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ШАНОВНІ БОРИСПІЛЬЦІ ТА ГОСТІ МІСТА!
Від імені виконавчого комітету Бориспільської

міської ради щиро вітаю всю нашу громаду
з Днем міста!

Цього року виповнюється 1004�та річниця від першої літописної згад�
ки про місцевість, де ми з вами нині проживаємо. Ця рідна для кож�
ного з нас земля наповнена енергетикою і пам’яттю минулих по�
 колінь, неповторним колоритом і шармом, в якому минуле пере�
 плітається з сучасністю, своєрідною атмосферою, яка відкликаєть�

ся теплом і затишком у серцях тих, для кого Бориспіль є домівкою.
Підбиваючи своєрідні підсумки в переддень свята, ми горді тим, що Бо�

риспіль безупинно змінюється і розвивається не лише зовні, а й духовно. У
плідній співпраці громади, влади, депутатського корпусу ми намагаємося відпо�
відати потребам часу, будувати наше місто, яке б задовольняло мешканців, їхні
потреби і бажання. Ми горді тим, що цей рік ознаменувався відкриттям ново�
збудованого Бориспільського академічного ліцею, де вже з нового навчально�
го року здобувають знання понад 900 дітей. Після капітального ремонту відкрито
дошкільний навчальний заклад «Теремок». Медичні послуги первинного рівня
нині надають п’ять сучасних медичних амбулаторій КНП «Бориспільський
міський центр первинної медико�санітарної допомоги». На черзі реконструк�
ція відділень Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування.
Вже звично і буденно те, що безперебійно працюють наші комунальні служби,
постійно будуються та ремонтуються дороги і тротуари, встановлюються ди�
тячі та спортивні майданчики, відкриваються нові сквери.

Бориспіль не просто змінюється, а стає красивішим і сучаснішим, у першу
чергу, завдяки людям, які тут проживають. Кожен житель нашого міста – це його
багатство і сила, потенціал і запорука успішного майбутнього.

Наше місто є таким, яким ми його бачимо і створюємо, воно є своєрідним
віддзеркаленням кожного з нас. Так чи інакше, ми впливаємо на повсякденне
життя цієї землі і визначаємо подальшу долю рідного міста: хтось прийнятими
рішеннями, активною громадською позицією, хтось якісно зробленою роботою
та сплаченими податками, а хтось своєю творчістю, чесністю і принциповістю,
повагою і любов’ю. Саме тому в цей святковий день щиро дякуємо долі за мож�
ливість жити і працювати у Борисполі, дякуємо один одному за підтримку, добрі
слова й конструктивну критику. Але найбільше в цей святковий час ми дякуємо
і вклоняємося нашим воїнам, які визволяли наше місто від ворога в часи Другої
світової війни, і сучасним захисникам, які сьогодні забезпечують спокій у на�
шому місті, захищаючи східні кордони України від російських окупантів. Не за�
буваймо, що завдяки українським воїнам ми маємо змогу спокійно святкувати
День міста, бачити світлі усмішки на обличчях наших дітей.

Дорога громадо, хочу побажати усім нам і надалі єдиною згуртованою спільно�
тою прямувати лише вперед, бути активними і цілеспрямованими, долучатися до
вирішення загальноміських питань та завжди досягати найграндіозніших цілей. Нам
пощастило жити у прекрасному місті, тож цінуймо і любімо його.

КРОКИ УСПІХІВ І ПЕРЕМОГ

�  Введення в експлуатацію новозбудованого Бориспільського академічного ліцею потужністю 825 місць (186,7 млн грн);
�  Співпраця з Європейським інвестиційним банком і Міністерством розвитку громад та територій України щодо фінансування реконструкції (добудови) НВК «СпеціаJ
     лізована школа ІJІІІ ступенів – загальноосвітня школа ІJІІІ ступенів» імені К. Могилка у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (168 млн грн);
� Реконструкція водозабірного вузла № 2 з облаштуванням станції знезалізнення та резервуару чистої води по вул. Соборна, 3 а (33,1 млн грн);
�  Водопониження в межах вулиць Момота – Ватутіна та мікрорайону Соцмістечко (7,65 млн грн);
�  Завершення будівництва притулку для тварин по вул. Гоголя, 63 (8,9 млн грн);
� Будівництво стадіону на базі НВК «Гімназія «Перспектива» (15,9 млн грн);
� Капремонт ДНЗ «Теремок» (11,5 млн грн);
� Розширення мережі амбулаторій загальної практики сімейної медицини: нове будівництво по вул. Київський Шлях, 158 б, наповнення амбулаторій необхідним
      обладнанням (13,8 млн грн);
�  Капремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Київський Шлях, 11 (3,5 млн грн);
�  Капремонт спортивних залів ЗОШ № 6 та НВК «Гімназія «Перспектива» (4,5 млн грн);
� Реконструкція з добудовою їдальні у НВК «Ліцей «ДизайнJосвіта» ім. П. Чубинського (10,5 млн грн);
�  Облаштування зон відпочинку в районі озер Олесницьке і Гульківка та скверів по вул. Соборна, Соцмістечко (7,2 млн грн);
� Відкриття інклюзивноJресурсного центру (1,8 млн грн);
� Впровадження енергозберігаючих технологій у бюджетній сфері міста. Утеплення фасадів закладів освіти (24,3 млн грн);
�  Поліпшення дорожньої інфраструктури (61 млн грн);
�  Запуск Радіо FM на хвилі 94,9.

З ВИСОТИ ПТАШИНОГО ПОЛЬОТУ:
ЄВРОПЕЙСЬКА ПЛОЩА ФОНТАНИ НА ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПЛОЩІ

РІК 2019Jий: ПРІОРИТЕТИ РОБОТИ МІСЬКОЇ ВЛАДИ

З повагою
Бориспільський міський голова Анатолій ФЕДОРЧУК
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У січні 2019 року в місті було
відкрито Бориспільський академічJ
ний ліцей, побудований за кошти міського
бюджету. Загальна площа будівлі – 15627,82 кв. м . Заклад розрахований на
33 класи. Ліцей має: інтерактивний тир, бібліотеку з читальною залою, медблок,
хореографічну та актову зали, а також харчоблок із новітнім обладнанням,
їдальню, 26 телевізорів з підключенням до інтернету та смарт функцією,
16 інтерактивних комплексів та два комп’ютерні класи. До того ж повністю
обладнані лабораторії фізики, хімії та біології.

Ліцей також пристосований для дітей з обмеженими фізичними можливостями.
На кожному поверсі – камери відеоспостереження та зони відпочинку.
Будівництво закладу розпочалося у 2016 році й стало можливим завдяки зусил�

лям міської влади та відповідальності забудовника – ПрАТ «Агробудмеханізація».
Вартість будівництва становила 186,7 млн грн, кошти було виділено з міського бюд�
жету.

Враховуючи недостатню кількість навчальних закладів та переповненість діючих,
міська влада планує здійснити реконструкцію НВК «Спеціалізована школа І�ІІІ сту�
пенів – загальноосвітня школа І�ІІІ ступенів» імені К. Могилка по вул. В. Момота, 1 у
м. Бориспіль вартістю 168 млн грн із залученням коштів Європейського інвестицій�
ного банку.

Н
аше місто стрімко розвивається, і це вже стало нормою – з’являються нові дороги, тротуари, куточки для відпочинку, на всіх прибудинкових територіJ
ях малеча тішиться новими сучасними дитячими та спортивними майданчиками, біля прибраних і облаштованих міських озер можна відпочити й
насолодитися спілкуванням з природою. Та найголовніші досягнення влади за останній рік, як вважає більшість бориспільців, – це новий академічний
ліцей, міські амбулаторії загальної практики сімейної медицини із сучасним обладнанням, активна реалізація програми енергоефективності у школах
та садочках міста, футбольні поля зі штучним покриттям та тренажерними майданчиками тощо.

Усе це стало можливим завдяки децентралізації. Але ж, навіть маючи додаткові кошти в бюджеті міста, потрібно поJгосподарськи розпорядитися ними – щоб
користь від того була максимальною. Тільки досягнувши мети, переконуємося, що шлях обрано правильно.

 Протягом 2018J2019 років на утримання та ремонт дорожньої
інфраструктури міста використано 109 млн грн.
А це – капітальний ремонт 20 доріг міста площею 48,2  тис. кв. м на суму 34,9
млн грн; поточний ремонт 182 доріг площею 82 тис. кв. м на суму 36,2 млн грн;
поточний ремонт під’їздних доріг до житлових будинків площею 24,8 тис. кв.
м на суму 10 млн грн; капітальний ремонт тротуарів на 15 вулицях на суму 12,2
млн грн та поточний ремонт 22 тротуари і пішохідних доріжок на суму 5,3 млн
грн; виконано капітальний ремонт дороги, тротуару та майданчика для стоян�
ки автомобілів по вул. Яцютівка на суму 2,3 млн грн та низку інших робіт з ут�
римання і ремонту вулиць та доріг міста.

Утримання дорожнього господарства міста в належному стані – важливий
напрям у діяльності міської влади. Так, у 2018 році на ці цілі було використано
88 млн грн бюджетних коштів, у І півріччі 2019 року – 25 млн грн.

Тож громада міста має вулиці та дороги, якими зручно пересуватись, з’я�
вилися нові тротуари та пішохідні доріжки, поліпшується  якість доріг, змен�
шується аварійність завдяки кращому стану покриття.

МІСТО, ЯКИМ
ЗРУЧНО ПЕРЕСУВАТИСЬ

ТРОТУАР ПО  ВУЛ. С. КАМІНСЬКОГО

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ –
НОВИЙ СУЧАСНИЙ  ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

СВЯТОJМИКОЛАЇВСЬКА ЦЕРКВА

КНИШОВИЙ МЕМОJ
РІАЛЬНИЙ ПАРКОJ
ВИЙ КОМПЛЕКС:

ПАМ’ЯТНИК ЛІКВІДАТОРАМ
АВАРІЇ НА ЧАЕС

Олесницьке озеро. Таку назву воно отримало з 2015
року і вже стало улюбленим місцем відпочинку для
бориспільців. Тут активно проводять тренування з
водного і велосипедного туризму вихованці БорисJ
пільського центру туризму та краєзнавства, а також
тішать око облаштовані доріжки й висаджені платани,
клени, верба та черемха. Загальна вартість робіт з
благоустрою озера становить 5,7 млн грн.

� У планах міської влади – подальший розвиток дорож�
ньої інфраструктури міста. Вже виготовлено 10 проєктів
на капітальний ремонт доріг і 5 проєктів на капітальний
ремонт тротуарів та проведено їх експертизу на загальну
суму 39,8 млн грн.

КАПРЕМОНТ ДОРОГИ ПО ВУЛ. ПОЛЬОВІЙ

УЛЮБЛЕНЕ МІСЦЕ
ВІДПОЧИНКУ МІСТЯН
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Загальна площа закладу 423 кв м. У складі амбулаторії: 13 кабінетів, у
тому числі сім – для лікарів, мала операційна, процедурна, конференцзала
та аптечний кіоск. Встановлені та функціонують: мамографічний комплекс
GIОTTOIMAGE�3DL, система ультразвукової діагностики  XARIO�200, лабо�
раторія для проведення аналізів, денний стаціонар. Амбулаторія оснащена
сучасною серверною, що дасть змогу здійснювати запис в режимі онлайн,
ввести електронну картку та електронний рецепт. Всі кабінети обладнані
системою кондиціонування з п’ятикратним обміном повітря.

До створення у листопаді 2017 року КНП «Бориспільський міський центр
первинної медико�санітарної допомоги» місто не мало власного медично�
го закладу. Протягом 2018 року за бюджетні кошти було відкрито чотири
амбулаторії.

Усі  мешканці міста мають можливість отримувати якісні медичні послуги
за місцем проживання, без черг та витрачання часу на поїздки. Медичні пра�
цівники отримали достойні умови праці та гідну заробітну плату.

У планах міської ради – будівництво ще однієї амбулаторії загальної прак�
тики сімейної медицини для жителів віддаленого району міста.

З метою фінансування впровадження енергозберігаючих заходів в бюджетних закладах з 2014 року ви�
конавчий комітет Бориспільської міської ради розпочав співпрацю з Північною екологічною фінансовою
корпорацією НЕФКО, отримавши кредитні кошти на суму 3,981 млн грн для утеплення чотирьох освітніх
закладів. Протягом 2018�2019 років міською владою на заходи з утеплення освітніх закладів виділено
24,3 млн грн. На сьогодні з 12 ДНЗ міста утеплено 10, у ДНЗ «Світлячок» роботи тривають. Серед дев’яти
загальноосвітніх закладів міста утеплено вісім. Капітально відремонтовано дахи у ЗОШ № 1 та ДНЗ
«Сонечко».

Так, завдяки впровадженим заходам з енергозбереження громада міста отримала комфортні для пе�
ребування навчальні заклади, а місто – до 45% економії енергоспоживання.

У 2018 році в школах Борисполя № 3, № 6, № 7, № 8 обладнали
футбольні поля зі штучним покриттям та тренажерні майданчиJ
ки на суму 5,8 млн грн.

Облаштування цих футбольних полів стало можливим завдяки фінансу�
ванню з міського бюджету. На сьогодні такі футбольні поля зі штучним по�
криттям мають сім закладів загальної середньої освіти міста із дев’яти
(у 2017 р. – два заклади, у 2018 р. – чотири, у 2019 р. – один).

Тож у місті створюються умови для фізичного розвитку учнівської мо�
лоді, забезпечення збереження та зміцнення здоров’я дітей. Близько
5000 учнів отримали можливість займатися фізкультурою і спортом на
сучасних та якісних спортивних площах.

У Борисполі наразі триває будівництво нового футбольного стадіону
площею 7,67 тис. кв. м біля НВК «Гімназія «Перспектива». Вартість будів�
ництва – 15,9 млн грн.

ВІДКРИЛИ
ОНОВЛЕНИЙ
«ТЕРЕМОК»

У Борисполі 30 серпня відкрили
оновлений і яскравий дитсадок
«Теремок», на капремонт якого

витратили понад 11 мільйонів
гривень. Затишні та комфортні

умови для малят створювали
будівельники ТОВ «Трест БорисJ

пільсільбуд» (директор Олександр
Сич). Захід був урочистим – із

вітаннями, нагородженнями та
зворушливим флешмобом

«Україно, ти єдина!»

АБИ СИЛЬНИХ, СМІЛИВИХ
І СПРИТНИХ БУЛО БІЛЬШЕ

У Борисполі триває впровадження заходів  з
енергозбереження в освітніх закладах. Так,
протягом 2018J2019 років було утеплено
10 ДНЗ.  У ДНЗ «Світлячок» роботи тривають.
Дитсадок «Віночок» збудовано за енергозберіJ
гаючими технологіями типу «розумний»
будинок. Серед шкіл залишилося утеплити
НВК «Гімназія «Перспектива».

УПРОВАДЖУЄМО ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ,

ЯКІСНІ МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ –
ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ ТА БЕЗ ЧЕРГ

У березні 2019 року в місті було відкрито нову амбулаторію загальної практики
сімейної медицини новоствореного КНП «Бориспільський міський центр первинноJ
медикоJсанітарної допомоги» по вул. Лютнева, 12.

МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ
НАСЛЕННЮ МІСТА НАДАЮТЬ

АМБУЛАТОРІЇ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ:
№ 1 – вул. Лютнева, 12;

№ 2 – вул. Київський Шлях, 24;
№ 3 – вул. Глибоцька, 81;

№ 4 – вул. Київський Шлях, 11;
№ 5 – вул. Гагаріна, 1.

� Заміна вікон та дверей в приміщеннях бюджетної сфери.
� Утеплення фасадів закладів освіти.

ВЧИМОСЯ
ЕНЕРГООЩАДНОСТІ

� Заміна світильників на світлодіодні.
�  Утеплення та заміна дахів.

ЕТАПИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ:

АМБУЛАТОРІЯ ПО ВУЛ. ГЛИБОЦЬКА, 81

АМБУЛАТОРІЯ
ПО ВУЛ. ЛЮТНЕВА, 12
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НАГОРОДЖЕНІ «ВІДЗНАКОЮ МІСЬКОГО ГОЛОВИ»

«Відзнака міського голови» є
формою визнання досягнень
працівників підприємств,
організацій і установ міста у
виробничій, науковій, дер�
жавній, військовій, мис�
тецькій, духовній та
інших сферах діяль�
ності, а також значно�
го внеску в громадсь�
ке життя міста, ство�
рення матеріальних і
духовних цінностей.

(Із положення
«Про відзнаку міського голови»)

У ГАЛУЗІ МЕДИЦИНИ
Любов Миколаївна ТРОХИМЧУК

У ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ
Тетяна Іванівна МОРДОВІНА

Керівник Артем Юрійович РУJ
ДЕНКО, почесний професор Да�
лекосхідної федерації танцюваль�
ного спорту Китаю. Клуб створе�
ний у 2007 році. На сьогодні вхо�
дить до складу Всеукраїнської фе�
дерації танцювального спорту, що
є єдиним представником Все�
світньої федерації танцювального
спорту, офіційний представник і
колективний член Всеукраїнської
федерації художньої гімнастики.
За роки діяльності відділення
спортивного танцю клубу здобуло

понад 300 медалей, 55% з яких золоті, 28% срібні і 17% бронзові. Ак�
тивно поповнює алею чемпіонів кубками та медалями й відділення ху�
дожньої гімнастики. Серед здобутих, починаючи з 2012 року, понад 500
медалей – 70% золотих, 15% срібних і 15% бронзових.

Генеральний директор ТОВ «Аерохендлінг». Народився і
виріс у Борисполі, закінчив ЗОШ № 8. Свою трудову біо�
графію розпочав у 2001 році диспетчером з центрування
групи автоматизованого обслуговування пасажирів СПО.
Далі були керівні посади в Представництві фірми «Дойче
Люфтганза АГ» в Україні, ЗАТ «Авіакомпанія «Аеросвіт», ТОВ
«Аеропорт Хендлінг».

У листопаді 2016 року призначений на посаду Генераль�
ного директора ТОВ «Аерохендлінг». За  керівництва О. Го�
лохвастова завдяки ефективним рішенням вдалося карди�
нально реформувати компанію. З ініціативи гендиректора
проведено ребрендінг, введено нові стандарти фірмового
стилю та форменого одягу, впроваджено сучасні ІТ�рішення
й систему контролю якості. Компанія пройшла аудит ISAGO.
Загальний стаж роботи в авіаційній галузі – 23 роки.

Директор ТОВ «Трест Бориспільсільбуд». Його трудовий
шлях розпочався у 1973 році,  майстром в БУ «Промбуд»
тресту «Жданівметалургбуд» на Всесоюзній ударній будові
прокатного стану 3600 заводу «Азовсталь» м. Жданів (нині –
Маріуполь) Донецької області. З 1974�го по 1975 рік пра�
цював інженером виробничого відділу тресту «Укррадгосп�
спецбуд». З 1975 р і по сьогодні – ТОВ «Трест Бориспіль�
сільбуд». Працював на посадах інженера і начальника
відділу організації праці та заробітної плати, начальника ви�
робничого відділу, заступника головного інженера, голови
правління ВАТ «Бориспільсільбуд», а нині – директор ТОВ
«Трест Бориспільсільбуд».

За останні роки під керівництвом О. Сича підприємством
виконано капітальний ремонт дитячих садків № 3 та «Тере�
мок», реконструкцію міського будинку культури, благоустрій
Олесницького озера, побудовано притулок для тварин та ін.

У 2005 році, закінчивши Національний медичний
університет ім. О.О. Богомольця, була направ�
лена для проходження інтернатури до Борис�
пільської ЦРЛ, в якій і залишилася працювати на
посаді лікаря загальної практики – сімейного
лікаря. З 2013�го по 2018 рік – лікар КМЗ БРР
«Бориспільський центр первинної медико�сані�
тарної допомоги». З листопада 2018 р. – лікар
загальної практики – сімейний лікар міської ам�
булаторії № 1 Комунального некомерційного
підприємства  «Бориспільський міський центр
первинної медико�санітарної допомоги». Її про�
фесійність та використання новітніх методик
діагностування й лікування різних видів захво�
рювань, які успішно застосовує у своїй
лікарській практиці, високо оцінена пацієнтами.

Начальник дільниці зеленого господарства Комуналь�
ного підприємства «Виробниче управління комунально�
го господарства». Працює на підприємстві з 1991 року.
Дільниця, яку вона очолює, успішно займається благо�
устроєм м. Бориспіль: облаштуванням декоративних
клумб, озелененням парку, скверів, озер, територій біля
установ та закладів, Книшового меморіального парко�
вого комплексу тощо. Колеги поважають її за чесність,
відповідальність, доброзичливість, бажання завжди
прийти на допомогу.

У КП ВКГ «Бориспільводока�
нал» прийшов працювати у
квітні 2011 року спочатку слю�
сарем КВП, а з грудня 2012
року переведений на посаду
інженера з механізації та ав�
томатизації виробничих про�
цесів. Завдяки своїм людсь�
ким якостям, ініціативності,
відповідальному ставленню
до роботи та професійній
майстерності здобув автори�
тет серед колег. За відмінну
роботу неодноразово був
відзначений виконавчим комі�
тетом Бориспільської міської
ради та керівництвом КП ВКГ
«Бориспільводоканал».

Вчитель географії та економіки Бориспільського НВК «Гімназія
«Перспектива» з 1989 року. Педагог�новатор, фасилітатор, дос�
конало володіє інноваційними освітніми методиками й техно�
логіями, активно їх застосовує та поширює. Формує інтелекту�
альне середовище в закладі, забезпечує високий рівень досяг�
нень вихованців та науковий супровід обдарованих учнів. Бере
активну участь в експериментальній та інноваційній діяльності.
У 2006 році С. Денисенко стала переможцем обласного етапу
«Учитель року 2006».

Має численні нагороди і відзнаки – Грамоту Бориспільського
міського відділу освіти (2001), Почесну грамоту Міністерства осві�
ти України (1996, 1998), нагрудний знак «Відмінник освіти Украї�
ни» (2004), Почесну грамоту виконавчого комітету Бориспільської
міської ради (2008), Почесну грамоту Верховної Ради України «За
особливі заслуги перед українським народом» (2013) та ін.

Начальник господарського відділу ТОВ
«Фармекс Груп». На підприємстві пра�
цює з 2010 року. Відповідальна і дис�
циплінована, ініціативна, вона завжди
здатна прийняти правильне рішення з
питань, що знаходяться в межах її ком�
петенції. Завжди готова відстоювати
інтереси своїх підлеглих, за що і кори�
стується особливою повагою та авто�
ритетом. За сумлінну працю, вагомий
внесок у розвиток підприємства нео�
дноразово нагороджувалася грамота�
ми, подяками та грошовими преміями.

У ГАЛУЗІ  ПІДПРИЄМНИЦТВА
Олег Олександрович ГОЛОХВАСТОВ

У ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА
Олександр Іванович СИЧ

У ГАЛУЗІ ОСВІТИ
Світлана Миколаївна ДЕНИСЕНКО

У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ
Ольга Іванівна КЛИМЕНКО

У ГАЛУЗІ КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА

Юрій Миколайович НОГА

Викладач�методист, завідуюча від�
ділом народних інструментів Борис�
пільської дитячої музичної школи
ім. Лариси Остапенко. Закінчила
Дніпропетровське державне музичне
училище ім. М.І. Глінки (1985) та Дер�
жавний музично�педагогічний інститут
ім. Гнєсіних (1990). Член Національної
всеукраїнської музичної спілки. Її педа�
гогічний стаж сягає понад 33 роки.

За цей час Т. Мордовіна виховала
цілу плеяду талановитих музикантів і
виконавців. Під її керівництвом вони ус�
пішно виступають і здобувають пере�
моги на міських, обласних, всеукра�їнських та міжнародних конкур�
сах і фестивалях. Серед її вихованців зразковий оркестр акорде�
оністів «Гармоніка», солісти Олександр Гудзь, Ольга Півторак, Ана�
стасія Дорошенко, Євгенія Бодун, Вадим Самійленко та ін.

Студент Вінницького національного медично�
го університету ім. М.І. Пирогова. Випускник
Бориспільського НВК «Ліцей «Дизайн�освіта»
ім. П.П. Чубинського 2014 року. У складі гро�
мадської організації ASAP Rescue, що надає
медичну допомогу та здійснює евакуацію по�
ранених військовослужбовців і цивільного на�
селення, Андрій як парамедик побував п’ять
разів у зоні бойових дій на сході України. Учас�
ник Революції Гідності. Громадський активіст.
Нагороджений Відзнакою президента Украї�
ни «За гуманітарну участь в антитерорис�
тичній операції».

У ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ
Віра Петрівна ПАНЧЕНКО

У СФЕРІ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ
Андрій Віталійович МОМОТ

У ГАЛУЗІ СПОРТУ
КЛУБ ТАНЦЮВАЛЬНИХ ВИДІВ

СПОРТУ «ДІАМАНТ»

НАГОРОДЖЕНІ «ВІДЗНАКОЮ МІСЬКОГО ГОЛОВИ»
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Майже тридцять міських голів, їх заступники, представники органів місцевого самоврядування з різних куточків України
приїхали до Борисполя, аби відкрити для себе нові «Маршрути успіхів», а точніше – обмінятись найкращим досвідом муні�
ципального управління та побачити досягнення бориспільської громади. Візит відбувся в рамках проекту «Розробка курсу
на зміцнення місцевого самоврядування в Україні», який реалізовує Асоціація міст України за підтримки USAID. Основною
темою стала децентралізація – як інструмент підвищення якості послуг та добробуту громад.

Міські голови під час дводенного візиту до Борисполя (22�23 травня) мали змогу побувати в Бориспільському академіч�
ному ліцеї, гімназії «Перспектива» ім. В. Мономаха, ДНЗ «Віночок» та осередку культурного простору громадян муніци�
пальному театрі «Березіль», оглянути наші Європейську площу, стадіон «Колос», Олесницьке озеро, Книшовий меморіаль�
ний парковий комплекс та багато іншого – підтвердження реальних результатів та успіхів, які сьогодні демонструє присто�
личне місто.

НАЙПРЕКРАСНІШЕ ТЕ МІСТО,
П

ереобтяжена міжнародна статистика
має й такий показник: індекс щастя
народу. На яке місце претендуємо ми,
бориспільці, нехай визначають
розумні експерти. Адже хіба не зрозуJ

міло: щастя бориспільця – мати власну затишну
оселю, улюблені місця відпочинку, заасфальтоJ
вані дороги і тротуари, отримувати якісні меJ
дичні послуги у сучасних амбулаторіях, а ще
улюблену роботу і людей поруч, з якими волієш
поділитися всім.
А сучасне обличчя нашого міста – це, переJ
дусім, його жителі. Бориспіль живе саме завдяJ
ки їхнім старанням, умілим рукам та наполегJ
ливій праці.

ЗА ДОСВІДОМ – ДО БОРИСПОЛЯ

БОРИСПІЛЬ МУЗИЧНИЙ ТА ПОЕТИЧНИЙ. У травневі вес�
няні дні майже співпадають у часі дві культурно�мистецькі
події — «Музичний компот» та Міжнародний фес�
тиваль ронделя «На берегах Альти».

ДУХОВНІСТЬ — ШЛЯХ ДО МАЙБУТНЬОГО. Наприкінці липня у місті три�
вав тиждень духовності і культури. Свято нагадало усім про такі одвічні
християнські цінності, як правда, добро, милосердя, любов до ближнього.

Серед заходів – презентація нової історичної картини художника А. Орль�
онова «Україна: початок великого шляху (Княгиня Ольга із онуком Володи�
миром проводжають у військовий похід князя Святослава. 964 рік)»; Всеук�
раїнська науково�практична конференція «Духовність – шлях до майбутньо�
го» та виступ Національного президентського оркестру України (художній
керівник народний артист України Анатолій Молотай) в рамках фестива�
лю на честь князя Бориса.

ОНОВЛЕНА
ЕКСПОЗИЦІЯ.

У травні Бориспільсь�
кий державний

історичний музей
представив відвідува�

чам після ремонту
шість нових експози�

ційних зал. Вартість
ремонтних робіт та

умеблювання обі�
йшлося у 890 тис. 550
грн з міського бюдже�

ту. Окрім екскурсії
оновленими залами,

відбулася презентація
нового музейного

видання – краєзнавчо�
го альманаху «Бо�

риспіль» (головний
редактор старший

науковий працівник
музею Людмила

Тоцька).
Окрім того, побачили

світ видання «Казочки
з Борисполя» Павла

Чубинського та
«Афганістан болить в

моїй душі» Лариси
Шалбанової.

ГОСТІ УРОЧИСТИХ
ЗАХОДІВ ДО ДНЯ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ –
МУЗИЧНИЙ ГУРТ
«ШПИЛЯСТІ
КОБЗАРІ»
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В ЯКОМУ ЛЮДИНА ЩАСЛИВА

ДБАЮЧИ ПРО МАЙБУТНЄ. 31 травня на Європейській
площі міста відбулася концертно�розважальна програма
«Країна дитячих мрій», продовжилися заходи на стадіоні «Ко�
лос». Переможці міського щорічного фестивалю�конкурсу
мистецтв «SoloWay» та учасники хореографічного фестива�
лю «SpringDance» демонстрували свої найкращі уміння.

«БОРИСПІЛЬСЬJ
КА ДЕСЯТКА».

Другий рік поспіль
напередодні

свята Великої
Перемоги у місті

відбувається
відкритий легко�

атлетичний пробіг,
присвячений

пам’яті тих героїв,
хто поліг у

боротьбі за
незалежність

України, захис�
ників усіх
поколінь.

ОБІДИ ПОJНОВОМУ. Кулінарний експерт Євген Клопотенко пре�
зентував проєкт «Нове шкільне харчування» у Бориспільському ака�
демічному ліцеї.

«МОЛОДИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ РОКУ», пе�
реможець конкурсу соціальних проєктів
програми «Активні громадяни» Британсь�
кої ради в Україні Іван Шамриков.

ДЯКУЄМО ЗА ВІДВАГУ.
Чотири роки тому з
нагоди відзначення
тисячолітнього ювілею
Бориспільська міська
рада започаткувала
нагороду – медаль
«Князя Бориса». Відтоді
її вручають воїнам�
бориспільцям, які
захищають незалежність
нашої держави на
східних рубежах. І
символічно, нагород�
ження проходить саме у
День незалежності.

ФЛЕШМОБ ДО ДНЯ ВИШИВАНКИ

ВИПУСКНИКИJ2019

НАЙГОЛОВНІШЕ
В ЖИТТІ —
МАМА
ТА РОДИНА:
співає солістка
Академічного
ансамблю НГУ
заслужена
артистка України
Юлія Мартинова�
Любецька
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Свідоцтво про державну реєстрацію:
Серія КІ № 20 від 21 грудня 1993 р.

Друк: ТОВ «Новий друк», м. Київ, вул. Магнітогорська, 1

Європейська площа міста

Міський парк культури та відпочинку

11:00J20:00

13:00J15:00

14:00J19:00

14:00J17:00

15:00J17:00

17:00J19:00

19:00J22:00

22:00J23:00

ВиставкаJярмарок художніх робіт та робіт декоративноJвжитковоJ
го мистецтва майстрів народної творчості «Містечко майстрів»

МайстерJкласи з сортування сміття, ознайомлення з важливістю
екологічних проблем та збереження планети, навчальна гра про проJ
фесії на виробництві від ТОВ «Проктер енд Гембл Україна»

МайстерJкласи від  керівників гуртків та виставка робіт вихованців
«Вернісаж талантів» від Будинку дитячої та юнацької творчості
«Дивоцвіт» та Бориспільського міського центру технічної творчості
«Евріка»

ДитячоJрозважальна ігрова програма від Муніципального театру
«Березіль»

Дитяча концертна програма «Тобі, Борисполе, наша любов і пісні»

Урочисте привітання громади міста від солістів, творчих колективів
міста та народного артиста України Володимира Гришка.
Нагородження лауреатів «Відзнаки міського голови»

ШоуJпрограма від радіо «П’ятниця» за участі  Андріани, Артура БосJ
со, музичного колективу «Оркестр гарного настрою»

Виступ Дмитра Шурова та гурту «Pianoбой»

09:00J20:00

11:00J18:00

12:00

12:00

12:00J18:00

13:00J14:00

13:00J15:00

Святкова виїзна торгівля продуктами харчування, продукцією власJ
ного виробництва

Фотодокументальна виставка «Вітаємо  з Днем міста. Як змінився
Бориспіль за 10 років»

Благодійний ярмарок «Garage sale» (Алея мистецтв)

Громадська хвилина мовчання, присвячена Дню визволення міста
Борисполя від фашистських загарбників біля Меморіалу Слави та
пам’ятного знаку воїнам АТО

Змагання з видовищних видів спорту: армреслінгу, гирьового
спорту, настільного тенісу, дартсу,  більярду, турнірів з шахів та
шашок тощо

Польова кухня для ветеранів міста (тенісний корт)

Виступ аматорських творчих колективів «Любити рідне місто –
любити Україну» (тенісний корт)

Під час святкування Дня міста 2017 року справжнім сюрпризом та
подарунком для гостей стало започаткування нової традиції – записуваJ

ти побажання у монументальній Книзі відгуків і пропозицій. Першою в
історії Борисполя закарбувала свій запис народна артистка України

Ніна Матвієнко «…Я тут співала і яріла Душею…».


