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«Мені нема чого прихову-
вати від своїх земляків, тому 
я веду прийом з відчиненими 
дверима. Найчастіше люди 
звертаються із земельними пи-
таннями, які накопичились за 
останнє десятиріччя. Зокрема, 
з приводу земельних ділянок, 
які виділялись по декілька ра-
зів. Маємо значний безлад се-
ред рішень сесій попередніх 
скликань. На жаль, ми нині 
ці питання вирішити вже не 
можемо. Тут людям зарадить 
лише звернення до суду. 

Проблемними залишаються 
і квартирні питання, зокрема 
щодо будинку по вул. Білого-
родській, 51.

Переважна більшість людей 
приходить на прийом не впер-

СЛОВО МЕРА

ОЛЕКСАНДР ЗАРУБІН: 
«ВЕДУ ПРИЙОМ 
З ВІДЧИНЕНИМИ ДВЕРИМА»

Щосереди міський голова Олександр Зарубін проводить осо-
бистий прийом громадян. Середа 25 травня – не стала винят-
ком. Цього дня до міського голови зі своїми питаннями завітало 
кілька десятків громадян. Цікаво, що з першого свого прийом-
ного дня Олександр Зарубін впровадив нову практику – двері до 
його кабінету весь час залишаються відкритими.

ше. Зверталися і до попередньої 
влади, і до мене, але з питання-
ми, які на рівні місцевої влади 
вирішити неможливо.

Радію, коли мені вдається 
відразу допомогти конкретній 
людині вирішити її питання. 

Переконаний, що плідна 
робота і міського голови, і де-
путатів, і міських служб сприя-
тиме тому, що люди менше шу-
катимуть справедливості саме у 
владних кабінетах.

До речі, запрошую жите-
лів міста до ширшого формату 
спілкування. Це відбудеться під 
час мого звітування перед гро-
мадою за півроку діяльності.

Лише відвертий діалог влади 
та громади сприятиме розвитку 
міста».

20 травня в Боярці відбулося освячення храму Святого Миколая 
Української Православної Церкви Київського патріархату. 

Святкове богослужіння очолив Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. У бо-
гослужінні взяли участь митрополит Єпіфаній, владика Євстратій та 16 священиків Києво-Святошин-
ського благочиння. Всі присутні були вражені церковними піснеспівами у виконанні хору Київської 
православної богословської академії Свято-Михайлівського монастиря м. Києва.

ОСВЯЧЕНО СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКИЙ ХРАМ

24 травня в актовій залі Бояр-
ського НВК «Гімназія – ЗОШ І ст.» 
відбулися громадські обговорен-
ня щодо визначення місця роз-
ташування для проведення су-
ботнього ярмарку та організації 
ярмаркової торгівлі в м. Боярка. 

Перший заступник місько-
го голови Валерій Шульга роз-
повів, що впродовж тривалого 
часу до міської ради надходять 
скарги від мешканців приле-
глих до суботнього базару ву-
лиць (Б. Хмельницького та Мо-
лодіжної) щодо антисанітарії 
та шуму, невпорядкованої сти-
хійної торгівлі і повного тран-
спортного колапсу. 

Усі ці питання розгляда-
ються виконкомом ще з лютого 
цього року – тривають зустрічі 
з мешканцями, підприємцями, 
представниками комунальних 
підприємств тощо. За цей час 
вже вдалося зробити певні ви-
сновки. Зокрема, місцевих бо-
ярських підприємців на субот-

ньому ринку не більше 10 %, усі 
інші – професійні торговці, які 
просто мігрують у базарні дні 
по Київській області.

Було запропоновано кілька 
варіантів розміщення ярмарку:

- залишити все, як є;
- перенести ринок на стадіон;
- перенести ринок на площу 

біля міськради, де зазвичай зу-
пиняється цирк-шапіто;

- продовжити торгівлю по 
вул. Незалежності до Білого-
родського кола;

- винести торгівлю на май-
данчик за Боярку в бік Білого-
родки.

Після цих пропозицій роз-
почалося жваве обговорення 
проблеми присутніми, яких 
прийшло на слухання близько 
сорока осіб. Небайдужих меш-
канців Боярки цікавило, пере-
дусім, упорядкування стихійної 
торгівлі, встановлення біотуа-
летів та прозорість тарифів. 

Звучали пропозиції, щоб на 
час проведення ярмарку при-

зупиняти будівельні роботи на 
розі Молодіжної й Б. Хмель-
ницького і перекривати рух 
транспорту задля безпеки тор-
говців і покупців. Дехто про-
понував продовжити базар на        
вул. Пушкіна або облаштувати 
для ярмарку місце між станція-
ми Тарасівка та Боярка, вздовж 
колій, де немає будинків та 
транспортних магістралей.

Депутат міськради Олек-
сандр Семко зауважив, що ри-
нок потрібен, але необхідно 
створити належні умови для 
його функціонування, оскільки 
цим базаром користуються не 
лише мешкаці Боярки, але при-
леглих населених пунктів. 

Представник ГО «Народна 
рада Боярки» Артур Козачук та-
кож підтримав пропозицію ви-
нести ярмарок за Білогородське 
коло і розвантажити транспорт-
ну розв’язку. 

Продовження на стор. 2

ОБГОВОРИЛИ ДОЛЮ СУБОТНЬОГО ЯРМАРКУ
27 травня у всіх школах Укра-

їни та Боярки зокрема пролунав 
останній дзвоник. 

Вітаємо директорів, вчите-
лів, учнів та батьків з початком 
канікул, а випускників – зі 
стартом у доросле життя. 

Літо пролетить дуже швидко 
і на зміну нинішнім випускни-
кам до шкіл прийдуть першо-
класники. 

«Боярка-інформ» поцікави-
лась у адміністрацій Боярських 
ЗОШ особливостями початко-
вої освіти на новий навчальний 
2016-2017 рік. 

Боярський навчально-вихов-
ний комплекс «Гімназія – ЗОШ 
І ст.»: набиратиме найбільшу 
кількість перших класів у почат-
ковій школі – аж сім. 

Боярська ЗОШ № 1: плану-
ють набрати два або три класи 
першокласників;

Боярська ЗОШ № 2: наби-
ратиме три перших класи;

Боярська ЗОШ № 3: набере 
4 перших класи, серед них тра-
диційно один – за освітньою 
програмою «Росток»; 

Боярська ЗОШ № 4: планує 
набрати два або три перших кла-
си, один – за освітньою програ-
мою «Інтелект України»; 

Боярська ЗОШ № 5: набира-
тиме чотири перших класи, один 
з яких – за освітньою програмою 
«Інтелект України». 

ЗАВДАННЯ НА ЛІТО ДЛЯ БАТЬКІВ
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24 травня депутати зібралися на 
11 позачергову сесію Боярської місь-
кої ради. Причина – не підтримане на 
попередній сесії бюджетне питання 
«Про внесення змін до рішення чер-
гової 3 сесії Боярської міської ради 
VIІ скликання від 22.12.2015 року                            
№ 3/18 «Про затвердження міського 
бюджету на 2016 рік». 

На попередній 10 сесії 19 трав-
ня вже було зроблено невдалу 
спробу внести зміни до міського 
бюджету. Але депутати не підтри-
мали проект рішення, яким, зо-
крема, передбачалося виділення 1 
млн. грн. КП «Боярка-Водоканал» 
на погашення різниці в тарифах за 
електроенергію.

У пленарному засіданні 11 сесії 
взяли участь 26 депутатів та місь-
кий голова. Під час обговорення 
депутати Олександр Борецький, 
Олексій Скринник, Тарас Добрів-
ський, Людмила Гурнак акценту-
вали увагу, що варто голосувати 
це бюджетне питання не пакетом, 
а окремими пунктами. Також за-
уважувалось, що проект не було 
опрацьовано на усіх профільних 
депутатських комісіях.

Депутат Андрій Назаренко на-
голосив, що від прийняття цього 
рішення залежатиме водопостачан-
ня цілого міста, а особливо в літній 
період.

Міський голова Олександр 
Зарубін зауважив, що дофінан-

ВОДОКАНАЛ ЗНОВУ ДОФІНАНСУВАЛИ

сування КП «Боярка-Водоканал» 
на погашення різниці у тари-
фах відбувається не вперше і не 
востаннє. «До кінця цього року, 
можливо, доведеться виділяти 
водоканалу ще близько 4 млн. грн. 
Не потрібно політизувати такий 
крок, адже це – питання життє-
діяльності міста», – підкреслив 
Олександр Зарубін.

В. о. директора КП «Боярка-
Водоканал» депутат Сергій Хиж-
няк, через конфлікт інтересів не 
брав участі у голосуванні. І на за-
питання колег-депутатів відповів, 
що має намір найближчим часом 
провести фінансовий аудит під-
приємства. Також він зауважив, 
що підприємство веде активну 
роботу з боржниками. Серед най-
більших проблем: відсутність ре-
зервних насосів (на початок літа є 
лише 1 (!) запасний насос). Наяв-
не обладнання свердловин та ВНС 
потребує заміни. На завершення 
Сергій Хижняк наголосив, що на 
виконання доручення міського 
голови готує програму модерніза-
ції підприємства.

Решту питань порядку денного 
«Про затвердження Програми роз-
витку культури на 2016 рік у новій 
редакції» та про погодження надан-
ня матеріальної допомоги громадя-
нам Івженку Є. М., Ревенко А. П., 
Литвинову О. О. було розглянуто 
швидко та одноголосно.   

Впродовж останнього часу розпов-
сюджується неправдива інформація 
щодо Закону України «Про особливості 
здійснення права власності у багато-
квартирному будинку». Тому спеціалісти 
КП «БГВУЖКГ» вирішили роз’яснити дея-
кі положення для жителів міста Боярка.

Закон дійсно передбачає віль-
ний вибір форми управління будин-
ком. Тобто співвласники багато-
квартирного будинку мають право 
обирати, хто саме буде виконувати 
відповідні функції та яким чином. 

Однак більшість людей помил-
ково вважають, що з 1 липня 2016 р. 
так звані ЖЕКи будуть ліквідовані, а 
у випадку не створення ОСББ буди-
нок залишиться без догляду. Ця дум-
ка є хибною. За 1-им липня прийде 
2-ге, 3-тє і т. д. Доки мешканці будин-
ку не оберуть для себе відповідного 
управителя, функції з утримання бу-
динку буде виконувати попередній 
утримувач, тобто ЖЕК. У боярських 
реаліях – це КП «БГВУЖКГ». Отже, 
термін до 1 липня лише спонукає до 
активності мешканців. Однак вини-
кає питання: чи готові мешканці за 
власні кошти обслуговувати старий 
житловий фонд? 

Метою нового Закону декла-
рувалось якраз надання громадя-
нам реальної можливості керувати 
своїм майном. А управління в свою 
чергу накладає відповідальність. В 
тому числі й фінансову. У новобу-
довах створення ОСББ є правилом, 
оскільки будинки не потребують 
постійного догляду чи капітального 
ремонту. А щодо іншого житлово-
го фонду, то мешканцям потрібно 
кілька разів подумати, чи готові 
вони взяти на себе відповідний фі-
нансовий тягар. Адже при будь-якій 
аварійній ситуації ОСББ самостійно 
оплачує всі послуги та роботи. 

Кожен, хто володіє житлом у 
багатоквартирному будинку, наді-
лений низкою прав та обов’язків 
як співвласник будинку. І такі 
обов’язки можуть бути непосиль-
ними для жителів, особливо для тих, 
хто мешкає у старих будинках (так 

званих «сталінках», «хрущовках»).
Також новим законом було введе-

но поняття «управитель». Раніше цей 
термін не характеризувався широким 
вжитком у системі ЖКГ. Згідно з но-
вим законом, управитель багатоквар-
тирного будинку – фізична особа-
підприємець або юридична особа як 
суб’єкт підприємницької діяльності, 
що, відповідно до договору із спів-
власниками, забезпечує належне 
утримання та ремонт спільного майна 
багатоквартирного будинку і прибу-
динкової території, а також належні 
умови проживання і задоволення гос-
подарсько-побутових потреб.

Якщо мешканці задоволені сво-
їм комунальним ЖЕКом, то вони 
зможуть залишити його управите-
лем свого будинку, сплачуючи на-
багато менше за утримання. 

Вартість послуг з управління 
визначається згодою сторін та за-
значається у договорі.

Розглядаючи критичні заува-
ження до змін в управлінні будин-
ками, варто прокоментувати окремі 
з них.

Зокрема висловлюється думка, 
що держава переклала на громадян 
утримання будинків та проведення 
їх капітального ремонту, що особ-
ливо ускладнює обслуговування 
старих будинків у напіваварійному 
стані, яких так багато.

Також незадоволення громадян 
викликає складна та майже нереальна 
до впровадження у життя процедура 

голосування, оскільки потребує за-
цікавленості багатьох мешканців, а 
не окремих активістів. Зазвичай акти-
вісти, що агітують за створення ОСББ, 
призначають збори співвласників з 
особистою метою – зайняти поса-
ду голови ОСББ, працевлаштувати 
членів своєї сім’ї та розпоряджатися 
бюджетом Об’єднання на власний 
розсуд. 

Особа, що не розуміється в ас-
пектах надання житлово-комуналь-
них послуг, будівельних чи інших 
робіт, не може стати якісним упра-
вителем, або ж головою ОСББ. 

Необхідно зазначити, що занад-
то спрощена процедура створення 
ОСББ може призвести до маніпу-
ляцій та передачі будинків в управ-
ління аферистам, які будуть про-
понувати свої послуги з утримання 
будинків, оформлювати це напів-
легально, збирати з людей гроші, 
а в результаті нічого суттєвого не 
робити.

Аби цього не сталось, слід відпо-
відально та уважно ставитись до об-
рання форми управління.

Нині виникає більше запитань, 
ніж відповідей. Справа в тому, що 
відносини з надавачами комуналь-
них послуг будуть повністю врегу-
льовані лише після затвердження 
нової редакції Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги». Але 
терміни затвердження закону та змі-
ни, що будуть внесені найближчим 
часом, поки що невідомі.

Хоча затвердження нового за-
кону, як і питання реформи у ЖКГ, 
обговорювалось довго, проте все ще 
є безліч проблем, які потребують 
вирішення.

Тому просимо мешканців бага-
токвартирних будинків у м. Боярка 
з великою відповідальністю підійти 
до рішення щодо створення або не 
створення ОСББ та розуміти, що 
з 1-го липня 2016 року надання 
послуг з боку КП «БГВУЖКГ» не 
припиниться та продовжиться на 
якісному рівні до моменту вибору 
управителя. 

КП «БГВУЖКГ» ІНФОРМУЄ
ХТО КЕРУВАТИМЕ БАГАТОКВАРТИРНИМ БУДИНКОМ

Змінено порядок призначен-
ня субсидій на житлово-комунальні      
послуги.

Урядом удосконалено порядок 
надання пільг і субсидій на опла-
ту житлово-комунальних послуг із 
метою підвищення їх ефективності. 
Відповідні зміни містить постанова 
КМУ від 27.04.2016 р. № 319.

Громадянам, які мають пільги 
на оплату житлово-комунальних 
послуг і звертаються за субсидією, 
пропонується не нараховувати від-
повідні пільги на період отримання 
субсидії.

Вищезазначене не призведе 
до зменшення рівня соціального 
захисту населення, оскільки суб-
сидії розраховуються з урахуван-
ням пільг на оплату послуг, і обсяг 
обов’язкового платежу за послуги 
залежить лише від доходів сім’ї.
Змінами також передбачається:

призначати субсидію на послу-
ги з управління будинком (з ура-
хуванням вимог Закону України 
«Про особливості здійснення права 

власності у багатоквартирному бу-
динку»);

уточнити, що дитячим будин-
кам сімейного типу субсидія при-
значається за рішенням комісії, з 
урахуванням кількості дітей, які 
фактично проживають у будинку, 
але не зареєстровані, з моменту 
створення такого будинку;

не враховувати до сукупного 
доходу при призначенні субсидії 
державну соціальну допомогу на ді-
тей-сиріт і дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, та допомогу 
внутрішньо переміщеним особам;

визначити, що до сукупного 
доходу пільговика включається до-
помога з безробіття й інші виплати, 
що здійснюються фондами соціаль-
ного страхування;  

визначити право пільговика на 
отримання пільг на 12 місяців (на-
разі – на 6 місяців);

перерахунок субсидії в межах 
установленого терміну її призначен-
ня без звернення громадян здійсню-
ється при перерахунку розміру пла-
ти за житлово-комунальні послуги 

в разі їх ненадання або надання не 
в повному обсязі (за інформацією 
управителя багатоквартирного бу-
динку, житлово-експлуатаційних 
організацій, житлово-будівельних 
(житлових) кооперативів, об’єднань 
співвласників багатоквартирного 
будинку та організацій, що надають 
житлово-комунальні послуги).

Споживачам пропонується та-
кож повертати невикористані суми 
субсидії до державного бюджету 
внаслідок економного споживан-
ня енергоресурсів за підсумками 
опалювального сезону. При цьому 
з метою стимулювання громадян 
до економного споживання послуг 
пропонується зараховувати части-
ну невикористаної суми субсидії в 
еквіваленті вартості 100 куб. метрів 
природного газу чи в еквіваленті 150 
кВт/год електричної енергії (у разі 
використання таких джерел енергії 
для індивідуального опалення) як 
оплату послуг, у т. ч. обов’язкової 
частки платежу домогосподарства 
на наступні розрахункові періоди.

КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ» ПОВІДОМЛЯЄ

ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ!
З 19 квітня 2016 р. на посаду 

в. о. директора Комунального під-
приємства «Боярка-Водоканал» було 
призначено Сергія Миколайовича 
Хижняка (1970 р. н., освіта вища тех-
нічна) – депутата Боярської міської 
ради, члена фракції «Об’єднання «СА-
МОПОМІЧ».

Як з’ясувалося, реальний еко-
номічний та технічний стан КП 
«Боярка-Водоканал» – дуже склад-
ний. Крім того, ситуація погіршу-
ється:

аварійним станом підземних 
комунікацій водопостачання та во-
довідведення;

підвищенням вартості електро-
енергії, яка не коригувалась у тари-
фах на воду з лютого 2015 р. (тариф 
на 01.03.2015 р. – 1,66 грн. Квт/год; 
на 01.05.2016 р. – 1,91 грн. Квт/год);

заборгованістю (як дебітор-
ською, так і кредиторською) водо-
каналу;

припиненням компенсації різ-
ниці в тарифах за рахунок держав-
ного бюджету з січня 2016 року;

неефективним використанням 
бюджетних коштів. Наприклад, з 
бюджету виділили 100,0 тис. грн. на 
придбання глибинних насосів, хоча 
регламентні роботи з технічного 
обслуговування свердловин не про-
водились роками. Це призвело до їх 
замуленості. Наслідком цього стає 
передчасний вихід з ладу нових на-
сосів та понаднормове використан-
ня електроенергії тощо;

несанкціонованими підклю-
ченнями до мереж водопостачання 
та водовідведення і, як наслідок, 
недоотримання доходів та збіль-
шення витрат;

нераціональне розпорядження 
комунальним майном підприєм-
ства. Наприклад, виробнича база 
по вул. Франка, 101 продана за без-
цінь згідно з рішенням Боярської 

міської ради попередніх скликань, 
виробнича база по вул. Київській, 
26 доведена до руїн для можливого 
подальшого продажу;

відсутністю належних умов пра-
ці робітників підприємства, частина 
з яких працює у кімнатах без вікон, 
умови праці не відповідають сані-
тарним нормам, а також фактично 
відсутня виробнича база тощо;

відсутністю технічної докумен-
тації на мережі, об’єкти та облад-
нання;

відсутністю документації на 
землю, яка знаходиться у користу-
ванні водоканалу.

Через підвищення вартості 
електроенергії, яка не врахована в 
діючих тарифах на воду, кожного 
місяця «Боярка-Водоканал» має 
наростаючий збиток, який ще до 
початку 2016 року компенсувався 
з державного бюджету. Нині вирі-
шення цього питання перекладено 
на місцеві бюджети. 

Несвоєчасне відшкодування 
різниці у тарифах для КП «Боярка-
Водоканал» призведе до можливого 
відключення від електропостачан-
ня, а відповідно – відсутності води в 
місті, зупинки очисних споруд, що 
матиме незворотні наслідки. 

І ці проблеми необхідно вирішу-
вати, оскільки КП «Боярка-Водока-
нал» є стратегічним об’єктом, і його 
функціонування спрямоване на за-
доволення потреб мешканців міста.

Безумовно, потрібно мати чіт-
кий план дій щодо технічної, струк-
турної та енергетичної модернізації. 
Для цього необхідно терміново про-
вести інвентаризацію, фінансовий 
та технічний аудит підприємства.

«Візьми і зроби» – гасло 
«Об’єднання «САМОПОМІЧ», яке 
означає не тільки слова, а і конкрет-
ні дії. 

Оксана Бойко, 
депутат Боярської міської ради

ТОЧКА ЗОРУ
ОКРЕСЛЕНО ПРОБЛЕМАТИКУ ВОДОКАНАЛУ

Під час проведення подіб-
них ярмарків у Києві рух тран-
спорту перекривається з обох 
сторін. Також потрібно зробити 
реєстр торговців і провести мо-
ніторинг цін на товари. 

Виступили на слуханнях сек-
ретар Боярської міської ради 
Ольга Романченко та заступник 
міського голови з соціальних 
питань Тетяна Кочкова. Усі 
присутні погодилися, що ринок 
у нинішньому стані існувати не 
може. Потрібно впорядкувати 
парковки, торгові місця, дотри-
муватись санітарних норм. 

Розповідаючи про співпра-
цю з адміністрацією критого 
ринку, Валерій Шульга повідо-
мив, що цей ринок належить 
приватним особам. 

Присутні на зустрічі підпри-
ємці не погоджувалися із будь-
яким перенесенням ринку, але 
були не проти його цивілізовано-
го облаштування. Представник 
«БГВУЖКГ» Володимир Євко, 
який отримав багато питань щодо 
торгового збору, повідомив, що 
торговці зараз сплачують тариф 
за вивіз сміття у розмірі 2,02 грн. 
за 1 кв. м. З 

Після бурхливого обгово-
рення приступили до голосу-
вання: за пропозицію залиши-
ти ринок на старому місці при 
створенні належних умов для 
його функціонування прого-
лосувало 25 осіб, за перенесен-
ня базару до Білогородського 
кола – 9 осіб, і пропозиція 
перенести ринок на вул. Неза-
лежності — не набрала голосів.

Отже, тепер рішення за 
міською радою.

Ольга Городня

Продовження зі стор. 1 ОБГОВОРИЛИ ДОЛЮ СУБОТНЬОГО ЯРМАРКУ
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День обдарованої дитини від-
бувся 24 травня в актовій залі Бо-
ярської ЗОШ № 3. Цього дня тут 
зібрались переможці обласних 
та районних олімпіад, конкурсів 
та змагань, а також переможці 
конкурсів, проведених Малою 
академією наук. 

Майбутня наукова, технічна 
та мистецька еліта нації – обда-
ровані учні з усього Києво-Свя-
тошинського району та їх настав-
ники зібралися в одному місці. 
Фантастична концентрація та-
ланту на один квадратний метр 
площі відчувалася вже з порогу.

Шановні гості вітали при-
сутніх з першими визначними 
успіхами, які можуть наповнити 
глибоким змістом життя тала-
новитих мешканців району. За-
ступник голови Києво-Свято-
шинської райдержадміністрації 
Михайло Лєзнік, начальник 
відділу освіти РДА Микола 

КОНЦЕНТРАЦІЯ ТАЛАНТІВ – У БОЯРЦІ
Івашко, заступник Боярського 
міського голови Тетяна Коч-
кова та інші вітали присутніх 
та вручали заслужені дипломи 
переможців.

Микола Івашко, вручаючи 
дипломи, наголосив, що кожна 
робота має бути оплачена, тому 
невипадково до дипломів пере-
можців обласних конкурсів при-
кріплено конверти з преміями. 
«Києво-Святошинський район 
за успіхами в галузі освіти посі-
дає одне з чільних місць в облас-
ті. Ми, педагоги, маємо видатні 
здобутки і можемо пишатися 
своїми вихованцями. Дякую всім 
вам за стійку життєву позицію. 
Утверджуйте дух перемог. З та-
кими дітьми у нашої держави є 
майбутнє», – висловив переко-
нання очільник відділу освіти.

Привітання та вручення на-
город перемежалось із висту-
пами талановитих учнів Бояр-
ської ЗОШ № 3 та вихованців 
ЦТМ «Оберіг».

Громадська рада при ви-
конавчому комітеті Боярської 
міської ради є тимчасовим коле-
гіальним виборним консультатив-
но-дорадчим органом, створеним 
для забезпечення участі громадян 
в управлінні державними справами, 
здійснення громадського контролю 
за діяльністю органів виконавчої 
влади, налагодження ефективної 
взаємодії зазначених органів з гро-
мадськістю, врахування громад-
ської думки під час формування та 
реалізації державної політики на 
підставі Постанови Кабінету Мініс-
трів України від 3 листопада 2010 
року № 996 та Розпорядження місь-
кого голови від 12 травня 2016 року 
«Про створення ініціативної групи 
з підготовки установчих зборів за 
участі інститутів громадянського 
суспільства».

Ініціативна група 
з підготовки установчих зборів 

Громадської ради при виконавчому 
комітеті Боярської міської ради:

Кочкова Т. П. 
заступник міського голови;

Суслова О. Ю. 
ГО «Рада Волонтерів»;

Скачко Г. М.
 ГО «Група Патріот»;

Гаврилюк Р. С. 
ГО «Громадянська позиція 
боярчан»;

Яровий В. М. 
ГО «ОСББ «Зоряний»;

Голик Н. Л. 
ГО «Боярська Самооборона»;

Шевченко І. В. 
ГО «Учасники АТО Києво-
Святошинського району»

Скорба В. Л. 
ГО «Українська ліга
розвитку паліативної та 
хоспісної допомоги»;

Скорба І. М. 
ГО «Українська жіноча місія»;

Антонюк Ю. С. 
Боярська релігійна громада 
«Світло життя»; 

Кириленко М. І. 
ГО «Центр розвитку громад»;

Гук Н. В. 
ГО «Спортивна громада»;

Жигінас Д. С. 
ГО «ВелоБоярка»;

Коцар І. В. 
ГО «Контактер».
Склад Громадської ради форму-

ється на установчих зборах шляхом 
рейтингового голосування за кан-
дидатури, які добровільно заявили 
про бажання брати участь у роботі 
Громадської ради та внесені інсти-
тутами громадянського суспільства. 
Інститут громадянського суспільс-
тва для участі в установчих зборах 
делегує одного представника, який 
одночасно є кандидатом на обран-
ня до складу Громадської ради.

Членство в Громадській раді є 
індивідуальним.

Для участі в установчих зборах 
запрошуються: представники гро-
мадських, релігійних, благодійних 
організацій, професійних спілок та 
їх об’єднань, творчих спілок, асоці-
ацій, організацій роботодавців, не-
державних засобів масової інфор-
мації та інших непідприємницьких 
товариств та установ, легалізованих 
відповідно до законодавства Украї-
ни, які подали документи. 

Для участі в установчих зборах 
до ініціативної групи подається за-
ява у довільній формі, підписана 
уповноваженою особою керівного 
органу інституту громадянського 
суспільства.
Перелік документів, які додаються до заяви:

• рішення, прийняте у порядку, 
встановленому установчими доку-
ментами інституту громадянського 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ініціативної групи з підготовки установчих зборів з формування Громадської ради при виконавчому 

комітеті Боярської міської ради
Установчі збори з формування Громадської ради при виконавчому комітеті Боярської міської ради відбудуться 10 липня 

2016 року о 17:00 в актовій залі Боярського НВК «Гімназія – ЗОШ І ст.» (вул. Сєдова, 7). 

суспільства, про делегування для 
участі в установчих зборах пред-
ставника, який одночасно є канди-
датом на обрання до складу Громад-
ської ради;

• біографічна довідка делего-
ваного представника інституту 
громадського суспільства із зазна-
ченням його прізвища, імені, по 
батькові, посади, місця роботи, по-
сади в інституті громадського сус-
пільства, контактної інформації;

• копії документів, що підтвер-
джують легалізацію інституту грома-
дянського суспільства;

• інформація про отримання 
інститутом громадянського сус-
пільства, як власника бази персо-
нальних даних його членів згоди 
делегованого ним представника на 
обробку його персональних даних;

• інформація про результати ді-
яльності інституту громадянського 
суспільства (відомості про прове-
дені заходи, реалізовані проекти, 
виконані програми, друковані ви-
дання, подання інститутом гро-
мадського суспільства письмових 
обґрунтованих пропозицій і за-
уважень з питань формування, ре-
алізації державної політики у сфері 
дорожнього господарства та інфор-
мування про них громадськості 
тощо) протягом року до дня подан-
ня заяви (у разі, коли інститут гро-
мадянського суспільства працює 
менше року за період діяльності);

• відомості про місцезнаходжен-
ня та адресу електронної пошти 
інституту громадянського суспільс-
тва, номер контактного телефону.

Додатково інформуємо, що 
документи повинні бути подані в 
паперовому або електронному виг-
ляді, завірені особистим підписом 
(за наявності – печаткою) та відска-
новані не пізніше ніж до 10 червня 
2016 року включно.

Контактні дані для подання документів:
e-mail: initialgroupgr@gmail.com 

Тел.: (067) 540-00-22 — голова ініціативної групи Яровий Віктор Миколайович;
           (068) 678-40-08 — секретар ініціативної групи Скачко Ганна Миколаївна.

21 травня в Києво-Свято-
шинському ЦСПР відбувся 2-й 
тур конкурсу соціальних про-
ектів, прооведений ГО «Центр 
розвитку громад» у рамках Про-
грами підтримки громадських 
ініціатив-2016, що фінансуєть-
ся Боярською міською радою. 
За перемогу змагалися 7 про-
ектів, які були подані такими 
громадськими організаціями: 
«Боярський простір», «Рада Во-
лонтерів», «ВелоБоярка», «Центр 
розвитку громад», «Контактер», 
Боярський туристичний клуб 
«Іскра».

Представники цих органі-
зацій взяли участь у публіч-
ному захисті своїх конкурс-
них пропозицій. Боротьба 
була вкрай серйозною: крім 
детальних презентацій, кон-
курсантам довелося відповіс-
ти на численні запитання від 
членів журі, глядачів і навіть 
конкурентів. 

Фінансування від Боярської 
міської ради отримали проекти: 

«Арт-простір: облаштування 
літньої сцени в одному з парків 
Боярки» (ГО «Боярський про-
стір») – 20 000,00 грн.;

«Лісовими стежками: об-
лаштування пілотного лісово-
го екскурсійно-туристичного 
маршруту» («ВелоБоярка») –   
15 000,00 грн.;

«Боярка історична: ство-
рення трьох інтернет-ресурсів 
з історичної тематики» – (ГО 
«Контактер») – 10 000,00 грн.;

«Шляхами Будаївських гай-
дамаків: військово-патріотична 

гра» (ГО «Рада Волонтерів») –     
5 000,00 грн.

Без фінансування залиши-
лись проекти: 

«Боярка туристична: роз-
робка та прокладання турис-
тичного маршруту в околицях 
міста Боярка» – БТК «Іскра»;

«Шалена Боярка: Конкурс 
графіті» – ГО «Рада Волонтерів»;.

«Дума про вчителів: завер-
шення фільму про поета-ди-
сидента Івана Коваленка та 
його дружину» – ГО «Центр 
розвитку громад».

Оцінювала проекти затвер-
джена розпорядженням місь-
кого голови конкурсна комісія 
у складі:

Олександр Зарубін – місь-
кий голова, голова комісії;

Тетяна Кочкова – заступник 
міського голови, заступник го-
лови комісії;

Мар’яна Слєпова – спеці-
аліст відділу з питань освіти, 
культури, молоді, спорту та со-
ціального захисту, секретар ко-
місії.

Члени комісії:
Сергій Вацко – 
учасник АТО;
В’ячеслав Сенчук – 
громадський активіст;
Валерій Дубовецький –
представник ГО 
«Громадський форум»;
Зоя Виборна – 
депутат Боярської міської 
ради (була відсутня на 2-му турі).

 Інформаційно-аналітична 
служба ЦСПР

ВИЗНАЧЕНО ПЕРЕМОЖЦІВ 
КОНКУРСУ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

26 травня відбулося урочисте 
відкриття меморіальної дошки 
Григорію Лук’яновичу Шимку на 
будинку по вул. Саксаганського, 
41/38, в якому з 1961 до 1975 рр. 
він жив. 

Віддати належну шану та по-
дякувати за відвагу та мужність 
прийшли небайдужі люди. Тихо 
схиливши голови, вони несли 
квіти, які так само воліли мов-
чати, адже будь-які слова в той 
момент були зайві. 

Почувши історію життя 
Григорія Лук’яновича, поспіл-
кувавшись з його знайомими та 
близькими, можна з упевненіс-
тю сказати, що герої не вмира-
ють, а назавжди залишаються в 
наших серцях і вони є прикла-
дом для наслідування молодим 
поколінням.
Біографічна довідка. 

Григорій Лук’янович Шим-
ко – Герой Радянського Союзу, 
старший льотчик 97-го гвардій-
ського штурмового авіаційного 

полку 4-ї гвардійської штурмо-
вої авіаційної дивізії 5-го штур-
мового авіаційного корпусу 5-ї 
повітряної армії 2-го Україн-
ського фронту, гвардії лейте-
нант. 

Народився 28 лютого 1919 
року в селі Хрінівка Ільниць-
кого району Вінницької облас-
ті. Закінчив 7 класів середньої 
школи. Працював у Макіївці 
Донецької області на шахті.

У 1940 р. мобілізований до 
лав Червоної армії. У 1943 р. 
закінчив Ворошиловградську 
військово-авіаційну школу                   
пілотів. У боях на фронтах Дру-
гої світової війни з жовтня 1943 
р. воював на 2-му Українському 
фронті. 

До травня 1945 року гвардії 
лейтенант Г. Л. Шимко здійс-
нив 203 бойових вильоти на 
штурмовику. За цей період він 
знищив і вивів з ладу 78 воро-
жих танків, 180 машин, 47 за-
лізничних вагонів, 3 паровози, 
17 різних складів, 27 одиниць 

артилерійської зброї, 14 арти-
лерійських батарей, 9 бензо-
цистерн, знищено близько 700 
солдат та офіцерів ворога. На 
аеродромах та в повітряних 
боях знищено 5 літаків против-
ника.

Указом Президії Верховної 
Ради СРСР від 15 травня 1946 
року «За зразкове виконання 
бойових завдань зі знищення 
живої сили і техніки против-
ника і проявлені при цьому 
мужність і героїзм» гвардії лей-
тенанту Григорію Лук’яновичу 
Шимку присвоєно звання           
Героя Радянського Союзу з 
врученням ордена Леніна і ме-
далі «Золота Зірка» (№ 9013). 
Нагороджений двома ордена-
ми Червоного Прапора, трьома 
орденами Вітчизняної війни 
1-го ступеня, двома орденами 
Червоної Зірки, орденом Слави 
3-го ступеня та медалями. 

У 1947 р. закінчив Краснодар-
ську вищу авіаційну школу штур-
манів. Після війни продовжував 
військову службу, а з 1962 р. ма-
йор Григорій Шимко – у відстав-
ці. З 1961 р. Григорій Лук’янович 
переїхав до Боярки, де отримав 
квартиру. 

26 травня 2003 р. перестало 
битися серце Героя Радянсько-
го Союзу. Похований у Києві на 
міському кладовищі «Берківці».

Юлія Вишнякова

СЛІД КРИЛАТОЇ ДУШІ



4 27 травня 2016
№ 10 (293)ВАЖЛИВО

21 травня на міському стадіоні 
стартував VІІ міжнародне авторалі 
серед осіб з інвалідністю «Каштани 
Київщини – 2016». Цьогорічні зма-
гання співпали з 20-річчям Боярсько-
го клубу інвалідів «Ікар» – постійного 
учасника й одного з організаторів 
цих перегонів.

Ці змагання стали ще однією 
спортивною візитівкою нашого міс-
та. Цього року до участі в ралі були 
заявлені 10 закордонних екіпажів з 
Німеччини, Польщі, Чехії, Молдо-
ви. Та через недостовірну інформа-
цію про події в Україні та численні 
розповіді про «злих бандерівців», 
приїхати зважилися лише білоруські 
ралісти. Що ж до України, то нашу 
державу на змаганнях представля-
ли спортсмени з Херсону, Чернів-
ців, Дніпропетровська, Кривого 
Рогу, Світловодська, Білої Церкви, 
Одеси, Броварів, Обухова, Переяс-
лав-Хмельницького тощо. Загальна 
кількість учасників – близько 100 
чоловік: 33 екіпажі (пілот та штур-
ман), ті, хто супроводжував учасни-
ків, групи підтримки. 

Учасників вітали Боярський 
міський голова Олександр Зарубін, 
директор обласного центру «Ін-
васпорт» Марія Вінніченко та інші. 
Пісні про Україну подарували при-
сутнім вихованки Боярського бу-
динку культури, а вдячні учасники 
змагань влаштували справжню дис-
котеку на візках, яка неабияк врази-
ла всіх присутніх! 

Екіпажі виходять на старт. Остан-
ній інструктаж та практична пере-
вірка готовності під час проходження 
«змійки». Попереду – кілометри сла-
лому від Боярки до Броварів, вітання 
біля Київської обласної державної 
адміністрації, а ввечері – святковий 
концерт.

Золотими призерами ралі «Ка-
штани Київщини – 2016» у І класі 
автомобілів стали Олег та Світлана 

Шевчуки (Первомайськ), ІІ клас – 
Гончаренко Юрій та Іванічев Ігор 
(Світловодськ), ІІІ клас – Качель-
ніков Сергій та Карпінська Галина 
(Тетіїв). Що ж до двох боярських 
екіпажів, то вони посіли VI місце в 
І класі (екіпаж №19: Пасічник Сер-
гій та Максіамович Юрій) та ІV міс-
це у ІІІ класі (екіпаж № 4: Оревін 
Олександр та Чернуха Микола).    

Кращий рибалка «Каштанів          
Київщини»

Після шаленого адреналіну під 
час перегонів варто відпочити! Тож 
22 травня у Забір’ї відбувся турнір зі 
спортивного лову риби поплавковою 
вудкою серед учасників ралі «Кашта-
ни Київщини». Такий активний від-
починок на природі подарували учас-
никам організатори змагань.

Чемпіоном в особистому заліку 
став Андрій Сакевич (Біла Церква), 
якому вдалося впіймати найбільшу 
рибу – коропа вагою 1 кг 656 г! Сріб-
ною призеркою в особистому заліку 
та «золотою» в номінації «жінки-
рибалки» стала Вікторія Чепур. А 
бронзовим призером став Артем 
Бурич.  

Всі переможці були нагородже-
ні медалями та цінними подарун-
ками. Та, мабуть, найціннішими 
нагородами стали ті незабутні вра-
ження, які подарувала їм Київщина.

Думки з приводу
Азарт змагань, мальовнича при-

рода, друзі, смачна юшка, а також 
медалі та пам’ятні дипломи – що 
ще потрібно для того, щоб відчути 
себе щасливим? Традиційно інва-
лідів називають «людьми з обме-
женими можливостями». Але саме 
на відкритті цьогорічних змагань 
прозвучала пропозиція назвати пе-
регони «Ралі без обмежень». Спос-
терігаючи, як ці люди вміють радіти 
життю і насолоджуватися ним, з 
цим важко не погодитись. 

РАЛІ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

24 травня бійці громадського фор-
мування «Боярський міський патруль», 
отримавши офіційну реєстрацію, ви-
йшли у свій перший рейд. 

Нагадаємо, що особовий склад 
«БМП» складається із мешканців        
м. Боярка. Переважно – це громадя-
ни, які брали участь і залучалися для 
виконання спеціалізованих завдань 
у зоні антитерористичної операції 
на сході країни. 

Ранок почався з інструктажу, 
який провів для своїх підлеглих 
начальник «Боярського місько-
го патруля» Володимир Макаров. 
Серед першочергових завдань – 
забезпечення громадського по-
рядку та безпеки населення, здій-
снення контролю за дотриманням 
благоустрою у м. Боярка, протидія 
правопорушенням тощо. У нічній 
час – патрулювання потенційно 
небезпечних територій. 

Володимир Григорович заува-
жив, що з початком літа слід очіку-
вати зростання вуличних крадіжок. 
Він наголосив, що під час патрулю-
вання потрібно записувати адреси, 
за якими виявлено адміністративні 
порушення (купа сміття чи піску 
біля приватного подвір’я, зарості 
бур’яну) з метою подальшого скла-
дання протоколу. Звернув увагу на 

те, що боротьба з шумом у нічний 
час – це також одне із завдань БМП. 

«Наша зброя – суворе дотри-
мання законності, наша такти-
ка – роз’яснювальна робота та 
попередження», – закінчує ін-
структаж Володимир Григорович. 

Ввечері під час загального 
шикування підрозділу патруль-
них привітали міський голова 
Олександр Зарубін та перший за-
ступник міського голови Валерій 
Шульга. 

«Вітаю вас з першим робочим 
днем. Ми покладаємо на вас вели-
кі надії щодо наведення порядку в 
місті, – наголосив Олександр За-
рубін. – Адже саме ви будете до-
помагати і поліції, і владі наводи-
ти у Боярці лад». 

«Ніхто, крім нас» — цей девіз 
аеромобільних військ бійці при-
везли з АТО і ці ж слова вони об-
рали найголовнішим критерієм 
ставлення до своєї роботи тут, у 
мирній Боярці. 

Для оперативного реагування 
на повідомлення про правопору-
шення створено диспетчерську 
цілодобову службу, яка буде при-
ймати повідомлення від громадян 
за тел.: 

(068) 876-43-97 та 
(063) 588-93-43. 

ПЕРШИЙ РЕЙД БМП

У кожному будинку є медичний 
термометр, який ми всі використову-
ємо при перших ознаках нездужання. 
Але може статися і так, що до не-
здужання призведе сам термометр, 
якщо його випадково розбити.

Ртуть небезпечна. Потрапити в 
організм вона може двома шляха-
ми: через травний тракт або через 
дихальні шляхи. Результат – ртут-
не отруєння, що довгий час може 
не викликати побічних симптомів.

Особливо шкідливі пари ртуті. 
Випаровуватися вона починає при 
будь-якій плюсовій температурі, 
причому чим вища температура, 
тим швидше відбувається випаро-
вування.

Основні симптоми отруєння 
ртуттю: слабкість, загальне незду-
жання, втрата апетиту, болі в горлі 
під час ковтання, сильний голо-
вний біль, присмак металу у роті, 

посилене слиновиділення, набряк-
лість і кровоточивість ясен, нудота 
і блювота.

Що потрібно робити
Виведіть з приміщення всіх лю-

дей, у першу чергу дітей, інвалідів, 
людей похилого віку. Захистіть орга-
ни дихання, хоча б вологою марле-
вою пов’язкою. Одягніть гумові ру-
кавички, щоб захистити шкіру рук.

Обмежте доступ до місця розливу. 
Ртуть прилипає до поверхонь і може 
бути легко рознесена на підошвах до 
інших ділянок приміщення.

Негайно починайте збирати 
ртуть: збирайте спринцівкою великі 
кульки і відразу скидайте їх у скляну 
банку з розчином (2 г перманганату 
калію на 1 літр води). Вода потріб-
на для того, щоб ртуть не випаро-
вувалася. Банку тримайте далеко 
від нагрівальних приладів. УВАГА! 
Пам’ятайте, що збір крапель ртуті і 
осколків треба здійснювати від пе-
риферії до центру приміщення.

Дрібні крапельки можна зібра-
ти за допомогою шприца, гумової 
груші, двох листів паперу, лейко-
пластиру, скотчу, мокрої газети, які 
теж необхідно скинути в банку.

Вимийте забруднені місця 
мильно-содовим розчином (400 
грамів мила і 500 грамів кальцино-
ваної соди на 10 літрів води).

Зачиніть приміщення після оброб-
ки так, щоб не було сполучення з інши-

ми приміщеннями, і провітріть його.
Якщо йдеться про розлив більш 

значної кількості ртуті, слід вико-
нати всі застереження щодо безпе-
ки та негайно викликати фахівців 
Служби порятунку «101».

Що робити не можна
1. Не можна викидати розбитий 

термометр у сміттєпровід. Два гра-
ми ртуті здатні забруднити шість 
тисяч кубометрів повітря.

2. Не можна підмітати ртуть ві-
ником: жорсткі прути тільки роз-
дрібнюють отруйні кульки в дріб-
ний ртутний пил.

3. Не можна збирати ртуть за до-
помогою пилососа: повітря полег-
шує випаровування рідкого металу. 
До того ж, пилосос після цього до-
ведеться відразу ж викинути.

4. В жодному разі не можна ство-
рювати протяг до того, як ви зібрали 
ртуть, адже блискучі кульки розле-
тяться по всій кімнаті.

5. Не можна прати одяг і взуття, 
які контактували з ртуттю в праль-
ній машині. Якщо є можливість, 
цей одяг краще викинути.

6. Не можна спускати ртуть у 
каналізацію. Вона має властивість 
осідати в каналізаційних трубах. А 
витягти ртуть з каналізації неймо-
вірно складно.

Києво-Святошинський РВ ГУ ДСНС 
України  у Київській області

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО РОЗБИВСЯ ТЕРМОМЕТР

18 травня в Тарасівці відбувся 
районний етап Всеукраїнської дитячо-
юнацької гри «Сокіл» («Джура»). Участь у 
ньому взяли 38 команд із навчальних 
закладів Києво-Святошинського району. 

Це перший в історії Киє-
во-Святошинського району 
козацький військово-патріо-
тичний захід. Тому учасників 
змагань привітали почесні гос-
ті: народний депутат України 
Михайло Гаврилюк, військо-
вий комісар Києво-Святошин-
ського районного комісаріату 
Олег Гончарук, сільський голо-
ва Тарасівки Володимир Сизон.

У глибині душі кожного укра-
їнця живе козак. Та козак – це не 
той, хто одягнений у шаровари та 
вишиванку, а воїн за духом, го-
товий свідомо захищати честь і 
свободу рідної землі. Саме тому 
до програми змагань увійшли 
не лише етапи військово-спор-
тивного спрямування (стрільба з 
пневматичної гвинтівки, поста-
новка наметів, одягання проти-
газу та перенесення потерпілого 
на ношах, перетягування канату 
тощо), а й історична вікторина.

Почесне право підняти пра-
пор України отримали призери 
минулорічної обласної гри «Со-
кіл» («Джура»): Аліна Віргун 
(учениця Тарасівської ЗОШ) 
та Вадим Слєсарєв з Боярської 
гімназії. 

Всі Боярські ЗОШ та Гім-
назія мали своїх представників 
на змаганнях. До трійки ліде-
рів увійшла команда Боярської 
гімназії (ІІ місце). Чемпіонами 
вишколу стали тарасівчани, а 
бронзовим призером – команда 

Вишнівської ЗОШ № 3.
Закінчились змагання кон-

цертом, який для юних козаків 
підготували вихованці ЦТМ 
«Оберіг» – зразкового хорео-
графічного ансамблю «Соне-
чко» та народної студії естрад-
но-народного співу «Перлина». 
Також у концертній програмі 
взяли участь гуртківці секції 
«Тхеквондо» і ансамбль «Дзві-
ночок» Вишнівського центру 
творчості дітей та юнацтва.

КОЗАЦЬКИЙ ВИШКІЛ У ТАРАСІВЦІ

24 травня лікаря-педіатра 
Аду Глібівну Нєкрасову привіта-
ли голова Боярської міської ор-
ганізації ветеранів війни, праці 
та збройних сил Лідія Хоменко, 
голова Києво-Святошинської ра-
йонної організації Спілки ветера-
нів Афганістану Лариса Козлен-
ко та депутат Боярської міської 
ради Олександр Семко.

«Роки пробігли в праці, тому 
й непомітно. І 91-й день народ-
ження настав несподівано. Але 
тим ясніше розумію, що книга 
життя ще не прочитана», – гово-
рить схвильована іменинниця. І 
розчулено дякує за щирі вітання, 
за квіти, за проявлену увагу.

Народилася Ада Глібівна 
24 травня 1925 року в м. Лубни 
Полтавської області. Після за-
кінчення школи вступила до 
медичного інституту, обравши 
фах педіатра-фтізіатра. А от 
опановувати професію довело-
ся в бойових умовах (працювала 
у військовому госпіталі), коли 
ціна помилки – людське життя.

Після війни вийшла заміж, 
переїхала до Боярки. І 42 роки 
пропрацювала у дитячому са-
наторії Міністерства оборони. 
«Після війни хотілося забути 
жах і смерть, тому з головою 

поринула у роботу, присвятив-
ши себе майбутньому – дітям. 
Здається, що дитячому лікареві 
простіше, ніж фронтовому. Але 
так лише здається. Той, від кого 
залежить дитяче здоров’я, не 
має права на помилку», – впев-
нено говорить Ада Глібівна.

Мабуть, саме тому була прик-
ладом для колег, користувалася 
заслуженою любов’ю своїх ма-
леньких пацієнтів, а на додачу 
зазнала слави дзвінкоголосої спі-
вачки, адже була постійним учас-
ником художньої самодіяльності. 

Ада Глібівна Нєкрасова – вете-
ран Другої світової війни, ветеран 
праці. Нагороджена державними 
нагородами. Все життя лікувала 
людей. Мабуть, дійсно: багатство 
не в грошах, а в друзях і в роках. 
Довгі роки – Божа милість, яка 
далеко не кожному з нас дарована. 
Тому й не заростає до затишного 
будиночку під кронами боярських 
сосон стежина людської вдячності.

А ми приєднуємося до най-
щиріших вітань і зичимо Аді 
Глібівні Нєкрасовій міцного 
здоров’я, любові рідних та друзів. 

ЛІТА НА СОТНЮ ПОВЕРНУЛИ 
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Про встановлення дорожніх 
знаків у м. Боярка по вулицях: 
Шевченка, С/г технікум, Садова, 
Маяковського

Керуючись Законами Украї-
ни «Про місцеве самоврядування 
в Україні», «Про дорожній рух», 
з метою поліпшення організації 
дорожнього руху та його безпеки, 
забезпечення внутрішньої мере-
жі доріг у м. Боярка ,— 

ВИКОНКОМ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ ВИРІШИВ:

1. Комунальному підпри-
ємству «БГВУЖКГ» погодити 
з Києво-Святошинським відді-
лом поліції встановлення всіх 
необхідних дорожніх знаків по 
вулицях, які прийнято на ба-
ланс територіальної громади 
міста та таких, що не увійшли 
до Схеми організації дорожньо-
го руху, а саме: вул. Шевченка, 
вул. С/г технікум, вул. Садова, 
вул. Маяковського; встанов-
лення таких дорожніх знаків.

2. Комунальному підприєм-
ству «БГВУЖКГ» провести від-
повідні роботи щодо встанов-
лення таких дорожніх знаків.

3. Контроль за виконанням 
цього рішення покласти на за-
ступника міського голови за 
відповідним напрямком.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА             О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 19 травня 2016 року  № 25/2
м. Боярка

Про встановлення дорожньо-
го знаку 3.21 «В’їзд заборонено» 
по провулку Білогородський у          
м. Боярка 

Керуючись Законами Укра-
їни «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», «Про дорож-
ній рух», з метою поліпшення 
організації дорожнього руху 
та його безпеки, забезпечен-
ня внутрішньої мережі доріг у                          
м. Боярка, – 

ВИКОНКОМ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ ВИРІШИВ:

1. Надати згоду КП «Бояр-
ське ГВУЖКГ» на встанов-
лення дорожнього знаку 3.21 
«В’їзд заборонено» на в’їздах 
у провулок Білогородський з 
вул. Хрещатик та вул. Білого-
родської.  

2. Комунальному підпри-
ємству «БГВУЖКГ» погодити 
з Києво-Святошинським від-
ділом поліції встановлення 
дорожнього знаку 3.21 «В’їзд 
заборонено» по провулку Біло-
городський.

3. Контроль за виконанням 
цього рішення покласти на за-
ступника міського голови за 
відповідним напрямком.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА            О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 19 травня 2016 року   № 25/1
м. Боярка

Про внесення змін до рішення 
чергової 3 сесії Боярської міської  
ради VII скликання від 22.12.2015 
року № 3/18 «Про затвердження 
міського бюджету на 2016 рік»

Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 За-
кону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Бюджетним 
кодексом України, рішенням Бо-
ярської міської ради VII скликан-
ня від 22.12.2015 року № 3/18 «Про 
затвердження міського бюджету на 
2016 рік», відповідно до листа за-
ступника начальника управління 
фінансів Києво-Святошинської 
РДА від 13.05.2016 р. № 04-10/208, –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

1. Збільшити доходи загально-
го фонду міського бюджету по КДК 
41035003 за рахунок субвенції з 
районного бюджету на утримання 
дошкільних та клубних закладів на           
1 944 000,00 грн.

2. Збільшити видатки місько-
го бюджету за рахунок субвенції з 
районного бюджету на утримання 
дошкільних та клубних закладів на 
1 944 000,00 грн.:

по КФК 070101
по КЕКВ 2111 збільшити асиг-

нування на 1 121 600,00 грн. 
по КЕКВ 2272 збільшити асиг-

нування на 15 000,00 грн.
по КЕКВ 2273 збільшити асиг-

нування на 200 000,00 грн.
по КЕКВ 2274 збільшити асиг-

нування на 388 700,00 грн.
Всього : 1 725 300,00 грн.
по КФК 110204
по КЕКВ 2111 збільшити асиг-

нування на 164 830,00 грн. 
по КЕКВ 2210 збільшити асиг-

нування на 2 970,00 грн. 
по КЕКВ 2272 збільшити асиг-

нування на 900,00 грн. 
по КЕКВ 2275 збільшити асиг-

нування на 50 000,00 грн. 
Всього : 218 700,00 грн.
3. Внести зміни до функціо-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

Позачергова 11 сесія
РІШЕННЯ № 11/350

від 24 травня  2016 року  м. Боярка

нальної та економічної структури 
видатків загального фонду міського 
бюджету  в межах планових асигну-
вань, а саме: 

по КФК  100203 КЕКВ 2610 
зменшити на 1 315 000,00 грн. (по-
точні трансферти КП «БГВУЖКГ»)

по КФК 100103 КЕКВ 2610 
збільшити на 1 115 000,00 грн., а 
саме:

(1 000 000,00 грн. – дотація КП 
«Боярка-Водоканал» оплата елек-
троенергії, 

115 000,00 грн. – дотація КП 
«БГВУЖКГ» на придбання матері-
алів для виготовлення контейнерів 
для сміття)

по КФК 100202 КЕКВ 2610 
збільшити на 200 000,00 грн. (по-
точні трансферти КП «Боярка-Во-
доканал» на придбання люків)

4. Внести зміни до функціональ-
ної та економічної структури видатків 
загального фонду міського бюджету 
за рахунок залишку коштів на поча-
ток 2016 року в сумі 113 000,00 грн., а 
саме: 

по КФК 100103 КЕКВ 2610 збіль-
шити на 98 000,00 грн. (дотація КП 
«Боярка-Водоканал» для проведення 
аудиторської перевірки діяльності 
підприємства)

по КФК  150102 КЕКВ 2282 
збільшити на 15 000,00 грн. (прове-
дення та організація концерту «Ве-
чір пам’яті Р. Горобця»)

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
5. Збільшити доходи спеціаль-

ного фонду міського бюджету (бю-
джету розвитку) по КДК 41035003 
за рахунок субвенції з районного 
бюджету на 1 444 600,00 грн.

6. Збільшити видатки спеціаль-
ного фонду міського бюджету (бю-
джету розвитку) за рахунок субвенції 
з районного бюджету на 1 444 600,00 
грн., а саме:

по КФК 110204 КЕКВ 3110 збіль-
шити на 104 000,00 грн. (придбання 
музичної апаратури для клубного 
закладу)

по КФК 150101 КЕКВ 3210 збіль-
шити на 1 340 600,00 грн. (капітальні 
трансферти КП «БГВУЖКГ» на бу-
дівництво спортивного майданчика 
за адресою: вул. Лінійна, 28)

Укласти з Києво-Святошин-
ською районною радою угоду про 
прийняття коштів районного бю-
джету у вигляді субвенції до місь-
кого бюджету на утримання до-
шкільних та клубних закладів міста 
Боярка, придбання музичної апара-
тури для клубного закладу та будів-
ництво спортивного майданчика за 
адресою: вул. Лінійна, 28. 

7. Внести зміни до функціо-
нальної та економічної структури 
видатків спеціального фонду місь-
кого бюджету в межах планових 
асигнувань, а саме: 

по КФК 150101 КЕКВ 3142 
зменшити на 350 000,00 грн. (ре-
конструкція кінотеатру ім. Остров-
ського – 350 000,00 грн.)

по КФК 150101 КЕКВ 3122 збіль-
шити на 350 000,00 грн. (проекти бу-
дівництва 7-и котелень ДНЗ на твер-
допаливних котлах)

8.Внести зміни до функціональ-
ної та економічної структури ви-
датків спеціального фонду міського 
бюджету (бюджету розвитку) за ра-
хунок залишку коштів на початок 
2016 року, а саме: 

по КФК 150101 КЕКВ 3132 
збільшити на 37 200,00 грн. (капі-
тальне будівництво та введення в 
експлуатацію електричних мереж 
зовнішнього електропостачання 
об’єкта від місця забезпечення по-
тужності ТП №94 до точки приєд-
нання за адресою: парк Шевченка, 
м. Боярка)
Перенаправити кошти:

виділені раніше КП «Боярка-
Водоканал» по КФК 150101 КЕКВ 
3210 на оплату ТЕО для рекон-
струкції відновлення системи водо-
постачання та водовідведення в м. 
Боярка, на виконання проектних 
робіт по реконструкції водопровід-
ної мережі по вул. Вербна в м. Бояр-
ка в сумі 120 500,00 грн.

9. Внести відповідні зміни до 
додатку 1, 3, 5, 6, 7 «Рішення про 
затвердження міського бюджету на 
2016 рік».

10. Контроль за виконанням дано-
го рішення покласти на першого за-
ступника міського голови Шульгу В. В.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА            О. О. ЗАРУБІН

Про внесення змін до Положен-
ня про здійснення закупівель струк-
турними підрозділами виконавчого 
комітету Боярської міської ради, 
комунальними підприємствами те-
риторіальної громади міста Боярка 
та іншими одержувачами та розпо-
рядниками коштів бюджету міста 
Боярка та коштів комунальних під-
приємств у системі електронних дер-
жавних закупівель ProZorro

Відповідно до ст. 30 Закону 
України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 
20.05.2015 р. № 501-р «Про реаліза-
цію пілотного проекту щодо впро-
вадження процедури електронних 
закупівель товарів», враховуючи 
лист Міністерства економічно-
го розвитку і торгівлі України від 
13.08.2015 р. № 3302-05/26761-06 
«Щодо інформування стосовно 
пілотного проекту щодо впровад-
ження процедури електронних за-
купівель товарів», розпорядження 
Боярського міського голови від 
20.01.2016 р. № 02-14/4 «Про забез-
печення прозорості та відкритості 
при здійсненні державних закупі-
вель», – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Положення 

про здійснення закупівель струк-
турними підрозділами виконавчого 
комітету Боярської міської ради, 
комунальними підприємствами те-
риторіальної громади міста Боярка 
та іншими одержувачами та розпо-
рядниками коштів бюджету міста 
Боярка та коштів комунальних під-
приємств у системі електронних 

державних закупівель ProZorro, а 
саме:

пп. 2.3 п. 2 «Сфера застосуван-
ня» Положення викласти в такій 
редакції:

Закупівля здійснюється відпо-
відно до бюджетних призначень, 
згідно із затвердженими коштори-
сами та планами асигнувань загаль-
ного і спеціального фондів міського 
бюджету та додатку до річного пла-
ну закупівель, які оприлюднюються 
на офіційному веб-порталі та дру-
кованому засобі масової інформації 
Боярської міської ради впродовж 
десяти робочих днів із дня затверд-
ження річного плану або змін до 
нього.

Доповнити п. 2 «Сфера застосу-
вання» Положення, а саме: 

пп. 2.6. З метою прискорення 
закупівель в окремих випадках до-
зволяється закупівля товарів без 
проведення процедур, визначених 
цим Положенням:

2.6.1. Комунальними підпри-
ємствами територіальної громади 
міста Боярка запасних частин, які 
є нагально необхідними для лікві-
дування аварійних ситуацій, запас-
них частин та послуг, що необхідні 
для ремонту транспорту та техніки, 
яка знаходиться на балансі цих під-
приємств, із обов’язковим додер-
жанням вимог визначених у п. 4.13. 
цього Положення за умови, що вар-
тість закупівлі становить до 50 тис. 
грн.;

2.6.2. Структурними підрозділа-
ми виконавчого комітету Боярської 
міської ради, комунальними під-
приємствами територіальної грома-
ди міста Боярка та іншими одержу-
вачами та розпорядниками коштів 
бюджету міста Боярка та коштів ко-
мунальних підприємств у випадку 
проведення закупівель із додержан-
ня процедур, визначених цим По-
ложенням, більш ніж 2-х (двох) ра-
зів підряд та визнаних такими, що 

не відбулись у зв’язку з відсутністю 
пропозицій та із обов’язковим до-
держанням вимог, визначених у п. 
4.13. цього Положення.

П. 4. Порядок здійснення закупі-
вель доповнити пунктом 4.13:

4.13. У випадку застосування пп. 
2.6.1, 2.6.2 цього Положення, кожна 
така закупівля повинна обов’язково 
супроводжуватись особистим погод-
женням міського голови у письмо-
вому вигляді за відповідною проце-
дурою. Вищезазначені погодження 
повинні в обов’язковому порядку 
бути оприлюдненні на веб-сайті 
Боярської міської ради не пізніше 5 
(п’яти) робочих днів з дня їх підпи-
сання та містити наступну інформа-
цію: назву структурного підрозділу 
виконавчого комітету Боярської 
міської ради та/або комунального 
підприємства територіальної гро-
мади міста Боярка та/або іншого 
одержувача та розпорядника коштів 
бюджету міста Боярка та коштів ко-
мунальних підприємств, підставу 
для здійснення закупівлі із застосу-
ванням пп. 2.6.1 та/або 2.6.2 цього 
Положення, назву контрагента, у 
якого було придбано товар, перелік 
таких товарів (товару) та ціна цих 
товарів (товару) за одиницю із за-
значенням їх кількості.

2. Затвердити зміни та доповнен-
ня до Положення про здійснення 
закупівель товарів структурними 
підрозділами виконавчого коміте-
ту Боярської міської ради, кому-
нальними підприємствами терито-
ріальної громади міста Боярка та 
іншими одержувачами та розпо-
рядниками коштів бюджету міста 
Боярка та коштів комунальних під-
приємств у системі електронних 
державних закупівель ProZorro.

3. Контроль за виконанням цього 
рішення покласти на першого заступ-
ника міського голови.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА            О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

позачергова 10 сесія
РІШЕННЯ № 10/346

від 19 травня 2016 року   м. Боярка

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

позачергова 10 сесія 
РІШЕННЯ 10/348

від 19 травня 2016 року   м. Боярка

Про надання згоди на добро-
вільне об’єднання територіаль-
них громад

Відповідно до ч. 1 ст. 6 За-
кону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних гро-

мад», розглянувши ініціативу 
(пропозиції) міського голови щодо 
об’єднання територіальних громад 
міста Боярка та сіл Малютянка, 
Іванків Малютянської сільської 
ради, враховуючи результати гро-
мадських обговорень, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Дати згоду на добровільне 
об’єднання територіальних гро-
мад міста Боярка і сіл Малю-
тянка та Іванків Малютянської 

сільської ради в Боярську тери-
торіальну громаду з центром у 
місті Боярка.

2. Міському голові зверну-
тися до Малютянської сільської 
ради з пропозицією про добро-
вільне об’єднання територіаль-
них громад.

3. Делегувати до складу робочої 
групи з підготовки проектів рішень 
щодо добровільного об’єднання те-
риторіальних громад:

Зарубіна Олександра Олексан-
дровича міського голову;

Шульгу Валерія Володи-
мировича першого заступника 
міського голови;

Романченко Ольгу Ігорівну 
секретаря ради.

4. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на се-
кретаря ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА     О. О. ЗАРУБІН

Відповідно до Закону України 
«Про статус депутатів місцевих 
рад», 4 червня о 13:00 за адре-
сою: вул. Молодіжна, 12/2 (хол 
гуртожитку) відбудеться звітна 
зустріч депутата Боярської місь-
кої ради Олександра Борецького, 
обраного по виборчому округу         
№ 12 (вул. Білгородська, 25-27). 

Запрошуємо на зустріч бо-
ярчан, які проживають на те-
риторії виборчого округу № 12, 
та жителів депутатського округу 
№ 28 (вул. Молодіжна, 1-а – 4, 
5 – 5/1, 6, 7, 8 – 10, 11 – 12, 12/2, 
13 – 52, 56, 58, 60 – 62/2, вул. 
Саксаганського).

Коло питань зустрічі, пе-
редбачених порядком денним: 
діяльність депутата у раді та її 
органах, до яких його обрано, 
про роботу у виборчому і депу-
татському округах, про прийня-
ті радою та її органами рішен-
ня, про хід їх виконання, про 
особисту участь в обговоренні, 
прийнятті та виконанні рішень 
ради, її органів, а також дору-
чень виборців. 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Міністерство охорони здоров’я 
затвердило новий Санітарний ре-
гламент для дошкільних навчальних 
закладів. Про це повідомляє прес-
служба Міносвіти.

Новий санітарний регламент 
передбачає умови, що сприятимуть 
створенню дитячих садків, у тому 
числі у житлових та нежитлових 
приміщеннях.

Основними перевагами ново-
го регламенту є те, що за відсут-
ності харчоблоку у дошкільному 
навчальному закладі допускається 
постачання готової продукції опе-
раторами ринку харчових продуктів 
за умови дотримання вимог Закону 
«Про основні принципи та вимоги 
до безпечності та якості харчових 
продуктів».

Відтепер, у разі відсутності влас-
ної пральні, прання білизни може 
здійснюватись іншими пральнями, 
за винятком пралень, що обслуго-
вують інфекційні заклади охорони 
здоров’я, об’єкти хімічної та іншої 
небезпечної промисловості.

Документом знято заборону 
щодо використання для дітей дво-
ярусних ліжок.

Ще однією особливістю ново-
го санітарного регламенту для дит-
садків є те, що після перенесеного 
інфекційного захворювання при-
ймання дітей до ДНЗ дозволяється 
лише за наявності медичної довідки 
закладу охорони здоров’я, в якому 
дитина перебувала під медичним 
наглядом.

Діти після тимчасової відсут-
ності у дошкільному навчальному 
закладі з інших причин прийма-
тимуться без медичних довідок, за 
умови відсутності явних ознак за-
хворювання.

У документі відсутня дрібна 
регламентація (наприклад, висота 
бортиків пісочниці або діаметр сті-
йок огородження ліжок, дитячого 
манежу тощо), але при цьому чітко 
визначені вимоги до чистоти, орга-
нізації харчування, температурного 
режиму, освітлення, утримання ба-
сейнів, розпорядку дня дитини.

ЗАТВЕРДЖЕНО НОВИЙ 
САНІТАРНИЙ РЕГЛАМЕНТ 
ДЛЯ ДИТСАДКІВ

ДЕПУТАТСЬКІ ЗВЕРНЕННЯ
Перед початком 11 поза-

чергової сесії Боярської міської 
ради депутат Олександр Бо-
рецький оголосив депутатські 
звернення щодо придбання з 
подальшим встановленням на 
прохання виборців дитячих 
та спортивних майданчиків з 
тренажерним обладнанням по 
вул. Білогородській, 23 (за КСР 
ЦТМ «Оберіг»), по вул. Білого-
родській, 25 та 27, по вул. Мо-
лодіжній, 12, а також щодо впо-
рядкування цих прибудинкових 
територій. 

Ще одне звернення стосу-
ється придбання та встановлен-
ня обмежувачів швидкості по 
вул. П. Сагайдачного (напроти 
ДНЗ «Даринка») та встановлен-
ня світлофорного об’єкта на пе-
рехресті вулиць Білогородської 
та П. Сагайдачного.
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Про затвердження Програми 
регулювання та розвитку земель-
них відносин на території  міста 
Боярка на 2016 рік    

З метою захисту інтересів 
територіальної громади міста у 
сфері земельних відносин, впо-
рядкування, раціонального ви-
користання та охорони земель, 
наповнення міського бюджету 
за рахунок плати за землю, від-
повідно до Законів України 
«Про місцеве самоврядування 
в Україні», «Про землеустрій», 
«Про охорону земель», керу-
ючись Земельним кодексом 
України, Податковим кодексом 
України, Бюджетним кодексом 
України, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму ре-
гулювання та розвитку земель-
них відносин на території міста 
Боярка на 2016 рік.

2. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
постійну депутатську комісію 
з питань стратегічного стало-
го розвитку, містобудування, 
архітектури, організації пу-
блічного простору, земельних 
відносин, охорони навколиш-
нього середовища, зеленого бу-
дівництва та рекреаційних зон.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА          О. О. ЗАРУБІН

 
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 10 сесії Боярської 
міської ради VІІ скликання від 

19.05.2016 р. № 10/347 
ПРОГРАМА

регулювання та розвитку зе-
мельних відносин на території 
міста Боярка на 2016 рік

1. Загальні положення 
Земля є одним із головних 

ресурсів життєдіяльності сус-
пільства, територіальною осно-
вою для всіх видів діяльності 
людини та виробничим факто-
ром багатьох галузей економі-
ки. В соціально-економічному 
розвитку України земельним 
ресурсам завжди належала про-
відна роль. 

Створення ефективної сис-
теми управління земельними 
ресурсами передбачає гарантію 
прав власності та надійний за-
хист прав володіння землею, 
підтримку заходів щодо раці-
онального використання та 
охорони земель, підвищення 
ефективності, планування зем-
лекористування в населених 
пунктах, проведення землевпо-
рядних робіт при проведенні зе-
мельної реформи, збір та аналіз 
статистичних даних, зменшен-
ня кількості земельних спорів.

Використання та охорона 
земель є одним із пріоритетних 
напрямів державної політики 
у сфері природокористування 
і є невід’ємною умовою зба-

лансованого економічного та 
соціального розвитку. Тому ха-
рактер і масштаби земельних 
перетворень визначають темпи 
та ефективність розвитку на-
ціональної економіки, фор-
мування ринкових відносин. 
Проведення земельної рефор-
ми на території міста можливе 
шляхом місцевих програм з пи-
тань використання та охорони 
земель, які визначають склад та 
обсяги першочергових та пер-
спективних заходів щодо вико-
ристання й охорони земель, а 
також обсяги і джерела ресурс-
ного забезпечення їх реалізації.

2. Мета Програми регулю-
вання та розвитку земельних від-
носин на території міста Боярка 
на 2016 рік

Мета Програми регулю-
вання та розвитку земельних 
відносин на території міста Бо-
ярка на 2016 рік (далі – Програ-
ма) – розробка організаційних, 
економічних та інших заходів, 
спрямованих на забезпечення 
збереження, раціонального ви-
користання земельних ресурсів 
та їх охорону шляхом реалізації 
державної політики України 
щодо забезпечення сталого 
розвитку землекористування, 
захисту прав власників і ко-
ристувачів земельних ділянок, 
а також для створення більш 
сприятливих умов для залу-
чення інвестицій у пріоритетні 
галузі економіки міста Боярки, 
наповнення міського бюджету 
за рахунок надходжень від зе-
мельного податку та орендної 
плати за землю.

3. Визначення проблем, на 
розв’язання яких спрямована 
Програма

3.1. Встановлення (зміна) 
межі міста Боярка.

Встановлення меж міста 
дасть можливість створити пов-
ноцінне життєве середовище і 
сприятливі умови для терито-
ріального розвитку з урахуван-
ням інтересів територіальної 
громади м. Боярка, ведення 
контролю за використанням і 
охороною земель, ефективного 
та раціонального використання 
земель комунальної власності 
міста, зменшить кількість зе-
мельних спорів із сусідніми на-
селеними пунктами.

3.2. Інвентаризація земель ко-
мунальної власності міста Боярка.

Інвентаризація земель про-
водиться з метою встановлення 
місця розташування об'єктів 
землеустрою, їхніх меж, роз-
мірів, правового статусу, вияв-
лення земель, що не використо-
вуються чи використовуються 
нераціонально або не за цільо-
вим призначенням, встанов-
лення кількісних та якісних 
характеристик земель, необхід-
них для ведення земельного ка-
дастру, здійснення контролю за 
використанням та охороною зе-
мель і прийняття на їхній осно-
ві відповідних рішень органами 
місцевого самоврядування. 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

позачергова 10 сесія
РІШЕННЯ №  10/347

від 19 травня 2016 року  м. Боярка

Згідно з Порядком прове-
дення інвентаризації земель, 
що затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 
23 травня 2012 року № 513 «Про 
затвердження Порядку прове-
дення інвентаризації земель» (зі 
змінами) об'єктами інвентари-
зації є територія міста та окремі 
земельні ділянки.

Нині у місті є території, 
на яких необхідно провести 
інвентаризацію, а саме: віль-
ні території промислових 
об'єктів, землі загального ко-
ристування, зелені насаджен-
ня міст, землі, що не викорис-
товуються, використовуються 
нераціонально або використо-
вуються з порушенням вимог 
чинного законодавства.

У зв'язку з тим, що одним із 
основних джерел надходжен-
ня коштів до міського бюдже-
ту є надходження від плати за 
землю, проведення інвента-
ризації земель комунальної 
власності міста сприятиме на-
повненню міського бюджету 
за рахунок надходжень від зе-
мельного податку та орендної 
плати за землю.

3.3. Оформлення правовста-
новлюючих документів на право 
користування земельними ділян-
ками комунальної власності Бо-
ярської міської ради.

Набуття права на землю 
громадянами та юридичними 
особами здійснюється шляхом 
передачі земельних ділянок у 
власність або надання їх у ко-
ристування.

Відповідно до ст. 92 Земель-
ного кодексу України, кому-
нальні підприємства одержують 
в користування земельні ділян-
ки на праві постійного користу-
вання земельною ділянкою.

Право постійного користу-
вання земельною ділянкою – 
це різновид права користуван-
ня земельною ділянкою, коли 
об’єкти використовують надані 
їм земельні ділянки без зазда-
легідь визначених термінів.

Зміст права користування 
полягає у можливості отри-
мання корисних властивостей 
земельної ділянки, тобто мож-
ливості її господарського ви-
користання з метою отримання 
прибутку або задоволення влас-
них потреб.

Насамперед слід зазначити, 
що право землекористування є 
не тільки правом, а й обов’язком 
землекористувача. Усі землеко-
ристувачі зобов’язані оформи-
ти документи на право вико-
ристовувати земельні ділянки 
та використовувати їх тільки за 
цільовим призначенням. 

Законом України «Про 
внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо 
розмежування земель держав-
ної та комунальної власності»               
№ 5245-VI, було проведено роз-
межування земель державної та 
комунальної власності. Згідно 
з п. 13 Перехідних положень 

цього Закону, на органи міс-
цевого самоврядування покла-
дено зобов’язання забезпечити 
оформлення комунальними 
підприємствами, установами, 
організаціями права постійного 
користування земельними ді-
лянками, які використовують 
земельні ділянки комунальної 
власності без документів, що 
посвідчують право користуван-
ня ними.

Завдання організації робіт 
з оформлення правовстанов-
люючих документів на землю 
комунальної власності є прі-
оритетним заходом земельної 
реформи. Проведення цих робіт 
дасть можливість упорядкувати 
землеволодіння комунальних 
підприємств та бюджетних уста-
нов міста та запобігти незакон-
них вилучень даних територій.

4. Перелік заходів, обсяг ви-
трат та джерела фінансування 
Програми 

Основним напрямком реа-
лізації Програми є проведен-
ня землеустрою в межах міста 
Боярка. 

Основними заходами Прог-
рами є:

1. Встановлення (зміни) меж 
міста Боярка:

• розробка проекту зем-
леустрою щодо встановлен-
ня (зміни) меж міста Боярка                        
Києво-Святошинського райо-
ну Київської області;

• проведення державної 
землевпорядної експертизи 
проекту;

• затвердження проекту 
землеустрою щодо встанов-
лення (зміни) меж міста та 
перенесення меж міст в натурі 
(на місцевості).

2. Інвентаризація земель те-
риторії міста:

• розробка технічної доку-
ментації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель та іншої 

документації.
3. Оформлення правовста-

новлюючих документів на пра-
во користування земельними 
ділянками комунальної влас-
ності:

• розробка, погодження та за-
твердження відповідних техніч-
них документацій із землеустрою 
та проектів землеустрою;

• проведення державної ре-
єстрації права комунальної 
власності на земельні ділянки 
та інші.

Вирішення цих завдань 
надасть можливість створити 
сприятливі умови для збіль-
шення надходжень коштів до 
міського бюджету.

Обсяги витрат на проведен-
ня основних заходів програми 
наведено в таблиці № 1.

Обсяги витрат, необхідних 
на виконання заходів, передба-
чених Програмою, проводиться 
в межах затверджених видатків 
бюджету м. Боярка на відповід-
ний рік.

5. Координація та контроль 
за ходом виконання Програми

Контроль за ходом виконан-
ня програми здійснює виконав-
чий комітет Боярської міської 
ради та профільні постійні ко-
місії міської ради.

6. Результативність виконан-
ня Програми.

Реалізація Програми дозво-
лить встановити чіткі межі міста, 
що дасть змогу створити умови 
для ведення державного земель-
ного кадастру, впровадження 
інвентаризації земель, яке до-
зволить забезпечити ефективне 
управління земельними ресур-
сами, повне, своєчасне та до-
даткове надходження плати за 
землю, контроль за використан-
ням і охороною земель.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА         О. О. ЗАРУБІН

№
п/п

Основні заходи Орієнтовні обсяги 
витрат по роках, 
тис. грн. 2016

Джерела 
фінансування

1 Встановлення меж міста Бо-
ярка (розробка проекту зем-
леустрою щодо встановлення 
(зміни) меж міста Боярка; пе-
ренесення меж міста Боярка 
в натурі (на місцевості)

400 Міський бюджет 
(ст. 67 Закону
 України «Про
 землеустрій»)

2 Проведення інвентаризації 
земель комунальної влас-
ності міста Боярка (розробка 
технічних документацій із 
землеустрою щодо інвента-
ризації земель та іншої про-
ектної документації)

200 Міський бюджет
 (ст. 67 Закону
 України «Про 
землеустрій»)

3 Оформлення правовстановлюю-
чих документів на право корис-
тування земельними ділянками 
комунальної власності (розроб-
ка, погодження та затвердження 
відповідних технічних докумен-
тацій із землеустрою та проектів 
землеустрою)

100 Міський бюджет
 (ст. 67 Закону
 України «Про
 землеустрій»)

4 Паспортизація земель при-
родоохоронного, рекреацій-
ного та іншого призначення

150 Міський бюджет
 (ст. 67 Закону
 України «Про
 землеустрій»)

5 Всього 850

Обсяги витрат на проведення основних заходів, які передбачено Програмою.
Таблиця №1

• лісоруби – 2 одиниці;
• машиніст екскаватора-навантажувача – 1 одиниця;
• машиніст автогідропідіймача, який має посвідчення                                   

водія категорії С – 1 одиниця;
• трактористи (мінітрактор та мінінавантажувач) 4 розряду – 2 од.;
• слюсар з ремонту автомобілів – 2 одиниці;
• електромонтери 5 розряду – 3 одиниці;
• робітник з благоустрою (чоловіки) – 3 одиниці;
• робітники зеленого будівництва – 4 одиниці.

Звератися за адресою: вул. П. Сагайдачного, 30, тел.: 42-423

КП «БОЯРСЬКЕ ГОЛОВНЕ 
ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖКГ» 
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

У попередньому випуску газети «Боярка-інформ» № 9 від 13 травня було опубліковано статтю пе-
реможниці районного літературного конкурсу «Дивослово» Анастасії Караульної «Інтерв’ю з героєм».

У публікації було допущено прикру помилку, на яку редакції вказав Вадим Олегович 
Афанасьєв, згаданий автором статті.

Як з’ясувалося, дівчина писала художній твір без врахування особливостей обраного 
жанру – інтерв’ю. Автор скористалася прийомом збірного образу, де одній людині було 
приписано життєві епізоди, почуті від багатьох різних людей. 

Жанр інтерв’ю передбачає розмову з конкретною людиною та візування остаточного 
варіанту тексту у співрозмовника (що, по суті, є дозволом на оприлюднення матеріалу, без 
якого публікувати текст інтерв’ю не можна ні за яких обставин).

Редакція просить вибачення у Вадима Олеговича Афанасьєва за оприлюднення інфор-
мації про нього, яка не відповідає дійсності.

Сподіваємось з часом подати реальне інтерв’ю з нашим земляком Вадимом Афанасьєвим.

СПРОСТУВАННЯ
ОФІЦІЙНО
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21 травня вихованці спор-
тивного клубу «Барс» Боярської 
ДЮШС,  які тренуються на базі 
Боярської ЗОШ № 1, взяли участь 
у турнірі з тхеквондо «Пам’яті за-
гиблого воїна АТО Олексія Воло-
хова» у м. Кіровоград. 

Олексій Волохов був вихо-
ванцем Кіровоградської школи 
тхеквондо. Як зазначили орга-
нізатори, зібрані під час прове-
дення турніру кошти, будуть пе-
редані на допомогу бійцям АТО. 

Змагання проводились серед 
дітей та юнаків віком від 7 до 17 
років. У турнірі взяли участь по-
над 200 спортсменів з різних об-
ластей України. Боярку на турнірі 
представляли 16 юних тхеквон-
дистів, які показали чудові ре-
зультати. З Кіровограду боярча-
ни привезли додому 19 медалей 
різного ґатунку, а також призову 
бронзу в командному заліку! 

Щиро вітаємо тренера 
Олександра Жарука та його ви-
хованців. 

НОВІ ПЕРЕМОГИ 
БОЯРСЬКИХ ТХЕКВОНДИСТІВ Свій перший 5-річний юві-

лей відсвяткував колектив студії 
сучасної хореографії «Шанталь». 
Святкове дійство відбулось 22 
травня в актовій залі Боярської 
гімназії. Чудовий настрій пану-
вав серед глядачів та юних ви-
конавців. Яскраві костюми, доб-
розичлива атмосфера, бурхливі 
оплески та щасливі усмішки суп-
роводжували кожен виступ дітей.

За словами керівника Ірини 
Романюк, шлях хореографіч-
ної студії до перших успіхів був 
тернистим. П’ять років тому, 
коли Ірина вирішила створити 
«Шанталь», до неї записалося 
спочатку лише 3 учня. У резуль-
таті наполегливої праці нині у 6 
вікових групах студії навчається 
мистецтву танцю понад 70 дітей.

Родзинка саме цієї студії – 
тут навчають дітей віком від 
3-х років. Перші життєві кроки 
малюків під керівництвом на-
ставників перетворюються на 
танцювальні па. 

Як розповіла пані Ірина, 
вищу фахову освіту вона здобу-
ла у Державній академії керів-
них кадрів культури і мистецтв. 
Танці дівчина любила завжди. 
Була однією з перших учениць 
відомої в Боярці школи танців 
«Леді». її першими наставника-
ми були Ірина Демидова та Інга 
Шатілова. 

«Я й сьогодні з вдячністю 
згадую своїх наставників, які 
змогли перетворити дитяче за-

хоплення танцями на справу 
мого життя», – розповідає Іри-
на Романюк.

Тож не випадково серед гос-
тей ювілейного концерту були 
вихованці Інги Шатілової – ко-
лектив «Dance band». Також 
привітали колег хореографічні 
колективи «Данара» з Боярки і 
«ТеnDаncе» з Вишневого.

Як зізналася Ірина Рома-
нюк, навіть концертні номери, 
включені до концерту, були не 
випадковими. Приміром, хоре-
ографічна композиція «Моряч-
ки» – це результат своєрідної 
ностальгії самої Ірини. Адже 
після закінчення академії дів-
чина близько 10 років працюва-
ла у шоу-балеті на океанських 
лайнерах. Про той час у неї за-
лишились яскраві спогади.

Інший танок «Пастушки 
та овечки» – це вже ностальгія 

Ірининої мами за Кримом, яка 
звідти родом.

Знайомство з майбутнім 
чоловіком Андрієм стало для 
Ірини Романюк логічним за-
вершенням кар’єри танцівниці, 
яка продовжилась вже в рідній 
Боярці в ролі керівника студії 
«Шанталь».

«Особлива місія належить 
моїй мамі – Валентині Василів-
ні Борисенко, – розповідає Іри-
на Романюк. – Вона практично 
підштовхнула мене і стала пер-
шою помічницею. Нині мама 
працює в студії адміністра-
тором і костюмером. Тож усі 
яскраві костюми наших юних 
артистів – це її заслуга».

І справді, без усмішки не 
можна було дивитися на милих 
гномиків і квіткових їжачків, на 
симпатичні обличчя танцюючої 
малечі. Як сказала Ірина Рома-
нюк, слово «шанталь» означає: 
веселий, радісний, співаючий, 
а також свято. Тому юні тан-
цюристи залюбки беруть участь 
у міських заходах та концертах. 
Ось і до 29 травня колектив під-
готував флешмоб, який відбу-
деться в парку ім. Шевченка у 
рамках Дня захисту дітей «Ко-
зацькому роду — нема переводу».

П’ять років для дитини зо-
всім мало, а для колективу – ще 
менше. Попереду багато звер-
шень і здобутків, а також радос-
ті і перемог.

СВЯТО ТВОРЧОСТІ – «ШАНТАЛЬ»

Народний депутат України і 
герой Майдану Михайло Гаври-
люк одружився. 36-річний де-
путат взяв шлюб із 22-річною 
Яриною. Весілля відсвяткували в 
минулі вихідні у рідному місті на-
реченої Коломиї.

Наречений одягнувся у ви-
шиванку й шаровари. Серед 
гостей свята були народні й міс-
цеві депутати.

Козак Гаврилюк познайомився 
з майбутньою дружиною на Майда-
ні під час Революції гідності. Ярина 
навчається у київському ВНЗ, вона 
також брала участь у протестах.

Раніше в програмі «Ранде-
ву» з Яніною Соколовою на «5 
каналі» народний депутат роз-
повідав про свою кохану. «Моя 
принцеса серця – чарівна... 
Люблю її називати «школярка». 
Вона нервує через це. їй випов-
ниться 22 роки», – сказав Ми-
хайло Гаврилюк.

Нардеп був одружений, має 
14-річного сина. Сам Гаврилюк 
в інтерв’ю розповідав, що час-
то їздив на заробітки, аби про-
годувати сім’ю. Це призвело до 
розлучення. За словами Михай-
ла, він спілкується із сином і до-
помагає йому матеріально.

СВІТСЬКЕ ЖИТТЯ

КОЗАК ГАВРИЛЮК ОДРУЖИВСЯ

18 травня Боярський краєз-
навчий музей відсвяткував Між-
народний день музеїв, запросив-
ши боярчан та гостей міста на 
українські вечорниці, присвяче-
ні пам’яті Миколи Пимоненка. 

Краса та магія українського 
народного гуляння заповнила 
територію навколо музею. Не-
помітно для себе гості стали не 
просто глядачами, а безпосе-
редніми учасниками великого 
дійства українських вечорниць.

Територія перед музеєм ста-
ла головною сценою для вис-
тупів творчих колективів та 
проведення урочистої частини, 
а також для виставки копій кар-
тин видатного художника Ми-
коли Пимоненка, встановлених 
на мольбертах. 

Можна було спостерігати, 
як, власне, працюють художни-
ки, а також експозицію картин 
у жанрі народне наївне маляр-
ство. Малеча вилаштовувалася 
у чергу до гойдалок. І все це – в 
оточенні композицій з вишитих 
рушників, дерев у різнокольо-
рових стрічках, тканих килим-
ків і подушок з сіном, біля яких 
охоче фотографувалися як по-
одинці, так і цілими групами.

З професійним святом пра-
цівників Боярського краєзнав-

чого музею вітали голова Ки-
єво-Святошинської районної 
державної адміністрації Ми-
рослава Смірнова, голова Ки-
єво-Святошинської районної 
ради Олександр Тигов, заступ-
ник міського голови Тетяна 
Кочкова та інші почесні гості. 

У приміщенні музею всі охо-
чі мали можливість відкрити 
для себе незнані або призабуті 
історичні факти Боярки та ра-
йону. Зокрема, познайомитись 
із творчістю українського ху-
дожника-живописця, акаде-
міка живопису Петербурзької 
Академії мистецтв, члена Па-
ризької інтернаціональної спіл-
ки мистецтв і літератури Мико-
ли Пимоненка. 

Актори Українського дра-
матичного театру «КОРиФЕї» 
влаштували молодечі забави. 
Раптом зусібіч вийшли дівчата 
з піснею «Веснянка». Полотна 
видатного художника відразу 
неначе ожили.

Дружніми оплесками при-
сутні вітали фольклорний ан-
самбль «Кралиця» Київського 
національного університету 
культури та мистецтв, який ви-
конав українські народні пісні: 
стрілецькі, лірично-побутові та 
жартівливі.

Радіслав Кокодзей

ДО МУЗЕЮ – НА ВЕЧОРНИЦІ

21 травня в конференц-за-
лі ресторану «Екватор» відбувся 
звітній концерт танцювальної 
студії східного танцю «Данара». 

Своїми успіхами і попу-
лярністю танцювальна студія 
східного танцю «Данара», яка 
наступного року святкуватиме 
своє 10-річчя, завдячує чудо-
вій команді у складі: Людмила 
Коломієць, Яна Мушинська та 
Дарина Оришич. Є дитячі та 
дорослі групи, вік бажаючих 

займатися – не обмежений. На-
разі серед тих, хто займається 
не лише для себе, а й виходить 
на сцену під час концертів, най-
молодшій танцівниці 6 рочків, 
найдорослішій – 65.

«У 2000 році в Харкові я 
вперше вживу побачила східний 
танець, зацікавилася, почалася 
займатися, – розповіла Люд-
мила Коломієць. – Навчалася 
в Москві, відвідувала майстер-
класи. Східний танець дійшов 
до нас крізь століття. Це танець, 

який вчить жінку бути гармо-
нійною, красивою, граціозною 
і загадковою. Тому переконана, 
що східний танець ніколи не 
застаріє і не зникне, адже саме 
східний танець дарує можли-
вість танцювати в будь-якому 
віці – без партнера чи групи. Все 
залежить лише від танцівниці. 

Одружилася, переїхала жити 
у Боярку, але танцювати – не 
припинила. Знайшлися охочі 
долучитися до мистецтва схід-
ного танцю. Так зібралася пер-
ша група, згодом виник колек-
тив, який не лише бере участь у 
концертах, але й займає призові 
місця на різноманітних кон-
курсах та фестивалях в Росії, 
Білорусі та навіть Індії. Зараз 
у нашому колективі понад 60 
боярчанок. Ми пишаємося на-
шими успіхами і весь час нама-
гаємося удосконалювати свою 
майстерність». 

Всі, хто мають відношення 
до танцювального мистецтва, 
знають, що танець – це радість, 
гра, свобода. Танець – це також 
гармонія тіла і душі. І найкра-
щим подарунком для виступа-
ючих стали радісні посмішки та 
дружні овації глядачів. 

Радіслав Кокодзей

В «ЕКВАТОРІ» – СХІДНА КАЗКА
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Замовлення 

ГОРОСКОП 
Овен

Ви опинитесь у вирі подій завдяки своїй чут-
ливій натурі. Незважаючи на деякі труднощі в 
професійній сфері, зумієте підкорити ділових 
партнерів і заслужити найвище визнання керів-
ництва. Все ж рано чи пізно доведеться розпла-
чуватися непередбачуваними змінами за свою 
сентиментальність і захоплення. 

Телець
Вам буде важко стримувати в собі як негатив-

ні, так і позитивні емоції, що істотно вплине на 
якість професійного та суспільного життя. Певні 
події підштовхнуть вас до переосмислення своєї 
поведінки. Особисте життя може виявитися під 
загрозою. Тож візьміть себе в руки, щоб поверну-
ти процес назад. 

Близнюки
Деяке роздвоєння власної особистості приз-

веде до швидкої зміни емоцій, що певним чином 
позначиться на всіх сферах життя. І все ж пози-
тивна сторона переважатиме. Володіючи рідкіс-
ною чарівністю ви відкриєте для себе світ насо-
лод з давнім партнером (у потенційних партнерів 
також є шанс). 

Рак
Вам будуть відкриті будь-які шляхи і дороги, 

однак внаслідок нестабільного душевного стану 
не всі Раки зможуть вибрати для себе правильний 
напрям. Вийти з непростого стану допоможуть 
люди з вашого оточення, які дадуть слушну по-
раду. Зрештою, ви відчуєте гармонію в домашній 
атмосфері.

Лев
Посиляться внутрішні якості, це дозволить 

переглянути свої життєві погляди. Період ознаме-
нується новими подіями, які стануть сильним по-
штовхом на шляху до професійного успіху. Важ-
ливо не втратити власне обличчя, щоб не довелося 
розплачуватися за кардинальні зміни внутрішньо-
го характеру. 

Діва
Ваші психологічні здібності стануть надійною 

підтримкою для близьких людей. Однак самі ви 
можете перебувати в пригніченому стані через 
непосильну психологічну ношу. Емоції потребу-
ватимуть виходу, звільняючи простір для пози-
тивних подій і вражень. Сім’я стане підтримкою 
в складних ситуаціях.

Терези
Зорі благотворно вплинуть на взаємини з ото-

ченням. Ви на інтуїтивному рівні будете відчувати 
зв’язок з рідними. Для вас відкриються можли-
вості в сфері дизайну та архітектури, а літературні 
і художні здібності принесуть і моральне, і матері-
альне задоволення.

Скорпіон
У ці дні можливі сумніви щодо правильності 

прийнятих рішень. Вам краще проявити розсуд-
ливість, щоб не потрапити в пута власних по-
чуттів і емоцій. Важливо не попастися на гачок 
шлюбних і фінансових аферистів, бо велика ймо-
вірність обманливості першого враження. 

Стрілець
Стережіться надмірної імпульсивності, щоб 

не створити про себе неоднозначне враження в 
очах оточення. Можлива упередженість у стосун-
ках з близькими. Багата уява та свіжі ідеї дозво-
лять вам зайняти певну нішу в діловому суспіль-
стві або перспективну високооплачувану посаду. 

Козеріг
Намічені вами плани будуть стрімко здій-

снюватися, що не залишить місця повноцінному 
відпочинку і спілкуванню з близькими людьми. 
Ваш оптимізм сприятиме відновленню старих і 
налагодженню нових контактів. Вдалий час, щоб 
навчитися трансформувати негативні думки в по-
зитивні. 

Водолій
Період буде наповнений позитивними поді-

ями й емоціями. Позитивний настрій дозволить 
зайняти певну нішу в професійній сфері, витон-
чений гумор стане порятунком у складній ситу-
ації. Слід сторонитися нав’язливих людей, які 
цікавляться подробицями вашого особистого 
життя. 

Риби
Ви можете опинитись на роздоріжжі в про-

цесі роздумів, куди рухатися далі. На вас чекає 
доленосна зустріч, яка і визначить ваші подальші 
дії. Певні складнощі побудови успішної кар’єри 
дозволять випробувати свої внутрішні ресурси і 
переконатися в тому, що ви здатні на неймовірні 
вчинки. 

РЕКЛАМА

Риштування будівельне, 
вишка-тура

Продаж-оренда 
від виробника

тел.: (097) 882-55-98

АНОНС

РОБОТА В М. БОЯРКА
На виробництво

 ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН ТОКАР 
для роботи на станку 16к20
Досвід роботи не менше 10 років

Подробиці за телефонами:
(098) 452-54-94, (095) 665-40-95.

Боярський туристичний клуб 
«ІСКРА» запрошує на весняну вело-
гонку 2016 року, присвячену Дню 
захисту дітей.
Велогонка відбудеться 29 травня в парку 
ім. Шевченка. 
Початок о 10-й годині.

Запрошуються діти віком від 1,5 до 15 років. 
Організатори змагань подбали 

про таємничий подарунок для учас-
ників. Боярський туристичний клуб 
«ІСКРА» разом із Всеукраїнською ГО 
«Історичний Рух України» підготував 
неймовірний сюрприз – окрім зви-
чайних «велоперегонних» втіх діти 
зможуть опинитись у середньовіччі!

28 травня, 12:00 
Боярський будинок 
культури 
(вул. Шевченка, 82-д)

Естрадно-циркова 
програма за участі 
вихованців студій 

«Дитинства 
яскравого мить».

Вхід вільний

ДИТЯЧІ ВЕЛОПЕРЕГОНИ У СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
Маленькі спортсмени після учас-

ті в змаганнях будуть мати можли-
вість проявити вправність у стріль-
бі з луків, взяти участь у справжніх 
лицарських турнірах, а найсміливі-
ші – навіть врятувати справжнього 
Короля біля брами справжнісінької 
середньовічної вежі.

Тож можна стверджувати, що та-
ких велоперегонів наша Боярка ще 
не бачила.
Обов’язкова попередня реєстрація за тел.: 
(067) 247-56-11; 
(063) 611-59-15.

Успіхів та перемог!

25 травня у Боярській ЗОШ № 3 від-
бувся фінал дитячого конкурсу «Школа 
має талант», в якому взяли участь учні 
5-8 класів.

Діти демонстрували свої творчі 
здібності та доводили, що варті пере-
моги. Школярі виступали в різних 
жанрах, зокрема, в пісенному, тан-
цювальному та акторському. Кожна з 
цих категорій мала свого переможця. 
Також журі обрало одного учасника – 
Олександра Михайлова, учня 7-А кла-
су, який поєднав у своєму номері усі 
жанри і отримав гран-прі.

Молоді таланти вражали і не зали-
шали байдужими глядачів. Діти диву-
вали своєю безпосередністю та твор-
чим підходом до оформлення номера. 
Один виступ відрізнявся від іншого, 
бо мав свій настрій, створював особ-

ливу атмосферу: запальний танок ді-
вчат від 7-А класу ледь не підіймав 
глядачів зі стільців, в той час як мрій-
ливий танець з великою червоною 
парасолькою Марка Дудніка, учня 
6-В класу, милував око та змушував 
посміхатися. 

Кожен номер був ніби пелюсткою 
великої дивовижної квітки. Конкурс 
відразу перетворювався на концерт. 
У повітрі лунали ніжні ноти чуттєвих 
пісень, що дозволяли публіці занури-
тися у світ емоцій та почуттів. Сміливе 
виконання пісні «Воїни світу» у су-
проводі гітари від Вікторії Гладченко, 
учениці 7-А класу, спонукали до пат-
ріотизму, а прониклива «Повертайся 
живим» з присвятою Надії Савченко 
від учениць 5-А класу торкнулися кож-
ного серця. Глибоко змістовні вірші та 
монологи лагідно обіймали душу. 

Варто пишатися нашим 
молодим поколінням, адже 
дитячі таланти є справжньою 
красою нації.

Юлія Вишнякова

ДИТЯЧІ ТАЛАНТИ – КРАСА НАЦІЇ

РОЗМІЩЕННЯ 
РЕКЛАМИ
В ГАЗЕТІ 
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