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НОВИНИ КОРОТКО

ПОДІЛИЛИСЯ КРОВ’Ю
 � 6 травня у Борисполі відбувся День донора — вдруге 

після початку повномасштабного нападу агресора.

ХТО МОЖЕ ПІТИ НА 
ПЕНСІЮ РАНІШЕ?

 � 30 квітня 2022 року набрав чинності Закон України «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення 
пенсійного законодавства» від 15.02.2022 р. №2040-IX, 
яким урегульовано низку питань у сфері пенсійного 
забезпечення громадян.

Ірина КОСТЕНКО 

Донорська кров потрібна завж-
ди, але під час війни це особливо 
актуально. Попередній день до-
нора у нашому місті проводився 
25 лютого — наступного дня піс-
ля початку війни. 

Про те, як проходить забір кро-
ві цього разу, «Вістям» розповів 
Василь Лисиця, який на період 
відсутності Олександра Щура ви-
конує обов’язки директора КНП 
«Бориспільська багатопрофіль-
на лікарня інтенсивного лікуван-
ня». Він повідомив, що така три-
вала перерва між візитами бри-
гад по забору крові пов’язана з 
труднощами логістики: дорога з 
Києва потребувала багато часу, а 
можливості людей пересуватися 
містом були обмежені. Крім того, 
попереднього разу крові було за-
брано достатньо, і Бориспіль от-
римував усі необхідні препарати 
крові у міру потреби. 

6 травня працювали дві брига-
ди по забору крові. Роботу роз-
почали о 9.00. Хоч людей і було 
багато, такого ажіотажу серед ба-
жаючих стати донорами, як у лю-
тому, не було. 

Про підсумки Дня донора по-
відомив в.о. медичного директо-
ра ББЛІЛ Павло Мотько. Він зазна-
чив, що роботу бригад по забору 
крові утруднювали часті повітря-
ні тривоги. За його словами, здати 
кров змогли 107 осіб. Ще 10 бажа-
ючих не були допущені за медич-
ними показниками, а 20 не доче-
калися саме через повітряні три-
воги. Загалом, за словами Павла 
Мотька, дні донора планується 
проводити регулярно. Для цьо-
го вже налагоджено співпрацю з 
КНП Київської обласної ради «Ки-
ївський обласний центр служби 
крові». Приміщення для проце-
дури надає приватний медичний 
центр «Скандіагностика».

Згідно з законом відновлюється 
можливість дострокового призна-
чення пенсії за віком, якщо трудо-
вий договір розривається з ініціа-
тиви роботодавця у зв’язку зі змі-
нами в організації виробництва та 
праці. Утому числі це:

• ліквідація;
• реорганізація;
• банкрутство;
• перепрофілювання підприєм-

ства, установи, організації; 
• скорочення чисельності або 

штату працівників.
Дострокова пенсія признача-

тиметься особам, яким на день 
звільнення залишилося не біль-
ше ніж півтора року до досяг-
нення пенсійного віку, які заре-
єструвалися у державній службі 
зайнятості, але для яких відсут-
ня підходяща робота, та мають 
страховий стаж, необхідний для 
призначення пенсії за віком у мі-
німальному розмірі (35 років — 
для чоловіків, 30 років — для жі-
нок).

Дострокова пенсія за 1,5 роки 
до досягнення пенсійного віку та-
кож призначатиметься особам, тру-
довий договір з якими розірвано з 
ініціативи роботодавця у зв’язку з 
виявленням невідповідності пра-

цівника займаній посаді за станом 
здоров’я.

Запроваджується дострокове 
пенсійне забезпечення матерям (у 
разі їх відсутності — батькам) тяж-
ко хворих дітей (хворих на тяжке 
перинатальне ураження нервової 
системи, тяжку вроджену ваду роз-
витку, рідкісне орфанне захворю-
вання, онкологічне, онкогематоло-
гічне захворювання, дитячий це-
ребральний параліч, тяжкий пси-
хічний розлад, цукровий діабет I 
типу (інсулінозалежний), що мають 
гостре або хронічне захворюван-
ня нирок IV ступеню, які отрима-
ли тяжку травму, потребують тран-
сплантації органа, потребують па-
ліативної допомоги), яким не вста-
новлено інвалідність, які виховали 
їх до досягнення шестирічного віку.

Законом запроваджується що-
річна індексація всіх пенсій, в т.ч. 
державним службовцям та нау-
ковцям, та встановлено термін її 
проведення — з 1 березня. Поря-
док проведення індексації пенсій 
визначатиметься Кабінетом Міні-
стрів України, з урахуванням кое-
фіцієнта збільшення, що визнача-
ється відповідно до частини другої 
ст. 42 Закону України «Про загаль-
нообов’язкове державне пенсійне 

страхування». Закон у цій частині, 
незважаючи на те, що основна ча-
стина його норм набрала чинності 
з 30.04.2022 р., застосовуватиметь-
ся з 1 березня цього року.

Урегульовано питання зара-
хування до страхового стажу для 
призначення пенсії депортованим 
особам, які знаходилися на спецпо-
селенні (період якого визначаєть-
ся з моменту депортації до мо-
менту зняття режиму спецпосе-
лень включно), періоду роботи на 
спецпоселенні, у потрійному розмі-
рі (за рахунок Державного бюдже-
ту України).

З 1 жовтня 2022 р. набирають 
чинності норми щодо підвищення 
мінімальних розмірів пенсій по ін-
валідності, призначених відповід-
но до Закону України «Про пенсій-
не забезпечення осіб, звільнених 
з військової служби, та деяких ін-
ших осіб».

Законом також урегульовано ін-
ші питання у сфері пенсійного за-
безпечення. Ознайомитися з його 
повним текстом можна за посилан-
ням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2040-20#Text

Підготовлено за інформацією 
офіційного веб-порталу федерації 
професійних спілок України 

У БОРИСПОЛІ ПОЧАЛО ДІЯТИ ВІДДІЛЕННЯ 
НЕЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Враховуючи воєнний стан, від-
сутність транспортного сполучен-
ня з багатьма районами Борисполя 
та деякими селами Бориспільської 
ОТГ, а також селами прилеглих гро-
мад, на базі КНП «Бориспільський 
міський центр первинної медичної 
допомоги» з 01.04.2022 року роз-
починає діяти відділення неекс-
треної медичної допомоги (ВНМД). 
Медичну допомогу, яка відповідає 
неекстреним викликам (постано-
ва КМУ від 16.12.2020 року №1271), 
можна буде отримати з 8:00 до 
19:00 кожного дня без вихідних як 
безпосередньо в міській амбула-
торії №1, так і по виклику за місцем 
проживання.

Про це повідомив керівник під-
приємства Євгеній Черенок на сто-
рінці у мережі Фейсбук.

За його словами, надання медич-
них послуг на час воєнного стану 
безкоштовне, приймаються лише по-
жертви на підтримку Збройних Сил 
України (через Приват24) та/або на 
паливо для санітарного транспорту.

Бригаду ВНМД можна викли-
кати в наступних випадках:

— діагностичне обстеження (ЕКГ, 
вимірювання артеріального тиску, 
глюкози крові, холестерину, швид-
ке тестування на антиген СOVID-19;

— вакцинація проти СOVID-19 

вакциною CoronaVac;
— проведення маніпуляцій 

(ін’єкцій, інфузійної терапії);
— догляд за важкохворими, за 

онкохворими, за пацієнтам, яким 
надається паліативна допомога;

— медична допомога пацієнтам з 
інвалідністю, стан яких не дозволяє 
самостійно добратися до лікуваль-
ного закладу;

— при t≥38,5˚С та висипом на тілі;
— пацієнти з неврологічними 

захворюваннями або наслідка-
ми неврологічних захворювань, 
які супроводжуються виражени-
ми порушеннями рухової актив-
ності;

— пацієнти з захворюванням 
серцево-судинної системи, які су-
проводжуються хронічною сер-
цевою недостатністю ІІБст. ФК 
ІІІ,ІV; ІІІст;

— діти першого року життя з під-
вищеною t≥38,5˚С понад доби;

— пацієнти в післяопераційно-
му періоді;

— пацієнти після перенесеної 
складної травми опорно-рухового 
апарату (переломи кісток нижніх 
кінцівок, тазу, хребта);

— інші стани після погодження з 
лікарями центру;

— транспортування з дому до лі-
карні або навпаки, транспортуван-

ня в лікувальні заклади м. Києва (з 
попереднім погодженням). 

Переліченими послугами можуть 
скористуватися всі, незалежно від 
наявності декларації.

Поки послуга надається в пілот-
ному режимі, її замовлення здійс-
нюється до 18:00. Якщо послуга бу-
де користуватися попитом, то від-
ділення переведуть на цілодобо-
вий режим.

Враховуючи вище викладене, на-
голосив Євгеній Черенок, робота 
чергового кабінету в міській амбу-
латорії №2 припиняється, точніше, 
переноситься в міську амбулато-
рію №1.

Для замовлення послуги теле-
фонуйте в будні з 8:00 до 18:00 за 
номером +380 93 089 5040. Після 
того, як ви чітко відповісте на всі 
поставлені диспетчером питання, 
вам повідомлять орієнтовний час 
прибуття бригади неекстреної ме-
дичної допомоги.

Важливо! Бригада не виїз-
дить у місця проведення актив-
них бойових дій, але може ева-
куювати легких стабілізованих 
поранених з «зеленої» зони. 
Екстрені виклики не обслуго-
вуються. 

«Я підписав Закон про ленд-ліз та захист 
демократії в Україні 2022 року. Цей 
законопроект є ще одним важливим 

інструментом нашої підтримки України та її 
народу в їх боротьбі за захист своєї країни та 

демократії від жорстокої війни Путіна», 
— Президент США Джо Байден
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ДОПОМОЖЕМО ВСІМ

«СВОЇМ» — НЕ БАЙДУЖЕ
 � Ми живемо у важкий час військової агресії Росії. Зараз 

увесь народ піднявся на захист країни, майже ніхто не 
залишився осторонь. Мешканці міста, які з другого дня 
війни розпочали волонтерську діяльність у Борисполі, 
згодом заснували об’єднання з символічною назвою 
«Свої». З його учасниками і зустрілися «Вісті».

Тетяна Цілик

Є потреба — 
буде рішення

Волонтерське об’єднання «Свої» 
об’єднало звичайних людей, під-
приємців, і навіть цілі підприєм-
ства. Всі допомагають, хто чим мо-
же, при цьому виявляючи надзви-
чайну скромність —  не афішуючи 
свої імена та роботу. 

Організація не має постійних 
надходжень спонсорської чи фі-
нансової допомоги. Коли бачать 
потребу, починають разом шука-
ти рішення, знаходять його та від-
правляють допомогу. Спочатку за-
ймалися переважно військовими, 
також допомагали людям, що зали-
шилися без рідних — літнього віку, 
самотнім, хворим, з обмеженими 
фізичними можливостями.  Пізні-
ше, коли почали звільняти окупо-
вані міста та села Київської облас-
ті, надавали допомогу мешканцям 
деокупованих територій. Систе-
матично допомагають району Пів-
нічна Салтівка в Харкові, який по-
стійно знаходиться під обстріла-
ми. Там теж є волонтери, з якими 
співпрацюють «Свої». Молоді хлоп-
ці з «Харків help» щодня, ризику-
ючи життям, під обстрілами та під 
звуки ПВО розвозять їжу людям, які 
змушені жити в підвалах понад два 
місяці. Містяни готують їжу надво-
рі в бетонних клумбах. Хтось із них 
не зміг евакуюватися вчасно, хтось 
не захотів через страх невизначе-
ності та брак коштів, а хтось зали-
шився охороняти своє майно. Та-
ких людей на Салтівці зараз близь-
ко 4 тисяч. 

Долучалися «Свої» й до гумані-
тарного конвою на Чернігівщину, 
споряджаючи кілька машин із до-
помогою. Були поїздки в Чугуїв та 
Барвінкове під Ізюмом. Зараз готу-
ються до поїздки в Рубіжне. Кожен 
із команди робить свою справу від 
щирого серця, щоб допомогти всім, 
хто цього потребує. 

Всім миром — від 
пошуку до надання 
допомоги

Волонтерське об’єднання «Свої» 
не має керівника, що одноосібно 
приймав би рішення. Коли є про-
блема, яку треба вирішити, всі 
збираються гуртом та вислухову-
ють пропозиції кожного з волон-
терів. Відповідно до цього скла-
дається план дій та розподіляють-
ся й обов’язки. Наприклад, хлопці, 
що мають свої авто, відповідаль-
ні за доставку. Хтось шукає пали-
во чи продукти, хтось займається 
вантажними роботами. В одного з 
членів команди є склад, де «Свої» 

зберігають та сортують продукти. 
Зараз у спільноті задіяно близько 
25 людей та кілька підприємств. Ко-
жен підприємець має своїх праців-
ників, які, якщо є потреба, також 
підключаються до процесу. 

Волонтери згадують історію, яка 
вразила всіх, бо продемонструвала 
найкращі риси українців та вміння 
об’єднуватись заради мети. Якось 
волонтерам запропонували вели-
ку кількість яблук. Тару для пере-
везення вони мали знайти самі, то-
му просто сіли в свої машини та по-
їхали під супермаркети, збирати по 
кілька ящиків. Хтось із волонтерів 
запропонував спробувати попро-
сити ящики на складах на околи-
ці міста. 

Поїхали туди, розповіли про про-
блему Василю Штефану, представ-
нику підприємства ТОВ «Т-САР». Той 
зателефонував сирійцям, що орен-
дують склади. Коли вони дізналися, 
що волонтери збирають допомогу 
для мешканців Харкова, розчули-
лися та виділили не тільки ящики, 
а й свої товари, які зберігалися на 
складах — близько 5 тонн гранатів 
та 3 тонни айви. Вітамінної допомо-
ги вистачило не тільки харків’янам 
— частину фруктів відвезли в Бар-
вінкове, отримали допомогу й вій-
ськові та переселенці. 

«Вітамінна операція» стала при-
кладом злагодженої командної ро-
боти та чіткої організації всього про-
цесу. Так, процесом керували Ната-
лія Федосова та Мар'яна Ярмак, пе-
ребирали фрукти на складі Руслан 
Вітюк та Ігор Островський з коман-
дою 25 осіб, завантажував Олек-
сандр Вітюхов, перевозили фрукти 
декількома машинами Олександр 
Троценко, Андрій Бурий та Олек-
сандр Кирій, паливо надав Ігор Ша-
лімов, а організовував безпечний 
проїзд Борис Писарчук. У місто Бар-
вінкове вітамінний вантаж достави-
ли Олександр Кирій та Андрій Бу-
рий, у Харків — Олександр Кирій, 
Дмитро Довгоброд, Денис Іванов, а 
також Денис Пільтяй. 

Запал не стихає
Незважаючи на те, що на біль-

шості території України бойові дії 
зараз не ведуться, «Свої» мають на 
меті зберегти волонтерський за-
пал, адже розуміють, що допомага-
ти прийдеться ще довго. Тим біль-
ше, до категорій населення, що по-
требують допомоги від волонтерів, 
додалися ще й переселенці. 

Ми навряд чи зможемо пов-
ною мірою зрозуміти, що відчува-
ють люди, які були змушені поки-
нути свої домівки тимчасово або 
ті, хто взагалі залишився без жит-
ла внаслідок бойових дій. Співчут-
тя — це добре, але люди потребу-
ють найнеобхідніших, елементар-
них речей. Лише 10-15% із них ма-

ють кошти на життя, інші, в тому 
числі літні люди та багатодітні ро-
дини, залежать від милосердя ото-
чуючих. Саме тому «Свої» нещодав-
но відвідали Вороньківську грома-
ду, яка прихистила у себе 650 та-
ких людей та передали допомогу 
— продуктово-фруктові набори. 
Також волонтери співпрацюють із 
благодійною організацією «Фунда-
ція Дім Рональда МакДональда в 
Україні», програми якої націлені на 
покращення здоров’я та благопо-
луччя дітей. Зараз вони сфокусува-
лися на допомозі родинам, дитя-
чим лікарням і всім, хто потерпає 
від війни. Роботи ще багато.  

Допомагають усі — 
від школярів до 
підприємців 

Список небайдужих бориспіль-
ців, що долучаються до волонтер-
ської діяльності «Своїх», безкінеч-
ний.

Це і Олександр Кирій — керівник 
ТОВ «SMARTSPASE», підприємства 
з виготовлення ексклюзивних ме-
блів, що з початком війни перефор-
матувалося для пошиття бронежи-
летів та плитоносок, і Андрій Бу-
рий — власник підприємства «Ди-
ван HOLL», який надав свої склади 
під зберігання продукції волонтер-
ського об’єднання та разом із Олек-
сандром Кирієм доправляє гумані-
тарні вантажі в гарячі точки. 

До волонтерського об’єднання 
долучилися і Юрій Сагін (ТОВ «Ара-
та»), Олександр Троценко (компа-
нія «Алнатон»), що має великий 
вантажний автомобіль, який вико-
ристовується для потреб волонтер-
ського об’єднання. 

Підприємець Ігор Захарченко по-
стійно надає матеріали для паку-
вання гуманітарної допомоги, а це 
десятки тисяч пакунків. 

Компанія FISH MARKET на чо-
лі з Кирилом Загоренко — коман-
да працьовитих, позитивних і ду-
же скромних людей. З перших днів 

війни вони готують смачну та по-
живну кашу для захисників та ци-
вільних людей, що знаходяться в 
зоні бойових дій. 

Слід згадати і ПІІ «Мак Дональдз 
Юкрейн Лтд» в особі директора Бо-
риспільської філії Олени Басанець, 
яка за згоди свого керівництва від-
крила двері закладу та віддала все, 
що було, на волонтерські потреби. 

Не залишились осторонь МЕТРО 
КЕШ ЕНД КЕРРІ. Керівник підприєм-
ства у Києві Сергій Брушковський 
постійно допомагав продуктами 
для формування гуманітарних на-
борів.

Велику кількість картоплі на во-
лонтерські потреби надало ТОВ «Бі-
отек» з Городища на чолі з керівни-
ком Олексієм Пальчиковським. 

ФОП Андрій Довбуш надав на во-
лонтерські потреби вітаміни, меди-
каменти та здійснював юридичну 
допомогу. Ріелтор Денис Пільтяй 
також є активним членом коман-
ди, доставляє гуманітарну допомо-
гу по місту, району та до Харкова.  

Благодійний фонд «Журавонь-
ка» на чолі з Олександром Тира-
ном вже понад 8 років займається 
благодійною діяльністю, також ак-
тивно взаємодіє з волонтерським 
об’єднанням «Свої». Після введен-
ня військового стану в Україні БФ 
«Журавонька» вирішили долучити-
ся до армії благодійників та на по-
стійній основі допомагати Зброй-
ним Силам України, правоохорон-
ним органам, добровольчим фор-
муванням територіальних громад, 

а також людям, які постраждали 
чи можуть постраждати від такої 
збройної агресії.

Весь цей час з самого почат-
ку найбільшу допомогу волонтер-
ському об’єднанню «Свої» надавав 
керівник ПРАТ «БКБМ» Ігор Шалі-
мов. Ним надавалося і паливо для 
автомобілів, і приміщення, і інша 
різноманітна допомога.

Зооволонтери, члени коман-
ди Олександр та Антоніна Дмітрі-
єви, власники магазину «Крючок» 
на ринку Зоряний, коли було дуже 
скрутно та холодно, по всьому мі-
сту лікували та годували безпри-
тульних котів та собак.

Долучаються до команди «Сво-
їх» і шкільне самоврядування та ди-
ректор ЗОШ №3 Ірина Панкявічене. 
Так, наприклад, школярі допома-
гали фасувати тальк для військо-
вих та ін. 

Є серед «Своїх» і універсальні 
бійці, що виконували найрізнома-
нітніші завдання: приготування га-
рячої їжі у великих обсягах, сорту-
вання продуктів, пакування, фасу-
вання продуктових наборів, роз-
везення гуманітарної допомоги 
самотнім та інвалідам, підготовка 
стрічок для маскувальних сіток, на-
віть дизайнерські послуги з виго-
товлення волонтерських наклейок. 

Особливо хочеться згадати Сер-
гія та Валентину Пересветових, Бог-
дану Цимбал, Олександра та Тетяну 
Ціликів, Миколу та Галину Лисиць, 
Ігоря Романенка, команди Руслана 
Вітюка та Ігоря Островського, Ана-
толія Гаврилюка — це лише непов-
ний перелік універсальних бійців 
волотерського об’єднання «Свої». 

Волонтерське об’єднання 
«Свої» продовжує свою роботу 
та запрошує усіх небайдужих 
долучитися до допомоги тим, 
хто цього потребує у нелегкі 
воєнні часи. 

facebook.com/groups/ 
1130957857699380



СТЯГ БОРИСПОЛЯ ЗНОВУ ЗАМАЙОРІВ НА 
СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКАХ ЄВРОПИ

 � Збірна України тріумфувала на чемпіонаті Європи з 
пауерліфтингу, який проходив у чеському місті Плзень. У 
командному заліку Україна впевнено посіла перше місце. 
Серед переможців, у складі національної збірної, були 
присутні і вихованці Бориспільської ДЮСШ. 

Богдан Рак

Готуватись особливо 
не було коли

Дорога до змагань була нелегкою, 
зізнається тренер Юрій Ликов. Вій-
на в країні суттєво вплинула на гра-
фік тренувань спортсменів. Адже під 
час активних бойових дій під Києвом 
не було можливості проводити тре-
нування. 

«Двоє моїх вихованців потрапи-
ли до збірної. Після початку бойо-
вих дій спортшкола перестала пра-
цювати, тому я допомагав вихован-
цям тренуватись вдома. Лише по-
тім, коли безпосередня небезпека 
минула, я звернувся до міського го-
лови і відновив для них тренування 
в залі», — згадує Юрій Ликов.

Тренер зізнається, що не чекав 
на великі нагороди, адже повно-
цінно підготуватись до змагань бу-
ло неможливо. До того ж, у збір-
ній України є представники з різ-
них областей та міст, в тому числі 
окупованих. «Хлопці по 5-6 днів ви-
бирались із окупованих територій. 
Незважаючи на це, вони продов-
жили тренуватись, аби гідно пред-
ставити Україну на змаганнях, — 
розповідає Юрій Ликов. — Зіграла 
свою роль і мотивація, адже трене-
ри робили акцент не на перемогах, 

а на тому, що кожне лунання гім-
ну України на змаганнях стане до-
датковим вкладом у перемогу на-
шої країни».

Результат кращий 
за очікування

Вихованці Бориспільської ДЮСШ 
Дмитро Бутенко та Владислав Білоус 
змагались у віковій категорії «юна-
ки». У ваговій категорії до 59 кг Дми-
тро Бутенко став чемпіоном Європи. 

«Місцем задоволений, результа-
том — ні. На Чемпіонаті України мій 
загальний результат у трьох впра-
вах був більше 500 кг. Тут набрав 
лише 486 кг. Але якщо відверто, я 
й на такий результат не розрахову-
вав. Не очікував, що після перерви 
в тренуваннях зможу посісти пер-
ше місце», — прокоментував свою 
перемогу Дмитро Бутенко.

Другий вихованець ДЮСШ, Вла-
дислав Білоус, також відзначився. У 
ваговій категорії до 74 кг він заво-
ював срібну нагороду чемпіонату.

«Хочеться подякувати всім, хто 
допоміг підготуватися та потрапи-
ти на змагання. Це і міський голо-
ва Володимир Борисенко, і наш по-
стійний меценат Ігор Шалімов. Та-
кож хочу подякувати керівнику до-
бровольчого формування Рустаму 

Хамракулову, який пішов мені назу-
стріч та дав змогу працювати з діть-
ми. Цей результат — наша спільна 
перемога», — зазначає Юрій Ликов.

Атмосфера була 
неймовірною

«Нас зустріли дуже тепло. Усі під-
креслювали, що підтримують Укра-
їну, і це надзвичайно важливо. Ад-
же в такі моменти розумієш, що ми 
не одні на цій війні, нас підтримує 
увесь цивілізований світ. Спілку-
вався з тренером з Польші, пока-
зував йому фото та відео того, що 
відбувається в нашій державі. До-
росла людина плакала», — зазна-
чає Юрій Ликов.

Лише в перший день змагань 
гімн України вісім разів лунав для 
наших переможців. Він продовжу-
вав лунати кожного дня, поки зма-
гання не закінчились. Як наслідок 
— перше загальнокомандне місце.

Не зупинимось на 
досягнутому

Наступні важливі змагання для 
наших спортсменів — Чемпіонат 
світу, що проходитиме в кінці серп-
ня в Туреччині. Хлопці вже готують-
ся до цих змагань.

«Сподіваюсь щонайменше під-
твердити свій результат. Звісно, хо-

четься його перевершити та знову 
піднятись на першу сходинку», — 
розмірковує Дмитро Бутенко.

«Добре, що змагання перенесли 
з Еквадору до Туреччини. Це дуже 
важливо для нас, адже дорога бу-
де в рази дешевшою. Часу на під-
готовку в нас достатньо. Бажання 
у спортсменів є. Головне, аби була 
можливість тренуватись», — зазна-
чає Юрій Ликов.
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РІЗНЕ

Ділянка траси М-03 за містом Бориспіль перекрита
Через перекриття ділянки автомобільної дороги М-03 Київ –Харків – Довжанський у Київській 

області, проїзд з Києва у напрямку Полтави здійснюється за двома маршрутами: 
• з Києва через автомобільну дорогу Р-03 Північно-східний об'їзд м.Києва з виїздом на трасу М-03; 
• з Борисполя через трасу Н-08 Запоріжжя – Маріуполь та Т-10-37 і з виїздом на автомобільну 

дорогу М-03.
Радимо водіям враховувати інформацію при плануванні маршрутів.

ДІЛЯНКИ ТРАСИ М-03 КИЇВ – ХАРКІВ НАРАЗІ ВІДКРИТА ДЛЯ ПРОЇЗДУ

Кабінет Міністрів України затвердив 
Постанову від 07 травня 2022 р. № 540 
«Деякі питання виплати у 2022 ро-
ці разової грошової допомоги, пе-
редбаченої Законами України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» і «Про жер-
тви нацистських переслідувань», 
яка передбачає виплату коштів з 
державного бюджету для ветера-
нів війни.

Так, для інвалідів війни 1 групи 
сума такої допомоги складатиме  
4421 гривні, 2 групи — 3 906 гри-
вень, 3 групи — 3391 гривня.

Для учасників бойових дій гро-
шова допомога буде виплачена в 
розмірі 1491 гривня, а для воїнів, 
які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною — 4 421 гривня.

Водночас для членів сімей заги-
блих військових та осіб, що до них 
прирівнюються, передбачили ви-

плату  966 гривень, учасникам вій-
ни — 612 гривень.

Варто зазначити, що такі виплати 
здійснюватимуться:

— органами Пенсійного фонду 
України — ветеранам, які перебу-
вають на обліку в територіальних 
органах Пенсійного фонду Украї-
ни шляхом включення у відомості 
(списки) на виплату пенсій;

— структурними підрозділами з 
питань соціального захисту насе-
лення — для ветеранів, які прохо-
дять військову службу у ЗСУ та ін-
ших військових формуваннях шля-
хом перерахування коштів на спе-
ціальні рахунки військових частин 
за місцем їх служби, а особам, які 
не є військовослужбовцями — на 
поточні рахунки в уповноважених 
банках.

Джерело: КМУ

ВИПЛАТА КОШТІВ З ДЕРЖАВНОГО 
БЮДЖЕТУ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ



Мікрогрін — молоді паростки 
овочів, зелені та трав, які збира-
ють та вживають в їжу після 7–14 
днів від початку посіву у фазі од-
ного-двох повноцінних листочків. 
Розміри паростків бувають від 2,5 
до 4,0 см. 

ЖИТТЯ ПЕРЕМОГЛО 
ВІЙНІ НАПЕРЕКІР

 � Одинадцятикласниця Бориспільського академічного 
ліцею ім. Анатолія Федорчука Валерія Рябоконь, 
перебуваючи в евакуації у Чикаго, виборола перше місце 
у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України 

Ірина КОСТЕНКО

І корисно, і цікаво
Із науковими досягненнями Ва-

лерії Рябоконь журналіста «Вістей» 
познайомила науковий керівник 
вихованки закладу, викладач біо-
логії Валентина Доценко. Учитель-
ка розповіла, що тему роботи юній 
дослідниці підказало життя. 

Валерія віддає перевагу вегетарі-
анському харчуванню. Дівчина по-
бачила, що у супермаркетах про-
дають мікрозелень, яка коштує не-
дешево. Почала вирощувати її вдо-
ма на підвіконні. Це зручно, адже 
не потрібно довго чекати урожаю. 
Коли на уроці біології викладач за-
пропонувала бажаючим займати-
ся науковою роботою, дівчина по-
відомила, що їй цікава мікрозелень 
(англійською «мікрогрін»).  

Наукова робота Валерії Рябоконь 
має назву «Дослідження оптималь-
них умов вирощування продукту мі-
крогрін в домашніх умовах та його 
значення для здоров’я людини» (на-
укове відділення «Біологія та хімія», 
секція «Валеологія»).

Шлях спроб, 
помилок і досягнень

Валентина Доценко пригадує, що 
займатися дослідженнями почали з 
весни 2021 року. Якраз був каран-
тин. Насіння Валерія замовляла че-
рез інтернет. Із величезного ката-
логу пропозицій вирішили обра-
ти п’ять: червону гірчицю, руколу, 
амарант, маш та дайкон.

«Мене, як керівника, захоплюва-
ло те, що дитина сама була зацікав-
лена у роботі, — розповідає викла-
дач. — Вона цим горіла. Докопува-
лася до нюансів, над якими мало 
хто замислювався. Декілька разів 
висаджувала, порівнювала, міня-
ла субстрати, температурні умови. 
Як субстрат використовувала ва-
ту, змочену водою, льняні килимки, 
кокосовий субстрат, універсальний 
грунт, кавову гущу. До речі, кокосо-
вий субстрат виявився найкращим 
для дайкону і машу. Гірчиця ком-
фортно почувалася на ваті. На ка-
вовій гущі нічого не зійшло взага-
лі, на універсальному ґрунті сходи 
були нерівномірними. 

Висівали в школі — спочатку в 
темному приміщенні, потім винес-
ли на підвіконня. Валерія приходи-
ла доглядати за посівами». 

Відкладений захист
Валентина Доценко розповіла, що 

на першому етапі конкурсу-захисту 
робота Валерії посіла І місце. Заре-
єструвалися для участі в обласному 
етапі, відправили роботу. Захист був 
призначений на 24 лютого. 23 люто-
го провели «генеральну репетицію», 
повторили виступ…  

Але почалася війна, дівчина ви-
їхала за кордон. Зараз вона про-
живає у США в м. Чикаго. Керівник 
секції запропонувала провести 
презентацію роботи онлайн. Цьо-
го разу юна дослідниця готувалася 
сама. По-новому підготувала пре-
зентацію, відіслала науковому ке-
рівнику інтернетом, по відео-зв’яз-
ку обговорили виступ. Презента-
ція відбулася 29 квітня. Учителька 
мало що знає про те, як проходив 
захист роботи, адже дитина не ді-
лилася подробицями виступу. Ни-

ні дівчина готується до Всеукраїн-
ського етапу конкурсу.

Майбутню професію 
визначила

Валерія недаремно обрала секцію 
валеології. Вчителька розповіла, що ді-
вчина планує пов’язати себе з медици-
ною, збирається вступати до вищого 
навчального закладу за кордоном. Ни-
ні Валерія живе в Чикаго у друзів. Од-
на, без батьків. Написала своєму нау-
ковому керівнику, що і там уже виро-
щує мікрозелень. Дівчина бере участь 
у програмі підтримки випускників. 

Паралельно з дослідженням Ва-
лерія вивчала вплив мікрозелені на 
здоров’я. У її роботі надано табли-
цю, яка характеризує вплив різних 
видів мікрогріну на здоров’я люди-
ни. Учасниками наукового експери-
менту стала вся родина дівчини — 
10 осіб. Протягом року вони спо-
живали мікрозелень і проводили 
дослідження аналізу крові на вміст 
гемоглобіну. У всіх без винятку рі-
вень гемоглобіну підвищився.

Все починається 
з учителя

Директор Бориспільського акаде-
мічного ліцею Оксана Пономарьо-
ва, знайомлячи кореспондента з Ва-
лентиною Доценко, наголосила: «Це 
гарний вчитель та науковий керів-
ник, що вкладає багато сил у роботу 
з обдарованими дітьми. У цьому ро-
ці стала бронзовим призером облас-
ного етапу конкурсу «Вчитель року». 

Про себе викладач розповіла, що 
у професії вже 34 роки. Викладач бі-
ології, учитель вищої категорії, учи-
тель-методист, відмінник освіти. Пе-
реїхала до Борисполя із Харківської 
області до дочки з онучкою. Почала 
працювати в ліцеї, коли закладу бу-
ло півроку, і ні хвилину не пошкоду-
вала про це. 
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ЧЕРГИ НА ЗАПРАВКАХ ТА БЕНЗИН по 60 гривень: КОЛИ ЗАКІНЧИТЬСЯ ДЕФІЦИТ
Проста в мирний час заправка 

автомобіля під час війни пере-
творилася на справжнє випро-
бування. Мало того, що на ринку 
дефіцит продуктів, так ще й ок-
ремі АЗС вирішили заробити на 
цьому. Що робить влада і коли 
закінчиться криза?

В Україні паливна криза. Третій 
тиждень мільйони українських ав-
томобілістів ледь не щодня стоять 
по кілька годин в чергах на АЗС, 
аби придбати 10-20 літрів дефіцит-
ного бензину чи «дизелю».

Упоратися з кризою на держав-
ному рівні поки не вдається. Попри 
обіцянку уряду розв'язати пробле-
му дефіциту пального за тиждень, 
нафтопродуктів на заправних стан-
ціях за більш ніж десять днів біль-
ше не стало.

Хоча вартість пального офіцій-
но регулює Міністерство економі-
ки, черги на АЗС досі вимірюють-
ся сотнями метрів, а ціни на окре-
мих станціях сягають 60 грн за літр.

Що зробила влада для подолання 
кризи, коли зникнуть черги на АЗС 
та скільки коштуватиме пальне?

Чому не зник 
дефіцит?

Квітнева заява віце-прем'єрки 
Юлії Свириденко про подолання 
паливної кризи «за тиждень» була 
занадто оптимістичною.

Під час війни Україна втрати-
ла російський та білоруський ре-
сурси, країна-агресор заблокувала 
морські порти, зруйнувала Кремен-
чуцький НПЗ та близько 15 нафто-
баз, тому Києву довелося швидко 
налагоджувати постачання з ЄС.

Учасники ринку прогнозували, 
що ситуація стабілізується через мі-
сяць. Песимісти говорили, що кри-
за триватиме три місяці.

Що змінилося за 
останній тиждень?

За словами Свириденко, спілку-
вання з операторами ринку відбу-
вається щодня, і ситуація потроху 
стабілізується.

Учасники ринку підтверджують 
прогрес. «Величезна кількість про-
блем вирішена. За тиждень зроблено 
стільки, скільки не було зроблено за 
весь період», — каже директор гру-
пи компаній Prime Дмитро Льоушкін.

Які рішення були 
ухвалені?

По-перше, скасовані дозволи на 
виїзд бензовозів за кордон.

«Тепер бензовози можуть ви-
їжджати, не витрачаючи час на 
оформлення дозволів на виконан-
ня комерційних перевезень ван-
тажів територіями інших держав», 

— повідомив заступник міністра 
інфраструктури Мустафа Найєм.

По-друге, задля зменшення черг 
на кордоні та пришвидшення по-
ставок пального уряд зменшив 
кількість пунктів пропуску для «єв-
роблях» із семи до трьох.

Крім того, Свириденко заявила 
про рішення, яке дозволить суттє-
во збільшити постачання пально-
го в Україну через Польщу. Ідеться 
про понад 200 тис. тонн нафтопро-
дуктів щомісячно замість нинішніх 
60 тис. тонн.

Мінекономіки також підвищило 
граничну надбавку і ціни на бен-
зин та дизельне пальне, чого ви-
магали трейдери. Станціям дозво-
лили продавати звичайний бензин 
не дорожче 37,69 грн за літр, зви-
чайний дизель — 42,63 грн за літр.

Чому ціни на АЗС 
набагато вищі?

Користуючись ажіотажем, окре-
мі АЗС вирішили не зважати на дер-
жавне регулювання цін і продають 
пальне за спекулятивними цінами. 
Є кілька категорій таких заправни-
ків, каже директор «Консалтингової 
групи А-95» Сергій Куюн.

Перша — несистемні АЗС. Це не-
великі мережі, які відкрито торгу-
ють пальним за завищеними ціна-
ми — 53-60 грн за літр.

Друга — станції, які маскують 

торгівлю за цінами, що значно пе-
ревищують регульовані держа-
вою. Вони або тримають «нулі» на 
стелах, продаючи пальне в гурті, 
де ціна не регулюється, або реалі-
зують нафтопродукти приховано.

«У таких мережах на касі вам за-
пропонують купити пальне через 
додаток або прямо на місці за готів-
ку по 50-60 гривень за літр», — ка-
же Куюн.

Чи буде пальне в 
травні?

За словами Свириденко, на тра-
вень учасники ринку законтракту-
вали купівлю 72 тис. тонн бензину та 
252 тис. тонн дизельного пального.

«При нормальному споживан-
ні в травні нам необхідно 96 тисяч 
тонн бензину та 256 тисяч тонн 
«дизелю». Тобто необхідний ре-
сурс у Європі (у ЄС — ЕП) закон-
трактований. Є логістичні питання, 
які ми вирішуємо в щоденному ре-
жимі», — заявила віцепрем’єрка.

Вона відзначає, що внаслідок де-
фіциту серед населення спостеріга-
ються паніка та ажіотажний попит, 
через що споживання бензину зрос-
ло на 12%, а дизпального — на 27%.

Коли зникнуть черги?
Прогрес у питанні наповнення 

ринку ресурсом є, але черги швид-

ко не зникнуть, у тому числі — че-
рез психологічний фактор.

На відміну від учасників ринку, 
представники влади оптимістичні-
ші щодо термінів подолання кризи.

Голова парламентського коміте-
ту з ПЕК Андрій Герус заявив, що си-
туація з дефіцитом покращиться в 
середині травня. Експерти та учас-
ники ринку прогнозують, що пере-
бої з постачаннями нафтопродуктів 
можуть тривати до кінця червня.

Що буде з цінами?
Представники влади заявляють, 

що від державного регулювання 
цін на пальне відмовлятися не бу-
дуть. За розрахунками Куюна, ни-
нішня формула дозволяє працюва-
ти з нормативним прибутком.

Однак важливо навести лад і зму-
сити всіх учасників ринку продава-
ти пальне за «державними» цінами.

«Якщо зупинити порушення, то 
гуртом купували б менше, і нафто-
продукти йшли б на АЗС та прода-
валися населенню за регульова-
ними цінами. Тоді не було б такого 
тиску на тих, хто дотримується пра-
вил, і не було б таких черг.

Чому ніхто не контролює дотри-
мання граничних цін? У чому сенс 
держрегулювання, якщо його ні-
хто не дотримується і ніхто нікого 
не карає за порушення?» — обурю-
ється Куюн.

Джерело: ЕКОНОМІЧНА ПРАВДА



НЕРУХОМІСТЬ
Продам

БУДИНКИ

Бориспіль

Старий будинок у селі. Ціна договірна. 
Тел.: 0 96 3455162.

Куплю

Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у госпо-
даря. 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 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

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

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.

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

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господа-
ря, 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 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.

Пропонуємо роботу для перукаря з д/р 
та без (але після курсів), в центр кра-
си «Вероніка». З/п 10000-25000 грн, г/р 
2/2, офіційне оформлення (відпускні, лі-
карняні), матеріал для роботи надаємо, 
зручне місцезнаходження 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.

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»
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Актуальний 
вибір!

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В ІНТЕРНЕТІ, 
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ПОСЛУГИ

Бориспіль

А якщо вам потрібно пофарбувати на-
туральну шкіру, то будь ласка: курт-
ка 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, оздо-
блювальні, покрівельні та ін. види. Тел.: 0 
67 5056064, 0 68 1269208.

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

Послуги мотокоси та бензопили. По-
слуги майстра з різних проблем по 
господарстку. Тел.: 0 98 4308420, 0 63 
1588334.

РІЗНЕ
Бориспіль

Втрачене водійське посвідчення категорії 
«А», «В», «С», видане на ім'я Медведок 
Сергія Михайловича Чернігівським МРЕВ 
МВС України, вважати недійсним.

Втрачений атестат про повну загальну 
середню освіту, серія КВ №37037564, та 
додаток до нього 12ААТ №679465, вида-
ні на ім'я Герасименко Вікторії Василівни 
середньою загальноосвітньою школою І-ІІІ 
ст. №217 м. Київ 24.06.2009 р., вважати 
недійсним.  

Жінка догляне людину похилого віку з 
правом успадкування майна. Тел.: 0 67 
8665792.
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ОВЕН. Стережіться службових 
романів, бо вони можуть зана-
пастити вашу кар'єру. Бажа-

но переглянути свій стиль поведінки, 
можливо — змінити імідж. Намагайтеся 
вести себе адекватно ситуації.

ТЕЛЕЦЬ. Багато справ благопо-
лучно завершаться на вашу ко-
ристь. Не уникайте спілкування, 

тому що будь-які контакти можуть вияви-
тися дуже сприятливими.
 

БЛИЗНЮКИ. Постарайтеся 
стежити, кому і що ви кажете 
— велика ймовірність зіткну-

тися з ефектом «зіпсованого телефону»,
тому всі заплутаються і залишаться 
вкрай незадоволені один одним. 

РАК.  У вас з'являться сили для 
нових звершень. Багатство ідей
допоможе проявити себе як лі-

дера та виявити організаторські здібно-
сті. Тиждень буде насичений контактами, 
поїздками, зустрічами та спілкуванням.

ЛЕВ. Тиждень може виявитися 
неоднозначним. Керівництву 
не сподобається ваша зайня-

тість іншими справами в робочий час, 
тому будьте обережнішими.

ДІВА. Ви сьогодні здивуєте 
оточуючих. Постарайтеся, щоб 
їхні емоції з цього приводу бу-

ли позитивними. У вас з'явиться шанс 
підняти свій авторитет і порозумітися на-
віть із самими незговірливими людьми.

ТЕРЕЗИ. Доля випробовува-
тиме вас на міцність, проте ви-
легко подолаєте перешкоди — 

особливо якщо не звертатимете уваги на 
плітки та чутки. Не варто боятися змін, по-
старайтеся відмовитися від старих уявлень.

СКОРПІОН. Ви можете смі-
ливо розширювати свій бізнес 
або розпочинати новий вид ді-

яльності. Будьте готові вдатися до ком-
промісних рішень та виявити весь ди-
пломатичний талант.

СТРІЛЕЦЬ. Зросте наванта-
ження інтелектуального харак-
теру, від вас знадобиться біль-

ше відповідальності. Можливе покращен-
ня відносин з родичами.

КОЗЕРІГ.  Тримайте себе в ру-
ках, оскільки прояви азарту 
тепер зовсім недоречні. По-

жинати плоди своєї праці будете трохи 
пізніше.

ВОДОЛІЙ. Вам знадобляться 
передбачливість та вміння мит-
тєво приймати рішення. Відно-

сини з начальством можуть виявитися на-
пруженими та можуть перерости в кон-
фліктну ситуацію. 

РИБИ. Обережніше з невико-
наними зобов'язаннями, вони 
можуть створити безліч про-

блем у найближчому майбутньому та 
призвести до серйозних помилок у про-
фесійній сфері. 

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 16-22 ТРАВНЯ

Білборд (або бігборд), рекламний щит  —  вид зовнішньої ре-
клами 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 довгострокових 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


