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НОВИНИ КОРОТКО

МУЛЬТИПРЕДМЕТНИЙ ТЕСТ: 
ЧОГО ЧЕКАТИ ВІД ЗАМІНИ ЗНО?

Богдан РАК

У 2022 році у зв'язку з росій-
ською агресією в Україні випус-
кники шкіл, що планують вступа-
ти до вищих навчальних закладів, 
складатимуть національний 
мультипредметний тест замість 
ЗНО. «Вісті» з’ясовували, до чого 
готуватись випускникам.

Міністерство освіти опубліку-
вало термін проведення мульти-
предметного теста для випускни-
ків українських шкіл. Тестування 
проходитиме в три сесії: основ-
на відбудеться з 18 липня по 10 
серпня, додаткова з 16 по 20 
серпня. Також запланована і спе-
ціальна сесія 12–16 вересня.

Така кількість сесій зроблена 
для того, аби ті, хто не матимуть 
змоги прибути до екзаменацій-
них центрів під час основної сесії, 
змогли пройти тестування під час 
додаткової або спеціальної. 

Тест матиме 60 завдань із трьох 
предметів: української мови, мате-
матики та історії України. Він від-
буватиметься онлайн. Відразу піс-
ля його завершення учасники на 
екрані бачитимуть свій результат.

Як зазначають освітяни, ма-
тематика і українська мова не 

є проблемою. Ці предмети є 
обов’язковими на ЗНО, тому 
випускники готувались до них. 
Проблемою може стати третій 
предмет тесту — історія Укра-
їни.

Як зазначив Міністр освіти та 
науки Сергій Шкарлет, вибір цьо-
го предмета невипадковий, адже 
на думку чиновників, його знання 
необхідне для виживання країни 
в умовах війни. 

Втім, педагоги не занадто 
оптимістично сприймають ідею 
чиновників. «Історія України була 
одним із додаткових предметів 
на ЗНО. Тому до нього готувались 
лише ті, кому він потрібен був 
для вступу. Решта готувались до 
інших предметів. Розумієте, діти 
півтора роки готувались до тих 
предметів, які обрали для себе, а 
тут їм кажуть, що доведеться зда-
вати інший предмет. І готуватись 
до тесту доведеться в умовах 
війни в країні. Доводиться якось 
виходити із ситуації, зараз вчи-
тель історії проводить додаткові 
заняття, щоб підготувати дітей 
до тесту», —  зазначає директор 
Бориспільського академічного 
ліцею ім. Анатолія Федорчука 
Оксана Пономарьова.

ЗНАЙОМТЕСЬ, УЧАСНИКИ ПАТРІОТИЧНОГО ФЛЕШМОБУ «ВИШИВАНКА — ГЕНЕТИЧНИЙ КОД НАЦІЇ», 
ЯКИЙ ПРОВОДИТЬ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

БОРГИ ЗА КОМУНАЛКУ СИЛОЮ НЕ СТЯГУВАТИМУТЬ. 

КОМУ СПИШУТЬ?
 � 12 травня 2011 року Верховна Рада України ухвалила 

Закон щодо діяльності з примусового виконання судових 
рішень, рішень інших органів (посадових осіб) у період дії 
воєнного стану (реєстр. №7317).

Ірина КОСТЕНКО

На офіційному вебпорталі парла-
менту України інформаційне управ-
ління Верховної Ради зазначає, що 
прийнятим Законом врегульовано 
деякі питання примусового вико-
нання рішень, за якими відкрито 
виконавчі провадження. 

Примусове виконання рішень 
судів заборонено для боржни-
ків-юридичних осіб, які працю-
ють у сфері:

• виробництва, передачі, розподілу, 
постачання електричної енергії;

• водопостачання та водовідве-
дення;

• вирощування сільськогоспо-
дарських культур, тваринництва, 
виробництва харчових продуктів;

• надання доступу до мережі ін-
тернет;

• виробництва вакцин;
• дослідження у сфері біологіч-

них наук;

• космічну діяльність.
Захищені від виконавчих про-

ваджень підприємства оборон-
но-промислового комплексу, 
органи військового управління, 
з'єднання, військові частини, вищі 
військові навчальні заклади, вій-
ськові навчальні підрозділи за-
кладів вищої освіти, установи та 
організації, які входять до складу 
Збройних сил України, підприєм-
ства залізничного транспорту.

Заборонене виконання рішень 
про стягнення з фізичної особи 
заборгованості за житлово-кому-
нальні послуги.

Але це не звільняє від погашен-
ня боргів після відміни воєнного 
стану і не відміняє оплати кому-
налки, якщо послуги надавалися в 
повному обсязі. Проаналізувавши 
законодавство та рішення, при-
йняті урядом і Верховною Радою 
у період війни, можна підсумувати. 

• У містах та будинках, які омину-
ла війна, комунальні послуги спла-
чувати доведеться, навіть якщо ви 
перебували в евакуації — зокрема, 
квартплату, теплопостачання та все, 
що нараховується без лічильника. 
Якщо зараз не маєте можливості, 
розраховуватиметесь після війни. 

• У оселях, зруйнованих війною, 
плату за комуналку буде скасовано. 
Але доки ще не готовий реєстр зруй-
нованого та пошкодженого майна, 
комунальні рахунки ще можуть над-
ходити.

ХЛОРУВАННЯ ВОДОПРОВІДНИХ 
МЕРЕЖ ТА РЕЗЕРВУАРІВ У БОРИСПОЛІ 
В ТРАВНІ 2022 РОКУ НЕ БУДЕ

КП «БОРИСПІЛЬВОДОКАНАЛ»
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БЛАГОУСТРІЙ

ВУКГ: 
ПРАЦЮЄМО 
СТАБІЛЬНО

 � Незважаючи на війну в країні, комунальне господарство 
Бориспільської громади продовжує працювати. Усі послуги 
надаються вчасно. Як цього вдалось досягти, та з якими 
проблемами стикнулись комунальники з початком війни, 
«Вістям» розповів директор КП «ВУКГ» Микола Корніяка.

Богдан РАК

— Як зараз працює підприєм-
ство?

— Стабільно. Лише в перші два 
дні після початку вторгнення ми не 
працювали. Усі були налякані, ніхто 
не розумів, що буде завтра чи піс-
лязавтра. Нам потрібен був час, аби 
адаптуватись до нових умов. І вже 
на третій день люди вийшли на ро-
боту. В першу чергу ми відновили 
вивіз сміття, потім усі інші види ро-
біт. Звісно, все це відбувалось з ура-
хуванням умов військового часу.

— Чи були проблеми з праців-
никами? Адже багато людей виї-
хало з міста.

— Лише невеликий відсоток пра-
цівників виїхали, це не було критич-
ним для нашої роботи. Для виконан-
ня основних завдань — вивезення 
ТПВ чи дотримання благоустрою — 
персоналу було достатньо. 

— Гаряча лінія працювала?
— Так, причому безперебійно. У 

перші тижні ми навіть збільшували 
кількість працівників, адже дзвінків 
було багато. Були в нас і проблеми 
зі зв’язком. Особливо коли поча-
лись прильоти у Києві, іноді це при-
зводило до пошкоджень ліній. Тоді 
підприємство переходило з IP-те-
лефонії на мобільний та звичайний 
провідний зв’язок. Була налагодже-
на пряма комунікація з адміністра-
цією міста, військовою адміністра-
цією, тому люди оперативно отри-
мували відповіді на всі свої запи-
тання та звернення. 

— Усі комунальні підприєм-
ства міста залучалися до робо-
ти по зведенню фортифікацій-

них споруд. Наскільки це було 
важко?

— У перші дні ми навіть ночува-
ли тут, адже не було можливості на-
віть просто заїхати додому. Скажу 
так: те, що ми зробили за три тижні, 
я не впевнений, що встигли б зро-
бити навіть за півроку мирного ча-
су. Працівники підприємства само-
віддано працювали для захисту гро-
мади. Ніхто не зважав на робочий 
графік, іноді людей навіть доводи-
лось примусово відправляти додо-
му, аби вони хоч трохи перепочили.

— Зараз частину фортифіка-
цій, особливо в центрі міста, роз-
бирають. Ви також берете в цьо-
му участь?

— Так, зараз ми фактично розби-
раємо те, що робили майже три мі-
сяці тому. Але ми не вивозимо ні-
куди ні блоки, ні протитанкові їжа-
ки. Все це складається десь поряд, 
щоб за потреби швидко відновити. 

— Як іде робота з благоустрою 
міста?

— Незважаючи на війну, ми роз-
почали роботи. Після дощів та по-
тепління розпочався інтенсивний 
ріст трави. Ми вже по третьому ко-
лу її косимо. Приділяємо увагу пар-
ковим зонам, особливо Книшовому 
меморіально-парковому комплек-
су. Там є система поливу. Зараз із 
працівниками водоканалу віднов-
люємо її роботу, щоб забезпечува-
ти постійний полив трави. За комп-
лексом також закріплена постійна 
техніка та працівники. Додам, що 
за зиму Книшовий комплекс сер-
йозно постраждав від дій вандалів: 
майже на всіх ліхтарях освітлення 

відсутні металеві кришки, розбито 
16 плафонів. Ми їх демонтували, та 
оперативно відновити, на жаль, не 
можемо. Не через фінанси. Через 
війну купити нові немає де — не всі 
постачальники відновили роботу. 

— Колись ви стверджували, 
що для якісного догляду за зеле-
ними зонами необхідно облаш-
товувати системи автоматично-
го поливу. Чи ведеться робота в 
цьому напрямку?

— Ми досі робимо це за допомо-
гою поливальних машин. Це нее-
фективно та економічно недоціль-
но, особливо зважаючи на ціни на 
пальне. Як би дорого не коштува-
ло встановлення системи автома-
тичного поливу, воно дуже швид-
ко окупиться. Тому я й надалі бу-
ду наполягати на проектуванні та-
ких систем. Коли минулого року 
велись попередні проектні робо-
ти з реконструкції парку, я написав 
у технічних умовах про обов’язко-
вість системи автоматичного поли-
ву. Без неї це буде не парк, а місце 
з деревами, але без трави. Якщо ми 
хочемо гарні та сучасні зелені зони, 
треба змінювати підходи до їх утри-
мання та догляду.

Згадаймо Маріуполь та його пар-
ки. За парком розміром із наш було 
закріплено 14 людей із технікою. 
Там навіть спеціальна машина їзди-
ла плитку мила.

— До речі, якщо ми вже зга-
дали про пальне, чи впливає па-
ливна криза на роботу вашого 
підприємства?

— Це вже не криза, а катастрофа. 
Паливо для нас — проблема номер 

один. Зараз у нас є певний запас, 
але він скоро закінчиться. Ми вже 
зупинили частину тракторної тех-
ніки, а людей відправили в плано-
ві відпустки. Через це руйнуються 
плани з розчищення стихійних сміт-
тєзвалищ на околицях міста та в ста-
ростинських округах. Доведеться 
цю роботу відкласти до перемоги.

— Чи вплине здорожчання па-
лива на вартість послуг із виве-
зення сміття?

— Хоч це і боляче, ми вже роз-
глядаємо можливість підняття та-
рифу на вивезення ТПВ відповід-
но до збільшення цін на пальне. 
Адже сказати, що ми зараз пра-
цюємо «в нуль» — дуже прикра-
сити стан справ. В послугу закла-
дена вартість дизельного паль-
ного 24 грн. Ціни на АЗС бачили 
всі … Ми підготували нові розра-
хунки та передали їх в управління 
житлово-комунального господар-

ства. Подивимось, якою буде ре-
акція. Можливо, управління знай-
де альтернативний вихід із ситу-
ації. Я розумію, що зараз чимало 
людей лишилося без роботи, для 
них на першому місці будуть стоя-
ти продукти харчування, а не спла-
та за комунальні послуги. 

Сьогодні усі опинились у вкрай 
скрутній ситуації, але й ми також. 
Дебіторська заборгованість за ви-
віз ТПВ збільшилася в рази. 

Хочу звернутися до всіх мешкан-
ців нашої громади. Платіть за кому-
нальні послуги. Хоча б по 10%, але 
регулярно. Ви цим дуже підтрима-
єте комунальні підприємства. Адже 
ми нікуди не зникли, ми продовжу-
ємо працювати та надавати вам по-
слуги. Сміття вивозиться, вода тече, 
каналізація працює. А за цим усім 
стоїть повсякденна праця людей, 
яким теж необхідно платити заро-
бітну плату. 

ДО ПІСЛЯ



ОЛЕКСАНДР САФОНОВ: 
«З ПОСІВНОЮ ВПОРАЛИСЯ»

 � В Україні завершується посівна. Про те, як вона 
проходила на Бориспільщині, «Вістям» розповів Олександр 
Сафонов, директор сільськогосподарського підприємства 
СТОВ «Любарецьке», яке займається рослинництвом.

Тетяна ЦІЛИК

На поля вийшли після 
піротехніків

Посівна в нашому регіоні вже за-
кінчується. За словами Олександра 
Сафонова, СТОВ «Любарецьке» до 
посівної готувалося заздалегідь, то-
му обійшлося без особливих про-
блем. Були труднощі лише з реаліза-
цією продукції, тому для залучення 
коштів довелося взяти банківський 
кредит. Зараз підприємство інтен-
сивно займається налагодженням 
торгівельних зв’язків. Найголовніше 
завдання, що потребує вирішення 
— логістика, на яку вплинули труд-
нощі воєнного часу та бойові дії в 
окремих регіонах України. У всіх 
аграріїв було питання — сіяти чи ні, 
інвестувати в агропромисловість чи 
ні. СТОВ «Любарецьке» прийняло рі-
шення проводити посівну, незважа-
ючи на певні побоювання. 

«В Київській області, в деокупо-
ваних регіонах є проблеми з за-
мінованими полями та знищеною 
окупантами технікою. Піротехніки 
(сапери) проходили дороги, якими 
могли під’їжджати до полів, та про-
водили розмінування та знищення 
снарядів. Наші працівники допома-
гали в усуненні наслідків у Бари-

шівському районі, в селах Лук’янів-
ка, Рудницьке. Я приємно враже-
ний нашими людьми — вони всі, 
як один, вийшли на роботу. Вій-
на показала, що саме вони — наш 
найбільший скарб», — розповідає 
Олександр Сафонов. 

Сіяли за звичним 
розкладом

Посівну господарство почало 
своєчасно, без затримок. Роботи 
проводили за звичним графіком: 
закривали вологу, робили перед-
посівну культивацію, вносили до-
брива. Польові роботи почали в 
перші дні квітня. 10-го квітня вже 
сіяли ріпак, 22-го — соняшник та 
кукурудзу. Наразі завершується по-
сів сої. Польові роботи продовжу-
ватимуться й надалі. Спеціалістів у 
СТОВ «Любарецьке» вистачає, ад-
же в ЗСУ призвали лише трьох пра-
цівників. 

Немає проблем і з технікою. 
Своєчасно провели ремонт. В ми-
нулому році провели модерніза-
цію. З паливом є проблеми, як і в 
усіх. Думаю, ситуація до липня ста-
білізується і ринок відрегулює ці-
нову політику, — говорить дирек-
тор підприємства. — Добрива ми 

теж придбали восени, закупили 
все заздалегідь, мінімум докупили 
у військовий час. Швидше за все, 
дефіцит добрив буде спостеріга-
тись у країні восени, тому до цього 
потрібно готуватися заздалегідь».

Допомогою 
від держави не 
користувалися

На запитання, чи отримують сіль-
госпвиробники рекомендації від 
держави щодо переліку посівних 
культур, Олександр Сафонов відпо-
вів, що такого немає: «Жодних по-
рад «зверху», ми керуємося лише 
економічною доцільністю, вигодою 
та логістикою. Звичайно, цього ро-
ку всі дещо змінили свої сівозміни 
на користь більш простих та менш 
затратних: наприклад, більше по-
сіяли ячменя на півночі країни, в 
Чернігівській області. Також посі-
яли яру пшеницю ті, хто вже дав-
но її не сіяв. Збільшили посіви й со-
няшника. Все це за рахунок змен-
шення посівів кукурудзи. Додали-
ся круп’яні культури з орієнтацією 
на внутрішній ринок. Загалом з по-
сівами ситуація стабільна. Все під 
контролем».

В одному зі своїх виступів 
Прем'єр-міністр України Денис Шми-
галь зазначив: «Ми допомогли з на-
сінням, пальним, добривами. Все це 
для того, аби галузь не зупинялася 
та працювала на відновлення укра-
їнської економіки. У березні багато 
хто говорив, що проведення посів-
ної стане одним із найбільших ви-
кликів для держави на економічно-
му фронті. Підбиваючи проміжні під-
сумки, можемо сказати, що ми з цим 
завданням впоралися всі разом».

Коментуючи слова посадовця, 
Олександр Сафонов зауважує: «Дійс-
но, держава пропонувала допомогу. 
Наприклад, ми отримали запит від 
Київської обласної державної адміні-
страції щодо потреби у насінні куку-
рудзи та соняшника, проте відмови-
лися від допомоги, адже мали своє. 
До того ж, держава надає банкам 
державні гарантії забезпечення 80% 
кредитів аграріїв. Працює і програма 
щодо зниження відсотків по креди-
тах. Ми теж отримали такий кредит 
на сільськогосподарські потреби. Га-
рантії по кредитах — це найкраще, 
що може зробити для аграріїв дер-
жава. Підприємцям потрібні гроші, 
далі вони самі знають, на що їх вико-
ристати. Не потрібно забезпечувати 
нас пальним чи насінням централі-
зовано. Воно може бути неякісним 

чи не відповідати потребам сільсько-
господарських підприємств. Не ви-
ключена і корупційна складова. Тому 
краще, щоб бізнес сам себе забезпе-
чував та регулював ринок». 

Чи буде світова 
продовольча криза?

Ціни на світовому ринку вже 
зросли. Ймовірно, через війну світ 
відчує продовольчу кризу, вважає 
Олександр Сафонов. «Є серйозні 
проблеми з експортом. Не працю-
ють морські порти, авіаперевезен-
ня немає, залишається лише заліз-
ничне та автотранспортне сполу-
чення. В результаті маємо зменше-
ний попит, тому й ціни впали. Якщо 
раніше ми реалізовували продук-
цію без відтермінування платежу, 
то наразі даємо вже відстрочку 3-7 
днів. Є партнери, з якими ми пра-
цюємо постійно, таким ідемо назу-
стріч і таким чином підтримуємо 
один одного. В той же час, собівар-
тість агровиробництва надалі бу-
де збільшуватися через зростання 
курсу долара (насіння та запчасти-
ни здебільшого імпортного вироб-
ництва) та здорожчання пального 
та добрив», — вважає керівник під-
приємства.

Компанія СТОВ «Любарецьке» створена в 2003 році. 
Працює близько 200 працівників.
Спеціалізація: рослинництво.
Працює в Бориспільському районі. 

ВИКЛИКИ ПОСІВНОЇ-2022: 
ОКУПОВАНІ РАЙОНИ, БРАК ДОБРИВ ТА 
ЗАПЧАСТИН, ПРОБЛЕМИ ЛОГІСТИКИ ТА 
ЛЮДСЬКІ ВТРАТИ

Посівна кампанія-2022, без сумніву, 
найважча в історії незалежної Украї-
ни. Перед аграріями стоїть низка ви-
кликів: від логістики та постачання 
пального до фізичної безпеки сво-
їх працівників, обмежень роботи у 
вечірній і нічний час доби та польо-
тів дронами чи безпілотними літаль-
ними апаратами. Про посівну на по-
лях країни «Вістям» розповів Олек-
сій Агєєв, сервісний інженер компа-
нії «SmartFarming», яка проводить 
комплексну модернізацію агрови-
робництва, аналіз, переобладнання 
сівалок, внесення добрив, обробіток 
ґрунту, посів та внесення засобів за-
хисту рослин за допомогою сучасних 
технологій. 

Важкий сезон
Через специфіку роботи Олексію 

Агєєву доводиться бувати у багатьох 
куточках країни. Не виключенням 
став і цей сезон, який поставив бага-
то викликів перед аграріями у тяжкий 
воєнний час.

За словами Олексія, перша пробле-
ма, з якою довелося стикнутися під 

час посівної — брак спеціалістів: ча-
стина фахівців пішла до лав ЗСУ або 
тероборони, а хтось взагалі опинив-
ся в окупації. На територіях, де велися 
бойові дії, посівну або зупиняли, або 
вона була частково зірвана.

Туди, де посівна все-таки відбула-
ся, потрібно було довезти запчасти-
ни, обладнання, насіння, добрива, які 
за контрактами повинні бути постав-
лені на початок посівної. В перший мі-
сяць війни взагалі не було зрозуміло, 
чи є сенс діяти, бо ворог міг захопити 
засіяні поля, не кажучи вже про про-
блему доставки товарів з-за кордону.  

Після закриття повітряного про-
стору виникла необхідність змінити 
логістичні ланцюги, переорієнтувати 
поставки через Європу та везти на-
земним транспортом. Товар зі США 
доводилося чекати тижнями, тому 
що всі літаки до Європи були зафрах-
товані для військових потреб. Друге 
не менш складне завдання — як пе-
ревезти товар з Європи до України. 
До черг на кордоні додалися черги 
з гуманітарною допомогою та черги, 
спричинені безмитним ввезенням ав-
томобілів.

Не без втрат
Посівна потребує початку робіт 

у визначений час та не може чека-
ти. Кожен день надважливий. То-
му помітно було, як різні компанії 
допомагають одна одній, не див-
лячись на можливі чвари чи конку-
ренцію раніше. Почати посівну, за-
сіяти землю — саме це стало пер-
шочерговим завданням. У одному 
з господарств Чернігівської облас-
ті польові роботи велись на відста-
ні 10-15 км від місця активних бо-
йових дій. 

«Жодна війна не обходиться без 
втрат. Четверо наших працівників по-
їхали на обліт полів дронами і, повер-
таючись додому, натрапили на ворожі 
БТР та були розстріляні. У результаті, 

один наш 20-річний працівник заги-
нув, — розповідає Олексій Агєєв. — 
Ще одне фермерське господарство, 
з яким працюють наші партнери, на-
крило градами, у результаті чого сі-
валка, оснащена найсучаснішими тех-
нологіями, згоріла. Цьогорічна посів-
на в Україні — це додаткові виклики 
щодо багатьох питань».

Електронні технології 
на варті якості посіву 
та урожайності

«Варто пам’ятати, що на 70% вро-
жай залежить від якості посіву. На 
сьогодні посівна кампанія — це ви-
соко технологічний процес. Опера-

тор трактора — не просто тракто-
рист чи комбайнер, він вже повинен 
розумітися в електронних техноло-
гіях. Можна взяти будь-яку стару сі-
валку або сівалку, яка відпрацювала 
та не відповідає сучасним вимогам, 
та дообладнати її системою управ-
ління та контролю висіву, додати си-
стему внесення добрив, систему до-
тискання тощо. Таким чином аграрії 
можуть оновити сівалку та запусти-
ти її в роботу, при цьому зекономив-
ши на придбанні нової сівалки, — 
розповідає Олексій Агєєв. — Осо-
бисто я цьогоріч налаштовував ро-
боту понад 15 сівалок. Одна сівалка 
засіює від 700 до 3000 га, а обладна-
на сучасними технологіями допо-
магає отримати на 25-50% більше 
врожаю».

Сучасна сівалка — це комп’ютеризована система, яка має велику кількість датчиків, один із яких — ана-
ліз ґрунту. Налаштуванням цієї системи займається сервісний інженер. Так, на тракторі встановлюється 
спеціальна gps-антена, завдяки якій сівалка «розуміє», де вона знаходиться. Роблячи експрес-аналіз у по-
лі, можна виявити норму висіву, наприклад, 75 тис. насінин на гектар. Оскільки насіння потребує добрив, 
визначається і норма їх внесення.  

Після того, як насіння опинилося в землі, його потрібно якісно закрити шаром ґрунту. Якісна посівна 
кампанія — це запорука хорошого урожаю.
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Травма колінного суглобу  є одні-
єю з поширених патологій нашого 
часу, що пов’язано з анатомічними 
особливостями і біомеханікою рухів 
в даному суглобі (постійні наванта-
ження, спорт, дегенеративні зміни).

Одним із сучасних видів діагнос-
тики і лікування патології колінно-
го суглобу є артроскопія колінно-
го суглобу. 

Артроскопією колінного сугло-
бу називають малоінвазивну (ма-
лотравматичну) операцію на колін-
ному суглобі з допомогою спеці-
ального ендоскопічного обладнан-
ня. Артроскоп дозволяє провести 
не тільки діагностику пошкоджень 
і стану колінного суглобу, а також 
безпосередньо оперативний етап 

лікування. Операція виконується 
через невеликі розрізи шкіри, що 
дозволяє в подальшому пришвид-
шити реабілітаційний період і від-
новлення пацієнта.

Артроскопічні оперативні втру-
чання проводяться тільки в умовах 
стаціонару, після огляду і консуль-
тації лікаря травматолога при наяв-
ності показів. 

На базі відділення загальної хі-
рургії КНП «ББЛІЛ»  проводиться 
оперативне лікування при трав-
мах та захворюваннях колінного 
суглобів за допомогою спеціаль-
ною артроскопічною обладнання 
(через декілька розрізів шкіри).  У 
відділенні загальної хірургії пра-
цює лікар-травматолог, який воло-

діє данним методом оперативного 
лікування. Наші лікарі при необхід-
ності готові вас проконсультувати.

Джерело: ББЛІЛ

У КНП «ББЛІЛ» ПРОВОДИТЬСЯ ОПЕРАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ ПРИ 
ТРАВМАХ ТА ЗАХВОРЮВАННЯХ КОЛІННОГО СУГЛОБІВ ЗА 
ДОПОМОГОЮ СПЕЦІАЛЬНОГО АРТРОСКОПІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
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ОНКОЛОГІЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ: 
ДОСТУПНА ПРОГРАМА МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ

 � Під час війни Програма медичних гарантій продовжує працювати, а пацієнти з 
онкологією можуть безоплатно отримувати лікування, яке забезпечує держава. Програма 
медичних гарантій покриває всі найважливіші види медичної допомоги на кожному 
етапі лікування: діагностика, хімієтерапевтичне та радіологічне лікування, супровід в 
амбулаторних або стаціонарних умовах, хірургія, реабілітація, паліативна допомога. 

Отримати медичну допомогу бе-
зоплатно пацієнт може за направ-
ленням лікаря. Якщо у пацієнта є 
встановлений діагноз, то до лікую-
чого лікаря він звертається без на-
правлення. 

Безоплатно пацієнт може от-
римати:

• Діагностику: йдеться про ла-
бораторні аналізи (аналіз кро-
ві, спинномозкової рідини тощо) 
та інструментальні дослідження в 
амбулаторних і стаціонарних умо-
вах (МРТ і КТ, УЗД, рентгенологічні 
й ендоскопічні дослідження, сцин-
тиграфію та ін.).

Звертаємо увагу, що ефек-
тивно виявити онкологію на ран-
ніх етапах допомагають 6 пріори-
тетних досліджень. Це мамогра-
фія, цистоскопія, гістероскопія, 
бронхоскопія, колоноскопія та га-
строскопія. Їх проводять амбула-
торно, і вони також безоплатні для 
пацієнта за направленням. Прохо-
дити ці обстеження регулярно ре-
комендують пацієнтам після 40 ро-
ків (мамографія, колоноскопія) та 
50 років (решта).

• Хімієтерапію: пацієнт із під-
твердженим діагнозом злоякісно-
го новоутворення має право на ін-
тенсивну терапію, кисневу підтрим-
ку, знеболення. Медзаклади також 
мають забезпечити пацієнту всі ме-
дичні вироби, витратні матеріали 
та лікарські засоби, необхідні для 
надання послуг.

• Радіологічне лікування: па-
цієнт із підтвердженим діагнозом 
злоякісного новоутворення має 
право на проведення промене-
вої терапії, супровідну медика-
ментозну терапію, інтенсивну те-
рапію, кисневу підтримку, знебо-
лення, забезпечення медичними 
виробами витратними матеріала-

ми для проведення радіотерапії.
Якщо у медзакладі є лінійний 

прискорювач, гамма-ніж або кібер-
ніж, проведення променевої тера-
пії на цьому обладнанні також бе-
зоплатне.

• Лікування гематологічних та 
онкогематологічних захворю-
вань: пацієнти з цими захворюван-
нями мають право на безоплатну 
діагностику та лікування, у т.ч. ліку-
вання методом еферентної терапії 
або із застосуванням аферезу клі-
тин крові, трансфузійну підтримку, 
інтенсивну терапію, кисневу під-
тримку, знеболення.

• Хірургію: у безоплатний пе-
релік послуг входять хірургічні 
операції зі знеболенням на всіх 
етапах діагностики та лікування,  
анестезія, післяопераційне від-
новлення.

На кожному з етапів лікування 
пацієнт має право на супровід, не-
обхідні лабораторні та інструмен-
тальні дослідження.

• Ліки: пацієнти з онкологією 
можуть безоплатно отримува-
ти у медичному закладі дорого-
вартісні препарати, які закуповує 
держава. Перевірити їх наявність 
у закладі можна за допомогою 
сервісу Є-ліки. Крім того, пере-
лік наявних ліків медзаклади ма-
ють публікувати на своїх сайтах 
та інформаційних стендах у при-
міщенні лікарні. Відповідають за 
розподіл ліків у регіонах обласні 
департаменти охорони здоров’я. 
Тож вони можуть надати інфор-
мацію, в яких закладах і які ліки 
наявні.

• Інші медичні послуги: коли па-
цієнт з онкологією досягає ремісії, 
його подальший супровід також бе-
зоплатний за Програмою медичних 
гарантій.

Якщо пацієнт потребує паліатив-
ної допомоги, він може отримати 
її за пакетом стаціонарної або мо-
більної паліативної допомоги за на-
правленням лікаря.

Попри війну більшість онкоцен-

трів країни працюють у штатному 
режимі. Зокрема, проводять хіміє- 
та радіотерапію, ургентні та плано-
ві операції. Наразі пацієнт може об-
рати заклад, де отримувати послу-
ги, незалежно від місця реєстрації 

чи фактичного перебування. Знай-
ти потрібний заклад можна, звер-
нувшись до контакт-центру НСЗУ 
за номером 16-77.

Пресслужба Міністерства 
охорони здоров'я

МЕДИЦИНА



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.
Оренда автозупинки під магазин, 16 
кв.м, біля ТЦ «Золоте Руно». Тел.. 0 67 
5061177.

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

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. 

Адреса редакції: 08301, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 69а.
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Тел. редакції: (067) 353-61-17.
Рекламний відділ: тел.: (067) 238-88-58.
E-mail:  borvisti@gmail.com, reklama.borvisti@gmail.com.
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РОБОТА в м. Бориспіль: електромеха-
нік, механік, вантажники, засипальни-
ки сировини, укладальник-пакуваль-
ник, охоронник, з/п висока, стабільна, 
повертаємо кошти за проїзд. Тел.: 0 67 
5221290. 

ПРОДАМ: 
сільське господарство

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

ПРОДАМ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Бориспіль

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

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. Послуги 
майстра з різних проблем по господарстку. 
Тел.: 0 98 4308420, 0 63 1588334.

РІЗНЕ
Бориспіль

Втрачену чіп-карту водія, серія UAD 
№ UAD000005WQH000, видану на ім'я 
Будьонного Федора Володимировича ДП 
«Державтотранс НДІ проект» 24.04.2020р., 
вважати недійсною.

Жінка догляне людину похилого віку з 
правом успадкування майна. Тел.: 0 67 
8665792.

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

ТОРГОВІ МІСЦЯ
Тел.: 0�63�571�48�48м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»
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ОВЕН. Все складається не 
так, як вам хотiлося б. Настрiй 
святковий, а справи з роботи 

не пускають. Зате начальство вас по-
мiтить i оцiнить. А у вихiднi можна i в 
лiс, на природу.

ТЕЛЕЦЬ. Вам залишилося доро-
бити декiлька важливих справ —  
i простих, i не дуже. Буде за що се-

бе похвалити, i, принаймнi, настрiй порiв-
няно з минулим тижнем покращає.
 

БЛИЗНЮКИ. Достатньо не-
спокiйний тиждень, перш за 
все через роботу. Заробити 

на цьому тижнi не вийде, а з грошима 
скрутно. Близькi теж спричинять чима-
ло турбот. 

РАК.  Непогано б узяти тайм- 
аут. Займiться на початку тиж-
ня спортом, у серединi — хобi i 

гостями, у вихiднi купiть собi що-небудь по-
трiбне. Родичi допоможуть пiдняти настрiй.

ЛЕВ. Ви всi в коханнi. I практич-
но нiчим, окрiм цього, не цiка-
витеся. У понедiлок — роман-

тична вечеря, у вiвторок — походи по 
магазинах. В кiнцi тижня пригадаєте про 
роботу або вона вам про себе нагадає.

ДІВА. Сiяти на цьому тижнi не 
доведеться, тiльки пожинати-
мете плоди. На початку тижня 

блисне пiдвищення на посадi. У серединi 
тижня можна просити прибавки до плат-
нi. У вихiднi вiдвiдайте батькiв.

ТЕРЕЗИ. Тиждень обiцяє бути 
активним: спорт, активний вiд-
починок з сiм`єю i багато про-

гулянок на свiжому повiтрi (можливо, по 
магазинах). Рiднi допоможуть позбави-
тися недоброзичливця.

СКОРПІОН. Сiмейнi пробле-
ми накриють вас з головою. 
Хтось із домашнiх сильно обра-

зиться на початку тижня. Дiти не пораду-
ють. Щоб об`єднати сiмейство, органiзуй-
те сiмейний обiд у вихiднi.

СТРІЛЕЦЬ. На вас чекає маса 
дрiбних справ, декiлька важли-
вих зустрiчей, нудний, але до-

бре оплачуваний проект, який потрiбно 
завершити до кiнця тижня. 

КОЗЕРІГ. Робота, будинок, 
сiм`я, кар`єра — все «вiдмiн-
но». I зi здоров`ям все гаразд. 

Розпорядiться цим добром із користю 
для себе та iнших. 

ВОДОЛІЙ. Головнi проблеми 
вирiшенi, але ще потрiбно по-
крутитися, щоб розрулити си-

туацiю. Доходи з`являться десь до сере-
ди. Кiнець тижня проведете в турботах по 
будинку.

РИБИ. Дуже хороший тиж-
день. На роботi всi справи за-
вершаться дуже добре, i вдома 

всi вечори будуть приємними i тихими. 
I грошей додасться, що виявиться дуже 
до речi. 

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 23-29 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


