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РОЗВИТОК ГРОМАДИ НА ПАУЗІ?
стор. 2

БОРИСПІЛЬ 
ВЕЛОСИПЕДНИЙ: 
ТЕРИТОРІЯ БЕЗ ПРАВИЛ

ПРОТЯГОМ КІЛЬКОХ ПОПЕРЕДНІХ 
РОКІВ У БОРИСПОЛІ ДОДАЛОСЯ 
ВЕЛОСИПЕДИСТІВ. ПЕРШИЙ 
ПОШТОВХ ДАЛИ КАРАНТИННІ 
ОБМЕЖЕННЯ, НАСТУПНИЙ 
— НИНІШНІ ПРОБЛЕМИ З 
ПАЛЬНИМ. ОТ ТІЛЬКИ ДОРОЖНЯ 
ІНФРАСТРУКТУРА МІСТА, ЯК 
РАНІШЕ, ТАК І ЗАРАЗ ТАКИЙ ВИД 
ТРАНСПОРТУ НЕ ВРАХОВУЄ. 
ТА Й ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДАЛЕКО НЕ ВСЕ.
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ІНФРАСТРУКТУРА

РОЗВИТОК 
ГРОМАДИ 
НА ПАУЗІ?

 � Минулого року міська 
влада анонсувала чимало 
проектів, направлених 
на розвиток громади. 
Через вторгнення Росії 
їх довелось поставити 
на паузу. Чи очікує на 
Бориспільщину хоч якийсь 
розвиток, «Вістям» розповів 
заступник міського голови 
Сергій Лещенко.

Богдан Рак

— На жаль, у зв’язку із війною 
низку проектів доводиться відкла-
дати до кращих часів. Станом на 
сьогодні, постановою Кабінету Мі-
ністрів №590 заборонені капіталь-
ні видатки з бюджету. Саме завдя-
ки цим видаткам ми мали змогу бу-
дувати та реконструювати об’єкти 
соціальної інфраструктури: садоч-
ки, школи, спортивні заклади тощо. 
Але, поки діє військовий стан, капі-
тальні видатки заборонені.

— Тобто всі плани на паузі?
— Не всі. По-перше, минулого 

тижня Кабінет міністрів дозволив 
громадам за місцеві кошти про-
водити реконструкцію або капі-
тальний ремонт житлових при-
міщень для розміщення внутріш-
ньо переміщених осіб. Ми зараз 
цим щільно займаємось. Адже на-
ша громада, починаючи з 2014 ро-
ку, прийняла майже 14 тисяч вну-
трішньо переміщених осіб. В нас є 
два комунальні гуртожитки, один 
у Сеньківці, другий у Глибокому. 
Ми зараз розпочали розробку 
проектно-кошторисної докумен-
тації на їх капітальний ремонт із 
метою розміщення там пересе-
ленців. Протягом цього року ми 
плануємо відремонтувати ці гур-
тожитки та надати людям тимча-
сове житло принаймні до кінця 
війни. 

По-друге, 30 травня Європей-
ський інвестиційний банк повідо-
мив, що з 15 червня планує від-
новити співпрацю з органами міс-
цевого самоврядування щодо 
фінансування реконструкції або бу-
дівництва об’єктів освітньої галузі. 
Ми плануємо продовжити з ними 
переговори щодо реконструкції з 
добудовою НВК ім. Костянтина Мо-
гилка (ЗОШ №5). Адже станом на 22 
лютого ми вже отримали погоджен-
ня документів щодо цього об’єкту 
і, якби не війна, ми б уже були на 
етапі підписання договору про фі-
нансування. Тому ми сподіваємось 
після 15 червня отримати підтвер-
дження продовження співпраці. 

Також у рамках співпраці з Єв-
ропейським банком ми плануємо 
подати заявку на фінансування ре-
конструкції ще двох об’єктів. Один 
із них — дитячий садок біля заліз-
ничного вокзалу, де тривалий час 
базувався підрозділ «Беркут». Піс-
ля реконструкції садок зможе при-
йняти до 120 дітей. Другий проект 
стосується реконструкції діючого 
ДНЗ «Колосок», де планується до-
будувати приміщення ще для чо-
тирьох груп. Ці два проекти попе-
редньо схвалені банком як такі, що 
відповідають вимогам, тому споді-

ваємось отримати фінансування на 
їх реалізацію. 

Якщо це вдасться, влітку ми змо-
жемо розпочати процедуру укла-
дення договорів на реконструкцію 
зазначених об’єктів.

— Актуальне сьогодні питан-
ня. Чи передбачені на цих об’єк-
тах бомбосховища?

— Ці проекти були розроблені 
ще минулого року за старими нор-
мативами, які діяли на той момент. 
Наскільки мені відомо, нові норма-
тиви вже напрацьовані, але ще не 
затверджені. Очікуємо, що протя-
гом червня їх офіційно затвердять.

Наразі в проектах реконструкції 
дитячих садочків підвальні примі-
щення взагалі не передбачені. Що-
до НВК ім. Костянтина Могилка, то 
там передбачене підвальне примі-
щення, яке, відповідно до діючих 
нормативів, може використовува-
тись для потреб цивільного захи-
сту.

— Один із найбільш обговорю-
ваних минулого року проектів 
— реконструкція міського пар-
ку. Чи чекати цьогоріч на поча-
ток робіт?

— Нещодавно до нас звернулись 
із обласної адміністрації. Європей-
ський фонд запропонував співпра-
цю щодо реконструкції парків за 
умови наявності готових проектів. 
Тобто є можливість отримати кош-
ти на їх реалізацію з Європи. У нас є 
готовий проект реконструкції місь-
кого парку, також на перспективу 
ми запропонували реконструюва-
ти парки в селах Рогозів та Сеньків-
ка, Книшовий меморіально-парко-
вий комплекс, а також найбільший 
парк нашої громади — Сулимів-
ський, що знаходиться на терито-
рії Кучаківського старостинсько-
го округу. Його площа складає 20 
га. Ми вже надали всю необхідну 
документацію по всіх цих об’єктах 
та дуже сподіваємось на допомогу 
в реалізації хоча б одного. Це між-
народні кошти, і заборона на капі-
тальні видатки їх не стосується. 

— На якому етапі зараз знахо-
диться проект з розширення лі-
карні з добудовою пологового 
відділення? 

— На жаль, він зупинений у зв’яз-
ку з забороною на капітальні видат-
ки. Але за посередництва депутата 
Верховної Ради Олександра Феді-
єнка ми ведемо перемовини з уря-
дом, щоб кошти місцевих бюджетів 
дозволили використовувати на ме-
дичні заклади, робота яких важли-
ва в часи війни.

Єдині роботи, які зараз прово-

дяться в лікарні, це капітальний 
ремонт операційного блоку. Тут 
замовником виступає сам ліку-
вальний заклад і проведення ро-
біт необхідне для розміщення там 
ангіографа. Також ми маємо спо-
дівання, що КМУ зрештою розбло-
кує видатки на фінансування об’єк-
тів охорони здоров’я і ми зможемо 
завершити капітальний ремонт хі-
рургічного відділення, там залиши-
лось небагато робіт. 

— Чи будуть ремонтуватися 
дороги? 

— Із середини травня дозволили 
проводити поточний ремонт доріг. 

Проект з 
розширення 
лікарні з добудовою 
пологового 
відділення,  на 
жаль, зупинений 
у зв’язку з 
забороною на 
капітальні видатки 
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БОРИСПІЛЬВОДОКАНАЛ: 
ЯК НЕ ПОТОНУТИ В БОРГАХ
Ірина КОСТЕНКО

Бориспільський міський голова 
Володимир Борисенко у своїх ві-
деозверненнях неодноразово на-
голошував, що у період, коли меш-
канцям міста критично не виста-
чає коштів, можна відтермінувати 
оплату комунальних послуг. За це 
не нараховуватимуть пені і штра-
фи. Не пригадую, щоб приватним 
споживачам у Борисполі нарахову-
вали пеню, але хочу звернути ува-
гу, що ніхто не обіцяв нашим меш-
канцям списання боргів. Платити 
доведеться. Та найбільше хвилює 
питання, як водоканал виживає у 
таких умовах?

Директор підприємства Олек-
сандр Гануш наголошує: «Якщо я 
сьогодні не заплачу за електрое-
нергію, то мені завтра її відключать 
і місто залишиться без води. Лю-
дям потрібно платити за воду хоча 
б частинами. Щоб ми могли роз-

раховуватися за матеріали, елек-
троенергію, за реагенти… А ще ми 
маємо виплачувати зарплату пра-
цівникам. Вони як працювали, як 
подавали воду до війни, так і сьо-
годні виконують свою роботу. По-
дача води у Борисполі не припиня-
лася ні вдень, ні вночі, навіть у пе-
ріод максимальної військової за-
грози. А ще ми платимо середню 
заробітну плату людям, які пішли 
захищати Україну. Держава не дає 
на це жодної копійки відшкодуван-
ня. Цю статтю витрат підприємство 
фінансує з власних коштів. Єдине, 
на чому вдається зекономити, це 
те, що інженерно-технічних праців-
ників перевели на неповний робо-
чий день. На виробництві ж витри-
мується цілодобовий процес пода-
чі води та відведення каналізацій-
них стоків».

Про фінансовий стан Бори-
спільводоканалу розповіла на-

чальник планового відділу Олек-
сандра Литвиненко. 

Вона повідомила, сьогодні не 
працює багато підприємств, не 
приймають дітей школи і дитсад-
ки, багато людей виїхало з міста. 
Відповідно, реалізація води змен-
шилася на 40-42% та на 40% упа-
ли прибутки. Але підприємство все 
одно зобов’язане цілодобово по-
давати воду: працюють водозабо-
ри, каналізаційно-насосні станції, 
нараховуються зарплати. Жодного 
відшкодування ні місто, ні держа-
ва дати не можуть. Найімовірніше, 
ці питання вирішуватимуться уже 
після перемоги. А щоб утриматися 
на плаву до цього часу, КП ВКГ «Бо-
риспільводоканал» звертається до 
споживачів із проханням оплачу-
вати рахунки за водопостачання і 
водовідведення. Станом на сьогод-
ні споживачі заборгували підпри-
ємству 19 млн грн. Нинішні нара-

хування складають 4 млн грн на мі-
сяць (раніше було до 7,5 млн грн). 
Якщо мешканці почнуть сплачува-
ти борги, підприємство зможе про-
триматися ще кілька місяців. 

До теми. Кредит Світового 
банку не сплачений 

Олександр Гануш повідомив, 
що до 15 квітня підприємство не 
змогло здійснити платіж по креди-
ту Світового банку. Необхідно було 
сплатити 161 тис. доларів по курсу 
НБУ, що складає близько 5 млн грн. 
У мирний час за таку затримку під-
приємству б заблокували рахун-
ки, та враховуючи воєнний стан і 
відсутність коштів, за несвоєчасну 
сплату кредиту пені і стягнення не 
нараховуватимуть. Але рано чи пі-
зно платити кредит все одно дове-
деться. Поки Бориспільводоканал 
може сподіватися тільки на дисци-
плінованість споживачів у оплаті 
рахунків та погашенні боргів.

Тому силами комунальних підпри-
ємств ці роботи вже розпочинають-
ся. Зараз іде оформлення докумен-
тації та дефектних актів. 

Проблема в тому, що підходи-
ти до цих робіт доводиться дуже 
обережно і раціонально, адже бю-
джет нашої громади не виконуєть-
ся навіть наполовину. Багато під-
приємств зупинилось через війну, 
багато працюють не на повну по-
тужність. Аеропорт зупинився. То-
му ситуація з бюджетом у нас неве-
села. Але ми бачимо, що люди по-
троху повертаються, підприємства 
починають відновлювати свою ро-
боту, тому дуже сподіваємось на кі-
нець року вийти хоча б на минуло-
річні показники.

Держава припинила переда-
чу всіх субвенцій, навіть на освіту. 
Усі ці кошти переведені на потре-
би ЗСУ. Те ж стосується усіх проек-
тів співпраці з Офісом Президен-
та. Наприклад, нам обіцяли виділи-
ти кошти на реконструкцію ДЮСШ, 
але зараз ці кошти спрямовані на 
потреби оборони. Адже від армії 
залежить, чи буде в нас тут спокій 
і надалі. 

— Чи чекати містянам на бу-
дівництво соціального житла? 

— Міською владою розроблено 
порядок залучення забудовників 
для будівництва соціального жит-
ла на території нашої громади. Ідея 
полягає в тому, що на земельні ді-
лянки, які є у міста і які сформова-
ні під житлову забудову і підходять 
для розміщення багатоквартирних 
будинків, ми робимо конкурс. По-
тім збираємо пропозиції від забу-
довників та визначаємо кращу що-
до будівництва і передачі у влас-
ність міської ради житла та інших 
нежитлових приміщень.

Минулого тижня завершились 
перші два конкурси, які ми прове-
ли на будівництво соціального жит-
ла. Це ділянки 0,56 га на вул. Ста-
рокиївській (Ватутіна) та 1,4 га на 
вул. Тургенєва. 30 травня на засі-
данні виконавчого комітету затвер-
дили результати конкурсу. Перемо-
гу отримало ПрАТ «Агробудмеха-
нізація».

Якщо все буде добре і будівниц-
тво розпочнеться цього року, то за 
три роки ми зможемо забезпечити 
квартирами наших працівників соці-
альної сфери, лікарів, вчителів тощо.

— Реалізація яких проектів, 
розпочатих до війни, наразі зу-
пинилась?

— Через неможливість капіталь-
них інвестицій зараз ми фактично 
зупинили роботи по реконструк-
ції трьох амбулаторій. Це медичні 
заклади у селах Сеньківка, Рогозів 
та Кучаків. Також повністю зупини-
лись роботи по добудові ДНЗ «Каз-
ка». Заклад майже готовий, але за-
вершувати його доведеться вже 
після війни.

В НВК імені  
Костянтина Могилка 
передбачене 
підвальне 
приміщення, яке, 
відповідно до діючих 
нормативів, може 
використовуватись 
для потреб 
цивільного захисту

 � «Вісті» дізналися, як живе і працює КП ВКГ 
«Бориспільводоканал» в умовах воєнного стану, коли 
багато споживачів не мають змоги оплачувати комунальні 
послуги.

ГІРСЬКОМУ ЦНАПУ 1 РІК

1 червня виповнюється рік від 
початку роботи відділу «Центр 
надання адміністративних по-
слуг» в Гірській сільській тери-
торіальній громаді.

Відділ «Центр надання адміні-
стративних послуг» виконавчо-
го комітету Гірської сільської ра-
ди (далі — ЦНАП) утворений рі-
шенням Гірської сільської ради від 
21.01.2021 року № 174. Відповідно 
до рішення Гірської сільської ради 
від 20.03.2021 року №280 ЦНАП роз-
почав свою роботу з 01.06.2021року.

Установа знаходиться за адресою: 
с. Гора, вул. Центральна, 5, І поверх. 
Спочатку Центр розміщувався в неве-
ликому кабінеті, а зараз знаходиться 
в просторому, сучасному приміщенні, 
при обладнанні якого були враховані 
всі необхідні стандарти для ЦНАП, в 
тому числі вимоги інклюзивності. Ши-
рокий спектр адміністративних по-
слуг, які надає сьогодні Центр, перед-
бачав забезпечення робочими місця-
ми з можливістю прийому відвідува-
чів в умовах зручності та комфорту. 
Результатом стало таке приміщення, 
яким воно є сьогодні.

Пріоритетними завданнями ЦНАП 
є надання якісних послуг, створен-
ня максимально сприятливих умов 
для прийому мешканців Гірської ТГ, 
єдиний відкритий простір, ввічливе 
ставлення персоналу, професійність, 
оперативність, зрозумілі процедури, 
подальше вдосконалення.

З перших днів роботи ЦНАП на-
дає 173 послуги, перелік яких за-
твердили рішенням Гірської сіль-
ської ради. З часом цей перелік змі-
нювався та вдосконалювався, вра-

ховуючи рекомендації, передбачені 
чинним законодавством України, та 
потреби мешканців громади. 

Голова громади Роман Дмитрів, 
коментуючи рік роботи ЦНАПу, го-
ворить: «У зв'язку з реформою де-
централізації органи місцевого са-
моврядування отримали більше 
повноважень, значно розширили 
перелік послуг, які ми повинні на-
давати. Щоб надавати їх швидко і 
в повному обсязі, формат, в яко-
му працювала сільська рада рані-
ше, вже не підходив. Ми орієнто-
вані надавати якісні послуги і то-
му були зацікавлені якомога швид-
ше відкрити ЦНАП. З 2016 року 
держава підтримувала напрямок 
утворення ЦНАПів, діяла Програ-
ма «U-LEAD з Європою», згідно якої 
надавали субвенцію з державного 
бюджету. На жаль, цю Програму за-
крили у 2020 році і ми зробили ре-
монт та придбали обладнання за 
кошти місцевого бюджету. Резуль-
тат говорить сам за себе: в нас один 
із найкращих ЦНАПів по оснащен-
ню і наданню самих послуг. В нашо-
му ЦНАПі діє дрес-код, ми дотри-
муємося певних стандартів у робо-
ті. Люди задоволені, дякують за ро-
боту і, безумовно, це приємно.

При цьому на досягнутому ми не 
зупиняємось: постійно вдосконалю-
ємо рівень наших фахівців, підвищу-
ємо їх кваліфікацію, проводимо се-
мінари та тренінги. При цьому, як-то 
кажуть, досконалості немає меж: цей 
процес безкінечний, оскільки про-
грес не стоїть на місці, зростають по-
треби і вимоги населення, нам нада-
ють нові повноваження, а ми нама-

гаємось відповідати часу. В мене є 
бачення щодо покращення роботи 
ЦНАПу, підвищення якості надання 
послуг, є визначений курс, за яким 
необхідно рухатись. На жаль, війна 
поки не дає реалізувати задумане. 
Впевнений, що так чи інакше ми ви-
конаємо всі поставлені цілі». 

ЦНАП Гірської територіальної 
громади впевнено крокує до вико-
нання концепції в цілому в країні 
— отримання якісних адміністра-
тивних послуг у найкоротший тер-
мін в одному приміщенні.

Зараз у Центрі працюють 3 адмі-
ністратори, 1 спеціаліст з реєстра-
ції місця проживання, 1 спеціаліст 
управління соціального захисту і 
начальник відділу. Крім того, в при-
міщенні ЦНАП знаходиться кабінет 
секретаря ради для надання послуг 
нотаріату та РАЦС.

Начальник ЦНАП Яна Чівільдєєва 
розповідає, що основними завдан-
нями установи є надання можливо-
сті споживачу отримати максималь-
ну кількість адміністративних послуг 
в одному місці за простою і зрозумі-
лою процедурою та у найкоротший 
строк за мінімальної кількості відві-
дувань. Кожна громада унікальна і 
потребує особливого підходу, але іс-
нує загальне розуміння необхідно-
сті покращення життя людей, в тому 
числі через якісне надання адмінпо-
слуг. Зокрема, це покликаний зроби-
ти новий підхід до прийому відвіду-
вачів — у відкритому приміщенні за-
мість кабінетно-коридорної системи.

«Ми прагнемо бути максимально 
корисними та намагаємось надати 
відповіді на всі поставлені питання. 
Дуже важливо, щоб кожна людина 
вийшла з Центру з позитивним ре-
зультатом та гарним настроєм. Для 
зручності та комфортного очікуван-
ня громадян ми ввели сервіс елек-
тронної черги, а також встановили 
платіжний термінал для оплати ад-
міністративного збору та державно-
го мита», — зазначає фахівець

Вона зауважує, що серед адмін-
послуг, які найбільше користують-
ся попитом у громадян, є посвідчен-

ня довіреностей, прирівнюваних до 
нотаріально посвідчених, держав-
на реєстрація права власності на 
нерухоме майно, реєстрація місця 
проживання, видача будівельного 
паспорту забудови земельної ділян-
ки, витяг з ДЗК, послуги соціального 
характеру, земельні питання, послу-
ги служби у справах дітей. У сфері 
благоустрою — видача дозволу на 
використання об'єкту благоустрою 
для здійснення торгівлі. У період во-
єнного стану громадяни часто звер-
таються за отриманням довідки вну-
трішньо переміщеної особи. Тільки 
через Центр у громаді зареєструва-
лося близько 350 ВПО.

У перші дні війни ЦНАП працював 
онлайн, через закриття державних 
реєстрів багато послуг надати бу-
ло неможливо, але консультації на-
давались. При цьому вчасно вида-
вали довідки про склад сім'ї, свідо-
цтва про народження та свідоцтва 
про смерть, відбувалось посвідчен-
ня довіреностей та заповітів.

Зараз ЦНАП відновив роботу в 
повному обсязі. Крім того, в при-
міщенні Центру один раз на місяць 
здійснюється прийом громадян 
працівниками Пенсійного фонду 
України та Бориспільського місь-
крайонного центру зайнятості.

У січні виконавчий комітет Гір-
ської сільської ради та Головне 
управління держгеокадастру Украї-
ни в Київській області уклали угоду, 
яка надала ЦНАПу повноваження 
приймати заяви від мешканців Гір-
ської ТГ про надання послуг Дер-
жавного земельного кадастру, що 
значно економить час мешканців.

Мешканка Гори Віра Петрівна, яка 
саме завітала до Центру у справах, го-
ворить: «Я в захваті від того, що в селі 
є такий Центр, задоволена роботою 
працівників. Вони такі людяні, дійс-
но щирі і уважні. Я сьогодні прийшла 
і сьогодні ж отримала те, що треба».

Клієнтоорієтованість, сучасний 
підхід та командна робота — ось те, 
що робить ЦНАП Гірської громади 
одним із найкращих.

Джерело: Гірська сільська рада



Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Велосипедів 
побільшало

Маючи більш ніж 15-річний 
«стаж» пересування велосипедом 
вулицями Борисполя, я пройшла 
всі стадії прийняття двоколісного 
транспорту на дорогах. Спочатку 
багато водіїв дивилися на велоси-
пед та його кермувальника лише 
як на перешкоду на дорозі. З ча-
сом, коли велосипедистів побіль-
шало, водії поступово почали ста-
витися до них як до повноцінних 
учасників руху. Чи не найбільше 
додалося парку двоколісних про-
тягом попереднього місяця. Май-
стер вело-СТО, куди я приїжджала 
зі своїм велосипедом на профілак-
тичний догляд, розповів, що кілька 
тижнів тому й продажі велосипедів 
різко зросли, і на ремонт у черзі до-
водилося чекати. За його словами, 
кожен другий власник велосипеду, 
який купував або ремонтував тран-
спортний засіб, розповідав, що дав-
но хотів пересісти на двоколісний, 
а прийняти остаточне рішення на 
користь велосипеда допомогла па-
ливна криза.

Без велодоріжок
Сьогодні велосипедний рух Бо-

рисполем нагадує броунівський: 
хто де хоче, там і їде. І якщо рухаю-
чись проїжджою частиною, велоси-
педисти правил дотримуються, то 
на тротуарах суцільний хаос. Вело-
сипедистам доводиться лавірува-
ти між пішоходами, а ситуацію за-
гострюють ще й електросамокати 
та гіроскутери. 

Своєї законної території вело-
сипедисти міста не мають. Велоси-
педними доріжками чи велосипед-
ними смугами Бориспіль обділений 
— так склалося історично. Хоча по-
трібні вони містянам не так для на-
мотування кіл і кілометрів, як для 
безпечного пересування Бориспо-
лем. Особливо ця проблема заго-
стрилася сьогодні, із зростанням 
велосипедного парку. 

Звісно, в умовах воєнного стану 

будівництво велодоріжок не на ча-
сі. Але якщо бути відвертими, цим 
питанням не поспішали займатися 
і у мирний час, хоча запит від меш-
канців міста був завжди. Не омина-
ли цю тему і журналісти «Вістей». 

Велопарковки як 
прояв поваги

Ситуацію з місцями, де можна 
припаркувати велосипед, я сприй-
маю саме так. Коли біля велико-
го торгового центру, такого як Ае-
ромолл, встановлено велолопар-
ковку з невеликою кількістю пар-
кувальних місць, та ще й таку, до 
якої важко велосипед пристебну-
ти, значить, заклад не зацікавлений 
у збільшенні кількості відвідувачів. 
Подібна проблема з велопарков-
кою і біля Фори, що навпроти місь-
кого парку. Мало того, що незруч-
на та частково поламана, ще й не-
багато веломашин там поміститься. 

У той же час, торговельний центр 
PARK TOWN не тільки виніс вело-
парковку з тісного закутку, а ще й 
замінив її на дві значно зручніші. 
Магазин АТБ у центрі Борисполя 
ще під час будівництва потурбував-
ся про відвідувачів на велосипедах. 
Велопарковку на 10 транспортних 
засобів можна назвати зразковою. 
Але і її часто не вистачає. Вируча-
ють турнікети біля дороги чи зеле-
ної зони, там питання велопарков-
ки взагалі не виникає. 

Про велосипедистів та їхнє міс-
це на території міста «Вісті» по-
спілкувалися із посадовцями, які 
відповідають за благоустрій та 
безпеку у Борисполі.

Микола Корніяка: 
«Велодоріжки мають 
бути в Борисполі, і 
будуть»

Директор КП «ВУКГ» на зустріч із 
журналістом приїхав на електро-
самокаті. 

«Те, що місто потребує облашту-
вання велосипедної інфраструкту-
ри, навіть не викликає сумнівів, — 
зазначив співрозмовник. — Зви-
чайно, сьогодні є інші пріоритети. 
Але велодоріжки теж мають бути, 
і вони будуть. Сьогодні багато лю-
дей перейшло на альтернативний 
вид транспорту. Щоб визначитися, 
на яких дорогах Борисполя можна 
виділити смугу для велосипедно-
го транспорту, мають сказати своє 
слово професіонали. Маршрути ру-
ху велосипедистів мають охоплю-
вати все місто. Щоб було безпечно 
і велосипедистам, для яких небез-
пеку може створювати автомобіль-
ний транспорт, і пішоходам поряд 
із велосипедистами. 

Місто на сьогодні могло б побу-
дувати відповідну інфраструктуру 
для велосипедистів. Є вулиці, на 
яких ширина дозволяє це зроби-
ти. Але не скрізь. Дуже багато ву-
лиць, на яких при будівництві бу-
ло порушено червоні межі. Те, що 
велодоріжки будуть, я перекона-
ний. Здобудемо перемогу, і місто 
повернеться до цього питання. За-
раз, в умовах проблем із напов-
нюваністю бюджету, не фінансу-
ється жодне капітальне будівниц-
тво. Втім, за будь-яких умов куль-
тура поводження велосипедистів 
має значення, так само, як і культу-
ра поводження пішоходів та водіїв. 
Це перше, про що повинен думати 
кожен учасник дорожнього руху».

Артур Шкроб: 
«Пішоходи і 
велосипедисти зараз 
не в пріоритеті»

«Як у Борисполі можуть доїхати, 
зокрема, до школи, діти від 7 до 14 
років, якщо місто не має велоси-
педних доріжок? Адже по тротуа-
ру дозволено рухатися на велоси-
педах дітям до 7 років, а по доро-
гах — від 14 років?» — із цього пи-
тання розпочалася наша розмова.

Керівник батальйону патрульної 
поліції визнає: існує законодавча ко-
лізія. Дійсно, ні по тротуару, ні по до-
рожньому полотну діти від 7 до 14 ро-
ків їздити не можуть. Для цього мають 
бути спеціально відведені місця (ве-
лосмуги або велодоріжки), яких у Бо-
рисполі немає. Ускладнює ситуацію 
на дорогах електротранспорт, який 
може розвивати швидкість до 70 км/
год. Про нього у правилах дорожньо-
го руху взагалі не згадується. Таким 
чином, у випадку порушення притяг-
ти до відповідальності чи вилучити 
транспорт неможливо. 

«Зрозуміло, що у період з 24 лю-
того і до сьогодні пріоритетом для 
патрульної поліції пішоходи і вело-
сипедисти не були, особливо під 
час активних бойових дій у Київ-
ській області. Щодо автовласників, 
то вони і без нас чітко розуміли, що 
військовий, рятувальний та медич-
ний транспорт треба пропускати 
в першу чергу. Зараз Київська об-
ласть поступово повертається до 
мирного життя. Більш насиченим 
стає трафік автомобілів, збільшу-
ється кількість велосипедистів, пі-
шоходів. Цьому сприяють і настан-
ня літа та проблеми з пальним. Але 
першочерговість залишається: на 
першому місці все, що стосується 
війни, а вже потім робота інфра-
структури міста. Чи є сьогодні на-
гальним питання велосипедистів, 
якщо лише за останні півтора мі-
сяці ми «виловили» понад 150 нет-
верезих водіїв? Створення велоси-
педної інфраструктури — це пи-
тання друге і третє. Крім того, воно 
потребує коштів, а зараз для них є 
більш важливе застосування. 

На перспективу у міської влади є 
бачення будівництва велосипедної 
доріжки вздовж Київського Шляху, 
поступово вивчатимуться можли-
вості для інших доріг. Але сьогод-
ні все на паузі», — зазначає Артур 
Шкроб.

 

Віталій Горкун: 
«Більшість вулиць 
розширити 
неможливо, але на 
Київському Шляху 
велодоріжка буде»

Заступник міського голови 
розповідає, що влада ще торік 
анонсувала будівництво вело-
доріжок у рамках реконструкції 
другої частини Київського Шляху. 
За його словами, нині існує лише 
передпроектна пропозиція, від-
повідно до якої велодоріжки пе-
редбачені з обох боків проїжджої 
частини. Натомість зникне сти-
хійна парковка для автомобілів 
біля входу в міський парк. Про-
ектанти пропонують за рахунок 
широкого тротуару зробити па-
ралельну парковку (щоб автомо-
білі стояли не «ялинкою», а па-
ралельно руху транспорту). Від 
тротуару і проїжджої частини з 
обох боків велодоріжки плану-
ється відгородити рядами дерев, 
щоб у людей не було змоги по-
рушувати правила дорожнього 
руху. Велодоріжки планується 
побудувати вздовж усього Київ-
ського Шляху, але там, де вулицю 
вже відремонтовано, виготовля-
тиметься окремий проект. 

У відповідь на запитання «Чи 
проводився аналіз, на яких ще ву-
лицях міста є можливість збудувати 
велодоріжки?» Віталій Горкун пові-
домив, що більшість вулиць розши-
рити неможливо. Наприклад, вули-
ця Шевченка є магістральною, але 
велодоріжки там не збудуєш. Пар-
кани стоять так, що навіть просто 
дорогу зробити ширшою немож-
ливо. 

«Я за велодоріжки! — наголо-
сив посадовець. — Коли у нас бу-
дуть кошти, ми будемо реалізо-
вувати велодоріжки скрізь, де це 
фізично можна зробити. Хочу за-
певнити, що центральна частина 
міста проектуватиметься вже з 
велодоріжками». 

БОРИСПІЛЬ 
ВЕЛОСИПЕДНИЙ: 
ТЕРИТОРІЯ БЕЗ ПРАВИЛ

 � Протягом кількох попередніх років у Борисполі 
додалося велосипедистів. Перший поштовх дали 
карантинні обмеження, наступний — нинішні проблеми 
з пальним. От тільки дорожня інфраструктура міста як 
раніше, так і зараз такий вид транспорту не враховує. Та й 
правила дорожнього руху регламентують далеко не все.
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НА ЧУЖИНІ

ЖИТТЯ У ТАБОРІ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ 
У ПОЛЬЩІ ОЧИМА БОРИСПІЛЬКИ

 � З початком воєнних дій багато людей, особливо жінок 
та дітей, вимушені були покинути рідні домівки та виїхати 
тимчасово за кордон. Їх долі склалися по-різному: хтось 
знайшов прихисток у знайомих, інші шукали державної 
підтримки. Журналіст «Вістей» зустрівся з Аллою 
Лисовець, яка в якості біженця прожила з онукою два 
місяці у Польщі та при цьому займалася волонтерською 
роботою.

Тетяна Цілик

Небо закрите
60-річна мешканка Борисполя 

Алла Лисовець у мирний час пра-
цювала диспетчером у Регіональ-
ному структурному підрозділі Київ-
ського районного центру «Київцен-
траеро» Державного підприємства 
обслуговування повітряного руху 
України. Освіту здобувала в Кірово-
градській льотній академії. 

За словами Алли, робота диспет-
чера дуже цікава, але разом із тим 
напружена та відповідальна. 42 ро-
ки жінка пропрацювала на одному 
підприємстві. Все рідне, знайоме з 
молодості. Наразі настав час пен-
сійного віку. Можливо, продовжу-
вала б працювати і на пенсії, але 
війна не дала такої можливості — 
зараз небо закрите, роботи немає.

Алла зі смутком згадує про по-
чаток війни. В цей день їй саме по-
трібно було заступати на чергуван-
ня, проте зранку, коли жінка зби-
ралася та вже чула вибухи, зате-
лефонували та повідомили: «Небо 
закрили, виходити на роботу не по-
трібно».

У таборі для біженців
Після смерті доньки Алла само-

тужки виховує 11-річну онуку Діа-
ну, є її опікуном, тому перше, про 
що подумала жінка, почувши про 
початок війни — уберегти дитину 
та вивезти її в безпечне місце. Ви-
рішила виїздити за кордон.

«У перші дні війни була якась 
розгубленість — незрозуміло, що 
робити. Проте у пріоритеті була 
безпека Діани, тому й вирішила за-
лишити місто», — згадує Алла. У по-
дорож вирушили з кішкою Сімою. 
У Львові, злякавшись шуму, твари-
на втекла, але згодом повернулася. 
Подорожувала з родиною до Вар-
шави, а потім із ними повернулася 
додому. В Польщі кішку оглянули 
ветеринари, зробили всі необхідні 
щеплення та надали корм.

Евакуаційний автобус до Льво-
ва організовувала Бориспільська 

міська рада. Далі добиралися само-
стійно. У місті Надажин під Варша-
вою на території великого вистав-
кового центру поляки організували 
Центр для проживання переселен-
ців з України.

На площі понад 100 тисяч ква-
дратних метрів облаштували кіль-
ка тисяч спальних місць для пере-
селенців. В середньому там пере-
бувало до 5 тисяч біженців. Кожен 
громадянин України повинен був 
пройти реєстрацію. Після цього йо-
му виділяли спальне місце, нада-
вали харчування та основні засоби 
гігієни. Для дітей у спеціальних ку-
точках з іграшками організовували 
час від часу й розваги. У медичній 
зоні, оснащеній сучасною апарату-
рою, приймали лікарі різних напря-
мів. Не забували і про братів наших 
менших — домашніх улюбленців, 
що виїхали в Польщу з господаря-
ми. Для них був корм та послуги ве-
теринара. 

«Поляки дуже добре нас зустрі-
ли. Надали дах над головою, году-
вали, тим, хто не мав речей, давали 
одяг, заспокоювали психологічно. 
У Центрі проживали біженці з усіх 
регіонів України, були навіть люди 
з Маріуполя, які до цього вимуше-
ні були жити у підвалах. Важко було 
дивитися на них. Для кожного з нас 
організували спальне місце. На те-
риторії був телевізор, їдальня, душ 
та туалет, — розповідає Алла. — Бу-
ло багато людей із тваринами, зде-
більшого кішками й собаками. Але 
при цьому гавкоту не було, все бу-
ло спокійно. Ми нормально почу-
валися. Вівся прийом лікарів, адже 
серед біженців було найбільше жі-
нок з дітьми та людей похилого ві-
ку. Одна вагітна жінка народила не-
мовля через кілька днів перебуван-
ня в Центрі». 

Біженці, які вирішили залиши-
тись у Польщі, могли оформити 
PESEL (спеціальний номер, що зна-
добиться, наприклад, при оформ-
ленні грошової допомоги). Роботу 
можна було знайти через представ-
ників Служби зайнятості Варшави, 
що працювали в Центрі. Поруч із та-

бором для біженців була автостан-
ція, звідки можна було безкоштовно 
виїхати в інші країни Європи. 

«Не хотіла бути 
невдячним трутнем»

Якось по гучномовцю жінка по-
чула об’яву про пошук людей для 
допомоги. Запропонувала свої по-
слуги, і почала займатися волон-
терською діяльністю. Онука теж 
допомагала, адже навчанням тим-
часово не займалася і мала віль-
ний час. 

«Я вважаю, що потрібно якось і 
свою відповідальність проявляти, 
і людей мотивувати не бути лише 
бездумними невдячними спожива-
чами-трутнями, — пояснює своє рі-
шення жінка. — Ми з Діаною розда-
вали людям їжу, прибирали після 
них, адже через стрес багато лю-
дей були розгубленими та пригні-
ченими. Згодом, звикнувши до но-
вих умов життя, вони вже намага-
лися не смітити та прибирали піс-
ля себе».

Життя в Центрі біженців було од-
номанітним та розміреним. Напри-
клад, старенькі люди майже весь 
час сиділи на розкладачках у залі, 
адже на вулиці було ще прохолод-
но. Для людей, що не звикли сиді-
ти на одному місці та хотіли якоїсь 
діяльності, волонтерство стало чу-
довим засобом від нудьги. 

Жінка каже, що не оформлювала 
отримання фінансової допомоги, 
оскільки мала власні накопичення, 
до того ж, не збиралася надовго за-
лишатися за кордоном. Хоча Поль-
ща й сподобалася (їздили в Варша-
ву на прогулянку), мрія була лише 
одна — повернутися в Бориспіль. 

Де народився, там і 
знадобився

Алла з Діаною проживали в 
Польщі рівно 2 місяці, потім вирі-
шили повернутися додому. «Їхали 
через Житомир, бачили понівечені 

війною будинки і на серці аж шкря-
ботіло від болю за всі ці руйнуван-
ня та смерті людей. А от Київ уже 
виглядав краще, видно було, що він 
оговтався від пережитого», — роз-
повідає жінка. 

Її онука зараз тільки починає 
звикати до сирен повітряної три-
воги. За словами Алли, спочат-
ку, почувши завивання сирени, 
Діана одразу захотіла назад до 
Польщі, так їй було моторошно. 
Зараз вже трохи заспокоїлась. 
Прийшло усвідомлення, що йде 

війна. Особливо, коли в центрі 
Борисполя побачила фото заги-
блих воїнів, які захищали Украї-
ну на фронті. 

Після повернення вдома жінка 
сидіти не збирається. Вона любить 
повторювати народну мудрість: де 
народився, там і знадобився. Пла-
нує працювати на благо міста, став-
ши волонтером або продовживши 
займатися благоустроєм двору та 
під’їздів своєї п’ятиповерхівки. І, 
звісно, як кожен українець, мріє 
про мир та перемогу. 
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РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ», мулові поля № 1 та додаткові поля цеху при-
родної сушки мулового господарства Бортницької станції аерації департаменту 
експлуатації каналізаційного господарства , що знаходяться за адресою 08340, 
Київська обл., Бориспільський р-н, Гнідинська сільська рада, вул. Польова, 12 
повідомляє про наміри отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря. 

Цех природної сушки мулового господарства (мулові поля № 1 та додаткові му-
лові поля) з інженерними комунікаціями є виробничим підрозділом Бортницької 
станції аерації департаменту експлуатації каналізаційного господарства ПрАТ 
«АК «КИЇВВОДОКАНАЛ».

Основною діяльністю цеху природної сушки мулового господарства є забез-
печення безперебійної роботи Бортницької станції аерації з очистки стічних 
каналізаційних вод м. Києва проектною потужністю не більше 1,8 млн. м3/добу. 
Осад стічних вод після попередньої обробки (зброджування або аеробної стабі-
лізації), поступає на мулові поля для сушіння в природних умовах, накопичення 
та зберігання.

В процесі діяльності підприємства до атмосферного повітря будуть потра-
пляти наступні забруднюючі речовини: Кремнію діоксид аморфний (0,0002 т/
рік); Титану діоксид (0,00003 т/рік); Арсен та його сполуки в перерахунку на ар-
сен (0,002 т/рік); Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) (0,0007 т/рік); 
Мідь та її сполуки в перерахунку на мідь (0,002 т/рік); Нікель та його сполуки в 
перерахунку на нікель (0,002 т/рік); Ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть 
(0,00002 т/рік); Свинець та його сполуки в перерахунку на свинець (0,001 т/рік); 
Хром та його сполуки у перерахунку на триоксид хрому (0,002 т/рік); Цинк та 
його сполуки (у перерахунку на цинк) (0,002 т/рік); Манган та його сполуки у пе-
рерахунку на діоксид мангану (0,0001 т/рік); Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційованих за складом (0,2002 т/рік); Оксиди азоту 
(оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту (15,225 т/рік); Азоту (1) 
оксид (N2O) (0,00408 т/рік); Аміак (68,406 т/рік); Меркаптани (Метилмеркаптан) 
(0,010 т/рік); Меркаптани (Етилмеркаптан) (0,005 т/рік); Діоксид сірки (діоксид 
та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки (0,189 т/рік); Сірководень (6,451 т/
рік); Оксид вуглецю (312,596 т/рік); Вуглецю діоксид (283,074 т/рік); Неметанові 
леткі органічні сполуки (НМЛОС) (0,0008 т/рік); Метан (1026,475 т/рік); Фториди, 
що легко розчиняються (наприклад, NaF), та їх сполуки в перерахунку на фтор  
(0,0002 т/рік); Фториди важко розчинні неорганічні  (фторид алюмінію, фторид 
кальцію, гексафторалюмінат натрію) (в перерахунку на фтор) (0,0001 т/рік); Фтор 
і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень 
(0,00004 т/рік).

Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після 
публікації до Бориспільської районної в місті Києві державної адміністрації: 
08300, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 74, телефон для звернень громадян: 
(04595) 6-14-38, E-mail: rda@raybori.gov.ua

ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ», мулові поля № 2 цеху природної сушки мулового 
господарства Бортницької станції аерації департаменту експлуатації каналізацій-
ного господарства, що знаходиться за адресою 08341, Київська обл., Бориспіль-
ський р-н, Вишеньківська сільська рада, вул. Промислова, 2 повідомляє про намі-
ри отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

Цех природної сушки мулового господарства (мулові поля № 2) з інженерними 
комунікаціями є виробничим підрозділом Бортницької станції аерації департа-
менту експлуатації каналізаційного господарства ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ».

Основною діяльністю цеху природної сушки мулового господарства є забез-
печення безперебійної роботи Бортницької станції аерації з очистки стічних 
каналізаційних вод м. Києва проектною потужністю не більше 1,8 млн. м3/добу. 
Осад стічних вод після попередньої обробки (зброджування або аеробної стабі-
лізації), поступає на мулові поля для сушіння в природних умовах, накопичення 
та зберігання.

В процесі діяльності підприємства до атмосферного повітря будуть потрапляти 
наступні забруднюючі речовини: Кремнію діоксид аморфний (0,000103 т/рік); 
Титану діоксид (0,00002 т/рік); Арсен та його сполуки в перерахунку на арсен 
(0,0001 т/рік); Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) (0,00022 т/рік); 
Мідь та її сполуки в перерахунку на мідь (0,0002 т/рік); Нікель та його сполуки в 
перерахунку на нікель (0,0002 т/рік); Ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть 
(0,000001 т/рік); Свинець та його сполуки в перерахунку на свинець (0,0001 т/
рік); Хром та його сполуки у перерахунку на триоксид хрому (0,0003 т/рік); Цинк 
та його сполуки (у перерахунку на цинк) (0,0003 т/рік); Манган та його сполуки у 
перерахунку на діоксид мангану (0,000101 т/рік); Речовини у вигляді суспендо-
ваних твердих частинок недиференційованих за складом (0,0192 т/рік); Оксиди 
азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту (7,621 т/рік); Азоту 
(1) оксид (N2O) (0,0008 т/рік); Аміак (34,607 т/рік); Меркаптани (Метилмеркаптан) 
(0,005 т/рік); Меркаптани (Етилмеркаптан) (0,002 т/рік); Діоксид сірки (діоксид та 
триоксид) у перерахунку на діоксид сірки (0,0201 т/рік); Сірководень (3,263 т/
рік); Оксид вуглецю (157,135 т/рік); Вуглецю діоксид (42,286 т/рік); Неметанові 
леткі органічні сполуки (НМЛОС) (0,006 т/рік); Метан (519,391 т/рік); Фториди, 
що легко розчиняються (наприклад, NaF), та їх сполуки в перерахунку на фтор  
(0,00001 т/рік); Фториди важко розчинні неорганічні  (фторид алюмінію, фторид 
кальцію, гексафторалюмінат натрію) (в перерахунку на фтор) (0,000004 т/рік); 
Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий 
водень (0,000002 т/рік).

Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після 
публікації до Бориспільської районної в місті Києві державної адміністрації: 
08300, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 74, телефон для звернень громадян: 
(04595) 6-14-38, E-mail: rda@raybori.gov.ua
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НЕРУХОМІСТЬ

Продам

БУДИНКИ

Бориспіль

Старий будинок у селі. Ціна договірна. 

Тел.: 0 96 3455162.

Куплю

Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господа-
ря. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, На-
талія. 

Житло у власника. Тел.: 0 67 4503318.

Земельну ділянку у власника. Тел.: 0 67 
4503318.

Здам

Бориспіль

2 к. кв.,  вул. Головатого, 76-Б. Тел.: 0 67 
7337609.

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, пральна 
машинка, 4000 грн. Тел.: 0 67 4503318.

3-к кв., район Променя, частково меблі, 
бойдлер, 3000 грн. Тел.: 0 67 4503318.

Времянка, одна кімната, кухня, зручності 
на вулиці, 2000 грн. Тел.: 0 67 4503318.

Времянка, є місце для авто, ціна дого-
вірна. Тел.: 0 50 5456870.

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.

ПРОДАМ: 

Будівельні матеріали

Бориспіль

Пісок яружний, з доставкою, за низь-
кими цінами. Тел.: 0 67 2497515.

Тротуарна плитка. Європаркани. До-
ставка, установка. Тел.: 0 50 3110467, 
0 67 8387023.

РІЗНЕ
Бориспіль

Бетонозмішувач, 80 літрів, 2016 р.в., 
б/в, в гарному стані, 3500 грн. Тел.: 0 
98 4670213.

Продам бджолосім'ї, самовивіз, Бо-
риспіль, ціна договірна. Тел.: 0 96 
2164380, 0 66 7980069, Сергій.

ПОСЛУГИ
Бориспіль

А якщо вам потрібно пофарбува-
ти натуральну 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.

Асенізаторські послуги, викачування 
вигрібних ям 3,5-12 куб.м. Тел.: 0 98 
7295604, 0 50 5860909, Юрій. 

Бригада будівельників виконує абсо-
лютно всі види ремонтних робіт: від 
нуля — під ключ; бетонно-монтажні, 
кладочні, оздоблювальні, покрівель-
ні та ін. види. Тел.: 0 67 5056064, 0 68 
1269208.

Викачування від 1 до 7 куб.м, без 
вихідних. Тел.: 0 93 7564969, 0 97 
5505353, 0 66 4553391. 
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РЕКЛАМА

 
ОВЕН. Ви відчуєте смак до но-
вих вражень, а з ними у вашо-
му житті з'являться і нові знайо-

мі. Тримаючи натиск обставин, ви досяг-
нете позитивних змін відразу в декіль-
кох сферах.

ТЕЛЕЦЬ. Робота може погли-
нути більшу частину вашого ча-
су. Ваші старання в досягненні 

цілей вже почнуть приносити реальні 
результати. 
 

БЛИЗНЮКИ. Кращими ліками 
від життєвих розчарувань бу-
де повне занурення в улюбле-

ну роботу. Якщо ви знайдете в собі сили 
та оптимізм, будні дні пройдуть спокій-
но і розмірено.

РАК.  Робота — це одна з най-
важливіших сфер. Від результа-
ту вашої праці буде залежати 

настрій і матеріальний добробут. Деякі 
плани доведеться змінити.

ЛЕВ. Від того, у якому настрої 
та стані ви будете перебувати, 
залежить настрій і стан оточен-

ня. Імовірні несподівані зустрічі та нові 
знайомства. У вихідні ваші бажання бу-
дуть збуватися із шаленою швидкістю.

ДІВА. Вам знадобиться вся ва-
ша ініціативність і рішучість для 
впровадження в життя нових 

передових технологій, нестандартних 
ідей. У вихідні приділіть достатньо уваги 
близьким людям.

ТЕРЕЗИ. Сміливо будуйте з ко-
легами і однодумцями плани на 
майбутнє. Вашим бізнес-проек-

там гарантований успіх. Опирайтеся на ста-
рі зв'язки та перевірених друзів — саме во-
ни стануть гарною опорою на тривалий час.

СКОРПІОН. Буде досить спри-
ятлива ситуація на роботі. Ваша 
ділова активність — на висо-

ті. Фортуна — цілком прихильна, так що 
можна чекати просування по кар'єрних 
сходах.

СТРІЛЕЦЬ. Уважно перевір-
те, чи виконали ви взяті на се-
бе зобов'язання і спробуйте 

закінчити все почате. У вихідні уникайте 
конфліктів з родичами. 

КОЗЕРІГ. Ви будете легкі на 
підйом, активні та більш не-
терплячі, ніж звичайно. Спра-

ви можуть піти не так, як ви планували.   
У вихідні спробуйте викроїти час для 
відпочинку. 

ВОДОЛІЙ. Вам доведеться 
робити більше, ніж вам цього 
б хотілося. Без жалю розста-

вайтеся з усім старим та неактуальним і 
рухайтеся вперед. Вихідні проведіть на 
природі з близькими людьми.

РИБИ. Настав гарний час для 
змін, подумайте про плани і 
проекти на майбутнє. На робо-

ті все гаразд, навіть імовірне підвищен-
ня по службі.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 6-12 ЧЕРВНЯ


