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ЄВГЕНІЙ БИКОВ: «ЩОБ СТАТИ ЧЕМПІОНОМ, 
ПОТРІБНО НЕ МРІЯТИ, А МАТИ МЕТУ І ДІЯТИ»

стор. 4

ВСЕ ПРО ВЕЛОПРОКАТ 
У БОРИСПОЛІ:
60 ВЕЛОСИПЕДІВ, 10 ЛОКАЦІЙ 
ТА САМОКАТИ В ПЕРСПЕКТИВІ
ІРПІНЬ, БУЧА, БРОВАРИ — У ЦИХ МІСТАХ УЖЕ 
ПРАЦЮЄ ВЕЛОПРОКАТ. ТЕПЕР ВІН ВІДКРИВСЯ І 
В НАШОМУ МІСТІ. БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ 
ГОЛОВА ВОЛОДИМИР БОРИСЕНКО ОСОБИСТО 
ПЕРЕВІРИВ РОБОТУ СИСТЕМИ ПРОКАТУ 
ВЕЛОСИПЕДІВ BIKENOW. ПЕРШУ ПАРТІЮ 
ВЕЛОСИПЕДІВ ЗАВЕЗЛИ НА ЄВРОПЕЙСЬКУ ПЛОЩУ 
ТА ПРОТЕСТУВАЛИ ЇЇ МОЖЛИВОСТІ.
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ПЕРЕХІД ВІД ШКІЛ ДО ЛІЦЕЇВ: 
ДЛЯ УЧНІВ РЕВОЛЮЦІЇ НЕ ВІДБУЛОСЯ
 � На липневій сесії Бориспільської міської ради було прийнято рішення про 

перейменування шкіл Бориспільської громади, згідно з яким усі школи стали ліцеями. А 
до ліцеїв ставляться чіткі вимоги, одна з яких — не менше 30 учнів у старшому класі. І, як 
мінімум, у ліцеї має бути 2 класи по 30 ліцеїстів, які навчаються на трьох напрямках. «Чи 
не стануть нові вимоги несподіванкою для наших школярів? Чи не очікується у Борисполі 
міграція десятикласників напередодні навчального року?» — відповіді на ці запитання 
«Вісті» шукали під час спілкування із директорами бориспільських тепер уже ліцеїв.

Директор 
Людмила Шевченко:

«Наша школа, як і більшість 
шкіл, дуже перевантажена. Вона 
завжди працювала у дві зміни. 
Десятих класів у цьому році два. 
І профілів два: математичний та 
історичний. Поки що триває пе-
рехідний період, і менша кількість 

класів та профілів не перешкод-
жає закладу мати статус ліцею. 

Обираючи профілі, ми прово-
дили анкетування серед дітей 
та батьків. Цього року був запит 
саме на ці два напрямки. Для них 
у нас є і база, і фахівці-вчителі. Ми 
не можемо набрати більше, ніж 
дві паралелі, тому що немає ка-
бінетів. Випускники 9 класу, яких 
влаштовує історичний чи мате-
матичний профіль, продовжу-
ють навчатися в нашому закладі. 
Обидва класи майже повністю 
сформовані з наших вихованців. 
Також є невелика кількість дітей 
переселенців, які переїхали до 
Борисполя з гарячих точок. Деякі 
учні після 9 класу планували піти 

до коледжів. Ми про це знали з 
проведеного раніше анкетуван-
ня. Дехто вже приніс довідку про 
вступ, їх буде відраховано. Але 
вступна кампанія ще триває, тож 
інформація поки не повна. Кілька 
дітей пішли в академічний ліцей. 
Можливо, там є профіль, якого 
немає у нас. Дехто вирішив на-
вчатися і здобувати спеціальність 
у нашому професійному ліцеї. 

Щодо міграції між школами, 
то до нас ще навесні просилися 
із гімназії «Перспектива». Але ми 
їх не змогли взяти, адже ще не 
знали, скільки у 10-ті класи піде 
наших вихованців». 

Завуч Олена Оляніна:
«Ідея введення військово-спор-

тивного напрямку для десятих 
класів не виникла спонтанно. Ми 
обговорювали її в колективі впро-
довж попередніх двох років. Цьо-
го року вирішили втілити у життя. 
Перш ніж впроваджувати в себе 
цей профіль, ми ознайомилися з 
роботою закладів, які працюють 
у цьому напрямку. Зокрема, їзди-
ли до Переяслав-Хмельницького 
ліцею «Патріот». У планах було 
створення потужної матеріаль-
но-технічної бази. Планували і 
плануємо переобладнати наш 
трудовий комплекс саме для цьо-
го профілю. Відкрити там кабінети 
медичної підготовки, цивільного 
захисту, організувати он-лайн 
тир. Але все це потребує фінан-
сування, тому наші плани втіли-
мо у життя вже після перемоги. 
А ще облаштуємо плац, спортив-
ний майданчик спеціально для 
військової підготовки. Заклад 
уже давно розвиває напрямок 
патріотичного виховання. Наші 

«Козацькі забави», відомі на все 
місто, є улюбленим фестивалем 
дітей. До карантину вони збирали 
на змагання не лише всю школу, 
але й учнів з інших навчальних 
закладів. Під час пандемії не 
було можливості організовувати 
загальношкільне спортивне свя-
то. Доводилося розводити дітей, 
щоб дотримуватися карантинних 
обмежень. Назва для ліцею «Па-
тріот» була обрана із близько 50 
пропозицій.

Десятих класів у закладі два: 
військово-спортивний та істо-
рико-філологічний. Планували 
і третій клас — біолого-геогра-
фічний. Але для третього класу 
поки немає дітей. Та розвиватися 
плануємо ще й у природничому 
напрямку. Профілі обирали, вра-
ховуючи побажання дітей, батьків 
та можливості нашого закладу — 
матеріально технічна база, склад 
педагогічного колективу. Діти і 
батьки віддають перевагу, коли 
йде поєднання двох напрямків. 
Це і краща підготовка до ЗНО, і 
поглиблене вивчення двох, а не 

одного предметів. У класі військо-
во-спортивного профілю на по-
глибленому рівні буде вивчатися 
захист України і фізична культура. 
Та оскільки ЗНО ніхто не відміняв, 
то ми години з варіативної скла-
дової виділяємо на підсилення 
курсу математики і курсу україн-
ської мови. 

На сьогодні у 10 класах по 25 
учнів. Ще маємо можливість 
приймати дітей. У клас військо-
во-спортивного профілю з інших 
шкіл міста прийшло більше 10 уч-
нів. Поки що ще тривають вступні 
кампанії до коледжів. Наші ви-
пускники-дев’ятикласники попе-
реджали: якщо не пройдуть на 
бюджет, то повернуться до нас. 
Десятикласники, які знаходяться 
за кордоном, усі нібито планують 
повертатися в Україну. Якщо хтось 
не зможе, наш заклад має досвід 
по організації сімейної форми 
навчання. У нас вже були діти, які 
навчалися за сімейною формою. 
Також можливий і екстернат».  

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМ. ЮРІЯ ГОЛОВАТОГО: 
«БІЛЬШЕ КЛАСІВ НАБРАТИ НЕ МОЖЕМО»

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЛІЦЕЙ «ПАТРІОТ»: 
ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА ВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА

ЛІЦЕЙ ІМ. ПАВЛА ЧУБИНСЬКОГО:  
«МАЄМО МОЖЛИВІСТЬ ВІДКРИТИ 
ЩЕ ОДИН ДЕСЯТИЙ КЛАС»

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЛІЦЕЙ «ПЕРСПЕКТИВА» 
ІМ. ВОЛОДИМИРА МОНОМАХА: 
«ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ — СПЕЦИФІКА 
НАШОГО ЗАКЛАДУ»

Директор 
Надія Семчик:

«Вимога щодо обов’язкових 
для ліцеїв двох класів на пара-
лелі і щонайменше трьох про-
філів буде діяти із 1 вересня 

2027 року. Зараз у нас триває 
перехідний період. До кількості 
класів жорстких вимог немає. У 
нашому закладі поки плануєть-
ся один десятий клас, але три 
профілі: математичний, філоло-
гічний та історико-філологічний. 
Клас сформований в основному 
із випускників нашого закладу. 
Приймали заяви тільки від вну-
трішньо перемішених осіб, з ін-
ших закладів учнів не брали. На 
сьогодні є 31 заява. Якщо заяв 
буде більше 35, у нашому закладі 
можна відкрити другій 10 клас. Є 
можливість, є викладачі. Мережу 
формуватимемо до 22 серпня. У 
нас збільшилася територія об-
слуговування, тож уже третій рік 
ліцей працює у дві зміни».

Директор 
Неоніла Клименко:

«Профільне навчання для нас 
не нове — ми з 1996 року прово-
димо відбір дітей у старші про-
фільні класи. А з 5 до 9 класу у 
нашому закладі практикується 
допрофільне навчання. У той 
же час є загальноосвітні класи. 
Профілі класів обираються по за-
мовленню учнів та батьків. У цьо-
му році буде три десятих класи: 

клас інтелект, математичний, та 
іноземна філологія з поглибле-
ним вивченням другої іноземної 
мови: німецька або французька. 
Діти із загальноосвітніх класів, 
для яких наші профілі не підійш-
ли, обирають потрібний профіль 
у інших навчальних закладах.

На сьогодні у мене лежить 
шість заяв у 10 клас. Переважно 
це переселенці та діти із сіль-
ських шкіл. Із міста заяв було 
мало».

Ірина КОСТЕНКО
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БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЛІЦЕЙ 
ІМ. КОСТЯНТИНА МОГИЛКА: 
«СЬОГОДНІ У ТРЕНДІ ПОЛЬСЬКА МОВА»

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЛІЦЕЙ «ЛІДЕР»: 
ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ З 2010 РОКУ

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЛІЦЕЙ «АЛЬТА»: 
«МОЖЕМО СТАТИ ГІМНАЗІЄЮ»

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ (БАЛ): 
ВИХОВАНЦІ ПІДКОРЮЮТЬ СВІТ

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЛІЦЕЙ «ОСНОВА»: 
«ДЕСЯТИКЛАСНИКИ ОБРАЛИ ФІЛОЛОГІЮ»

Директор 
Лариса Томенко:

Наша школа спеціалізована і 
тут працює науково-педагогіч-
ний проект «Інтелект України», 
за яким займається 10-А клас 
— це окрема програма. Батьки 
нею дуже задоволені, тож кла-

си дуже великі. У 10-Б класі 20 
учнів. Це спеціалізований клас. 
Вони вивчають іноземні мови: 
англійську та французьку чи ні-
мецьку за вибором. У цьому році 
5-6 класи почнуть вивчати ще й 
польську мову. Маємо спеціаліс-
та, який читатиме цей предмет. 
Для старших класів польська 
планується факультативно. За-
пит на неї досить великий.

На наступний рік ми планує-
мо вводити ще іспанську та ки-
тайську мови. Викладати мають 
наші випускники, вони в цьому 
році закінчують вищі навчальні 
заклади, отримують дипломи 
і хочуть повернутися до нас 
викладати. Нові мови вводити-
муться для десятих класів, а та-
кож їх починатимуть з молодшої 
школи».

Директор 
Віра Мазура:

«Профільне навчання у нашо-
му закладі ведеться ще із 2010 
року. Профілі обираються за 
анкетуванням батьків і дітей. 

Спочатку перевагу віддавали 
іноземній філології та україн-
ській філології. Пізніше додалися 
математика та історія. Уже про-
тягом десяти років діти старших 
класів опановують математич-
ний профіль, історичний та іно-
земну філологію. У цьому році 
ми відкриваємо ще географіч-
ний профіль. Для батьків і дітей 
вони не є новиною. Навчальні 
плани наступного навчального 
року ми показуємо батькам ще 
напередодні новорічних свят. 

Цього року маємо 4 десятих 
класи. У зв’язку із воєнним ста-
ном класи великі, у деяких по 
36-38 учнів».

Директор 
Олена Андріянова:

«Десятий клас у нас один — 
історико-філологічного профі-
лю. Передбачається поглиблене 
вивчення історії України та укра-
їнської мови. Кадрове забезпе-
чення на обраний профіль у 
закладі є. На інші профілі ми не 
налаштовувалися. 

Поки що не видно перспекти-
ви до розширення паралелі до 
двох десятих класів. Якщо тен-
денція з наповненістю школи 
не зміниться, то до завершення 
перехідного періоду ми станемо 
гімназією».

Директор 
Оксана Пономарьова:

«Інформація про те, які ми 
профілі відкриваємо, була оп-
рилюднена ще у квітні на сайті 
навчального закладу: і профілі, і 
по скільки учнів передбачено у 
класах, і які будуть завдання та 
конкурсні випробування. У цьому 
році у нас два 10 класи. Навесні 
випустили два дев’ятих, і значна 
кількість наших дітей поїхала за 
кордон. І дуже успішно поїхали. 

Наші випускники 9 класу успіш-
но склали іспити і вступили до 
навчальних закладів у Німеччи-
ні, Канаді. Також дехто вступив 
до коледжів у Києві. Ми робили 
додатковий добір, і якраз у нас 
на два класи набрали. Були і учні 
бориспільських шкіл, були і пере-
селенці. Є з Маріуполя, Нікополя, 
Харкова. На наступні роки класів 
буде більше. За моїми спосте-
реженнями, у місті найбільшим 
попитом користується профіль 
іноземної філології. У нас він та-
кож дуже затребуваний, на нього 
завжди найбільший конкурс. Є і 
математичний профіль. Ми хотіли 
відкрити клас біолого-хімічного 
профілю. У цьому році це зробити 
не вийшло, бо класів усього два 
і попит був на вищезгадані на-
прямки. Але дітей, які зацікавлені 
у вивченні біології, ми цей рік все 
одно не втратимо. Вчитель біо-
логії матиме гурткові години, на 
яких вона буде працювати з тими 
дітьми, які зацікавлені у цьому 

предметі. Для цих трьох профілів 
у нас дуже хороші вчителі, потуж-
на матеріальна база. Саме такі три 
профілі ми бачимо найбільш пер-
спективними для свого закладу. 

Ми створюємо всі умови, щоб 
батьки самостійно вибрали ту 
форму навчання, яка їх найбіль-
ше задовольнятиме. Один із ва-
ріантів для тих, хто проживає і 
навчається за кордоном: дитина 
переходить на екстернат, отримує 
перелік тем, які вона повинна ви-
вчити, і цілий рік спокійно навча-
ється. А коли у дитини є можли-
вість, вона приєднується до класу 
і користується матеріалами, які 
вчитель надає всьому класу. 

У цьому році батькам і учням 
теж доведеться попрацювати. Не 
вийде так, щоб учителі все «роз-
жували» і донесли на уроках. 
Відповідальність за освіту буде 
не лише на вчителях, а,  в першу 
чергу, на учнях».

Директор 
Жанна Шанюк:

«Назва ліцею — абревіатура зі 
слів: особистість, стосунки, нав-
чання, організованість, відпові-
дальність, активність. 

Ми набираємо два 10 класи. У 
цьому році вони будуть філоло-
гічними. 

Батьки та діти робили вибір ще 
на етапі допрофільної підготов-
ки дітей, яка розпочинається з 8 
класу. У цьому році вибір вось-
микласників та їх батьків, спира-
ючись на висновки психолога та 
можливості навчального закладу, 
зупинився на трьох напрямках: 
історичний, філологічний і мате-
матичний. 

Усі дев’ятикласники навчаль-
ного закладу, які мали бажання, 
перейшли у 10 клас. Є внутрішньо 
переміщені особи, яких влашто-
вує наш філологічний напрямок. 
Класи будуть дуже наповнені — 
31 і 32 дитини. 

Імовірно, що у цьому році у 10 
класах буде тільки онлайн нав-
чання».



Тетяна ЦІЛИК

Коли спорт стає 
шляхом життя

Євгенію Бикову 54 роки. Наро-
дився в Борисполі. Навчався в ЗОШ 
№1. Його учитель фізкультури Ми-
хайло Білим був одним із тих, хто 
показував, як правильно все роби-
ти у спорті. Своїм прикладом він 
надихав багатьох дітей. 

В 12 років Євгеній з хлопцями 
зі свого будинку почали активно 
займатися спортом. П’ятеро — 
боротьбою, четверо — боксом, 
один пішов на секцію з плавання, 
ще один захопився бігом. А Євге-
ній з 5 по 8 клас займався вільною 
боротьбою. Його перший тренер 
був чемпіоном Європи боротьби 
з самбо. 

«В 9 класі з вільної боротьби я 
вже мав кандидата у майстри спор-
ту та почав перекваліфіковуватися 
у самбо та дзюдо. Рік пішов на пе-
рекваліфікацію, — розповідає Єв-
геній Биков. — По самбо та дзюдо 
я почав показувати гарні результа-
ти і теж став кандидатом у майстри 
спорту. В школі навчався на відмін-
но, закінчив її зі срібною медаллю. 
Далі був вступ до Білоцерківського 
сільськогосподарського інституту, 
де навчався на агронома. В інсти-
туті 2 курси теж займався на відмін-
но та одночасно весь вільний час 
присвячував дзюдо. Перед 3 кур-
сом пішов в армію, коли повернув-
ся, продовжив навчання та почав 
працювати тренером із дзюдо у Бо-
рисполі». 

Від «Титану» 
до ДЮСШ

Євгеній разом із друзями прак-
тично своїми руками збудували 
спортивний клуб «Титан», що зна-
ходиться на Київському Шляху, 2а. 
«В цьому клубі я займаюся все жит-
тя, вже понад 30 років. Там за всі ці 
роки займалися тисячі людей. Там 
з’явилися і кандидати в майстри 
спорту, і майстри спорту, і майс-
три спорту міжнародного класу з 
гирьового спорту. В’ячеслав Олій-
ник — перший чемпіон незалеж-
ної України із класичної бороть-

би якось теж відвідував цей клуб. 
«Титан» підпорядковувався відділу 
фізичної культури та спорту, яким 
завідував Віталій Кубов, потім пе-
рейшов у підпорядкування цен-
тру спорту. Історія «Титану» довга, 
має багато деталей, а незмінне од-
не — там займаються ті, хто живе 
спортом. 

З 1991 року по 2001 рік Євген 
був тренером з боротьби в «Тита-
ні». Також працював тренером із 
дзюдо на заводі «Прометей», пра-
цював спортсменом-інструктором 
у КП «ЖРЕУ» в Борисполі. До 2004 
року Євгеній Биков працював ли-
ше на спортивній ниві. Це була 
його основна робота. А пізніше 
почав суміщати: одночасно пра-
цював і тренером, і в аеропорту 
«Бориспіль», 12 років, по 2016 рік. 
«Весь цей час я сам наполегливо 
тренувався, адже мав мету — ста-
ти майстром спорту з гирьового 
спорту», — зазначає Євгеній. — 
Організації змінювалися, але за-
лишалося спортивне та тренер-
ське життя». 

В ДЮСШ Євгеній прийшов у 
2016 році, коли завершив пра-
цювати в аеропорту. Спочатку 
був тренером з вільної боротьби, 
адже вже мав другу вищу освіту 
— закінчив навчання в Переяс-
лав-Хмельницькому педагогічно-
му університеті ім. Григорія Ско-
вороди за спеціальністю викла-
дач фізичної культури. Через рік 
у спортивній школі відкрилося 
відділення гирьового спорту, де 
став тренером з цього виду спор-

ту. «Паралельно з цим мені запро-
понували працювати інструкто-
ром-методистом, тобто відпові-
дальним за певні види спорту у 
ДЮСШ, — розповідає Євгеній Би-
ков. — Моя зона відповідально-
сті — це робота інструктором-ме-
тодистом із вільної боротьби, 
гирьового виду спорту, баскетбо-
лу та арм-спорту».

Захоплення гирьовим 
спортом

Перший раз Євгеній Биков висту-
пив на чемпіонаті України у 2006 
році. Поштовх невеликий, але зав-
дяки ривку спортсмен завжди вхо-
див у десятку найсильніших гирьо-
виків з ривку до 2012 року у своїй 
ваговій категорії. Найкращий ре-
зультат був у Харкові у 2012 ро-
ці. При нормативі 215 на майстра 
спорту, Євгеній виконав тоді 183 
бали, ривок — 159 разів 32-кіло-
грамовою гирею.   

Паралельно з 2011 року Євгеній 
Биков весь час був суддею. Спочат-
ку суддя національної категорії, а з 
2013 року вже і суддя міжнародної 
категорії з гирьового спорту.

«Перші мої змагання були в 2008 
році. Став третім у другому циклі з 
результатом 55 підйомів, — розпо-
відає спортсмен. — Зайшов у ка-

тегорію ветеранів, яка 
рахується з 40 років. 

Одночасно на зма-
ганнях був і тренером, і суддею, і 
сам виступав на чемпіонатах світу 
серед ветеранів. Виступав на чем-
піонатах до 2016 року.

Розумів, що потрібно було вико-
нувати норматив майстра спорту. 
З’явилася нова вправа — ривок 12 
хвилин. Почав тренуватися з неї. 
В 2020 році захворів на коронаві-
рус, тому дещо збився темп трену-
вань. Перехворів у травні, а вже 
у серпні були змагання — турнір 
пам’яті Миколи Ратушняка. І я вже 
практично відновився та показав 
норматив майстра спорту України 
у цій вправі. Норматив складає 224 
підйоми 32-кілограмовою гирею, 
міняючи руку. Це дуже важко та 
виснажливо. Тренуючись у спорт-
залі, я навіть не вірив, що зможу 
зробити це на змаганнях. Проте 
мій результат був 225, що було до-
статньо для майстра спорту, до то-
го ж, я посів 3 місце на чемпіонаті 
України». 

Пізніше спортсмену вдалося 
стати і чемпіоном України. Наразі 
Євген найстарший майстер спор-
ту України та найстарший чемпі-
он України з гирьового спорту.

У березні 2022 року спортсмен 
планував виступати на чемпіона-
ті України, який не відбувся через 

війну. Ретельно готувався до цього, 
адже це могло бути виконання нор-
мативу майстра спорту міжнарод-
ного класу. Чи вдасться досягти ці-
єї мети — покаже час, вірніше, най-
ближчий чемпіонат України. 

Учні — нагорода 
за працю

«Коли мої учні, у яких я був тре-
нером з боротьби, повиростали, 
я вирішив зайнятись для себе чи-
мось новим — так почалося захо-
плення гирьовим спортом, — зга-
дує Євгеній Биков. — Я і сам тре-
нувався, і з дітьми також. До ме-
не як тренера прийшла займатися 
15-річна Марина Зуй. Норматив 
кандидата в майстри спорту дівчи-
на з легкістю виконала. Потім був 
турнір, де виконується норматив 
майстра спорту — на 10 разів біль-
ше, ніж потрібно, підняла гирю. Да-
лі — чемпіонат світу в США, де вона 
посіла 2 місце. Отож, Марина, моя 
колишня учениця, наразі дуже ві-
дома у спортивному світі. Адже во-
на майстер спорту міжнародного 
класу з гирьового спорту, чемпіон-
ка світу 2007 року, неодноразова 
срібна призерка світу та неодно-
разова чемпіонка Європи. Марина 
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ОСОБИСТІСТЬ

ЄВГЕНІЙ БИКОВ:

 � «Вісті» продовжують знайомити читачів із бориспільськими 
тренерами, які присвятили своє життя спорту. Цього разу журналіст 
поспілкувався з Євгенієм Биковим — неодноразовим чемпіоном 
світу 2008-2017 років серед ветеранів з гирьового виду спорту. 
Євгеній — найстарший майстер спорту України та найстарший 
чемпіон України з гирьового спорту. Спортсмен виконав майстра 
спорту та став чемпіоном України серед дорослих чоловіків в 53 
роки з вагою гирь 32 кг. 

«ЩОБ СТАТИ ЧЕМПІОНОМ, 
ПОТРІБНО НЕ МРІЯТИ, 
А МАТИ МЕТУ І ДІЯТИ»



стала першим в Україні майстром 
спорту міжнародного класу. При-
ємно згадувати, коли ти був пер-
шим тренером учнів, які згодом ма-
ють такі високі результати. Наразі 
Марина займається пауерліфтин-
гом, жимом лежачи, є також чемпі-
онкою України».

Ще одна учениця тренера Бико-
ва — Олена Короткова. Вона по-
чала займатися в 2011 році. Нара-
зі є тренером у ДЮСШ з гирьово-
го спорту. 

«17-річна моя вихованка Вікто-
рія Єкимовська вже 4 роки займа-
ється гирьовим спортом. У цьому 
році дівчина отримала у Бориспо-
лі почесне звання «Відкриття року 
у галузі спорту». 

Вона є єдиною жінкою в Київ-
ській області, яка штовхає дві 16-кі-
лограмові гирі, — з гордістю роз-
повідає тренер. — В 15 років Вікто-
рія виконала норматив кандидата 
у майстри спорту, підняла 55 разів 
у довгому циклі дві 16-кілограмо-

ві гирі. Це дало їй можливість ви-
ступати на чемпіонаті України се-
ред юніорів до 22 років, де вона 
посіла 2 місце. А в минулому році 
Віка була відібрана на чемпіонат 
світу в Будапешт та виступала вже 
з 24-кілограмовими гирями у дво-
єборстві. Штовхнула 12 разів та ри-
вок зробила 39 разів. Посіла 1 міс-
це у свої 16 років серед 19-22-річ-
них спортсменів. Це дуже потуж-
ний результат». 

Ще один учень Євгенія Бикова — 
Андрій Дорошец. Спочатку хлопець 
не подавав великих надій. Проте в 
2021 році він прийняв участь в чем-
піонаті світу з гирьового спорту се-
ред юнаків до 16 років. Турнір від-
бувся в Литві. Андрій виступав у 
вправі довгий цикл з гирями 16 кг 
та виборов срібло з результатом 
106 підйомів. І це при тому, що йо-
го власна вага тіла лише 53 кг. Таким 
чином, він оновив власний рекорд, 
а ще поліпшив результат чемпіона 
України на 15 підйомів. 

«Діти приходять у гирьовий 
спорт з 8 років і вище. Для дітей ва-
га гир починалася з 4 кг. Раніше мі-
німальна вага гир для змагань бу-
ла 8 кг, а потім 10 кг. І у мене вихо-
ванці, у яких власна вага тіла, на-
приклад, 32 кг, а вони завдяки своїй 
наполегливій праці стали призера-
ми та вигравали у дітей з вагою ті-
ла 44 кг (бо вагова категорія сягає 
аж до 50 кг). 

Першим чемпіоном України у 
2018 році став Артем Перехрест. 
Йому на той час було 11 років. По-
тім чемпіоном України був Черняк 
Юрій. А в 2022 році Віталій Жук по-
бореться за те, щоб побити рекорд, 
який є серед дітей», — розповідає 
Євгеній Биков. 

Гирьовий вид спорту дуже до-
ступний, адже потребує мінімум ін-
вентаря — гирі, та мінімальної пло-
щі для тренування — лише 2 м кв. 
для одного спортсмена.

«Гирьовий спорт можна порівня-
ти з бігом. Ми стоїмо на місці, але 

виконуємо ту саму роботу, що й 
легкоатлети. Одна хвилина вправ з 
гирею прирівнюється по енергови-
тратах із бігом на 100 метрів. 3 хви-
лини — це біг на 400 метрів. 10 хви-
лин занять з гирями — як 3 км бігу. 
До речі, у гирьовому спорті є свої 
марафони, коли спортсмени 1-3 го-
дини безупинно виконують впра-
ви, піднімаючи гирі, — розповідає 
Євгеній Биков. — Гирьовий спорт 
і доступний, і цікавий водночас. Я 
ним живу і передаю свою любов до 
спорту дітям. Я прагну, щоб ті діти, в 
яких ми вкладаємо свої сили, знан-
ня та душу, були здоровими, силь-
ними та ставали чемпіонами світу. 
Саме такі надії я покладаю, напри-
клад, на Віталія Жука. Через кіль-
ка років, коли йому виповниться 
14 років, він вже зможе виступати 
на чемпіонаті світу серед юнаків і 
складе достойну конкуренцію всім 
спортсменам. Мрії — це щось недо-
сяжне. А я планую виростити чемпі-
онів, і не одного». 
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КОГО ЗМОЖУТЬ ПОСАДИТИ ЗА ПАРТИ У БОРИСПІЛЬСЬКИХ ШКОЛАХ?
 � Сьогодні ще ніхто не знає, якою буде форма навчання з 

1 вересня. Але бориспільські школи готуються, щоб хоча б 
частина дітей змогла повернутися за парти. Які можливості 
має кожен навчальний заклад міста, дізнавалися «Вісті».

Ірина КОСТЕНКО

Недарма кажуть, що немає лиха 
без добра. Завдяки ковіду наші шко-
ли навчилися проводити навчаль-
ний процес у дистанційному режимі. 
Але для деяких класів такий режим 
навчання може виявитися марною 
тратою часу. Насамперед — для пер-
шокласників, адже лише за партами 
при безпосередньому спілкуван-
ні з учителем вони зможуть зрозу-
міти, що таке школа. Журналіст була 
свідком, як мати, яка виїхала із гаря-
чої точки, записувала свою торішню 
першокласницю знову до першого 
класу: «У нас від 24 лютого жодно-
го навчання не було, бо ми не мали 
ні світла, ні інтернету. Про які знання 
дитини можна говорити? Хочу, щоб 
дитина могла навчатися».

Так само критично важливо сісти 
за парти п’ятикласникам. Адже це 
перехід від початкової до молод-
шої школи, від одного вчителя до 
багатьох викладачів. Тому керівни-
ки всіх навчальних закладів, з яки-
ми спілкувалися «Вісті», аналізуючи 
свої можливості, акцент робили са-
ме на цих класах.

• Директор ліцею ім. Юрія Голо-
ватого Людмила Шевченко пові-
домила, що у закладі є можливість 
розмістити всіх у підвальному при-
міщенні, площа дозволяє. Зроблені 
ремонти, є всі можливості для нор-
мального перебування дітей. У під-
вальних приміщеннях облаштова-
но повноцінні кабінети, спортивні 
зали, хореографічний зал, зал для 
занять підготовкою до захисту Ві-
тчизни. «Враховуючи, що школа 
працює в дві зміни, ми можемо за-
безпечити кожну зміну захистом у 
простому укритті у випадку пові-
тряної тривоги. Але все упираєть-
ся у час. При навчаннях по евакуа-
ції дітей зі школи ми справлялися 
за 5 хвилин. Підвал має три виходи, 
але два з них із вулиці. Зараз триває 
робота, щоб розписати по кожно-
му приміщенню, які саме класи ку-
ди спускатимуться, через який вхід, 

щоб учитель знав алгоритм дій. То-
му для всіх, крім перших і п’ятих кла-
сів, розглядається змішана форма 
навчання», — розповідає директор. 

• За словами директора ліцею 
ім. Павла Чубинського Надії Сем-
чик, підвал закладу міг би прийня-
ти і 1000 людей. Але щоб безпечно 
зайти, вийти і комфортно там пере-
бувати, було прийнято рішення роз-
міщувати в підвалі не більше ніж 300 
школярів. Тому за парти планується 
посадити перші, другі, п’яті і випус-
кні класи. Усі інші перебуватимуть 
на змішаній формі навчання. 

• Бориспільський ліцей «Патрі-
от» розглядає аж 5 варіантів ор-
ганізації освітнього процесу. За-
вуч Олена Оляніна розповіла, що 
їхнє найпростіше укриття зможе 
вмістити лише 200 здобувачів осві-
ти. А в закладі на сьогодні є 902 уч-
ні. Тому питання очного навчання 
для всієї школи не стоїть. Розгля-
дається очне навчання для перших 
класів і змішана форма навчання 
для всіх інших класів з урахуван-
ням двох змін. У закладі три пер-
ших класи і чотири п’ятих. 

• Бориспільський ліцей «Пер-
спектива» ім. Володимира Моно-
маха. Директор Неоніла Климен-
ко повідомила, що вони налашто-
вані посадити за парти перші і п’я-
ті класи. Підвальне приміщення це 
дозволяє. 

• Директор Бориспільського лі-
цею ім. Костянтина Могилка Ла-
риса Томенко також зазначила, що 
у закладі готують укриття. З першо-
го вересня можна розпочинати змі-
шане навчання. Станом на сьогодні 
сісти за парти зможуть перші класи, 
п’яті, десяті і одинадцяті. Батьків ли-
ше хвилює територіальне розташу-
вання навчального закладу. Шко-
лі складніше прийняти остаточне 
рішення саме через близькість до 
критичних об’єктів. 

• Віра Мазура, директор Бори-
спільського ліцею «Лідер», пові-
домила, що у закладі за парти мож-

на посадити перші і п’яті класи. 
Решта перейдуть на змішану форму 
навчання — коли певну кількість 
днів на заняття ходять одні класи, 
а потім їх замінюють інші, а тим ча-
сом перші займаються онлайн. При 
такому підході у випадку тривоги 
підвал зможе прийняти всіх, хто 
знаходитиметься у школі. 

• Бориспільський ліцей «Альта», 
який очолює Олена Андріянова, 
визначив, що всі початкові класи — 
із першого по четвертий, а також 
п’яті, зможуть займатися очно. Під-
вальне приміщення школи дозво-
ляє розмістити таку кількість дітей.

Але ці паралелі виводитимуться 
у дві зміни. Сподіваються, що інші 
класи матимуть змогу перейти на 
змішану форму навчання. 

• Директор Бориспільсько-
го ліцею ОСНОВА Жанна Ша-
нюк розповіла, що їхнє підваль-
не приміщення не дозволяє поса-
дити за парти велику кількість ді-
тей. «Станом на сьогодні можемо 
розмістити у підвалі тільки пер-
ші класи. Готується приміщення 
на 50 дітей. 

Щодо п’ятих класів, то зараз че-
каємо відповіді від власника готе-
лю, розташованого неподалік, щоб 
можна було використовувати його 
підвальне приміщення. Якщо буде 
такий дозвіл, то можна буде поса-
дити за парти ще й п’яті класи. То-
ді з’явиться можливість запустити 
10-ті класи у другу зміну. Є варіант 
для очної форми навчання виділи-
ти предмети, з яких проводиться 
ЗНО: українська мова, математи-
ка, історія, а решту предметів ви-
вчати дистанційно. Також при ви-
користанні підвалу готелю розгля-
датиметься варіант змішаної фор-
ми навчання.

У випадку, якщо доведеться по-
кладатися лише на шкільний під-
вал, п’яті класи можна буде поса-
дити за парти у пізніші години, коли 
першокласники закінчать навчаль-
ний день. Якщо батьки першоклас-
ника будуть категорично проти від-
відування школи, ніхто їх не змушу-
ватиме. У класі підключатиметься 
камера. Під час уроку вчитель пра-
цюватиме з дітьми у класі і на ка-
меру, щоб учні могли долучитися 
дистанційно. 

• Бориспільський академіч-
ний ліцей також не планує сади-

ти усіх школярів за парти, хоча під-
вал у нього — це повноцінний по-
верх. Директор ліцею Оксана По-
номарьова зазначила, що перші 
класи навчатимуться тільки в шко-
лі. Другі класи під питанням. А для 
всіх інших, у тому числі п’ятих кла-
сів, пропонується змішана форма 
навчання (по тижню). Коментуючи 
позицію батьків, які остерігаються 
відпускати дітей до школи, керів-
ник зазначила, що у багатьох діти 
сидять вдома самі без нагляду. Під 
час повітряної тривоги одна дити-
на вдома — це також ризик. 

ПРО ПЕРСПЕКТИВИ ПРОВЕДЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ШКОЛАХ 
БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ РОЗПОВІВ МЕР 
БОРИСПОЛЯ ВОЛОДИМИР БОРИСЕНКО

«Президент Володимир Зелен-
ський разом із Міністром освіти 
Сергієм Шкарлетом мають ба-
жання запустити очний процес 
навчання і посадити за парти 
хоча б першачків. 

Бомбосховищ, радіаційних 
укриттів чи чогось схожого на це 
у нас немає ніде. Усі підвали — 
це умовні укриття, які захистять 
тільки від осколків снаряда, який 
розірвався неподалік. Від пря-
мого влучання підвал не врятує. 
Тому, поки триває гостра фаза 
війни, я виключно за дистанцій-
не навчання. Але з першокласни-
ками така система не підходить. 
Ми готуємося приймати школя-
рів, але чекаємо роз’яснень від 
Міністерства освіти.

Рекомендації Держгірпро-
мсдужби, ДСНС і Міністерства 
освіти ми виконали на 90% (у 

підвалах є питна вода, каналі-
зація, витяжка, зроблено або 
завершується косметичний ре-
монт). Усі підвальні приміщення 
підготовлені, щоб там можна 
було перебувати кілька годин. 
Перші поверхи використовувати 
як укриття заборонили. 

Але існує ще одна проблема. 
Чимало підвалів у навчальних 
закладах використовуються як 
укриття для сусідніх мікрорайо-
нів. Під час навчального проце-
су доступ у навчальні заклади 
заборонений навіть батькам. 
Крім того, перебування батьків у 
приміщенні, яке розраховане на 
певну кількість дітей, неможли-
ве. І виникає питання, як бути у 
цьому випадку? З цього приводу 
теж чекаємо роз’яснень», — по-
відомив міський голова 

АКТУАЛЬНО



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 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
Бориспіль

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

2-к.кв. на довготривалий термін, с. Глибоке., 
центр. В наявності все необхідне для прожи-
вання. Євроремонт, індивідуальне опалення, 
гаряча/холодна вода, пральна машина, м/п 
вікна, ламінат. Поруч зупинка, школа, дит.са-
док, магазини, парк, будинок культури, 4500 
грн. Тел.: 0 68 4781148, Олександр.

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.

НАЙМУ
Бориспіль
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

Vianor м. Бориспіль запрошує на роботу ши-
номонтажників, автослюсарів, автомийників, 
бармена. Тел.: 0 50 8301404, 0 97 8538218.

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» запро-
шує на постійну роботу осіб з інвалідністю (при-
бирання території, робота на повітрі). Тел.: (044) 
2817986.

ПРОДАМ: 
Будівельні матеріали

Бориспіль
Пісок яружний. Тел.: 0 67 2497515.

Меблі
Два КРІСЛА (комплект), б/в, можна для дачі, не 

розкладні, ціна договірна, самовивіз. Тел.: 0 99 
3269363."

ПОСЛУГИ
Бориспіль
А якщо вам потрібно пофарбувати натураль-
ну шкіру, то будь ласка: куртка чорна — 200 
грн, коричнева — 250 грн, бордова — 300 грн; 
пальто (плащ) чорне — 250 грн, коричневе — 
300 грн, бордове — 400 грн. Тел.: 0 95 1492131.

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

Бригада будівельників виконує абсолютно всі види 
ремонтних робіт: від нуля — під ключ; бетонно-мон-
тажні, 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.

СТО: комп’ютерна діагностика, ремонт, чіп 
тюнинг, збільшення потужності, програмне 
видалення (каталізатора, сечовини (SCR), 
сажового фільтра, вихрових заслінок), знят-
тя обмеження швидкості, прошивка під ГБО, 
видалення іммобілайзерів, обнулення блоків 
аірбег, ультразвукове чищення інжекторів. 
Бориспіль, сади, вул. Квіткова, 74. Тел.: 0 99 
7796696, chip.dp.ua.
Щебінь, пісок, відсів. Доставка. Тел.: 0 73 
2596737, 0 67 7295811, 0 95 5818537. 

ÂÀÍÒÀÆÍ² 
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ВСЕ ПРО ВЕЛОПРОКАТ У БОРИСПОЛІ: 
60 ВЕЛОСИПЕДІВ, 10 ЛОКАЦІЙ ТА 
САМОКАТИ В ПЕРСПЕКТИВІ

 � Ірпінь, Буча, Бровари — у цих містах уже працює велопрокат. 
16 серпня він відкрився і в нашому місті. Бориспільський міський 
голова Володимир Борисенко особисто перевірив роботу системи 
прокату велосипедів Bikenow. Першу партію велосипедів завезли на 
Європейську площу та протестували її можливості.

Тетяна ЦІЛИК

Спочатку — 
велосипеди, а далі — 
самокати

«Ідея залучити в місто компа-
нію з прокату велосипедів та са-
мокатів виникла давно, — розпо-
відає Володимир Борисенко. — 
Ми провели перемовини, пого-
дили 10 локацій для паркування 
велосипедів. Також поспілкува-
лися з представниками силових 
структур, поліції для того, щоб 
здійснювати контроль і запобіга-
ти крадіжкам. Якщо послуга буде 
користуватися попитом, плану-
ємо збільшити кількість велоси-
педів у прокаті з 60 до 150 штук. 
Стільки ж у майбутньому плану-
ємо і самокатів. Поки що прокат 
діятиме лише в межах міста. Мож-
ливо, згодом долучимо і села. Точ-
ки паркування або сертифікова-
ні майданчики (місця, де можна 
припаркувати велосипед), зане-
сені в додаток. Якщо залишити 
транспортний засіб у іншому міс-

ці, на користувача послуги чекає 
штраф. У місті працюватиме пред-
ставник компанії, який буде підза-
ряджати самокати та ремонтувати 
велосипеди. Зауважу, що велоси-
педи не будуть перебувати на ба-
лансі міста. Бориспіль лише надає 
згоду та налагоджує комунікацію 
з правоохоронними органами. Ві-
кових обмежень для користуван-
ня прокатом не існує. Бажано (але 
необов’язково) користуватися на-
колінниками та шоломом». 

На запитання журналіста, що 
робити підлітками, які бажають 
кататися, але за правилами до-
рожнього руху зобов’язані це 
робити лише на велодоріжках, 
міський голова зауважив, що 
для них буде розроблено кілька 
маршрутів, зокрема, по парку та 
на центральній площі міста. Він 
запевнив, що велодоріжки вже 
запроектовані. Зокрема, будуть 
вони на вул. Київський Шлях піс-
ля реконструкції. Крім того, че-
рез війну не встигли реалізува-
ти проект велодоріжки, яка спо-
лучить аеропорт «Бориспіль» із 
містом. 

Як скористатися 
послугою

Bikenow — українська систе-
ма велопрокату. Вона не вимагає 
складної системи паркування.  

За QR кодом у телефон встанов-
люється застосунок, потім потрібно 
ввести контактні дані, номер теле-
фону та прив’язати до додатку бан-
ківську картку, з якої автоматично 
будуть списуватися штрафи та кош-
ти за користування транспортом. 

Лише після цього ви зможете 
розблокувати велосипед для по-
їздки. Це займе не більше 5 хвилин. 

На кожному велосипеді розміще-
на вся необхідна інформація про 
правила користування послугою. 
Якщо дорослий бере велосипед чи 
самокат для дитини, він несе повну 
відповідальність за її здоров’я. 

Бориспіль вже внесено в додаток 
Bikenow, де вказані геолокації пар-
ковок. Тому користувач може їзди-
ти стільки, скільки потрібно, голов-
не — завершити поїздку у одній з 
десяти локацій паркування, а саме:

• залізничний вокзал, 
• мікрорайон «Промінь», 
• переїзд УМБ-17, 
• зупинка «Авіаторів», 
• біля магазину «Фора» на вул. 

Головатого, 30, 
• біля перехрестя Старокиївська 

— Момота, 
• навпроти ліцею «Патріот» (ЗОШ 

№3), 
• біля входу до озера Олесницьке, 
• поруч Побуткомбінату, 
• на Європейській площі. 
Якщо під час поїздки зламався 

транспорт і ви фізично не маєте 
змоги доїхати до зони паркування, 
потрібно одразу зв’язатися в додат-

ку зі службою підтримки сервісу.
Якщо людина розблокувала ве-

лосипед, а він виявився пошкодже-
ним та не їде, потрібно одразу пові-
домити у службу підтримки. 

Ціна розблокування — 5 гри-
вень; вартість поїздки — 1 грн/хв. 
Повертати велосипед потрібно у 
одному з 10 місць у Борисполі, за-
значених у додатку.  

Без штрафів 
не обійтися

Щоб дисциплінувати користува-
чів послуги, діє система штрафів. 

Так, штраф за паркування в забо-
роненій зоні — 1000 грн. Якщо таке 
паркування призвело до крадіжки 
велосипеда, штраф 16 тис. грн (са-
моката — 21 тис. грн). 

За пошкодження, які не підляга-
ють ремонту, або знищення вело-
сипеда ви заплатите 16000 грн, а 
самоката — 21000 грн.  

Штраф за неналежне завершен-
ня оренди (якщо ви не заблокува-
ли велосипед чи самокат після ко-
ристування) — 1500 грн. 

Штраф за нездійснення фотофік-
сації велосипеда/самоката (відсут-
ність в додатку фото після завер-
шення поїздки) — 500 грн.

Зони паркування без 
вказівників та можуть 
змінитися 

Журналіст «Вістей» поспілкувався 
з Владиславом Кнапишем, виконую-
чим директором компанії Bikenow.

«Сьогодні на Європейську пло-

щу ми завезли 25 байків. Завтра за-
галом вже буде 60 велосипедів по 
всьому місту. Стільки ж плануєть-
ся і самокатів. Якщо буде попит, ми 
збільшимо кількість. 

У нас зручна система паркуван-
ня. Адже є локація, де ви просто за-
лишаєте наш велосипед чи самокат 
після користування, блокування та 
фотофіксації. 

Ціна велосипеда близько 17 тис. 
грн. Він антивандальний, хоча з ви-
гляду досить простий. Велосипед 
оснащений системою gps-навігації. 
Коли хтось його пересуває, це одра-
зу видно. Система завчасно спові-
щує про те, що хтось намагається 
викрасти велосипед чи робить якісь 
дії для пошкодження транспорту. 

Звісно, бувають і крадіжки, але на 
кожному велосипеді чи самокаті є 
система захисту, яка показує гео-
локацію. Наприклад, в понеділок 
зранку у одному з передмість Ки-
єва вкрали два велосипеди. І вже 
вдень поліцією велосипеди було 
знайдено, а порушників затримано. 

Наразі у Борисполі не буде жод-
них вказівників про станції ве-
лопрокату. Вони просто будуть сто-
яти у вільному доступі в 10 точках, 
зазначених у додатку. 

Наостанок зазначимо: якщо ви 
вважаєте, що потрібно змінити 
або додати якусь локацію парку-
вання байків та самокатів, компа-
нією приймаються всі пропозиції, 
аби зробити послугу більш зруч-
ною та доступною для мешканців 
міста. Наразі в додатку відобража-
ються лише 10 зон паркування, але 
вони можуть з часом зменшитися, 
збільшитися, змінитися для зруч-
ності користування», — прокомен-
тував він. 

I-VISTI.COM6 | 
  |  №28 [1136], 19 СЕРПНЯ 2022

НА ЧАСІ



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

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.
I-VISTI.COM

Адреса редакції: 08301, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 69а.
Юридична адреса: 08304, м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 76а.
Тел. редакції: (067) 353-61-17.
Рекламний відділ: тел.: (067) 238-88-58.
E-mail:  borvisti@gmail.com, reklama.borvisti@gmail.com.
Веб-сторінка:  www.i-visti.com
Передплатний індекс для: фізичних осіб — 22350, юридичних — 41394
Свідоцтво про державну реєстрацію KВ №22018-11918ПР.

Щотижнева газета
«Вісті.Інформація.Реклама»

© ТОВ «Будінвесттехноіндустрія ХХІ століття»

Головний редактор: Тетяна Цілик.
Газета розповсюджується: Київ, Бориспіль, Баришівка, 
Березань, Бровари, Згурівка, Переяслав, Яготин.

Відповідальність за зміст, достовірність фактів, цитат, власних назв та інших відомостей несуть ав-
тори публікацій. Матеріали під рубриками «Позиція», «Компанія» друкуються на правах реклами. 
Відповідальність за зміст рекламних матеріалів несе рекламодавець. Редакція не завжди поділяє 
думку авторів публікацій.  Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. Копіювання чи 
передрук наших публікацій суворо забороняється без письмової згоди редакції.
Засновник: ТОВ «Будінвесттехноіндустрія ХХІ століття».
Видавець: ТОВ «Редакція газети «Вісті.Інформація.Реклама», м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 69а.
Друк: ТОВ «Мега-Поліграф», м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14.
Наклад: 10200 прим., зам. №200325-11.

ОГОЛОШЕННЯ про припинення діяльності
З метою підвищення ефективності використання майна комунальної власності Бори-

спільською міською радою було прийнято РІШЕННЯ від 28.07.2022року за № 1936-26-VIII 
про реорганізацію КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
«БЛАГОУСТРІЙ» код ЄДРПОУ 37417038, місцезнаходження: вулиця Миру, 5, село Сен-
ківка, Бориспільський район, Київська область, Україна, 08371.

Встановлений строк для заявлення кредиторами своїх вимог до КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «БЛАГОУСТРІЙ» код ЄДРПОУ 37417038, 
протягом 2 (двох) місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо реор-
ганізації цього підприємства.
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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
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РЕКЛАМА

 
ОВЕН. Тиждень серйозних змін, 
підвищення рівня фізичної актив-
ності та вирішення поточних за-

вдань. З'являється бажання бути у товари-
стві, взаємодіяти з тими, хто вас оточує, об-
говорювати глобальні питання.

ТЕЛЕЦЬ. У партнерстві та у 
шлюбі відбуваються помітні змі-
ни, які підштовхнуть вас до са-

мовдосконалення, духовного зростання. 
Змінюються життєві пріоритети, форму-
ються нові цінності.
 

БЛИЗНЮКИ. Ви користує-
тесь популярністю, відчуваєте 
підтримку співробітників, то-

му можна сміливо просувати свої інте-
реси, привертати увагу до своїх ідей.

 РАК.  Зростає життєва енергія, 
опір різним захворюванням і це 
супроводжується піднесенням 

духу, відчуттям бадьорості та фізичної си-
ли. Колективна робота принесе успіхи, зо-
крема фінансові.

ЛЕВ. Сприятливий час для того, 
щоб заявити про себе та реалізу-
вати свої творчі задуми. Партне-

ри та керівники допомагають кар'єрному 
зростанню та досягненню вищого суспіль-
ного становища.

ДІВА. Настав час вислови-
ти те, що накипіло, та обговори-
ти з партнерами шляхи виходу зі 

складних ситуацій.  Зараз ваша сила у парт-
нерстві, , тому розширюйте коло знайомств .

ТЕРЕЗИ. Невеликий відпочинок 
допоможе розпочати діяти, повер-
нути інтерес до роботи та надих-

нутися на нові ідеї. Ви отримаєте задоволен-
ня від романтичних зустрічей, спільних по-
їздок із коханою людиною чи членами сім'ї.

СКОРПІОН. Тиждень запам'я-
тається цікавими подіями та не-
сподіваними зустрічами, зокрема 

й неприємними. Навіть якщо ви не особли-
во прагнете бути у центрі уваги, від цікавих 
очей вам не вдасться втекти.

СТРІЛЕЦЬ. Всесвіт підносить 
вам безліч приємних сюрпризів, 
переважно позитивного характе-

ру. Стан здоров'я значно покращиться, підне-
сення настрою та приплив життєвих сил.

КОЗЕРІГ. Деякі складнощі в 
особистому житті виникають че-
рез увагу сторонніх людей. Нама-

гайтеся якнайменше людей, які вас оточу-
ють, посвячувати у свої плани та правильно 
встановіть особисті межі.

ВОДОЛІЙ. У вас є чудова 
можливість зробити конструк-
тивні перетворення у своє-

му житті, зробити ривок у напряму обра-
ної мети. До кінця тижня давні неприєм-
ності, які довго змушували вас хвилювати-
ся, зникають без сліду.

РИБИ. Будьте обережні, уни-
кайте ризику та екстремальних 
ситуацій. Намагайтеся менше 

бувати у галасливих компаніях, у натовпі. 
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