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ЖК «ВЕСНА» ТРЕСТУ БОРИСПІЛЬСІЛЬБУД 
ВІДКРИВ ДВЕРІ ДЛЯ НОВОСЕЛІВ 

стор. 3

У БОРИСПОЛІ БУДУЮТЬ
ЖИТЛО ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
БОРИСПІЛЬ СТАВ ПІЛОТНИМ МІСТОМ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 
ПЕРЕСЕЛЕННЯ ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ СІМЕЙНОГО ТИПУ ЗІ СХОДУ УКРАЇНИ. 
НА РОБІТНИЧІЙ ПОБУДУЮТЬ БУДИНОК ДЛЯ БАГАТОДІТНОЇ РОДИНИ 
З МАРІУПОЛЯ. ПРОЕКТ ФІНАНСУЄ ФОНД ОЛЕНИ ЗЕЛЕНСЬКОЇ. ПОРЯД, 
У МЕЖАХ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ, ПІСЛЯ БУДІВНИЦТВА МІСЬКА ВЛАДА ОБІЦЯЄ 
ОБЛАШТУВАТИ СКВЕР ДЛЯ МЕШКАНЦІВ МІСТА.
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МІСТО

ВОЛОДИМИР БОРИСЕНКО: 
«БУДИНОК НА РОБІТНИЧІЙ НЕ ЗАЙМАТИМЕ 
ЗЕЛЕНУ ЗОНУ, НА НІЙ БУДЕ СКВЕР»

 � Нещодавно «Вісті» писали про початок будівельних 
робіт на вул. Робітничій, неподалік озера. Повідомлялося, 
що на місці планують звести дитячий будинок сімейного 
типу для переселенців за фінансування благодійного 
фонду Олени Зеленської. 

Богдан РАК 

Про подробиці майбутнього бу-
дівництва та співробітництво з 
фондом «Вістям» розповів Бори-
спільський міський голова Воло-
димир Борисенко. 

За його словами, місто почало 
співпрацю ще минулого року і бу-
дівництво будинку сімейного типу 
— не перший запланований об’єкт 
у Борисполі. 

«Ми вели перемовини з фондом 
Олени Зеленської по двох об’єк-
тах: ДЮСШ (з добудовою) та кіно-
театру (з реконструкцією та пе-
репрофілюванням у будинок ди-
тячої творчості). Роботи у ДЮСШ 
мали розпочатися вже у цьому ро-
ці. На жаль, через війну реалізацію 
проектів довелось відкласти. На-
томість фонд запропонував місту 
стати пілотним у рамках реаліза-
ції проекту переселення дитячих 
будинків сімейного типу зі сходу 

України», — зазначив Володимир 
Борисенко.

Умовою співпраці було виділен-
ня земельної ділянки з гарним до-
ступом до об’єктів соціальної інф-
раструктури: шкіл, садочків тощо. 
Місто запропонувало кілька варі-
антів. Працівники фонду зупини-
лись на ділянці на вул. Робітничій. 
Будівництво буде вестись повністю 
за рахунок фонду.

Володимир Борисенко запере-
чив твердження, що об’єкт будува-
тимуть у межах зеленої зони (відпо-
відно до генплану). 

«Це не так, ділянка лише межує з 
зеленою зоною, з місцем, де ми пла-
нуємо облаштувати сквер. Хочемо 
попросити фонд про допомогу в об-
лаштуванні скверу одразу по завер-
шенню будівництва. Там треба дода-
ти зелених насаджень, облаштувати 
доріжки та освітлення, встановити ла-
вочки», — пояснив міський голова.

Також Володимир Борисенко за-
певнив, що ділянка під будівниц-
тво виділена в комунальну влас-
ність, і будинок теж буде оформле-
ний на місто. Це умова фонду. Сім’я, 
яка переїде в нього, зможе перео-
формити житло на себе лише че-
рез п’ять років. Все буде залежати 
від того, як вона себе зарекомен-
дує. Зводити будинок планують за 
каркасною технологією. Це дозво-
лить завершити роботи протягом 
двох місяців. 

«Якщо все буде добре, то зго-
дом такі будинки почнуть зводи-
ти і в інших містах України. Мож-
ливо, і в нас збудують ще кілька. 
Вважаю, що ми повинні йти на-
зустріч людям, які мають на ви-
хованні 10 і більше дітей, та до-
помагати їм переїхати подалі від 
місць проведення активних бо-
йових дій», — підкреслив місь-
кий голова.

ОЧНОГО НАВЧАННЯ В БОРИСПОЛІ НЕ БУДЕ — 
ЖОДНА ШКОЛА НЕ ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ БЕЗПЕКИ
Богдан РАК

Згідно постанови Кабінету Міні-
стрів України, навчання в усіх шко-
лах країни почнеться 1 вересня. Але 
яким воно буде? 7 червня заступник 
міністра освіти і науки Андрій Віт-
ренко заявив, що з 1 вересня нав-
чання відновиться в очній формі в 
усіх закладах освіти, в тому числі 
садочках та школах. Проте вже 24 
червня з’явилось уточнення: робо-
ту розпочнуть лише навчальні за-
клади, обладнані бомбосховищами. 

Чи готові школи Борисполя до 
відновлення очного навчання з 1 
вересня, «Вістям» розповів Бори-
спільський міський голова Володи-
мир Борисенко. 

«Амбіційна заява Міносвіти щодо 
відкриття шкіл мені видалась завчас-
ною відразу. Тому після отримання 
стандартів та умов, необхідних для 
відновлення навчання в очному ре-

жимі, ми відразу створили комісію 
для обстеження навчальних закла-
дів. Обстеживши лише половину з 
них тільки у Борисполі, без сільських 
шкіл, ми зрозуміли, що жодна з на-
ших шкіл не зможе відповідати вимо-
гам, адже будувалися вони за старими 
нормами, що не передбачали наявно-
сті бомбосховищ», — зазначив місь-
кий голова Володимир Борисенко.

За словами міського голови, піс-
ля аналізу ситуації відповідні ли-
сти з результатами обстеження та 
висновком про неможливість від-
новлення очного навчання були 
відправлені в Київську ОДА, Бори-
спільську РВА та Міносвіти. Була ви-
словлена також пропозиція віднов-
лення очного навчання лише для 
початкових класів (лише таку кіль-
кість дітей можуть вмістити наявні 
в школах підвальні приміщення), 
хоча й вона сумнівна. 

«Ми всі бачимо, куди прилітають 
ракети. Є випадки потрапляння у 
школи та дитячі садки. Тому осо-
бисто моя думка — ми не маємо 
права наражати дітей на небезпе-
ку», — підкреслив Володимир Бо-
рисенко.

Міський голова зазначає: щоб 
побудувати надійне сховище в шко-
лі на 600-800 учнів, потрібно близь-
ко 10 млн грн. Це велика сума, не 
кажучи вже про час, який потребу-
ватиме таке будівництво. 

«В країні, де йде війна, я вважаю 
більш доцільним витратити та-
кі кошти на підтримку армії. Адже 
чим швидше наші військові здобу-
дуть перемогу, тим швидше відно-
виться мирне життя. А вже після 
завершення війни можна буде ду-
мати і про обладнання шкіл укрит-
тями», — підсумував Володимир 
Борисенко.

79 учнів шкіл громади закінчили 
11 клас із медалями

Цього року свідоцтво про здобуття повної загаль-
ної середньої освіти отримають 596 випускників за-
кладів загальної середньої освіти Бориспільської 
міської територіальної громади, з них 79 будуть на-
городжені медалями — 56 золотих та 23 срібних.

Загалом, на Київщині у 11 класах завершують 
навчання та отримують свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої освіти 10986 учнів, з 
них 694 будуть нагороджені золотою медаллю, а 
261 —  отримують срібну медаль.

Джерело: Виконавчий комітет Бориспільської 
міської ради 
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НА ЧАСІ

 � У Борисполі на День Конституції прийняли в 
експлуатацію новий житловий будинок. На святі повідомили 
про подарунок від підприємства для родини Героя України 
Валерія Гудзя — квартиру у ЖК «Банківський».

ЖК «ВЕСНА» 
ТРЕСТУ БОРИСПІЛЬСІЛЬБУД 
ВІДКРИВ ДВЕРІ ДЛЯ НОВОСЕЛІВ 

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Скромні урочистості з нагоди за-
кінчення будівництва і прийняття в 
експлуатацію житлового комплек-
су «ВЕСНА» — частини ЖК «Уюткі-
но» — були приурочені до Дня Кон-
ституції України. Будівництво но-
вого житла — це символ того, що 
всупереч усім навалам і незгодам 
ми впевнено дивимося у завтраш-
ній день. 

Уранці святкового дня біля но-
возбудованої багатоповерхівки зі-
бралося багато народу — інвесто-
ри, будівельники, гості. Це при то-
му, що частина майбутніх мешкан-
ців тимчасово виїхала з Борисполя.  

Серед почесних гостей були 
представники виконавчого коміте-
ту на чолі з Бориспільським місь-
ким головою Володимиром Бо-
рисенком, директор будівельної 
компанії «Трест Бориспільсільбуд» 
Олександр Сич та представники 
замовника будівництва — дирек-
тор ТОВ «Градобуд-С» Андрій Геть-
манов і БК «Укренергобуд» Олек-
сандр Холодько. Гостям першим і 
надали слово.

Бориспільський міський голо-
ва Володимир Борисенко, відкри-
ваючи урочистості, привітав усіх із 
Днем Конституції і наголосив: «На-
віть у такі тяжкі часи наше місто бу-
дується, і хвала таким забудовни-
кам, які дають можливість нам по-
казати, що ми продовжуємо рух 
уперед. 

Олександр Сич — забудовник, 
який будує у Борисполі вже не 
один десяток років. Напередодні 
відкриття до мене звернулася сто-
совно житла родина Героя України 
полковника Валерія Гудзя. Валерій 

Гудзь — уродженець міста Бори-
споля, народний герой, який заги-
нув у березні під Попасною. І сьо-
годні я хочу подякувати Олексан-
дру Сичу і ТОВ «Трест Бориспіль-
сільбуд» за те, що підприємство 
дарує квартиру родині героя». 

Після завершення урочистої ча-
стини Володимир Борисенко де-
талізував такий крок забудовника, 
повідомивши, що це винятковий 
випадок. Син Олександра Сича був 
підопічним у тренера Валерія Гу-
дзя, сам мер колись у нього трену-
вався. За словами міського голови, 
сім’я кожного загиблого від держа-
ви отримає певну суму, в тому чис-
лі і як компенсацію на житло. Але є 
люди, яких особливо хочеться від-
значити, бо вони дійсно герої на-
шого часу. 

Заступник міського голови 
Сергій Лещенко

«Вдячний забудовникам, які 
у скрутний для України час не 
опускають рук, працюють, будують 
житло, дають робочі місця. Бажаю 
не зупинятися на досягнутому, бу-
дувати, розвивати нашу країну. У 
кожного свій фронт. Чим більше ми 
працюємо, тим швидше наближає-
мо нашу перемогу». 

Інвестор Лідія Вовк 
«Для нас із вами сьогодні особли-

вий день. Хочеться подякувати всім 
будівельникам — від робочого, ін-
женера, виконроба, бригадира до 
директора ТОВ «Трест Бориспіль-
сільбуд» Олександра Сича. Протя-
гом усіх попередніх трьох місяців 
кожен його робочий день розпочи-
нався з цього будівництва. І це його 

заслуга, що ми сьогодні маємо та-
кий результат. Мені дуже відрадно, 
що родина Валерія Гудзя отримає 
житло від Тресту Бориспільсіль-
буд. Це мій учень і прекрасна лю-
дина. Дякую всім — інвесторам, бу-
дівельникам, бажаю, щоб усі меш-
канці цього будинку були щасливі».

 

Тетяна Штапір, родину якої за-
будовник відселив із вулиці Бан-
ківської

«Для нас це дійсно свято. Спо-
діваюся, що цей будинок буде для 
нас дуже затишним і комфортним. 
Хочу подякувати будівельникам. 
Кожен із них вклав частинку своєї 
праці, свого тепла. Особлива подя-
ка Олександру Сичу».

Замовник, представник БК 
«Укренергобуд» Олександр Хо-
лодько

«Протягом останніх півтора ро-
ків ми з Олександром Сичем про-
йшли дуже потужний період. Це 
стосується і обох будинків, один із 
яких добудовувався, а другий буду-
вався, і підключення зовнішніх ме-
реж за постійною схемою, зокре-
ма, електропостачання, газопоста-
чання. Ця робота з боку замовника 
будівництва, зі сторони генпідряд-
ника, партнерів пройшла в унісон 
з підтримкою і взаємодією з адміні-
страцією міста, завдяки чому в ко-
роткі терміни вдалося досягти по-
зитивного результату, незважаючи 
на ті події, які насунулись на Укра-
їну. Бажаю всім щасливого життя у 
цьому житловому комплексі. 

Хочу офіційно повідомити, що у 
нас на сьогодні підписаний офіцій-
ний договір із регіональними ме-

режами ДТЕК щодо підключення 
цього житлового комплексу — усіх 
трьох будинків ЖК «Уюткіно» за по-
стійною схемою. І найближчим ча-
сом мешканці ЖК «Весна» можуть 
підписати договори з регіональни-
ми мережами ДТЕК на електропо-
стачання за тарифами для населен-
ня. Для цього було проведено дуже 
непросту роботу». 

Директор ТОВ «Трест Бори-
спільсільбуд» Олександр Сич 

«Ми зібралися у нелегкий час. 
Йде війна. Але життя продовжуєть-
ся. Людина не повинна зациклюва-
тися на тяжких моментах. Потрібно 
думати про майбутнє і радіти май-
бутньому. 

Хочеться коротко нагадати іс-
торію цієї новобудови. 

Будівельні роботи розпочалися 
у 2007-му році, тоді було закладе-
не поле із паль. Але у 2009-му році 
будівництво заморозили. У 2017-
му році компанія «Укренергобуд» 
звернулася до ТОВ «Трест Бори-
спільсільбуд» за допомогою, щоб 
добудувати другий будинок, який 
уже був на етапі завершення, а нам 
вони передали існуюче поле з паль. 
Попередній проект будинку перед-
бачав 76 квартир. Однокімнатні 
квартири площею 50-80 кв. метрів, 
а двокімнатні — 102 кв. метри. Сьо-
годні люди такі площі купувати не 
зможуть, тому було проведено ко-
ригування проектної документації. 

Будинок на 2 під’їзди тепер має 
135 квартир. Квартири одно і дво-
кімнатні — такі сьогодні користу-
ються особливим попитом. Одно-
кімнатні квартири мають площу 38-
40 кв. метрів, а двокімнатні — до 58 
кв. метрів. У будинку є 9 житлових 
поверхів та цокольний поверх, на 
якому передбачені нежитлові при-
міщення. Проект пройшов експер-
тизу у 2020-му році, а у квітні 2021 
року Трест Бориспільсільбуд роз-
почав будівництво. 

Насамперед хочу подякувати ін-
весторам, які прийняли рішення 
купити квартири у цьому житлово-
му комплексі. Якби ви не вкладали 
кошти, нам не було б за що будува-
ти. У той же час, без підтримки місь-
кої влади, депутатського корпусу бу-
ло б складно вирішувати дуже бага-
то питань. Усім їм велике спасибі».

Також Олександр Сич нагадав, що 
сьогодні дуже важливим є питання 
безпеки. І це враховано ще на ета-
пі проектування, задовго до акти-
візації воєнних дій. Будинок спро-
ектований так, що він має просте 
укриття. У підвальному приміщенні 
є два туалети з водою та каналізаці-
єю, насосна станція, електрощитова, 
дві колясочні, приміщення для офі-
су ОСББ. У кожній частині підвалу є 
вхід-вихід і евакуаційні виходи. Між 
двома частинами підвалу є двері, які 
у разі необхідності відгороджують 
одну половину від іншої. 

Гості мали змогу переконатися, 
наскільки комфортно облаштоване 
просте укриття у ЖК «ВЕСНА», про-
йшовши у підвальне приміщення. 

Мешканці, яких відселяли, згід-
но з договором, квартири отриму-
вали з ремонтом. Тому вже сьогод-
ні була змога побачити, як можуть 
виглядати оселі, коли власники їх 
облаштують.    

Житловий комплекс 
«ВЕСНА» — візитівка:

Адреса: 
пров. Старовокзальний, 2А.

 
• Зручне транспортне сполучен-
ня, є заїзд для транспорту із ву-
лиці Старовокзальної. 
• Поряд зупинка автобуса, який 
курсує від вокзалу до центру Бо-
рисполя, до вокзалу можна дійти 
пішки. 
• Через дорогу — Храм святих 
рівноапостольних Володимира 
і Ольги УГКЦ і пам’ятник Святому 
Володимиру. 
Характеристики ЖК «ВЕСНА»:
• Монолітно-каркасна технологія 
будівництва.
• Матеріал стін — газоблок аерок.
• Опалення — індивідуальне (га-
зовий котел у кожній квартирі).
• Висотність — 9 поверхів, плюс 
цокольний.
• Висота стелі — 2,57 м.
• Кількість під’їздів — 2.
• Кількість квартир — 135.
• Квартири із чорновим ремонтом.

Контакти: 
Офіс продажу: м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 84.
Тел.: (063) 436-03-63, (050) 330-42-99, (050) 356-31-06
Ліцензія №2013028064  



ДЕМОНТОВАНІ ВКАЗІВНИКИ НАСЕЛЕНИХ 
ПУНКТІВ ПОКИ НЕ ВІДНОВЛЮВАТИМУТЬ
Богдан РАК

Патрульна поліція фіксує змен-
шення кількості дорожньо-тран-
спортних пригод. За перші 5 міся-
ців цього року працівниками Бо-
риспільського батальйону зафіксо-
вано 208 ДТП. Це на 48,5% менше, 
ніж за аналогічний період минуло-
го року. ДТП з постраждалими бу-
ло лише 15, тоді як минулого ро-
ку — 22. 

«Зменшення кількості ДТП мож-
на пояснити багатьма факторами. 
По-перше, це зменшення кількості 
автомобілів на дорогах. Адже піс-
ля введення військового стану тра-
фік на наших дорогах суттєво змен-
шився. Чимало людей виїхало у за-
хідні регіони, тому в перші місяці 
війни транспорту було дуже мало», 
— зазначає начальник відділення 
розшуку та ОМ ДТП батальйону па-
трульної поліції в місті Бориспіль 
Олег Пипко.

Основними причинами скоєння 
ДТП, як і в минулому році, стали по-
рушення правил маневрування, не-
дотримання дистанції та переви-
щення швидкості руху. Проте вій-
ськовий стан вніс свої корективи. 
З’явились нові обставини, що зу-
мовлювали ДТП на дорогах. Напри-
клад, наявність штучних перешкод. 
Незважаючи на те, що всі блокпо-
сти були обладнані відповідними 
дорожніми знаками, водії часто до-
пускали наїзди на них.

«Блокпости — це штучні форти-
фікаційні споруди. Всі розуміють, 

для чого вони потрібні. Зараз, коли 
безпосередня загроза нашому мі-
сту відійшла, ми намагаємось мак-
симально врегулювати дорожній 
рух, аби не створювати зайвих пе-
решкод учасникам руху. Адже лю-
ди повертаються і кількість тран-
спорту збільшується», — пояснює 
Олег Пипко.

Ще один момент, який впливає 
на дорожній рух зараз — відсут-
ність дорожніх знаків, в тому чис-
лі тих, що регулюють правила ма-
неврування, та вказівників населе-
них пунктів, які було демонтовано 
в перші дні війни. «На сьогодні наш 
відділ безпеки дорожнього руху 
перевіряє всі місця, де були демон-
товані дорожні знаки. Найближчим 
часом вони будуть відновлені. А от 

повернення знаків із назвами насе-
лених пунктів доведеться почека-
ти, щоб у випадку загрози віднов-
лення бойових дій не довелось де-
монтувати їх повторно. Не треба за-
бувати, що в країні йде війна. Тому 
більше уваги приділятиметься від-
новленню розмітки та знаків регу-
лювання правил маневрування», — 
коментує Олег Пипко.

За його словами, працює па-
трульна поліція і над відновлен-
ням роботи пунктів автоматичної 
фіксації швидкості на дорогах, в т.ч. 
за допомогою приладів TruеCаm. «В 
Києві вони вже працюють. Тому за-
кликаємо всіх водіїв, особливо тих, 
хто повертається з західної Украї-
ни, бути вдвічі уважнішими на до-
рогах», — підкреслює Олег Пипко.
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РІЗНЕ

БЕЗ ВОДОГРАЯ, 
АЛЕ З ОХОЛОДЖУВАЛЬНОЮ 
РАМКОЮ
Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Бориспільці ще пам’ятають 
фонтан перед приміщенням Бо-
риспільської райдержадміні-
страції, який багато років дару-
вав приємну прохолоду містя-
нам у жаркі літні дні. Кілька років 
тому його кардинально рекон-
струювали, демонтувавши «куль-
бабу». Натомість створили нову 
композицію з поєднанням води 
і каменя, яку назвали водограєм.

Дітвора нехтувала забороною 
на купання і часто-густо залази-
ла охолодитися в імпровізований 
басейн. Цього року водограй не 
запустили, його басейн вкритий 
торішнім засохлим брудом. На 

запитання, чи чекати відкриття 
водограю цього сезону, «Вістям» 
відповів заступник Бориспіль-
ського міського голови Віталій 
Горкун. 

За його словами, у міській раді 
обговорювалося питання запуску 
фонтанів. Було прийнято рішення 
запустити цього року лише один 
— навпроти міськвиконкому. Во-
дограй і фонтан у міському пар-
ку залишаться сухими. Натомість 
працюватиме охолоджувальна 
рамка, яку вже встановили біля 
кінотеатру «Європа». Рішення ви-
кликане економією коштів, адже 
догляд за фонтанами та вода до-
роговартісні. 

ВІДБУЛИСЬ ЗБОРИ ВОЛОНТЕРІВ ВЦ «ПЕРЕМОГА»
Минуло чотири місяці відтоді, як 

почалось повномасштабне втор-
гнення російської армії на терито-
рію України. 24 червня у Борисполі 
пройшли збори волонтерів «Пере-
моги». В перші 2 місяці війни тут од-
ночасно працювало близько 350 во-
лонтерів, зараз щоденно вкладують 
свої сили та душу 80 осіб. Частина 
була мобілізована, хтось повернув-
ся на своє місце роботи, аби підій-
мати економіку країни, хтось поєд-
нує роботу та волонтерство. Зага-
лом, вдалося систематизувати нашу 
роботу та розумно використовувати 
наявні людські ресурси.

Вперше за 4 місяці ми зібрали-
ся разом, на одній локації (адже з 
метою безпеки координатори та 
відповідальні за різні напрямки ді-
яльності центру розміщені в різних 
місцях), аби отримати посвідчен-
ня, поспілкуватися та поласувати 
смаколиками. З'ясувалося, що деякі 
знайомі  один з одним люди навіть 
не знали, що вони є волонтерами в 
одній організації, тому були приєм-
но здивовані, зустрівшись. 

Серед присутніх була й наймо-
лодша, за днями життя якої можна 
точно порахувати дні війни, адже 
Кіра Кавєшнікова з’явилася на світ 
у 15-ту добу війни, за що отримала 
позивний «П’ятнашка».

Один із співзасновників волон-
терського центру Ігор Шалімов, 
вручаючи посвідчення, звернувся 
до присутніх. 

«Ми не втекли від війни і навіть 
не намагалися цього зробити. На-
томість з першого її дня ми об’єд-
нали свої зусилля та продовжує-
мо це робити, щоб бути разом до 
повної Перемоги. Чи правильно 
ми зробили, покаже час», — зазна-
чив він. 

Серед 60-ти волонтерів, присут-
ніх на зустрічі, був і Заслужений ар-
тист України, актор театру ім. Іва-
на Франка Олексій Паламаренко 
разом зі своїми побратимами Ан-
дрієм Романієм та Анатолієм Гна-
тюком, завдання яких в якості во-
лонтерів — творча діяльність задля 
підтримки емоційного духу меш-
канців міста та захисників. До май-
бутньої перемоги, яка обов’язко-
во настане, Олексій написав вірш, 
рядки з якого зачитав присутнім:

«Хто не покинув Вітчизну, 
Не відступив, не тікав,
Хто у броню і білизну
Наших бійців одягав.
Хто у годину тривоги
Ладен останнє віддать.
Вноситься стяг ПЕРЕМОГИ,
Струнко на прапор стоять!»
Був на зустрічі і засновник, про-

дюсер, автор пісень та соліст гур-
ту «Ненсі» Анатолій Бондаренко. З 
ним було офіційно підписано уго-
ду про співпрацю та взаємну під-
тримку. 

Серед волонтерів «Перемоги» 
— біля 20-ти членів Добровольчо-
го батальйону №1. Вони проходять 
регулярні навчання, щоб завжди 
бути готовими до бою та знати, як 
допомогти іншим.

За 4 місяці роботи «Перемога» 
допомогла тисячам людей. У під-
сумку:

— 2500 виконаних запитів від 
військових; 

— 2000 сімей, що отримали до-
помогу речами (одяг, взуття, пред-
мети побуту);

— 4400 виданих тим, хто цього 
потребує, продуктових наборів;

— понад 100 завантажених оди-
ниць транспорту на передову та 
деокуповані території;

— 1500 дітей отримали підгузки, 
дитяче харчування та засоби гігі-
єни; 

— 1500 тварин отримали корм.  
Ми не зупиняємось та продов-

жуємо працювати задля Перемоги!
Просимо всіх не бути байдужи-

ми та допомагати, чим можете! Ад-
же тільки разом ми зможемо пере-
могти ворога.

Допомогти матеріально можна на р/р: 
UA073052990000026005030122967 USD
UA363052990000026000010118402 EUR
UA393052990000026008010120210 UAH
ЄДРПОУ 44821899
МФО 305299

Наші контакти:
+380 (93) 504 72 96
+380 (98) 765 83 11

До речі, під час повітряні тривоги фонтан 
вимикатимуть — з міркувань безпеки



БОРИСПІЛЬСЬКА РВА: 
ВИХОДИТИ У ЧОВНІ НА ВОДУ 
ПОКИ ЗАБОРОНЕНО

Ірина КОСТЕНКО

Держрибагентство України пові-
домило, що 20 червня закінчилася 
весняно-літня нерестова заборона 
на лов риби. Розпочався рибаль-
ський сезон. У той же час попереди-
ли, що обласними військовими ад-
міністраціями у період дії воєнного 
стану можуть встановлюватися до-
даткові заборони — зокрема, на пе-
ресування маломірних плавзасобів, 
здійснення любительського рибаль-
ства у комендантську годину та інші.

«Вісті» поцікавилися у голови Бо-
риспільської районної військової 
адміністрації Руслана Дяченка, які 
обмеження для риболовів сьогод-
ні діють на Бориспільщині. 

«Досі діє заборона для цивільно-
го населення на походи в ліс та вихід 

плавзасобами на воду, — наголосив 
співрозмовник. — Можливість риба-
лити з човнів після завершення нере-
стової заборони зараз вивчається вій-
ськовими на обласному рівні. Питан-
ня має погоджуватися з військовим 
командуванням Києва і Київщини й 
бути єдиним для всієї області. Зміни, 
які буде прийнято, можуть стосувати-
ся не лише риболовлі, але й прове-
дення спортивних змагань на човнах, 
байдарках, яхтах. Найімовірніше, йти-
меться не про вихід плавзасобів у від-
крите русло, а про притоки і затоки.

Також сьогодні є звернення лю-
дей, що мають ліцензії на риболов-
лю у промислових масштабах. Во-
ни просять дозволу вийти на воду, 
мотивуючи це позитивним впли-
вом на продовольчу безпеку. Ре-

тельно вивчивши це питання, ми 
дійшли висновку, що таке рішення 
на продбезпеку не впливає, нато-
мість відкрило б шпарину для бра-
коньєрства і, крім того, було б по-
милковим з точки зору військової 
безпеки. Адже невідомо, що там 
зараз плаває у воді».  

Руслан Дяченко зазначив, що об-
ласна військова адміністрація мо-
же не дозволити рибалити з чов-
нів. Без кількох рибин прожити 
можна, а про безпеку потрібно ду-
мати. Імовірний і варіант прийнят-
тя рішення щодо запровадження 
різних обмежень: окремо для рус-
ла Дніпра, окремо для його прито-
ків. Як тільки рекомендації на рів-
ні області буде визначено, про них 
повідомлять офіційно. 
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АКТУАЛЬНО

 � ДОВІДКОВО

ВІДДІЛ ЕПІДНАГЛЯДУ: 
«ХОЛЕРИ У БОРИСПОЛІ НЕМАЄ»

 � Останнім часом інтернетом ширяться чутки про холеру у деяких 
регіонах України. Спричинена цим паніка добралася і до Борисполя. 
За повідомленням Бориспільської філії ДУ «Київський обласний 
центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», до них вже 
більше тижня надходять телефонні дзвінки та повідомлення від 
мешканців Бориспільського району, що стосуються буцімто наявності 
у воді холерного вібріону. Завідувач відділення епіднагляду Євгенія 
Грушевська запевняє: такі твердження не відповідають дійсності, 
на даний час у Бориспільському районі не зареєстровано жодного 
випадку захворювання на холеру.

Зараження через 
централізоване 
водопостачання 
виключене

«Наш регіон не відноситься до 
ендемічних регіонів на холеру.

Питне і централізоване водопо-
стачання в Бориспільському районі  
здійснюється не з відкритих водойм, 
а з підземних артезіанських свердло-
вин глибиною від 120 до 300 м, во-
доносні обрії яких вважаються захи-
щеними. Щоб в артезіанські води по-
трапив холерний вібріон, необхідно, 
щоб хвора людина (або носій) мав 
доступ на територію водозабірних 
вузлів, а також до обслуговування 
гідротехнічних споруд на водогонах. 
Усі водозабори огороджені, а в Бо-
рисполі ще й охороняються. Ці захо-
ди безпеки унеможливлюють потра-
пляння на об’єкти сторонніх осіб», 
— розповідає завідувач відділення.

Води відкритих 
водойм перевіряються 

«Щодо відкритих водойм, то во-
ни використовуються для відпо-
чинку (купання, рибальства тощо), 
а не для питних потреб. Збудник хо-
лери може потрапити в воду від-
критих водойм від хворого або но-
сія, а також при аваріях на каналі-
заційних спорудах, внаслідок чого 
каналізаційні води (в яких, можли-
во, присутній збудник холери) мо-
жуть забруднити поверхневі водо-
йми. В організм людини холерний 
вібріон потрапляє при випадково-
му ковтанні води під час купання 

або при вживанні риби, виловле-
ної в відкритій водоймі. Тому моні-
торинг води з озер, які використо-
вуються для купання в м. Бориспіль 
(Гульківка, Олесницьке, Княжиць-
ке, УМБ-17) та Канівського водо-
сховища (р. Дніпро), в тому числі 
на мікробіологічні дослідження (ві-
бріофлору), здійснюється лабора-
торіями Бориспільської районної 
філії ДУ «Київський обласний лабо-
раторний центр контролю та про-
філактики хвороб МОЗ України», 
починаючи з травня (перед почат-
ком сезону відпочинку) до жовтня. 
На даний час по Бориспільському 
району проведені бактеріологічні 
дослідження води з відкритих во-
дойм. За мікробіологічними показ-
никами вода в них придатна для ку-
пання, в ній не виявлено збудника 
холери», — запевняє фахівець. 

У підсумку
На думку працівників лабора-

торного центру, додатковий фак-
тор ризику захворювання на холе-
ру з’явився в Україні в зв’язку з бо-
йовими діями. Посприяло й пере-
міщення осіб із регіонів, де холера 
реєструвалася в попередні роки, в 
тому числі з Маріуполя, де в 2011-му 
році фіксувалися випадки захворю-
вання на холеру, вводилися обме-
жувальні заходи на купання, а також 
виловлювання риби та її продаж.

Тому мешканці Борисполя мають 
бути насторожі: хоч зараз ситуація 
контрольована, від завізних випад-
ків у зв’язку з великою міграцією 
населення місто не застраховане. 

Що таке холера?
Холера — це особливо небезпеч-

на хвороба, яка виникає при вжи-
ванні харчових продуктів або води, 
заражених холерними вібріонами 
Vibrio cholerae О1 або О139. Холер-
ний вібріон може зберігати життєз-
датність у воді протягом тривало-
го часу, у харчових продуктах при 
кімнатній температурі протягом 2-5 
днів, на поверхні плодів і овочів в 
умовах сонячного освітлення у про-
довж 8 годин, при низьких темпера-
турах та у морській воді — 2 тижні 
і більше, у кишечнику окремих річ-
кових та морських тварин — декіль-
ка місяців. Під час кип'ятіння вібріон 
гине протягом хвилини, є малостій-
ким до висушування, до прямого 
сонячного опромінення, є надзви-
чайно чутливим до дії звичайних 
дезінфектантів.

В Україні є стійкі 
природні осередки 
холерних вібріонів

Починаючи з 1817-го року, у сві-
ті було зафіксовано 7 періодів пан-
демій холери. 

В Україні у басейнах Чорного, 
Азовського морів, Дніпра, Дні-
стра, Південного Бугу досі вияв-
ляють холерні вібріони, що свід-
чить про наявність стійкого при-
родного осередку. 

У 1991-1996 рр. холеру реєстру-
вали в 14 областях України і м. Се-

вастополі, доходячи до епідеміч-
ного рівня в 1994-му (845 хворих, 
летальність 2,6 %) та 1995-му (548 
випадків, летальність 1,8 %) роках. 
Найбільш ураженими були півден-
ні та центральні регіони країни. У 
2011-му році в Маріуполі (Донецька 
область) через випадки холери бу-
ло введено заборону на купання на 
пляжах, а також на виловлювання 
риби та продаж її на ринках.

Зараження та 
діагностика

Джерелом збудника інфекції є 
людина — хворий або носій вібрі-
онів. Механізм передачі інфекції 
при холері — фекально-ораль-
ний. Шляхи передавання — вод-
ний харчовий, контактно-побуто-
вий (через брудні руки або пред-
мети вжитку). Холера передається 
фекально-оральним шляхом від 
людини до людини, частіше — при 
вживанні забрудненої води, ово-
чів, фруктів, при купанні, а також 
через їжу і при побутових контак-
тах. Поширенню збудників холе-
ри сприяють мухи, таргани та інші 
комахи, на кінчиках лапок яких ві-
бріони здатні зберігатися трива-
лий час. Часто спостерігають по-
єднання різних факторів й шляхів 
передавання, що породжує зміша-
ні спалахи холери. Інкубаційний 
період триває від кількох годин до 
5 днів. Хвороба зазвичай почина-
ється гостро і призводить до різ-
кого зневоднення організму, пер-

шими симптомами є діарея, блю-
вота, болі у животі.

При ранній діагностиці і пра-
вильному лікуванні холера вилі-
ковна. При перших симптомах не-
обхідно якомога раніше зверну-
тися до лікаря. Без належного лі-
кування хвороба може призвести 
до смерті.

Після перенесення хвороби іму-
нітет сталий.

Профілактика холери
Щоб уникнути захворювання, 

дотримуйтесь простих правил: 
— мийте руки перед їдою та піс-

ля відвідування туалету;
— не купуйте продукти харчу-

вання, зокрема рибу, у місцях сти-
хійної торгівлі;

— не купайтеся та не ловіть ри-
бу у забруднених водоймах;

— перед вживанням мийте ово-
чі і фрукти;

— при приготуванні їжі прова-
рюйте чи просмажуйте продукти 
харчування;

— не використовуйте воду сум-
нівної якості, памятайте: кип'ятін-
ня вбиває холерні вібріони протя-
гом 1 хвилини.

Дотримуватися кроків безпеч-
ності води та їжі під час війни 
складно, але це запорука здоров’я 
вас та вашої родини.

Завідувач відділення епідеміоло-
гічного нагляду та профілакти-
ки інфекційних хвороб Бориспіль-
ської районної філії ДУ «КОЦКПХ 
МОЗ України» Євгенія Грушевська

На даний час по Бориспільському району 
проведені бактеріологічні дослідження води 
з відкритих водойм. За мікробіологічними 
показниками вода в них придатна для купання, 
в ній не виявлено збудника холери



ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

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 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. Олек-
сандрівка, 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 не-
рухомості.
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 Бори-

сович.

Здам

Бориспіль

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., за все. 

Тел.: 0 67 4503318.

1-к кв., центр, вул. К. Шлях, ціна дого-

вірна. Тел.: 0 95 4303520.

Врем'янку, місце для авто, ціна дого-

вірна. Тел.: 0 50 5456870.

Времянка, одна кімната, кухня, зручнос-

ті на вулиці, 2000 грн. Тел.: 0 67 4503318.

Приміщення с. Старе, Бориспільський 

р-н, 950 кв.м, для вирощування птиці 

та тварин, електрика, 0,6 га, 7000 грн. 

Тел.: 0 67 1646429.
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НАЙМУ

Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у го-
сподаря, 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.

Тварини

Бориспіль

Молоду дійну кізочку, молоко дуже 
добре без запаху. Ціна договірна. 
Тел.: 0 97 5312785.

РІЗНЕ

Бориспіль

Вулики, система «Українець», ціна дого-
вірна. Тел.: 0 67 9945800

ТВЕРДОПАЛИВНІ КОТЛИ ТРИВАЛОГО 
ГОРІННЯ ТМ ІДМАР,  BIZON, весь мо-
дельний ряд від офіційного представ-
ника в Україні, безкоштовна доставка. 
Тел.: 0 66 4878018, 0 95 0135897.

ПОСЛУГИ

Бориспіль

А якщо вам потрібно пофарбувати на-
туральну шкіру, то будь ласка: куртка 
чорна — 200 грн, коричнева — 250 грн, 
бордова — 300 грн; пальто (плащ) чорне 
— 250 грн, коричневе — 300 грн, бордо-
ве — 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.

РІЗНЕ
Місто: Бориспіль

Втрачене посвідчення учасника бойових дій 
№613411, видане на ім'я Родченко Олександра Юрі-
йовича Східним регіональним управлінням ДПСУ 6 
серпня 2019 р., вважати недійсним. 

Втрачене посвідчення учасника ліквідації наслідків 
аварії на  Чорнобильській АЕС у 1986 р. (категорія 
2), серія А №109914, видане на ім'я Фролова Вале-
рія Анатолійовича Київською облдержадміністра-
цією 06.11.1992 р., перереєстровано 23.04.1997 р., 
вважати недійсним. 

Втрачене свідоцтво про неповну середню освіту 
№456603, видане на ім'я Семчишиної Тетяни Йоси-
півни Великоолександрівською восьмирічною шко-
лою 1984 р., вважати недійсний.

Втрачений диплом молодшого спеціаліста зі спеці-
альності «Технічне обслуговування і ремонт ЕОТ», 
серія ХА №10006019, виданий на ім'я Павлюка Пав-
ла Павловича Харківським патентно-комп'ютерним 
коледжем 1998 р., вважати недійсним.

Втрачений додаток до диплому спеціаліста, серія 
АН №32514394, виданий на ім'я Качковського Ар-
тема Володимировича ректором СНУ ім. Даля Го-
лубенко О.Л. 30 червня 2007 р., вважати недійсним.

Втрачені диплом бакалавра, серія АН №29778196, 
та додаток до нього, видані на ім'я Качковського 
Артема Володимировича ректором СНУ ім. Даля 
Голубенко О.Л. 30 червня 2006 р., вважати недійс-
ними.
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РЕКЛАМА

 
ОВЕН. Присутнє відчуття ком-
форту в особистих та ділових 
взаєминах — гармонія та задо-

волення у матеріальних та фінансових пи-
таннях. Починається новий етап у вашій 
професії, кар'єрі.

ТЕЛЕЦЬ. Прекрасний час для 
того, щоб пожвавити взаємини з 
коханою людиною. На роботі, у ді-

ловій сфері загалом все гаразд, що дозволяє 
знайти час для рідних та близьких людей.
 

БЛИЗНЮКИ. Сприятлива пси-
хологічна атмосфера у колекти-
ві сприяє досягненню хороших 

матеріальних результатів. За необхідності 
вас підтримає начальство, старші колеги, 
давні ділові партнери.

 РАК.  Непростий тиждень — 
піднімуться найболісніші теми, 
акцентуються питання особистих 

взаємин. Намагайтеся економно витрачати 
свої ресурси — фізичні та матеріальні.

ЛЕВ. Ви добре бачите справжній 
стан справ, змушені більше часу 
приділяти соціальній сфері, вияв-

ляючи водночас те, що з різних причин вам 
було недоступне. Якоюсь мірою, для вас це 
тиждень розплати або винагороди. 

ДІВА. Зосередьтеся на собі, 
своїх інтересах, будьте поінфор-
мовані — до вас будуть висува-

тися якісь вимоги. Доведеться розмовля-
ти та обговорювати, а не йти, якщо хочете 
зберегти свої позиції, кар'єру, статус.

ТЕРЕЗИ. Навколишні сприй-
мають вас інакше, можливо, дещо 
здивовані вашими планами чи по-

ведінкою. Але насправді у вашому житті відбу-
ваються позитивні перетворення, змінюєть-
ся ваше світосприйняття, з'являються нові цілі. 

СКОРПІОН. Період переоцін-
ки цінностей, відмови від дея-
ких своїх переконань, побудови 

планів на майбутнє. Гарний час для сер-
йозних розмов із партнерами — зможе-
те досягти згоди практично з усіх питань.

СТРІЛЕЦЬ. Складний тиж-
день, явних поступів у спра-
вах не спостерігається, в ос-

новному, через необов'язковість парт-
нерів.

КОЗЕРІГ. Сприятлива психо-
логічна атмосфера на роботі у 
діловій сфері дозволить вам за-

безпечити собі міцний фінансовий фун-
дамент на довгий період.

ВОДОЛІЙ. У всіх питаннях вам 
допоможе досвід старших та му-
дрих людей. Уважно аналізуйте 

інформацію, що надходить, намагайтеся бу-
ти серед людей — це відкриє для вас щось 
нове і ви зможете легше адаптуватися до но-
вих умов і ситуацій, що склалися на роботі.

РИБИ. Ви можете бути надто кри-
тичні, нестримні на слова, що чуєте 
на свою адресу, і з вами буде важко 

спілкуватися.  Будьте готові до перешкод та за-
тримок у діловій сфері, у грошових розрахунках.
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