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СЛОВО МЕРА

Перш за все, хочу повідо-
мити читачів газети «Боярка-
інформ», що ми взялися за те, 
до чого у влади раніше не дохо-
дили руки. На цьому тижні вже 
розпочато роботи з асфальту-
вання вулиці до Сільгосптехні-
куму. На жаль, вул. Тарасівську 
коштом Боярської міської ради 
ремонтувати не можна, оскіль-
ки вона знаходиться не на на-
шому балансі. Але ми знайшли 
можливість отримати ці кошти 
з державного бюджету. Гроші 
буде виділено на початку осені. 
Заплановано повністю заміни-
ти покриття дороги.

Знаючи про капітальний ре-
монт цієї дороги, ми запланува-
ли попередній ремонт існуючих 
комунікацій. 

За місяць плануємо завер-
шити роботи з проектування та 
проходження експертизи. Од-
разу після цього візьмемося за 
заміну комунікацій по вул. Та-
расівській. 

Заздалегідь прошу виба-
чення у жителів за незручності, 
що виникнуть під час ремонту. 
Об’їзд вулицею Київською для 
руху транспорту не викличе 
особливої радості. Але ми муси-
мо це зробити. Якщо покласти 
новий асфальт, а вже наступно-
го тижня знову доведеться його 
розкопувати для ремонту, на-
приклад, водопровідних труб, – 
жителі нас не зрозуміють.

Продовжуючи тему доріг і 
тротуарів хочу наголосити, що 

завдяки підтримці Києво-Свя-
тошинської районної державної 
адміністрації та районної ради 
розпочато ремонтні роботи по ву-
лицях: Польовій, Новій, Б. Хмель-
ницького та пров. Зеленому. 

Також розпочато ремонт 
тротуару по вул. Білогородській 
від ЦТМ «Оберіг» у напрямку 
до вул. Молодіжної.

Маю приємну новину: з об-
ласного бюджету за підтримки 
першого заступника голови 
Київської обласної ради Воло-
димира Майбоженка виділено 
кошти на утеплення ще двох 
ДНЗ – «Казка» та «Джерельце». 
Нагадаю, що торік було утепле-
но фасади будівель дитсадків 
«Берізка», «Іскорка» і «Дарин-
ка». Цього року за рахунок ко-
штів районного бюджету завдя-
ки підтримці очільників району 
Мирослави Смірнової та Вади-
ма Гедульянова було отримано 
кошти на утеплення «Спадко-
ємця». Таким чином цього року 
ми повністю завершимо процес 
утеплення ДНЗ міста.

Щодо ДНЗ «Лісова казка», 
то можу сказати, що завершу-
ється розробка проектної до-
кументації на реконструкцію та 
будівництво нового дитсадка, 
розрахованого на 150 дітей. Піс-
ля проходження експертизи цей 
проект буде подано на держав-
не фінансування. Тож маємо 
надію, що вже наступного року 
буде розпочато реконстукцію. 

ОЛЕКСАНДР ЗАРУБІН: 
«ВУЛИЦЮ ТАРАСІВСЬКУ 
РЕМОНТУВАТИМУТЬ ІЗ 
ЗАМІНОЮ КОМУНІКАЦІЙ»

ГРОМАДА ТА МІСТО ЗМІНЮЮТЬСЯ

Вперше в історії Боярки від-
булась подія, яка здатна реально 
вплинути на подальший розвиток 
громади та міста. 

Як вже повідомляла «Бояр-
ка-інформ», до 11 травня трива-
ла подача проектів від громадян 
та громадських організацій. На-
ступним кроком стала експерт-
на оцінка поданих проектів. 

І ось 15 травня у конференц-
залі готельного комплексу «Ек-
ватор» відбувся власне пітчинг, 
тобто презентація ідей розвитку 
міста. На розгляд суддів за учас-
ті представників Британської 
Ради в Україні, депутатів Бояр-
ської міської ради, бізнесменів, 
громадських діячів було подано 
49 проектів, із них відібрано 37. 
Впродовж трьох днів з 16 до 18 
травня фасилітатори Британ-
ської Ради допомогали доопра-
цювувати проекти. 

Фінал пітчингу проектів в                       
м. Боярка організований ГО 
«Відкритий Університет Май-
дану» та Боярською міською 
радою в рамках програми Active 
Citizens (Активні Громадяни) 
від Британської Ради в Україні. 

До фіналу потрапили 11 про-

ектів. Перше місце за кількістю 
балів отримав проект літнього 
табору «Peace Camp», який на-
стільки вразив міську раду, що 
було вирішено підтримати його 
за кошти міста. «Ми пишаємося 
цим рішенням і вдячні нашим 
партнерам – Боярській місь-
кій раді за додаткову підтрим-
ку пітчингу. Завдяки цьому ми 
змогли додати 11-й проект до 
списку фіналістів», – коментує 
результати пітчінгу проектів 
фасилітатор Британської Ради 
Тетяна Бойко.

На думку організаторів, всі 
подані проекти цікаві та ма-
ють право на життя. Можливо, 
громада та влада ще візьмуться 
за їх реалізацію. Адже головне 
завдання проведеного пітчин-
гу виконано: громада прояви-
ла здатність генерувати ідеї, 
жителі міста побачили, що не-
має неможливого, якщо сам 
гориш і здатен запалити своєю 
ідеєю інших.

Цікавими були проекти: 
«Мистецькі джерела Боярки» 
Сергія Саєнка, який передбачає 
відновлення частинки дачної 
Боярки з бруківкою, ліхтаря-
ми та лавочками, будиночками 

для художників, письменників 
тощо; проект Ольги Васкевич 
«Сонячне дерево» – сонячні 
батареї для зарядки телефо-
нів у вільному доступі для всіх 
боярчан на місці п’єдесталу 
пам’ятника Леніну на Михай-
лівській площі; «Відкритий літ-
ній кінотеатр» – ідея Юлії Ско-
чинської та багато інших дуже 
достойних проектів.

Це лише початок. Всі ви-
словлені ідеї дозріватимуть і в 
потрібний час досягнуть своєї 
реалізації.

Тим часом ми вітаємо пере-
можців – проекти «Peace Camp» 
(Ангеліна Лахтадир), «Дитячий 
простір у провулку Волинсько-
му» (Ольга Романченко), «Лавка 
примирення» (Галина Антипо-
ва), «Вічний тенісний стіл» (Ігор 
Коцар), «Озеленення скверу     
ім. Сагайдачного»  (Марина Ру-
денко), «Школа моєї мрії» (Лідія 
Савенко), «Артпростір Літня 
сцена» (Людмила Ященко), «Сі-
мейний портрет учасників АТО» 
(Ангеліна Лахтадир), «Косміч-
ний коворкінг» (Анна Тимчен-
ко), «Спорт для всіх» (Зоя Ви-
борна), «Дитячий майданчик від 
0 до 10» (Олена Старкова). 
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За першу половину травня 
2017 року до аварійно-диспет-
черської служби від мешканців 
надійшло заявок:

аварійні роботи – 67;
ліфтове господарство – 46;
електрогосподарство – 30;
вуличне освітлення – 13;
вивіз ТПВ – 55.
Працівниками виробничих 

дільниць: 
• своєчасно виконані роботи з 

усунення аварійних ситуацій, в т. ч.:
проведено ремонт аварійної 

ділянки мережі водопостачан-
ня житлового будинку по вул. 
Білогородській, 21, п. 2;

поновлено електропостачан-
ня на об’єкти міського стадіону;

• завершено ремонтні робо-
ти у під’їздах по вул. Вокзаль-
ній, 12, розпочато роботи по 
вул. Незалежності, 5; проведе-
но ремонт оголовків по вул. Не-
залежності, 3; окремих ділянок 
покрівлі даху по вул. Сєдова, 11 
(ліфтова), Жуковського, 1;

• відновлено вуличне освіт-
лення по вул. Маяковського, 
Жуковського, В. Симоненка; 

• проведено ремонт ввідно-
розподільчого електрощита бу-
динку по вул. Білогородській, 27.

Підрядними організаціями:
• нанесено розмітку на                 

КП «БГВУЖКГ» ПОВІДОМЛЯЄ

10 дорогах, в т. ч. по вул. Біло-
городській, Молодіжній, Ма-
яковського, Хрещатик, Неза-
лежності (приблизно 10 км);

• виконано фарбування бор-
дюрів Тарасівського та Білого-
родського кругів, частково по 
вул. Білогородській, Молодіжній.

Дільницею благоустрою:
• забезпечено вивезення гіл-

ля після проведення робіт пра-
цівниківами ПАТ «Київобле-
нерго» з кронування дерев під 
лініями електропостачання по 
вул. Маяковського, Б. Хмель-
ницького; 

• продовжуються роботи з 
кронування та видалення вра-

Силами підрядних організацій розпочато роботи з капітального ремонту вул. Польова, Нова, пров. 
Зеленого, а також тротуарів по вул. Білогородській, Б. Хмельницького, Незалежності.

Підрядними організаціями продовжується поточний (ямковий) 
ремонт доріг 20 головних вулиць м. Боярка загальною площею 7 636 м2

жених дерев; проводиться по-
рядок організації дорожнього 
руху: встановлено 8 знаків, за-
мінено 3; забезпечено прове-
дення заходів щодо святкуван-
ня Дня Перемоги, Дня пам’яті 
та примирення.

• продовжуються роботи з при-
бирання прибардюрки по вул. Сє-
дова, Б. Хмельницького, Садовій;

• розпочаті роботи з покосу 
трави зелених газонів по вул. 
Білогородській.

Роботи з благоустрою та са-
нітарної очистки міста продо-
вжуються.  

»

Відділ державної реєстрації проводить державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Державній реєстрації прав підлягають:
право власності;
речові права, похідні від права власності;
право власності на об’єкт незавершеного будівництва;
заборона відчуження та арешт нерухомого майна, податкова 

застава, предметом якої є нерухоме майно, та інші обтяження.
Відділ державної реєстрації проводить також державну реєстра-

цію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а саме:
державну реєстрацію новостворених юридичних осіб;
державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу;
державну реєстрацію припинення діяльності юридичної 
особи (ліквідація);
держану реєстрацію фізичної особи – підприємця;
державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну 
особу-підприємця;
державну реєстрацію припинення фізичної особи-підприємця.
Державна реєстрація проводиться незалежно від місцезнаход-

ження нерухомого майна та незалежно від місця знаходження юри-
дичної чи фізичної особи в межах Київської області.

За державну реєстрацію справляється адміністративний збір 
згідно з чинним законодавством. 

ГРАфІК РОБОТИ ВІДДІЛУ:
Понеділок – Четвер:
09:00-12:00 – прийом заяв та документів
15:00-16:00 – видача результатів.
Середа:
9:00-11:00 – особистий прийом громадян начальником відділу.
П’ятниця — неприйомний день
Проведення реєстраційних дій державними реєстраторами.
Адреса: м. Боярка, вул. М. Грушевського, 39, каб. №4

Тел.: (04598) 41-813. 

ПРИ ВИКОНАВчОМУ КОМІТЕТІ БОЯРСЬКОї МІСЬКОї 
РАДИ СТВОРЕНО ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОї РЕЄСТРАЦІї

ОГОЛОШЕННЯ
Виконавчий комітет Боярської міської ради оголошує конкурс на      

заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування:

• головного спеціаліста від-
ділу інформаційно-аналітич-
ного забезпечення – 1 штатна 
одиниця;

• головного спеціаліста – ін-
спектора відділу державного 
архітектурно-будівельного конт-
ролю – 1 штатна одиниця.

Вимоги до кандидатів: гро-
мадянство України, вища осві-
та відповідного професійного 
спрямування за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем магістра, 
спеціаліста. Стаж роботи в орга-
нах місцевого самоврядування 
або в органах виконавчої влади 
не менше одного року, або стаж 
роботи в інших сферах управ-
ління не менше трьох років.

Вільне володіння держав-
ною мовою, вміння працювати 
на комп'ютері.

Згідно з чинним порядком 
заміщення вакантних посад, 
конкурсанти складають у пись-
мовій формі іспити на знання 
Конституції України, законів 
України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», «Про службу 

в органах місцевого самовряду-
вання» та «Про запобігання ко-
рупції», а також законодавства з 
урахуванням специфіки функ-
ціональних повноважень відпо-
відного структурного підрозділу.

Для участі в конкурсі пода-
ються документи:

заява про участь у конкур-
сі; заповнена особова картка 
(форма П-2 ДС) з відповідними 
додатками; 2 фотокартки роз-
міром 4 х 6 см; копії документів 
про освіту; декларація про май-
но (в електронному вигляді), 
доходи, витрати і зобов'язання 
фінансового характеру за ми-
нулий рік, копії паспорта і вій-
ськового квитка; номер іденти-
фікаційного коду.

Термін подання документів: 
протягом 30 календарних днів з 
дня оголошення про проведен-
ня конкурсу. 

За довідками звертатись 
за адресою: м. Боярка, 
вул. М. Грушевського, 39. 
Телефони для довідок: 
(04598) 43-241, 41-705. 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Києво-Святошинське об’єднане управління Пенсійного фонду 
України Київської області повідомляє, що в приміщенні Боярської 
міської ради за адресою: м. Боярка, вул. М. Грушевського, 39 про-
водиться прийом громадян спеціалістом Пенсійного фонду. 

Громадяни м. Боярка, сіл Тарасівка, Віта Поштова, Малютянка, 
Забір`я, Княжичі, Жорнівка можуть отримати необхідну інформа-
цію та допомогу у вирішенні питань пенсійного забезпечення. 

Прийомні дні: понеділок та четвер
з 9:00 до 16:00

20 травня у Вишневому Ки-
єво-Святощинський район від-
святкував визначну подію своєї 
біографії: 80-ту річницю від дня 
заснування. Відсвяткував тепло, 
душевно та весело – єдиною 
дружною родиною! Важливою 
складовою якої була й наша рід-
на Боярка.

Святкування розпочалося 
урочистою ходою військо-
вослужбовців Збройних Сил 
України – учасників антите-
рористичної операції, вете-
ранів Другої Світової війни, 
воїнів-інтернаціоналістів, 
представників громадських 
організацій і громад населе-
них пунктів району. 

Зі сцени оплесками їх вітали 
господарі свята та почесні гості: 
голова Києво-Святошинської 
РДА Мирослава Смірнова, го-
лова Києво-Святошинської ра-
йонної ради Вадим Гедульянов, 
народні депутати України Ар-
тур Палатний та Олег Велікін, 
голова Київської облдержад-
міністрації Олександр Горган, 

РАЙОН ВІДСВЯТКУВАВ 80-РІччЯ

перший заступник голови Ки-
ївоблради Володимир Майбо-
женко, а також духовенство. 

За значний особистий вне-
сок у розвиток Києво-Свято-
шинського району, багаторіч-
ну сумлінну працю та високий 
професіоналізм ряд представ-
ників громад було нагороджено 

подяками та грамотами. Спіль-
ною подякою Києво-Свято-
шинської районної державної 
адміністрації та Києво-Свято-
шинської районної ради й цін-
ним подарунком (годинником) 
були нагороджені міський голо-
ва Боярки Олександр Зарубін та 
боєць АТО Віталій Голик. 
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З 12 травня 2017 року Національною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
(НКРЕКП), для КП «Боярка-Водоканал» встановлено нові тарифи 
на централізоване водопостачання та водовідведення, а також на по-
слуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення 
(з використання внутрішньобудинкових систем), які, відповідно до 
наказу по підприємству, будуть введені в дію з 01 червня 2017 року.

КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ» ПОВІДОМЛЯЄ 

Додаток № 1 до наказу
КП «Боярка-Водоканал»

від 16.05.2017рік №01-4/59

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про державне регу-
лювання у сфері комунальних послуг», п. 13 ч. 1 ст. 17 Закону Укра-
їни «Про Національну комісію, що здійснює державне регулюван-
ня у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – НКРЕКП), 
Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та 
водовідведення, затвердженого постановою НКРЕКП від 10 берез-
ня 2016 року № 302, зареєстрованого в Мін’юсті 19 квітня 2016 року 
за № 593/28723, Процедури встановлення тарифів на централізо-
ване водопостачання та водовідведення, затвердженої постановою 
НКРЕКП від 24 березня 2016 року № 364, зареєстрованої в Мін’юсті 
27 квітня 2016 року за № 643/28773, Національна комісія, що здій-
снює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, внесла зміни до постанови НКРЕКП від 16 червня 2016 
року № 1141 «Про встановлення тарифів на централізоване водо-
постачання та водовідведення», зареєстрованої в Мін’юсті 20 лип-
ня 2016 року за № 995/29125 (із змінами) та Постановою НКРЕКП 
від 26 квітня 2017 року №551 (опублікована в офіційному друковано-
му виданні – газеті «Урядовий кур’єр» від 11.05.2017 № 85), для КП 
«Боярка-Водоканал» встановлено тарифи на централізоване водопос-
тачання та водовідведення, які вводяться в дію з 01 червня 2017 року.

на централізоване 
водопостачання
(холодна вода)

на централізоване 
водовідведення

(каналізація)

Разом 
на водопостачання 
та водовідведення

13,19 грн.
за 1 куб. м (з ПДВ)

11,04 грн.
за 1 куб. м (з ПДВ)

24,23 грн. 
за 1 куб. м (з ПДВ)

У разі відсутності квартирних приладів обліку холодної та га-
рячої води, застосовуються норми водовикористання для населен-
ня, встановлені рішенням виконавчого комітету Боярської міської 
ради від 16.03.2017 року № 11/2 «Про продовження терміну дії рі-
шення виконкому від 12.05.2015 р. № 26/1 «Про затвердження нор-
ми витрати води споживачами в м. Боярка».

Тарифи
на централізоване водопостачання та водовідведення у разі відсутності 
приладів обліку холодної води (вводяться в дію з 01 червня 2017 року)

№ 
п/п

Найменування
 послуги

Норма споживання 
на одного 
мешканця

Вартість 
послуги (з ПДВ)

1 Водорозбірна 
колонка або кран 
у дворі

95 л/добу
2,85 м3/місяць

37грн. 59 коп.

2 Вода у будинку 
без централізованої 
каналізації

120 л/добу 
3,6 м3/місяць

47 грн. 48 коп.

3 Вода у будинку 
без централізованої 
каналізації з газовою 
колонкою або 
електронагрівачем

190 л/добу 
5,7 м3/місяць

75 грн. 18 коп.

4 Вода у будинку із 
централізованою
каналізацією без 
газової колонки або елек-
тронагрівача

190 л/добу  
5,7 м3/місяць

138 грн. 11 коп.

5 Вода у будинку із 
централізованою 
каналізацією з 
газовою колонкою або 
електронагрівачем 

210 л/добу 
6,3 м3/місяць

152 грн. 65 коп.

Додаток № 2 до наказу
КП «Боярка-Водоканал»

від 16.05.2017рік № 01-4/59

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних по-
слуг», п. 13 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – НКРЕКП), Процедури встановлення тарифів 
на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням вну-
трішньобудинкових систем), затвердженої постановою НКРЕКП від 15 січня 2015 року № 13, зареє-
строваної в Мін’юсті 05 лютого 2015 року за № 136/26581, Порядку формування тарифів на послуги з 
централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинко-
вих систем), затвердженого постановою НКРЕКП від 10 березня 2016 року № 303, зареєстрованого в 
Мін’юсті 04 квітня 2016 року за № 499/28629, Національна комісія, що здійснює державне регулюван-
ня у сферах енергетики та комунальних послуг внесла зміни до постанови НКРЕКП від 26 листопа-
да 2015 року №2868 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної 
води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) суб’єктам господарювання, 
які є виконавцями цих послуг», зареєстрованої в Мінюсті 11 січня 2016 року за № 24/28154 (із зміна-
ми) та Постановою НКРЕКП від 26 квітня 2017 року № 552 (опублікована в офіційному друкованому ви-
данні – газеті «Урядовий кур’єр» від 11.05.2017 № 85), для КП «Боярка-Водоканал» встановлено тарифи 
на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобу-
динкових систем), які вводяться в дію з 01 червня 2017 року.

на послугу з централізовано-
го постачання холодної води

на послугу з централізованого водо-
відведення (каналізація)

Разом на водопостачання 
та водовідведення

13,75 грн.за 1 куб. м (з ПДВ) 11,50 грн.за 1 куб. м (з ПДВ) 25,25 грн. за 1 куб. м (з ПДВ)

У разі відсутності квартирних приладів обліку холодної та гарячої води, застосовуються норми во-
довикористання для населення, встановлені рішенням виконавчого комітету Боярської міської ради 
від 16.03.2017 року № 11/2 «Про продовження терміну дії рішення виконкому від 12.05.2015 р. № 26/1 
«Про затвердження норми витрати води споживачами в м. Боярка».

Тарифи
на послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових 

систем), у разі відсутності квартирних приладів обліку холодної та гарячої води (вводяться в дію з 01 червня 2017 року)

№ 
п/п

Найменування послуги Норма 
Споживання 

на 1-го мешканця

Вартість 
послуги 
(з ПДВ)

1 Вода у будинку із централізованою каналізацією без газової 
колонки або електронагрівача

190 л/добу  
5,7 м3/місяць

143 грн.
93 коп.

2 Вода у будинку із централізованою каналізацією з газовою ко-
лонкою або електронагрівачем

210 л/добу  
6,3 м3/місяць

159 грн.
08 коп.

3 Вода у будинку із централізованою каналізацією з централізо-
ваною, з ценртралізованим гарячим водопостачанням

250 л/добу  
7,5 м3/місяць

189 грн.
38 коп.

4 Вода у будинку із централізованою каналізацією  на період 
відсутності ценралізованого гарячого водопостачання

190 л/добу  
5,7 м3/місяць

143 грн. 
93 коп.

5 Вода у будинку з сидячими ваннами з централізованим гаря-
чим водопостачанням і централізованою каналізацією

230 л/добу  
6,9 м3/місяць

174 грн. 
23 коп.

6 Вода у будинку з сидячими ваннами з централізованою каналізацією 
на період відсутності централізованого  гарячого водопостачання

190 л/добу  
5,7 м3/місяць

143 грн. 
93 коп.

7 Гуртожитки зі спільними душами без кухні з централізованою 
каналізацією

85 л/добу  
2,6 м3/місяць

65 грн. 
65 коп.

8 Гуртожитки зі спільними кухнями і блоками душових у кож-
ній секції з централізованою каналізацією 

140 л/добу  
4,2 м3/місяць

106 грн. 
05 коп.

9 Вода у будинку без централізованої каналізації з газовою ко-
лонкою або електронагрівачем

190 л/добу  
5,7 м3/місяць

78 грн. 
38 коп.

Житлова субсидія на наступ-
ний період з 1 травня 2017 року 
не буде призначатися за наяв-
ності у споживача двомісячної 
заборгованості з оплати житло-
во-комунальних послуг. Про це 
йдеться в постанові Кабінету 
Міністрів України № 300 від 26 
квітня 2017 року. 

Згідно з Постановою, в разі 
отримання інформації про про-
строчену більш як два місяці 
заборгованість з оплати послуг, 
субсидія на наступний тер-
мін не призначається, про що 
структурний підрозділ з питань 
соціального захисту населення 
інформує споживача. 

Якщо протягом двох місяців 
з дати інформування громадя-
нин документально підтвердив 
сплату заборгованості або уклав 

договір про її реструктуриза-
цію, субсидія призначається з 
дати закінчення дії попередньої 
субсидії, в іншому випадку  – з 
місяця, в якому громадянин до-
кументально підтвердив сплату 
заборгованості або укладення 
договору. 

Документом вводиться та-
кож смс-інформування та ін-
формування по електронній 
пошті структурними підрозді-
лами Управління соціального 
захисту населення громадян 
про призначення субсидії. 

Потурбуйтеся про вчасну 
оплату за водопостачання та во-
довідведення!

За довідками звертайтесь 
до відділу збуту за телефоном:  
(04598) 46-966. 

ЗМІНИ У НАРАхУВАННІ СУБСИДІЙ

З метою вдосконалення ме-
ханізму нарахування плати за 
послуги водопостачання та во-
довідведення, попередження 
конфліктних ситуацій та спір-
них питань, для своєчасного 
нарахування та перерахунків за 
діючими тарифами, з урахуван-
ням пільг та субсидій, прохання 
вчасно з 25 до 30 числа поточно-
го місяця повідомляти показники 
засобів обліку води шляхом:

• щомісячно вказувати фак-
тичні показники лічильників у 
відповідних графах платіжних 
квитанцій з контролем даних у 
касовому чеку;

• щомісячно передавати по-
казники засобів обліку за тел.: 
46-966 (приймальні дні: поне-
ділок, середа, п’ятниця); 067-
507-50-35 (у форматі SMS – по 
буднях з 8:00 год до 17:00 год);
фОРМАТ SMS: [особовий рахунок]
[пробіл][показник]

Сервіс прийому SMS доступний 
тільки з 1 до 25 числа поточного місяця.

Вартість SMS – відповідно 
до тарифів Вашого оператора 
мобільного зв’язку.

• щомісячно надати показ-
ники засобів обліку на елект-
ронну пошту підприємства: 
voda-boyarka@ukr.net

фОРМАТ ПОВІДОМЛЕННЯ: [особовий 
рахунок][пробіл][показник]

Тема повідомлення: для відді-
лу збуту – показники.

• забезпечити доступ упов-
новажених осіб (контролерів) 
до лічильників обліку води не 
рідше одного разу на квартал.

Нагадуємо, що відповідно до:
п. 14 Правил надання послуг 

з централізованого опалення, 
постачання холодної та гарячої 
води і водовідведення, затверд-
жених Постановою Кабінету 
Міністрів України № 630 від 
21.07.2005 р. (далі – Правила),

• Показання квартирних за-
собів обліку знімаються спожи-
вачем щомісячно.

п. 30 Правил зобов’язує спо-
живача:

• оплачувати послуги, від-
повідно до умов договору та в 
установлені строки;

• забезпечувати доступ до за-
собів обліку води для зняття по-
казників лічильників;

• забезпечувати цілісність 
квартирних засобів обліку та не 
втручатися в їх роботу.

ДО УВАГИ СПОЖИВАчІВ ВОДОПОСТАчАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

ТАРИфИ
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З кожним роком даленіють 
події Другої Світової війни. Від-
криваються нові сторінки істо-
рії, до цього закриті радянською 
ідеологією. Відбувається розвін-
чування міфів та зруйнування 
стереотипів.

Лише подвиг простих сол-
датів залишається взірцем муж-
ності, вірності, самопожертви, 
любові до Батьківщини.

8 травня у День пам’яті та 
примирення у парку Перемоги 
відбулось вшанування пам'яті 
полеглих воїнів, які віддали 
життя за Батьківщину. 

Митрофорний протоієрей 
отець Димитрій Присяжний 
відслужив панахиду за полег-
лими воїнами. Присутні по-
клали квіти до Обеліску слави, 
пам'ятних знаків Героям Не-
бесної Сотні та АТО, а також 
воїнам-інтернаціоналістам.

Міський голова Олександр 
Зарубін під час свого висту-
пу наголосив: «Ніхто не чекав, 
що прийде час, коли люди, які 
пліч-о-пліч воювали на одній 
війні, сьогодні будуть стріляти 
один в одного. Нині ми вшано-
вуємо пам'ять людей, які боро-
нили рідний край від загарбни-
ків. Вічна слава героям!»

Своєю присутністю пам'ять 
полеглих воїнів трьох поколінь 
вшанував голова Києво-Свято-
шинської районної ради Вадим 
Гедульянов.

Також перед присутніми 
виступили: пошуковець Олег 
Остапенко, голова міської орга-
нізації ветеранів війни та праці 
Лідія Хоменко та голова район-
ної організації воїнів-інтерна-
ціоналістів Лариса Козленко.

Завершились урочистості 
виступом народного аматор-
ського хору «Надія».

9 травня парк став місцем 
відзначення Перемоги у Другій 
Світовій війні. Реалії сьогодення 
диктують новий формат прове-
дення багатьох традиційних для 
пострадянського суспільства.

В урочистостях взяли участь 
міський голова Олександр За-
рубін, голова Києво-Святошин-
ської районної держадміністрації 
Мирослава Смірнова та голова 
Києво-Святошинської районної 
ради Вадим Гедульянов.

Церемонія покладання кві-
тів об'єднала воїнів трьох поко-

лінь. Тому не дивувала присут-
ність на алеях парку Перемоги 
колишніх воїнів Другої Світо-
вої, інтернаціоналістів та на-
ших сучасників – воїнів АТО. 
Того дня відбулись: святковий 
концерт, привітання та наго-
родження ветеранів, воїнів та 
пошуковців, а також частуван-
ня ветеранів.

Однією з родзинок свята ста-
ла виставка артефактів Другої 
Світової війни, облаштована 
бійцями спеціалізованої пошу-
кової групи «Корчагінець» на 
чолі з командиром Володими-
ром Остролуцьким. Привертала 
увагу відреставрована пошуков-
цями легкова військова автів-
ка періоду Другої Світової, яка 
прибула на свято своїм ходом.

Для загалу виставка була 
цікава можливість потримати 
в руках вже легендарну зброю 
Другої Світової й навіть сфотог-
рафуватися з нею. Всі ці пред-
мети були знайдені на території 
Києво-Святошинського району, 
більшість – в околицях Боярки. 
Крім того, кожен експонат су-
проводжувався вичерпною іс-
торично-технічною довідкою 
та детальними поясненнями за-
ступника командира пошукової 
групи «Корчагінець» Всеукраїн-
ського фонду пошуку «Пам'ять» 
Олега Остапенка. 

Під час хвилини мовчання 
ця зброя знову озвалася, від-
даючи останню шану загиблим 
воїнам. 

ПЕРЕМОГА В ГОРНИЛІ ПАМ’ЯТІ

11 травня перед будівлею 
Боярської міської ради відбула-
ся урочиста церемонія підняття 
Державного Прапора України та 
прапора Європейського Союзу з 
нагоди схвалення Радою ЄС рі-
шення щодо скасування візових 
вимог для громадян України. 

Почесне право підняти пра-
пора України та Євросоюзу 
було надано міському голові 
Олександру Зарубіну, секре-
тарю Боярської міської ради 
Олексію Скриннику та голові 

Боярської міської організації 
ветеранів війни та праці Лідії 
Хоменко.

Міський голова Олександр 
Зарубін зазначив: «Надання без-
візового режиму для українців – 
це величезний крок у майбутнє. 
Ця подія не відбулася б без под-
вигу героїв Майдану та воїнів, які 
сьогодні захищають державу від 
російської агресії на Донбасі». 

В урочистостях взяли участь 
депутати Боярської міської 
ради, представники учнівської 
молоді та боярської громади. 

ПРАПОР ЄВРОСОЮЗУ – НАД 
БОЯРСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ

18 травня Громадське фор-
мування «Боярський міський 
патруль» приймав щирі вітання 
від друзів, соратників і бойових 
побратимів.

Привід вагомий: перша річ-
ниця з дня створення. З цією 
подією охоронців громадсько-
го порядку привітали: міський 
голова Олександр Зарубін, за-
ступник міського голови Тетя-
на Кочкова, секретар Боярської 

міської ради Олексій Скринник, 
начальник військово-обліково-
го бюро Анатолій Стороженко, 
начальник кримінальної полі-
ції підполковник Тарас Крав-
чук, директор КП «ІА  «Бояр-
ка-інформ» Ганна Коваленко, 
настоятель Свято-Покровської 
парафії УАПЦ митрофорний 
протоієрей Димитрій При-
сяжний та інші численні друзі 
громадських правоохоронців. 
Також з дружнім візитом на гос-

тину до БМП завітали сусіди-
побратими з Тарасівки: керів-
ник ГО «Граніт» Родіон Лупеха 
та боєць Дмитро Максимов.  

Але знайшовся також час і 
для предметного обговорення 
найближчих планів розвитку 
підрозділу, і для планування 
співпраці з громадськими фор-
муваннями щодо захисту пра-
вопорядку із сусідніх населених 
пунктів. 

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, БМП
Чи можна притягнути осо-

бу до відповідальності за роз-
повсюдження неправдивої інфор-
мації через інтернет?
Відповідь юридичного консультанта:

Законодавство визначає по-
вагу до честі та гідності немате-
ріальним правом кожної особи 
та передбачає їх захист, і, в тому 
числі, у судовому порядку. 

Учасники інформаційних 
правовідносин мають певну 
свободу при висловленні своїх 
думок. Стаття 30 Закону Укра-
їни «Про інформацію» прямо 
встановлює, що ніхто не може 
бути притягнутий до відпові-
дальності за висловлення оці-
ночних суджень. Оціночними 
судженнями є висловлювання, 
які не містять фактичних да-
них, критика, оцінка дій. Оці-
ночні судження не підлягають 
спростуванню та доведенню їх 
правдивості. Якщо особа вва-
жає, що ціннісні судження або 
думки принижують її гідність, 
честь чи ділову репутацію, вона 
вправі скористатися наданим 
їй законодавством правом на 
відповідь, а також на влас-
не тлумачення справи. Якщо 
суб'єктивну думку висловлено 
в брутальній, принизливій чи 
непристойній формі, на осо-

бу, яка таким чином висловила 
думку або оцінку, може бути 
покладено обов'язок відшкоду-
вати завдану моральну шкоду.

Поширення завідомо недос-
товірної негативної інформації 
(наклеп) може бути підставою 
для компенсації моральної 
шкоди. Для задоволення позову 
в суді мають бути доведені на-
ступні обставини:

• поширення інформації, 
тобто доведення її до відома 
хоча б одній особі у будь-який 
спосіб;

• поширена інформація сто-
сується певної фізичної чи юри-
дичної особи, тобто позивача;

• поширення недостовірної 
інформації, тобто такої, яка не 
відповідає дійсності;

• поширення інформації, що 
порушує особисті немайнові 
права, тобто або завдає шкоди 
відповідним особистим немай-
новим благам, або перешкод-
жає особі повно і своєчасно 
здійснювати своє особисте не-
майнове право.

Зауважимо також, що пошук 
автора, що розмістив негативну 
(неправдиву) інформацію на 
сторінках Інтернету – відпові-
дача у справі – покладається на 
позивача.

ЮРИДИчНА КОНСУЛЬТАЦІЯ
Вишневський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги відповідає на запитання читачів

13 травня 2017 року у Боярському НВК «Гімназія – ЗОШ І сту-
пеня» було піднято прапор Євросоюзу. А також вперше на площі 
гімназії лунав гімн Євросоюзу. 

У заході взяли участь учні гімназії, батьки та педагоги. 

фОТОфАКТ

НОВИНИ
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Про затвердження переліку та 
вартості послуг неосновного виду 
діяльності КП «Боярка-Водоканал»

Керуючись ст. 144 Консти-
туції України, Законами Украї-
ни «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», «Про питну воду 
і питне водопостачання», «Про 
охорону навколишнього при-
родного середовища», відпо-
відно до Правил користування 
системами централізованого 
комунального водопостачання 
та водовідведення в населених 
пунктах України, затверджених 
наказом Міністерства з питань 
житлово-комунального госпо-
дарства України від 27.06.2008 
р. № 190, та Правил надання 
послуг з централізованого опа-
лення, постачання холодної та 
гарячої води і водовідведення, 
затверджених постановою Ка-

бінету Міністрів України від 
21.07.2005 р. № 630, Розпоря-
дження Національної комісії, 
що здійснює державне регу-
лювання у сфері комунальних 
послуг від 24.01.2014 р. № 15 
«Про встановлення вимог щодо 
впровадження інших, крім лі-
цензованих, видів діяльності 
комунальному підприємству 
«Боярка-Водоканал», розгля-
нувши звернення директора 
КП «Боярка-Водоканал» від 
16.05.2017 р. № 02-9/1055, з ме-
тою удосконалення правових та 
економічних засад діяльності у 
сфері користування системами 
централізованого водопоста-
чання та водовідведення в місті 
Боярка, – 
ВИКОНКОМ МІСЬКОї РАДИ ВИРІШИВ:

1. Затвердити перелік та вар-
тість виконання робіт (послуг) 
неосновного виду діяльності 
(додаткового) КП «Боярка-Во-
доканал» (додається).

2. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
заступника міського голови за 
відповідним напрямком.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА            О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИїВСЬКОї ОБЛАСТІ

ВИКОНАВчИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ 

від 18 травня 2017 року    № 23/1
м. Боярка

Затверджено 
рішенням виконавчого комітету 

Боярської міської ради
від 18 травня 2017 р. № 23/1

Перелік та вартість 
виконання робіт (послуг) неосновного виду діяльності (додаткових), щодо яких, відповідно до роз-

порядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 
24.01.2014 р. № 15 «Про встановлення вимог щодо впровадження інших, крім ліцензованих, видів діяль-
ності Комунального підприємства «Боярка-Водоканал», підприємство має дозвіл на їх надання

№ 
п/п

Найменування послуги Вартість послуги   
(грн. з ПДВ)

1 Підключення (врізання) в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм 461,00

2 Підключення (врізання) в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 мм 665,00

3 Підключення (врізання) штуцерів (патрубків) діаметром 25 мм в існуючі мережі зі сталевих труб. Уста-
новлення вентилів на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 мм до 50 мм

593,00

4 Підключення (врізання) штуцерів (патрубків) діаметром до 50 мм в існуючі мережі зі сталевих труб. 
Установлення вентилів на трубопроводах із сталевих труб діаметром 25 мм

508,00

5 Підключення (врізання) штуцерів (патрубків) діаметром 80 мм в існуючі мережі зі сталевих труб. Уста-
новлення вентилів на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 мм до 100 мм

684,00

6 Підключення (врізання) штуцерів (патрубків) діаметром 100 мм в існуючі мережі зі сталевих труб. 
Установлення вентилів на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм

623,00

7 Підключення (врізання) штуцерів (патрубків) діаметром 100 мм в існуючі мережі зі сталевих труб. 
Установлення вентилів на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 мм до 50мм

720,00

8 Підключення (врізання) штуцерів (патрубків) діаметром 150 мм в існуючі мережі зі сталевих труб. 
Установлення вентилів на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25мм

797,00

9 Підключення (врізання) штуцерів (патрубків) діаметром 150 мм в існуючі мережі зі сталевих труб. 
Установлення вентилів на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 мм до 100 мм

893,00

10 Підключення (врізання) штуцерів (патрубків) діаметром 200 мм в існуючі мережі зі сталевих труб. 
Установлення вентилів на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм

949,00

11 Підключення (врізання) штуцерів (патрубків) діаметром 200 мм в існуючі мережі зі сталевих труб. 
Установлення вентилів на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50  мм до 100 мм

1 048,00

12 Підключення (врізання) штуцерів (патрубків) діаметром 250 мм в існуючі мережі зі сталевих труб. 
Установлення вентилів на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм

1 235,00

13 Підключення (врізання) штуцерів (патрубків) діаметром 250 мм в існуючі мережі зі сталевих труб. 
Установлення вентилів на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 мм до 100 мм

1 330,00

У вартість підключення (врізання), а саме позиції № 1 – № 13 не входять земляні роботи та вартість матеріальних ресурсів.

14 Аналіз стічних вод 1 051,12 

15 Виготовлення технічних умов на приєднання об’єкта приватного сектора (новобудови) до централізо-
ваної системи водопостачання для населення (які не є суб’єктами господарювання)

446,44

16 Виготовлення технічних умов на приєднання об’єкта приватного сектора (новобудови) до централізо-
ваної системи водовідведення для населення (які не є суб’єктами господарювання)

511,37

17 Виготовлення технічних умов на приєднання об’єкта приватного сектора (новобудови) до централізо-
ваної системи водопостачання та водовідведення для населення.(які не є суб’єктами господарювання)

590,22

18 Виготовлення технічних умов на встановлення лічильника обліку води для населення (які не є 
суб’єктами господарювання)

289,56

19 Опломбування лічильника обліку води для населення (які не є суб’єктами господарювання) 122,51

20 Опломбування 2-х лічильників обліку води для населення (які не є суб’єктами господарювання) 135,96

21 Опломбування 3-х лічильників обліку води для населення (які не є суб’єктами господарювання) 149,42

22 Опломбування 4-х лічильників обліку води для населення (які не є суб’єктами господарювання) 162,86

23 Розпломбування лічильника обліку води для населення (які не є суб’єктами господарювання) 80,21

24 Виготовлення технічних умов на приєднання об’єкта (новобудови) до централізованої системи водо-
постачання для бюджетних установ та організацій

504,36

25 Виготовлення технічних умов на приєднання об’єкта (новобудови) до централізованої системи водо-
відведення для бюджетних установ та організацій

578,07

26 Виготовлення технічних умов на приєднання об’єкта (новобудови) до централізованої системи в/п та 
в/в для бюджетних установ та організацій

667,19

27 Виготовлення технічних умов на встановлення лічильника обліку води для бюджетних установ та ор-
ганізацій

433,73

28 Опломбування лічильника обліку води в приміщеннях бюджетних установ та організацій 147,47

29 Опломбування 2-х лічильників обліку води в приміщеннях бюджетних установ та організацій 163,66

30 Опломбування 3-х лічильників обліку води в приміщеннях бюджетних установ та організацій 179,87

31 Опломбування 4-х лічильників обліку води в приміщеннях бюджетних установ та організацій 196,04

32 Розпломбування лічильника обліку води в приміщеннях бюджетних установ та організацій 96,55

33 Вартість одного виїзду асенізаційної машини КП «Боярка-Водоканал» на 3,8 м3 для населення (які не 
є суб’єктами господарювання)

362,88

34 Вартість одного виїзду асенізаційної машини КП «Боярка-Водоканал» на 3,8м3 для бюджетних уста-
нов та організацій

436,80

35 Вартість одного виїзду асенізаційної машини КП «Боярка-Водоканал» на 3,8м3 для інших споживачів 
(крім населення)

504,00

36 Вартість очистки 1 м3 стоків для споживачів власним транспортом (талон) 36,08

37 Вартість одного виїзду асенізаційної машини на 5 м3 КП «Боярка-Водоканал» для населення (які не є 
суб’єктами господарювання)

493,73

38 Вартість одного виїзду асенізаційної машини на 5 м3 КП «Боярка-Водоканал» для бюджетних установ 
та організацій

548,60

39 Вартість одного виїзду асенізаційної машини на 5 м3 КП «Боярка-Водоканал» для інших споживачів 
(крім населення)

685,73

40 Виготовлення технічних умов на приєднання об’єкта (новобудови) до централізованої системи водо-
постачання для інших споживачів (крім населення)

582,30

41 Виготовлення технічних умов на приєднання об’єкта (новобудови) до централізованої системи водо-
відведення      для інших споживачів (крім населення)

667,00

42 Виготовлення технічних умов на приєднання об’єкта (новобудови) до централізованої системи водо-
постачання та водовідведення для інших споживачів (крім населення)

769,83

43 Виготовлення технічних умов на встановлення лічильника обліку води для інших споживачів (крім 
населення)

453,22

44 Опломбування лічильника обліку в приміщеннях комерційних організацій (інших споживачів, крім 
населення)

170,15

45 Опломбування 2-х лічильників обліку в приміщеннях комерційних організацій (інших споживачів, 
крім населення)

188,83

46 Опломбування 3-х лічильників обліку в приміщеннях комерційних організацій (інших споживачів, 
крім населення)

207,54

47 Опломбування 4-х лічильників обліку в приміщеннях комерційних організацій (інших споживачів, 
крім населення)

226,20

48 Розпломбування лічильника обліку в приміщеннях комерційних організацій (інших споживачів, крім 
населення)

111,40

Про надання дозволу КП «Боярка-
Водоканал» на здійснення перевірки 
стічної води, яка надходить у каналіза-
ційні очисні споруди міста

Керуючись ст. 144 Конституції 
України, Законами України «Про 
місцеве самоврядування в Украї-
ні», «Про питну воду і питне водо-
постачання», «Про охорону навко-
лишнього природного середовища», 
відповідно до Правил користування 
системами централізованого ко-
мунального водопостачання та во-
довідведення в населених пунктах 
України, затверджених наказом Мі-
ністерства з питань житлово-кому-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИїВСЬКОї ОБЛАСТІ

ВИКОНАВчИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ 

від 18 травня 2017 року      № 23/2
м. Боярка

нального господарства України від 
27.06.2008 № 190, та Правил надання 
послуг з централізованого опален-
ня, постачання холодної та гарячої 
води і водовідведення, затвердже-
них постановою Кабінету Міністрів 
України від 21.07.2005 № 630, роз-
глянувши звернення директора КП 
«Боярка-Водоканал» від 28.04.2017 р. 
№ 02-9/943, у зв’язку з суттєвим по-
гіршенням якості стічної води, яка 
надходить у каналізаційні очисні 
споруди міста та погіршення показ-
ників аналізів води в артезіанських 
свердловинах (наявність аміаку), – 

ВИКОНКОМ МІСЬКОї РАДИ  ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл КП «Боярка-

Водоканал» на здійснення пере-
вірки стічної води, яка надходить у 
каналізаційні очисні споруди міста.

2. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на заступ-
ника міського голови за відповід-
ним напрямком.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                      О. О. ЗАРУБІН

Про затвердження інформаційних 
та технологічних карток Центру надання 
адміністративних послуг

На виконання Закону України 
«Про адміністративні послуги», рі-
шення Боярської міської ради від 
06.12.2016 р. № 22/654 «Про затвер-
дження Положення та Регламенту 
Центру надання адміністративних 
послуг Боярської міської ради», За-
кону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», – 

ВИКОНКОМ МІСЬКОї РАДИ ВИРІШИВ:
1. Затвердити інформаційні та 

технологічні картки на кожну адмі-
ністративну послугу для їх отриман-
ня через Центр надання адміністра-
тивних послуг Боярської міської 
ради:

• відключення від мережі ЦО 
(центральне опалення) і ГВП (гаря-
че водопостачання) та надання до-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИїВСЬКОї ОБЛАСТІ

ВИКОНАВчИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ (ПРОЕКТ)

від 18 травня 2017 року    № 22/10
м. Боярка

зволу влаштування індивідуальної 
(автономної) системи опалення;

• видача довідки про період про-
живання/роботи в зоні посилено-
го радіоекологічного контролю (4 
зона ЧАЕС);

• виготовлення викопіювання 
щодо місця знаходження нерухо-
мого майна;

• видача паспорта забудови зе-
мельної ділянки;

• надання та зміна адреси 
об’єктам нерухомого майна;

• переведення дачних та садових 
будинків, що відповідають держав-
ним будівельним нормам у жилі 
будинки;

• розміщення тимчасових спо-
руд для провадження підприєм-
ницької діяльності;

• видача довідки про наявність 
земельної ділянки;

• надання відомостей з Держав-
ного земельного кадастру.

2. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на ке-
руючого справами виконкому                                      
М.А. Рябошапку.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА             О. О. ЗАРУБІН

фОТОфАКТ

Силами підрядної організації розпочато роботи з капітального 
ремонту тротуару по вул. Білогородській на ділянці від вул. Сагай-
дачного до Молодіжної.
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Про створення комісії з пе-
редачі до комунальної власності 
квартир, що належать Міністер-
ству внутрішніх справ України.

Керуючись п. 3. ст. 24 Зако-
ну України «Про місцеве само-
врядування в Україні», п. 2. ст. 6 
Закону України «Про передачу 
об’єктів права державної та ко-
мунальної власності», на вико-
нання п. 2 рішення сесії Бояр-
ської міської ради від 30.03.2017 
р. № 28/866 «Про надання згоди 
на прийняття до комунальної 
власності територіальної грома-
ди м. Боярка квартир, які облі-
ковуються на балансі Міністер-
ства внутрішніх справ України» 
та враховуючи лист Департа-
менту державного майна та ре-
сурсів МВС України за вх. № 
02-9/1003 від 10.05.2017 р., –
ВИКОНКОМ МІСЬКОї РАДИ ВИРІШИВ:

1. Створити комісію з пере-
дачі до комунальної власності 
квартир № 20, 31, 39, 69, 70, 91, 
93, 121, 133, 140, 151, 170, 177, 
178, 180, що знаходяться по вул. 
Білогородській, 19-а у м. Бо-
ярка та належать Міністерству 
внутрішніх справ України, згід-
но з додатком.

2. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови від-
повідно до розподілу обов’язків.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА              О. О.ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИїВСЬКОї ОБЛАСТІ

ВИКОНАВчИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ 

від 18 травня 2017 року    № 23/3
м. Боярка

Додаток до рішення 
виконавчого комітету 

Боярської міської ради
від 18 травня 2017 р. № 23/3

СКЛАД
комісії з передачі до комунальної 

власності квартир, що належать Мі-
ністерству внутрішніх справ України
Голова комісії:

Заступник міського голови 
Мазурець В. В.

Секретар комісії:
Головний спеціаліст відділу 

з питань житлово-комунально-
го господарства, транспорту та 
надзвичайних ситуацій 

Крук К. О.
члени комісії:

В. о. начальника юридично-
го відділу виконавчого комітету 
Боярської міської ради

Гончар К. І
Начальник відділу фінансів, 

економічного розвитку та тор-
гівлі виконавчого комітету Бо-
ярської міської ради

Мусієнко Н.І.
Начальник відділу бухгал-

терського обліку та звітності                                                                        
виконавчого комітету Бояр-
ської міської ради

Дідушко О. П.
Голова правління ОСББ «Бо-

ярчанка» Євсеєнко К. М. Заступ-
ник начальника відділу об’єктів 
нерухомого майна управління 
об’єктів державної власності Де-
партаменту державного майна та 
ресурсів МВС України

Ганджа Є. М.
Головний спеціаліст відділу 

об’єктів нерухомого майна управ-
ління об’єктів державної власнос-
ті Департаменту державного май-
на та ресурсів МВС України

Іщенко А. А.

Про встановлення меморіаль-
ного барельєфа Є. М. Коноваль-
цю у м. Боярка

Розглянувши звернення де-
путата Боярської міської ради 
А. В. Ковальова від 20.02.2017 р. 
про встановлення меморіально-
го барельєфа на честь видатного 
українського військового ді-
яча, видатного діяча національ-
но-визвольної боротьби укра-
їнського народу, полковника 
Армії УНР, командира Корпусу 
Січових Стрільців, голови Укра-
їнської військової організації, 
голови Організації українських 
соціалістів Є. М. Коновальця з 
нагоди відзначення 125-річчя 
від Дня народження Є. М. Ко-
новальця та 100-ліття Україн-
ської революції, відповідно до 
Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», –

ВИКОНКОМ МІСЬКОї РАДИ ВИРІШИВ:
1. Встановити меморіальний 

барельєф Є. М. Коновальцю на 
фасаді Боярської ЗОШ І-ІІІ ст. 
№ 2, яка є пам’яткою архітекту-
ри ХІХ століття та знаходиться 
за адресою: м. Боярка, вул. М. 
Грушевського, 49.

2. Перед встановленням ме-
моріального барельєфа отрима-
ти погодження на встановлен-
ня меморіального барельєфа в 
управлінні культури, національ-
ностей та релігій Київської об-
ласної державної адміністрації.

3. Перед встановленням ме-
моріального барельєфа отрима-
ти погодження на встановлення 
меморіального барельєфа у від-
ділі культури, національностей 
та релігій Києво-Святошин-
ської райдержадміністрації.

4. Доручити комунальному 
підприємству «Боярське головне 
виробниче управління житлово-
комунального господарства» вста-
новити меморіальний барельєф. 

5. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на заступ-
ника міського голови Кочкову Т. П.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА             О. О.ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИїВСЬКОї ОБЛАСТІ

ВИКОНАВчИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 18 травня 2017 року № 22/4 
м. Боярка

Про режим роботи ДНЗ м. Бо-
ярка в літній період 2017 року

Керуючись пп. 1 п. а) ст. 32 
Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», для 
проведення ремонтних робіт та 
належної підготовки дошкіль-
них навчальних закладів міста 
до нового навчального року, –
ВИКОНКОМ МІСЬКОї РАДИ ВИРІШИВ:

1. Затвердити графік роботи 
ДНЗ міста на літній період 2017 
року (додається).

2. Ріщення виконкому № 
10/6 від 16.03.2017 р. вважати 
таким, що втратило чинність.

3. Відділу фінансів, еконо-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИїВСЬКОї ОБЛАСТІ

ВИКОНАВчИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ 

від 18 травня 2017 року № 22/3
м. Боярка ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету Боярської міської ради 
від 18.05.2017 № 22/3 

ГРАфІК РОБОТИ
ДНЗ м. Боярка в літній період 2017 року

Назва закладу Період закриття
для проведення ремонту

Період чергування

ДНЗ «Лісова казка» 01 липня – 18 серпня

ДНЗ «Даринка» 01 липня – 18 серпня

ДНЗ «Берізка» 01 липня – 18 серпня

ДНЗ-ЦРД «Джерельце» 01 липня – 18 серпня

ДНЗ «Іскорка» 21 серпня – 31 серпня 01 липня – 
18 серпня

ДНЗ «Спадкоємець» 01липня – 18 серпня

ДНЗ «Казка» 01 липня – 18 серпня

мічного розвитку та торгівлі 
виконкому врахувати зміни в 
режимі роботи ДНЗ при вико-
нанні бюджету міста на 2017 рік.

4. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на заступ-
ника міського голови Т. П. Кочкову.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА             О.О. ЗАРУБІН

Про включення вулиці Лінія 
36, вулиці Лінія 37 та вулиці Лінія 
38  в межі м. Боярка

Розглянувши звернення го-
лови правління с/т «Авангард» 
Романчука А. Д. про включен-
ня вулиці Лінія 36, вулиці Лі-
нія 37 та вулиці Лінія 38 у межі 
м. Боярка, прийнявши до уваги 

протокол засідання членів са-
дового товариства, враховуючи 
рішення чергової 3 сесії Бояр-
ської міської ради V скликання 
№ 3/122 від 23.12.2010 р., ке-
руючись ст. 40 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в 
Україні», – 
ВИКОНКОМ МІСЬКОї РАДИ ВИРІШИВ:

1. Виключити із переліку са-
дового товариства «Авангард» 
вулицю Лінія 36, вулицю Лінія 
37 та вулицю Лінія 38 та за-
твердити дані вулиці в перелік 
вуличного господарства міста 
Боярка.

2. Звернутись з клопотан-
ням до Державного підприєм-
ства «Національні інформацій-
ні системи» про внесення до 
словників Державного реєстру 
речових прав на нерухоме май-
но вулицю Лінія 36, вулицю 
Лінія 37 та вулицю Лінія 38 у м. 
Боярка.

3. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови, згід-
но з розподілом функціональ-
них обов’язків.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА             О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИїВСЬКОї ОБЛАСТІ

ВИКОНАВчИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 18 травня 2017 року    № 25/1
м. Боярка

Про розроблення детального 
плану території з реконструкції 
Боярських очисних споруд та 
будівництва сміттєсортувальної 
станції із когенераційною тепло-
електростанцією і тепличним 
комплексом в адміністративних 
межах Боярської міської ради 
Києво-Святошинського району 
Київської області

Керуючись Законом Укра-
їни «Про місцеві державні ад-
міністрації», Законом України 
«Про регулювання містобудів-
ної діяльності», на підставі лис-

КОПІЯ
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КИїВСЬКОї ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

23 травня 2017 року        м. Київ

та Боярської міської ради від 
10.05.2017 №02-10/878 та дода-
них матеріалів:

1. Передати виконавчому 
комітету Боярської міської ради 
функції замовника з розроблен-
ня детального плану терито-
рії з реконструкції Боярських 
очисних споруд та будівництва 
сміттєсортувальної станції із 
когенераційною теплоелек-
тростанцією і тепличним комп-
лексом в адміністративних 
межах Боярської міської ради 
Києво-Святошинського райо-
ну Київської області.

2. Доручити виконавчо-
му комітету Боярської міської 
ради забезпечити проведення 
громадських слухань віднос-
но розробки детального плану 
території з реконструкції Бо-

ярських очисних споруд та бу-
дівництва сміттєсортувальної 
станції із когенераційною те-
плоелектростанцією і теплич-
ним комплексом орієнтовною 
площею 17,5 га в адміністратив-
них межах Боярської міської 
ради Києво-Святошинського 
району Київської області.

3. Розроблений у відповід-
ності до вимог чинного зако-
нодавства України детальний 
план території з реконструкції 
Боярських очисних споруд та 
будівництва сміттєсортувальної 
станції із когенераційною те-
плоелектростанцією і теплич-
ним комплексом подати на 
затвердження до райдержадмі-
ністрації.

Голова адміністраці      М. М. Смірнова

12 травня у Боярському колегі-
умі відбувся фестиваль Київської 
області «Інноваційна діяльність за-
кладів освіти Київщини за педаго-
гічною технологією «Росток». 

Це був фестиваль вражаю-
чих ідей, унікального практич-
ного досвіду й щирого й тепло-
го спілкування однодумців. Як 
зазначила директор Боярського 
колегіуму Стелла Михайлова, 
форма фестивалю відкриває 
більш широкі можливості для 
обміну досвідом та подальшої 
співпраці вчителів різних нав-
чальних закладів, ніж традицій-
ні для педагогів семінари, кон-
ференції, педагогічні читання 
тощо.

Що ж до місця проведен-
ня, то воно теж було обрано не 
випадково. Адже в колегіумі за 
НПТ «Росток» вже понад 10 ро-
ків навчається 11 із 44 класів. За 
цей час педагогічний колектив 

має певні напрацювання і до-
свід застосування цієї техноло-
гії під час роботи з дітьми.

Учасники поділилися влас-
ним практичним досвідом ви-
ховання в умовах та реаліях сьо-
годення, які постійно й стрімко 
змінюються, успішної особис-
тості й свідомого громадянина, 
здатного до самовдосконален-
ня та самореалізації у різних 
сферах життєдіяльності. Саме в 
цьому – головна ідея цього пе-
дагогічного фестивалю. 

У його роботі взяли участь 
начальник відділу проектного 
управління Державної наукової 
установи: «Інститут модерні-
зації змісту освіти», кандидат 
педагогічних наук, професор, 
автор та науковий співробітник 
педагогічної технології росток 
Тамара Пушкарьова; проректор 
Комунального вищого навчаль-
ного закладу Київської обласної 
ради «Академія неперервної 

«РОСТОК» ДОРІС ДО фЕСТИВАЛЮ
освіти», кандидат педагогічних 
наук, доцент Євгенія Бачинська, 
завідувач сектору відділу проек-
тного управління Інституту мо-
дернізації змісту освіти Мініс-
терства Освіти і Науки України 
Наталія Клясен, завідувач сек-
тору Емілія Воринцова та кращі 
вчителі Київської області.

Кожний район прибув до Бо-
ярки не з порожніми руками! 
Підтвердження – демонстрація              
відеоуроків та педагогічна вистав-
ка авторських практичних напра-
цювань «Крок до успіху», яка ста-
ла центром спілкування педагогів 
області та обговорення почутого і 
побаченого в актовій залі.

Проведено також відкриті 
уроки за педагогічною техно-
логією «Росток» з математики, 
української мови, фізики при-
родознавства, інформатики та 
інших предметів, атакож орга-
нізовано майстер-класи й педа-
гогічні студії.   

Визначено пріоритетні на-
прямки розвитку педагогічної 
технології «Росток», за якими 
продовжать свою роботу осві-
тяни Київської області.

Від влади міста учасників фес-
тивалю вітав перший заступник 
міського голови, колишній вчи-
тель Боярської ЗОШ № 3, кан-

дидат педагогічних наук Валерій 
Шульга. Для учасників фести-
валю був презентований колек-
тивний творчий проект з патрі-
отичного виховання – мюзикл 
«Легенда про Довбуша», який не 
залишив байдужим жодного з 
присутніх. 

Радіслав Кокодзей 

ОфІЦІЙНО
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«...Всі дороги сходимі й всі 
могили зчислимі, і кожна ніч – 
навіть полярна ніч! – кінчається 
ранком…» Так закінчив свій ро-
ман «Сад гетсиманський» пись-
менник Іван Багряний, який 
пройшов не одне коло табірно-
го пекла. І саме такий епіграф 
можна взяти до опису життєвого 
шляху нашої землячки-боярчан-
ки, 91-річної Оксани Миколаївни 
Хращевської. 

Зовсім юною 19-річною ді-
вчиною вона опинилася в за-
стінках НКВС лише через те, 
що разом з батьками жила в 
Києві під час німецької окупа-
ції та була патріоткою України. 
Лише цього факту було до-
статньо, аби отримати 10 років 
таборів, з яких вона відсиділа 
п’ять та ще п’ять провела на 
засланні у найвіддаленішому 
сибірському селі Краснояр-
ського краю. 

І Бог їй вділив довгу життєву 
дорогу. Навіть на свій вік пані 
Оксана виглядає досить непога-
но, та, найголовніше – зберегла 
світлий розум, добру пам’ять та 
безмежну любов до своєї бурем-
ної Батьківщини, яка вкотре 
виборює право на свою ціліс-
ність і незалежність. 

Проте все починається в 
житті з малого – «з зернини хліб, 
з промінчика зоря». І Оксана 
Миколаївна Хращевська ви-
стояла й не втратила людської 
гідності в нелюдських умовах 
саме через те, що мала міцний 
підмурівок – давній рід, що по-
ходить з древнього й величного 
Кам’янця-Подільського. З-під 
її пера вийшла книга: «Злама-
ний цвіт». Далі Оксана Мико-
лаївна розповідає сама:

«Обидва моїх діди по мате-
ринській та батьківській лініях 
були священиками, мали багато 
обов’язків і багато дітей, яким 
змогли дати вищу освіту. Без-
перечно, усі батьки хочуть, аби 
їхні діти, особливо сини, були 

продовжувачами сімейної ди-
настії, проте у сім’ї батька на 
священика вивчився лише один 
брат, а батько – Микола Ми-
хайлович Хращевський – за-
кінчив Варшавський універси-
тет, став філологом, науковцем, 
викладав в університеті. Я мала 
ще старшого брата Віктора, 
який був оборонцем Брестської 
фортеці та загинув у німецько-
му концтаборі. Спочатку ми 
жили в Вінниці, де я й народи-
лася, а батько працював стар-
шим бібліотекарем Вінницької 
філії Всенародної бібліотеки 
(ВУАН). 

Коли мені було 4 роки, сім’я 
переїхала до Києва, бо вже тоді 
над батьком нависла загроза ре-
пресій. Скільки себе пам’ятаю, 
ми весь час жили скромно, 
інколи духовна їжа заміняла 
фізичну, адже моїх дідів-свя-
щеників розстріляли за те, що 
не захотіли співпрацювати з 
органами й перековували укра-
їнських людей на радянських, 
їхніх дітей також переслідували.

Але я не задумувалась, що 
якось інакше від інших мене 
виховують, завжди у домі лу-
нала українська мова, а це для 
зросійщеного Києва ніколи не 
було нормою. Проте я зростала 
звичайною дівчинкою у любо-
ві своїх батьків і брата, якому я 
дуже вдячна за безстрашність і 
прямоту. Саме його вплив до-
поміг мені пережити страшні 
часи тюрем і заслань. Я вже тоді 
знала, що хоч і немає вільної 
України, а є радянська, та все 
одно ми окремішня від росіян, 
білорусів нація з глибоким ко-
рінням і багатющою історією.

Безперечно, ми були яскра-
вими представниками укра-
їнської інтелігенції. До батька 
приходили письменники, на-
уковці й це не могло бути непо-
міченим компетентними орга-
нами. Під час окупації, коли з 
Києва евакуювали заводи і ква-
ліфікованих робітників, пото-

пили у Дніпрі борошно, крупи, 
цукор, аби вони не дісталися 
німецьким фашистам, забули 
при цьому про сотні тисяч мир-
них мешканців, яких прирі-
кали, фактично, на голодну та 
холодну смерть. Але хіба про це 
думали, покидаючи Київ його 
керманичі? Це вже потім вони 
на всіх навісять тавро «перебу-
вав на окупованих територіях» і 
будуть ретельно перевіряти. 

Першу перевірку ми ніби 
пройшли, бо з німцями ні під 
яким приводом не співпрацю-
вали. 

Так склалися обставини, 
що батько роботу під час оку-
пації втратив, мама теж ніде не 
працювала, я закінчила 8 кла-
сів, брат був на війні. Але, як 
не дивно, за окупаційного ре-
жиму запрацював медінститут 
й розпочався прийом студен-
тів. Ми з батьком підробили 
документи, аби я була на де-
кілька років старшою, і я туди 
вступила й провчилася три 
курси, потім німців вигнали і 
я до 1946-го року продовжува-
ла навчатися. Це не було моїм 
особливим покликанням, але 
я втягнулася і вже не бачила 
іншого шляху, аніж допомога 
людям. Це мені допомогло ви-
жити і в засланні, де я лікувала 
простих бідних людей з дале-
кого села Капкари в тайзі.

Батька після перевірки, 
коли прийшли так звані «наші», 
вже до викладацької роботи не 
допустили, він став звичай-
ним шкільним вчителем у селі 
Петрушки Києво-Святошин-
ського району, а я продовжу-
вала навчання в медінституті, 
допоки одного разу мене не 
викликали до слідчого НКВС, 
який спочатку похвалив мене 
за те, що я порядно себе пово-
дила при німецькому режимі, 
навіть зберегла комсомоль-
ський квиток, а потім… запро-
понував працювати на органи, 
тобто бути «стукачем», пообі-
цявши покращення матеріаль-
ного становища мені й родині. 

Можливо, хтось інший і по-
годився, але я прямо й відверто 
сказала слідчому Чиркіну, що 

ніколи робити цього не буду і це, 
зрештою, стало початком кінця. 
Мене декілька разів викликали 
після цього на допити, пригро-
зивши, аби я нікому про це не 
розповідала, я так і робила: ні 
батьки, ні мій друг-однокурсник 
Юрко ні про що не здогадува-
лися, а від мене вже вимагали 
більшого, здати усіх, з ким спіл-
кувався мій батько. Я й від цьо-
го відмовилася і взимку 1946-го 
мене вже остаточно заарештува-
ли, схопивши прямо на вулиці. 

Трохи пізніше заарешту-
вали й батька, але ні він, ні я 
на жодну людину обмову не 
підписали, й совість перед ці-
лим світом і Богом у нас чиста! 
Інкримінували нам і участь в 
ОУН і в СВУ (Спілка визволен-
ня України) й бездоказово вій-
ськовим трибуналом (мирних 
людей у мирний час!) засудили 
обох на 10 років таборів. Кон-
фіскували житло й вигнали 
маму на вулицю, хоча й на той 
час цього робити не мали пра-
ва. Але вона зуміла все ж таки 
подати касаційну скаргу й мені 
замінили 5 років на поселення, 
а батько відсидів 10 років у та-
борах і помер у 1955 році, коли 
вже була оголошена амністія 
після смерті Сталіна, але його 
ще тримали й вивезли до Мо-
скви, аби помер вільною люди-
ною, де його знайшла сестра й 
поховала.

ОБРАНІ УКРАїНОЮ

Про все пережите я написа-
ла в книзі «Зламаний цвіт», яка 
вийшла у світ в 2012 році, тому 
можу лише сказати, що за будь-
яких обставин треба залишати-
ся людиною. Мені зустрічалися 
різні люди: й зневірені, і знище-
ні морально та духовно. Але Бог 
дав сили і віру, так, до речі, зва-
ли мою маму і тепер звуть мою 
онучку, яка допомогла мені з 
виданням книги. 

Повноцінно закінчити мед-
інститут я змогла, лише коли 
повернулася в Україну та отри-
мала реабілітацію, виростила 
доньку Наталю, яка також ме-
дик, а ось онучка пішла шляхом 
свого прадіда Миколи й стала 
філологом. До 77-ти років я 
працювала лікарем у туберку-
льозному санаторію в Боярці».

Ось така далеко не повна 
розповідь надзвичайно скром-
ної, але безмежно багатої духо-
вно людини. Мені дуже хоті-
лося б вірити, що знайдуться 
меценати, які перевидадуть 
книжку «Зламаний цвіт» біль-
шим накладом, і вона стане ві-
дома широкому колу читачів, 
з’явиться у школах, у військо-
вих частинах. Адже саме на та-
ких прикладах жертовної любо-
ві й міцності Духу звичайної, на 
вигляд української жінки варто 
виховувати майбутні покоління 
й знімати фільми.

Ольга ГОРОДНЯ

16 травня на базі розташу-
вання полку поліції особливого 
призначення «Миротворець» від-
булася урочиста церемонія при-
йняття Присяги 51 працівника 
поліції на вірність народу України.

Кілька місяців тому поліція 
Київщини оголосила конкурс 
на вакантні посади полку «Ми-
ротворець», який несе службу 
в зоні АТО та Київській облас-
ті. Вони склали тести. Комісія 
ретельно відібрала найкращих 
з числа багатьох кандидатів на 
посади. Наступним етапом ста-
ло навчання у спеціальній полі-
цейській школі біля Маріуполя, 
де інструктори передали май-

бутнім спецпризначенцям свої 
професійні знання. Особливої 
поваги заслуговують жінки, які 
пізнали труднощі підготовки на 
рівні з чоловіками.

І вже тепер у складі полку 
«Миротворець» ці правоохо-
ронці захищатимуть свободу та 
незалежність України, а вже не-
забаром частина з новопризна-
чених відправиться у зону АТО 
змінити своїх однополчан. 

В урочистостях взяли участь 
начальник ГУ Національної 
поліції у Київській області 
Дмитро Ценов, міський голова 
Олександр Зарубін та інші ша-
новані гості. Учасниками захо-
ду стали також студенти І курсу 

СПЕЦПРИЗНАчЕНЦІВ СТАЛО БІЛЬШЕ

Боярського коледжу екології та 
природних ресурсів і вихованці 
навчально-оздоровчого комп-
лексу Київського військового 
ліцею ім. І.Богуна.

Мабуть, із всіх запроше-
них гостей найдовше цю подію 
запам’ятають військові ліце-
їсти-богунівці. І не лише тому, 
що саме їхня «коробочка» від-
кривала урочисте проходження. 
Ще наймолодші представники 
Збройних Сил України мали 
можливість ознайомитися з тех-
нікою «Миротворця», яка по-
вернулася з бойового чергуван-
ня в зоні АТО, та зразками зброї 
української армії та трофейної. 

Радислав Кокодзей

19 травня Боярку відвідали 
словацькі побратими із Бзині. 

Цей візит відбувся в рамках 
Угоди про співпрацю (про вста-
новлення партнерських відно-
син, співпрацю та побратимство 
між громадами міста Боярки 
(Україна) та населеного пункту 
Бзині (Словаччина). Відповідне 
рішення ухвалене 25 квітня 2013 
року 32 сесією Боярської місь-
кої ради VІ скликання.

Угода передбачає співпра-
цю у сферах транскордонного 
зв’язку, інвестиційної діяль-
ності та людських ресурсів, у 
реалізації спільних проектів за 
фінансової підтримки Євро-
пейського Союзу, в галузі ту-
ризму, фізкультури і спорту.  

Боярська міська рада радо 
приймала делегацію у складі 6 
осіб. Для них було організовано 

низку екскурсій історичними та 
живописними місцями Боярки. 
Візит словацької делегації на чолі 
з Яном Бенушем, який очолює 
громаду Бзині, співпав із святку-
ванням 80-річчя нашого району. 
Тож словаки у складі боярської 
делегації пройшли у колоні під 
своїм державним прапором, але 
(уявляєте!) у своїх вишиванках.

У Боярському краєзнавчому 
музеї словацьким побратимам 
розповіли про історію нашого 
рідного міста та ознайомили з 
талантами Боярки. На території 
парку ім. Шевченка, де функціо-
нує Family Park, на них чекав не-
звичайний «повітряний» урок фіз-
культури. Словаки були в захваті!

Відвідини закордонної де-
легації були цікавими і корис-
ними для обох сторін. Адже 
Боярка вміє зустрічати і вміє 
шанувати друзів. 

ВИШИВАНКА 
ПОРІДНИЛА ПОБРАТИМІВ

ПОДІї ТА ІМЕНА
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Уже стає доброю традицією 
відзначати в Україні прекрасне 
свято – День матері, яке несе в 
собі більш позитивну енергетику, 
аніж 8 березня. 

Вихованці середньої групи 

ДНЗ ясла-садок «Даринка» та-
кож привітали коханих матусь, 
подарувавши їм вірші, пісні й 
таночки. Дуже зворушливо ді-
тки та їхні мами й тата спільно 
виконали пісню «Мамина со-
рочка», а потім один одному 

У «ДАРИНЦІ» ПРИВІТАЛИ НАЙКРАЩИх У СВІТІ МАТУСЬ

аплодували й дарували квіти. 
Адже юні артисти повинні від-
чувати зворотній зв’язок і при-
хильність зали, а батьки теж 
мають бути не лише глядачами, 
а й учасниками дійства, так лег-
ше встановлювати контакт і між 

18 травня 2006 року студенти 
Чернівецького університету запо-
чаткували День вишиванки й за 
кілька років це самобутнє свято 
поширилося українськими міста-
ми. Докотилося воно і до Боярки.

‘
Цього дня малюки-вихован-

ці ДНЗ «Іскорка», як і багато їх 

«ІСКОРКА» ЗАСВІТИЛА ВИШИВАНЕ СВЯТО

земляків різного віку, одягли 
вишивані сорочечки та сукенки. 
Приводячи дітей до садка, бага-
то батьків також одягнули виши-
ванки. 

Про те, як відзначали День 
вишиванки в ДНЗ ясла-садок 
комбінованого типу «Іскорка» 
розповіла його завідуюча Наталія 

Ковальчук, яка сама була в коло-
ритній синій вишитій сорочці.

«Відкриті підсумкові занят-
тя з українських традицій у нас 
проводяться в усіх групах, крім 
ясельної. Малюки вже знають, 
що живуть в Україні, яка має 
свій прапор, герб, гімн, і саме 
вишиванка є традиційним одя-

батьками й вихователями.
Це був уже останній у на-

вчальному році захід, тому про-
ходив він напрочуд цікаво й не-
вимушено в красиво прибраній 
залі й, звичайно, відбулася ця 
подія за безпосередньої участі 
вихователя групи Наталії Ку-

чернюк, помічника вихователя 
Світлани Павлючик та хорео-
графа Наталії Авраменко. Ро-
боти для них було чимало адже 
у групі 37 дітей і усіх потрібно 
було задіяти саме так, щоб роз-
крити їхні образи та таланти.

Ольга Городня

гом українців. Діти дуже люб-
лять свій національний одяг й 
одягають його на інші свята. 

У День вишиванки дітки з се-
редньої групи разом з виховате-
лем Людмилою Сивоконь та по-
мічником вихователя Тетяною 
Коханою «зварили» традицій-
ний український борщ (розпові-
ли, які компоненти туди потріб-
но класти) та наліпили смачних 
вареників з картоплею, якими 
потім пригощали усіх присутніх. 
Вважаю, що для нас, українців, 
навіть дрес-код мав би склада-
тися саме з вишиванки, адже 
там закладений генетичний код 
нашої нації, навіть якщо це су-
часні й стилізовані речі, всеж 
такий одяг сприймається дуже 
гарно й органічно.

В «Іскорці» працює три 
логопедичні групи, вже 12-й 
рік діє школа з християнської 
моралі та етики, та найбіль-
ша наша цінність – це педа-
гогічний колектив, справжні 
професіонали та віддані своїй 
справі люди. Не зважаючи на 
те, що ми майже півроку були 
зачинені на ремонт, ніхто від 
нас не пішов. Можу сказати, 
що разом з батьками — ми 
одна дружна команда, навіть 
сім’я. Адже діти проводять тут 

багато часу, ростуть, розвива-
ються. Батькам хочеться, аби 
вони зростали в комфортних, 
безпечних умовах, тому вони 
всіляко нам допомагають». 

Наша розмова відбулась 
у перерві між відкритим за-
няттям і флешмобом, на який 
зібрався увесь садок. Підго-
тували це видовищне дійство 
педагогічний колектив «Іс-
корки» та найбільше хочеть-
ся відзначити ентузіазм та 
креатив музичного керівника 
закладу Катерини Ярмолюк, 
вихователя-методиста Людми-
ли Герасимюк, інструктора з 
фізичного виховання Галини 
Семененко, психолога Лілії 
Тиндик, логопеда Олени Кри-
воротько, вихователів Ірини 
Іванової, Тамари Дубінської, 
помічників вихователів Лілії 
Стинки та Яни Петренко. 

Саме ці талановиті та завзя-
ті педагоги подарували дітям та 
усім присутнім справжнє свято: 
вони співали, танцювали, про-
водили рухливі ігри, розповіда-
ли про рідний край та його істо-
рію, Найкрасивішим був танок 
з Деревом життя, уквітчаним 
українськими стрічками. 

Ольга Городня  

20 травня на офіційному пор-
талі міста Боярка з’явилася відпо-
відна петиція щодо заборони ді-
яльності цирків з використанням 
тварин на території міста Боярка. 
Впродовж трьох днів ця петиція 
вже набрала понад 300 голосів.

На думку активістів, вико-
ристання тварин в цирках є не-
припустимим. Оскільки в гас-
тролюючих цирках неможливо 
створити умови, в яких тварини 
могли б жити відповідно до своїх 
видових потреб, санітарних норм 
та мати можливість вільного ви-
гулу (в спеціально відведених міс-
цях), яка їм безумовно необхідна.

«Ми вважаємо неприпусти-
мим розташування пересувних 
цирків на території нашого міс-
та, адже інфраструктура Боярки 
не має відповідних приміщень, 
відкритих вольєрів чи спеціаль-
но огородженої території, які 
дозволили б ведмедям, тиграм, 

левам, крокодилам, зміям, ма-
какам чи іншим диким твари-
нам перебувати в місті. Цирки, 
які в своїх шоу-програмах вико-
ристовують тварин, виховують 
жорстокість та підкріплюють 
негуманне ставлення до всьо-
го живого в дітей, які є основ-
ною аудиторією шапіто. Цирк 
піддає тварин неприродним 
стражданням, занижує пова-
гу суспільства до них, створює 
стереотипне хибне уявлення 
про відносини людина-тварина.

Цікавість дитини до цирку з 
тваринами базується на щирій 
любові до природи, але саме в 
цирку дитина формує хибне уяв-
лення про існування диких тва-
рин і людини на планеті. Тварини 
на арені не сприймаються психі-
кою дитини як істоти з потребами 
волі і видовими особливостями 
рис характеру. Все це не сформує 
гуманне ставлення до живої при-
роди. На даний час існує багато 

документальних фільмів, які роз-
кажуть про реальне життя диких 
тварин і їх роль на планеті.

Локальна заборона на роз-
міщення пересувних цирків з 
тваринами в місті знаходиться 
у компетенції органів місцевого 
самоврядування та регулюється 
рядом нормативно-правових 
актів України.

Підставами для локальної 
заборони пересувних цирків з 
тваринами є системне порушен-
ня природоохоронного законо-
давства та благополуччя тварин, 
епідеміологічна загроза для на-
селення міста Боярка, неналеж-
не утримання небезпечних тва-
рин, що, в свою чергу, становить 
небезпеку для життя та здоров’я 
людей», – йдеться в петиції.

Ця петиція вже набрала 
необхідну кількість голосів для 
того, щоб бути розглянутою від-
повідальними особами. Тепер 
справа за міською владою.

БОЯРСЬКІ ЗООАКТИВІСТИ – ЗА ЦИРК БЕЗ ТВАРИН ЗВЕРНУТИСЬ ДО ВЛАДИ ПРОСТО

У Вас є можливість подавати 
електронні звернення до Боярської 
міської ради та виконавчого комітету.

Електронні звернення мож-
на швидко заповнити на офі-
ційному порталі міста Боярка: 
mistoboyarka.gov.ua. Перевагами 
електронних звернень є опера-
тивність подачі запиту та спро-
щення механізму взаємодії між 
жителями та владою.

Тепер відсутня потреба осо-
бисто приходити до міської 
ради чи телефонувати. Якщо 
у вас є доступ до інтернету, ви 
можете, сидячи вдома, легко 

заповнити електронну форму 
звернення.

У зверненні необхідно правиль-
но заповнити основну інформацію: 

має бути зазначено прізвище, 
ім’я, по батькові, 

місце проживання громадянина, 
викладено суть порушеного пи-

тання, зауваження, пропозиції, за-
яви чи скарги, прохання чи вимоги. 

В електронному зверненні 
обов’язково має бути зазначе-
на електронна поштова адреса, 
на яку заявнику буде надіслано 
відповідь або відомості про інші 
засоби зв’язку з ним.

МАЙБУТНЄ
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У Будинку культури відбулося 
засідання клубу «Патефон», на 
яке зібралися люди, яким трош-
ки «за», аби зустрітися, поспіл-
куватися, послухати прекрасну 
музику і вшанувати жінку-матір, 
з якої починається світ і почина-
ється саме життя. 

Напередодні відзначали 
День матері. Юні солісти роз-
почали урочистий вечір з пісень, 
присвячених цьому святому об-
разу. Вихованка ЦТМ «Оберіг» 
Даринка Кочкова подарувала 
пісню «Мама» своїй любій ма-
тусі та усім присутнім жінкам-
берегиням, а підхопили естафе-
ту вихованки вокальної студії 
«Зорепад» Боярського будинку 
культури (керівник Н. Горенко).

Любительський клуб «Пате-
фон», що був започаткований 
виконавчим комітетом Бояр-
ської міської ради, набуває все 
більшої популярності. Заступ-
ник міського голови з соціаль-
них питань Тетяна Кочкова 
вирішила не лише виступити з 
вітальним словом до всіх муд-
рих і чарівних мам та бабусь, а 
й провести розмову у вигляді 
інтерактивного діалогу. Адже 
за час існування Клубу у нього 
з’явилися палкі шанувальники 
й прихильники, нових зустрі-
чей з нетерпінням чекають і 

постійні учасники й ті, що при-
йшли уперше. Саме тут вони 
залюбки спілкуються, занурю-
ються у атмосферу творчості та 
позитивних емоцій, яких так 
бракує у повсякденному житті. 

Тетяна Кочкова поспілку-
валася з присутніми у залі й 
дізналася, яким чином краще 
інформувати про наступні за-
сідання – через оголошення у 
газеті «Боярка-інформ» чи через 
розміщення у спеціально відве-
дених для цього людних місцях, 
особисто інформувати телефо-
ном членів Клубу. Були також 
розповсюджені спеціальні ан-
кети для зворотнього зв’язку та 
пропозицій. Найкраща реклама – 
це відгуки тих, хто побував і при-
вів із собою своїх сусідів і друзів. 

Також заступник мера                    
Т. Кочкова вручила почесні гра-

НА ВЕСНЯНОМУ «ПАТЕфОНІ»
ВШАНУВАЛИ МАТЕРІВ І БАБУСЬ

моти від імені Боярської місь-
кої ради з нагоди Дня матері за 
патріотизм, самовідданість, до-
стойне виховання синів і ону-
ків-захисників України  – Гали-
ні Суській та Галині Бачинській 
з побажанням, щоб ніколи не 
згасав вогонь їхньої душі.

На святі ж тим часом лунали 
жарти, гуморески й пісні, які не 
лише тепло вітали присутні, а 
й підспівував і згадував моло-
дість, зокрема у виконанні на-
родного хору «Надія». Запалила 
молодечою енергією присутніх 
і співачка, керівник вокально-
го ансамблю «Зорепад», молода 
бабуся чотирьох онуків Наталія 
Горенко. 

«Патефон» звучить потужно 
й збирає під свої звуки все біль-
ше нових і нових боярчан.

Ольга Городня

Залізничний переїзд завжди 
був, є і буде зоною підвищеної не-
безпеки. Порушення громадянами 
«Правил безпечного проїзду через 
залізничні переїзди» призводить 
не лише до значних матеріальних 
збитків, кримінальної відповідаль-
ності, але й до трагічних наслідків, 
ціна яких – людські життя. 

Впродовж 2010-2016 років 
на переїздах Південно-Західної 
залізниці допущено 111 випад-
ків ДТП, в яких 25 осіб загину-
ло та 42 травмовані. Серед них 
випадки з важкими наслідками, 
що трапились на переїздах, те-
риторіально закріплених за Ки-
ївською дистанцією колії. 

Основними причинами ско-
єння цих ДТП є порушення 
правил руху через залізничні пе-
реїзди водіями транспортних за-
собів, а саме: нехтування вказів-
ками чи сигналами чергового по 
переїзду, положенням шлагбау-
ма, світловою та звуковою сиг-
налізацією, дорожніми знаками. 

Як свідчить кількість до-
рожньо-транспортних пригод 
на залізничних переїздах, ці 
прості правила водії розуміти 
не хочуть, через що ставлять під 
загрозу не тільки своє життя, а й 
життя пасажирів.

Шановні громадяни! До-
тримуйтесь правил безпеки на 
залізничному транспорті! По-
ясніть своїм дітям, що залізнич-
ні колії – не місце для розваг, а 
неуважність на залізниці може 
коштувати життя.

Пам’ятайте, що пішохо-
дам дозволяється переходити 

залізничні колії тільки у вста-
новлених місцях. Це можуть 
бути пішохідні мости, пере-
ходи, тунелі, переїзди тощо. 
На станціях, де немає мостів і 
тунелів, громадянам належить 
переходити залізничні колії у 
місцях, обладнаних спеціаль-
ними настилами, біля яких 
встановлені покажчики «Пе-
рехід через колії». Перед тим, 
як увійти в небезпечну зону 
(ступити на колію), потрібно 
впевнитись у відсутності рухо-
мого складу, що пересувається 
сусідніми коліями.

Наближаючись до залізнич-
ного переїзду, громадяни пови-
нні уважно стежити за світло-

вою і звуковою сигналізацією, а 
також положенням шлагбаумів. 
Переходити колії дозволяється 
тільки при відкритому шлагба-
умі. За відсутності шлагбаума, 
перед переходом колії необхід-
но впевнитись, що до переїзду 
не наближається поїзд (локо-
мотив, вагон, дрезина тощо).

Шановні водії! Не пору-
шуйте правил проїзду через 
залізні переїзди. Життя – гір-
ка розплата за безтурботність 
та халатність. Про це повинен 
пам’ятати кожен.  

Адміністрація Київської 
дистанції колії звертає увагу 
водіїв транспортних засобів на 
необхідність дотримуватися 
правил проїзду через залізнич-
ні переїзди, щоб у подальшому 
значно зменшити сумну ста-
тистику дорожньо-транспорт-
них пригод на залізничних пе-
реїздах.

ЗАЛІЗНИчНИЙ ПЕРЕїЗД – 
ЗОНА ПІДВИЩЕНОї НЕБЕЗПЕКИ

23 травня відбулося чергове 
засідання клубу «Патефон». Цього 
разу виїзне, на природі – в парку 
Перемоги.

У святковому концерті взяли 
участь ансамбль «Зорепад» бо-
ярського Будинку культури та 
народний аматорський хор «На-
дія». Свою поетичну творчість 
того дня дарували вдячним слу-

хачам поет Степан Демченко та 
поетеса-аматор Марія Колодюк.

Здивував пристніх подару-
нок від міського голови – соль-
ний концерт саксофоніста 
Михайла Єпіфанова. Звуки зна-
йомих мелодій повертали цих 
шанованих людей у їхню юність. 

Нагородили також мам, чиї 
сини захищали кордони Укра-
їни в зоні АТО. За патріотизм, 

самовідданість, достойне ви-
ховання сина – захисника 
України та з нагоди Дня матері 
подяки міського голови були 
вручені Ірині Терпіловській та 
Любові Слободюк.  

Не обійшлося без солодких 
сюрпризів від Боярської місь-
кої ради: смачні пиріжки з про-
холодним лимонадом. 

«ПАТЕфОН» ЗМІНЮЄ фОРМАТ

Вітаємо Забару Михайла Івановича з 90-річчям 
та Ловліну Лідію Петрівну з 85-річчям

З повагою, голова Боярської міської організації інвалідів війни та учасників бойових дій Володимир Нурищенко

У Боярці 14-річний велосипе-
дист на нерегульованому пішо-
хідному переході потрапив під 
колеса автомобіля. Постражда-
лого з травмою голови, струсом 
головного мозку та рваною ра-
ною гомілковостопного суглобу 
доправлено до лікарні.

Автопригода сталася 23 
травня о 18-й годині на вулиці 
Білогородській. За попередні-
ми даними, 34-річний мешка-
нець Київської області, керу-
ючи автомобілем «ВАЗ-11930», 
на «зебрі» допустив наїзд на не-
повнолітнього велосипедиста, 

мешканця м. Боярки.  
14-річного хлопця госпіта-

лізовано до лікарні. Розпочато 
розслідування.

Шановні водії! Розпочинають-
ся літні шкільні канікули і діти 
більше часу проводитимуть на ву-
лиці, іноді без нагляду дорослих. 

Будьте особливо уважними, 
наближаючись до пішохідних 
переходів, дитячих майданчи-
ків, парків, скверів, де найбіль-
ша ймовірність раптової появи 
дітей на дорозі.

Управління превентивної 
діяльності 

Нацполіції в Київській області

КУДИ Ж ВИ їДЕТЕ?
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13 травня у Боярському кра-
єзнавчому музеї відбувся «День 
пам’яті Друга», присвячений 
лікарю, поету, письменнику бо-
ярчанину Анатолію Пастернаку 
(1931-1999).

Архівні фотографії, відеоза-
пис, де Анатолій Адольфович 
читає свої вірші, спогади рідних, 
друзів та знайомих – таким був 
цей День. А ще вірші та пісні на 
слова поета у виконанні авто-
ра-виконавця, голови громад-
ської організації «Адлібітум» 
Сергія Мороза. І велика таєм-
ниця любові, яка залишилась 
нерозгаданою та нерозказаною. 
Про неї розповідає вірш видат-
ної сучасної поетеси Ліни Кос-
тенко, присвячений Анатолію 
Пастернаку. Саме ним почина-
ється перша і єдина прижиттєва 
книга поета «Земля моя белая».

Захід у музеї вийшов світ-
лий і теплий. Присутні – друзі, 
знайомі, шанувальники по-
езії, ніби погрілися біля вогню, 
вдихнули терпкий аромат сос-
нових голок, занурилися в світ 
прекрасних поетичних образів.

«Після закінчення Київсько-
го медичного інституту 1954 
року за власним бажанням Ана-
толій Пастернак поїхав працю-
вати до Північного Казахстану, 
саме туди, де страждав у заслан-
ні Тарас Шевченко. Там він не 
лише лікував, але й почав друку-
ватися в місцевій пресі як поет і 

МУДРЕЦЬ З ЮНАЦЬКОЮ ДУШЕЮ

перекладач. Згодом повернувся 
до Києва. І жив він, між іншим, 
поруч із будинком-музеєм Та-
раса Шевченка біля Хрещатика. 
Доля? Так, можливо. 

Згодом переїхав до Боярки, 
мешканці якої його знали, по-
важали і любили. Майже пів-
життя працював на Київській 
станції переливання крові. Лі-
кар «широкого профілю», Ана-
толій Пастернак, крім усього, 
був талановитим і натхненним 
фітотерапевтом, неповторним 
знавцем цілющої поезії рослин. 
Добре знав історію світову і, 
особливо, історію України. Не-
втомно вивчав способи народ-
ного лікування. 

В останні роки життя Ана-
толій Пастернак працював над 
книгою «Козацька медицина». 

Є люди, душі яких виходять на 
пенсію значно раніше за тіло. А 
ось у Анатолія Пастернака – на-
впаки: цей далеко вже немоло-
дий і важко хворий чоловік не 
лише продовжував працювати, 
але й мав абсолютно юнацьку 
душу», – так писав про поета 
теж нині покійний Юрій Ша-
нін, поет, філософ, літератор.

Таким його запам’ятали рід-
ні, друзі та колеги. Своїми спо-
гадами поділились: поет Олек-
сандр Корж, один з четвірки 
«Боярських майстрів», до якої 
входив і Анатолій Пастернак; 
близький друг доньки поета 
Наталії Лариса Ільїна, праців-
ник Боярського краєзнавчого 
музею Любов Кравченко, жур-
наліст Аліна Третяк та інші. 

Тетяна Зубкова

20 травня в актовій залі 
Боярської ЗОШ № 5 відбувся 
концерт одного з найяскра-
віших авторів і виконавців 
України Едуарда Драча. Ця 
мистецька зустріч – чергова 
в рамках проекту «Авторська 
пісня і музика України» ГО «Бо-
ярське об’єднання музикантів 
«Адлібітум».  

У концерті прозвучало 26 
оригінальних і авторських творів. 
Серед них – «Дві паралелі», «Гу-
цульська ніч», «Військо», «Пса-
лом 111», «Із полону, із-під Ізма-
їлу», «Міф про Європу» та інші.

Едуард Драч – лікар за фа-
хом, який працює в одній із ки-
ївських клінік, кобзар, банду-
рист та лірник за покликанням. 
Закінчив Дніпропетровський 
медичний інститут (1988) та му-
зичну школу за класом скрипки. 
У 1989-1993 рр. жив у Черкасах, 
від 1994 – у Києві. Бард, лауре-
ат всеукраїнських фестивалів, 
зокрема «Червоної Рути-1989». 
Виконавець та реконструктор 
традиційного кобзарсько-лір-
ницького репертуару в супро-
воді вересаївської кобзи, старо-
світської бандури та колісної 
ліри. Виконавську школу почав 
опановувати з 1988-го, вивчаю-
чи дослідження М. Лисенка та 
інших музикознавців.

Значну частину репертуару 
пана Едуарда становлять автор-

ські псалми та фолк – «запороз-
ькі пісні», козацькі псалми, ли-
царські пісні, невольничі плачі, 
богомільні пісні, побожні псал-
ми та канти, духовна та світська 
лірика. З 1988 року Едуард Драч 
є членом спільноти Київського 
кобзарського цеху. Основний 
творчий напрямок: авторська 
пісня (автор слів та музики). Се-
ред стилістики: сучасна балада та 
романс, традиційне кобзарство, 
рок. У 2007–2008 році виступав у 
складі гурту «Рутенія» як гітарист 
і вокаліст («Неопалима купина»). 

У Боярці виконанню кожної 
пісні передувала цікава розпо-
відь про історію її створення або 
відкриття, а також про інстру-
мент, грою на якому викона-
вець супроводжував твір. При-
сутні із задоволенням слухали 
звучання автентичних україн-
ських музичних інструментів. 
І як результат – зал аплодував 
стоячи.

Радіслав Кокодзей

В ГОСТЯх У БОЯРКИ – БАНДУРИСТ, КОБЗАР І ЛІРНИК

У Полтаві з 15 до 17 травня 
проходив фінальний етап Все-
українського конкурсу «Земля – 
наш спільний дім». 

Темою цього року було об-
рано «Ландшафти як середови-
ще життя». Участь у конкурсі 
взяли колективи екологічної 
просвіти з 22 областей України. 
Київську область представляв 
колектив з Боярського НВК 
«Колегіум – ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№ 3» «Вітаміни», який за ре-
зультатами триденних конкурс-
них виступів здобув найвищу 
нагороду – гран-прі.

Саме завдяки цій перемозі 
«Вітамінів» Київщина отрима-
ла право приймати у 2018 році 
Всеукраїнський конкурс «Зем-
ля – наш спільний дім».

Екологічна освіта багата фор-
мами і методами. Це – науково-
дослідницька діяльність, виставки 
і конкурси, пропагандистські лис-
тівки, плакати, природоохоронні 
акції та експедиції. Та найбільш 
видовищним є конкурс колек-
тивів екологічної просвіти. Саме 
тому значної ваги набуває вчасна 
підтримка таких творчих команд.

Нашим юним землякам 
у цьому пощастило. За пере-
могою до Полтави «Вітаміни» 
поїхали завдяки підтримці ме-
цената – голови Боярського 
первинного осередку Політич-
ної Партії «УКРОП – Укра-
їнське об'єднання патріотів» 
Олександра Дмитрука.

Щиро вітаємо «Вітаміни» та 
їх керівників з гран-прі і зичи-
мо нових перемог.

ШАЛЕНА ПЕРЕМОГА «ВІТАМІНІВ»

Як завжди у травні, коли природа 
буяє весняним розмаєм, ГО «Бояр-
ське Мистецьке Братство» вже втре-
тє зібрало друзів-митців на мистець-
кому фестивалі «Розмай любові».

Фестиваль народився три 
роки тому після гостинного за-
прошення поетеси-гумористки 
з Малютянки Любові Осіпенко. 
Серед малютянських дубів та 
сосен поети читали свої твори, 
художники і майстри виставля-
ли роботи. І ось цього року було 
прийнято стратегічне рішення 
щодо перенесення фестивалю 
на боярські терени. 

Місцем проведення «Роз-

ТВОРчЕ ВОГНИЩЕ ВЕСНЯНОГО РОЗМАЮ
маю любові» став Боярський 
краєзнавчий музей.

Дійство відбувалось у рам-
ках відзначення Всесвітнього 
дня музеїв. Та ще й перед по-
чатком відбулось оголошення 
результатів літературного та 
художнього конкурсів Бояр-
ського міського мистецького 
фестивалю ім. В. Самійлен-
ка «Українська піч». До слова 
сказати, у ньому взяли участь 
близько ста митців різного віку, 
зокрема багато дітей. А це – 
майбутня творча еліта Боярки.

Учасників «Розмаю любові» 
привітали заступник міського го-
лови Тетяна Кочкова, директор 

Боярського краєзнавчого музею 
Галина Терпіловська, голова ГО 
«Боярське Мистецьке Братство» 
Тетяна Зубкова. Також виступили 
члени журі фестивалю ім. В. Са-
мійленка – член НСХУ Юрій Дрю-
ченко та член НСПУ Надія Кир’ян.

Веснянки у виконанні вихован-
ців студій «Перлина» та «Сонечко» 
ЦТМ «Оберіг» задали всьому фес-
тивалю радісно-весняний тон.

Творче спілкування від імп-
ровізованої сцени на майданчику 
перед музеєм розкинулось на всю 
територію «Розмаю». Адже саме 
заради цього і збираються митці 
щовесни: поділитись своїми здо-
бутками, почути своїх колег.

Родзинкою фестивалю став 
майстер-клас за участі вихован-
ців боярського художника-ак-
вареліста Юрія Горбачова.

Смачний куліш та інші сма-
колики доповнили духовну їжу і 
створили неповторний колорит 
справжнього свята.

МИСТЕЦТВО
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20 травня в приміщенні Бояр-
ської ЗОШ № 5 відбувся чемпіо-
нат міста з боротьби дзюдо між 
командами ДЮСШ, а також між 
боярською командою самбістів 
«Стимул» і командою дзюдоїстів з 
Вишневого. 

Цікавим був факт, що в різ-
них командах є кілька дівчаток, 
одна з них (2002 р. н.) навіть 
стала чемпіонкою області. Їхня 
спортивна підготовка та бойо-
вий дух і азарт були на високому 
рівні й вони зовсім не втрачали 
своєї індивідуальності серед 
спортсменів-хлопчаків.

У чемпіонаті брали участь 
команди різних вікових груп 
(2003-2011 р. н.), але усі пово-
дили себе як справжні борці, не 

втрачали волі до перемоги, на-
віть коли програвали. 

За словами тренера молод-
шої групи В. Гайди, ці змагання 
й проводяться для того, аби діти 
випробували себе, навчилися 
працювати на публіці й потім 
відкривали для себе дорогу у ве-
ликий спорт. Тренер самбістів 
Ю. Швед відзначив, що головне 
не стільки самі змагання, скіль-
ки виховання моральних якос-
тей у юних спортсменів, адже 
діти, проводячи час на трену-
ваннях, відволікаються від не-
гативного впливу комп’ютера 
та шкідливих звичок. 

Переможці чемпіонату були 
нагороджені грамотами та від-
знаками.    

Ольга Городня

ЗМАГАЛИСЬ ЮНІ 
ДЗЮДОїСТИ ТА САМБІСТИ Яких тільки спортивних зма-

гань не бачила спортивна гім-
назійна зала нашого міста! Але 
такого красивого, нового, видо-
вищного виду спорту, як чирлі-
динг, побачити доводиться не 
часто. І це зовсім не дивно, адже 
30 квітня турнір «Зірки черлідин-
гу» проходив лише вдруге. 

Минулого року був дебют. І 
ось знову до нас завітали коман-
ди юних леді та джентельменів 
зі всієї України з прекрасною 
змагальною програмою, яка 
скидається швидше на шоу, ніж 
спорт. Найпотужніше, звичайно 
ж, була представлена команда 
господарів турніру – Боярський 
клуб спортивного чирлідингу 
«Актив Чер» та ЦТМ «Оберіг». 
Проведення цього турніру стало 
можливим за підтримки: сектора 
молоді та спорту Києво-Свято-
шинської районної державної 
адміністрації, виконавчого комі-
тету Боярської міської ради, ГО 
«Києво-Святошинська федера-
ція черлідингу», КЗ ДЮСШ м. 
Боярка, Боярського НВК «Гім-
назія – ЗОШ І ст.». 

Цей динамічний і видовищ-
ний вид спорту має давні тради-
ції, оскільки зародився в США 
в 1870-і роки. але протягом ще 
100 років набував популярності, 
яка досягла свого піку у середи-
ні XX століття. В 1998 році була 
заснована Міжнародна федера-
ція чирлідингу. В нашій країні 
Всеукраїнська федерація чир-
лідингу офіційно зареєстрована 
24 листопада 2004 року. 

Чим же такий незвичайний 
цей вид спорту, що набирає 
все більшої популярності в на-

шій країні? Напевно, хоча б раз 
доводилося бачити, коли пе-
ред спортивними змаганнями 
різного ґатунку на подіум ви-
ходить група дівчат з різноко-
льоровими помпонами і почи-
нають робити танцювальні рухи 
та виконувати різні гімнастичні 
вправи, залучаючи до свого дій-
ства глядачів (вболівальників) 
на стадіоні чи в спортивних за-
лах з метою популяризації фіз-
культури і спорту, здорового 
способу життя та створюючи 
сприятливий морально-пси-
хологічного клімат на стадіоні, 
пом’якшення агресивного на-
строю вболівальників-фанатів, 
створення обстановки «пози-
тивного фанатизму» та управ-
ління емоціями фанатів. 

Це поки що не олімпійський 
вид спорту, але вже на офіцій-
ному рівні йде його визнання та 
включення до переліку. Так що 
можливо на наступних Олімпіа-
дах ми побачимо наші, поки що 
зовсім юні дарування, які прине-
суть Боярці олімпійське золото.

«ЗІРКИ чИРЛІДИНГУ» ЗАСЯЯЛИ В БОЯРЦІ

На другий турнір «Зірки 
чирлідингу» до нашого міста 
завітали команди з Сум, Пол-
тави, Дніпра, Харкова, які 
змагалися в номінаціях: чир, 
чир-данс фрістайл, чир-данс 
джаз, чир-данс хіп-хоп та чир-
данс фрістайл соло для різних 
вікових груп. Найбільш по-
тужною була команда з Пол-
тави, де разом з найменшими 
учасниками 3-4 років приїха-
ли їхні мами, які також займа-
ються чирлідингом і пораду-
вали глядачів та журі цікавим 
виступом. Від нашого міста 
учасників привітала заступ-
ник міського голови Тетяна 
Кочкова та вручила відзна-
ки команді суддів та тренерів 
різних команд. Наші боярські 
спортсмени були нагороджені 
у всіх номінаціях турніру, а в 
одній забрали усі три комп-
лекти нагород.  

Тож до зустрічі на турнірі – 
2018! З новими емоціями, пере-
могами та красою і грацією.

Ольга Городня

16 травня спортивними іме-
нинниками відчули себе вихованці 
секцій вільної боротьби (тренер – 
Алла Черкасова) та боротьби дзю-
до (тренер – Геннадій Отсу) Бояр-
ської ДЮСШ, які працюють на базі 
Боярської ЗОШ № 5.

Маленькі спортсмени отри-
мали подарунки від Боярської 
міської ради на суму, виділе-
ну на закупівлю спортивного 

інвентарю в рамках міської 
цільової програми розвитку 
спорту – 15 тис. грн. Спортив-
них «коштовностей» вияви-
лося досить багато: 4 коорди-
наційні драбинки, канати для 
лазіння та для крософту, петлі 
Береша для пресу, по парі мед-
болів, матів та манекенів для 
відпрацювання кидків, пара 
дисків на штангу по 25 кг кож-
ний і ще багато інших «скар-

ПОДАРУНКИ ДЛЯ «ВОЛЬНИКІВ» ТА ДЗЮДОїСТІВ

бів», які зроблять тренування 
результативнішими.   

Спортивний інвентар юним 
борцям вручили заступник 
міського голови Тетяна Коч-
кова та директор Боярської 
ДЮСШ Владимир Сафонов. 
Діти відразу випробувати по-
дарунки на міцність. І повірте, 
якість подарованого їх цілком 
задовольнила!   

13 травня в Боярській ЗОШ 
№ 5 відбулася відкрита першість 
з настільного тенісу серед школя-
рів Боярки.

Як розповів тренер-викла-
дач з настільного тенісу Вале-
рій Танана, на теренах Боярки 
такий турнір проводиться вже 
вдруге. У минулому році в ньому 
взяли участь 27 юних тенісистів, 
цього року – 22 учасника: хлоп-
ці та дівчата 5-8 і 9-11 класів. 
Змагалися учасники відразу на 
чотирьох столах, один з яких 

вже цього року був закуплений 
за міською цільовою програ-
мою розвитку спорту і переда-
ний Боярською міською радою 
вихованцям секції настільного 
тенісу Боярської ДЮСШ. 

Варто відзначити, що жод-
ної чемпіонської медалі учні 
Боярської ЗОШ № 5 зі своїх рук 
не випустили! Бронзовим при-
зером чемпіонату став Ілля Та-
лан (10-А клас), срібним – Оля 
Понько (3-Б клас), золотим 
призером – Андрій Кодовбець-
кий (9-А клас). 

ЗІГРАЛИ НА НОВОМУ СТОЛІ

24 травня на тренування сек-
ції чирлідингу Боярської ДЮСШ, 
що працює на базі Боярської 
гімназії, завітали заступник місь-
кого голови Боярки Тетяна Кочко-
ва та директор Боярської ДЮСШ 
Владимир Сафонов. Гості при-
йшли не з порожніми руками – 
для вихованців студії було офіцій-
но передано килим для тренувань. 

У Боярці спортивний клуб 
«Актив-Чер» існує з 2014 року. 
За цей час вихованці клубу були 
учасниками різноманітних 
змагань, популярність клубу 

впевнено зростала з року в рік. 
Та при цьому вважалося, що 
для занять чирлідингом нічого, 
крім приміщення, не потрібно. 

У 2016 році було прийнято 
доленосне для прихильників 
цього виду спорту рішення: 
включити чирлідинг до олімпій-
ських видів спорту. А в 2017 році 
була відкрита секція чирлідингу 
при Боярській ДЮСШ. І в рам-
ках міської цільової програми 
розвитку спорту Боярською 
міською радою було закуплено 
килим, який з успіхом був апро-
бований під час всеукраїнсько-

го турніру «Зірки чирлідингу». 
Успіх боярських прихильників 
чирлідингу був беззаперечний.

Варто повідомити, що 2 черв-
ня команди боярського клубу 
«Актив-Чер» під керівництвом 
тренера Ольги Коломійцевої 
візьмуть участь у турнірі з чир-
лідингу у Львові. Наступного ж 
року боярські чирлідери мають 
намір вийти на міжнародний рі-
вень, взявши участь у щорічному 
кубку Австрії з чирлідингу. Тому 
ми щиро віримо в те, що «чарів-
ний» килим допоможе нашим 
спортсменам здійснити їх мрії. 

КИЛИМ – ДЛЯ УСПІхУ



ГОРОСКОП 

12 26 травня 2017
№11 (318)КАЛЕЙДОСКОП

Засновник — Боярська міська рада

 Директор Ганна Коваленко

Адреса редакції: Київська обл., м. Боярка,  
вул. Білогородська, 13, кабінет № 13.  

Телефон редакції: 47-079. 
e-mail: boyarka-inform@ukr.net

Відповідальність за достовірність публікацій в газеті несуть автори  
та рекламодавці. Редакція не листується із читачами та залишає за собою 
право скорочувати, редагувати та ілюструвати публікації на власний розсуд.  
Передрук матеріалів дозволяється тільки за письмовою згодою редакції.

Реєстраційне свідоцтво 
КІ № 971 від 23.10.2006 р.

Віддруковано в ПП 
 “Видавництво “Слово”. 

Тираж 4500 прим. 

Замовлення 

Овен
Зараз ви зможете подивитися на свої негаразди 

під іншим кутом зору і зрозуміти, що проблема на-
справді і не була проблемою. У вас буде стрімко роз-
виватися здатність тверезо і об’єктивно оцінювати 
ситуацію, зміниться ставлення до життя і навколиш-
нього світу. Ви навчитеся мовчати і чути. 

Телець
В очах оточення ви будете такими, якими самі 

себе бачите й оцінюєте. Якщо ви постійно скаржи-
теся на зайві кілограми і вічні невдачі, то люди теж 
будуть в це вірити, якщо заявите привселюдно, що 
ви король або королева, то так воно і буде. Ваше ото-
чення саме одягне вам на голову корону. Тільки не 
треба скаржитися, що вона важкувата. 

Близнюки
Є небезпека не розгледіти своє щастя і упустити 

чудову можливість, яка випадає лише раз за все життя. 
Вам доведеться змінити свою думку щодо інших лю-
дей і зуміти схопити удачу за хвіст. Все, що турбува-
ло досі, вирішиться само собою, проблеми зникнуть, 
внутрішня гармонія і добробут будуть розростатися, і 
зовсім скоро ваше життя перетворитися на рай.

Рак
У вас відмінний час для починань і саморозвит-

ку. Якщо ж вам вдалося поїхати в далекі краї і втекти 
від робочих і побутових проблем, то використовуй-
те цю можливість по максимуму. Щоб все пройшло 
гладко, вам варто спалити старі мости і порвати з на-
стирливим минулим. Звільніть місце в своєму житті 
для потоку нової енергетики. 

Лев
Вам на користь піде відвідування різних колек-

тивних заходів і культурних закладів. Можете зустрі-
ти свого старого друга, якого не бачили вже більше 
десятка років. І ця зустріч стане найціннішою для 
душі подією, яка змусить згадати минуле, і задума-
тися і переосмислити нинішнє життя. 

Діва
Пам’ятайте, що життя як зебра – біла смуга, 

чорна смуга, але важливо розуміти, що біла смуга в 
житті має властивість іноді перериватися. Якщо ви 
удосконалите свої адаптаційні якості, то ніякі пере-
шкоди вам не будуть страшні. Адже там, де ви, там 
і ваше щастя. Надавайте перевагу колективним за-
няттям або багатолюдним проектам. 

Терези
Вам неймовірно легко вдасться завоювати ав-

торитет у суспільстві і утримувати його на високих 
позиціях. Зараз вам все під силу, будь-які проблеми 
і питання ви вирішуєте одним клацанням. Ваші ча-
рівність і приваблива аура будуть оберігати вас від 
усіляких неприємностей, при зустрічі з перешкода-
ми вам варто тільки посміхнутися від щирого серця, 
і їх як вітром здує. 

Скорпіон
На вас очікують спокуси, від яких доведеться 

утриматися, щоб не втратити самоконтроль і кон-
троль над ситуацією. Для вас важлива не стільки 
перемога, як необхідність утерти ніс своїм конку-
рентам, що у вас непогано вийде. Головна зброя в 
боротьбі за справедливість — розсудливість і нестан-
дартне мислення.

Стрілець
У цей період ви одержите привабливу пропози-

цію. Прийнявши її, ви кардинально зміните своє 
життя. Цей момент стане відправною точкою, по-
чатком подорожі до свого щасливого майбутнього. 
Зовсім неважливо, яким шляхом ви прийдете до та-
кого рішення. Важливий кінцевий результат.

Козерог
Вам слід навчитися говорити тверде «ні», якщо 

прохання суперечать вашим принципам і усталеним 
поглядам, а також, якщо, погоджуючись, ви дієте на 
шкоду собі. В цілому початок червня буде спокійним 
і приємним періодом, за умови, що ви зможете про-
явити наполегливість і твердість у своїх рішеннях. 

Водолій
Ставте перед собою великі цілі. Чим більше мі-

шень, тим більше шансів у неї потрапити. Своє до-
звілля зірки радять проводити за тим заняттям, яке 
допомагає розслабитися і отримати задоволення. 
Всі важливі питання краще відкласти на деякий 
час, доки у вас не з’явиться прагнення з усім цим 
розібратися. 

Риби
Тихі з народження Риби почнуть вести більш ак-

тивний спосіб життя і брати участь у колективних 
і громадських заходах, чим немало здивують своїх 
близьких і рідних. З боку створиться враження, що 
Риби як ніби ожили. Зорі радять впритул зайнятися 
налагодженням свого особистого життя. 

РЕКЛАМА
Втрачений додаток 12 ВБ № 869981 

до диплома бакалавра про вищу 
освіту  КВ № 45536948, виданий 

Національним державним технічним 
університетом України «Київський 

політехнічний інститут» Саймбетову 
Бахадиру Дальжановичу, 

вважати недійсним.

НОВІ МАГАЗИНИ 
м. БОЯРКА 

вул. Садова, 2-а, вул. Білогородська, 25
с. Тарасівка

вул. Шевченка, 2/5
СОЛОДОЩІ ЗА ЦІНАМИ ВИРОБНИКА

Р О Б О Т А  О х О Р О Н Ц Е М
В і к  3 5 - 6 0  р о к і в ,  б е з  ш к і д л и в и х  з в и ч о к

Г Р А ф І К  Р О Б О Т И :  Д О Б А / Д В І
 О П Л А Т А  1 8 0 - 2 4 0  Г Р Н . / Д О Б А

Т Е Л . :  ( 0 5 0 )  5 8 5 - 9 8 - 0 7 ,  С Е Р Г І Й

20 травня у Боярці біля стаді-
ону «Зеніт» відбулась монопородна 
виставка собак, організована ГО 
«Клуб собаківництва «Тріумф». Як 
розповіли організатори, проведен-
ня монопородних виставок – яви-
ще досить рідкісне. Але під час ми-
нулорічної виставки керівництво 
клубу пообіцяло власникам собак 
провести монопородну виставку 
за участі тих порід, які будуть най-
ширше представлені. 

Про виставку собак «Бояр-
ка-інформ» розповіла керівник 
клубу Валентина Яковлєва: 
«Востаннє наш клуб проводив 
таку виставку два роки тому 
для хаскі та німецьких вівчарок. 
Сьогодні відбувається виставка 
для собак порід хаскі та Джек 
Рассел тер’єр. Прибули власни-
ки собак з Боярки, Києва, Чер-
нігова, Львова, Волинської та 
навіть Луганської областей. За-
галом беруть участь до 30 хаскі 
та до 40 Джек Расселів.

Собак оцінюють за стандар-
тами породи: вага, зріст, окрас, 
колір очей, постановка вух, лап, 
хвоста тощо. Суддям потрібно 
мати дуже високу кваліфікацію, 
адже для господарів усі собаки 
милі та красиві, а стандарти – 
єдині для всіх. Щодо організа-
ції виставки, наш традиційний 
спонсор «Клуб 4 лапи» забезпе-
чує нагородження переможців 
кормами. Решту видатків бере 
на себе клуб «Тріумф».

Доки власники собак та 

РІЗНООКІ КРАСЕНІ ПЕРЕМАГАЮТЬ

хендлери водять по колу чоти-
рилапих красенів, я милуюсь 
розкішним хаскі з двоколірни-
ми очима. Його звати Центурі-
он Вовк. Не вперше приїздить 
до Боярки зі своїм улюбленцем 
власниця хаскі Олеся Миро-
нюк з Києва. Цього дня Вовк 
усьоме став чемпіоном. Хазяй-
ка собаки з гордістю розповідає 
про його досягнення: «Він здав 
основне коло дресирування, 
чемпіон з санного спорту, чем-
піон Болгарії. Але страшенно не 
любить ходити на повідку».

Собаки – як діти. Відкри-
ті, щирі, довірливі. Тому серед 

глядачів так багато дітей. Чо-
тирилапі друзі людини гордо 
поглядають на інших, адже у 
багатьох на грудях червоніють 
стрічки з медалями.

Дитячі руки тягнуться по-
гладити песиків, сонно мру-
жаться на траві цуценята хаскі, 
бігають навколо, чекаючи своєї 
черги, Джек Рассели. 

Наступна виставка собак, 
яку проводитиме боярський 
клуб «Тріумф», запланована 
на початок жовтня 2017 року. 
Чекатимемо з нетерпінням на 
нових учасників та нових пере-
можців. 


