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НА ЗАСІДАННІ ВИКОНКОМУ 5 ВЕРЕСНЯ БУЛО ВИНЕСЕНО 
ПИТАННЯ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
ПАСАЖИРІВ НА МІСЬКИХ АВТОБУСНИХ МАРШРУТАХ 
ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ. МОВА ЙДЕ ПРО ЗБІЛЬШЕННЯ 
ЦІНИ ДО 15 ГРН.
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МІСЬКІ 
ПЕРЕВІЗНИКИ 
ХОЧУТЬ ПІДНЯТИ 
ЦІНУ ПРОЇЗДУ



Богдан РАК

На засіданні виконкому 5 ве-
ресня було винесено питання про 
встановлення тарифів на переве-
зення пасажирів на міських авто-
бусних маршрутах загального ко-
ристування. Мова йде про збіль-
шення ціни до 15 грн.

«До нас звернулись переві-
зники з проханням підняти та-
риф через подорожчання палив-
но-мастильних матеріалів. Ціна 
палива дійсно зросла. Але най-

ближчим часом Верховна Рада 
збирається повернути акциз на 
паливо, тобто його ціна знову 
зросте. І знову перевізники при-
йдуть до нас піднімати ціну. Тому 
я вважаю, що це рішення на сьо-
годні трохи недоречне. Пропоную 
утриматись від голосування і до-
чекатись рішення Верховної Ради, 
а потім вже робити розрахунки 
та визначати економічно обґрун-
товану ціну», — зазначив місь-
кий голова Володимир Борисен-

ко. Члени виконкому підтримали 
пропозицію міського голови, за 
підвищення ціни на проїзд про-
голосувало лише 2 особи. Один 
член виконкому був проти, ще 15 
утримались від голосування.

 До теми. У м. Бровари коригу-
вання цін у зв’язку зі здорожчан-
ням ПММ провели ще навесні. То-
ді вартість проїзду зросла з 8 до 
11 грн. Бориспільські перевізни-
ки просять збільшити ціну з 10 до 
15 грн.

ВИВЕЗЕННЯ СМІТТЯ 
ПОДОРОЖЧАЄ

НА БОРИСПІЛЬЩИНІ МОЖЕ 
З’ЯВИТИСЯ ВІЙСЬКОВЕ 
КЛАДОВИЩЕ

МІСЬКІ ПЕРЕВІЗНИКИ ХОЧУТЬ 
ПІДНЯТИ ЦІНУ ПРОЇЗДУ

Богдан РАК

5 вересня виконавчий комі-
тет Бориспільської міської ради 
прийняв рішення про встанов-
лення тарифів на послуги з по-
водження з побутовими відхо-
дами КП «ВУКГ». Мова йде про 
зростання вартості послуги з ви-
везення сміття. Це питання під-
німалось ще навесні, з того часу 
воно пройшло низку комісій, до-
датково вивчалось. Але уникну-
ти зростання тарифів не вдалось.

«Останній раз тариф на вивезен-
ня твердих побутових відходів ко-
ригувався у 2019 році. Навіть без 
урахування війни на кінець мину-
лого року він уже не відповідав 
витратам. Зараз ми провели ана-
ліз складових, деякі з них зросли 

досить суттєво, тому пропонуємо 
новий тариф. Найбільше зросла ці-
на на паливно-мастильні матеріа-
ли. В поточному тарифі вона закла-
дена на рівні 19 грн, тоді як зараз 
знайти дизпаливо дешевше 50 грн 
за літр — велика вдача. Також від-
чутно зросла вартість сервісного 
обслуговування техніки. А скільки 
разів за ці роки збільшувалась мі-
німальна заробітна плата?» — по-
яснив непопулярний крок керівник 
управління ЖКГ Микола Корніяка.

Нові тарифи становитимуть:
• для мешканців багатоквартир-

них будинків 34,06 грн;
• для мешканців приватного сек-

тору 30,35 грн;
• для бюджетної сфери 179,99 грн;
• для інших споживачів 241,06 грн.

Богдан РАК

На останньому засіданні місь-
кої ради депутати проголосували 
за звернення до Кабінету Міністрів 
України щодо вилучення земель-
ної ділянки лісогосподарського 
призначення на території Глибоць-
кого старостинського округу. Мова 
йде про ділянку лісу близько 100 га. 
Підставою для такого кроку стало 
звернення від Кабміну.

«Ми отримали пропозицію від 
Кабміну щодо облаштування на те-
риторії громади військового кладо-
вища. Вирішили розглянути це пи-
тання в комплексі, аби забезпечи-
ти місцем поховання не лише вій-
ськових, але й отримати додаткові 
площі для потреб громади», — за-

значає заступник міського голови 
Сергій Лещенко.

Зупинились чиновники на ділян-
ці лісу на території Глибоцького ста-
ростинського округу. Це територія 
лісогосподарського призначен-
ня, тому вилучити її у користуван-
ня громади можна лише рішенням 
Кабміну. Саме тому на сесію було 
винесене питання про звернення 
до КМУ з цього питання.

«Якщо вилучити цей лісовий 
фонд дозволять, ми отримаємо 
змогу оформити земельну ділянку 
у комунальну власність міста та пе-
редбачити її під кладовище. Части-
на буде для військових, частина для 
потреб громади», — пояснює Сер-
гій Лещенко.

ОСІННЄ ХЛОРУВАННЯ ВОДИ ВІДБУДЕТЬСЯ В СТРОК
Ірина КОСТЕНКО

Вперше за кілька десятиліть у Бо-
рисполі пропустили весняне хло-
рування водопровідних мереж та 
резервуарів. Директор КП «Бори-
спільводоканал» Олександр Гануш 
тоді пояснив «Вістям», що хлору-
ванням можна було завдати біль-
ше шкоди, аніж користі. Половини 
людей не було у місті, води пода-
вали удвічі менше, ніж до 24 люто-
го. Враховуючи відсутність попиту, 
хлорована вода довго стояла б у 

внутрішньо будинкових мережах. 
Свої обмеження накладала і тодіш-
ня військова обстановка, тому хло-
рування відклали на осінь. 

Сьогодні ситуація здається більш 
контрольованою, та й квартир пу-
стує значно менше. Тож, як і було 
заплановано, Бориспільводоканал 
готується провести хлорування та 
промивку водопровідних мереж. 

На офіційних інтернет-сторінках 
міської ради та Бориспільводока-
налу розміщене повідомлення: 

«Увага! Хлорування!
В зв`язку з очищенням та гіперхлоруван-

ням водопровідних мереж та резервуарів 
15-16 вересня 2022 року буде відсутня вода 
по всьому місту. Прохання всім водокорис-
тувачам заготовити запас води для приго-
тування їжі. 17 вересня хлоровану воду 
можна буде використовувати для госпо-
дарських потреб». 

ВІДДАМО 
В ДОБРІ РУКИ 
ГРАЙЛИВЕ 
ЦУЦЕНЯ 
(ДІВЧИНКА).

т. 067 881 66 84

Нещодавно КНП «Бориспіль-
ський міський центр первинної ме-
дичної допомоги» приймав гостей 
з Латвії. Про це повідомив керівник 
закладу Євгеній Черенок на своїй 
Фейсбук сторінці. 

Зустріч відбулася в рамках про-
екту VSIA під егідою Міністерства 
закордонних справ Латвії та була 
присвячена співпраці КНП з Націо-
нальним реабілітаційним центром 
«Вайварі» (Латвія) щодо реалізації 
програм реабілітації пацієнтів після 
ампутацій кінцівок, які постражда-
ли від російської військової агресії. 

Бориспіль відвідали високопоса-
довці та представники посольства 
Латвійської Республіки в Україні, які 
ознайомились з роботою нашого 
центру як надавача медичної до-
помоги на первинній ланці на те-
риторії Бориспільської ОТГ, міськи-
ми амбулаторіями, комплектацією, 
обладнанням.

Джерело: Фейсбук сторінка Єв-
генія Черенка

МІСЦЕВА ПЕРВИНКА 
ПРИЙМАЛА ГОСТЕЙ 
З ЛАТВІЇ
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ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ В УМОВАХ ВІЙНИ: 
КУПУЄМО ГЕНЕРАТОРИ, 
ЗАПАСАЄМО ДРОВА 

 � «Сподіваємося на краще, але готуємося до найгіршого» 
— сьогодні цей девіз актуальний для всієї України. На 
засіданні депутатської комісії Бориспільської міської 
ради з питань житлово-комунального господарства, 
приватизації, благоустрою та екології, яке відбулося 
напередодні вересневої сесії, обговорювали, як будуть 
обігрівати населення у випадку пошкодження критичної 
інфраструктури. Сесія прийняла відповідні рішення з 
урахуванням рекомендацій комісії. 

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Заступник Бориспільського місь-
кого голови Віталій Горкун проін-
формував присутніх, що розгляда-
ються два сценарії надзвичайних 
ситуацій, пов’язаних із проблема-
ми теплопостачання. 

Сценарій 1: 
є газ, але відсутня 
електроенергія

Газові котли не можуть працю-
вати без електроенергії. На цей ви-
падок планується використовува-
ти дизель-генератори. Директор 
КПТМ «Бориспільтепломережа» 
Маріанна Желєзко з цього приводу 
зазначила: «У випадку проблем із 
електроенергією ми можемо не на-
дати того тепла, яке відповідатиме 
нормативам, але роботу котелень 
хоча б для мінімального обігріву за-
безпечимо. Ми розрахували наші 
потреби так, щоб не було великого 
навантаження ні на бюджет, ні на 

міську громаду. У Борисполі 21 ко-
тельня, планується придбати 10 ди-
зель-генераторів різної потужності. 
Передбачаємо, що один дизель-ге-
нератор обслуговуватиме дві ко-
тельні, тож котельні зможуть пра-
цювати 11 годин на добу: 4 години 
роботи, певний час на від’єднання, 
транспортування та приєднання на 
іншій котельні. На підприємстві бу-
дуть сформовані бригади, які відпо-
відатимуть саме за цю роботу.

Уже створено резерв палива для 
цих генераторів». 

Сценарій 2: немає ні 
газу, ні електроенергії 

У випадку критичної ситуації пла-
нується організувати пункти обігрі-
ву. На сьогодні таких визначено 12, 
серед яких школи, кінотеатр, дитячі 
садочки. Для цього випадку плану-
ється закупити твердопаливні кот-
ли. Крім того, у місті є можливість 
розгорнути додаткові пункти обі-

гріву у віддалених місцях: є 5 наме-
тів і 5 теплових гармат, які нагріва-
ють повітря. Планується забезпе-
чити пунктами обігріву 20 тис. на-
селення. У розрахунках виходили з 
реальних можливостей бюджету та 
досвіду міст, які вже стикалися з та-
кою проблемою — тоді люди гріли-
ся по кілька родин в одній кварти-
рі, але домівок не полишали.

Також Маріанна Желєзко зазна-
чила, що у деяких котельнях вста-
новлено твердопаливні котли, які 
мали б працювати на пелетах. Але 
їх використання поки було нерен-
табельним. У минулому році, ро-
зуміючи, що пелети — дороге за-
доволення та не мають заявленої 
теплотворної здатності, було пе-
рероблено котли на можливість 
спалювання дров. Топка там мала, 
але в аварійних ситуаціях їх можна 
використовувати.

Є твердопаливний котел у ко-
тельні на вул. Шептицького, який 
може обігріти приміщення кіноте-
атру, ДЮСШ та дитсадок «Сонечко». 

Також твердопаливний котел вста-
новлено на котельні на вул. Соцміс-
течко, 242 — з нього можна подати 
тепло на військову частину та Бо-
риспільський ліцей ім. Костянтина 
Могилка (ЗОШ №5). 

Паливо для 
твердопаливних котлів

Віталій Горкун повідомив, що 
на рівні голови КОДА вже видане 
розпорядження з цього приводу 
і Бориспільський лісгосп заготов-
ляє дрова, які постачатиме за гра-
фіком. На сьогодні планується за-
купити 7-денний запас дров. Цьо-
го часу вистачить для відновлення 
пошкодженої інфраструктури. Як-
що запас буде використано, дрова 
постачатимуть знову. 

Лісгосп постачатиме коло-
ди двометрової довжини за ці-
ною 1450 грн/кубометр. Для того, 
щоб розпиляти і порубати їх, до-
ведеться підключати громаду. Як-

що в опалювальний період дро-
ва не буде використано, вони не 
пропадуть. Їх використають для 
вироблення тепла для бюджетних 
установ. 

Котли, які закуповуватимуться 
на випадок надзвичайних ситуа-
цій, у подальшому планується ви-
користовувати в селах. 

Щоб не постраждали мешканці 
Любарецького будинку для людей 
похилого віку, розглядається мож-
ливість закупівлі пересувної ко-
тельні або будівництва прибудови 
для встановлення твердопаливно-
го котла, який там знаходитиметься 
стаціонарно. Адже літніх людей пе-
реміщувати небажано. 

У підсумку змінами до бюджету 
передбачили кошти для підготов-
ки до опалювального сезону. Зо-
крема, на придбання генераторів 
для тепломережі з бюджету виділе-
но 6 млн 121 тис. грн. Також перед-
бачено профінансувати закупівлю 
твердопаливних котлів для пунк-
тів обігріву.

ЯК ЗИМУВАТИМЕ 
ДНЗ «КАЗКА»?

 � Бориспіль ще й досі не дочекався дозволу завершити 
будівництво дитсадка «Казка» на вулиці Момота, який завдяки 
наявності просторого підвалу у нинішніх умовах є стратегічним 
об’єктом для нашого міста. «Чи не постраждає недобудований 
заклад під час непростої зими?» — з таким питанням «Вісті» 
звернулися до Бориспільського міського голови Володимира 
Борисенка.
Ірина КОСТЕНКО

«Казка» зимуватиме з подачею 
тепла, — запевнив мер міста. — Ми 
й минулого року, зважаючи на про-
ведення там будівельних робіт, під-
тримували найнижчу температуру. 
У найхолодніших приміщеннях бу-
ло 16-18 оС — цього достатньо, щоб 
не постраждали внутрішні опоря-
джувальні роботи, не посипалася 
штукатурка і не замерзла система 
опалення. Приміщення зимувати-
ме в такому ж режимі, як і в мину-
лому році».  

Також Володимир Борисенко 
повідомив, що наприкінці серпня 
в Київській обласній державній ад-
міністрації відбулася спільна нара-
да з Міністерством розвитку гро-

мад та територій. На цій нараді бу-
ли надані пропозиції щодо дозво-
лу капітальних видатків на об’єкти 
по Київській області. Серед пропо-
зицій були наша «Казка» і ще ряд 
об’єктів — амбулаторії в Рогозо-
ві та Сеньківці, пологовий буди-
нок. Ремонт операційного блоку 
до переліку не потрапив, бо кошти 
в бюджеті на нього були закладе-
ні до війни. Поки Бориспіль чекає, 
які рішення будуть прийняті та які 
об’єкти дозволять добудувати. На 
«Казку» особливі сподівання, адже 
підвальне приміщення там слугує 
простим укриттям для всього мі-
крорайону. Крім того, для добудо-
ви потрібна невелика сума, і вона 
у міста є. 

КНП «БОРИСПІЛЬСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА 
ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ» 
ОТРИМАЛА НОВИЙ АНГІОГРАФ

До Бориспільської багатопро-
фільної лікарні інтенсивного лі-
кування доставлено новий ангіо-
граф. Прилад дозволяє обстежу-
вати та лікувати патології судин 
різних органів і систем. Крім того, 
він визначає місце звуження, заку-
порки або ж розширення судини, 
наявність внутрішньої кровотечі, 
поширення пухлинного процесу 
та інші процеси і хвороби, що не 
виявляються іншим шляхом.

Також новітнє обладнання до-
поможе кардіологам та нейрохі-
рургам максимально оператив-
но надавати медичну допомогу 
під час інсульту чи інфаркту мі-
окарда. Після його встановлен-
ня та налагодження за допомо-
гою апарату буде врятовано ба-
гато життів.

Таке обладнання вкрай важли-
ве для медичних закладів Київщи-
ни. Тому в планах Департаменту 
охорони здоров’я Київської ОВА 
поставити необхідні ангіографи і в 
інші медичні заклади регіону. 

Джерело: ББЛІЛ
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 � Бориспіль — Кийлів — Бориспіль — благодійний 
велозаїзд довжиною 50 км, що зібрав велосипедистів 
для збору коштів для бориспільця Вадима Андарачного, 
воїна ЗСУ. Його провела в суботу 3-го вересня команда 
любителів велосипедного спорту міста. Приводом для 
акції стала пропозиція велосипедиста Олега Кравчуна 
зібрати кошти для поліпшення захисної амуніції воїна. 

КРУТИМО ПЕДАЛІ 
— ПІДТРИМУЄМО 
ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

За словами Олега Кравчуна, 
всі організаційні заходи зайня-
ли менше тижня. Інформацію 
поширювали через групи Бори-
спільської громади у соцмере-
жах. «Коли я розмістив інформа-
цію про благодійний велозаїзд у 
групі будинку, в якому живу, ча-
стина сусідів захотіла приєдна-
тися, а частина підтримала кош-
тами. Небайдужі люди передава-
ли кошти і на етапі підготовки, і 
під час поїздки. До участі зареє-
струвалося близько 40 осіб». 

Велозаїзд стартував о 10 ран-
ку. Щоб поїздка була безпечною, 
велосипедистів у дорозі супро-
воджував поліцейський екіпаж.

У Кийлові біля Дніпра на вело-
сипедистів чекала команда під-

тримки та перепочинок із часту-
ванням. Група дорослих з дітьми 
готували плов. Дівчина з Кийло-
ва, яка займається волонтер-
ською діяльністю, спекла сві-
жі пиріжки для учасників. Бори-
спілька Світлана передала овочі 
та фрукти. 

Вже близько 15 години перші 
велосипедисти повернулися до 
Борисполя. Фініш заїзду був там, 
де і старт — біля погруддя Пав-
лу Чубинському поряд із Бори-
спільським державним історич-
ним музеєм. Тут на велосипеди-
стів очікував Вадим Андарачний 
разом із родиною. Йому відразу 
передали зібрану суму, яка по-
кривала левову частку необхід-
ного для закупівлі потрібного 
спорядження. 

БОРИСПІЛЕЦЬ РОМАН ЗАЄЦЬ ОТРИМАВ 
НАГОРОДУ «ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН МІСТА»
Тетяна ЦІЛИК

На черговій сесії Бориспільської 
міської ради міська влада предста-
вила до нагороди «Почесний гро-
мадянин міста Борисполя» Рома-
на Зайця.

Трудову діяльність Роман Заєць 
розпочав у 2015 році у ТОВ «БМК 
Тріада» муляром, з 2016 року пра-
цював менеджером, а в 2017 році 
був прийнятий на посаду началь-
ника відділу охорони в ПрАТ «Агро-
будмеханізація». Наразі чоловік є 
депутатом Бориспільської міської 
ради та керівником благодійного 
фонду «Допомога дітям — майбут-
нє України». 

Оскільки Роман Заєць вже мав 
військовий досвід у 2014 році, 24 
лютого він взяв припис та вирушив 
до військової частини, в якій слу-

жив у 2014-2015 роках, де зараз ро-
бить все задля перемоги України. 

За словами заступника Бори-
спільського міського голови Люд-
мили Бистрої, коли виникло пи-
тання вибору претендента на на-
городу, сумнівів не було, адже ім’я 
Романа Зайця згадували неодно-
разово. 

«Коли йдеться про нагороджен-
ня, ми першочергово розглядаємо 
кандидатури військових, які захи-
щають Україну. Роман ще у 2014 ро-
ці пішов боронити нашу країну від 
загарбників. До глибини душі вра-
жає його щире ставлення до Украї-
ни. Він палкий патріот. Дружина Ро-
мана вірить у перемогу та підтри-
мала його рішення йти воювати. 
Дома його чекають двоє діток», — 
прокоментувала вона. 

НЕБЕЗПЕЧНЕ «ТИХЕ ПОЛЮВАННЯ»: ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ТА 
СПОЖИВАННЯ ГРИБІВ ВІД ЦЕНТРУ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

За оперативним повідомлен-
ням від Київського обласного 
центру контролю та профілакти-
ки хвороб МОЗ України, у Київ-
ській області зафіксували випа-
док отруєння грибами, інформує  
Центр громадського здоров’я.

Захворіли двоє дітей (віком 4 і 8 
років) і двоє дорослих (віком 18 і 
22 роки), їх у важкому стані госпі-
талізували.

Отруєння сталося після вживан-
ня страв із дикорослими печери-
цями. Місце збирання грибів — лі-
сосмуга біля житлового масиву мі-
ста. Гриби промили холодною во-
дою та проварили протягом 8 хв, і 
потім обсмажили з цибулею та мор-
квою до готовності.

Наступного дня після вживання 
страви у постраждалих з’явилися 
нудота, блювання, діарея. По медич-
ну допомогу звернулися у наступ-
ні 1–3 дні після появи симптомів і 
одразу були госпіталізовані у педі-
атричне та реанімаційне відділен-
ня міської лікарні. Дітей перевели 
до дитячої спеціалізованої лікарні, 
де через важкий стан обоє помер-
ли наступного дня. 18-річна жінка 
померла у міській лікарні. 22-річний 
чоловік — у важкому стані.

Усього за 7 місяців 2022 року в 
Україні зареєстрували 12 осеред-
ків отруєння дикорослими гриба-
ми, унаслідок яких постраждало 19 
людей, з них 1 дитина.

Центр громадського здоров’я 
нагадує — годувати грибами чи 
стравами з них дітей до 12 років не 
можна. Також вживати гриби не ре-
комендовано вагітним, жінкам, які 
годують грудьми, та літнім людям.

Звертаємо увагу батьків і дорос-
лих — знайте і пам’ятайте прави-
ла збирання та споживання грибів і 
доносьте їх до своїх дітей, аби уник-
нути отруєнь і страшних наслідків 
для здоров’я та життя!

Правила збирання та спожи-
вання грибів:

• найкраще відмовитися від спо-
живання дикорослих грибів, замі-
нивши їх грибами, які вирощують 
штучно, належно контролюють і 
продають у торговельній мережі;

• не купуйте гриби на стихійних 
ринках;

• уважно оглядайте гриби, звер-

тайте увагу на колір капелюшка, 
губки, ніжки;

• збирайте лише добре знайомі 
вам гриби, за найменшого сумніву 
одразу викиньте гриб — не зали-
шайте його поряд з іншими;

• не беріть занадто молоді чи ста-
рі гриби — їх легко переплутати з 
отруйними;

• не збирайте гриби поблизу 
трас, підприємств, забруднених те-
риторій, адже гриби вбирають у се-
бе широкий спектр отруйних речо-
вин, зокрема важкі метали;

• не збирайте гриби за посушли-
вої погоди, бо в цей час гриб пере-
сихає — віддає воду і збільшує кон-
центрацію токсинів;

• не куштуйте сирі гриби;
• удома ще раз ретельно перевір-

те гриби — усі сумнівні треба ви-
кинути;

•  готуйте гриби протягом першої 
доби після збирання;

• варіть гриби не менше трьох 
разів, щоразу у свіжій підсоленій 
воді не менше 30 хв;

• зберігайте страви з грибами в 
холодильнику в емальованому по-
суді не більше доби.

Ознаки отруєння грибами мо-
жуть проявитися як через 30 хв. 
після споживання, так і протягом 
кількох днів.

Симптоми отруєння грибами:
• нудота;
• блювання;
• різкий біль у животі;
• діарея;
• запаморочення;

• підвищення температури тіла;
•  зниження пульсу;
• задуха;
•  судоми;
• відтік крові від кінцівок (холод-

ні руки та ноги);
•  марення, поява галюцинацій.
За наявності будь-якого з наведе-

них симптомів негайно викликай-
те лікаря!

Перша допомога в разі отруєн-
ня грибами:

• терміново телефонуйте до 
«швидкої» — загальний номер 103;

•  промийте шлунок простою во-
дою;

• дотримуйтеся постільного ре-
жиму;

• пийте багато рідини (вода, під-
солена вода чи прохолодний чай) 
— це допоможе відновити вод-
но-сольовий баланс та вивести 
токсини;

• прийміть сорбенти.
Категорично заборонено вжива-

ти алкогольні напої, будь-яку їжу чи 
молочні та кисломолочні продукти 
— це може прискорити всмокту-
вання токсинів у організм.

Не займайтеся самолікуванням, 
це небезпечно для життя! Лікування 
необхідно здійснювати в спеціалізо-
ваних лікувальних закладах, адже 
методи лікування залежать від ви-
ду гриба, що спричинив отруєння.

Залишки грибів або грибних 
страв слід обов’язково зберегти, ад-
же лабораторне їх дослідження до-
поможе з’ясувати причину отруєння 
та призначити правильне лікування.
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ВІРА КРИЛОВСЬКА: ЗІ СПОРТОМ У СЕРЦІ
 � У Бориспільській 

ДЮСШ славетні не лише 
тренери, але й інші 
працівники. Сьогодні 
хочемо познайомити вас 
з Вірою Криловською. 
Неодноразова чемпіонка 
Радянського Союзу 
наразі працює старшим 
методистом дитячо-
юнацької спортивної 
школи. Вона має 
звання майстра спорту 
міжнародного класу 
з хокею на траві. Була 
воротарем збірної 
Радянського Союзу та 
кращим воротарем збірної 
Європи з хокею на траві.

Тетяна ЦІЛИК

Сестри зі 
спортивною душею 

Народилася Віра Криловська 
19 травня 1961 року. Жінка має се-
стру-близнючку Зою, з якою вони 
з дитинства полюбляли займатися 
спортом. «Ми з сестрою в школі ще 
й плаванням займалися, до кандида-
та в майстри спорту «доплавалися», 
а потім кинули. Далі в регбі пішли, у 
гандбол. Потім був хокей на траві», — 
розповідає Віра Криловська. 

Народилися дівчата в Полтаві. 
Там грали за полтавську команду 
«Олімпія». Після закінчення нав-
чання у школі у 18 років поїхали 
до Харкова, де грали за харківську 
команду «ХАІ». Віра та Зоя здобули 
освіту в Полтавському будівельно-
му інституті. 

«У 1982 році нас із сестрою запро-
сили грати за бориспільську коман-
ду з хокею на траві «Колос». Нам бу-
ло по 21 рік, так я стала бориспіль-
кою, — згадує Віра Криловська. — 
Далі було навчання у Київському 
інституті фізичної культури та спор-
ту. Водночас грали за команду «Ко-
лос». У 1983 році ми були вже чемпі-
онами Радянського Союзу». 

Віра Криловська до 1987 року 
грала у збірній команді Радянсько-
го Союзу з хокею на траві. «Я воро-
тар, а сестра — захисник. Вона в 
збірну команду СРСР не потрапи-
ла, лише я, — розповідає Віра Кри-
ловська. — Тоді також були спарта-
кіади народів СРСР у республіках, у 
них ми займали призові місця, зде-

більшого другі. Ці ігри, як і Олімпій-
ські, проходили один раз на чоти-
ри роки».

У 1987 році у Віри народилася 
донечка Світлана. Після декрет-
ної відпустки жінка вийшла гра-
ти за київську команду «Спартак», 
оскільки так могла більше приділя-
ти уваги та часу дитині. Жінка вже 
тоді була майстром спорту міжна-
родного класу. 

На сьогодні донька Віри закін-
чила навчання в Київській сілько-
господарській академії, вийшла за-
між, народила сина та доньку. Ону-
ку Віри Криловської вже 5 років, а 
онучці 7 років. Родина доньки на-
разі живе в Канаді, тому бабуся ли-
ше по Вайберу спілкується з донеч-
кою, онуками та мріє про найшвид-
шу зустріч. 

Епоха Перебудови 
З середини 80-х років розпоча-

лася епоха Перебудови, яка внесла 
суттєві зміни і в галузь спорту — 
спортивні клуби активно закрива-
лися, адже їх потрібно було якось 
утримувати, а коштів на це не було. 
Тим паче, що хокей на траві дуже 
дороговартісний вид спорту, тому 
в більшості клубів хоч якось про-
триматися на плаву шансу не було 
взагалі, а спортсменки залишалися 
без роботи, кинуті напризволяще. 
У Борисполі хокей на траві трішки 

підтримували, а от київські клуби 
просто закривалися через відсут-
ність фінансування. Так Віра зали-
шилася без роботи. 

«Було важкувато, доводилося 
якось виживати, працюючи на різ-
них роботах, — розповідає Віра 
Криловська. — Проте хотілося, як і 
раніше, бути причетною до спорту». 

Робота в ДЮСШ
Якось жінка зустріла Ніну Шаш-

кову, яка працювала методистом 
в Бориспільській ДЮСШ, де до-
датково відкрилася вакансія ме-
тодиста, і в 2013 році Віра Крилов-
ська почала працювати в ДЮСШ, 
наразі вона старший методист за-
кладу.

«Моя робота — це організація 
всіх виїздів спортсменів та трене-
рів, організація змагань, ведення 
звітів, — розповідає старший ме-
тодист. — У нас дуже гарний склад 
співробітників, зараз працює 36 
тренерів, більшість із них мають 
звання майстра спорту». 

За словами старшого мето-
диста, в останні роки місто ду-
же допомагає спортшколі, адже з 
1972 року майже нічого не роби-
лося і все занепадало. Наразі вже 
зроблено капітальний ремонт ба-
сейну, спортзалу, холу, роздяга-
лень, душових. Це частково до-
помогло ДЮСШ зайняти 3 місце 

в Україні серед усіх спортивних 
шкіл. 

«У нас є чемпіони Європи з ар-
мспорту, з пауерліфтингу. Дівчата 
з хокею на траві були на чемпіо-
наті Європи у складі збірної, де на-
ші діти зайняли призове місце, — 
розповідає Віра Криловська. — У 
нас є чемпіони Радянського Союзу 
— легкоатлети, боксери, спортс-
мени, які займаються вільною бо-
ротьбою та регбі. Наприклад, тре-
нер з волейболу Марія Віцюк має 
вихованку, яка наразі грає за збір-
ну України, а тренери з плаван-
ня Сергій Фесенко та Олександр 
Сидоренко виховали 5 майстрів 
спорту».

Спортивні досягнення
Віра Криловська — доволі 

скромна людина, вона не любить 
розповідати про свої успіхи та до-
сягнення. Тому щоб більше дізнати-
ся про славнозвісну спортсменку, 
журналіст поспілкувався з директо-
ром ДЮСШ Михайлом Шкорупом: 
«Досягнення Віри Криловської в 
спорті вагомі. Її команда — чо-
тирикратні чемпіони Радянсько-
го Союзу, — розповідає директор 
спортшколи. — Вони весь Радян-
ський Союз об’їздили, а також всю 
Європу. 

Наразі Віра Криловська працює 
старшим методистом в ДЮСШ, має 

звання майстер спорту міжнарод-
ного класу з хокею на траві. Була 
воротарем збірної Радянського Со-
юзу, була кращим воротарем збір-
ної Європи. Неодноразова чемпі-
онка Радянського Союзу. Дуже про-
фесійний методист та неймовірно 
успішна спортсменка. Працьови-
та, відповідальна, старанна, люди-
на слова». 

Тренування — 
трамплін у спорті

Хокеєм на траві, як і будь-яким 
видом спорту, потрібно наполег-
ливо займатися. «Ми займалися 
тричі на день, зранку зарядка, до 
обіду тренування та ввечері тре-
нування, тобто близько 6 годин 
щодня йшло на тренування. Якщо 
хочеш професійно займатися, ко-
жен твій день повинен повністю 
бути присвячений спорту, — ді-
литься своїм досвідом Віра Кри-
ловська. — Якщо зранку учень не 
робить самостійно активну заряд-
ку, а вдень має лише тренування, 
то і результату не буде. Бо це мі-
німум. А ввечері потрібно ще й бі-
гом зайнятися, щоб бути у гарній 
спортивній формі. Інакше спорт 
залишиться на рівні фізкультури. 
Якщо мрієте про спортивні верши-
ни — щодня живіть своїм улюбле-
ним спортом». 
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ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

НЕРУХОМІСТЬ

Продам

БУДИНКИ

Бориспіль

Старий будинок у селі. Ціна договір-
на. Тел.: 0 96 3455162.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Іванків с., 15 соток, під забудову. Тел.: 
0 96 7524602, Анжела.

Куплю

Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у госпо-
даря. 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. 
Бориспіль. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія. 

1-к кв., центр, всі зручності, кондиціонер, 
4000 грн. Тел.: 0 67 4503318. 

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. 

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

Vianor м. Бориспіль запрошує на ро-
боту шиномонтажників, автослюса-
рів, автомийників, бармена. Тел.: 0 50 
8301404, 0 97 8538218.

ПРОДАМ: 
Будівельні матеріали

Бориспіль
Пісок яружний. Тел.: 0 67 2497515.

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

Різне

Пилка акамуляторна, нова, МАКІ-
ТА-DUC355Z, акамулятори 36V 6 а.ч. 16', 
4000 грн. Тел.: 0 67 4934247, 0 95 0443156.

Склад. Продукти по оптовим цінам: бакалія, 
вода, кондитерські вироби, чай, кава, найде-
шевший в області цукор, паперові серветки, 
туалетний папір, побутова хімія, добрива. 
Ціни від виробника. Г/р пн.-пт. — з 8.00 до 
17.00, сб. — з 8.00 до 15.00, нд. — вихідний, м. 
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 10. Тел.: 0 93 
2307661, 0 66 4264897.

МЕБЛІ
Бориспіль

Два КРІСЛА (комплект), б/в, можна для дачі, 
не розкладні, ціна договірна, самовивіз. Тел.: 
0 99 3269363.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА
Бориспіль

Обігрівачі термокераміка, УФО. Тел.: 0 50 
8369327.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Картоплю «Слов'янка», «Біла роса» «Пікасо», 
с. Глибоке. Тел.: 0 98 9248590.

ПОСЛУГИ
Бориспіль

А якщо вам потрібно пофарбувати нату-
ральну 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.
Бригада будівельників виконує абсолютно всі 
види ремонтних робіт: від нуля — під ключ; бе-
тонно-монтажні, кладочні, оздоблювальні, по-
крівельні та ін. види. Тел.: 0 67 5056064, 0 68 
1269208.

Вантажні перевезення: щебінь всіх фрак-
цій, відсів, пісок річковий, яружний, торф, 
грунт, курячий помет, ЩПС, цемент. Тел.: 0 67 
2142033, 0 50 5690220.

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

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. 

ТОВ «ЗЕМЕЛЬНІ РІШЕННЯ» 19.09.2022 року 
о 12-00 буде проводити роботи із закріплення 
межовими знаками меж земельної ділянки, що 
перебувала у власності Русановича Юрія Клав-
дійовича, та розташована за адресою: Київська 
область, Бориспільський район, на території 
Семенівської сільської ради в СТ «Хмельовик, 
діл. 95.

Просимо суміжних землевласників (зем-
лекористувачів), а саме: Неверовську В.І. та 
Зелінську Л.Д. (або їх представників чи спад-
коємців), бути присутніми для погодження 
акту прийомки-передачі межових знаків на 
зберігання.

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ

від 22 серпня 2022 року № 358
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ НОРМ НАДАННЯ ПОСЛУГ ІЗ ВИВЕЗЕН-

НЯ ПОБУТОВХ ВІДХОДІВ
З метою встановлення єдиних показників нормування утво-

рених твердих побутових відходів на території Бориспільської 
міської територіальної громади, розглянувши листи Комуналь-
ного підприємства «Виробниче управління комунального госпо-
дарства» від 19.04.2022 № 174, від 27.05.2022 №  230, відповідно 
до наказу Міністерства з питань житлово-комунального госпо-
дарства України від 30.07.2010 № 259 «Про затвердження Правил 
визначення норм надання послуг з вивезення побутових відхо-
дів», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України від 30.08.2013 
№ 426 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо за-
стосування одиниці маси, як основної одиниці під час здійснення 
операцій поводження з побутовими відходами», постанов Кабі-
нету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010 «Про затвердження 
Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побу-
товими відходами», від 10.12.2008 № 1070 «Про затвердження 
Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами», 
Законів України «Про охорону навколишнього природного се-
редовища», «Про відходи», п. 3 ст. 7 «Про житлово-комунальні 
послуги», пп 6 п. а) ст.30 «Про місцеве самоврядування в Україні» 
виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити норми надання послуг із вивезення побутових 
відходів (додаються).

2. Норми надання послуг із вивезення побутових відходів за-
стосувати при розрахунку нових тарифів на послугу з вивезення, 
прийому та знешкодження побутових відходів.

3. Це рішення набуває чинності з 01 вересня 2022 року.

4. Головному управлінню житлово-комунального господарства 
виконавчого комітету міської ради забезпечити опублікування 
цього рішення у друкованих засобах масової інформації у деся-
тиденний термін із дня прийняття.

5. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого 
комітету міської ради від 27.07.2015 № 385 «Про затвердження 
норм надання послуг із вивезення побутових відходів».

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступ-
ника міського голови Горкуна В.В.

Міський голова Володимир БОРИСЕНКО
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
міської ради
22.08.2022 № 358
Норми надання послуг з послуг із вивезення побутових 

відходів

* Обсяги утворення ТПВ на об’єктах, на яких розташо-
вані контейнери для збору побутових відходів або яких 
немає у переліку, визначаються згідно з фактичним нако-
пиченням таких відходів. 

Начальника головного управління  Микола КОР-
НІЯКА
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Головне управління житлово-комуналь-
ного господарства виконавчого комітету 
Бориспільської міської ради відповідно до 
статті 10 Закону України «Про службу в ор-
ганах місцевого самоврядування» оголошує 
конкурс на вакантну посаду:

головного спеціаліста відділу з питань пу-
блічних закупівель головного управління 
житлово-комунального господарства ви-
конавчого комітету Бориспільської міської 
ради.

Вимоги до учасників конкурсу:
освіта професійного спрямування; 
базові знання у сфері житлово-комуналь-

ного господарства;
наявність комунікативних, організатор-

ських здібностей, 
якісне виконання поставлених завдань, 

обґрунтування власної позиції, уважність до 
деталей, вміння працювати з інформацією;  

вільне володіння українською мовою;
знання Конституції України, законів Украї-

ни «Про місцеве самоврядування в Україні», 
законів України «Про службу в органах міс-
цевого самоврядування», «Про запобігання 
корупції», та інші закони України з питань 
житлово-комунального господарства;

впевнений користувач комп’ютерної та 
офісної техніки;

посадовий оклад 5500,00 грн., надбавка 
за вислугу років та надбавка за ранг випла-
чується у розмірі відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 
268 «Про упорядкування структури та умов 
оплати праці працівників апарату органів 
виконавчої влади, органів прокуратури, су-
дів та інших органів».

Заяви про участь у конкурсі приймаються 
протягом 30 календарних днів з дня опублі-
кування оголошення.

За додатковою інформацією звертатись 
за адресою: вул. Київський Шлях, 72, м. Бо-
риспіль, відділ нормативно-правового та 
кадрового забезпечення, телефон: 6-18-28.

Товариство з обмеженою відповідальні-
стю «ПЛАВМЕТ» (юридична адреса: 79008, 
м. Львів, пл. Ринок, буд. 20, та фактична 
адреса: 04900, Київська обл., м. Бровари, 
бульвар Незалежності, 53), повідомляє 
про наміри щодо отримання дозволу на 
викиди забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря.

Підприємство спеціалізується на пере-
робці автомобільних шин.

Джерелами утворення забруднюючих 
речовин є піролізні установки.

Джерелами викидаються наступні за-
бруднюючих речовин: Речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок, неди-
ференційованих за складом – 0,012 т/рік; 
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в 
перерахунку на діоксид азоту – 0,070 т/рік; 
Азоту (1) оксид (N2O) – 0,0012 т/рік; Оксид 
вуглецю – 0,086 т/рік; Вуглецю діоксид – 

35,236 т/рік; Неметанові леткі органічні 
сполуки (НМЛОС) – 0,016 т/рік; Вуглеводні 
насичені  С12-С19 (розчинник РПК-26511 
та ін.) в перерахунку на сумарний органіч-
ний вуглець – 0,012 т/рік; Метан – 0,0016 
т/рік.

Аналіз даних інвентаризації джерел ви-
кидів свідчить про те, що фактичні викиди 
забруднюючих речовин менші, ніж норма-
тивні граничнодопустимі викиди. 

Зауваження та пропозиції громадських 
організацій та окремих громадян щодо на-
мірів підприємства просимо надсилати в 
місячний термін до Київської обласної вій-
ськової адміністрації за адресою: 01196, м. 
Київ-196, площа Лесі Українки, 1; Тел.  +38 
044 286 84 11, zvern@koda.gov.ua.

Викачування ям, 12 куб. м. Працюємо без 
вихідних, швидко, доступно. Договори з під-
приємствами (готівка чи безготівка). Тел.: 0 
67 8452525, 0 63 9930575. 

Щебінь, пісок, відсів. Доставка. Тел.: 0 73 
2596737, 0 67 7295811, 0 95 5818537.

РІЗНЕ
Втрачений військовий квиток, серія СО №002793, 
виданий на ім'я Марченка Романа Олександрови-
ча Бориспільсько-Баришівським військкоматом 
13.04.2005 р., вважати недійсним.
Втрачений паспорт громадянина України, серія 
СМ №600908, виданий на ім'я Марченка Романа 
Олександровича Бориспільським МРВ ГУ МВС 
України в Київській обл. 20 січня 2004 р., вважати 
недійсним. 

Втрачені свідоцтво про повну загальну середню 
освіту, серія КХ №22222014, та додаток до нього, 
видані на ім'я Власенко Людмили Павлівни Бори-
спільською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступе-
нів №3  21 червня 2003 р., вважати недійсними. 

ЗНАЙОМСТВА

Самотній чоловік, 66/180/90, без шкідливих зви-
чок, пенсіонер, хазяйновитий, маю авто, бажаю 
познайомитись із самотньою жінкою, 60-65 р., 
гарною господинею, спокійною, без шкідливих 
звичок, яка проживає одна (без дітей) у м. Бо-
риспіль чи районі, для серйозних відносин. Тел.: 
0 98 8204826.
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ОВЕН. Тиждень сприятливий 

для професійної сфери, пошуку кра-
щих умов. Важливі події в житті ко-

лег можуть торкнутися і вас. Не відмовляйтеся 
від цікавих пропозицій, але й проявляйте ак-
тивність у просуванні питань, що вас цікавлять.

ТЕЛЕЦЬ. Будуть поруше-
ні важливі питання у зв'язку 
зі зміною вашого соціального 

статусу або членів сім'ї. Гарний час для 
переїзду до іншого міста, відкриття сі-
мейного бізнесу, продажу та купівлі не-
рухомості.
 

БЛИЗНЮКИ. Вихід на но-
ву роботу, зміна професійних 
обов'язків або пошук нових 

сфер, де ви можете розкрити свої таланти. 

 РАК.  Ви сповнені амбіцій та 
рішучості підкорювати нові вер-
шини. Ближче до кінця тижня 

вдасться покращити фінансове становище, 
зробити дорогу покупку. Особливого зна-
чення набувають ресурси — час та енергія.

ЛЕВ. Можливо, доведеться 
відступити, оцінити ситуацію, за-
йнятися різними організаційни-

ми питаннями. Знайти своє покликання 
та просунутися у кар'єрі допоможуть ста-
рі зв'язки, протекція впливових знайомих.

ДІВА. Фінансова ситуація бу-
де стабільна протягом місяця. 
Намагайтеся раціонально вико-

ристовувати кошти, тоді з'явиться можли-
вість ефективного вкладення коштів.

ТЕРЕЗИ. Жодних серйозних 
змін в особистому житті поки що 
не передбачається, але ви відчу-

ватимете передчуття приємних подій. Сі-
мейним парам доведеться постійно дово-
дити свою вірність компліментами, пода-
рунками, освідченням у коханні.

СКОРПІОН. Сімейні взаємини 
поглинуть вас повністю. Діти будуть 
винятково тішити, ви зможете насо-

лодитися роллю батька чи матері сповна.

СТРІЛЕЦЬ. Не бійтеся ри-
зикувати, будьте відкриті при-
йдешнім змінам — вони прине-

суть лише позитивний настрій! На вас че-
кають нові цікаві проекти, навчання, підви-
щення кваліфікації, відрядження.

КОЗЕРІГ. Беріться за будь-
яку роботу — це допоможе 
знайти нові джерела заробіт-

ку. Саме час завести нові знайомства, які в 
перспективі будуть корисними для вашої 
кар'єри.

ВОДОЛІЙ. Багато сил та 
уваги забиратимуть інтереси ді-
тей, їхні навчання та розвиток, 

обговорення з ними перспектив майбут-
нього. Також період підходить для відвер-
тих розмов із коханою людиною.

РИБИ.  Люди з минулого допо-
можуть розібратися з найсклад-
нішими питаннями, зокрема з фі-

нансовими проблемами. Довіртеся інтуїції 
під час вибору одного з варіантів.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 12-18 ВЕРЕСНЯ

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


