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МАЛІ ВОДОЙМИ БОРИСПОЛЯ — 
ВЕЗУЧІ Й НЕ ДУЖЕ

стор. 5

ЧИ ПЕРЕЙДУТЬ ЦЕРКВИ 

УПЦ ДО ПЦУ?
В УСІХ СТАРОСТИНСЬКИХ ОКРУГАХ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ОТГ ПРОВЕЛИ 
ЗБОРИ ГРОМАД, ДЕ ПРОТОКОЛЬНО ЗАФІКСУВАЛИ БАЖАННЯ ГРОМАД 
ПЕРЕЙТИ ДО ПЦУ. ЯК ЦЕЙ ПРОЦЕС ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ У БОРИСПОЛІ, 
РОЗПОВІВ МІСЬКИЙ ГОЛОВА ВОЛОДИМИР БОРИСЕНКО 



 � ДОВІДКОВО
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МІСТО

БОРИСПІЛЬ НА КОЛІНАХ 
ВІДДАВ ОСТАННЮ ШАНУ 
СВОЄМУ ЗАХИСНИКУ
Богдан РАК

Бориспільці віддали шану своєму 
захиснику — майору ЗСУ, команди-
ру батальйону 72-ої ОМБР ім. Чор-
них Запорожців, Андрію Верхогля-
ду. 24 лютого підрозділ під його ко-
мандуванням був готовий зустріча-
ти ворога і, коли настав час, став на 
захист Бориспільщини. Гучні вибу-
хи, що нищили ворога, які чули всі 
мешканці громади — були робо-
тою військових під командуванням 
Андрія Верхогляда. Завдяки цьому 
бориспільці знали, що вони під на-
дійним захистом. Загинув герой 23 
червня на сході країни у бою з ро-
сійськими окупантами. 

5 липня кортеж із тілом проїхав 
через Бориспіль на шляху до рідно-
го Новоград-Волинського. Віддати 
останню шану герою та подякува-

ти за те, що не допустив ворога на 
Бориспільщину, прийшло чимало 
мешканців міста на чолі з міським 
головою. На колінах вони провели 
героя в останній шлях.

Прощання з Андрієм Верхогля-
дом — в Києві, 8 липня, о 9:00 в Ми-
хайлівському Золотоверхому собо-
рі. Після цього Андрія повезуть у 
Новоград-Волинський — рідне мі-
сто Андрія. 

Андрій Верхогляд, майор 72-ї бригади імені Чорних за-
порожців, Народний герой України, лицар ордена Богдана 
Хмельницького ІІІ ступеня, представник нового покоління 
командирів ЗСУ, які на початок широкомасштабної війни 
Росії проти України вже мали великий бойовий досвід. 
Народився Андрій у Новоград-Волинському в родині вій-
ськовослужбовців у 1995-му році. На момент загибелі йому 
виповнилось 27 років.

«Пояснити, чому я це роблю? Спробую. От, приміром, 
живеш ти в квартирі, а до тебе приходить якийсь тип і 
каже, що твоя кухня чи вітальня «не твоя», і він там буде 
жити. То що робити: зібрати речі і піти, чи цього типа при-
мусити залишити твоє житло? Я б викинув цього мужика. 
Тож не треба розказувати ні про «фашистів», ні про русо-
фобію — це наше, і все. Це ви забрали Крим і влаштували 
тут оце все. Тож спочатку все своє треба повернути, а тоді 
вже братися за ремонт», — зазначив Андрій Верхогляд у 
2018 році в інтерв’ю виданню «Радіо Свобода».

 � Електропостачання 
цілого мікрорайону міста 
Борисполя — УМБ-17 — 
опинилося в заручниках 
нічийних мереж.

Ірина КОСТЕНКО, фото  Тетяна 
ЦІЛИК

Про те, що лінія електропере-
дач, що йде вздовж паркану ДНЗ 
«Теремок» з боку вулиці Володими-
ра Малика (колишня Ушакова), пе-
ріодично іскрить, «Вістям» повідо-
мили мешканці мікрорайону. Скар-
жилися, що на їхні звернення ніхто 
не реагує.

Журналіст ознайомилася з 
проблемою на місці. Паркан і лі-
нію розділяє неширока доріжка. 
А якраз навпроти хвірточки, що 
веде у дитячий садок, росте ве-
личезна груша, через гілля якої 
проходять провислі дроти. Вони 
й іскрять у сиру вітряну погоду. 
Так само дроти провисають на су-
сідніх ділянках електромережі, 
і місцями вони проходять через 
гілля дерев.

Виконуючий обов’язки началь-
ника головного управління жит-
лово-комунального господарства 
Іван Самарін у відповідь на запи-
тання «Вістей» повідомив, що нещо-
давно у мікрорайоні УМБ-17 обсте-
жували електропідстанцію №474, 
яка знаходиться на території про-
фесійного ліцею, щоб розпочати 
процедуру визнання її безгоспо-
дарною. Така ж процедура очікує 
і на електромережі. До цього про-
водити там ремонтні роботи ніхто 
не має права. 

Зазвичай процедура визнання 
безгосподарними електромереж і 
підстанції триває більше року. Рік 

має пройти лише після публікації 
в пресі, а ще потрібен час на підго-
товку документації, і немає гарантії, 
що за цей період ніхто не заявить 
про свої права. 

Проте з’ясувалося, що це ще не 
весь букет проблем. Увесь мікро-
район УМБ-17 будувався залежним 
від однойменного підприємства. 
У випадку проблем із водо- чи те-
плопостачанням Бориспіль (у міру 
можливостей) замінював мережі 
самостійно. Але питання електро-
постачання вирішити не вдалося.

З неофіційних джерел «Вістям» 
стало відомо, що зараз школа 
№7, супермаркет «Фора», дитса-
док «Теремок», багато будинків, у 
тому числі згадана ділянка елек-
тромережі, заживлені від під-
станції, що знаходиться на тери-
торії підприємства УМБ-17, влас-
ником якої є громадянин Росії. 
Свого часу йому пропонували 
продати і підстанції, і приміщен-
ня їдальні на вулиці Екскаватор-
ній, яке вже багато років стоїть 
пусткою та заростає бур’янами, 
але тоді домовитися не вдалося. 
Сьогодні цього не дозволяє за-
конодавство. Таким чином, меш-
канці мікрорайону залишилися 
заручниками ситуації, виходу з 
якої поки немає.

ВИДІЛИЛИ КОШТИ НА РЕМОНТ ВОДОГОНІВ 
У ЛЮБАРЦЯХ І РОГОЗОВІ

БОРИСПІЛЬВОДОКАНАЛ І КРЕДИТ 
СВІТОВОГО БАНКУ: ЧИ ДОПОМОЖЕ МІСТО?

Ірина КОСТЕНКО

4 липня бориспільські депута-
ти зібралися на двадцять п’яту 
позачергову сесію міської ради. 
Озвучуючи необхідність скликан-
ня сесії, Бориспільський міський 
голова Володимир Борисенко по-
відомив, що основною причиною 
є необхідність ліквідації аварій 
у старостинських округах. Тому 
перше питання короткого поряд-
ку денного стосувалося внесення 
змін до бюджету міста. 

Скільки коштів було виділено і 
які роботи потрібно виконати, «Ві-
стям» прокоментував заступник 
міського голови Віталій Горкун. Він 
розповів, що у селах, які увійшли 
до Бориспільської громади, із во-
допровідними мережами біда. 
Серйозні ремонтні роботи там ні-
коли не виконувалися. 

Цього разу аварійні ситуації тра-
пилися у Любарцях і Рогозові. 

У Любарцях необхідно замінити 
200 м водопроводу. На тій ділянці 
ще у 1961 році була прокладена 
азбестова труба. Латати її вже не-
реально. Потрібно замінити на но-
ву, що дозволить відмовитися від 
шкідливого азбесту. 

У Рогозові вийшов із ладу глибин-
ний насос артезіанської свердлови-
ни. Коли намагалися провести там 
ремонтні роботи, з’ясувалося, що 
труба, якою опускають насос, пе-
регнила та нахилилася. Потрібно ту 
трубу вирівняти, дістати і замінити 
так, щоб не поховати свердловину. 

Точну суму, необхідну для ре-
монту цих двох об’єктів, поки ви-
значити неможливо. Але сесія за-
галом виділила 1 млн грн як на ці 
роботи, так і на інші аварійні ситу-

ації, які можуть трапитися, щоб не 
потрібно було терміново склика-
ти сесію у кожному подібному ви-
падку. Аварія сталася півтора тиж-
ні тому, і довелося чекати сесію, 
щоб виділити кошти і можна бу-
ло щось робити. Бориспільводо-
канал ці об’єкти поки не обслуго-
вує. Сільські ради ще до об’єднан-
ня в громаду мали договори з ви-
конавцями, які надавали послуги 
з водопостачання. Але водопро-
відні мережі належать Бориспіль-
ській громаді, тому і ремонтувати 
будемо за кошти громади. 

Також Валерій Горкун зазначив, 
що у перспективі необхідно, щоб 
усі водогони у громаді обслугову-
вав Бориспільводоканал. Для цьо-
го підприємству потрібно допо-
могти створити всі необхідні для 
цього умови.

Ірина КОСТЕНКО

Двічі на рік КП ВКГ «Бори-
спільводоканал» має здійсню-
вати платежі по кредиту Світо-
вого банку, завдяки якому під-
приємство змогло суттєво змен-
шити витрати електроенергії і 
поліпшити якість води. Цієї вес-
ни кредит оплатити не змогли. 

Ситуацію свого часу прокоменту-
вав «Вістям» директор водоканалу 
Олександр Гануш. Він повідомив, що 
до 15 квітня необхідно було відда-
ти 161 тис. доларів по курсу Націо-
нального банку України. Це близько 
5 млн грн. На всі запити були отри-
мані роз’яснення, що, враховуючи 
воєнний стан і відсутність коштів у 
підприємства, за несвоєчасну спла-
ту кредиту пені і стягнення не нара-
ховуватимуть, але повертати кредит 
рано чи пізно доведеться. 

Сьогодні невпинно наближається 
термін наступного платежу, і важко 
повірити, що в нинішніх умовах Бо-
риспільводоканал «нашкребе» ко-
штів на обидві проплати. Вболіваючи 
за перспективи нашого водопоста-
чання, «Вісті» запитали у Бориспіль-
ського міського голови Володимира 
Борисенка, чи може сьогодні місто 
допомогти водоканалу? 

«Ми ведемо переговори з цьо-
го приводу, звернулися до Мініс-
терства розвитку громад та тери-
торій. Якби була така юридична 
можливість, ми б цей кредит мог-
ли повністю перекласти на плечі 
міської ради, щоб зменшити фі-
нансове навантаження на кому-
нальне підприємство та на спо-
живачів. Існує ще одна нагальна 
проблема — компенсація різни-
ці в тарифах. Будь-яке підвищен-

ня вартості комунальних послуг у 
під час військових дій забороне-
но. Торік із міського бюджету на-
давали компенсацію за різницю у 
вартості газу. Сьогодні, коли ціни 
зростають, ми піднімаємо питан-
ня, щоб держава дозволила ком-
пенсацію різниці в тарифах, у то-
му числі, за послуги водоканалу. 
Ми не єдині в Україні звернулися 
з цією проблемою», — повідомив 
міський голова. 

За словами Володимира Бори-
сенка, багато бориспільців вчас-
но сплачують комунальні послу-
ги, тому є сподівання, що у міста 
залишаться обігові кошти в бю-
джеті, щоб підтримати комуналь-
ні підприємства. У середині липня 
за результатами червня вже буде 
розуміння виконання бюджету мі-
ста за півроку. 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ БЕЗ 
ГОСПОДАРЯ, АЖ 
ІСКРИ ЛЕТЯТЬ



ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
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НА ЧАСІ

Наприкінці червня представники міської влади зустрілись 
із предстоятелем Православної церкви України митрополи-
том Епіфанієм. Чим був зумовлений візит, «Вістям» розпо-
вів Бориспільський міський голова Володимир Борисенко.

ЦЕРКВИ БОРИСПІЛЬЩИНИ 
НА ШЛЯХУ ДО ПЦУ

Богдан РАК

— Розкажіть, будь ласка, про 
подробиці візиту. Чим було ви-
кликане запрошення?

— Цей візит відбувся із запіз-
ненням. Патріарх тричі нас за-
прошував, але то в нас не вихо-
дило зустрітися, то в нього. Але, 
як кажуть, Бог любить Трійцю, тож 
на третій раз ми нарешті зустрі-
лись. Запрошення митрополита 
було пов’язане з доставкою Бла-
годатного вогню до України напе-
редодні Великодня. Тоді ми з мо-
їм заступником Віталієм Горкуном, 
за підтримки поліції, вирушили у 
важку і тривалу подорож. Завдяки 
послам України в Польщі та Ізраї-
лі, нам вдалось доставити з Єру-
салима Благодатний вогонь у Ки-
їв, у Михайлівський золотоверхий 
собор, де ми вручили його особи-
сто митрополиту Епіфанію. Саме 
за це він вирішив нагородити нас 
відзнаками.

— Якщо ми вже порушили ре-
лігійну тематику, розкажіть, як 
у Бориспільській громаді йде 
процес переходу церков у під-
порядкування ПЦУ? Вже є пер-
ші ластівки? 

— Так, уже є певні зрушення. В 
усіх старостинських округах Бори-
спільської ОТГ провели збори гро-
мад, де протокольно зафіксували 
бажання громад перейти до ПЦУ. 
Зараз розпочався складний юри-
дичний процес переходу, з об-
ранням церковних старост, з пе-
реоформленням, а іноді й новим 
оформленням майна на релігійну 

громаду. У Борисполі цей процес  
відбувається інакше. В нас є Бори-
со-Глібський собор, на який орієн-
туються багато інших храмів. Тому 
ведемо перемовини саме зі свя-
щенниками цього собору. Рішен-
ня за ними — якщо вони вирішать 
перейти в ПЦУ, ми забезпечимо їм 
максимальну підтримку. Це і юри-
дичний супровід, і гарантії безпе-
ки для священнослужителів. Усі 
вони залишаться на своїх місцях. 

— Як реагують на цей процес 
самі священники?

— В приватних розмовах зі мною 
священники УПЦ (МП) висловлю-
ють підтримку переходу, але у них 
є керівництво, думку якого вони 
також враховують. Зі свого боку, я 
розповідаю про переваги перехо-
ду до ПЦУ. Діалог не припиняється, 
тому вважаю, що ми цей процес за-
вершимо, врахувавши і думку меш-
канців нашої громади. Головне — 
зробити все цивілізовано.

— На території Бориспіль-
ської громади є  церква, побу-
дована ще гетьманом Іваном 
Сулимою. Це старовинна ко-
зацька церква в селі Сулимів-
ка. Чи проводились там збори?

— Так, у Сулимівці відбулись 
збори. Є певні непорозуміння зі 
священником, але громада свою 
позицію висловила чітко — лю-
ди хочуть до ПЦУ. Тепер справа за 
юристами. Після перереєстрації 
майна на релігійну громаду вона 
вирішить, чи залишити цього свя-
щенника, чи обрати нового. Вибір 
за людьми, і так має бути.

БОРИСПІЛЬСЬКА ДЮСШ — 
В ТРІЙЦІ НАЙКРАЩИХ В УКРАЇНІ
Богдан РАК, фото автора

Дитячо-юнацька спортив-
на школа Борисполя, яка цьо-
горіч відзначатиме свій 50-річ-
ний ювілей, зайняла третє міс-
це на загальнонаціональному 
огляді-конкурсі на кращий стан 
фізичного виховання в ДЮСШ 
України за підсумками 2020-2021 
навчальних років. 

Вже котрий рік поспіль наша 
спортшкола займає перше місце се-
ред 67-ми ДЮСШ Київської облас-
ті. Тепер потрапила і до трійки най-
кращих серед більш ніж 1000 ДЮСШ 
України. За словами директора Ми-
хайла Шкорупа, це результат робо-
ти тренерів та визнання спортивних 
досягнень бориспільців. 

«Навіть в умовах війни наші вихо-
ванці беруть участь у міжнародних 
змаганнях та перемагають. Хочеться 
подякувати за величезну підтрим-
ку, яку нам надають міський голова 
Володимир Борисенко та наш без-

посередній керівник Вікторія Шевц. 
Окрема подяка постійним мецена-
там — Володимиру та Ігорю Шалі-
мовим. Саме завдяки ним ми має-
мо змогу брати участь у такій вели-
кій кількості змагань», — зазначає 
директор ДЮСШ Михайло Шкоруп. 

Сьогодні Бориспільська ДЮСШ 
— це потужний спортивно-вихов-
ний комплекс, де є басейн, зали 
боксу та боротьби, ігрова зала та 
мала зала  загальної фізичної під-
готовки. На сьогодні в  спортшко-
лі працюють 13 відділень (плаван-
ня, бокс, вільна боротьба, волей-
бол, легка атлетика, баскетбол, хо-
кей на траві, регбі, пауерліфтинг, 
гирьовий спорт, настільний теніс, 
футбол, армспорт). 33 тренера-ви-
кладача проводять заняття з 72 
групами дітей, а всього в ДЮСШ 
навчаються 928 учнів. Принаймні 
ще стільки ж дітей не мають змоги 
займатися в ДЮСШ через перепов-
неність школи.

Через війну реалізацію проек-
ту добудови спортшколи довело-
ся відкласти. Але, як запевнив ди-
ректор, про плани ніхто не забув — 
після перемоги розпочнеться вті-
лення їх у життя.

ЩО РОБИТИ У РАЗІ ВТРАТИ ПАСПОРТА?

На сьогодні документом, що 
підтверджує громадянство та ви-
значає приналежність особи до 
держави, є паспорт. В Україні та-
кими документами є внутрішній 
паспорт громадянина України —
ID-картка або книжечка зразка 
1994 року, а також закордонний 
паспорт. 

Куди звернутися 
для відновлення 
втраченого паспорта?

Якщо ці важливі документи або 
ж один із них було втрачено, осо-
бі потрібно невідкладно звернути-
ся з заявою про втрату докумен-
та до поліції та отримати витяг з 
Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань. Надалі для оформлен-
ня нового документа особі необ-
хідно особисто прийти до однієї з 
трьох установ:

• підрозділ ДМС України;
• центр надання адміністратив-

них послуг (ЦНАП);
• центр обслуговування грома-

дян «Паспортний сервіс».
Важливо розуміти, що оформити 

новий паспортний документ мож-
на за місцем звернення особи, але 
у тих населених пунктах, які знахо-
дяться на підконтрольних Україні 
територіях, де безпекова ситуація 
є контрольованою.

Основні документи, які 
необхідно подати для 
отримання послуги

Для оформлення паспорта 
громадянина України у формі 
ID-картки замість втраченого або 
викраденого особа (далі також — 
заявник) подає наступні документи:

• заява про втрату паспорта;
• витяг з Єдиного реєстру досудо-

вих розслідувань (у разі викраден-
ня паспорта);

• документ, що підтверджує спла-
ту адміністративного збору, або 
оригінал документа про звільнен-
ня від його сплати;

• довідка органу реєстрації вста-
новленого зразка про місце прожи-
вання (за наявності).

Крім того, для відновлення 
паспорта можуть знадобитися 
додаткові документи (також за 
наявності):

• довідка про присвоєння реє-
страційного номера облікової карт-
ки платника податків або повідом-
лення про відмову від його при-

йняття (для осіб, які через свої релі-
гійні переконання відмовилися від 
прийняття зазначеного номера);

• якщо є неповнолітні діти — сві-
доцтва про їх народження;

• свідоцтво про шлюб або про ро-
зірвання шлюбу (за наявності);

• довідка про взяття на облік вну-
трішньо переміщеної особи — для 
внутрішньо переміщених осіб;

• для особи, яка не може пересу-
ватися самостійно у зв’язку з три-
валим розладом здоров’я — одна 
фотокартка розміром 10х15 см для 
внесення відцифрованого образу 
обличчя особи шляхом сканування 
із застосуванням засобів Реєстру;

• для бездомних осіб — посвідчен-
ня про взяття на облік бездомних осіб;

• для осіб, яких не було встанов-
лено за результатами проведення 
процедури встановлення особи 
— рішення суду про встановлен-
ня особи.

З повним переліком докумен-
тів, які можуть знадобитися для 
оформлення паспорта громадя-
нина України у формі ID-картки за-
мість втраченого або викрадено-
го, радимо ознайомитися на офі-
ційному веб-сайті ДМС України.

 � Роз’яснення заступника 
начальника Бориспільського 
відділу ЦМУ ДМС у м. Києві 
та Київській області Федора 
ШЕВЧЕНКА. 

РЕЖИМ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЮ ЗМІНИВСЯ
Ірина КОСТЕНКО

У Києві режим продажу алкогольних виробів зміни-
ли ще з 2 червня — їх можна придбати в магазинах з 
11:00 до 19:00, тоді як у Борисполі діяв режим відпуску 
з 10:00 до 16:00. 

За словами голови Бориспільської військової ад-
міністрації Руслана Дяченка, на адресу адміністра-
ції протягом червня надійшло два звернення щодо 
збільшення часу торгівлі спиртним. Прохання не було 
задоволене, адже фіксувалося багато правопорушень, 
зокрема, порушень комендантської години. Такою ж 
була позиція і Бориспільського міського голови Воло-
димира Борисенка, який ще на початку війни заявив, 
що категорично проти торгівлі алкоголем у військо-
вий час. Втім, з 1 липня режим продажу алкогольних 
напоїв у Борисполі таки змінився. Відповідне рішення 
прийняла Бориспільська РВА. Нині алкогольні напої 
можна придбати з 11:00 до 19:00, як і в столиці.
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ЖИТИ, ВІДДАЮЧИ: 
ЯК БОРИСПІЛЬЦІ ДОПОМАГАЮТЬ АРМІЇ

 � Напевно, немає жодного мешканця Борисполя, який би не чув про «Перемогу» — 
волонтерську організацію, створену в перші дні російського вторгнення. Команда, що 
об’єднує десятки бориспільців, допомагає рідному місту, армії та навіть іншим громадам, 
демонструючи приклад вдалої та ефективної роботи. Та не можна забувати і про окремих 
волонтерів, які так само самовіддано працюють, крок за кроком наближаючи перемогу. 
І хоч масштаби їх роботи значно менші за великі організовані фонди, ця допомога не 
менш важлива. Нещодавно «Вісті» зустрілись із двома бориспільками. Одна з них почала 
активно «волонтерити» ще в часи Майдану, інша — у лютому цього року, але обидві 
намагаються забезпечувати потреби окремих бійців та батальйонів, з якими підтримують 
тісний зв’язок.

Ілона НЕГОДА

Лариса Сорока: 
«Батальйон 
Кульчицького для 
мене, як родина»

«Вісті» вже писали про Євгена Со-
року — активіста Майдану, ветера-
на АТО та умільця, що створює со-
кири, кожна з яких є неповторним 
мистецьким виробом. Його (нині 
колишня) дружина Лариса довго 
залишалася поза увагою преси, в 
тіні, хоча бойового духу, таланту та 
організаторських здібностей їй не 
займати. 

Відносно спокійне життя, як і в 
інших українців, у неї закінчилося 
24 лютого, з початком активної фа-
зи війни. «Ми зібрались із жінками, 
накупили продуктів, наварили їжі і 
на машині повезли по блокпостах, 
аж до самих віддалених, куди ма-
ло хто доїжджав. А вже наступно-
го дня зателефонували хлопці з ба-
тальйону ім. Кульчицького — пові-
домили, що стоять під аеропортом. 
Всі раніше демобілізовані знову 
призвались. Збирали їм все довго 
— магазини зачинені або пусті, не-
має нічого. Несли з дому, просили 
у знайомих. Люди тягли все — ка-
струлі, заготовки, продукти, одяг, 
предмети побуту та гігієни. Допо-
магали й ринок «Центральний», 
підприємства «Три ведмеді» та «Ху-
торок», фермерські господарства. 
Команда «Бабене» щодня надава-
ли по 100 буханок свіжовипеченого 
хліба. Їжу готували відрами, бо тре-
ба було годувати 130 осіб щоден-
но. А нас лише троє. В мене вдома і 
спали, і готували, і жили», — згадує 
Лариса Сорока.

Коли через 50 днів хлопці виру-
шили на передову, волонтерську 
діяльність жінка не згорнула, бо ро-
зуміла — все лише починається, і 
роботи в цьому напрямку ще не-
початий край. Досвід уже був, адже 
волонтерити для армії почала ще в 
2014-му році.

«У 2014-му ми з іншими майда-
нівцями починали зі збору гро-
шей на потреби бійців у скринь-
ку на ринку «Центральний». За ча-
си АТО-ООС відправили на фронт 
три машини, навіть не збираючи на 
це кошти, а просто стукаючи в усі 
двері. У результаті хтось із небід-
них людей давав машину, хтось за-
безпечував ремонт, а зібрані кошти 
йшли на бронежилети чи закриття 
дрібних потреб, — згадує Лариса 

Сорока. — Але зараз інша війна, і 
все набагато складніше. В тому чис-
лі складно збирати кошти — є «Пе-
ремога» та інші великі фонди, і туди 
йде левова частка допомоги мож-
новладців та бізнесу. Серед мого 
кола друзів та знайомих практично 
в кожній сім’ї хтось воює — батько 
чи син, а інколи й обоє, і грошей у 
людей практично не залишилось. 
Коли звертаюсь по допомогу, все 
частіше лунає: «А у вас є фонд? Ми 
можемо допомогти, але лише офі-
ційно, на банківський рахунок». 

Саме тому довелось зареєстру-
вати фонд, який назвали «Стугна». 
Перший раз від імені фонду збира-
ли кошти на День вуличної музики, 
продаючи вироби Спілки майстрів 
Бориспільщини, членом якої є па-
ні Лариса. Жінка згадує, що зібра-
ли мізер, грошей у людей вже не-
має. «Нещодавно отримали маши-
ну з Німеччини, загнали її на СТО, 
а грошей на ремонт не вистачає, 
треба заплатити 27 тис. грн. При то-
му, що ще за машину не розрахува-
лися, брали під «чесне слово», що 
заплатимо з часом, коли зберемо 
гроші. На щастя, допомогла «Пере-
мога», сплатили наш рахунок. Тепер 
залишилося пофарбувати, купити 
колеса і можна передавати хлоп-
цям на фронт», — розповідає Ла-
риса Сорока. 

З батальйоном імені Кульчиць-
кого пані Ларису та коло її друзів 
та знайомих пов’язують давні сто-
сунки з часів Майдану. Це перший 
добровольчий батальйон Нацгвар-
дії, який вирушив на фронт прямо 
з Майдану Незалежності та вою-
вав спочатку під Слов’янськом, пі-
зніше — у Попасній, Щасті, Іловай-
ську, Дебальцевому та інших містах. 
Як згадує жінка, поїхали буквально 
в постолах — не було ні форми, ні 
взуття, ні рацій, дали лише автома-

ти. Воювати пішли в тому числі дві 
жінки-волонтерки, які згодом одру-
жились із чоловіками з батальйону. 

«З роками ми всі стали великою 
дружньою родиною, адже багато з 
нас породичалися і кожен комусь 
чоловік, брат, сват чи кум», — по-
сміхається жінка.

Попри наявність «свого», рідного 
батальйону, іншим підрозділам чи 
просто бійцям вона теж не відмов-
ляє. Лариса Сорока наголошує: осо-
бливість її роботи — саме в «адрес-
ності». «Ми допомагаємо лише кон-
кретним людям, забезпечуючи кон-
кретні потреби. Просять про щось 
— мають дати контакт частини, те-
лефон командира тощо. На жаль, 
багато випадків, коли допомога не 
доходить, десь «губиться», тому ми 
вимушені перевіряти все, — пояс-
нює жінка. Завдяки «сарафанному 
радіо» мій телефон знають в усіх 
куточках України, звертаються від 
Львова і до Харкова, як з прохання-
ми, так і з пропозицією допомогти. 
Комусь треба відправити передачу 
на фронт, комусь треба влаштува-
ти на ночівлю бійців, що прямують 
на схід або навпаки, повертаються 
з ротації. Нещодавно до мене зате-
лефонували з виправного закладу 
з західної України — вони мають 
швейні майстерні, де шиють броне-
жилети і розгрузки, але треба тка-
нина. Будемо шукати». 

Тетяна Баженова: 
із архітектора в 
волонтери

Тетяна Баженова до війни працю-
вала в столичному архітектурно-
му бюро, поєднуючи роботу з гро-
мадською та депутатською діяль-
ністю у Бориспільській районній 
раді. Про те, що вона ще й волон-
тер, не знає майже ніхто, крім вузь-
кого кола колег та однопартійців із 
ВО «Свобода».

«Чесно скажу — ми, «свободівці», 
всі хотіли воювати. Відразу побігли 
хто в воєнкомат, хто в добробати чи 
ТРО, і буквально 25-го лютого вже 
всі були при ділі, — згадує останні 
дні лютого Тетяна Баженова. — Ме-
ні теж хотілося справжньої діяльно-
сті — не бігати шкарпетки купува-
ти чи хліб пекти, а брати автомат в 
руки. Тим більше в Легіоні Свободи 
та Карпатській січі проводять виш-
коли для всіх бажаючих. Колись, ще 
у часи Майдану, я проходила нав-
чання з медичної підготовки, хоті-
ла бути в медичному загоні. Але на 

Михайлівській, коли стикнулася з 
першим випадком поранення, ста-
лася неочікувана для мене реакція 
— ватні ноги, нудота і повна без-
діяльність. А я ж думала, що я ге-
рой, пройшла курси і вже готова до 
дій! Так моя медицина й закінчила-
ся, мене відправили на кухню. Але 
щось я таки пам’ятаю й досі з то-
го навчання, тому в лютому пішла 
на медичний курс знову. Зараз но-
шу з собою медичну аптечку, але не 
впевнена, що зможу реально допо-
могти комусь — якийсь у мене пси-
хологічний «блок» у стані стресу.

25 лютого до бориспільського 
осередку «Свободи» зателефо-
нував боєць батальйону ім. Куль-
чицького й повідомив: «Нас при-
везли в поле під аеропортом. Ми 
тут взагалі без нічого, а вночі хо-
лодно. Продуктів теж немає. При-
везіть, якщо можна, хоч щось». Як 
ви пам’ятаєте, на початку війни 
були закриті і базари, і Епіцентр. 
Нам потрібні були будівельні па-
лети, плівка для бліндажів, інші 
будматеріали, казанки, лопати, 
спальники, каремати і ще багато 

всього. Де це все брати, ще й тер-
міново, невідомо. Зателефонува-
ли Юрію Адамовському, той пора-
див зв’язатися з Борисом Шапіро, 
у якого є перепустка в Епіцентр. 
Лише завдяки йому ми й змогли 
зробити всі закупи. При тому, що 
в нас із ним «контри» у професій-
ному плані, ми ніколи не знаходи-
мо спільну мову і маємо абсолют-
но різні погляди, він відразу пого-
дився допомогти». 

З часом хлопцям вдалося нала-
годити нормальний, як для польо-
вих умов, побут, і на початку трав-
ня «кульчики» (так лагідно нази-
вають хлопців із батальйону ім. 
Кульчицького) поїхали на полігон, 
а далі розділилися — на Крама-
торський і Ізюмський напрямки, 
де перебувають і досі. На передо-
ву з собою теж везли все, включа-
ючи матраци, ковдри, чайники, бо 
не знали, як буде на новому місці. 
«До речі, матраци та ковдри вда-
лося зібрати лише завдяки Ларисі 
Сороці. Я давала свій пост у Фей-
сбук, але на нього ніхто не відгук-
нувся, я ж нова людина у волон-

«Море не відштовхує від себе жодної річки». Томас Фулер, англійський історик і проповідник 17 ст.

БФ «Стугна» 050 856 09 05



Ще менше, судячи з фото, пощастило іншому озеру, яке так і не 
вдалося знайти. Якщо хтось із читачів упізнав його та може розпові-
сти, яким чином мешканці сусідніх ділянок допустили таке злочинне 
ставлення до екології, просимо вас завітати до редакції. 

МАЛІ ВОДОЙМИ БОРИСПОЛЯ — 
ВЕЗУЧІ Й НЕ ДУЖЕ

 � «Вісті» продовжують досліджувати водойми 
Борисполя. Сьогодні наша публікація стосується малих 
водойм, що «губляться» між людськими дворами та 
городами, тому й стан їх здебільшого залежить від 
громади. Саме люди, які мешкають поблизу озер, можуть 
дати їм право на життя, а можуть і бездумно знищити.

До подорожі майже на край Бори-
споля журналіста спонукав лист до 
редакції «Вістей». Жінка, що попро-
сила не вказувати її ім’я та прізвище, 
написала, що неподалік вулиці Коцю-
бинського на провулку Яблуневому 
сміттям засипають озеро, а поряд бу-
дують ангари. До листа жінка додала 
фото, які демонстрували гори сміт-

тя в озері. На жаль, від подальшого 
спілкування жінка утрималася, теле-
фонного номеру теж не залишила, 
тому довідатися про обставини до-
кладніше нам не вдалося.

Виїзд на місцевість не надто допо-
міг — журналісту вдалося знайти бі-
ля Яблуневої дві малі водойми, але 
ту, що на фото — на жаль, ні.

Ілона НЕГОДА, фото автора

Одна з водойм зовсім маленька, але доглянута та чиста — видно, 
що господарі сусідніх будинків не дозволяють ні собі, ні іншим її 
засмічувати. 

Іншу водойму, по другий бік вулиці Липо-
вої, вдалося знайти лише завдяки вербам, які, 
як здається з дороги, ростуть просто в полі. А 
насправді — навколо озера, підходи до якого 
густо заросли бур’янами та чагарником. Дода-
ють «непрохідності» ще й купи хмизу та гілля, 
викладені вздовж дороги та порослі хмелем. 
В одному місці знаходжу «лаз», від якого до 
озера веде вузенька стежинка, протоптана в 
бур’янах у половину людського зросту. Пере-
ступаючи через пакети зі сміттям, залишки бу-
дівельної арматури, накидані за купами хмизу, 
прямую по стежці до озера. Воно досить вели-
ке — разів у п’ять більше за сусідське по інший 
бік вулиці. Мальовничий куточок природи міг 
би стати окрасою мікрорайону, але йому не 
пощастило. 

На зворотньому шляху заїжджаю на Вигон — так колись нази-
валася місцевість між вулицями Франка, Широкою та Тургенєва. 
Безіменне озеро між двома вулицями вже не таке, як у часи мого 
дитинства — воно значно поміліло. Та порівняно з іншими малими 
бориспільськими водоймами озеру пощастило — тут чисто та за-
тишно, береги дбайливо викошені, а похилі та розлогі верби ство-
рюють тінисту прохолоду та романтичний настрій. 

ПРО КОМПЕНСАЦІЮ ЗА ВИБИТІ 
ВИБУХОВОЮ ХВИЛЕЮ ВІКНА ПОКИ 
НЕ ЙДЕТЬСЯ
Ірина КОСТЕНКО

У один із перших днів повно-
масштабної війни по території Бо-
рисполя поцілила ракета. Тоді 
обійшлося без загиблих та руйну-
вань будинків, постраждали лише 
вікна та балкони. 

У будинку на вулиці Київський 
Шлях, 27, великі скляні вітрини 
на першому поверсі, вибиті ви-
буховою хвилею, досі закладені 
OSB-плитами. У багатьох кварти-
рах багатоповерхівок віконні отво-
ри затягнуті плівкою. 

Люди з постраждалих будин-
ків зазначають, що досі не зна-
ють, коли та хто відшкодує завда-
ні вибухом збитки. Нещодавно на 
під’їздах будинків, де є постраж-
далі квартири, з’явилися оголо-
шення від управляючих компа-
ній, у яких вказані контактні но-
мери, за якими власники можуть 
проінформувати про збитки. «Ві-
стям» стало відомо, що зібрану 
інформацію акумулює заступник 
Бориспільського міського голови 
Віталій Горкун. 

На запитання про строки отри-
мання відшкодування він повідо-
мив: «Ми давно намагалися зібрати 
інформацію про тих, хто залишив-
ся без вікон та дверей. Але більш-
менш реальна картина вимальову-
ється тільки сьогодні, коли частина 
тих, хто утікав від війни, повернула-
ся до Борисполя. Сьогодні ми готу-
ємо інформацію, щоб передати її у 
департамент регіонального розвит-
ку. Я так розумію, що ця інформація 
потрібна для того, щоб узагальнити 
і оцінити масштаби руйнувань після 
влучання ракети. На сьогодні ми ма-
ємо відомості про 66 квартир, про 
які повідомили власники, сусіди чи 
голови будинкових комітетів. Це ті 
квартири, які ми змогли обстежити. 
Якщо хтось ще не встиг проінфор-
мувати про свої збитки, зможе зро-
бити це пізніше. Ми підготуємо для 

департаменту додатковий список. 
Про компенсацію поки не йдеться, 
відшкодування ніхто не обіцяє. Ска-
зали, що поки йде збір інформації, а 
коли будуть вільні кошти, люди от-
римають допомогу». 

Ситуацію щодо відновлення скла 
у вікнах приміщення на вулиці Ки-
ївський Шлях, 27, прокоментував 
виконуючий обов’язки начальника 
головного управління житлово-ко-
мунального господарства Іван Са-
марін. Він зазначив, що площі пер-
шого поверху є комунальною влас-
ністю Бориспільської громади і 
здаються в оренду. Прискорити ви-
конання ремонтних робіт немож-
ливо. Орендарі і раді б зробити все 
своїм коштом в обмін на зменшен-
ня орендної плати, але офіційного 
механізму для реалізації таких іні-
ціатив не існує. 
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терстві. Звернулася до Лариси. У 
неї справжня волонтерська хват-
ка — на 10 дзвінків 50 відгуків», 
— із захватом розповідає Тетяна 
Баженова. 

За її словами, бориспільські «сво-
бодівці» намагаються справлятися 
з усім за власний кошт, допомагає 
й центральний осередок партії та 
осередки міст, що знаходяться да-
леко від місця бойових дій. Під час 
інтенсивних боїв на броварсько-
му напрямку з західної України ту-
ди присилали автомобілі з медич-
ною допомогою. Активні зв’язки з 
бійцями різних підрозділів нала-
годжені ще з часів Майдану, тому 
прохання про допомогу отриму-
ють «з перших вуст». Для вирішен-
ня невідкладних питань збирають-
ся в приміщенні ГО «Штурм» на Єв-
ропейській. До речі, коли була за-
гроза обстрілу та часті сигнали 
повітряної тривоги, до приміщен-
ня пускали людей із сусідніх будин-
ків, щоб вони могли користуватися 
ним як укриттям — тут є туалет, во-
да, чайник та комфортно можуть 
розміститися біля 20 осіб. 

Вся допомога, про отриман-
ня якої вдавалося домовитися, 
розподілялася за призначенням. 
Так, 55 продуктових наборів, що 
прислала Українська Греко-Като-
лицька парафія в м. Ліберець (Ре-
спубліка Чехія), надали медикам 
Борисполя, які цілодобово чер-
гували у відділенні. Фонд Приту-
ли виділив дитяче харчування, 
що розподілили серед мам із ма-
ленькими дітьми. Якось написали 
із Казахстану — уродженка Бро-
варів Тетяна Дегтяр запропону-
вала допомогу і потім надавала 
її ще не раз, просто перерахову-
ючи гроші на картку. Вона зараз 
постійно волонтерить в Казахста-
ні — постійно привозить медичні 
засоби, речі й продукти до укра-
їнського посольства. Інколи вда-
валося дістати ліки — їх роздава-
ли літнім людям, особливо серце-
ві пігулки й валідол, бо ті погано 
почувалися після панічних чуток, 
що ширилися Борисполем.  

Зараз Бориспіль живе віднос-
но мирним життям — по поведін-
ці людей, відкритих терасах кафе 
і ресторанів навіть не скажеш, що 
в Україні досі триває війна, про неї 
нагадують лише повітряні тривоги. 
«Не можна звикати до думки, що 
війна — це десь далеко; вона тут, із 
нами, і допомога наша все ще по-
трібна. Тому всією командою пра-
цюємо і не розслабляємося», — 
підсумовує Тетяна Баженова. 



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. Тел.: 0 67 
4503318.

Здам
Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку у м. Бори-
спіль. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія. 
1-к кв., район Екомаркету, бойлер, праль-
на машинка, 4000 грн., за все. Тел.: 0 67 
4503318.
1-к кв., центр, вул. К. Шлях, ціна договір-
на. Тел.: 0 95 4303520.
Врем'янку, місце для авто, ціна договір-
на. Тел.: 0 50 5456870.
Времянка, одна кімната, кухня, зручності 
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.

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. Тел.: 0 67 2497515.

Тротуарна плитка. Європаркани. До-

ставка, установка. Тел.: 0 50 3110467, 

0 67 8387023.

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. 

Човен для риболовлі та мисливства, 
2-місний, пластиковий, ціна договірна. 
Тел.: 0 67 9520875, Михайло Андрійович. 

ÂÀÍÒÀÆÍ² 
ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

Òåë.: 096-876-66-67
097-127-66-05Ë³ö. ÀÂ ¹476495 ÌÒÇÓ â³ä 16.06.2009 ð.

Âèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿ

Ï²ÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÃÍ²É
ÙÅÁ²ÍÜ, Â²ÄÑ²Â, ÁÅÒÎÍ

Увага! 
Для відзначення премією з нагоди Дня молоді 2022 управ-

ління молоді та спорту Бориспільської міської ради оголошує 
пошук особистостей, які мають певні досягнення у різних сфе-
рах соціально-громадського життя Борисполя.

Відкрито прийом заявок на участь у конкурсі «Обличчя молоді».
Якщо ви або ваші друзі молоді (від 14 до 35 років) та активні, маєте 

значні успіхи в науці, освіті, спорті, журналістиці чи соціальному 
житті громади, запрошуємо вас взяти участь у конкурсі «Обличчя 
молоді». 

Заявки приймаються до 14 липня 2022 року за посиланням: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ8JQxDEz3FWa60zc9
WOP7D3GQDzcnYs0cASJJQftjr9qsCQ/viewform?usp=sf_link

Додаткова інформація за телефоном: 050 446 89 94. 
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ПОСЛУГИ
Бориспіль
А якщо вам потрібно пофарбувати 
натуральну шкіру, то будь ласка: курт-
ка чорна — 200 грн, коричнева — 250 
грн, бордова — 300 грн; пальто (плащ) 
чорне — 250 грн, коричневе — 300 грн, 
бордове — 400 грн. Тел.: 0 95 1492131.

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

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

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

Викачування вигрібних ям від 1 до 10 
куб.м. Тел.: 0 96 1712007, 0 93 0472816, 
Анатолій. 

Викачування від 1 до 7 куб.м, без вихід-
них. Тел.: 0 93 7564969, 0 97 5505353, 0 66 
4553391.

Викачування ям 3,8+10+10 куб.м. Тел.: 0 
98 9619816, Володимир.

Викачування ям від 1 до 10 ку.м. Тел.: 0 
50 7020006, 0 98 5155989, Вадим. 
Підготую першачка до школи. Тел.: 0 66 
6462947, Діана Романівна.
Вантажні перевезення: щебінь всіх 
фракцій, відсів, пісок річковий, яруж-
ний, торф, грунт, курячий помет, ЩПС, 
цемент. Тел.: 0 67 2142033, 0 50 5690220.

Викачування ям, 12 куб. м. Працюємо 
без вихідних, швидко, доступно. Дого-
вори з підприємствами (готівка чи безго-
тівка). Тел.: 0 67 8452525, 0 63 9930575. 
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РЕКЛАМА

 
ОВЕН. Період відпочинку, по-
вільної роботи, створення фун-
даменту для майбутніх перспек-

тивних проектів. Відповідний час для по-
чатку оздоровчих та профілактичних за-
ходів, відвідування косметолога.

ТЕЛЕЦЬ. Будуть якісь зміни у 
сфері професійної діяльності, 
у бізнесі чи кар'єрі. Напружена 

психологічна атмосфера у колективі пе-
решкоджає ефективній роботі.
 

БЛИЗНЮКИ. Протягом тиж-
ня ви зможете вирішити голов-
ні майнові та фінансові завдання, 

домовитись із родичами із суперечливих 
матеріальних питань. Уважно аналізуйте 
інформацію, що надходить.

 РАК.  Ваші минулі заслуги бу-
дуть гідно оцінені — це хоч 
якось підніме вам настрій. Осо-

бисті стосунки зараз проходять перевір-
ку на міцність.

ЛЕВ. Час цілеспрямованої, ефек-
тивної роботи та отримання прак-
тичних результатів. Вдалий час 

для демонстрації талантів та своїх сильних 
сторін. Для отримання сприятливих шансів 
дуже важливо бути серед людей, займати-
ся справами.

ДІВА. Деякі успіхи у фінансових 
справах надихнуть вас на нові 
довгострокові проекти. Гарний 

період для виїзду за кордон, початку співп-
раці з іноземцями, пошуку роботи.

ТЕРЕЗИ. У особистих взаєми-
нах настає дуже плідний період 
— виявивши ініціативу, ви змо-

жете привернути увагу бажаного партнера 
або відновити давні зв'язки. Гарний час для 
домашніх справ та сімейного відпочинку.

СКОРПІОН. Під впливом зов-
нішніх факторів ситуації в країні 
можуть змінитися ваші цілі. Як-

що ж наявні справи не втратили своєї ак-
туальності, цей тиждень виявиться дуже 
продуктивним.

СТРІЛЕЦЬ. Для вас стають 
значущими суспільні справи, 
участь у яких сприятиме вашій 

популярності, розширенню впливу та от-
риманню додаткових ресурсів.

КОЗЕРІГ. Можуть відбуватися 
парадоксальні ситуації, які зби-
вають вас із вибраного шляху та 

заважають роботі. Тема спадщини, спіль-
ні гроші, ресурси інших людей, залучення 
спонсорів стануть для вас актуальними.

ВОДОЛІЙ. Вам до снаги зро-
бити дуже багато, розпочати 
те, що довго відкладали. Але 

часу на особисте життя не вистачає. Ді-
лова активність позитивно позначиться 
на вашій матеріальній сфері.

РИБИ. Ви опинитеся в центрі 
уваги і задасте основний тон у 
формуванні ситуації навколо 

вас. Питання статусу, репутації стає го-
ловним.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 11-17 ЛИПНЯ

Білборд (або бігборд), рекламний щит  —  вид зовнішньої ре-
клами у вигляді щита, що встановлюється зазвичай уздовж вулиць, 
трас. Це висока, окрема конструкція, яка потрапляє у поле зору 
водіїв, пасажирів та пішоходів.

Реклама на бордах є дієвим інструментом для проведення 
разових і довгострокових рекламних кампаній.
До уваги підприємців м. Бориспіль!
Пропонуємо, НА ВИГІДНИХ УМОВАХ, площі для розміщення вашої реклами.
Вільні площі: 
— вул. Київський Шлях; 
— вул. Суворова;
— вул. Глибоцька.

Більш детальну інформацію щодо розміщення та цінової політики 
можна дізнатися за тел.: (067) 238-88-58, (067) 353-62-96


