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АНАТОЛІЙ СОЛОМІН: ЮВІЛЕЙ ЛЕГЕНДИ
УКРАЇНСЬКОЇ АТЛЕТИКИ

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ БОРИСПОЛЯ
— ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ОСТАННІ ТИЖНІ БОРИСПІЛЬЦІ
ЗНОВУ ВІДЧУЛИ ПРОБЛЕМИ З
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯМ. ЛЮДИ
ПОВЕРТАЮТЬСЯ ДО МІСТА, ЖИТТЯ
ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ — ЯК НАСЛІДОК, МЕРЕЖІ
НЕ СПРАВЛЯЮТЬСЯ З НАВАНТАЖЕННЯМ.
ПЕРЕБОЇ З ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЄЮ ОСТАННІ
ТИЖНІ БУЛИ ПОВ’ЯЗАНІ ВИКЛЮЧНО
З АВАРІЯМИ, ЖОДНОГО ПЛАНОВОГО
ВІДКЛЮЧЕННЯ НЕ БУЛО.
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ДОРОГИ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ
ПОЧАЛИ ПРИВОДИТИ ДО ЛАДУ
Богдан РАК
Усі дороги громади будуть відремонтовані найближчим часом.
Про це повідомив міський голова
Володимир Борисенко. За словами очільника громади, з 20 липня
кошти на поточний ремонт були
виділені і вже наступного дня фахівці почали працювати.
«Четвер та п’ятницю люди посилено працювали, в суботу також.
З цього тижня продовжуємо. Сподіваємось впоратися швидко», —
розповів міський голова.
Також Володимир Борисенко зазначив, що після обстеження доріг

були виявлені ділянки, де ямковий
ремонт вже не допоможе. Там необхідно перекладати асфальт повністю. Це питання також у процесі
вирішення.
«Головне проблемне місце — перехрестя вулиць Глибоцької та Польової, де асфальт пошкоджено настільки, що є необхідність повністю
знімати старе покриття та класти
нове. На цю та іншу проблемну ділянку ми уклали окремі договори. Зараз чекаємо, коли їх проведе
казначейство і можна буде розпочати роботи», — зазначив Володимир Борисенко.

МІСЬКА РАДА ЗРОБИЛА
ЧЕРГОВИЙ КРОК ДО БУДІВНИЦТВА
СМІТТЄПЕРЕРОБНОГО ЗАВОДУ
Богдан РАК
26 липня, під час чергової сесії,
депутати підтримали рішення про
створення спільного комунального підприємства «ЕКО-СІТІ» Бориспільської міської ради та Броварської міської ради. За планами чиновників, це підприємство буде займатися переробкою сміття. Чому
цим зайнялись саме зараз, «Вістям»
розповів заступник міського голови Віталій Горкун.
— Яке значення має це рішення для прискорення будівництва
заводу?
— Створення спільного комунального підприємства показує
нашу готовність та зацікавленість
у спорудженні такого об’єкта. Щонайменше дві громади готові забезпечувати цей завод сировиною
для роботи.
— Чому саме зараз, під час війни?
— До нас звернувся начальник
департаменту екології Київської
ОДА. За його словами, поставлене завдання вивчити проблематику зі сміттям у регіоні. Адже існує
ініціатива Президента України Володимира Зеленського по впровадженню переробки сміття в Україні. Він знаходить інвесторів і дає їм
гарантії як перша особа держави.
Київська область стане пілотною у
впровадженні цієї ініціативи.
Звернувся до нас і Міністр екології, аби ми надали пропозиції — де
можна розташувати сміттєпереробний завод на території нашої громади. Усі мешканці знають проблему з існуючим сміттєвим полігоном,
тому ми запропонували розмістити
сміттєпереробний завод саме біля
нього, аби потихеньку переробляти не лише нове сміття, а й те, яке
вже є на полігоні.
— Це остаточне рішення по ділянці?
— Ні, це лише одна з пропозицій. Але саме ділянка біля нашого
сміттєвого полігону в принципі задовольнила Міністерство екології.
Представник інвестора також уже
оглядав ділянку та залишився задо-

волений. Зараз ми чекаємо 6 серпня. Як нам повідомили, саме в цей
день Президент України має дати
початок реалізації цієї програми.
Ми дуже сподіваємось, що з цією ініціативою ситуація в екологічній та сміттєпереробній галузях нарешті зміниться, що нарешті припиниться засмічування нашої землі.
Якщо ми хочемо нормально жити,
якщо хочемо, щоб наші діти не мали проблем з екологією, ми повинні займатись переробкою сміття, а
не його накопиченням.
— Тобто підготовчий етап поки триває?
— Підготовчий етап в нас триває вже давно. Адже і впровадження послуги вивезення сміття з того
ж приватного сектору, програма із
заключення договорів з мешканцями громади — це все підготовчі етапи до запуску сміттєпереробного заводу. Адже головна мета —
щоб сміття опинилось на заводі, а
не десь у лісосмузі.
Люди повинні усвідомити — якщо
ми хочемо жити як в Європі, повинні
і поводитись як в Європі. До речі, там
послуга з вивезення сміття коштує в
середньому 100 євро на місяць, а не
трохи більше 20 грн, як у нас.
На жаль, через війну відтерміновується впровадження персональних контейнерів для приватного
сектору. Ми планували вже цього
року розпочати впроваджувати цю
програму.
Таким чином, підготовка до будівництва сміттєпереобного заводу йде вже кілька років, а зараз
вийшла фактично на фінальний
етап.
— Підприємство буде займатись лише переробкою, чи й вивозом сміття?
— Поки що плануємо лише переробку. Вивозом сміття, як і зараз,
будуть займатись відповідні комунальні підприємства. В нашому випадку це ВУКГ. А далі будемо дивитись. Якщо побачимо, що є сенс в
скороченні чи об’єднанні цих підприємств, будемо робити відповідні кроки.
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ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ БОРИСПОЛЯ —
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Богдан РАК
Останні тижні бориспільці знову відчули проблеми з
електропостачанням. Люди
повертаються до міста, життя
відновлюється — як наслідок,
мережі не справляються з навантаженням. Перебої з електроенергією останні тижні були пов’язані виключно з аваріями, жодного планового відключення не було.
Минулого року ДТЕК презентував програму розвитку електромереж на Бориспільщині, яка активно обговорювалася. Але всі
плани зруйнував початок війни.
Проте про них ніхто не забув, зазначає міський голова Володимир Борисенко.
«Програма реалізується. Так, є
проблеми з термінами, вони посунулися. Затримки пов’язані з
тим, що значна кількість електромереж області була зруйнована під час бойових дій. І все це
необхідно було відновити. Для
цього ДТЕК залучав усі вільні ремонтні бригади, в тому числі і бориспільські», — пояснює Володимир Борисенко.
На сьогодні керівник ДТЕК
вже відзвітував, що на Київщині
електропостачання відновлено
на 100%. Тепер вони розпочинають знову працювати за програмами розвитку. В Бориспільській
громаді, за словами міського голови, є кілька ліній, які потребують термінового ремонту, а деякі взагалі необхідно перекласти. Ці роботи заплановані на поточний рік.
«Я знаю, що багато містян переживає про початок опалювального сезону, що не буде газу. Хоча газу власного видобутку

для населення вистачить, люди
терміново готують собі можливість підключати електричні обігрівачі. Для цього вони власноруч міняють вхідні автомати на
більш потужні і роблять це нелегально. Це може призвести до
того, що одного дня потужності
лінії просто не вистачить і вона
вийде з ладу повністю», — зауважує міський голова.
За законом, якщо власник домогосподарства хоче збільшити
потужність, він повинен подати
заявку до Бориспільського РП Київобленерго та сплатити за додаткові потужності. В реальності ж
цього ніхто не робить. Минулого
року ДТЕК проводив перевірку на
двох вулицях міста. Результат —
80% домогосподарств замінили
вхідні автомати без погодження
із обленерго та споживали більше
потужності, ніж замовляли. При
цьому потужність лінії була розрахована саме по документах, тому не дивно, що там були постійні
стрибки напруги.
Лінія, що розрахована на 100
кВт, фізично не може дати 200

кВт, зазначають фахівці, її треба
міняти. Але для цього працівникам ДТЕК необхідно знати, яке
навантаження йде на кожну лінію по факту, а не по документах.
«З 1 вересня ДТЕК починає масові перевірки на території Бориспільської громади. Будуть
проходити по всіх вулицях, і в
першу чергу там, де є найбільше скарг на електропостачання.
Фахівці будуть робити заміри на
відповідність встановленого автомату придбаній потужності. Тому хай люди не ображаються. Я
попереджаю заздалегідь — зараз ще є шанс усе виправити. Я
розумію, що всі люди хочуть мати запас для обігріву електрикою, але все необхідно робити
по закону», — зазначає Володимир Борисенко.
Важливо. Перевірки стосуватимуться саме приватного сектору. Що стосується багатоповерхівок, то там ДТЕК контролює лише вхідні автомати на лінії до будинку. По квартирах за ситуацією
слідкують обслуговуючі компанії
(ЖЕКи) та ОСББ.

ЗАТВЕРДЖЕНО НОВИЙ СКЛАД МОЛОДІЖНОЇ
РАДИ ПРИ БОРИСПІЛЬСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ
Склад Молодіжної ради при Бориспільській міській раді

Тетяна ЦІЛИК
В Бориспільській міській територіальній громаді, як, власне, і
в інших громадах, йде залучення
молоді до вирішення громадських
проблем. Дієвим інструментом взаємодії є участь молоді у Молодіжній раді для активних змін у житті
міста. 25 липня 2022 року на засіданні виконавчого комітету затвердили новий склад Молодіжної ради
при Бориспільській міській раді.
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ЖИТТЯ ОЗЕР
ЗАЛЕЖИТЬ
ВІД ЛЮДЕЙ
 В продовження теми невеликих бориспільських
водойм «Вісті» продовжують екскурс міні-озерами, доля
яких знаходиться виключно у руках мешканців прилеглих
будинків.
Ілона НЕГОДА, фото автора
Біля озера за будинком на вул.
Глибоцькій, 3 пройшло дитинство
автора на початку 80-х років. Колись там було навіть два озера: одне відразу за будинком, інше — за
хлібопекарнею, яка в ті часи ще
працювала та щодня випікала духмяний хліб та батони. Школярами
ми бігали в пекарню мало не щодня, і кожного разу отримували по

Згадалося й інше озеро —
у провулку між Глибоцькою та
Криворученка. Вирішила перевірити і його стан та, на превелике
здивування, побачила, що озе-

гарячому буханцю або половинці
(якщо нас було багато) на кожного, безкоштовно. Жодного разу нікому з нас не відмовили, а інколи
навіть пускали всередину, подивитися процес замішування та випікання хліба.
Про маленьке озерце за пекарнею
ходили «страшні» чутки, які ми, малі, переповідали один одному — буцімто вода там червона, як кров. Щоб

ра більше немає. Сміття, бур’яни та чагарники — все, що залишилося від немалої водойми,
де колись можна було посидіти
з вудкою.

перевірити, дітлахи жбурляли туди
каміння, тому згодом підхід до озера затягли сіткою. Це нас не сильно
зупиняло, в сітці робили діри, а одного разу взимку я навіть «перевірила» озеро особисто, провалившись в
нього по пояс через лід.
У більшому озері водились черепахи, а діти грались в юних натуралістів, виловлюючи пуголовків та намагаючись потім вирости-

ти з них жаб у квартирних ваннах
та тазиках.
Зараз на місці пекарні виріс багатоквартирний будинок. Я давно
не була в тих краях, тому побоювалась, що озеро при будівництві засипали, як це сталось із іншим озером, на місці якого зараз височіє
так званий «Кінг Конг». На моє здивування, водойма вижила, хоч і в
трохи зміненому вигляді. Забудов-

ник перетворив її на канал, який
з’єднується з більшим озером. Перейти через водойму можна по
містку, і вона гармонійно вписалася в благоустрій прилеглої до новобудови території. На жаль, озеро
дуже обміліло і вже мало нагадує
водойму часів мого дитинства, але
воно живе. Територія довкола прибрана, викладені доріжки із тротуарної плитки.

На озеро на вул. Пушкіна натрапила випадково — проїжджаючи
повз вулицю приватного сектора,
побачила благоустроєну територію з декоративними деревами та
дитячим майданчиком, а за нею —
високі верби. «Якщо є верби — є

вода», — подумала я і не помилилась. Повністю покрита ряскою водойма, тим не менш, не засипана
сміттям, чисті й прилеглі береги та
зелена зона. Дитячий майданчик
та територія біля нього зроблені з
любов’ю — про це говорять і осо-

бливим чином сформовані крони
дерев, і декоративна шпаківня, доріжки та лавочки, скриня для іграшок. Видно, що мешканці навколишніх будинків дбають про довкілля
та привчають до цього дітей.
Далі буде

БУДЕ У БОРИСПОЛІ ВЕЛИЧНИЙ СОБОР ПРОЦЕДУРУ СТВОРЕННЯ
Ірина КОСТЕНКО
На території Книшового меморіального паркового комплексу планується будівництво
Спасо-Преображенського собору.
Це будівництво на території
Книшового меморіального паркового комплексу було заплано-

ване у комплексі з нинішньою
будівлею Свято-Миколаївського храму Православної церкви
України. Існуюча культова споруда — лише перший етап. Наступним етапом планували зводити
собор, після чого над існуючою
каплицею збиралися надбудувати дзвіницю. Навіть землю під со-

бор уже виділено Свято-Миколаївській парафії.
От тільки до реалізації другого етапу розбудови храмового комплексу
справа дійшла тільки сьогодні.
На сесії Бориспільської міської
ради 26 липня депутати задовольнили клопотання від Свято-Миколаївського храму і прийняли рішення про розробку детального
плану території, обмеженої вулицями Київський Шлях, Сергія Камінського, Одеська, провулок Старокняжицький та території Книшового меморіально-паркового комплексу у місті Бориспіль
для забудови земельної ділянки, що належить Свято-Миколаївській Парафії під будівництво
Спасо-Преображенського собору
з орієнтовною висотою 40 метрів.
Заступник Бориспільського
міського голови Сергій Лещенко,
коментуючи «Вістям» питання, зазначив, що це буде красива, велична будівля у сучасному стилі. Спасо-Преображенський собор стане найкращим собором нашої громади.

ОСББ СПРОСТЯТЬ

Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав
проект закону, який покликаний
спростити процедуру створення
ОСББ та прийняття рішень щодо управління багатоквартирними будинками. Відповідний законопроект № 7029 «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення управління
багатоквартирними будинками»
рекомендовано до розгляду ВР у
першому читанні.
Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій Олек-

сій Чернишов.
За його словами, прийняття закону дозволить людям навіть під
час війни вирішувати проблеми
своїх будинків більш оперативно
та вчасно підготуватися до складного опалювального сезону. Відповідно до нього, мешканці будинків зможуть проводити збори та голосувати дистанційно, у
режимі відеоконференції.
Крім того, з’явиться можливість сповіщення про проведення зборів у електронному вигляді, за допомогою повідомлень,
проводити збори онлайн, знизити поріг (зменшити кількість голосів) ухвалення рішень ОСББ.
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ЯК ПРОЙТИ ШЛЯХ ВІД ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ
ШКІЛ ДО НОВОГО РІВНЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

 ДО ТЕМИ

 Навіщо перейменували
школи та чому саме зараз?
Ліцеї, школи чи гімназії —
яка між ними різниця? На
ці та інші питання «Вістям»
розповіла начальник
управління освіти і науки
Тетяна Павленко.
Тетяна ЦІЛИК

Лише перейменування
і крапка
У 2017 році був прийнятий Закон «Про освіту». Згідно з ним,
упродовж п’яти років, до 28 вересня 2022 року, потрібно було
привести до нових вимог установчі документи закладів загальної
середньої освіти. За словами Тетяни Павленко, від традиційних
для нас шкіл І-ІІ та І-ІІІ ступенів довелося відмовитися. Тепер маємо три типи закладів: початкова
школа, гімназія і ліцей. У початковій школі діти навчатимуться з
1 до 4 класу. Гімназія забезпечуватиме отримання базової освіти
— це дев’ятирічка з 5 по 9 клас.
А старші класи будуть лише у ліцеях, це 9-12 класи. Перейменування не несе за собою якихось
якісних змін та інших статутних
зобов’язань.
Чому саме перейменування і чому саме зараз це відбувається? Це
питання турбує багатьох людей.
«Маємо Закон України про освіту, Закон про заклад загальної середньої освіти. І зміни статусу навчальних закладів пов’язані з необхідністю адаптувати їх назви до
бюджетного законодавства, адже
там уже немає такого поняття, як
загальноосвітня чи спеціалізована школа, а є ліцей, — роз’яснює
Тетяна Павленко. — Освітянська
галузь працює за законом, який
був прийнятий у 2017 році, тобто
майже 5 років тому. В ньому прописані всі норми освітньої діяльності, всі структурні підрозділи та
визначено, що є початкова школа, базова та старша школа. Повторю, з вересня 2022 року навчальні заклади не мають права називатися ЗОШ І-ІІІ ступеня, так вимагає закон. Тому як і в Борисполі,
перейменування закладів відбувається по всій Україні. Оскільки
у Бориспільській громаді всі навчальні заклади мають три ступені (і, відповідно, три рівні навчання), ліцензію та право видавати документ про загальну середню осві-

ту, то логічно, що наразі всі вони
стають ліцеями».

Фінансова складова
Внесення відповідних змін до
назви закладу освіти та викладення статуту в новій редакції приведуть установчі документи у відповідність до вимог бюджетного законодавства, вимог ст. 89 Бюджетного кодексу, в якій зазначено:
«Видатки міських територіальних
громад спрямовуються на фінансування ліцеїв, початкових шкіл та
гімназій» та ст. 103-2, якою визначено: «Освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників
у початковій школі, гімназії, ліцеї».
На сьогодні педагогічні працівники закладів загальної середньої
освіти фінансуються з державного бюджету повністю. Визначення
школа І-ІІІ ступенів зникає із законодавства. Тому, щоб заклад спокійно фінансувався і щоб працівники отримували зарплату, яка
надходить їм з державного бюджету, вони повинні бути працівниками закладів, які визначені у
Бюджетному кодексі.

Дедлайн з якості
ліцеїв
В 2022 році йдеться лише про
перейменування, проте Закон
України Про освіту чітко визначив дату, з якої ліцей мав бути
змінений якісно. 1 вересня 2018
року Україна вступила в процес
переходу на 12-річний період
навчання. Тоді в 1 клас пішли діти, які будуть закінчувати школу,
навчаючись вже не 11, а 12 років. В цьому році ці учні закінчили початкову школу, а у вересні
підуть у базову (5-9 клас). За сло-

Крім поділу шкіл, закон «Про повну загальну
середню освіту» вводить для школярів академічну
добропорядність. За списування учня можуть
залишити заново проходити предмет. А з
учителями-пенсіонерами школи будуть укладати
короткострокові контракти.

На думку авторів реформи, ліцей, на відміну від
ЗОШ, зможе забезпечити поглиблене вивчення
предметів, необхідних випускнику для вступу в
вищі навчальні заклади, та профільність освіти,
адже матиме хорошу матеріальну базу.
вами очільниці управління освіти, повноцінні ліцеї принципово
іншої якості запрацюють з 1 вересня 2027 року. Проте наразі в
Борисполі є Бориспільський академічний ліцей імені Анатолія Федорчука, який був побудований та
відкрив свої двері для учнів після
того, як стався перехід на 12-річну
систему навчання. Саме він і має
всі необхідні якісні умови ліцею,
до яких прагнутиме кожна школа,
щоб у 2027 році підтвердити свій
статус ліцею.
«Крім ліцею ім. А. Федорчука,
функції ліцею на сьогодні повноцінно виконують НВК «Гімназія «Перспектива», ліцей «Дизайн-освіта»
ім. Павла Чубинського та НВК ім.
К. Могилка. Але оскільки з вересня цього року ми вже не можемо
їх називати НВК, є необхідність перейменування. На сьогодні всі учні-дев’ятикласники переведені в
10 клас. Проте ліцей ім. А. Федорчука має право на конкурсній основі брати учнів до 10 класу, якщо є вільні місця. Тобто їхні учні
всі перевелися, а на звільнені місця від дітей, які, наприклад, продовжили своє навчання в коледжі
чи в професійних ліцеях, даний
заклад може зараховувати нових
учнів. Якщо кількість звільнених
місць достатня, зараховуються всі
діти, якщо ж учнів більше, відбувається конкурс.
А от з 2027 року в ліцеях всі учні після 9 класу будуть випущені
та будуть зараховуватися в ліцеї
за вступними іспитами, які на той
час будуть визначені адміністрацією чи уповноваженим органом.
Не всі наші заклади загальної середньої освіти зможуть бути ліцеями у 2027 році. Через це буде винесено план реорганізації та план
створення мережі закладів освіти,
який вийде на громадське обговорення, де чітко буде визначено, що
заклад, у якому немає два десятих
класи та який не може організува-

ти три напрямки навчання, не зможе бути ліцеєм.
Попри те, що перейменування
шкіл поки лише формальне, покращення якості навчання вже є. У нас
багато учнів — переможців олімпіад (обласних, всеукраїнських, а
цьогоріч навіть міжнародних), є переможці Малої академії наук. Вчителі також на достойному рівні» —
зазначила Тетяна Павленко».

Чому «тягнули» зі
зміною назв?
«Два роки тому було переформатування у громаді, наразі маємо
Бориспільську ОТГ. Змінювати назви шкіл було не на часі, — вважає
Тетяна Павленко. — Тепер процедура перейменування невідворотна. До речі, дошкільні навчальні
заклади (ДНЗ) також повинні змінювати назви, тепер вони зватимуться закладами дошкільної освіти (ЗДО). Таке визначення вони мають у Бюджетному кодексі, і так само їх треба буде перейменувати.
Це стосується і позашкільних закладів, які тепер будуть називатися закладами позашкільної освіти. Крім того, через створення ОТГ
із назви Міського центру туризму
та краєзнавства учнівської молоді приберуть слово «міський», відтепер він стане Центром туризму
та краєзнавства учнівської молоді Бориспільської територіальної
громади».

Чи обов’язково без
нумерації?
Проаналізувавши перейменування в інших громадах, бачимо, що
так само і в Броварах та інших містах всі заклади освіти перейменовують в ліцеї. Різниця лише в тому,
що, наприклад, у Броварах зберігається нумерація в деяких закладах

26 лютого на сесії Бориспільської міської ради було прийнято рішення про зміну назв
шкіл громади на наступні:
1. ЗОШ №1 ім. Юрія Головатого — Бориспільський ліцей ім.
Юрія Головатого.
2. НВК «Ліцей «Дизайн-освіта»
ім. Павла Чубинського — Ліцей
ім. Павла Чубинського.
3. ЗОШ №3 — Бориспільський
ліцей «Патріот».
4. НВК «Гімназія «Перспектива» ім. Володимира Мономаха
— Бориспільський ліцей «Перспектива» ім. Володимира Мономаха.
5. НВК ім. Костянтина Могилка (ЗОШ №5) — Бориспільський
ліцей ім. Костянтина Могилка.
6. ЗОШ №6 — Бориспільський
ліцей «Лідер».
7. ЗОШ №7 — Бориспільський
ліцей «Альта».
8. ЗОШ №8 — Бориспільський
ліцей «Основа».
Зміни також торкнулися назв
сільських шкіл, які також стали
ліцеями.
— школи № 1, 2, 3 і т.д. відповідно стали Броварським ліцеєм №1,
№2 ім. В.О. Сухомлинського, №3, 6,
7, 8 і т.д.
У Бориспільській громаді нумерацію ліцеїв прибрано взагалі. Чому саме так відбулося, пояснила Тетяна Павленко. «У закладах освіти є
педагогічна рада, яка, власне, і вирішує, яку назву матиме заклад. Законом про освіту вказано, що цей орган є основним і саме він приймає
рішення. У всіх школах нашої громади провели засідання педрад, де визначилися, яку саме назву буде мати
їх ліцей. І всі заклади вирішили прибрати нумерацію зі своєї назви. Було проведено засідання, записали
все протокольно, проголосували і
маємо ті назви, які затвердила педагогічна рада закладу. Деякі заклади
мають присвоєні звання, по закону
вони залишилися. Адже присвоєння звань — це окрема процедура і
її не можна позбавитися просто так.
Це заклади ім. Павла Чубинського,
ім. Костянтина Могилка, ім. Володимира Мономаха, ім. Анатолія Федорчука. Всі вони залишаються з присвоєним іменем. Незмінним залишається назва академічного ліцею,
адже він вже працює відповідно до
норм закону».

Назви по суті
За словами очільниці управління, назви ліцеїв намагалися обирати з урахуванням майбутньої специфіки ліцею. «Якщо академічний
ліцей — це академічні науки та їх
розмаїття, то в ліцеї «Патріот» (до
сьогодні це була ЗОШ №3) буде національно-патріотичне та спортивне спрямування, тобто туди йтимуть діти, які надалі хочуть вчитися у військових чи спортивних ВНЗ.
Старший клас, відповідно до Закону про загальноосвітній заклад,
має нараховувати не менше 30 учнів. Як мінімум в ліцеї має бути 2
класи по 30 ліцеїстів, які навчають-
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ся на трьох напрямках —наприклад, математичний, біологічний
тощо. Це дасть змогу вчитися на
тому напрямку, який більше цікавий учню», — зазначає вона.
Приватні навчальні заклади не
підпорядковуються управлінню
освіти і науки, ліцензію вони отримують від області. Проте вимоги до
всіх однакові — перейменування
торкнулося і їх також. «На сьогодні
на території громади діє приватна
дистанційна школа. З вересня вона так само має перейменуватися,
адже отримання документу про загальну середню освіту їй частково
фінансується з держави», — розповідає Тетяна Павленко.

Шкільного міського
автобусу не буде
З 2027 року будуть виникати інші
пріоритетні питання — наприклад,
довезти учнів з гімназії до ліцею.
«На сьогоднішній день питання шкільного автобусу у нас в
громаді не розглядається, тому що ті старостинські округи,
які довозять дітей, мають шкільні автобуси. Це Сеньківка, Кучаків, Рогозів, Глибоке. В цих закладах є шкільні автобуси, — розповідає керівник управління. — До
сьогодні не існувало програми
«Шкільний автобус» у містах. До

того ж, Бориспіль в межах пішохідної доступності, діє громадський транспорт, для учнів є пільги на проїзд. Тому потреби в закупівлі автобуса для перевезення
дітей немає».

Рентабельність
утримання
«В Бориспільському районі
знаходиться Бориспільська, Переяславська, Яготинська та вісім
сільських — Вороньківська, Гірська, Золочівська, Пристолична,
Дівичківська, Студениківська, Ташанська та Циблівська громади.

Найбільша наповнюваність класів — 27,3 учня — у Бориспільській громаді. Вартість утримання одного учня — 18,9 тис. грн на
рік, а у громаді майже 12 тис. учнів, — розповідає Тетяна Павленко. — Найменша наповнюваність
у Ташанській громаді (8 учнів та
42 тис. грн вартість утримання
одного учня). У інших громадах
показники такі: Вороньківська
громада — 18, Гірська громада
— 23 (24 тис. грн), Золочівська —
23, Переяславська — 23 (19 тис.
грн), Пристолична — 25, Дівичківська — 12. Студениківська —
12, Циблівська — 12, Яготинська — 16.

Все це кошти бюджету. Тому
міська влада як засновник вирішує, скільки у нас має бути
закладів того чи іншого типу,
які це мають бути заклади, а от
батькам ми повинні пояснити —
чому саме стільки та чому саме
тут. Ми ж розуміємо, що заклад,
у якому 8 учнів у класі, не є рентабельним.
Освітня галузь в Україні чітко
розвивається по виписаному в законах алгоритму, який має забезпечувати надання якісних послуг в
безпечних умовах, а завдання міської влади — створити такі умови,
вивчивши фінансову сторону питання».

АНАТОЛІЙ СОЛОМІН
ЮВІЛЕЙ ЛЕГЕНДИ
УКРАЇНСЬКОЇ АТЛЕТИКИ
 Влітку, 2 липня 2022 року, свій 70-річний ювілей
відсвяткував Анатолій Соломін, заслужений тренер України
з легкої атлетики, заслужений працівник фізичної культури
України, тренер Бориспільської ДЮСШ.
Тетяна ЦІЛИК
Анатолій Соломін от вже 5 років
працює в ДЮСШ тренером з легкої атлетики (ходьба) та близько
20 років проживає в Борисполі. Зустрівшись із ним, розумієш, що таке скромна людина, адже про свої
досягнення тренер майже нічого
не розповідає. В основному пишається своїми вихованцями. Але
нам вдалося дізнатися про життєвий шлях цієї особистості з великої літери.

Захоплений ходьбою
Захоплення спортом почалося ще в шкільні часи, вже тоді хлопець професійно займався ходьбою у відомого в ті часи
Бориса Яковлева. «Мій тренер,
Борис Яковлев, з яким я багато
років виступав на міжнародній
арені, був мені як другий батько. Під його керівництвом я став
призером чемпіонатів Європи і
Кубків світу, — розповідає ювіляр свою історію. — В легкій атлетиці є 4 напрямки — біг, ходьба, метання та стрибки. Я обрав
ходьбу, якій присвятив все своє
життя — спочатку як спортсмен,
потім і в якості тренера. Після
закінчення школи в 1969 році на
запрошення мого тренера я приїхав до Києва, де навчався в Київському державному інституті фізичної культури. Адже саме тут я
міг навчатися у еталона того часу
— Володимира Голубничого, багаторазового чемпіону та призера 5-ти олімпійських ігор».
Юніором Анатолій Соломін, коли навчався в інституті фізкультури, став переможцем матчів у ФРН,
які тоді мали назву матч Дружба, а
тепер — Чемпіонат Європи з легкої атлетики серед юніорів. Також
він був переможцем матчів з легкої атлетики СРСР-США, які відбувалися в Сакраменто, штат Каліфорнія; тоді змагання відкривав
губернатор та майбутній прези-

 ДОСЬЕ
ЗАСЛУЖЕНИЙ ТРЕНЕР УКРАЇНИ,
ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ І СПОРТУ УКРАЇНИ, ПРИЗЕР
ЧЕМПІОНАТІВ ЄВРОПИ, ПЕРЕМОЖЕЦЬ КУБКА
СВІТУ, СТАРШИЙ ТРЕНЕР НАЦІОНАЛЬНОЇ
ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ,
БАГАТОРАЗОВИЙ ЧЕМПІОН.

дент США Рональд Рейган. Після
цього Анатолій Соломін ще двічі
був учасником матчів СРСР-США
та фінішував першим у змаганнях
з ходьби.

Кохання на все життя
Закінчив інститут, закохався та
одружився. Майбутня дружина займалася гімнастикою. «Я 4 роки навчався з нею в одному інституті, бачив не раз за цей час, а почали спілкуватися ми з нею лише на випускному вечорі. Гімнастки у той час
були як топ-моделі — найвродливіші дівчата країни, з ними всі мріяли познайомитися. А мені випала честь одружитися з найвродливішою для мене в світі гімнасткою
Ганною Максименко. Зараз ми маємо двох доньок та 6 онуків, трьох
хлопчиків та трьох дівчаток. Старша донька Ганна, яку ми назвали в
честь дружини, народилася в 1975му році, менша Тетяна — у 1980-му.
Таким чином, у 24 роки я вже отримав квартиру в Києві та мав красуню-дружину та дитину».

Тріумфи та поразки
1980 рік був доволі трагічним
для спортсмена. Анатолій Соломін був лідером збірної команди
СРСР на Олімпійських іграх і доклав максимум зусиль, щоб вибороти золоту медаль на дистанції
20 кілометрів. Чоловік лідирував
із величезним відривом, але перед
самим фінішом його дискваліфікували за порушення правил. Складна та трагічна ситуація — адже це
перша в історії світового спорту
дискваліфікація явного переможця перед фінішом. Через те, що ці
ігри були першими в соцтаборі,
до цього часу багато хто вважає,
що тут не обійшлося і без політичної складової. До цього Анатолій
Соломін вже двічі був бронзовим
призером світу, двічі рекордсменом світу, тобто до олімпійських

ігор спортсмен підходив на гребені перемоги.

Тренерська діяльність
Анатолій Соломін — патріот
України. Ще у 1988-му році, коли
був тренером збірної України зі
спортивної ходьби, на змаганнях,
де перемогла його вихованка, замість прапора УРСР він зробив імпровізований жовто-блакитний
прапор із жовтої та синьої футболок, який майорів у його руках, коли всі вітали його вихованку з перемогою.
Було розчарування у спорті, навіть звільнявся з тренерської роботи. Але потім знову повернувся до неї. Працював у Київській
обласній школі вищої спортивної майстерності, що знаходиться в Броварах. Там Анатолій Соломін виростив трьох призерів чемпіонатів Європи, двоє з них стали
бронзовими призерами чемпіонатів світу. Це Людмила Оляновська
та Ігор Главан — заслужені майстри спорту. Потім стали призерами Едуард Забуженко, Аліна Цвілій (бориспілька, срібна призерка чемпіонату Європи у 2018 році). Загалом тренер підготував 13
майстрів міжнародного класу. Це
неабиякий результат.
Руслан Дмитренко — український спортсмен-легкоатлет, рекордсмен України, який спеціалізується на спортивній ходьбі на 20 кілометрів, володар кубка Світу 2014
року, бронзовий призер чемпіонату Європи з легкої атлетики (2014),
також 6 років до того, як поїхати до
Донецька, займався у тренера Соломіна.

Сьогодення
Цьогоріч у легкій атлетиці два дуже важливих змагання. Одне із них
— чемпіонат світу з легкої атлетики у місті Юджин у США, який завершився 24 липня. На ньому готувалася виступити одна з найкращих вихованок Анатолія Соломіна
— бронзова призерка чемпіонату
світу 2015 року, заслужений майстер спорту, срібний призер чемпіонату Європи, чемпіонка Європи серед молоді 29-річна Людмила
Оляновська. Шкода, але одразу після того, як спортсменка прилетіла
на змагання до США, на третій день
вона захворіла коронавірусом, тому не приймала участі у змаганнях.
Другий спортсмен, якого тренує
Соломін — Едуард Забуженко, бронзовий призер чемпіонату Європи,
ще до цього задовго також захворів
коронавірусом, тому не зміг приймати участь у цьогорічних змаганнях в США.
20 серпня буде чемпіонат Європи з легкої атлетики в Німеччині, в
Мюнхені, Людмила Оляновська готується прийняти в них участь.

Підростаюча зміна
спортсменів
5 років тому Анатолій Соломін почав тренерську діяльність в ДЮСШ — сформував групу учнів-легкоатлетів, які й наразі займаються ходьбою. Тоді це були 8-9-річні діти, а зараз це вже
спортсмени-підлітки.
«Я вже зараз бачу, що заняття
мають свої результати — в мене є
три дуже талановиті юні спортсме-

ни. Всього тренується 16 дітей. А от
троє дуже талановиті, — розповідає Анатолій Соломін. — У нас всі
тренери в ДЮСШ оптимісти, тому,
незважаючи на війну, продовжуємо
тренувати своїх учнів та плекаємо в
них любов до спорту».
За 20 років, які Анатолій Соломін проживає в Борисполі, він був
організатором чотирьох турнірів
по боксу під егідою Національного
олімпійського комітету. Мав друзів — видатних боксерів, яких залучав до спортивного життя в Борисполі. «Столиця України — Київ,
а для мене серце України — це Бориспіль, тому я намагаюся зробити
для нього те, що можу», — підкреслює тренер.
Девіз та життєве кредо Анатолія
Соломіна — намагатися бути порядним та мати жагу діяти.
Наостанок зустрічі Анатолій Соломін зазначив: «Я бажаю всім дітям продовжувати тренуватися,
незважаючи на те, що через війну життя багатьох розкидало по
закордонах. Без жаги перемоги в
спорті неможливо рухатися вперед. Тому нехай вона стає тією силою, яка приведе юних спортсменів до нових перемог».
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Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта
Проєкт рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради:
«Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах
загального користування міста Борисполя».
Розробники – Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого
комітету Бориспільської міської ради.
Проєктом регуляторного акта встановлюється Порядок регулювання тарифу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, економічної
підтримки підприємств-перевізників, врегулювання правовідносин між суб’єктами господарювання на яких розповсюджується дія регуляторного акта та виконавчим органом
місцевого самоврядування.
Проєкт рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування
міста Борисполя» та аналіз його регуляторного впливу будуть розміщені на веб-сторінці
міськвиконкому http://borispol-rada.gov.ua в розділі «Регуляторна політика».
Строк приймання пропозицій та зауважень до проєкту регуляторного акта становить 1
місяць з дня оприлюднення проєкту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу.
Пропозиції та зауваження до проєкту регуляторного акта та аналізу його регуляторного
впливу просимо надавати в письмовій формі :
- поштою за адресою : м. Бориспіль, вул. Київський шлях 72 або м. Бориспіль, вул. Героїв
Небесної Сотні, 18.
- факсом 045-95-6-06-54 для (Головне управління житлово-комунального господарства);
- електронною поштою за адресою: inf@borispol-rada.gov.ua
Головне управління житлово-комунального господарства Бориспільської міської ради

НЕРУХОМІСТЬ
Продам
БУДИНКИ

НАЙМУ

Бориспіль

Бориспіль

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

Бориспіль

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

Кіоск, ринок «Центральний», 22 кв.м, розташований на алеї. Тел.: 0 97 8581695.

Земельна ділянка, 10 соток, в Бориспільському районі між селом Глибоке та Ревне, є світло, 124000 грн. Тел.:
0 95 2727157, Олександр.

Куплю
Бориспіль

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. Тел.: 0 67
4503318.
Здам

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ

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

Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку у м.
Бориспіль. Тел.: 0 67 7254543, 0 93
1104673, Наталія.
2 к. кв., вул. Головатого 76-Б, меблі частково, власник. Тел.: 0 67 7337609.
Времянка, одна кімната, кухня, зручності на вулиці, 2000 грн. Тел.: 0 67 4503318.
Дві кімнати для двох людей, одна кімната прохідна, 2000 грн. Тел.: 0 63 1882829.

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господаря, на ваших умовах. Тел.: 0 67 7254543, 0
93 1104673, Наталія.
Житло, порядок і охайність гарантую. Тел.:
0 67 4503318.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
запрошує на постійну роботу осіб з інвалідністю (прибирання території, робота на
повітрі). Тел.: (044) 2817986.
Охоронному підприємству потрібні
ОХОРОНЦІ, ВОДІЇ на постійну роботу.
Офіційне працевлаштування. Наявність
медичної довідки та довідки про несудимість. Г/р 1/2, 2/2, вахта. Тел.: 0 67
3288818, 0 97 0787667, (044) 2236768.

ПРОДАМ:
Будівельні матеріали
Бориспіль

Пісок яружний. Тел.: 0 67 2497515.
Тротуарна плитка. Європаркани. Доставка, установка. Тел.: 0 50 3110467, 0
67 8387023.

Cільське господарство
Бориспіль

Сіно, солома в тюках. Солом — 30 грн,
тюк сіна 80 грн. Тел.: 0 99 9754462, 0 98
7652593.

РІЗНЕ
Бориспіль

Човен для риболовлі та мисливства, 2-місний, пластиковий, ціна договірна. Тел.: 0 67
9520875, Михайло Андрійович.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Комунальним підприємством теплових мереж «Бориспільтепломережа» проведено корегування Інвестиційної програми на 2021 – 2022 рр. (з
01.10.2021 р. по 30.09.2022 р.). Проект зкорегованої Інвестиційної програми
розміщено на сайті підприємства http://borispol-teplo.com.ua/
Пропозиції від споживачів приймаються протягом 14 календарних днів з
дати опублікування за адресою: вул. Київський Шлях,41-а м. Бориспіль Київської області або на електронну адресу: borispil-teplo@ogku.kiev.ua

ПОСЛУГИ

Викачування від 1 до 7 куб.м, без вихід-

Бориспіль

них. Тел.: 0 93 7564969, 0 97 5505353, 0

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

66 4553391.

Бригада будівельників виконує абсолютно
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, відсів, бетон, пісок, грунт, гній. Вивезення будсміття. Ліц. АВ №476495 МТЗУ
від 16.06.2009 р. Тел.: 0 96 8766667, 0 97
1276605.

Викачування ям 3,8+10+10 куб.м. Тел.:
0 98 9619816, Володимир.
Викачування ям, 12 куб. м. Працюємо без вихідних, швидко, доступно.
Договори з підприємствами (готівка
чи безготівка). Тел.: 0 67 8452525, 0 63
9930575.

РІЗНЕ
Втрачене посвідчення учасника ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС, серія А №143564,
видане на ім'я Штоди Олексія Анатолійовича Київською облдержадміністрацією 5 листопада 1992 р.,
вважати недійсним.

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В ІНТЕРНЕТІ,
ЗАЛИШАЙТЕ СВОЇ КОМЕНТАРІ,
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ УЧАСТЬ В
ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.
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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

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 1-7 СЕРПНЯ
ОВЕН. Тривожний період — висока чутливість та емоційна сприйнятливість перешкоджатимуть
ефективній діяльності. З'являється схильність
драматизувати ситуацію, ревнощі та підозрілість, що шкодить особистим взаєминам.

РАК. У колективних заходах,
масштабних проектах та громадських рухах ви зможете зайняти
ключову позицію та просунути свої інтереси.
З'являється можливість відновити те, що було
втрачено або почати знову, з чистого листа.

ТЕЛЕЦЬ. Час перевірки на психічну стійкість та міцність духу,
а також розв'язання кармічних
вузлів. Водночас посилюється здатність
відчувати інших людей, впливати на перебіг їхніх думок.

ЛЕВ. Гарний період для дружнього спілкування, романтики, сімейного життя, відновлення взаємин
після тривалої перерви. Час радості, виконання бажань, насолод. Ваш оптимізм надихає оточення діяти та досягати результатів.

БЛИЗНЮКИ. Приплив сил та
енергії посилює бажання і можливість перемагати, навіювати,
домінувати, що дозволяє взяти ситуацію у
свої руки.

ДІВА. Настав час співпрацювати та будувати творчі плани,
створювати нові об'єднання,
запускати проекти, відкривати підприємства.

ТЕРЕЗИ. Увага представників
протилежної статі сприяє зростанню вашої самооцінки та сміливому
самовираженню. Успішною є колективна діяльність, спільні ділові поїздки, відрядження.
Силу та ресурси ви отримуєте від давніх взаємин, перевірених часом партнерів.

КОЗЕРІГ. Прагнення діяльності
дозволить вам енергійно взятися за
справу і вирватися вперед. Не засмучуйтесь, якщо на перший погляд вони здадуться вам не дуже сприятливими. Трохи згодом ви будете раді, що все склалося саме так.

СКОРПІОН. Ви володієте величезною психічною енергією,
а в цей період стаєте ще сильнішими. Вас помічають завдяки вашим
розумовим здібностям.

ВОДОЛІЙ. Зміцнюється впевненість в собі, сила волі, здатність
реалізації раніше розроблених
проектів. Спілкування з мудрими людьми
та власний життєвий досвід наблизять вас
до успіху.

СТРІЛЕЦЬ. Список справ та
повсякденний розклад ущільнюються, ви змушені брати на
себе більше зобов'язань та відповідальності.

РИБИ. Поїздки доводиться відкладати, а несподівані перешкоди можуть порушити ваші плани.
Не нервуйте, якщо все виходить не так, як
ви планували.

