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БЮДЖЕТ УЧАСТІ: ПОДАЙ СВІЙ ПРОЕКТ
Втілення ідей жителів коштом
громади на благо усього міста –
справа цілком можлива. А після
відповідного тренінгу з написання проектів на виконання бюджету участі – цілком реальна.
28 квітня у Боярці стартував
захід, організований Інститутом
Регіонального Розвитку у рамках реалізації субгранту USAID
проекту «Зміцнення місцевої
фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ)
впровадження» у наданні допомоги щодо запровадження бюджету участі на місцевому рівні
в Україні. Проект «ЗМФІ-ІІ»
реалізується Інститутом бюджету та соціально-економічних досліджень (ІБСЕД).
Перша частина заходу відбулась у вигляді брифінгу на тему
впровадження бюджету участі у
м. Боярка. Місцем його проведення
стала галявина в парку Перемоги.
Модератор – представник
ГО «Інститут Регіонального
Розвитку» Ірина Куропась закликала присутніх до активної
участі у написанні проектів.
Перший заступник міського
голови Валерій Шульга наголосив, що пишається тим, що Боярка увійшла до 30 міст, які впроваджують у себе бюджет участі.
Від імені ГО «Центр розвитку
громад» виступила Марія Кириленко. Вона зауважила, що місто
вступає в час своєрідної революції. Адже є активні громадяни,
які продукують ідеї, і є влада, яка
готова ці ідеї та напрацювання

ЯКЩО ТИ мешканець міста,
який має проект, вартий
реалізації саме в Боярці
Запропонуй свій проект,
виклавши його на платформі

У БОЯРЦІ ВПЕРШЕ НАВЧАТЬ ПРОДАВАТИ ІДЕЮ
Здатність генерувати ідеї –
одна з якостей, яка притаманна
людині та відрізняє її від тварини
та штучного інтелекту. Адже саме
ідея – це найдорожча складова
будь-якого проекту.

керівництвом
досвідчених
фасилітаторів (людей, які забезпечують успішну групову
комунікацію, фахівців, які не
зацікавлені у підсумках обговорення, не представляють інтересів жодної з груп-учасників і
не беруть участі в обговоренні,
але несуть відповідальність за
якісне виконання завдань). На
цей конкурс проектів Боярська
міська рада виділяє 100 тис. грн.
А Британська Рада в Україні
відповідно подвоює цю суму.
Участь у конкурсі проектів
принесе безцінний досвід – можливість доносити свої творчі
ідеї до людей, вміти їх залучити,
зацікавити і отримати багато
грошей на свої майбутні проекти усім, хто долучиться та подасть свою ідею.
Варто зазначити, що не
обов’язково подавати проект
від громадської організації, це
може бути проект від пересічного жителя міста або навіть
школярів, які мають куратора.
Тому раджу скористатись такою
новою та унікальною можливістю, отримати частку від 200
тис. грн.», – наголосила Тетяна
Кочкова.

Якщо ти представник
громадської організації,
яка має проект, вартий
реалізації саме в Боярці

Подай свій проект,
направлений на розвиток
Цими днями у Боярці відбуміста, на Конкурс і
деться пітчинг проектів, під час
Прорекламуй свою ідею серед
отримай фінансову
містян, зацікав їх підтримати
якого вперше можна навчитися
підтримку від виконавчого
тебе шляхом електронного
подавати свою ідею у вигляді
комітету Боярської міської ради
голосування. Саме кількість їх
проекту, щоб знайти кошти на
та Британської Ради в Україні
голосів визначить, чи гідний
його реалізацію.
твій проект бути реалізованим
Пітчинг – це інструмент, що
допомагає презентувати проект,
Реалізація проекту
Реалізація проекту
якщо хочеш продати свою ідею
та звіт про використання
покладається на виконавчий
коштів покладаються на
(з англ. pitching – вибір та обгокомітет Боярської міської ради
автора проекту
ворення
теми
чи
ідеї).
за твоєї участі
Пітчинг – це презентація
суті проекту, команди (або вас).
Проекти приймаються
Вашу ідею оцінюватимуть
«У Боярці вже відбувались
в електронному вигляді
експерти. Якщо вона дійсно
конкурси соціальних проектів, –
з 1 до 31 травня
цікава та корисна для міста,
розповідає заступник міського
то спеціалісти від
голови Тетяна Кочкова. – ЦьоБританської Ради
Умови участі та додаткову
го року конкурс проектів завдядопоможуть в її доопрацюванні і
інформацію Ви знайдете
ки підтримці Британської Ради
складанні плану реалізації.
на веб-порталі
в Україні вийшов на новий етап,
Подати проект необхідно
gb.mistoboyarka.gov.ua
оскільки Боярка увійшла до
до 11 травня
та офіційній сторінці
13 міст з усієї України, де буде
БЮДЖЕТ УЧАСТІ В МІСТІ
проходити пітчинг проектів.
БОЯРКА у Facebook
Всю необхідну інформацію
Окрім фінансової підтримта анкету шукайте тут:
реалізувати. Свого часу Марія ки, Британська Рада проведе
pitching.in.ua/boyarka та Пітчінг
Кириленко була однією з ініці- в Боярці навчання з успішпроектів Активних громадян
аторів започаткування в Боярці ного реалізації проектів під
м. Боярка у Facebook
бюджету участі. «І сьогодні моя
мрія втілюється в життя. Тож
Маєш ідею розвитку Боярки?
хочу озвучити свою наступну
Запропонуй
свою
ідею та отримай кошти на її реалізацію
мрію – створення в Боярці фонду розвитку громади», – наголоДеталі участі у конкурсі
сила Марія Кириленко.

gb.mistoboyarka.gov.ua.

Продовження на стор. 3

У Конкурсі проектів можуть брати участь активні громадяни м. Боярка, які мають ідеї у
сфері розвитку громади та туристичної привабливості міста
Всі проекти мають бути реалізовані у 2017 році.
Подача ідеї

Подай свою ідею, направлену на розвиток громади та туристичної привабливості міста Боярки,
заповнивши анкету. Реалізація проекту має відбутись
уже цього року.

11 травня

До 11 травня включно
необхідно подати ідею
проекту соціальної дії,
заповнивши он-лайн форму.

Експертна оцінка

Твою ідею оцінюватимуть експерти. Якщо вона
дійсно цікава та корисна для
міста, то спеціалісти від Британської Ради допоможуть в
її доопрацюванні та складанні плану реалізації.

15 травня

Учасники, яких буде
відібрано, презентують
свої запропоновані ідеї
Британській Раді та
партнерам.

ПітчИнг проектів

Після
доопрацювання
проекту, його необхідно презентувати суддям: депутатам,
бізнесменам,
Британській
Раді, громадським діячам.
На презентацію ти матимеш 5 хвилин.

16-18 травня

Національні фасилітатори
Британської Ради
допомагають учасникам
доопрацювати їхні ідеї.

Фінансування

Якщо під час презентації ти переконаєш суддів,
що твоя ідея важлива для
Боярки, то ти отримаєш
фінансування на її реалізацію. Сума визначається
залежно від ідеї.

19 травня

Учасники презентують
доопрацьовані проекти
Конкурсній комісії, яка
визначить переможців і
надасть фінансування

Які ідеї можуть бути?
Пропонуємо Вам напрямки, за якими може бути подана ідея:
Культура

Запропонуй оригінальний
захід або фестиваль, що залучить до міста нових туристів

IT-технології

Розкажіть туристам про
місто, використовуючи сучасні IT-технології

Туризм

Знаєшь цікаві місця? Розроби новий туристичний маршрут
по місту для гостей та жителів

Арт-простори

Запропонуйте свої ідеї щодо
створення креативних елементів
благоустрою на вулицях міста

Визначні місця

Знаєш, де в місті не вистачає
оригінальної чи символічної скульптури? Запропонуй щось нове

Міні-парки

Маєте у дворі зелений
простір? Зберіть волонтерів та
зробіть з нього міні-парк

Бюджет Конкурсу 200 000 грн.:

100 000 грн. надає Британська Рада в Україні
100 000 грн. надає виконавчий комітет Боярської міської ради, відповідно до Програми
підтримки громадських ініціатив на 2017 рік
Бюджет може бути збільшено, якщо до Конкурсу долучиться місцевий бізнес в якості партнера
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КОМУНАЛЬНІ БУДНІ

КП «Боярка-Водоканал» повідомляє
Комунальне підприємство
«Боярка-Водоканал»
повідомляє, що Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
(НКРЕКП), постановами від
26 квітня 2017 року № 551 та
№ 552 встановила для КП «Боярка-Водоканал» тарифи на
ВИТЯГ
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ
ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ
ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
26.04.2017
№ 551
Про внесення змін до постанови Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня
2016 року № 1141
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 6 Закону
України «Про державне регулювання у сфері комунальних
послуг», пункту 13 частини
першої статті 17 Закону України «Про Національну комісію,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг», Порядку
формування тарифів на централізоване водопостачання та
водовідведення, затвердженого постановою Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 10 березня 2016 року № 302,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 квітня
2016 року за № 593/28723, Процедури встановлення тарифів
на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, від 24 березня 2016 року №
364, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 квітня
2016 року за № 643/28773, Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах
ВИТЯГ
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА
КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
26.04.2017
№ 552
Про внесення змін до постанови Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада
2015 року № 2868
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 6 Закону
України «Про державне регулювання у сфері комунальних
послуг», пункту 13 частини
першої статті 17 Закону України «Про Національну комісію,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг», Процедури встановлення тарифів
на послуги з централізованого
постачання холодної води, водовідведення (з використанням
внутрішньобудинкових систем),
затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
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КП «БГВУЖКГ» ПОВІДОМЛЯЄ

централізоване водопостачанЦі постанови набирають
ня і водовідведення та послуги чинності з дня, наступного за
з централізованого постачання днем їх опублікування в офіхолодної води і водовідведення ційному друкованому видан(з використанням внутрішньо- ні – газеті «Урядовий кур’єр»,
будинкових систем).
про що буде поінформовано
Зазначені тарифи встанов- додатково.
Зі структурою тарифів можна
лені без урахування ПДВ, що
нараховується понад встанов- ознайомитись на сайті:
www.boyarka-inform.com.
лені тарифи.
енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг, від 16 червня 2016 року
№ 1141 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення»,
зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 20 липня 2016
року за № 995/29125 (із змінами), такі зміни:
1) у пункті 1:
підпункти 4 – 6 викласти в
такій редакції:
102) комунальному підприємству «Боярка-Водоканал» зі структурою, наведеною в додатку 102
до цієї постанови:
на централізоване водопостачання – 10,99 грн за 1 куб. м
(без податку на додану вартість);
на централізоване водовідведення – 9,20 грн за 1 куб. м (без
податку на додану вартість).»;
2) додатки 4 – 6, 14, 18, 25,
27, 28, 44, 51, 55, 58, 59, 63 до
постанови викласти в новій редакції, що додаються;
3) доповнити постанову новими додатками 93 – 102, що
додаються.
2. Визнати такою, що втратила чинність постанову Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 13
червня 2014 року № 660 «Про
встановлення тарифів на централізоване водопостачання та
водовідведення КП «Коломияводоканал».
3. Визнати такими, що втратили чинність постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, від 16 грудня 2014 року №

799 «Про встановлення тарифу
на централізоване водовідведення ПАТ «Рівнеазот», від 26
березня 2015 року № 878 «Про
встановлення тарифів на централізоване
водопостачання
та водовідведення КП «ІваноФранківськводоекотехпром»,
від 26 березня 2015 року №
909 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення
КП «Боярка-водоканал», від 16
квітня 2015 року № 1266 «Про
встановлення тарифів на централізоване водопостачання та
водовідведення Славутському
управлінню водопровідно-каналізаційного
господарства»,
від 04 червня 2015 року №
1717 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення
КП
«Міськтепловоденергія»
(м. Кам’янець-Подільський)»,
від 05 листопада 2015 року №
2714 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення
ЛМКП «Львівводоканал», від
10 грудня 2015 року № 2951
«Про встановлення тарифу на
централізоване водовідведення
ТОВ «Комплекс екологічних
споруд» (м. Бердичів)», від 04
лютого 2016 року № 137 «Про
встановлення тарифів на централізоване
водопостачання
та водовідведення КП Новоград-Волинської міської ради
«Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства».
4. Ця постанова набирає
чинності з дня, наступного за
днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Голова НКРЕКП

Д. Вовк

енергетики та комунальних по- дарювання, які є виконавцями
слуг, від 15 січня 2015 року № 13, цих послуг», зареєстрованої в
зареєстрованої в Міністерстві Міністерстві юстиції України 11
юстиції України 05 лютого 2015 січня 2016 року за № 24/28154
року за № 136/26581, Порядку (із змінами), такі зміни:
1) у пункті 1:
формування тарифів на послуги
підпункти 1, 2 викласти в таз централізованого постачання
холодної води, водовідведення кій редакції:
(з використанням внутрішньо95) комунальному підприємбудинкових систем), затвердже- ству «Боярка-Водоканал» зі струкного постановою Національної турою, наведеною в додатку 95
комісії, що здійснює державне до цієї постанови:
тариф на послугу з централірегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, зованого постачання холодної
від 10 березня 2016 року № 303, води – 11,46 грн за 1 куб. м (без
зареєстрованого в Міністер- податку на додану вартість);
тариф на послугу з централістві юстиції України 04 квітня
2016 року за № 499/28629, На- зованого водовідведення – 9,58
ціональна комісія, що здійснює грн за 1 куб. м (без податку на
державне регулювання у сферах додану вартість);
2) додатки 1, 2, 5, 6, 8, 13, 18,
енергетики та комунальних по19, 47, 51, 55, 68, 71 до постаслуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови На- нови викласти в новій редакції,
ціональної комісії, що здійснює що додаються;
державне регулювання у сферах
3) доповнити постанову ноенергетики та комунальних по- вими додатками 90 – 95, що дослуг, від 26 листопада 2015 року даються.
2. Ця постанова набирає
№ 2868 «Про встановлення
тарифів на послуги з централі- чинності з дня, наступного за
зованого постачання холодної днем її опублікування в офіційводи, водовідведення (з вико- ному друкованому виданні – гаристанням внутрішньобудин- зеті «Урядовий кур’єр».
Д.Вовк
кових систем) суб’єктам госпо- Голова НКРЕКП

Зроблено розмітку проїжджої частини по вул. Білогородській,
вул. Незалежності, вул. Молоджіній (пішохідні переходи)

У КП «Боярське ГВУЖКГ» з’явилась нова техніка – сміттєвоз
самоскидного типу СБМ-304/2 з боковим механізованим завантаженням маніпулятором на базі МАЗ-5340С2.
Це сучасна спецтехніка, обладнана системою Євро-5, що регулює вміст шкідливих речовин у вихлопних газах. У бункер цього
авто можна завантажити вміст 65 сміттєвих контейнерів.
Дільниця благоустрою:
тривають роботи з оновлення вуличного освітлення, замінено вуличне освітлення на
нових опорах частини вулиці
Маяковського;
проведено роботи по вул.
Молодіжній після укладки
тротуару: прибрано будівельне
сміття, висаджнно зелені насадження;
продовжуються роботи з
кронування дерев та знесення
дерев-сухостоїв по вул. Маяковського, пров. Білогородському, біля Боярського краєзнавчого музею, біля будинків по
вул. Молоджіній, 67, Дежньова,

50; вивезено гілля по вул. Маяковського, з території музею;
спільно з підрядними організаціями:
проведено ямковий ремонт
дорожнього покриття по вул.
Сагайдачного, вул. Б. Хмельницького, вул. Сєдова;
виконано фарбування бордюрів Тарасівського та Білогородського кругів;
проводиться робота із забезпечення святкування Дня Перемоги на території міського парку;
продовжуються роботи в
рамках двомісячника благоустрою.

МОЛОДІЖНУ – НЕ ВПІЗНАТИ

27 квітня розпочато проведенння благоустрою зеленої зони
тротуару частини вул. Молодіжної.
Попередньо за допомогою
спецтехніки КП «БГВУЖКГ»
було підготовлено газони: вивезено залишки будівельного
сміття та ґрунту.

За участі боярських комунальників, студентів Боярського коледжу екології і природних
ресурсів Національного університету біоресурсів і природокористування України завезено
чорнозем та висаджено 200 кущів спіреї Вангутта та Бумальда.

5 травня 2017
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Продовження зі стор. 1
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12 травня 2017 року о 10:00 у Будинку
культури (вул. Шевченка, 82-д) відбудеться
зустріч народного депутата України Михайла
Гаврилюка з виборцями.
Запрошуємо долучитись до діалогу.

ЄДНАЄ ПОКОЛІННЯ
СПІЛЬНА ПАМ'ЯТЬ
Заступник міського голови Тетяна Кочкова нагадала присутнім,
що торік на реалізацію громадських проектів з міського бюджету було виділено 60 000 грн. Цього
року за допомогою нового інструменту – бюджету участі – громада
може витратити 500 000 грн. на ті
цілі, які потрібні жителям міста.
Окрім цього Британською радою
передбачено фінансування громадських ініціатив у сумі 200 000
грн. «Це значні кошти, які жителі
можуть спрямувати на реалізацію
суспільно важливих для жителів
міста проектів», – наголосила Тетяна Кочкова.
Хочу висловити велику вдячність ГО «Контактер» та особисто Ігорю Коцару за те, що впровадження бюджету участі стало
можливим у нашому місті.
Експерт «Інституту Регіонального Розвитку» Андрій Залужний запросив представників громади до участі у тренінгу.
Друга частина заходу відбулась у приміщенні ЦСПР.
Учасники представились одне
одному, поділились своїми очікуваннями від тренінгу.
Представники
«Інституту
Регіонального Розвитку» донесли учасникам тренінгу особливості підготовки проектів,
розповіли про «підводні камені»,
моменти відповідальності тощо.
Учасники тренінгу плідно
попрацювали в групах та отримали вичерпні відповіді на свої
запитання.
Громадський бюджет (бюджет участі) – це інструмент
прямої демократії, за допомогою якого мешканці міста залучаються до розподілу частини
міського бюджету.

З 1 до 31 травня 2017 року нен мати групу підтримки не
відбудеться подання проектів у менше 20 осіб (крім ініціаторамках реалізації Громадського рів проекту). Проекти можуть
бюджету м. Боярка на загальну подаватися в паперовому чи
електронному вигляді або безвартість 500 тис. грн.
Кількість
проектів-пере- посередньо через електронну
можців обмежується визначе- систему на веб-сайті.
З 1 до 31 липня кожен мешним обсягом коштів бюджету
участі м. Боярка на 2017 рік. У канець міста Боярка зможе підразі нестачі коштів на реаліза- тримати ті проекти, які він ввацію чергового проекту з пере- жатиме найдоцільнішими для
ліку проектів-переможців, до виконання у місті. Проголоуваги буде братися наступний сувати можна буде за будь-яку
з проектів-переможців, орієн- кількість наявних проектних
товна вартість реалізації якого пропозицій.
Для збільшення шансів на
не призведе до перевищення
суми коштів бюджету участі м. перемогу саме вашого проекту
ви можете провести інформаБоярка в 2017 році.
За рахунок бюджету ініці- ційну кампанію на підтримку
атив кожен мешканець міста свого проекту, що збільшить
може запропонувати проект на шанси на перемогу у проекті та
поліпшення комфорту прожи- можливість спільно із містом
вання мешканців та естетично- реалізовувати власну ідею.
Реєстрація проектів відбуваго вигляду міста Боярка, сприяти соціально-економічному, тиметься:
• безпосередньо через елеккультурному та просторовому
розвитку, впровадженню су- тронну систему на веб-системі
часних інноваційних проектів «Громадський проект»: https://
в усіх сферах життєдіяльності gb.mistoboyarka.gov.ua/
• електронною поштою у виміста Боярка (що не пов’язані
з поточною роботою у відпо- гляді сканованого оригіналу довідних галузях та сферах діяль- кументів з поміткою «Бюджет
ності та поточним утриманням участі м. Боярка» на електронну
адресу: mistoboyarka@gmail.com;
бюджетних установ).
• у паперовому вигляді за
Опис проекту на виконання
Громадського бюджету міста адресою Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП)
Боярки має включати:
основну мету реалізації про- Боярської міської ради: м. Боекту; проблему, якої він стосу- ярка, вул. Грушевського, 39.
Запрошуємо ЗМІ для участі
ється; запропоновані рішення;
пояснення, чому саме це зав- та висвітлюванні події.
Акредитація
проводитьдання має бути реалізоване і
яким чином його реалізація ся шляхом надсилання лисвплине на подальше життя та на електронну адресу:
мешканців; бюджет проекту, а mistoboyarka@gmail.com
також очікуваний термін його
Тетяна Зубкова
реалізації. Кожен проект пови-

MEMENTO MORI – КЛОПІТ ЖИВИХ

Вже позаду поминальні дні,
коли живі згадують померлих
родичів, близьких, друзів. Готуючись до «гробків», люди прибирають біля могил, тож у ці дні
відбувається масове відвідання
кладовищ, зокрема, боярських.

Не секрет, що до, під час та
після поминальних днів на кладовищах продукується чимало
сміття: гілля, трава, штучні квіти тощо. Все це виноситься на
смітник і хтось має це прибрати.
У Боярці цим займається
створене у січні минулого року
Комунальне
підприємство
«Міська ритуальна служба».
Про організацію поминальних
днів газеті «Боярка-інформ»
розповів директор підприємства Костянтин Ващенко.
«Міська ритуальна служба»
вже понад рік займається благоустроєм міських кладовищ.
Так, облаштовано вхідну групу,
за допомогою КП «Боярка-Водоканал» демонтовано старий,
а також встановлено новий
паркан по всьому периметру
кладовища по вул. Шевченка.
Пофарбували ворота, хвіртку
та паркан, обрізали понад 100
аварійних та вражених омелою
дерев. На це з міського бюджету було виділено 300 тис. грн. Я
розумію людей, які саджають

дерева біля могил близьких лю- ємці таким чином добувають
дей, щоб під час поминальних чорний та кольоровий метал. У
днів та у спеку посидіти в затін- перспективі – будівництво доку. Але дерева ростуть, старіють, роги, паркану.
Після того, як місто поверпадають і, буває, створюють
проблеми. Якби не було необ- нуло кладовище до своєї комухідності зрізати аварійні дерева, нальної власності, працювати
ці кошти можна було б витра- стало легше.
Багато питань щодо благотити на облаштування доріжок,
устрою вирішуються конструктуалету тощо.
Обрізано також дерева на тивно за підтримки керівництва
кладовищі по вул. Лікарняній. виконавчого комітету та депуВпродовж попередніх десяти- татського корпусу Боярської
літь там складалося гілля, старі міської ради, зокрема, Олекхрести, вінки тощо. Тонни цьо- сандра Боднюка та Зої Виборго сміття вивезено за допомо- ної, комунальних підприємств
міста. За організацію масового
гою КП «Боярське ГВУЖКГ».
На новому кладовищі, на порядку у поминальні дні варто
межі з Вітою Поштовою, було висловити також слова вдячоблаштовано декілька кон- ності працівникам ГФ «Бояртейнерних майданчиків, вста- ський міський патруль» та Нановлено нові контейнери. У ціональної поліції.
Ми вдячні директору ПрАТ
найближчих планах – встановАТП»
Миколі
лення
секторально-інформа- «Боярське
ційних стовпів, будівництво Стрільцю за розширення автонових туалетів. Також буде вра- стоянки біля кладовища.
Поминальні дні для нас,
ховано побажання жителів міста щодо спорудження в нижній даруйте, як для Діда Морочастині кладовища нової кри- за – Новий рік, на які припаниці, оскільки існуюча нині не дає найбільша частка роботи.
задовольняє потреби відвідува- Впродовж останнього місяця
чів у технічній воді. До того ж кладовища дуже активно відпостійно доводиться купувати відують люди, прибирають, а
нові відра. Що ми їм не роби- ми, відповідно, прибираємо за
мо, навіть дірки свердлимо, а їх ними. Тоді як цю частину робовсе одно крадуть. Трапляються ти працівники підприємства за
акти вандалізму: горе-підпри- певну абонентську плату могли

26 квітня, в день річниці аварії на ЧАЕС, у Боярці відбулися
урочистості.
Біля пам’ятного знаку героям Чорнобиля на пагорбі біля
Свято-Михайлівської
церкви
представники боярської громади традиційно вшановували
пам'ять героїв і жертв Чорнобильської катастрофи, які ціною
власного життя захистили світ
від страшної радіаційної біди.
Панахиду за жертвами Чорнобильської трагедії відправив
настоятель
Свято-Михайлівського храму протоієрей Віктор.
Варто зазначити, що практично
у всіх виступах звучали не лише
спогади та слова надії, але й біль
з приводу неналежного захисту
ліквідаторів та постраждалих
від Чорнобильської трагедії з
боку держави… Присутні по-

клали живі квіти до пам’ятного
знаку жертвам Чорнобильської
трагедії.
Після урочистого мітингу
учасники заходу вирушили до
Будинку культури, де відбувся
чудовий концерт, підготовлений вихованцями ЦТМ «Оберіг» та Боярської дитячої школи
мистецтв. Адже 26 квітня – це,
перш за все, День пам’яті.
А ще одним свідченням живої пам’яті про ті страшні події стало відзначення подяками
та Грамотами міського голови
Боярки людей, які ціною своєї
жертовної праці зупинили радіаційне лихо. грамотами ж за активну життєву позицію, постійну участь у тематичних виставках
художніх робіт та майстерність у
виконанні власних творів були
відзначені талановиті боярчани.
Радіслав Кокодзей

б узяти на себе. Якби впродовж
сезону біля могил прибиралося, люди розвантажили б себе і
приходили на все готове.
На мою думку, кладовище –
це святе місце, тож дуже дивує,
коли доводиться прибирати
чуже сміття, завезене і скинуте
туди жителями міста та сусідніх
населених пунктів.
Користуючись
нагодою,
хочу наголосити, що на кладовищі є правила благоустрою.
Під час встановлення надмогильних споруд, виконавці повинні поставити до відома адміністрацію підприємства про те,
що вони хочуть робити, отримати дозвіл на заїзд, залишити
свої контакти. Адже ми повинні
перевірити, чи прибрали за собою виконавці робіт, чи не відбувся самозахват землі.
Територія кладовища – не
безрозмірна. Його ресурсу вистачить лише на декілька років.
Тому, на мою думку, від подібного способу поховання нині
слід відходити. В Європі давно
користуються методом кремації
з використанням колумбарію –
конструкції для розміщення
урн з прахом покійних.
Нині вся земля навколо
кладовища має своїх власників,
вона виділена під промислові
потреби. Рано чи пізно доведеться вирішувати проблему
нестачі місця для захоронення.

Кремація ж має цілу низку переваг. Ця процедура дозволяє
уникнути забруднення ґрунту, відкласти дату похорону на
будь-який термін після смерті,
транспортувати останки з мінімальним клопотом і витратами
на будь-яку відстань. Колумбарій дозволяє істотно економити
площу поховань. Для кладовища це свого роду хмарочоси,
що дозволяють розташувати на
ділянці, де могла б знаходитися одна могила, кілька десятків
урн з прахом. Полегшується і
догляд за похованням – досить
періодично протирати меморіальну табличку і, за бажанням,
прикрашати її невеликою кількістю квітів.
КП
«Міська
ритуальна
служба» надає послуги з організації поховання, придбання поховальної атрибутики, прибирання біля могил. Допоможемо
домовитись щодо транспорту
та поминального обіду. З усіх
питань щодо організації поховання та догляду за могилами
можна звертатись за тел.:
(067) 736-52-04;
(066) 382-47-89; 35-269.
Життя влаштовано так, що
рано чи пізно кожен з нас втрачає когось з рідних та близьких
людей. У таку мить людині потрібно звернутися до нас, а ми
зробимо все, щоб допомогти
пережити цю страшну годину.
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ОФІЦІЙНО

ДЕНЬ ТВОРЧОСТІ ДРУГА

26 квітня у клубі НОК Київського військового ліцею ім.
І. Богуна відбувся авторський вечір заслуженого артиста України
Віталія Свирида.
Захід відбувся за підтримки
Боярської міської ради в рамках
нового проекту «Авторська пісня
і музика України» ГО «Боярське
об’єднання музикантів «Адлібітум» і був приурочений до Дня
народження пана Віталія. Тому й
не дивно, що в концертній програмі, крім самого іменинника,
взяли участь давні добрі друзі
Віталія Свирида: Сергій Мороз,
Юрій Пронькін, Микола Шандрик, Наталя Горенко, Олена
Дем’янова та учні пана Віталія.
Серед почесних гостей –
офіцер-афганець, легендарний
спецпризначинець, який безпосередньо командував операцією
із взяття під контроль стратегічної висоти Савур-могила у 2014
році, начальник Київського військового ліцею ім. І. Богуна, Герой України генерал-майор Ігор
Гордійчук та заслужений артист
України, композитор, співак,
аранжувальник і акордеоніст Володимир Гризлов.
Віталій Свирид – співак і комБОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
позачергова 29 сесія
РІШЕННЯ № 29/920
від 20 квітня 2017 року м. Боярка
Про внесення змін до рішення позачергової 25 сесії Боярської міської ради VII скликання
від 17.01.2017 № 25/767 «Про
затвердження міського бюджету
на 2017 рік»
Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26
Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, рішенням Боярської міської ради
VII скликання від 17.01.2017
№ 25/767 «Про затвердження
міського бюджету на 2017 рік»,
відповідно до рішення сесії районної ради від 11.04.2017 №
287-19-VII «Про внесення змін
до рішення «Про районний бюджет Києво-Святошинського
району на 2017 рік», –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
1. Збільшити доходи загального фонду міського бюджету по
КДК 41035003 за рахунок субвенції з районного бюджету на
утримання дошкільних та клубних закладів на 4 668 800,00 грн.
1.2. Збільшити видатки міського бюджету за рахунок субвенції з районного бюджету на
утримання дошкільних та клубних закладів на 4 668 800,00 грн.:
по КФК 1010
по КЕКВ 2111 збільшити
асигнування на 3 696 500,00 грн.
по КЕКВ 2120 збільшити
асигнування на 813 300,00 грн.
Всього по КФК 1010 –
4 509 800,00 грн.
по КФК 4090
по КЕКВ 2111 збільшити
асигнування на 40 000,00 грн.
по КЕКВ 2120 збільшити
асигнування на 8 600,00 грн.
по КЕКВ 2273 збільшити
асигнування на 110 400,00 грн.

позитор, має понад 40 років музичної співочої діяльності. Свого часу
з концертами об’їхав всі куточки
колишнього Радянського Союзу,
а за часів Незалежної України –
майже всю Європу та певний час
гастролював у США разом з вокальною групою «ManSound». У
Боярці Віталій Олексійович проживає з 1983 року.
Відкрив концерт голова
Боярського об’єднання музикантів «Адлібітум» Сергій
Мороз своєю піснею «Ісус
Христос розп’ятий був не раз»,
яка змогла занурити глядачів
у стан любові, взаємоповаги
та взаєморозуміння. Піснями
також порадувало тріо у складі музиканта, співака та композитора Миколи Шандрика, співачки Наталії Горенко
та бас-гітариста, музиканта,
композитора і співака Юрія
Пронькіна. А дует у складі Наталії Горенко та Сергія Мороза
виконав український романс
«Пригорнися до мене на мить».
Але ж недаремно Віталій
Свирид понад 11 років працює
у НОК Київського військового
ліцею ім. І. Богуна. Своєю творчістю порадували його учні: ліцеїст-флейтист Нікіта Санніков

та ліцеїст-кларнетист Ярослав
Богуш. А пісню «Жовте поле,
синє небо» виконало тріо у складі ліцеїстів Андрія Малишева,
Богдана Осадчука та Юрія Нестеренка, які нещодавно на Всеукраїнському фестивалі «Пісня
серця» вибороли гран-прі!
Та не лише майстерним виконанням привернули увагу присутніх юні ліцеїсти-богунівці. На
парадному кітелі Андрія Малишева волонтерська нагорода –
медаль «За милосердя, мужність,
турботу». І це зовсім не прикраса.
Справа в тому, що цілий рік Андрій з батьком власними силами
та коштом родини відновлювали
БТР, який передали до батальйону Кульчицького. Також у 2014
році, коли на передовій особливо
відчувався брак техніки, до зони
АТО з Умані вирушив модернізований під використання в умовах
бойових дій особистий ЛУАЗ родини Малишевих. От саме за це
Андрій та його батько Геннадій
Малишев були удостоєні цієї нагороди. Та й сам батько Андрія
не став відсиджуватися вдома, а
підписав контракт на службу в
Збройних Силах України до завершення АТО. Про це прямо зі
сцени присутнім з гордістю розповів учасник боїв за Савур-могилу, начальник навчально-оздоровчого комплексу Київського
військового ліцею ім. І. Богуна
полковник Петро Потєхін.
Що ж до самого пана Віталія, то він подарував гостям
свої найкращі пісні: «На долині
туман», «Моя теплиця», український блюз «Я ще прийду»,
«Поїду в село». Відбулася також
прем’єра нової пісні Віталія
Свирида під робочою назвою
«Кохай мене». І тому можна з
певністю стверджувати, що відбувся насичений позитивними
емоціями концерт.
Радіслав Кокодзей

Всього по КФК 4090 – в сумі 2 687 000,00 грн., а саме:
•
виготовлення
проекту
159 000,00 грн.
2. Внести зміни до функці- будівництва та вдосконаленональної та економічної струк- ня систем водопостачання та
тури видатків загального фонду водовідведення у м. Боярка –
міського бюджету в межах пла- 1 487 000,00 грн.;
• проведення капітального
нових асигнувань, а саме:
по КФК 6060 КЕКВ 2610 ремонту труби холодного возбільшити асигнування на 200 допостачання від водонапірної
000,00 грн. (поточні трансфер- станції (ВНС) № 4 та капітальти КП «БГВУЖКГ» на при- ного ремонту водогону до вододбання кабелю для заміни ме- напірної станції (ВНС) № 4 –
1 200 000,00 грн.
реж вуличного освітлення)
по КФК 6060 КЕКВ 3210
по КФК 1010 КЕКВ 2240
збільшити
асигнування
на збільшити асигнування на 120
40 000,00 грн. (послуги з про- 000,00 грн. (капітальні трансведення енергоаудиту для ДНЗ ферти КП «БГВУЖКГ» на при«Джерельце» – 20 000,00 грн. та дбання та встановлення дитячого майданчика за адресою: м.
ДНЗ «Казка» – 20 000,00 грн.)
по КФК 6030 КЕКВ 2610 Боярка, вул. Білогородська, 23).
6. Внести зміни до функціозменшити
асигнування
на
508 700,00 грн. (дотація КП нальної та економічної структури видатків спеціального фонду
«БГВУЖКГ»)
3. Встановити профіцит за- міського бюджету (бюджету
гального фонду міського бю- розвитку) в межах планових
джету в сумі 268 700,00 грн., на- асигнувань, а саме:
по КФК 7470 КЕКВ 3210
прямком використання якого
є передача коштів із загального збільшити капітальні трансферфонду до спеціального фонду ти КП «Боярка-Водоканал» на
поповнення статутного фонду в
(бюджет розвитку).
4. Встановити дефіцит спе- сумі 268 700,00 грн. (співфінанціального фонду міського бю- сування субвенції з районного
джету в сумі 268 700,00 грн., бюджету), а саме:
• виготовлення проекту будівнапрямком покриття якого визначити надходження коштів ництва та вдосконалення систем
із загального фонду міського водопостачання та водовідвебюджету до спеціального фонду дення у м. Боярка – 148 700,00
грн. (співфінансування 10 %);
(бюджету розвитку).
• проведення капітального реСПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
5. Збільшити доходи спеці- монту труби холодного водопосального фонду міського бюд- тачання від водонапірної станції
жету (бюджету розвитку) по (ВНС) № 4 та капітального реКДК 41035003 за рахунок суб- монту водогону до водонапірної
венції з районного бюджету на станції (ВНС) № 4 – 120 000,00
грн. (співфінансування 10 %).
2 807 000,00 грн.
7. Внести відповідні зміни
5.1. Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету до додатків 1-7 «Рішення про
(бюджету розвитку) за рахунок затвердження міського бюджесубвенції з районного бюджету ту на 2017 рік».
8. Контроль за виконанням
на 2 807 000,00 грн., а саме:
по КФК 7470 КЕКВ 3210 даного рішення покласти на
збільшити капітальні трансфер- першого заступника міського
ти КП «Боярка-Водоканал» на голови Шульгу В. В.
поповнення статутного фонду МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О.О. ЗАРУБІН
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НАЦПОЛІЦІЯ ПОВІДОМЛЯЄ
З метою визначення стану
експлуатаційного
утримання
автомобільних доріг загального
користування, вулиць населених
пунктів та залізничних переїздів
після закінчення зимового сезону і належної підготовки їх до
літнього періоду експлуатації, на
території Київської області проводиться весняний комісійний
огляд автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів.
Під час огляду перевіряється
стан покриття проїжджої частини, узбіч, смуги відведення,
придорожніх територій, тротуарів на наявність деформацій
у вигляді ямковості, осідань,
колійності. Також звертається

від 20 квітня 2017 року

увага на стан технічних засобів організації дорожнього руху,
зовнішнього освітлення тощо.
У разі виявлення порушень
щодо утримання вулично-дорожньої мережі, працівники
поліції будуть притягувати до
адміністративної
відповідальності посадових осіб дорожніх,
комунальних, залізничних та
інших організацій, які є власниками доріг місцевого значення,
щодо порушення правил, норм
і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху, а також надавати
приписи (вимоги) на усунення
виявлених недоліків та інформувати органи самоврядування.

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІI СКЛИКАННЯ
позачергова 29 сесія
РІШЕННЯ № 29/921

м. Боярка

Про внесення змін до рішення сесії Боярської міської ради від
16.02.2017 р. № 26/773 «Про затвердження Програми соціального,
економічного та культурного розвитку міста Боярка на 2017 рік»
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 1 статті 19 Закону України «Про автомобільні дороги», Закон України «Про дорожній рух», постанови Кабінету
Міністрів України від 27 червня 2007 року № 879 «Про заходи щодо
збереження автомобільних доріг загального користування», –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Додатку 4 Програми соціального, економічного та культурного розвитку міста Боярка на 2017 рік, затвердженої рішенням сесії Боярської міської ради від 16.02.2017 р. №
26/773, а саме:
1.1. Замінити капітальний ремонт тротуару по вул. Хрещатик в
м. Боярка, вартість робіт 1 499 700,000 грн. та капітальний ремонт тротуару по вул. Маяковського в м. Боярка, вартість робіт 1 499,000 грн. на:
• капітальний ремонт дороги по вул. Отамана Орлика,
вартість робіт 874 368,00 грн.;
• капітальний ремонт дороги по вул. Є. Коновальця,
вартість робіт 501 436,00 грн.;
• капітальний ремонт дороги по вул. Шкільній,
вартість робіт 1 202 256, 00грн.;
• капітальний ремонт дороги по вул. Залізничній,
вартість робіт 107 971,00 грн.;
• капітальний ремонт дороги по вул. Дачній,
вартість робіт 82 669,00 грн.;
• капітальний ремонт дороги по вул. Сєдова,
вартість робіт 100 000, 00 грн.;
• капітальний ремонт дороги по вул. Лесі Українки,
вартість робіт 130 000,00 грн.;
1.2. Додаток 4 Програми соціального,економічного та культурного розвитку міста Боярка на 2017 рік викласти в наступній редакції:
Адреса об’єкту

Назва заходу

Вартість робіт,

вул. С/г Технікум

капітальний ремонт дороги

1 495,000

вул. Б. Хмельницького

капітальний ремонт дороги

1 488,000

вул. Білогородська

капітальний ремонт дороги

1 300,640

вул. Польова

капітальний ремонт дороги

1 493,000

пров. Зелений

капітальний ремонт дороги

1 400,000

вул. Нова

капітальний ремонт дороги

750,000

вул. Кібенка

капітальний ремонт дороги

1 499,500

пров. Сахалінський

капітальний ремонт дороги

700,000

вул. Газова

капітальний ремонт дороги

800,000

вул. Незалежності

капітальний ремонт тротуару 1 499,800

вул. Білогородська

капітальний ремонт тротуару 1 499,300

вул. Б. Хмельницького

капітальний ремонт тротуару 1 498,500

вул. Гоголя

капітальний ремонт тротуару 1 485,000

вул. Отамана Орлика

капітальний ремонт дороги

874,368

вул. Є. Коновальця

капітальний ремонт дороги

501,436

вул. Шкільна

капітальний ремонт дороги

1 202,256

вул. Залізнична

капітальний ремонт дороги

107,971

вул. Дачна

капітальний ремонт дороги

82,669

вул. Сєдова

капітальний ремонт дороги

100,000

вул. Л. Українки

капітальний ремонт дороги

130,000

вул. Волгоградська

капітальний ремонт тротуару 750,000

вул. Є. Коновальця, 26

капітальний ремонт вну- 210,000
трішньо-дворового проїзду

м. Боярка

будівництво
вуличного освітлення

вул. Молодіжна, 78

капітальний ремонт будівлі 2 852,560
ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу «Спадкоємець»

Разом:

1 280,000

25 000,00

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови, відповідно до розподілу обов’язків.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О. О. ЗАРУБІН
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Вітаємо Дидя Григорія Антоновича та
Герасимчук Ольгу Іванівну з 90-річчям
З повагою, голова Боярської міської організації інвалідів війни та учасників бойових дій Володимир Нурищенко

Новий проект «Адлібітуму»

ФОТОФАКТ
4 травня вихованці секції
боксу та кікбоксингу Боярської
ДЮСШ (тренер – Андрій Кімейчук) отримали в подарунок
від Боярської міської ради спортивне спорядження: пади, лапи,
ракетки та боксерські рукавички.
Інвентар був закуплений
у рамках програми розвитку
спорту Боярської міської ради.
Подарунки юним кікбоксерам
вручили заступник міського голови Тетяна Кочкова та директор Боярської ДЮСШ Володимир Сафонов.

СВІТЛО Й КРАСА ЖИТТЯ В РОБОТАХ ОЛЕКСАНДРІВ

22 квітня у Боярському краєзнавчому музеї відбулася виставка творів художника Олександра Малінченка та майстра
декоративно-ужиткового мистецтва Олександра Висоцького.
Спільні виставки завдяки
поєднанню різних творів, технік, ідей завжди дивують глядачів, даруючи незбагненне й
містичне об’єднання різних талантів у межах одного мистецького простору.
Чим же здивували своїх гостей Олександри?
Життя – це світло, світло – це життя
Для мистецького бомонду Боярки Олександр Висоцький, який представив на
виставці колекцію авторських
світильників, став своєрідним
відкриттям. Можливо, в силу
різноспрямованості своєї творчості. Олександр Іванович позиціонує себе як «вільного художника»: графіті, олія, вірші,
метал, проза – в залежності від
того, яку ідею хоче висловити, донести. Про себе говорить
коротко і неохоче: «Народився
давно, вчився довго. Творити
почав ще в школі. Починав навчання в Боярській ЗОШ № 3,
закінчував – у Боярській ЗОШ
№ 5. Паралельно навчався в
художній школі. За фахом – художник-декоратор. Малювати
почав десь так з 6 років, відвідував різні студії. Пишу вірші,
оповідання, займаюсь різьбленням по кості та дереву. Якщо по
датах, то народився в 1975 році.
В 1992-му закінчив загальноосвітню і художню школу. Зараз –
фахівець з реклами».
Зате про свої роботи може
розповідати, здається, вічність.
Тому що в кожну вкладає глибокий філософський зміст, який
відображає світобачення митця.
«Світло, вогонь як захист від
хижих тварин і холоду – це в наших коріннях, в нашій генетич-

ній пам’яті, – розповідає Олександр Висоцький. – Без світла
ми нічого не бачимо. Я хочу дарувати людям той затишок і тепло, які несуть світло. Кожен з
цих світильників має в собі ідею,
яку я заклав і яку довів до кінця,
втіливши саме в такій формі».
Приміром,
світильник
«Книга часу» виготовлено зі
столітнього дуба, який ріс на
території Київської області.
Цей дуб бачив холодні зими
1932-1933 років, війну, перебудову, роки нашого народження.
У форму книги митець вклав
двосторонній вітраж: полум’я
та людина, яка сидить в позі лотоса. Суть роботи – час і те, як
ми його сприймаємо, а кожен
побачить своє, потрібно лише
дати поштовх.
Інша робота «Око природи»
дивиться на нас з іншого, невідомого нам боку. У тому оці є і
критика, і любов, і увага, і якась
загадка. Задача ока в тому, щоб
трошки приструнити людину,
змусити задуматися над своїми
вчинками і навіть думками. І
навіть відчути трішки сорому за
свої неправедні діянні і думки.
В основі роботи – знайдений
на одній із боярських вирубок
корінь в’яза. В цьому непоказному корінці митець побачив
поєднання людини і природи.

21 квітня в актовій залі Боярської ЗОШ №5 за підтримки
Боярської міської ради відбувся
концерт «Авторська пісня і музика України» дуету «Простір музики» у складі Сергія Мороза та
Ігоря Якубовського.

Про «Щит Дверга» Олександр розповів, що у скандинавів дверг – це людина, яка не
вміє воювати, але вміє щось робити руками: знаряддя для праці, зброю, прикраси. Свої щити
У програмі концерту звувони вішали на оселях, а для за- чали авторські пісні на слова
хисту наносили руни-обереги: Богдана Лепкого, Олександра
від поганого ока, порчі, від за- Олеся, Василя Стуса, Бориса
здрощів на дружину, оберіг для Олійника, Василя Симоненка,
Ліни Костенко, Василя Слаптого, хто виходить за межі оселі, чука, Ніни Горик, Анатолія Таа також руни, що приваблюють рана, Тетяни Яков’юк та ін.
гроші, благополуччя. Тобто все
Під час концерту кожна пісте, що потрібно для звичайної ня супроводжувалася спогадами
нормальної сім’ї. А посередині про зустрічі з авторами чи осона металевій чашці зі шкіри – бливостями роботи над піснями,
руна «комиш»: сильна, суто роздумами про проблеми сьочоловіча руна воїна, чоловіка, годення, короткими історичними екскурсами тощо. Саме це й
який простягає руки до сонця.
створювало довірливу атмосферу
На полотні – чарівний світ життя
щирого спілкування зі слухачаприроди
ми, а не просто майстерного виОлександр Малінченко – конання своїх творів авторами.
добре знаний далеко за межами
Як розповів Сергій Мороз,
рідного міста майстер пензля. «Авторська пісня і музика УкраТа щоразу вражає чимось но- їни» – це новий проект, який
вим і зовсім неочікуваним. На- буде реалізований ГО «Боярське
приклад, цього року, під час вже об’єднання музикантів «Адлі17-ї (!) виставки у Боярському бітум» впродовж цього року. В
рамках проекту заплановано авкраєзнавчому, в творчому доробку Олександра Малінченка
з’явилися морські та міські мотиви, а також роботи, які своєю
об’ємністю нагадують старовинні гобелени.
Дуже точно творчість ОлекНа
базі
ДНЗ
(ясла-сасандра
Миколайовича
охадок) «Берізка» 25 квітня відрактеризував поет з Обухова булося засідання районного
приятель-рибалка
Олександр методоб’єднання вихователів –
Хмельовський: «На цих полотнах методистів дошкільних навчальприрода говорить вустами худож- них закладів на екологічну тему:
ника. Його малюнки – то світла «Чарівний світ комах».
музика душі. Тому великий світ у
Вихователі дитсадків району
пензля на вершечку проріже світта представники відділу освілом непроглядність днів».
Про талант Олександра ти Києво-Святошинської РДА
переглянули музичну казку
Малінченка красномовніше за про екологічне виховання, яку
будь-які слова говорять його підготували вихованці старшої
полотна. У боярчан ще є мож- групи «Незабудка» під керівниливість особисто переконатися цтвом Олени Примасюк.
в цьому. Виставка триватиме до
26 травня.
Радіслав Кокодзей

торські концерти відомих українських бардів та виконавців.
Найближчі зустрічі – із заслуженим артистом України Віталієм
Свиридом, відомим українським
бардом (близько 400 пісень українською, російською, польською
мовами) Ігорем Жуком та кобзарем, бандуристом і лірником,
лідером гурту «Хорея Козацька»
Тарасом Компаніченком.
Та Надзвичайно приємно,
що в залі були й діти. Та все ж
без ложки дьогтю не обійшлося.
Незважаючи на цікаву програму
та майстерне виконання, зала
була напівпорожньою. Звісно,
можна красиво написати, що в
залі «просто не було випадкових
людей, а лише шанувальники та
цінителі справжнього таланту,
яскравого і самобутнього», і це
буде щирою правдою. Але справа в іншому. Невже боярчани
настільки інертні до сприйняття справжнього високого мистецтва й покладеного на музику
патріотичного слова класиків
української літератури та сучасників, що навіть на безкоштовні концерти столичного рівня їх
і калачем не заманиш? Чомусь
вірити в це зовсім не хочеться…
Радіслав Кокодзей

ПОЛЮБИ КОМАШКУ –
ЗБЕРЕЖИ РОМАШКУ
Під час відкритого уроку дітки розповідали про відомі їм
види комах, а також збирали 3D
пазли метеликів.
Директор ДНЗ «Берізка» Людмила Майок розповіла, що екологічному вихованню в садочку приділяють багато уваги. Працівники
ДНЗ спільно з вихованцями прибирають територію, висаджують
молоді дерева (цього року берізки) та квіти, упорядковують клумби. ДНЗ «Берізка» вже впродовж
кількох років є активним учасником акції «Україна – без сміття».
Тетяна Цингарюк

ЗДАЙ, А НЕ ВИКИДАЙ

У Боярці 13 травня заплановано умовно безкоштовну акцію –
збір небезпечних відходів: відпрацьованих люмінесцентних ламп.
Прийматимуть безкоштовно (до 5 ламп включно) тільки
від фізичних осіб. Утилізація
проводитиметься за рахунок
благодійних внесків боярчан.
Кожен може відшкодувати
вартість утилізації своїх ламп за
рахунок макулатури. Вартість
утилізації становить близько 2
Лампи можна здати в прикг макулатури за 1 лампу (або міщенні спорт-бару «Каток»
4,20 грн. + доставка до складу).
13 травня з 10:00 до 17:00.
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«ЧАРІВНУ ЛАМПУ АЛАДІНА» ЗАПАЛИЛИ В «ОБЕРЕЗІ» «СВІТЛА ХВИЛЯ»
Наприкінці квітня у ЦТМ «Оберіг» відбулася справжня прем’єра –
старша група зразкового театру-студії «Світла хвиля» під керівництвом
Тетяни Іващенко представила виставу «Чарівна лампа Аладіна».
Від першої миті зал заворожило усе: і декорації, й костюми
акторів, адже на сцені була справжня прекрасна східна казка – колоритна та яскрава. Та найбільше
присутніх підкорила гра акторів, як ліричних – Аладін (Марк
Корх), принцеса Будур (Софія
Ішкіна), мама Аладіна (Поліна
Рябцева), так і характерних, що
завжди супроводжують героїв і
руйнують їхні плани на швидкий
успіх – Султан (Вероніка Гетьман), Візир (Георгій Гетьман),
звіздарі (Євген Студецький, Андрій Данченко).
Публіка неймовірно тепло
вітала юних акторів, адже вони
чудово впорались з ролями, та
й сам спектакль був, за відгука-

ми глядачів, на високому рівні – декорації, костюми, пересипаний гумором текст. Якісна
акторська гра має ще й психологічний аспект – це вміння
втілитись в образ іншої людини,
спробувати думати і відчувати
чужі емоції, а це перший крок до
вміння зрозуміти іншу людину в
звичайному житті. Саме цьому
і маємо вчити наших спадкоємців – бути Людиною, небайдужою, навченою прощати та
допомагати, з гнучкою емоційністю і широким кругозором.
На виставі були присутні
батьки вихованців, друзі та гості
«Оберегу» – Валентина Коржова, громадський діяч і волонтер
Юлія Апостолова та депутат Боярської міськради Олександр
Слободюк зі своєю донькою.
Наймолодші вихованці Тетяни
Володимирівни також прийшли
на виставу і довго разом з усіма
глядачами не відпускали акторів зі сцени під бурхливі овації.

Однак була ця вистава для
декого із сумом в очах. Завжди настають такі миті, коли
доводиться прощатися з найкращими вихованцями тільки
тому, що вони виростають та
вирушають у самостійне творче
життя. Нинішнього року закінчують 11-й клас головні герої
вистави – Вероніка Гетьман та
Марк Корх, але керівник театру
пані Тетяна Іващенко сподівається, що вони будуть частими
гостями на заняттях студії. На
щастя, театральне життя продовжується. І в підростаючої зміни маленьких акторів – таких
як: Дмитрик Хруленко, Вероніка Щекал, Маркіян Бецко та
інших студійців – попереду чудове мистецьке майбутнє. Адже
їхній керівник Тетяна Іващенко
обожнює свою роботу, прекрасні миті творчості і дуже любить
своїх вихованців. Так що чекаємо нових цікавих прем’єр!
Ольга Городня

НАША МУЗИЧНА ШКОЛА

27 квітня в Будинку культури
відбувся звітній концерт Боярської дитячої школи мистецтв.
Творчий звіт – то справжня феєрія світлого дитячого таланту і грандіозне свято, мистецьке диво, якого з
нетерпінням чекають не лише
безпосередні учасники цього
дійства. Адже це можливість
поділитися з глядачами своїми
здобутками і отримати від глядачів найоб’єктивнішу оцінку
власної творчості. Тим більше,
коли звітує не просто творчий
колектив чи окремий виконавець, а вся школа, яка добре
відома своїми здобутками не
лише в рідному місті, а й далеко за його межами. І, мабуть, є
дуже символічним, що директор Боярської школи мистецтв
Ірина Кузьменко звернулася до
всіх присутніх під музику «Гімн
музикантів». Адже до цього часу
цей творчий заклад в Боярці
традиційно називають просто
й ніжно: наша музична школа…
Своїми творчими здобутками з присутніми поділилися хори молодших та старших
класів, оркестр народних інструментів «Мальви», ансамбль
домристів
«Родзинки»,
ансамбль скрипалів, дует гітаристів, фольклорний ансамбль
«Варенички» та інші творчі колективи й вихованці школи.

Як і будь-який святковий
концерт, марно переказувати
програму цього мистецького
заходу. Так само, як і перелічити всіх учасників. Та ми просто
не можемо не назвати хоча б декількох вихованців Боярської
школи мистецтв, талант яких
відомий, без перебільшення,
всій Україні. І не тільки… Наприклад, Поліна Венцковська – лауреат І премії Інтернаціонального конкурсу ІСМІ та учасниця
Всеукраїнського конкурсу Олени Вериківської. Або ансамбль
домристів «Родзинки» у складі
Маргарити Лазуренко, Тетяни
Кукленко, Олександри Царенко та Антона Макасевича. Цей
творчий колектив є лауреатом
ІІ премії Міжнародного конкурсу «Київські каштани», лауреатом ІІ премії ХХ обласного
конкурсу в рамках фестивалю
дитячої творчості «Дебют» та
Всеукраїнського
конкурсу «Класичний меридіан». Чи
Маргарита Лазуренко – лауреат
І премії Всеукраїнських конкурсів «Класичний меридіан»,
«На крилах весни», «Веселкове
розмаїття», міжнародних конкурсів імені Євгена Станковича
й «Київські каштани». Чи Єва
Солодухіна – дворазовий лауреат І ступеня Всеукраїнської
музичної олімпіади «Голос країни», переможець ХХ обласного
конкурсу в рамках фестива-

лю дитячої творчості «Дебют»,
учасниця обласного академічного концерту. І повірте: таких
яскравих зірочок у школі мистецтв – переважна більшість. А
зірковий час інших вихованців,
у чому беззаперечно переконані їхні викладачі, ще попереду.
Тому що їх талант лише почав
розкриватися, а дружні аплодисменти глядачів на їх адресу є
найкращим тому підтвердженням.
Втім, не лише діти були
на сцені. Так як звітувала вся
школа мистецтв, то викладачі
також продемонстрували свій
високий професійний рівень,
який є еталоном для їх юних
вихованців. Від титулів утримаємося, а просто назвемо
імена цих талановитих людей, які своєю самовідданою
працею плекають майбутню
мистецьку еліту України, а,
може, й світу. Це – тріо викладачів у складі Михайла Кашука, Ольги Кривобок та Любові Савчук, дует «De Ja Vu» у
складі Костянтина та Наталії
Прокопчуків, квартет баяністів у складі Руслана Вненька,
Руслана Беспалька, Михайла
Кашука і Ольги Кривобок та
сольні виступи інших викладачів школи мистецтв.
Радіслав Кокодзей

ЗНОВУ ПЕРЕМОЖЕЦЬ

Уже ні для кого не секрет, що
Боярка – місто талановитих та
креативних людей. І помітно це
не лише на велелюдні свята, але
й у буденній праці.
Наприкінці березня у м. Києві відбувся 8-й міжнародний
фестиваль мистецтв «Таланти
весни», мета якого об'єднати талановитих дітей України, продемонструвати творчі досягнення
художніх колективів і солістів,
виявити нові таланти. Тому й не
дивно, що в ньому взяли участь
театральні колективи КСР ЦТМ
«Оберіг» – зразковий театр-студія «Світла хвиля» під керівництвом Тетяни Мельник та Тетяни Іващенко. Цей колектив
уже не вперше стає лауреатом
та переможцем різноманітних
творчих конкурсів.
Вихованці Тетяни Іващенко представили глядачам і журі
уривок з вистави І. Афанасьєва
«Лоскутик і хмаринка». Зокрема, були відзначені такі юні актори, як: Вероніка Щекал, Вікторія Щербак, Софія Прийма,
Маркіян Бецко. Але й інші дітки також чудові актори, врахо-

вуючи, що деякі малюки займаються в студії лише рік, дітям
обох колективів від 5 до 10 років.
Колектив Тетяни Мельник
привіз на фестиваль казку В.
Зіміна «Жила була сироїжка».
Тетяна Олексіївна, батьки, глядачі та журі фестивалю із захопленням вітали юних виконавців «Сироїжки» з прекрасним
дебютом на великій сцені, позаяк для багатьох вихованців,
це взагалі перший «вихід у світ».
Й відбувся він достатньо вдало – обидва колективи отримали кубки і дипломи лауреатів 2
премії. З чим ми їх і вітаємо!
Після повернення додому
колектив не спочиває на лаврах, а вже з головою пірнув у
творчу роботу й під керівництвом, за визначенням батьків
і дітей, педагога від Бога Тетяни Іващенко, розпочав роботу
над новою постановкою «Як
півень осоромився». Тож нові
великі перемоги колективу
зразкового тетру-студії «Світла
хвиля» обов’язково з’являться в
майбутньому завдяки таланту й
наполегливій праці.
Ольга Городня

ЗА ДОСВІДОМ ДО БОЯРКИ

20 квітня Боярський коледж
екології та природних ресурсів
приймав найкращих учнів Роменської ЗОШ № 11 – багаторазових переможців Всеукраїнських конкурсів та активних
учасників
природо-екологічних акцій, які опановують фах
лісівників у шкільному учнівському лісництві «Совенятко».
Як розповіла вчитель біології, керівник гуртка «Юні лісівники-дендрологи» учнівського
лісництва «Совенятко» Оксана

Литвин, мета візиту – знайомство з передовим досвідом видатних лісників Київщини.
Після детальної розповіді директора Боярського коледжу екології та природних ресурсів Сергія
Кропивка про навчальний заклад
та відповіді на численні питання,
учасники семінару в музеї Коледжу ознайомилися з його історією
та відвідали садовий центр «Єва»,
де на власні очі побачили понад
три тисячі рослин (!), які ростуть
на теренах України.
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НАШ «ОЛІМП» – НАЙСПРИТНІШИЙ

29 квітня Боярка стала місцем спортивних змагань серед
дітей та молоді. Одним із таких
заходів стало проведення V обласного етапу Всеукраїнського спортивно-масового заходу
«Олімпійське лелеченя – 2017»,
яке не вперше проводиться в нашому місті на базі НОК Київського військового ліцею ім. І. Богуна.
Ці змагання, започатковані
Національним Олімпійським
Комітетом (НОК) України
спільно з Міністерством освіти
і науки України і Міністерством
молоді та спорту України, проводяться кожного навчального
року по всій країні. Основна
мета цього заходу полягає у вихованні учнів на гуманістичних
цінностях олімпійського руху,
а саме – дружбі, взаємоповазі, солідарності, благородстві,
прагненні до самовдосконалення. Найголовніше із завдань,
яке ставить перед собою НОК, –
це формування у підростаючого
покоління навичок і культури
здорового способу життя, залучення їх до активних занять фізичною культурою та спортом.

Тож до Боярки на зональні
змагання з’їхалося вісім команд
зі всієї Київщини: «Промінчики»
НВК ЗОШ № 2 м. Васильків та
ЗОШ № 2 Васильківського р-ну;
«Чемпіон» ЗОШ № 1 м. Ржищів;
НВК № 3 м. Обухів; ЗОШ № 2
м. Українка Обухівського р-ну;
ЗОШ № 1 м. Богуслав і команда
ЗОШ № 1 м. Миронівка. Брала участь у змаганнях команда
«Олімп» Боярської ЗОШ № 5
(керівник Лілія Борисова), яка
представляла весь Києво-Святошинський район.
Такі змагання дають дітям
можливість не лише розкрити
свої спортивні якості та відчути
командний дух, але й потоваришувати зі своїми однолітками з
різних міст та областей України,
розширити свій світогляд. Тож
уже до офіційного відкриття
юні спортсмени залюбки спілкувалися і ділилися корисною
інформацію, а після виконання
гімну, право винести Олімпійський та Державний прапори
було надане вихованцям військового ліцею ім. Богуна.
На урочистостях з нагоди
відкриття змагань був присут-

7
Молодь Боярки зійшлася в
дебатній ораторській битві

ній начальник ліцею полковник Петро Потєхін, а також
заступник міського голови
Тетяна Кочкова, чемпіон світу й чемпіон Радянського Союзу з греко-римської боротьби
на Олімпійських іграх 1980-го
року у Москві, заслужений тренер України Павло Чижаєв.
Привітавши учасників змагань на боярській землі, заступник мера Тетяна Кочкова побажала їм спортивних успіхів та
перемог і вручила представникам команд пам’ятні сувеніри.
Як і годиться на справжніх
Олімпійських змаганнях, учасники спортивних команд зачитали клятву про чесність і
Кубок місцевого етапу та списки на виборах» перше міссумлінність змагань, а від іме- можливість представляти Боярку це виборола команда Боярської
ні суддів свою клятву про не- на всеукраїнському рівні виборо- ЗОШ № 5 – учні Етель Юлія і
упереджене суддівство зачитав ла команда Боярської ЗОШ № 5.
Лихошерст Дмитро. Друге місце посіла команда Боярського
головний суддя змагань Тарас
20 квітня в місті Боярка колегіуму – Сигов Даніїл та
Добрівський, який є головою
Києво-Святошинського
осе- відбувся молодіжний турнір Антоненко Антон. Третє місце
у форматі британських пар- отримала команда Боярського
редку НОК.
Для того, щоб познайомити- ламентських дебатів. Участь коледжу екології і природних
узяли команди: Боярського ресурсів – Кузнєцов Павло та
ся один з одним, команди влаколеджу екології і природних Алєксєєв Максим.
штували презентації своїх міст, ресурсів, Боярського колегіуму,
Переможці отримали кубок
а також умінь і навичок, які де- Боярської ЗОШ № 4, Боярської та право взяти участь у відбіркомонстрували неабияку спортив- ЗОШ № 5, Тарасівської загаль- вому турі національного турніру
ну підготовку та креативність ноосвітньої школи.
серед кращих студентських та
у виборі номерів. Наші юні боОрганізаторами дебатного учнівських команд інших міст
ярчани були справжніми Олім- турніру виступила Всеукраїн- України. А також учні здобули
пійськими богами і запалюва- ська ініціатива «Активна Гро- шанс вибороти головний приз –
ли Олімпійський вогонь. Далі мада» Інституту «Республіка». 5-денну поїздку до Польщі.
Довідка.
ж розпочався справжній азарт, Гра відбулася в рамках міжВсеукраїнська
ініціатива
спортивний гарт і емоційна під- народного проекту, що реалізовується
в
24
містах
України.
«Активна
Громада»
–
об’єднання
тримка фанів-уболівальників,
Змагання проходили на базі людей та громадських рухів заадже команди змагалися між
Боярського коледжу екології і для самоорганізації та участі у
собою у рухливих видах спорту – природних ресурсів.
вирішенні місцевих проблем.
естафеті, бігові тощо.
На початку заходу відбула- Ініціатива створена в рамках
До фінальних змагань, які від- ся презентація діяльності ГО діяльності Інституту «Республібудуться у м. Біла Церква 13-14 «ВГО «Інститут «Республіка» та ка».
травня, вийшло три команди – ВІ «Активна Громада». Після
Проект «Активна Громада:
Києво-Святошинського р-ну, м. трьох відбіркових турів визна- право вибору» впроваджуєтьОбухова та Обухівського р-ну (м. чили найкращих спікерів серед ся за підтримки НаціональноУкраїнка). Тож побажаємо нашо- гравців кожного з навчальних го Демократичного Інституту
му «Олімпу» майбутніх перемог та закладів, а у підсумковому – пе- (NDI) за фінансової підтримки
реможці змагались між собою.
американського народу, надаолімпійського гарту!
У фінальних дебатах на тему: ної через Агентство США з міжОльга Городня
«Уряд має забезпечити відкриті народного розвитку (USAID).

У БОЯРЦІ ВІДБУВСЯ РАЙОННИЙ ТУРНІР З БОКСУ

29 квітня в Боярці, на території найбільшого в Україні спеціалізованого спортивного майданчика в парку ім. Шевченка, відбувся
відкритий районний турнір з боксу, присвячений 80-річчю КиєвоСвятошинського району.
Турнір відбувся за підтримки
голови Києво-Святошинської
районної державної адміністрації Мирослави Смірнової, голови
Києво-Святошинської районної
ради Вадима Гедульянова, виконавчого комітету Боярської
міської ради, КО ДЮСШ Києво-Святошинського району, КЗ
ДЮСШ Боярки та Київської обласної федерації боксу.

З початком змагань учасників привітали представники
влади та численні гості. Проведення змагань освятив настоятель храму Іоанна Хрестителя
(м. Київ) митрофорний протоієрей Павло Стародуб.
Боярський спорткомплекс
вперше приймав такі серйозні
змагання. На цьому наголосила
Мирослава Смірнова, вітаючи
учасників змагань: «Дуже приємно, що цей майданчик, який
ми торік відкрили тут, в Боярці, став своєрідним епіцентром
спортивного життя Боярки, а з
сьогоднішнього дня – і КиєвоСвятошинського району». Вадим Гедульянов повідомив, що

є намір відкрити в районі ще
кілька подібних комплексів.
Один з гостей – чемпіон
України, бронзовий призер
чемпіонату Європи, учасник
Олімпійських ігор у Ріо-деЖанейро, кращий боксер України 2016 року, координатор розвитку боксу у Київській області
Володимир Матвійчук зазначив,
що Києво-Святошинський район є лідером масового розвитку боксу в Київській області.
Професійну
майстерність
учасників турніру оцінювали
головний суддя турніру, майстер спорту країни, суддя міжнародної категорії Дмитро
Штанагей та судді національної

категорії, майстри спорту краї- бої не лише учасників, а й учасни Дмитро Ткаченко, Дмитро ниць чемпіонату: Анни АндруМороз, Мурад Ібрашев та суддя щик та Дарини Ребенок (вагова
І категорії Тимофій Білецький. категорія 46 кг), Наталії СемеВпродовж всього часу прове- нюк та Олександри Третяк (52
дення турніру біля рингу чергу- кг), Тетяни Нагорнюк та Даривав штатний лікар збірної Укра- ни Ковпашко (64 кг).
Нагородження переможців
їни з боксу Андрій Шевчик.
Всього в рамках відкритого відбувалося після закінчення
турніру Києво-Святошинсько- кожного бою. Нагороди за І та
го району з боксу відбулося 43 ІІ місце отримали всі учасники
бої. Учасниками змагань ста- чемпіонату. Крім традиційних
ли боксери з с. Підгірці (СК медалей та грамот програмою
«Воїн»), с. Білогородка (СК турніру були передбачені й
«Олімп-5»), с. Шпитьки (СК спеціальні нагороди. Зокрема,
«Олімп+»), с. Крюківщина (СК кубок за І місце у командно«Спорт-сервіс»), с. Петропав- му заліку отримали боксери з
лівська Борщагівка (СК «Seven» Вишневого (Владислав Стуката СК «Bazin boxing»), м. Ви- ленко), за ІІ місце – боксери з
шневого (СК «Ринг» та СК Білогородки (Абдураім Риску«Олімп») і, звісно ж, з м. Боярки лов), за ІІІ – боксери з Софіїв(ДЮСШ м. Боярка, СК «Чемпі- ської Борщагівки (Олександр
он» та боксерський клуб «Кор- Попов). Спеціальну нагороду
в номінації «За кращу технічагінець»).
До речі, боїв могло бути й ку» отримала вихованка СК
більше. Приміром, боярський «Олімп» м. Вишневе Анна Анбоксерський клуб «Корчагі- друщик. Кращим боксером турнець» на турнірі представляли ніру був визнаний Даніїл Руден6 боксерів. Але бойові пари ко. А спеціальну нагороду – приз
знайшлися лише для двох, «За волю до перемоги» отримав
тому
чотирьом
боксерам- учасник АТО та директор ЖКГ
«корчагінцям» довелося задо- м. Вишневе Андрій Дмитривольнитися роллю глядачів- шин. Незважаючи на те, що
вболівальників. Двоє наших боксом він займається всього
«щасливчиків» – вихованці тре- три місяці, Андрій таки зваживнера Михайла Вєрного — Артем ся стати учасником районного
Макаcевич (1998 р. н.) та Дани- турніру з боксу, вийшов на ринг
ло Єфремов (1997 р. н.) здобули і продемонстрував досить непоІ місця.
ганий результат.
Родзинкою змагань стали
Радіслав Кокодзей
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У МАРИНИ ЗНОВУ ЄВРОПЕЙСЬКЕ ЗОЛОТО

Удруге в житті боярчанка,
учениця 4(Б) класу Боярської
гімназії Марина Мецгер стала
чемпіонкою Європи.
З 24 до 30 квітня у Ліверпулі
(Велика Британія) відбувався чемпіонат Європи з Таеквондо ІТФ.
Як розповів батько чемпіонки Євген Мецгер, «категорія

Марини – дівчата 11-14 років
вагою до 40 кг. У Марини було
три спаринга. Перший – з росіянкою, другий з болгаркою,
третій (фінальний) теж з росіянкою.
У всіх боях Марина здобула впевнену перемогу, хоча
і були моменти, які змусили
нас нервувати. У фінальному

Гороскоп

поєдинку Марина перемогла з
рахунком 3:1!
Чемпіонат Европи 2017 з
Таеквон-До ІТФ закінчився.
Можна оголосити результати.
Отже, перше командне місце у
Росії, друге здобула Чехія, третє –
Україна.
Українська делегація складалася з 116 осіб, з яких 97 –
спортсмени. Українські таеквондисти здобули 16 золотих,
22 срібні, 43 бронзові медалі.
Марина – одна з 16-ти! Це
надихає! Слава Україні!
Хочу всім подякувати за
підтримку, особливо міському голові Олександру Зарубіну,
заступнику міського голови
Тетяні Кочковій та директору
Боярської ДЮСШ Володимиру
Сафонову».
«Боярка-інформ» приєднується до численних привітань
друзів, знайомих, однокласників та пересічних боярчан.

АНОНС
20 травня, з 10:00
м. Вишневе,
вул. Європейська

Урочистості з нагоди
80-річчя
Києво-Святошинського району
У програмі: концерт,
урочиста хода представників органів місцевого
самоврядування,
нагородження кращих жителів району, виступи
гостей, виставки робіт
майстрів та художників.

21 травня, з 11:00
Боярський
краєзнавчий музей,
вул. Грушевського, 49

Мистецький фестиваль «Розмай любові».
У програмі: виступи
літераторів, виконавців, виставка творів художників та майстрів,
творче спілкування.

РЕКЛАМА

Потрібен
приймальник
вторсировини

з/п 4 000 грн.

Орендую нежиле
приміщення
площею 25 м2
Звертатися за тел.:

(095) 935-05-08

Засновник — Боярська міська рада
Директор Ганна Коваленко

Потрібні охоронці на КПП

Стабільна робота
Своєчасна оплата

З/п від 350 грн./зміна
Графік роботи: 1/2, 1/3
тел.: (050) 472-21-29
тел.: (068) 861-97-40

Втрачений
Державний
акт серія ЯГ № 188534
від 16.09.2006 року на
земельну ділянку з кадастровим
номером
3222486600:04:002:0083,
виданий
Росінському
Павлу Костянтиновичу,
вважати недійсним.
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Овен
Період, який потребує максимальної емоційної
стриманості. Врівноваженість допоможе просунутися в кар’єрних питаннях і отримати значні фінансові
вливання. На роботі варто бути креативнішим. Перевірені часом підходи почнуть давати збій і не принесуть очікуваних результатів.
Телець
Вам доведеться наполегливо працювати, щоб
зміцнити своє фінансове становище. Саме в цей час
ви зможете зробити серйозний заділ на безбідне існування до кінця року. Можливо, вам запропонують
цікавий проект для спільного інвестування. Це ваш
шанс на те, щоб мати власний бізнес.
Близнюки
Зорі рекомендують вам економити гроші, навіть
якщо фінансові надходження будуть прибувати постійним потоком. Можливо, накопичення дозволять вам реалізувати до кінця року давню мрію у вигляді більшої площі або нового авто. Дрібні витрати
можуть почекати заради такої благої мети.
Рак
Проявіть чудеса зібраності і пунктуальності.
Тільки так ви зможете досягти успіхів у гонці за поставленими цілями. Ця рекомендація охоплює абсолютно всі сфери життя. На роботі очікується період
затишшя, використайте його, щоб підтягти старі
«хвости». Не беріть грошей у борг чи в кредит.
Лев
Незважаючи на всю самостійність, вам доведеться звернутися за допомогою до колег. Так ви зможете
досягти високих результатів і визнання на професійному терені. Успішно реалізований проект принесе не
тільки славу, але і гідну винагороду витрачених зусиль.
Зможете придбати те, що давно планували.
Діва
Не розпорошуйте зусилля, хапаючись за все і відразу. Турбот буде багато, але вам слід без поспіху зайнятися рутинними справами, заслуживши не тільки
повагу, але й матеріальну винагороду. Швидше за все,
фінансовий потік прийде зі сторони. Ваше хобі чи
фрилансерска зайнятість нарешті принесуть доходи.
Терези
Якщо ви давно хотіли змінити професію або
місце роботи, настав час зробити кроки в цьому напрямку. Питання фінансів може стати каменем спотикання у сутичках з домашніми. На деякий час ви
залишите категорію видобувачів, але не переживайте, ще будуть шанси надолужити згаяне.
Скорпіон
Будьте готові до довгоочікуваного переїзду або
глобальних покупок, які ви з легкістю зможете профінансувати. Хороший час для Скорпіонів, зайнятих у сфері підприємництва, – партнери запропонують вам прибуткові проекти. Не давайте грошей в
борг, щоб не втратити хорошого друга.
Стрілець
Періоди щастя будуть змінюватися на невдалі
дні. Доведеться балансувати на грані нервового зриву, але потрібно поставитися до цього періоду життя
по-філософськи, а з будь-яких неприємностей винести корисні уроки. Рідні потребуватимуть допомоги в питаннях побуту.
Козеріг
Візьміть курс на нові звершення. Живіть сьогоднішнім днем та плануйте майбутнє, не переживаючи
про втрачені можливості. Період вдалий для тих, хто
зайнятий інтелектуальною працею. Можливі несподівані грошові надходження: вам повернуть давній
борг або заплатять за роботу, яку ви колись зробили.
Водолій
Все, за що ви візьметеся, закінчиться ідеальним
результатом за умови, якщо ваші наміри будуть добрими. Не користуйтеся удачею, щоб звести рахунки зі старими ворогами й помститися недоброзичливцям. Не намагайтеся приховувати доходи від
другої половинки. «Заначку» буде виявлено.
Риби
Ви можете перепочити, якщо встигли добре попрацювати в минулому місяці. Заслужене визнання
чекає тих, хто давно захоплюється творчістю. Цілком можливо, що з простого хобі це перетвориться
в справу, що приносить стабільний дохід. Приділіть
увагу самоосвіті.
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