стор. 4
ЩОТИЖНЕВИК

•

№19 (1127)

• WWW.I-VISTI.COM •

17 червня 2022 рік

ЯК ЗНАЙТИ РОБОТУ В БОРИСПОЛІ?

ВОЛОДИМИР БОРИСЕНКО:

стор. 3

«БОРИСПІЛЬ ЖИВЕ Й ПРАЦЮЄ, АЛЕ
ПОВЕРТАТИСЯ ТИМ, ХТО ВИЇХАВ, ЩЕ ЗАРАНО»

| №19 [1127], 17 ЧЕРВНЯ 2022

2 | НОВИНИ КОРОТКО
ДІЯЛЬНІСТЬ УПЦ У БОРИСПОЛІ ПРИЗУПИНЕНА, АЛЕ
СЛУЖБИ В ХРАМАХ ПРОВОДИТИМУТЬСЯ Й НАДАЛІ
 На сесійному засіданні Бориспільської міської
ради депутати прийняли рішення призупинити на час
російської агресії Росії проти України діяльність Української
православної церкви (Московського патріархату) на
території Бориспільської міської територіальної громади.
Чи вплине це на свідомість людей, яким байдуже, в якому
храмі молитися?

ною Російської православної церкви, а також враховуючи розв'язану 24 лютого російською федерацією повномасштабну війну на всій
території України та численні випадки колабораціонізму з боку священиків Української православної
церкви (Московського патріархату) Бориспільська міська рада вирішила призупинити на час російської агресії проти України діяльність УПЦ (МП) на території Бориспільської міської територіальної
громади, а саме: встановити охорону об’єктів нерухомості (культових
будівель) церковних громад УПЦ
(МП), що забезпечують життєдіяльність населення, ввести особливий
режим їх роботи, заборонити проведення зборів, мітингів, ходів, а також інших масових заходів». У цьому активно має допомагати поліція.
Розпочато роботу стосовно переходу церковних громад до Православної церкви України законним чином: шляхом проведення
зборів громад, прийняття рішень
про перехід, обранням церковних

старост, переоформленням документів. Також депутати звернулися до начальника Бориспільської
районної військової цивільної адміністрації з проханням сприяти у
переході громад до ПЦУ.
Рішення депутати підтримали одностайно.
«Вісті» поцікавилися у міського голови, чи стосується заборона проведення служб у храмах?
«Ми не можемо заборонити
проведення служб у храмах, —
відповів Володимир Борисенко.
— Але всі інші заходи заборонено». Також у виконавчому комітеті уточнили, що під заборону потрапляє і робота недільних шкіл
для дітей при храмах Московського патріархату.
Очевидно, що бориспільська
міська влада всіляко сприятиме
громадам, які виявлять бажання
перейти до Православної церкви
України. Усе залежить від бажання
прихожан відмовитися від позиції,
що байдуже, в якому храмі молитися Богу.

БЕЗ КУТУЗОВА, ГАГАРІНА ТА ПІНСЬКОЇ ФЛОТИЛІЇ
Ірина КОСТЕНКО
На засіданні двадцять четвертої позачергової сесії Бориспільської міської ради, яке відбулося
13 червня 2022 року, вчергове були прийняті рішення про перейменування окремих вулиць та провулків Бориспільської міської терито-

ріальної громади. Це вже вдруге за
період військового стану депутати
приймають такі рішення за прискореною процедурою.
Цього разу питання стосувалися не Борисполя, а старостинських
округів. Також назви отримали деякі нові вулиці.

 ДО ТЕМИ

У ВОРОНЬКОВІ ПЕРЕЙМЕНУВАЛИ
ВУЛИЦЮ ГАГАРІНА
Ілона НЕГОДА
У Воронькові вирішили декомунізувати чергову вулицю. Нею стала
вулиця Юрія Гагаріна — першої людини в світовій історії, що здійснила
політ у відкритий космос. Щоб здійснити перейменування та обрати нову назву вулиці, виконавчий комітет
Вороньківської сільської ради провів два опитування. Перше з них мало на меті дізнатися пропозиції селян щодо можливої нової назви вулиці. Втім, запропоновані мешканцями села назви — Яблунева (бо
за вулицею ріс яблуневий сад, а в
дворах досі багато яблунь), Свобо-

ди, Єдності та Гольосина (стара, дорадянська назва вулиці) — не задовольнили сільську раду. Натомість
селянам озвучили інший перелік
від сільської ради: Світанкова, Героїв України, Перемоги, Каденюка.
Наступне опитування провели в
телефонному режимі. За інформацією виконкому, всього було опитано 34 людини, які зареєстровані на вулиці. Більшість із них (24
особи) із запропонованого сільрадою переліку обрали назву Героїв України. Результати опитування
будуть розглянуті на сесії Вороньківської сільської ради.

ЗІ СПОДІВАННЯМИ
НА ІНВЕСТИЦІЇ
Ірина КОСТЕНКО

Ірина КОСТЕНКО
Переважна більшість православних храмів Борисполя та старостинських округів громади належать Московському патріархату. Українських — одиниці. Навіть
сьогодні, у період повномасштабної російської агресії проти України, масового прагнення громад переходити до Православної церкви
України не спостерігається.
Питання про призупинення діяльності УПЦ (МП) вніс до порядку денного сесії Бориспільський
міський голова Володимир Борисенко. Він зазначив, що поки ні від
Президента, ні від Верховної ради
депутати не отримали відповіді на
своє звернення, у якому просили
роз’яснень, яким чином на законному рівні урегулювати ситуацію
із Московським патріархатом та
«українізувати» церкву. Тому фундамент для цього процесу вирішили створювати з низів. Міський голова додав, що завдання насамперед лягає на плечі сільських старост, також велику роботу мають
провести безпосередньо депутати на округах. Адже храми є майже
на кожному окрузі, а прихожани на
всіх округах.
У рішенні, прийнятому сесією,
зокрема, йдеться: «Враховуючи те,
що Українська православна церква (Московського патріархату) за
статутом є самокерованою части-
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У селі Глибоке Глибоцького
старостинського округу:
• провулок Кутузова перейменовано на провулок Свободи.
У селі Іванків Іванківського
старостинського округу:
• провулок Гагаріна отримав назву провулок Спаський;
• провулок Кутузова, як і в Глибокому, став провулком Свободи;
• провулок Пінської Флотилії відтепер є провулком Богуна.
У межах Кучаківського старостинського округу:
• у обслуговуючому кооперативі
садового товариства «Мостобудівельник» вулицю Озерну перейменовано на Приозерну; новій вулиці
присвоєна назва Квітнева;
• у садівницькому товаристві
«АГРО» назви отримали аж 50 нових вулиць. Постійна комісія Бориспільської міської ради з питань
промисловості, будівництва, архітектури та інвестиційної діяльності підтримала заяву садівницького товариства «АГРО», і, присвоюючи назви новим вулицям, особливо
не фантазували. Одна вулиця отримала назву Центральна, а 49 інших
вулиць назвали Лінія 1, Лінія 2… і
так до Лінія 49.

Залучення інвестицій — завжди
важливо, адже це ще й робочі місця. Особливо гостро питання стоїть сьогодні, коли через війну катастрофічно не вистачає робочих
місць, а у відносно мирних містах
збільшилася кількість внутрішньо
переміщених осіб.
Дбаючи про розвиток Борисполя
сьогодні, завтра і післязавтра, депутати на сесійному засіданні міської ради прийняли рішення «Про
затвердження програми сприяння
залученню інвестицій у Бориспільську міську територіальну громаду
на 2022-2024 роки».
Відповідно до цього рішення,
продуктами для інвестицій є конкретні земельні ділянки або об’єкти нерухомості, які можуть зацікавити потенційних інвесторів з точки зору розміщення на них свого
бізнесу. Задля залучення інвестицій
планується забезпечити інформованість потенційних інвесторів щодо актуальних інвестиційних можливостей міста.
Мінімально необхідний комплекс маркетингових заходів повинен передбачати:
• підготовку та періодичне поновлення якісних інформаційних
матеріалів у друкованому та елек-

тронному форматах і декількома
мовами;
• розповсюдження інвестиційних
пропозицій у спеціалізованих виданнях, за допомогою сучасних інструментів у мережі інтернет, на виставково-ярмаркових заходах, бізнес-форумах, конференціях, зустрічах із потенційними інвесторами;
• створення та забезпечення діяльності спеціалізованого веб-порталу (розділу на сайті міської ради)
для презентації інвестиційних можливостей міста;
• активізацію співробітництва з
інвестиційними компаніями, міжнародними та вітчизняними інвестиційними фондами та фінансово-кредитними установами.
Для втілення програми в життя
передбачене ресурне забезпечення
у сумі 135,0 тис. грн з міського бюджету: 55 тис. грн у 2022 році, 50 тис.
грн у 2023 і 30 тис. грн у 2024 році.
Слід зазначити, що ресурсне забезпечення програми — це ще не
виділення коштів. Але без програми кошти виділити неможливо. Ніхто не знає, чи вдасться у цьому
році профінансувати такі видатки,
адже з коштами величезні проблеми. Але є фундамент — Програма,
а сприятливих умов для її реалізації дочекаємося.

ВОЛОНТЕРСЬКЕ
ОБ’ЄДНАННЯ

ЗАПРОШУЄ
Вторгнення в Україну триває понад три місяці. За цей час ми вже
боялися, молилися, волонтерили, допомагали, евакуювалися, розчаровувалися, одружувалися, проводжали в останню дорогу дорогих
людей, мужніли, зазнавали зрад, знаходили нових друзів, гнівалися,
ненавиділи, любили, пишалися…
А війна все триває. Тому тримаємо сили і стоїмо далі.
Бо не маємо права втомитися, зупинитися, звикнути.
У неділю, 19 червня, з 12:00 завітайте до міського парку.
На вас чекають:
• знайомство з волонтерським об’єднанням «СВОЇ» та презентація
фотозвіту про те, як звичайні люди, підприємці та великі підприємства
проживають страшні часи війни та знаходять у собі сили допомагати
іншим;
• вулична їжа — мангал-меню, бургери, смаколики, безалкогольні
напої, кава;
• розваги для дітей — аквагрим, блискітки, гелеві кульки;
• благодійний ярмарок (з 12:00 до 20:00);
• благодійний аукціон з цікавими лотами (16:00).
Ми збираємо кошти, щоб разом допомогти:
• військовим на передовій;
• мирним, що знаходяться на лінії зіткнення під обстрілами;
• людям з деокупованих територій;
• тим, хто втратив житло та змушений переселитись;
• тим, хто самостійно не може пережити цю війну.
Ваша присутність — внесок у спільну ПЕРЕМОГУ!
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ГІСТЬ НОМЕРА

ВОЛОДИМИР
БОРИСЕНКО:

«БОРИСПІЛЬ ЖИВЕ
Й ПРАЦЮЄ, АЛЕ
ПОВЕРТАТИСЯ ТИМ, ХТО
ВИЇХАВ, ЩЕ ЗАРАНО»
 Що принесли для Бориспільщини перші воєнні
місяці, як живе місто, чи втримається економіка та коли
повертатися додому бориспільцям, що виїхали за кордон, у
ексклюзивному інтерв’ю «Вістям» розповів міський голова
Володимиром Борисенко.
Богдан РАК
— Минуло 100 днів повномасштабної війни. Якими вони
були та що допомогло встояти
Борисполю?
— Попри те, що війна триває вже
8 років, ранок 24 лютого для всіх нас
став «громом серед ясного неба».
Мало хто розумів, що відбувається
та як діяти далі. Але згуртованість,
яку виявила громада, соціальна відповідальність та критичне мислення
допомогли швидко прийти до тями.
Вже на третій день війни кожен бажаючий зміг взяти в руки зброю та
стати на захист Батьківщини. Шалені черги в військкоматах продемонстрували: це наша земля, нам є що
боронити та є кому це робити.
Війна ще не закінчилась. Але головне, на мою думку, те, що ми змогли достойно пройти найважливіші
психологічні етапи: зіткнення з реальністю, її усвідомлення та прийняття. Громада й керівництво міста
змогли організуватись та діяти злагоджено, чітко й оперативно. Щодня збиралася районна військова
адміністрація. Були сформовані добровольчі підрозділи, напрацьовані
алгоритми формування добробатів,
забезпечення їх зброєю. Впевнений,
саме рішення влади на вищому рівні щодо законодавчого врегулювання діяльності добровольчих формувань допомогло ЗСУ зупинити ворога в Київській області.
— Наскільки важко керувати
громадою під час війни? З якими проблемами довелося стикнутися?
— Не думав, що доведеться бути мером міста у військовий час. Це
виявилося непростим завданням,

адже специфіка війни в тому, що до
всіх існуючих складнощів додаються ще й страх, невідомість та хаос.
Своїм головним досягненням вважаю те, що я зміг не допустити хаосу та забезпечив чітку організацію
на рівні міста та громади. Усі працювали на своїх місцях та однією командою — депутати міської ради,
я, мої заступники, органи виконавчої влади, керівники комунальних
підприємств, правоохоронні органи. Ніхто не втік, всі керівники підприємств критичної інфраструктури
та представники влади були на місцях. Був створений координаційний
штаб, наради якого проходили двічі
на день. Перші два тижні ми взагалі
жили на роботі. Я не те що не спав,
не завжди вдавалося навіть стулити очі. Адже ситуація змінювалася
швидко, треба було постійно бути
напоготові та приймати правильні
рішення. Війна показала, що ми можемо працювати, як треба.
— У Борисполі з перших днів
війни запрацював волонтерський
рух. Як вдалося досягти його чіткої роботи та злагодженості різних волонтерських організацій?
— Волонтери в нас працюють ще
з 2014-го року. Саме тоді ми вперше почули таке слово. Свого часу я
сам був волонтером на сході країни, допомагав під час АТО. Зараз ці
люди приносять у жертву свій вільний час, спокій, а часто навіть сімейний бюджет заради допомоги
військовим та цивільним, що цього потребують. Завдяки централізації роботи волонтерських рухів та
об’єднання в єдину структуру, ми
змогли налагодити їх чітку співпрацю з владою, підприємцями, вій-

ськовими, правоохоронними органами. Пізніше ми взагалі не втручалися в їх роботу. Вони запитували
про наші потреби, ми формували
списки потреб по категоріях, і отримували необхідне через деякий
час. Іноді я сам не міг зрозуміти, де
їм вдається все це знаходити. Фактично кожен мешканець нашої громади в перші дні війни став волонтером. Люди передавали все, що
могли: від консервації до електроінструменту та транспортних засобів для військових. На жаль, чимало було втрачено в боях. Але я вважаю, що це невелика ціна за те, що
ми змогли не допустити бойових
дій в межах нашого міста.
— Чи важко було проводити
евакуацію мирного населення
в умовах паніки, коли ворог був
за кілька кілометрів від кордонів Бориспільщини? Чи була вона дійсно потрібною?
— Вважаю, що евакуація — трохи невірне формулювання. Ми надавали допомогу людям, які бажали виїхати у більш безпечні регіони,
але не мали такої можливості. Чому
це було важливо? Бо чим менше цивільних, тим легше працювати ЗСУ.
Цивільні мешканці заважають ЗСУ
звільняти окуповані населені пункти, тому командування нашого сектору неодноразово підкреслювало
— чим менше буде цивільних в місті, тим простіше буде його відбити.
Я це розумів, тому мої дії були націлені на те, аби надати можливість
виїхати всім бажаючим. Зобов’язати всіх залишити місто я не міг, тому
дав можливість зробити це тим, хто
цього хотів. Хочу подякувати нашим
працівникам, які це організовува-

ли, підприємцям, які надали автобуси, та патрульній поліції за супровід.
— Бізнес переживає важкі часи в усій країні. Яка ситуація в Борисполі?
— Ситуація складна. Головним
бюджетоутворюючим підприємством завжди був аеропорт. Крім
того, він забезпечував робочими
місцями наших мешканців. Його закриття суттєво вдарило по кишенях.
Зі свого боку, ми готові підтримувати і малий, і великий бізнес, усіх
форм власності. Зараз у місті планує відновити роботу одне з великих підприємств, яке готове надати
900 робочих місць. Будемо пропонувати їм списки людей, що втратили роботу та зверталися до нас
за допомогою та намагатись їх працевлаштовувати.
Ще один крок — максимальне
спрощення процедури отримання дозволів, в тому числі на виїзну
торгівлю. Це буде робитись лише
зверненням у 101-й кабінет виконкому. Ми максимально відкриті для
всіх, хто хоче працювати та сплачувати податки. Торгівельна комісія
працює у посиленому режимі. Всім
підприємцям, які хочуть надавати
якісні послуги мешканцям, ми готові надавати місця за мінімальні,
навіть символічні кошти.
— Чи є проблеми із заборгованістю за послуги ЖКГ та паливом?
— Багато людей залишились без
роботи та дійсно не можуть здійснювати комунальні платежі в повному обсязі. Це суттєво впливає на
роботу комунальних підприємств та
виплату заробітної плати. Але вони
все одно тримаються та працюють.
Проблемою стало й підвищення цін на пальне, адже комунальна
сфера залежна від них. Попри це
місто прибирається, сміття вивозиться, надаються інші комунальні послуги. Все працює в штатному
режимі. Ми не можемо розвивати
комунальну сферу в умовах війни,
але цілком спроможні втримати те,
що є, в належному стані.
— До речі, про вивезення сміття. Спливає термін дії договору
оренди сміттєзвалища. Як під час
війни в країні буде вирішуватись
питання із полігоном для захоронення відходів?
— Це дійсно важке питання. В

жовтні закінчується термін дії договору оренди. Зрозуміло, що за такий короткий термін, та ще й в умовах військового стану ми сміттєпереробний завод не побудуємо. Ведемо зараз переговори про те, щоб
держава дала нам можливість без
тендеру продовжити строк дії договору оренди ще на рік, аби місто
не потонуло в смітті.
Паралельно я веду переговори з
владою Броварів та Києва. Ми плануємо створити тристороннє комунальне підприємство для вирішення низки питань, серед яких транспортні перевезення та екологія.
Чому вирішили працювати саме в
такому форматі? Бюджет Бориспільської та Броварської громад до війни був непоганим, але всі потреби
він не міг закрити. Зараз взагалі ситуація складна, тому ми залучаємо
допомогу Києва. Бюджет столиці набагато більший, і ми сподіваємося,
що Київський міський голова Віталій Кличко візьме нас під опіку й ми
спільними зусиллями будемо вирішувати спільні проблеми.
Такі сучасні реалії. Попередні переговори ми проводили ще до війни. Зараз же вони набувають все
більшої актуальності. Саме тому ми
будемо рухатись у напрямку будівництва сміттєпереробного заводу
спільно, відразу на кілька районів
— Бориспільський, Броварський та
лівобережну частину Києва.
— Чимало людей повертаються
з евакуації. Чи не зарано це? Яка
ваша думка щодо доцільності повернення бориспільців додому?
— Особисто на моє переконання
— ще зарано. Є дані британської і
американської розвідок про те, що
агресор не змінив своїх планів щодо захоплення столиці. Бориспіль
знаходиться по дорозі та у безпосередній близькості до Києва, тому небезпека для нашого міста ще
не минула.
Так, на сьогодні ситуація в Борисполі стабільна. Люди працюють. Але тим,
хто знаходиться зараз у більш безпечних країнах, я б радив не поспішати та
ще зачекати. Я вірю в наші збройні сили. Коли ми зможемо переламати ситуацію в наш бік, повернути всі окуповані території, тоді я зможу заявити,
що Бориспіль безпечний і всі можуть
повернутися додому.
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ЯК ЗНАЙТИ РОБОТУ В БОРИСПОЛІ?
 Можливість працювати і отримувати хоч якісь кошти на проживання сьогодні стала
основною проблемою для багатьох мешканців нашого міста і району, які не залишили
його, тікаючи від війни, а також для людей, які знайшли тут притулок, переїхавши з більш
небезпечних регіонів. Про перспективи працевлаштуватися сьогодні «Вісті» спілкувалися
із директором Бориспільської міської філії Київського обласного Центру зайнятості
Світланою Юрченко.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО У ЛІКАРНІ
ВІДМОВЛЯЮТЬ У БЕЗОПЛАТНИХ
ПОСЛУГАХ ЧИ ЛІКАХ

Ірина КОСТЕНКО
— Світлано Юріївно, нині багато людей, які шукають роботу,
не висувають основною вимогою
високий рівень оплати. Найперше шукають, де платитимуть регулярно. Чи реально знайти таке
робоче місце сьогодні?
— Ринок праці, на жаль, зараз
дуже важкий. Настали складні часи
для наших клієнтів. Кількість безробітних збільшилася в рази. На території Бориспільщини основна галузь — авіаційна, в ній до 24 лютого було задіяно більше 50% жителів міста і району. На сьогодні вони
залишилися без роботи. Багато хто
почав реєструватися в Центрі зайнятості. Якщо порівнювати ситуацію станом на 23 лютого і зараз, то
кількість безробітних зросла більше, ніж у три рази. А от кількість вакансій у три рази впала. Можна сказати, що на сьогодні на Бориспільщині ринок праці завмер.
Дуже багато звертається медичних працівників, які працювали у
приватних клініках, а клініки вимушені скорочувати штат. Чимало містян працювало у Києві. Там теж є
підприємства, які або закрилися,
або скорочують штат. Скоротилася сфера торгівлі, не працює багато складів, які до 24 лютого давали
людям роботу — сьогодні вони або
зруйновані, або не можуть працювати з логістичних причин.
— Чи можна через Центр зайнятості знайти роботу, не стаючи на облік?
— Звичайно, можна. Перелік вакансій можна подивитися на першому поверсі на стендах, на сайті
Державної служби зайнятості, також усі пропозиції є у чат-боті установи.
— Пам’ятаю час, коли безробітні, які стояли на обліку, відмовлялися від вільних вакансій,
бо їх вони не влаштовували.
— Це був збалансований період,
який минув. Зараз такого немає.
Попит на робочі місця більший, ніж
Центр зайнятості може запропонувати. На сьогодні є дуже мало незайнятих вакансій.
— Які перспективи на працевлаштування мають внутрішньо
переміщені особи? Чи є підприємці, які, пропонуючи вакансії,
зазначають, що хотіли б віддати
перевагу переселенцям?
— Внутрішньо переміщені особи, зазвичай, готові на будь-яку роботу. А роботодавці не обирають
між місцевими чи переселенцями: якщо потрібні робочі руки, беруть того, хто хоче працювати, може якісно виконувати поставлені
завдання і погоджується на запропоновані умови.
Проте 7 травня вступив у дію закон №2220, згідно з яким роботодавцю компенсується 2 місяці заробітної плати за працевлаштованого переселенця, і це трохи
спонукає роботодавців віддавати

перевагу саме таким працівникам.
— Чи багато внутрішньо переміщених осіб зареєструвалося у Центрі зайнятості? Чи багато
вдалося працевлаштувати?
— Зареєструвалося небагато —
близько 55 осіб. Порівняно з тисячами зареєстрованих на Бориспільщині ВПО, до Центру зайнятості звернулося небагато.
Загалом усі, хто приходить і має
бажання працевлаштуватися, у нас
довго не затримуються. Вони погоджуються на вакансії, які пропонує
Центр зайнятості, розуміючи, що
зараз особливо немає чим перебирати. Часто нова робота не має
нічого спільного з попередньою діяльністю, тому доводиться вчитися.
Навчання проводиться на базі підприємств. Безробітний перебуває
на обліку в Центрі зайнятості, отримуючи допомогу по безробіттю,
і стажується у потенційного роботодавця. За цей час роботодавець
і безробітний мають змогу визначитися, чи влаштовують вони один
одного. На сьогодні за направленням Центру зайнятості працевлаштовано більше 10 осіб із внутрішньо переміщених осіб, здебільшого
в комунальній сфері.
— Які сфери діяльності і професії залишаються актуальними
сьогодні?
— Переважно це робота для чоловіків, професії, які потребують робочих рук, як і останні 5 років: слюсарі, водії з усіма категоріями, вантажники, робітники з комплексного
прибирання будинків та територій.
Для жінок ситуація надзвичайно
складна: інколи з’являються вакансії продавців, почали з’являтися запити на бухгалтерів, трохи йдуть замовлення на перукарів. За останні два тижні кількість пропозицій
починає збільшуватися. З’явилася
тенденція до оживання ринку праці. Найбільше актуальних вакансій
є у сфері обслуговування, торгівлі,
будівництві, логістиці, транспортних
перевезеннях.
— Чи вплинув воєнний стан на
виплати по безробіттю?

— По виплатах нічого не змінилося — усе залежить від страхового стажу і офіційної заробітної плати. Затримок немає, виплати здійснюються. Максимальна сума допомоги по безробіттю — півтори
мінімальні заробітні плати — 9 750
грн, мінімальна (для осіб, які давно
не працювали офіційно, або не мають стажу) — 1000 грн.
Для внутрішньо переміщених осіб, які з якихось причин не
змогли розірвати попередні трудові відносини, зокрема, через
бойові дії, законом введена норма, що при зверненні до Центру
зайнятості і бажанні зареєструватися вони можуть розірвати трудові відносини з нашою допомогою. У такому випадку ми їх реєструємо і призначаємо допомогу
по безробіттю.
— Чи має право на допомогу з
безробіття приватний підприємець, який працював сам на себе, сплачував усі податки, а зараз втратив можливість заробляти?
— Тільки якщо підприємець закриє підприємство та надасть документи про припинення своєї підприємницької діяльності. На жаль,
зараз таких людей побільшало.
— А якщо людина досягла пенсійного віку і їй не вистачає стажу на пенсію?
— Якщо людина пенсійного віку
і надає довідку з пенсійного фонду про відсутність права на пенсію,
допомагаємо шукати роботу і призначаємо допомогу. Якщо пенсіонер отримує пенсію, але хоче підзаробити, також допомагаємо шукати роботу.
— З’явилася інформація про
нововведення — подати заявку
на отримання статусу безробітного можна за допомогою порталу «Дія». Чи користується така
послуга популярністю?
— Сьогодні звернень через портал «Дія» більше, ніж людей, які
приходять особисто. Особливо це
актуально для тих, кому далеко їхати до Центру зайнятості.

Попри воєнний стан в країні, Програма медичних гарантій
(ПМГ) продовжує діяти. Держава
гарантує всім пацієнтам надання
необхідної медичної допомоги
та лікарських засобів, які передбачені Програмою медичних гарантій, безоплатно. Лікарні продовжують отримувати оплату від
НСЗУ за надані пацієнтам медичні послуги.
ПМГ покриває всі основні види медичної допомоги: первинну, спеціалізовану, екстрену, паліативну допомогу та медичну
реабілітацію, допомогу під час
вагітності та пологах, допомогу
новонародженим у складних неонатальних випадках, ранню діагностику онкології тощо. Тобто
консультації, обстеження, аналізи, госпіталізації та операції мають бути безоплатними.
Пацієнт має право отримати медичну послугу безоплатно, якщо:
• Вона входить до переліку безоплатних послуг у межах Програми медичних гарантій. Отримати детальну інформацію
про те, що входить у гарантований безоплатний пакет, можна
в контакт-центрі НСЗУ за номером 16-77. Наразі на офіційному
сайті НСЗУ ці дані закриті з міркувань безпеки.
• Заклад уклав договір з НСЗУ
на відповідну послугу. За договором з НСЗУ працює більшість комунальних медзакладів — міські,
районні та обласні лікарні, спеціалізовані медзаклади, деякі приватні, лікарі-ФОП. Детальні адреси закладів також можна дізнатись в контакт-центрі НСЗУ.
Проте, звертаємо увагу, що,
зважаючи на війну, деякі лікарні
можуть бути перевантажені допомогою постраждалим, у такому випадку подекуди на місцевому рівні може бути ухвалене
рішення про тимчасове ненадання планової допомоги.
Натомість пацієнт має право на
безоплатну медичну допомогу у
будь-якому іншому медзакладі,

який може її надавати. При цьому
місце реєстрації чи проживання
не має значення. Контакти найближчих закладів, які надають
необхідні медичні послуги, можна дізнатись за номером 16-77.
Нагадуємо, що для пацієнта безоплатними є і ліки з Національного переліку лікарських засобів.
Перевірити наявність у медичному закладі препаратів з Нацпереліку можна на сайті eliky.in.ua та
на сайтах місцевої влади в розділі охорони здоров'я або на сайті лікарні.
Якщо ви зіткнулися з ситуацією, коли у медзакладі вимагають
гроші за послуги, що мають бути
безоплатними, зверніться з офіційною скаргою до головного лікаря (медичного директора) закладу про неправомірні дії медика.
Якщо відмовляють на рівні керівництва лікарні, напишіть скаргу до Департаменту охорони здоров’я у вашому місті чи регіоні
або до власника медзакладу —
відповідного органу місцевої
влади. Зазвичай у назві лікарні
зазначено, хто є її власником.
Якщо не вдається вирішити проблему на місцевому рівні, подайте скаргу в НСЗУ через
контакт-центр або листом на поштову адресу: 04073, м. Київ, пр-т
Степана Бандери, 19, або на електронну адресу info@nszu.gov.ua.
У скарзі потрібно зазначити:
— прізвище, ім’я та по-батькові, дату народження (у форматі
день, місяць, рік народження);
— дату відмови у медичній послузі;
— посаду, прізвище, ім’я та
по-батькові працівника, який порушує ваші права;
— детальний опис ситуації: у
чому саме відмовили (або вимагали гроші), за яких обставин, яку
суму ви витратили на допомогу
або яку суму від вас вимагали;
— контакти, за якими з вами
можна зв’язатися: номер телефону, електронна пошта.
Джерело: пресслужба МОЗ

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ СВОЇ
КОМЕНТАРІ, ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ УЧАСТЬ В
ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.
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ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО МЕЛАНОМУ

Відтепер у міграційній службі
можна отримати послугу одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта. Про це повідомив начальник Бориспільського
відділу ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області Ярослав Трищецький.
За його словами, підставою для
отримання послуги є обмін у зв'язку зі зміною персональних даних
чи у разі втрати документів.
За отриманням послуги можна
звертатися до найближчого підрозділу ДМС або центрів обслуговування «Паспортний сервіс».
Послуги з оформлення нових до-

 Шкіра — найбільший орган людини, що захищає від інфекцій і
травм, регулює температуру тіла. Вона накопичує воду і жир, виробляє
вітамін D. Шкіра має три основні шари: епідерміс (зовнішній), дерма
(внутрішній), гіподерма (глибокий шар жиру).
Меланоцити — клітини, що виробляють пігмент (колір) шкіри, який
надає їй засмаги. Вони перебувають
у найглибшому шарі епідермісу.
Іноді здорові меланоцити змінюються і починають неконтрольовано рости. В такому випадку утворюється пухлина, що й називається меланомою.
Ця пухлина є злоякісною та може через кров і лімфу поширюватися в інші органи, чим є дуже небезпечною. Водночас люди з меланомою мають позитивний прогноз
лікування, якщо захворювання діагностоване на ранній стадії.

Чому і де
розвивається
меланома
Причини появи меланом достеменно невідомі, проте надмірний
вплив ультрафіолетового випромінювання від сонячного світла або ламп
для засмаги підвищує ризики. Крім того, відігравати певну роль можуть фототип шкіри, перенесений досвід сонячних опіків, часте перебування на
сонці без засобів захисту, відвідування солярію, спадковість, вік.
Найчастіше меланома розвивається на ділянках тіла, що піддаються прямому впливу сонячного
випромінювання: тулубі, ногах, руках, шиї та обличчі. Рідше — на долонях, підошвах ніг або під нігтями,
на очах, у роті, на статевих органах
та біля анального отвору. Якщо на
вашому тілі значна кількість роди-

мок, вам потрібно бути особливо
пильними, адже це підвищує ризик
розвитку меланоми.
Меланома найчастіше розвивається на місці появи родимок, проте виникає і на шкірі, яка виглядає
здоровою.

Симптоми меланоми
Нормальні родимки мають чітку межу й однорідний колір: від світло-коричневого до чорного. Вони симетричні (овальні або круглі), а їхній діаметр не перевищує 6 мм (розмір гумки на олівці). З часом родимки можуть
змінюватися, а деякі навіть зникають.
Першими ознаками та симптомами меланоми часто є зміна розміру та краю родимки, а також поява пігментованих або незвичайного вигляду новоутворень на шкірі.
Крім того, варто занепокоїтися, якщо з родимки виділяється кров чи
на ній утворюються кірочки.
Для кращого запам’ятовування ознак переродження родимок у меланому запровадили
шкалу «ABCDE»:
• A — Asymmetry (асиметрія) –
асиметрія невуса;
• B — Border (край) – зміна меж
родимки на нерівні або нечіткі;
• C — Colour (колір) – поява неоднорідності кольору родимки;
• D — Diameter (діаметр) – перевищення діаметра 5-6 мм;
• E — Enlargement (збільшення)
— швидке збільшення в розмірах.
Якщо ви бачите ознаки зміни
будь-якої з наявних родимок, зверніться до сімейного лікаря та/або

ID-КАРТКУ ТА ЗАКОРДОННИЙ ПАСПОРТ
МОЖНА ОТРИМАТИ ОДНОЧАСНО
кументів чи їх обміну надаються за
попереднім записом в електронній
черзі через термінал, що встановлений безпосередньо у приміщенні Бориспільського відділу ЦМУ
ДМС у м. Києві та Київській області. Також можна зареєструватися в
електронній черзі за допомогою
онлайн-сервісу на веб-сайті ДМС.
Посадовець також попередив,
що на період дії воєнного стану
можливі затримки з оформлення
паспортних документів.
Джерело: Бориспільський відділ ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області

дерматолога й у жодному разі не
займайтеся самолікуванням.
Фактори ризику виникнення
меланоми:
• світлий фототип шкіри;
• спадковий фактор і випадки меланоми в анамнезі у найближчого
кола родичів;
• імунодефіцит, пригнічена імунна система;
• тривале та постійне перебування під впливом ультрафіолетових
променів без використання засобів захисту.
Щоб зменшити ризики розвитку меланоми, потрібно уникати:
• перебування під прямими сонячними променями без засобів захисту
(спеціальних захисних кремів/спреїв);
• використання соляріїв, сонячних ламп;
• травмування родимок;
• контакту родимок із хімічними
подразниками.
Регулярно оглядайте шкіру з оглядом на шкалу «ABCDE» та своєчасно
звертайтеся до лікаря, якщо помітите
будь-які зміни. Це може допомогти з
ранньою діагностикою та збільшити
ймовірність успішного лікування в разі раннього виявлення захворювання.
Джерело: МОЗ

НЕПОДАЛІК СЕЛА СЕНЬКІВКА
ВИБУХОТЕХНІКИ ВИЯВИЛИ АВІАБОМБУ
ТА АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ СНАРЯД
На Бориспільщині вибухотехніки продовжують виявляти та
знешкоджувати ворожі боєприпаси. Днями група спеціалістів-вибухотехніків Київщини
виявила поблизу села Сеньківка авіабомбу та артилерійський
снаряд, які відносяться до надзвичайно небезпечних та підлягають знищенню.
Поліцейські обережно тран-

спортували вибухонебезпечні
предмети на спеціальні підривні
майданчики та провели подальше
контрольоване знищення боєприпасів.
Правоохоронці закликають
громадян бути пильними. При
виявленні вибухонебезпечних
предметів:
• відійдіть на безпечну відстань,
не торкайтеся і не пересувайте

його, не допускайте до знахідки
інших людей;
• повідомте до поліції на 102;
• негайно припиніть всі види робіт у районі виявлення вибухонебезпечних предметів;
• дочекайтесь фахівців, укажіть
місце знахідки та повідомте час її
виявлення.
Джерело: Виконавчий комітет
Бориспільської міської ради
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НЕРУХОМІСТЬ
Продам
БУДИНКИ

Бориспіль

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

Куплю
Бориспіль

ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ»
інформує, що в публікації Повідомлення про намір отримати
підприємством дозвіл на викиди у газеті «Вісті» № 16 (1124) від
27.05.2022 р. було допущено технічну помилку.
Останній абзац оголошень має
виглядати наступним чином:
Зауваження та пропозиції щодо
намірів приймаються в місячний
термін після публікації до Бориспільської районної державної
адміністрації: 08300, м. Бориспіль,
вул. Київський Шлях, 74.
Телефон для звернень громадян: (04595) 6-14-38, E-mail: rda@
raybori.gov.ua

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господаря. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.
Житло у власника. Тел.: 0 67 4503318.
Земельну ділянку у власника від 5 до 10
соток в м. Бориспіль, або 20 км. від Києва.
Тел.: 0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника. Тел.: 0 67
4503318.
Квартиру у власника на першому поверсі в 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.Велика Олександрівка, с. Дударків. Тел.: 0 67
4040137.
|Куплю земельну ділянку у власника 10 соток 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. Щасливе. Тел.: 0 67 4040137.

Куплю земельну ділянку у власника
в селі Гора від 5 до 100 га. Тел.: 0 67
4040137, Дмитро.
Куплю земельну ділянку у власника в
селі Велика або Мала Олександрівка, с.
Гора, с. Щасливе або с. Проліски від 5
соток. Тел.: 0 67 4040137, Дмитро Борисович.
Здам
Бориспіль

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ

ТОРГОВІТел.:МІСЦЯ
0635714848
м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»

2 к. кв., вул. Головатого, 76-Б. Тел.: 0 67
7337609.
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку у м.
Бориспіль. 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,
бойлер, 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 договірна. Тел.: 0 50 5456870.
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 господаря, на ваших умовах. Тел.: 0 67
7254543, 0 93 1104673, Наталія.
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Житло, порядок і охайність гарантую.
Тел.: 0 67 4503318.

ПРОДАМ:
Будівельні матеріали
Бориспіль

Пісок яружний, з доставкою, за низькими цінами. Тел.: 0 67 2497515.

Асенізаторські

послуги,

викачуван-

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

Бригада будівельників виконує абсолютно
всі види ремонтних робіт: від нуля — під

РІЗНЕ

ключ; бетонно-монтажні, кладочні, оздо-

Бориспіль

блювальні, покрівельні та ін. види. Тел.: 0

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

Вулики, система «Українець», ціна договірна. Тел.: 0 67 9945800
Продам бджолосім'ї, самовивіз, Бориспіль, ціна договірна. Тел.: 0 96
2164380, 0 66 7980069, Сергій.

ПОСЛУГИ

67 5056064, 0 68 1269208.
Викачування від 1 до 7 куб.м, без вихідних. Тел.: 0 93 7564969, 0 97 5505353, 0 66
4553391.

РІЗНЕ
Місто: Бориспіль

Бориспіль

А якщо вам потрібно пофарбувати 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.

Втрачене водійське посвідчення, серія ВАМ
№665049, видане на ім'я Значка Олега Івановича Бершадським МРЕВ 2011 р., вважати недійсним.

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В ІНТЕРНЕТІ,
ЗАЛИШАЙТЕ СВОЇ КОМЕНТАРІ,
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ УЧАСТЬ В
ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.
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Відповідальність за зміст, достовірність фактів, цитат, власних назв та інших відомостей несуть автори публікацій. Матеріали під рубриками «Позиція», «Компанія» друкуються на правах реклами.
Відповідальність за зміст рекламних матеріалів несе рекламодавець. Редакція не завжди поділяє
думку авторів публікацій. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. Копіювання чи
передрук наших публікацій суворо забороняється без письмової згоди редакції.
Засновник: ТОВ «Будінвесттехноіндустрія ХХІ століття».
Видавець: ТОВ «Редакція газети «Вісті.Інформація.Реклама», м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 69а.
Друк: ТОВ «Мега-Поліграф», м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14.
Наклад: 10200 прим., зам. №200325-11.
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Білборд (або бігборд), рекламний щит — вид зовнішньої реклами у вигляді щита, що встановлюється зазвичай уздовж вулиць,
трас. Це висока, окрема конструкція, яка потрапляє у поле зору
водіїв, пасажирів та пішоходів.
Реклама на бордах є дієвим інструментом для проведення
разових і 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

ÂÀÍÒÀÆÍ²
ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß
ÙÅÁ²ÍÜ, Â²ÄÑ²Â, ÁÅÒÎÍ
Ï²ÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÃÍ²É
Âèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿ

Ë³ö. ÀÂ ¹476495 ÌÒÇÓ â³ä 16.06.2009 ð.

Òåë.: 096-876-66-67
097-127-66-05

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 20-26 ЧЕРВНЯ
ОВЕН. Відчувається приплив
сил, з'являється бажання ставити нові цілі та досягати нових рубежів. Але в той же час оточення
може бачити у ваших діях егоїзм, що може спровокувати конфлікт.
ТЕЛЕЦЬ. Щось нове та прогресивне впевнено та надовго входить у ваше життя. Використовуйте сприятливий потенціал для створення нових джерел доходу.
БЛИЗНЮКИ. Не поспішайте і
будьте обережними, зберігайте вірність своїм переконанням — у цьому разі ви зможете зробити серйозний крок уперед і досягти результатів у будь-якій діяльності.

РАК. Вам забезпечено успіх
у протилежної статі, що може
стати останньою краплею у
взаєминах, які дали тріщину.
ЛЕВ. Можливі тимчасові труднощі у фінансовій сфері та майнових справах. Настрій схильний до коливань, змін, однак навколо
завжди опиняються люди, готові підтримати і допомогти, що б не сталося.
ДІВА. Протягом цього сприятливого періоду ви можете внутрішньо розкритися, упіймати
талан, отримати щасливий шанс, оскільки
швидше і емоційніше на все реагуєте. Гарний час для професійної сфери, ділових
взаємин, вирішення виробничих питань.

ТЕРЕЗИ. Події пов'язані з невеликими життєвими змінами,
що супроводжуються зміною
емоційного настрою, з невеликими поїздками та повсякденними турботами.
СКОРПІОН. Будьте готові до
того, що ваші пропозиції, думки
чи реакції мало хто підтримає.
Партнерство, інші спілки та спільні заходи, в яких ви берете участь, можуть зіпсуватися суперечливими поглядами та іншими конфліктами.
СТРІЛЕЦЬ. Несумлінні конкуренти або просто токсичні люди можуть намагатися втягнути у конфлікт, завадити вашій
успішній роботі.

КОЗЕРІГ. Багато спілкування,
зустрічей, розмов про бізнес,
співпрацю, розширення виробництва. Іноді можуть виникати непорозуміння з партнерами чи навіть
конфлікти.
ВОДОЛІЙ. Сприятливий період для спілкування з іноземцями, далеких поїздок, відвідування інстанцій та роботи з документами.
Багато суєти, розмов про поточні, актуальні для всіх наявних труднощів.
РИБИ. Період невизначеності,
нерозуміння того, куди рухатися
далі. Ви можете почуватися дуже
самотньо, але навряд чи зараз хтось стане
на ваш бік або надасть реальну допомогу.

