непросто. З подібними пробле-
мами зіткнулися і в родині автора. 
Особливо незрозумілим є момент із 
наданим правом не сплачувати єди-
ний податок, якщо підприємець не 
працює. Штрафні санкції не нарахо-
вуються, це зрозуміло. Але як дове-
сти, що у такому відносно мирному 
місті, як Бориспіль, ти не міг працю-
вати і не працював? Чи не заявить 
потім держава, що після завершення 
війни і всіх визначених законом тер-
мінів ці податки все одно доведеться 
заплатити? На це питання не змогли 
відповісти навіть у центрі обслуго-
вування платників Бориспільського 
відділення Броварської ОДПІ.

У пошуках відповідей довелося 
звертатися до інтернет ресурсів, 
аналітичних матеріалів незалеж-
них податкових консультантів, офі-
ційних джерел у мережі.  

  

Детально про важливе
Про Єдиний податок та ЄСВ для 

ФОП під час воєнного стану вдало-
ся з’ясувати таке.

• Для ФОП 1 або 2 групи тимча-
сово, з 1 квітня 2022 року до при-
пинення або скасування воєнно-
го, надзвичайного стану на тери-
торії України, встановлені спеці-
альні правила:

— такі платники мають право не 
сплачувати єдиний податок;

— декларація платника єдиного 
податку, фізичної особи — підприєм-
ця, не заповнюється за період, в яко-
му єдиний податок не сплачувався.

Це право не сплачувати єдиний 
податок, а не звільнення від опо-
даткування. Тому, якщо платник має 
можливість і бажання підтримати 
фінансову стабільність територіаль-
ної громади та держави у період во-
єнного стану, він так само може за-
платити єдиний податок і відобрази-
ти таку сплату у декларації.

• Також ФОПи–«єдинники» (так 
само, як ФОП на загальній систе-
мі оподаткування та особи, які 

провадять незалежну професій-
ну діяльність та члени фермер-
ського господарства) з 1 березня 
2022 року звільняються від спла-
ти ЄСВ за себе.

На період воєнного стану та про-
тягом 3 місяців після його закінчення 
штрафи та пеня по ЄСВ не застосову-
ються, а перевірки не проводяться.

Відповідно до Закону про ЄСВ 
платники, які скористаються ці-
єю пільгою, розрахунок єдиного 
внеску у складі податкової декла-
рації не заповнюють за період, в 
якому відповідно єдиний внесок 
не нараховувався, не обчислював-
ся та не сплачувався. Підприємцям 
надано право не платити ЄСВ, але 
якщо пізніше несплачене ЄСВ буде 
вказане в декларації, нарахування 
у картці платника з’являться. І за-
платити потрібно буде. Це також не 
позбавляє права добровільно спла-
чувати ЄСВ за себе та зазначати су-
ми такого ЄСВ в декларації з метою 
отримання страхового стажу.

• Ще одне звільнення від спла-
ти ЄСВ встановлене для «єдин-
ників» 2 та 3 груп, яким дозволя-
ється не сплачувати ЄСВ за мобі-
лізованих працівників. Такі суми 
будуть сплачені за працівників 
(щоб ті не втрачали страховий 
стаж) з коштів держбюджету.

Тобто під час періоду мобілізації, 
визначеного Указом Президента 
№69/2022, роботодавці — платники 
єдиного податку, які обрали спро-
щену систему оподаткування, фізич-
ні особи-підприємці, які належать 
до другої та третьої груп платників 
єдиного податку, а також юридичні 
особи, які належать до третьої гру-
пи платників єдиного податку, ма-
ють право за власним рішенням не 
сплачувати єдиний внесок за найма-

них працівників, призваних під час 
мобілізації на військову службу до 
Збройних Сил України.

Суми єдиного внеску, нараховані 
та не сплачені такими роботодав-
цями, сплачуються за рахунок дер-
жавного бюджету, крім періодів, у 
яких ці наймані працівники отри-
мували доходи у вигляді грошового 
забезпечення, з яких було сплаче-
но єдиний внесок за рахунок дер-
жавного бюджету».

• Санкції за порушення закону 
про РРО не застосовуються до 
завершення воєнного стану.

• Пеня не нараховуватиметься 
за порушення, які виникли внас-
лідок форс-мажорів під час воєн-
ного стану.

Питання без 
відповідей

У той же час не вдалося з’ясува-
ти відповідь на основне питання: чи 
не доведеться потім, після війни, по-
вертати борги по несплаченому єди-
ному податку? Навіть якщо це буде 
без пені, сума назбирається чимала. 
Для підприємства, яке не працюва-
ло, особливо, якщо це фізична осо-
ба-підприємець, сума назбирається 
чимала. Контрольним етапом пошу-
ку відповіді став дзвінок на гарячу лі-
нію ДФС України (0-800-501-007). На 
запитання автора, чи є роз’яснення 
стосовно питань по єдиному подат-
ку, у колцентрі відповіли, що деталь-
ніших роз’яснень немає, і які рішен-
ня прийме держава після завершен-
ня періоду дії воєнного стану, ніхто 
передбачити не може. 

Тож найпростіше у цій ситуації 
підприємцям, які можуть працюва-
ти і сплачувати податки.

ВІД 3 ТРАВНЯ НА ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ СКАСОВАНО 
СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕЖИМ СВІТЛОМАСКУВАННЯ

Згідно з наказом начальника Бориспільської районної військової 
адміністрації Київської області від 02 травня 2022 року на території 
Бориспільського району спеціальний режим світломаскування ска-
совано з 05 години 00 хвилин 3 травня 2022 року.

ТЕПЛОМЕРЕЖА КОРЕГУЄ — ВОДОКАНАЛ ЕКОНОМИТЬ
Ірина КОСТЕНКО

Ще наприкінці минулого року 
повідомлялося про те, що Бо-
риспільтепломережа проводить 
аналіз роботи насосів, які підви-
щують тиск води для подачі на 
верхні поверхи багатоповерхі-
вок, щоб зменшити витрати на 
подачу води. Насоси обслуговує 
тепломережа і виставляє рахунки 

за ці послуги Бориспільводока-
налу. 

Директор КП ТМ «Бориспільте-
пломережа» Маріанна Желєзко по-
ділилася з «Вістями» результатами 
проведеної роботи. Вона повідо-
мила, що у першому кварталі 2022 
року завдяки проведеному аналі-
зу і коригуванню роботи підвищу-
вальних насосів вдалося досягти 

зменшення навантаження на них 
і зниження витрат електроенер-
гії на 10 тис. кіловат на місяць (на 
28%, порівняно із першим квар-
талом 2021 року). Відповідно, на 
50% зменшилося навантаження по 
зарплаті персоналу, який задіяний 
на обслуговуванні цих насосів. Це 
дало можливість виставляти менші 
рахунки водоканалу. 

КОМЕНДАНТСЬКА ГОДИНА В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ЗАПРОВАДЖУЄТЬСЯ ЩОДНЯ З 22:00 ДО 5:00

Такі тимчасові обмеження діятимуть з 30 квітня по 8 травня



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.

CПИСОК ПЕРЕЙМЕНОВАНИХ 
ВУЛИЦЬ ЗГІДНО РІШЕННЯ 
СЕСІЇ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ
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ОСВІТА ПІД ЧАС ВІЙНИ: 
ВИХОВАТЕЛІ-БЛОГЕРИ, МУЛЬТИПРЕДМЕТНИЙ ТЕСТ ЗАМІСТЬ 
ЗНО ТА ЗБІЛЬШЕНЕ ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ НА АРХІТЕКТОРІВ

 � Вже котрий рік поспіль навчальний процес в 
українських школах відбувається в умовах постійного 
коригування. І якщо попередній рік пройшов під стягом 
пандемії, цьогоріч школярів з класів вигнала війна. Як буде 
відбуватись завершення навчального року, оцінювання 
учнів та вступна кампанія, «Вістям» розповіла начальник 
управління освіти і науки Тетяна Павленко.

Богдан Рак

— Наскільки сильно довелося 
коригувати навчальний процес 
через військові дії та яким буде 
завершення навчального року?

— Завершення навчального ро-
ку (останній дзвоник і останній 
навчальний день) ми плануємо 27 
травня. До цього дня всі наші за-
клади загальної середньої освіти 
зможуть виконати освітню про-
граму і виставити дітям оцінки. Є 
методичні рекомендації Міністер-
ства освіти і науки про закінчення 
навчального року, яких ми чітко 
дотримуємось. І в першу чергу це 
стосується виставлених оцінок — 
як підсумкових, так і перевідних.

З 28 березня, згідно наказу Бо-
риспільської районної військо-
вої адміністрації, всі наші заклади 
освіти працюють у дистанційно-
му режимі, тому й оцінювання до-
сягнень дітей також відбувається 
дистанційно. Станом на 29 берез-
ня 99,6% наших дітей навчаються в 
дистанційному режимі. Це і ті діти, 
які зараз знаходяться на території 
нашої громади, і ті, які перебува-
ють в інших областях України або 
за кордоном. Є серед них і діти, які 
переїхали в Бориспільську грома-
ду з областей, де йдуть бойові дії. 
Таких учнів 39, вони зараховані до 
наших освітніх закладів. 

Що стосується педагогічного 
складу, то на сьогодні лише 15 пе-
дагогів з різних причин не мають 
змоги працювати дистанційно, всі 
інші працюють.

Щодо останнього дзвоника, бу-
демо дивитися по ситуації, щоб не 
наражати дітей на небезпеку. 

— Що буде з роботою дитячих 
садочків? Адже батьків почина-
ють викликати на роботу, а ді-
тей самих дома не залишиш.

— Заклади дошкільної освіти Бо-
риспільської громади з 28 березня 

працюють в дистанційному режимі. 
Всі звикли, що у садочку дитина мог-
ла поїсти, поспати, за нею був по-
стійний  догляд вихователів, але не 
забуваймо, що головний компонент 
дошкільної освіти — підготовка ди-
тини до школи та дорослого жит-
тя. Фактично наші вихователі стали 
блогерами, і це новий виклик для 
них. Вони створюють відповідний 
контент, який демонструють дітям. 
Звісно, не всі теми можна охопити 
в дистанційному режимі, але нама-
гаємося висвітлити якомога більше 
моментів. Станом на 29 березня 53% 
дітей були підключені до дистанцій-
них занять.

Я розумію батьків, які мають ви-
ходити на роботу. Дитину не мож-
на залишати без нагляду, але ста-
ном на початок травня дозволу 
від військової адміністрації на від-
криття садочків в звичайному ре-
жимі ми не отримували. Регуляр-
ні повітряні тривоги поки не да-
ють змоги відновити цей процес. 
Як тільки буде відповідний доз-
віл, садочки відновлять нормаль-
ну роботу. 

— Як буде проходити оціню-
вання випускників, які докумен-
ти про освіту вони отримають? 
Чи будуть в Борисполі медалісти?

— Дев’яті та одинадцяті класи 
будуть оцінюватись дистанцій-
но. Державна підсумкова атеста-
ція відмінена в 4-му, 9-му та 11-му 
класах. Річні оцінки будуть вистав-
лені згідно рекомендацій МОН за 
результатами роботи учня в пер-
шому та другому семестрах. 

Станом на сьогодні управлін-
ня освіти і науки, спільно з адмі-
ністраціями шкіл, вже підготувало 
замовлення на виготовлення сві-
доцтв для учнів 9-х та 11-х класів. 
Також цьогоріч вперше такі свідо-
цтва отримають учні 4-х класів. 

Цьогоріч в Бориспільській гро-

маді буде 969 випускників 9-х кла-
сів та 611 випускників 11-х класів. 
Претендентів на срібну медаль — 
22, на золоту — 55 учнів.

ЗНО, яке мало проходити в 
червні, скасоване. Його замінили 
мультипредметним тестом, який 
відбуватиметься орієнтовно з 1 по 
15 липня. Конкретні дати поки не 
називають, наразі МОН збирає ін-
формацію про те, в яких закладах 
може відбуватися тестування. Зі 
свого боку, ми вивчили спромож-
ність своєї технічної бази забезпе-
чити онлайн тестування та переда-
ли відповідну інформацію в центр 
оцінювання якості освіти. Чекаємо 
на рішення центру та МОН.

— Багатьох випускників та їх-
ніх батьків цікавлять особливос-
ті цьогорічної вступної кампанії.

— Ми вже отримали відповідні 
документи і накази, що стосують-
ся вищої освіти. Там чітко прописа-
ні можливості випускників. Ще до 
здачі мультипредметного тесту всі 
абітурієнти повинні чітко визначи-
тись, в який ВНЗ вони хочуть всту-
пити. Адже кожен ВНЗ має свої ви-
моги для вступу. Військовий стан 
вніс свої коригування. 

В Міністерстві, під час презента-
ції вступної кампанії 2022 року, бу-
ло зазначено, що онлайн тестуван-
ня відбуватиметься з трьох пред-
метів: українська мова, математи-
ка та історія України. Для різних 

спеціальностей будуть встановле-
ні різні коефіцієнти оцінок. Напри-
клад, для економічного напрямку 
головним буде результат з матема-
тики, філологічного — мова. 

Для вступу на бакалаврат будуть 
необхідні результат тесту, мотива-
ційний лист і заява. Подання до-
кументів та підтвердження місця 
навчання буде здійснюватися че-
рез інтернет. Що стосується закла-
дів вищої освіти з творчими спе-
ціальностями, то там буде додат-
ковий творчий конкурс. Дату його 
проведення кожен ВНЗ буде ви-
значати додатково.

Звертаю увагу на те, що через 
бойові дії чимало ВНЗ зі сходу 
України переїхали в Київ чи на за-
хід України. 

Цікаво, що цього року буде 
збільшено державне замовлен-
ня за деякими спеціальностями. 
Це архітектурні та економічні на-
прямки, фахівці з яких будуть не-
обхідні після завершення війни, 
аби відбудовувати країну. 

Що стосується внутрішньо перемі-
щених осіб, які збираються цього ро-
ку вступати до ВНЗ, то Міністерство 
передбачило для них низку пільг.

— Як будуть формувати-
ся перші класи наступного на-
вчального року? Як подавати за-
яви батькам, особливо тим, хто 
зараз перебуває на заході краї-
ни або за кордоном?

— Вже є наказ управління осві-
ти і науки про набір майбутніх пер-
шокласників. Подання заяв три-
ває. Батьки можуть принести за-
яву особисто або надіслати її на 
електронну пошту закладу. На 
сайті кожного закладу є відповід-
ний розділ з переліком докумен-
тів. Прийом заяв триватиме до 31 
травня.

Станом на 20 квітня вже зареє-
стровано 465 заяв. Це приблизно 
22 класи. Загалом ми плануємо на-
брати 46 перших класів (близько 
1300 учнів).

Особливості майбутнього на-
вчального року поки не відомі ні-
кому. 

Документи, 
які необхідно подавати:
• заява; 
• копія свідоцтва про 
народження дитини;
• медична довідка 086-1\о, 
видана сімейним лікарем;
• документ, який підтверджує 
проживання дитини на 
території мікрорайону 
(паспорт одного з батьків, 
довідка про реєстрацію тощо) 
— подається за бажанням і за 
умови, що родина проживає 
на закріпленій за навчальним 
закладом території.
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Білборд (або бігборд), рекламний щит  —  вид зовнішньої реклами у вигляді щита, 
що встановлюється зазвичай уздовж вулиць, трас. Це висока, окрема конструкція, яка 
потрапляє у поле зору водіїв, пасажирів та пішоходів.

Реклама на бордах є дієвим інструментом для проведення разових і довгостро-
кових рекламних кампаній.
До уваги підприємців м. Бориспіль!
Пропонуємо, НА ВИГІДНИХ УМОВАХ, площі для розміщення вашої реклами.
Вільні площі: 
— вул. Київський Шлях; 
— вул. Суворова;
— вул. Глибоцька.

Більш детальну інформацію щодо розміщення та цінової політики можна 
дізнатися за тел.: (067) 238-88-58, (067) 353-62-96



НЕРУХОМІСТЬ
Куплю

Бориспіль

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 повер-
сі в місті Бориспіль під офіс, дачу в селі 
Чубінське, с.Кийлів, с.Проців. . Тел.: 0 67 
4040137, агенство нерухомості.
Куплю 1 кімнатну квартиру в м. Бориспіль 
в  с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе, с. 
Олександрівка, 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.Ве-
лика 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. 
Бориспіль Тел.: 0 67 4040137, агенство 
нерухомості.
Куплю земельну ділянку у власника в м. 
Бориспіль або с. Гора, с. Чубинське, с. Ща-
сливе. 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 
Велика або Мала Олександрівка, с. Гора, 
с. Щасливе або с. Проліски від 5 соток. 
Тел.: 0 67 4040137, Дмитро Борисович.

Здам
Бориспіль

1-к кв., район Екомаркету, бойлер, праль-
на машинка, 4000 грн. Тел.: 0 67 4503318.
3-к кв., район Променя, частково меблі, 
бойдлер, 3000 грн. Тел.: 0 67 4503318.
Здам житло, всі зручності, поруч магазин 
АТБ, зупинка, розвинена інфраструктура. 
Тел.: 0 66 4249193, 0 67 7695807.
Кіоск, ринок «Центральний», 22 кв.м, 
розташований на алеї. Тел.: 0 97 
8581695.

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

НАЙМУ
Бориспіль

Житло, порядок і охайність гарантую. Тел.: 
0 67 4503318.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

Vianor м. Бориспіль запрошує на ро-
боту шиномонтажників, з/п 15000 грн; 
автослюсарів, з/п 20000 грн; автомий-
ників, з/п 15000 грн. Тел.: 0 50 8301404, 
0 97 8538218.

На роботу потрібні: кухар, бармен, офі-
ціант, охоронець. Тел.: 0 66 1153659, 0 63 
6363608.

Національна мережа продуктових ма-
газинів АТБ запрошує на роботу про-
давця-консультанта, 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 «Ве-
роніка». З/п 10000-25000 грн, г/р 2/2, офі-
ційне оформлення (відпускні, лікарняні), 
матеріал для роботи надаємо, зручне міс-
цезнаходження салону. Тел.: 0 67 2344440. 

РОБОТА в м. Бориспіль: електромеха-
нік, механік, вантажники, засипальники 
сировини, укладальник-пакувальник, 
охоронник, з/п висока, стабільна, по-
вертаємо кошти за проїзд. Тел.: 0 67 
5221290.

ПРОДАМ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Бориспіль

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

ПОСЛУГИ
Бориспіль

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

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

I-VISTI.COM

Оголошення про проведення конкурсу на будівництво соціального та доступного житла 
у багатоквартирному житловому будинку на земельній ділянці загальною площею 0,56 га  
(кадастровий номер: 3210500000:07:012:0059), на вул. Ватутіна у м. Бориспіль.

06.05.2022
Виконавчий комітет Бориспільської міської ради, який є організатором конкурсу, по-

відомляє про проведення конкурсу на будівництво соціального та доступного житла у 
багатоквартирному житловому будинку на земельній ділянці загальною площею 0,56 га  
(кадастровий номер: 3210500000:07:012:0059) по вул. Ватутіна у м. Бориспіль відповідно 
до рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради від 28.04.2022 №172 «Про 
затвердження Порядку та проведення конкурсу на будівництво соціального та доступного 
житла у багатоквартирному житловому будинку на земельній ділянці загальною площею 
0,56 га (кадастровий номер: 3210500000:07:012:0059) по вул. Ватутіна у м. Бориспіль».

Дата та місце проведення Конкурсу: 
24 травня 2022 року (15 год. 00 хв.), Київська обл., місто Бориспіль, вул. Київський Шлях, 

будинок 72, каб. № 305.
Термін прийняття конкурсної документації та конкурсної пропозиції:
до 11 год. 00 хв. 24 травня 2022 року 
Адреса, номер телефону і режим роботи конкурсної комісії:
Київська обл., місто Бориспіль, вул. Київський Шлях, будинок 72, 
тел. (04595) 6-36-61; понеділок-п’ятниця з 09 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.
Посадова особа організатора конкурсу, уповноважена здійснювати зв’язок із учасни-

ками: Рішовська Оксана Валентинівна — заступник начальника управління капітального 
будівництва міської ради, тел. (04595) 6-36-61.

Оголошення про проведення конкурсу на будівництво соціального та доступного житла 
у багатоквартирному житловому будинку на земельній ділянці загальною площею 1,4216 га  

(кадастровий номер: 3210500000:09:003:0004) вул. Тургенєва у м. Бориспіль.
06.05.2022
Виконавчий комітет Бориспільської міської ради, який є організатором конкурсу, по-

відомляє про проведення конкурсу на будівництво соціального та доступного житла у 
багатоквартирному житловому будинку на земельній ділянці загальною площею 1,4216 га  
(кадастровий номер: 3210500000:09:003:0004) по вул. Тургенєва у м. Бориспіль відповідно 
до рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради від 28.04.2022 №173 «Про 
затвердження Порядку та проведення конкурсу на будівництво соціального та доступного 
житла у багатоквартирному житловому будинку на земельній ділянці загальною площею 
1,4216 га (кадастровий номер: 3210500000:09:003:0004) по вул. Тургенєва у м. Бориспіль».

Дата та місце проведення Конкурсу: 
24 травня 2022 року (15 год. 00 хв.), Київська обл., місто Бориспіль, вул. Київський Шлях, 

будинок 72, каб. № 305.
Термін прийняття конкурсної документації та конкурсної пропозиції:
до 11 год. 00 хв. 24 травня 2022 року 
Адреса, номер телефону і режим роботи конкурсної комісії:
Київська обл., місто Бориспіль, вул. Київський Шлях, будинок 72, 
тел. (04595) 6-36-61; понеділок-п’ятниця з 09 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.
Посадова особа організатора конкурсу, уповноважена здійснювати зв’язок із учасни-

ками: Рішовська Оксана Валентинівна — заступник начальника управління капітального 
будівництва міської ради, тел. (04595) 6-36-61.
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РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В ІНТЕРНЕТІ, 
ЗАЛИШАЙТЕ СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ УЧАСТЬ В 

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ



ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В ІНТЕРНЕТІ, 
ЗАЛИШАЙТЕ СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ УЧАСТЬ В 

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.
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Засновник: ТОВ «Будінвесттехноіндустрія ХХІ століття».
Видавець: ТОВ «Редакція газети «Вісті.Інформація.Реклама», м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 69а.
Друк: ТОВ «Мега-Поліграф», м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14.
Наклад: 10200 прим., зам. №200325-11.

А якщо вам потрібно пофарбувати нату-
ральну 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-монтажні, 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.

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.

РІЗНЕ
Бориспіль

Втрачений Сертифікат на право власності на зе-
мельну частку, пай серія КВ №146493, виданий 
на ім’я Кибкало Андрія Серафимовича «КСП Гли-
боке» Бориспільського району 31.12.1996 р., вва-
жати недійсним.

Жінка догляне людину похилого віку з правом 
успадкування майна. Тел.: 0 67 8665792.
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ОВЕН. Завдяки припли-
ву творчих сил вам вдасться 
знайти нестандартне рішен-

ня у складній справі, придумати щось 
оригінальне, що викликає захоплення 
оточуючих.

ТЕЛЕЦЬ. Не все бажане реалі-
зується, але не варто впадати від 
цього у розпач. Постарайтеся 

врівноважити чаші терезів свого настрою 
та емоційного стану.
 

БЛИЗНЮКИ. Несподіваний 
поворот подій відкриє перед 
вами нові можливості. Не роз-

мовляйте з підозрілими особами. У ви-
хідні бажано зайнятися наведенням по-
рядку в квартирі. 

РАК.  Більше впевненості у 
своїх силах. Зараз також дуже 
важливо зберігати емоційну 

рівновагу. Можуть з'явитися думки про 
зміни роботи, але не поспішайте з оста-
точним рішенням.

ЛЕВ. Ділове навантаження може 
створити деяку напругу. Можливі 
спроби обдурити вас із боку діло-

вих партнерів. Багато справ і проектів вима-
гатимуть додаткових витрат та зусиль.

ДІВА. Можливі зміни у пла-
нах через фінансові пробле-
ми. Намагайтеся виділити до-

статньо часу для вирішення відповід-
них справ. Добре подумайте, перш ніж 
встрявати в будь-які конфлікти.

ТЕРЕЗИ. На цьому тижні ви 
можете спонукати оточуючих 
на перспективну спільну спра-

ву, проте без вашої особистої участі все 
загрожує розсипатися, тому тільки орга-
нізатором залишитися не вийде.

СКОРПІОН. Можливі непе-
редбачені заходи, причому 
відповідати вам доведеться 

не тільки і не стільки за себе, скільки за 
успіхи та проблеми інших людей.

СТРІЛЕЦЬ. Може предста-
витися чудова можливість для 
творчого зростання та розвит-

ку. Розкажіть начальству свої нові ідеї та 
розробки — наразі  для цього настав зруч-
ний момент.

КОЗЕРІГ.  Постарайтеся бу-
ти завбачливішим. З'явиться 
можливість отримати потріб-

ну інформацію, яка дозволить розшири-
ти ваші можливості.

ВОДОЛІЙ. Постарайтеся не 
приймати поспішних рішень, 
а заодно не впадайте в смуток 

і черпайте бадьорість у вдачах. Можуть 
з'явитися напружені відносини у діловій 
сфері.

РИБИ. Не дозволяйте парт-
нерам по роботі втягнути се-
бе в конфліктну ситуацію. Ви 

дізнаєтесь щось нове з питання, яке вас 
цікавить. Візит до родичів матиме на вас 
сприятливий вплив.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 9-15 ТРАВНЯ


