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Про нові придбання для 
комунальників за рахунок 
міського бюджету розповів 
міський голова Олександр 
Зарубін:

«На цьому тижні маємо 
результат попередньої ро-
боти депутатів. Йдеться про 
рішення Боярської міської 
ради щодо придбання спец-
техніки для комунального 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА ОЛЕКСАНДР ЗАРУБІН: 
«БЕЗ НОВОЇ ТЕХНІКИ, ЯК БЕЗ РУК»

СЛОВО МЕРА

підприємства «БГВУЖКГ», 
за яке голосували ще взим-
ку. Було виділено кошти, 
пройдено тендерні проце-
дури. Нарешті, довгоочі-
кувана техніка прибула до 
Боярки. 

Приміром, для прибиран-
ня прибордюрної території 
придбано міні-навантажувач 
AVANT серії 528 з обладнан-

ням: багатофункціональним 
ковшем «4 в 1», палетними  
вилами з гідравлічним регу-
люванням, планувальником 
для вирівнювання та плану-
вання великих територій. 

Серед придбань – автогі-
дропідйомник ВІПО-12-01 на 
базі шасі ГАЗ-330232 з кабі-
ною на 6 місць, а також Ланос 
пікап для перевезення інстру-
ментів, матеріалів та ін. Тож 
тепер комунальники мають 
у розпорядженні техніку для 
робіт з обслуговування вулич-
ного освітлення, доріг тощо. 

Придбана спецтехніка – 
суперекономна, витрачає дуже 
мало пального, малогабарит-
на. Може заїхати на бордюри, 
у вузькі провулки, на терито-
рію домогосподарств, на при-
будинкову територію, майдан-
чики, які потрібно очищати 
від сміття чи снігу.

З технікою дуже непроста 
ситуація – вона активно ви-
користовується, тому швид-
ко виходить з ладу. Треба 
постійно модернізувати ав-
томобільний парк, тому що 
техніки не вистачає.

Відправляється на пере-
обладнання КАМАЗ з метою 
подальшого використання 
його для прибирання круп-
но габаритного сміття. Цю 
проблему потрібно вирішу-
вати глобально. І очищення 
майданчиків від накопичень 
крупно габаритного сміття – 
це один з важливих кроків.

У життєдіяльності будь-якого міста комунальний фронт – 
найважливіший. Від влади та керівників комунальних підпри-
ємств цей напрям потребує здатності не лише планувати, а й 
наполегливо втілювати плани в життя. Враховуючи особливос-
ті роботи з міським бюджетом, багато проектів проходять три-
валий час від технічнох документації до реалізації. Придбання 
техніки для комунальних підприємств – це процес безкінеч-
ний. Спецтехніка зазвичай дуже інтенсивно використовується 
і тому швидко виходить із ладу. а без неї – як без рук.

Оголошено тендер на 
придбання екскаватора 
для КП «БГВУЖКГ». Вже 
розглядаються тендерні 
пропозиції на придбання 
екскаватора для КП «Боярка-
Водоканал».

Про дороги. З наступ-
ного місяця почнуться від-
новлювальні роботи по                                 
вул. Шевченка – приби-
рання багаторічних «відкла-
день» на узбіччях. Нині ж 

триває обрахування вартос-
ті цих робіт. До розрахунків 
буде включено і вартість від-
новлення зливової каналіза-
ції, щоб нарешті прибрати 
три величезні «озера» по ву-
лиці Шевченка.

Також буде продовжено 
роботи щодо відновлення 
пішохідних переходів та на-
несення дорожньої розміт-
ки по центральних вулицях 
міста».
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Комунальне підприємство 
«Боярка-Водоканал» надає ліцен-
зовані послуги різним категоріям 
споживачів (мешканців міста) з 
централізованого водопостачан-
ня та водовідведення. Ліцензова-
ний вид діяльності, відповідно до 
вимог чинного законодавства в 
аспекті надання пільг та податко-
вої політики, є основним видом 
діяльності, за яку підприємство 
отримує відшкодування вста-
новлених законодавством пільг. 
Також розпорядженням НКРЕКП                                                                              
№ 15 від 24.01.2014 року та 
рішенням виконкому Бояр-
ської міської ради № 11/1 від 
11.02.2014 року КП «Боярка-Во-
доканал» надано дозволи щодо 
виконання інших, крім ліцензо-
ваних, видів робіт, у тому числі і 
вивіз рідких побутових відходів з 
вигрібних ям споживачів.

Відповідно до Порядку 
встановлення вимог щодо про-
вадження суб’єктами природ-
них монополій господарської 
діяльності, яка не належить до 
сфери природних монополій, 
та обмежень щодо суміщення 
видів господарської діяльності 
суб’єктами природних моно-
полій та суб’єктами господа-
рювання на суміжних ринках у 
сферах теплопостачання, цен-
тралізованого водопостачання 
та водовідведення, затвердже-
ного постановою НКРЕКП 
від 04.02.2013 року за № 15, до 
надання неліцензованих видів 
послуг пред’являються вимоги 
про недопущення субсидію-
вання інших, крім ліцензова-

них, видів діяльності за рахунок 
господарської діяльності, що 
належить до сфери природних 
монополій та провадження ін-
ших, крім ліцензованих, видів 
діяльності лише в разі беззбит-
ковості кожного з них (у тому 
числі – викачка вигрібних ям).

Тобто КП «Боярка-Водо-
канал» отримує з державного 
бюджету відшкодування піль-
говим категоріям споживачів 
лише за надані послуги з центра-
лізованого водопостачання та во-
довідведення. Повернення пільг 
щодо вартості викачки рідких 
нечистот з вигрібних ям для 
підприємства не передбачено 
через віднесення цієї послуги 
до неліцензованого виду діяль-
ності.

КП «Боярка-Водоканал» 
повідомляє мешканців міста, 
що НЕ НАДАЄ безоплатних 
чи пільгових послуг з викачки 
вигрібних ям жодній категорії 
споживачів. Те саме стосуєть-
ся зливової каналізації, яка 
не перебуває на балансі під-
приємства та, відповідно, не 
обслуговується КП «Боярка-                       
Водоканал». Послуги мешкан-
цям щодо викачки зливових вод 
у дощовий період БЕЗОПЛАТ-
НО у законодавчому полі НЕ 
НАДАЮТЬСЯ.

Довідкова інформація щодо 
вартості послуги з вивозу рідких 
побутових відходів та зливових вод 
з вигрібних ям споживачів тран-
спортом підприємства та заявки 
на дану послугу приймаються за 
цілодобовим телефоном диспетчер-
ської служби: (04598) 40-249.

КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ» ПОВІДОМЛЯЄ
Чи можна подолати проблему 

сміття в окремо взятому мікро-
районі міста? 

У пошуках відповіді на це пи-
тання «Боярка-інформ» завітала 
на перехрестя вулиць Пастернака 
та Маяковського, де ще минулого 
року знаходилось одне з непере-
можних міських сміттєзвалищ.

Активіст, приватний під-
пиємець Валерій Борсук разом 
з однодумцями оголосили ві-
йну сміттю. Про це «Боярка-
інформ» писала в № 5 від 13 
березня 2015 року та № 8 від 24 
квітня 2015 року.

Тепер це місце годі впіз-
нати. Чисто, ніде жодного па-
пірця. Територію колишнього 
смітника обнесено бетонним 
парканом. На дверях – кодо-
вий замок. Жителі прилеглих 
будинків приходять, набирають 
код, заходять всередину і вкида-
ють до баків сміття. Встановле-
ним порядком люди задоволені.

Ініціатор створення циві-
лізованого місця для збирання 
сміття, Валерій Борсук розпові-
дає, що за минулий рік трапля-
лося всяке. «Навіть часом руки 

опускалися. Адже жителі Тара-
сівки як возили сміття, так і во-
зять, і постійно доводиться не 
втрачати пильність, проводити 
роз’яснювальну роботу тощо». 

Як розповів пан Валерій, 
допуск на контейнерний май-
данчик відбувається за простою 
схемою: житель показує оплаче-
ну платіжку за вивезення сміття 
і дізнається код. Вже згодом 
активісти мають намір змінити 

ЧИСТОТА – СВІДЧЕННЯ ВЛАСНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

кодовий замок. А жителям ви-
дати картки-ключі, щоб обмеж-
ити несанкціонований доступ 
до контейнерного майданчика.

З 1 липня заплановано впро-
вадити роздільний збір сміття. 
Щоправда, Валерій Борсук пе-
редчуває, що реалізувати намір 
буде непросто, адже наші люди 
здебільшого неготові до такої 
відповідальності перед собою 
та рідним містом.

З 10 до 23 червня 2016 року
• до аварійно-диспетчерської служби надійшло від мешканців 

заявок:
сантехнічні роботи – 38;
електропостачання будинків – 67;
робота ліфтів – 61;
вуличне освітлення – 8;
вивіз ТПВ, негабарит – 36;
Виконано заявок – 92 %.

• триває робота згідно із заходами щодо підготовки до зимового 
періоду 2016-2017 рр.

Котельні «Космос», «Новозбудова»: ревізія обладнання, запір-
ної арматури; чистка котлів;

Житловий фонд: 
по вул. Гоголя, 78 замінено каналізаційний стояк з 4 до 9 по-

верху, до кв. 99;
по вул. Сєдова, 13 – замінено каналізаційний стояк (кв. 26);
по вул. Калиновій (Калініна), 50 – замінено стояк х/води (кв. 3);
по вул. Надії (Крупської), 57 – замінено запірну арматуру (кв. 12);
по вул. Білогородській, 51, корп. 4 – ремонт водостічної труби.
Структурними підрозділами управління забезпечено:

• підрядна організація завершила роботи з капітального ремон-
ту покрівлі даху у будинку по вул. Гоголя, 78; 

• продовження робіт працівниками підрядної організації з ка-
пітального ремонту покрівлі даху будинків по вул. Є. Коновальця 
(Ворошилова), 23, 26;

• розпочато роботи із заміни лічильників вуличного освітлення 
(вартість робіт близько 112 тис. грн.);

• тривають роботи з прибирання прибордюрної території  цен-
тральних доріг міста; кронування дерев;

• триває робота з передачі до відділу реєстрації Боярської місь-
кої ради паспортних карток громадян житлового фонду, який  пе-
ребуває на балансі КП «БГВУЖКГ», вже передані картки 121 бу-
динку з 194.

• інспекторами КП «БГВУЖКГ» розносяться попередження 
про заборгованість мешканцям житлових будинків за послуги з те-
плопостачання та житлово-комунальні послуги; мешканцям при-
ватного сектору за вивіз ТПВ.

• готується 11 судових наказів про стягнення заборгованості з 
мешканців за житлово-комунальні послуги;

• подано до Відділу державної виконавчої служби 16 справ про 
примусове стягнення заборгованості на загальну суму 156 646,25 грн.;

• виконавчою службою відкрито провадження про примусове 
стягнення заборгованості по 9 справам на суму 94 047,46 грн. 

КП «БГВУЖКГ» ІНФОРМУЄ:
У БОЯРСЬКОМУ ОСЕРЕДКУ БПП – НОВИЙ ГОЛОВА

19 травня 2016 року на позачергових загальних зборах первинного осередку ПАРТІЇ «БЛОК ПЕ-

ТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» м. Боярка Києво-Святошинського району Київської області              
головою первинного осередку обрано Марценюка Віктора Миколайовича.

Згідно з листом Головного територіального управління юстиції в Київській області №3.3-23/1286 
від 06.06.2016 р., внесено відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізич-
них осіб – підприємців та громадських формувань.

Через різке підвищення ден-
ної температури повітря зросло 
споживання води мешканцями 
міста. Виникла достатньо кри-
тична ситуація з видобутком 
води. Негативно вплинула на 
баланс води аварія на тяговій 
трансформаторній підстанції 
ПаТ «Київобленерго» 20 червня. 

Керівництво підприємства 
працює над виходом із складної 
ситуації. Якщо спека триватиме 
й надалі, КП «Боярка-Водока-
нал» вимушене буде звернутися 
до міської ради щодо погоджен-
ня тимчасового графіку подачі 
води.

У СПЕКУ ВОДУ ПОДАВАТИМУТЬ ЗА ГРАФІКОМ
Адміністрація підприємства 

просить жителів з розумінням 
поставитись до ситуації, яка 
склалася, та всіляко сприяти 
раціональному використанню 
води. 

Адмиіністрація 
КП «Боярка-Водоканал»

У спекотні дні більшість лю-
дей рятуються від палючого сон-
ця на берегах водойм. На жаль, 
відпочивальники нерідко забува-
ють про правила безпечної пове-
дінки на воді, а ціною такої нео-
бачності може стати їхнє життя. 

Тільки впродовж одного дня, 
20 червня, на водоймах Київ-
ської області загинуло 4 особи. 
Трагедія сталася в Яготинсько-
му, Переяслав-Хмельницько-
му, Іванківському районах та у 
місті Бровари. Серед загиблих є 
і дитина 2002 року народження. 

У зв’язку з цим рятуваль-
ники вкотре закликають на-
селення бути обережними, пе-
ребуваючи поблизу водойм, і 
нагадують, що основна при-
чина утоплення – необережне 
поводження на воді: пустощі 
та хуліганство, недотримання 
правил безпеки. Що стосується 
дитячих жертв, то часто-густо їх 
спричиняє батьківський недо-
гляд. Досить лише на хвилину 
втратити пильність – і рятувати 
малюка пізно. 

Найбільш небезпечний во-
рог під час відпочинку – алко-
голь, бо під його дією людина 

втрачає самоконтроль.
Ще одна з причин загибе-

лі людей на воді – відпочинок 
у місцях, не призначених для 
купання. Там, де не обладнані 
рятувальні пости, на дні водо-
йми на вас можуть «чатувати» 
небезпечні «сюрпризи» у вигля-
ді притоплених дерев, гострих 
уламків скла та розбитих пля-
шок, переплутаного дроту тощо.

Люди похилого віку пови-
нні особливо уважно ставити-
ся до свого здоров’я, бо ніхто 
не застрахований від серцевого 
нападу чи підвищення тиску 
під час перебування на сонці. 
Відтак не варто різко заходити 
у воду, так як різкий перепад 
температур може спричинити 
зупинку дихання та серцевої 
діяльності і, як наслідок, уто-
плення. 

Тим, з ким трапилася непри-
ємність посеред водоймища, 
варто нагадати: не панікуйте, 
спробуйте розслабитися і діс-
татися до найближчого плавза-
собу чи берега. Саме панічний 
страх призводить до загибелі. 

Ті, хто побачив потопаю-
чого, повинні негайно подати 
йому рятувальне коло, надув-

ний матрац або будь-який засіб, 
що допоможе йому втриматися 
на воді. Потерпілого необхідно 
витягнути на мілке місце, уни-
каючи рухів шиї та тулуба. Не 
витягуйте потерпілого з води 
без сторонньої допомоги, ста-
ранно утримуйте його у воді на 
спині, підтримуйте його шию 
та голову на одному рівні зі 
спиною. Підпливати до потер-
пілого необхідно ззаду, після 
чого перевернути його на спину 
таким чином, щоб обличчя зна-
ходилось на поверхні води.

З початку року на водних 
об’єктах Київщини загинули 
23 особи. Основна причина 
нещасних випадків – недотри-
мання правил безпечної пове-
дінки на воді та нетверезий стан 
відпочивальників.

Пам’ятайте, що вода не 
лише дарує насолоду, а й при-
ховує небезпеку. Зробіть усе 
можливе для того, щоб не до-
пустити трагедії! Ваше життя у 
ваших руках!

Києво-Святошинський 
РВ ГУ ДСНС України 

у Київській області

НЕ ВТРАЧАЙТЕ ПИЛЬНІСТЬ НА ВОДІ
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17 червня в приміщенні Києво-
Святошинського центру соціаль-
но-психологічної реабілітації насе-
лення відбулися установчі збори 
громадської організації «Боярське 
історичне товариство». 

Серед присутніх були на-
уковці, громадські діячі, дослід-
ники рідного краю: Владислав 
Безпалько – науковий співро-
бітник НДІ Українознавства 
МОН України; Микола Куче-
ренко – провідний науковець 
історико-меморіального музею 
М. Грушевського (філія Музею 
історії Києва); Марія Кирилен-
ко – керівник інформаційно-
аналітичної служби ЦСПР, за-
ступник голови правління ГО 
«Центр розвитку громад»; Рати-
бор Девяткин, програміст, ав-
тор проекту «Вікі-Боярка»; Олег 
Лисенко – генеральний дирек-
тор «Аскон КР», історик за по-
кликом серця; Ірина Левинська 

– викладач історії, заступник 
директора з навчально-вихов-
ної роботи Київського коледжу 
ПВНЗ Університету сучасних 
знань при ТОВ «Знання» Укра-
їни, керівник освітньої агенції 
«Киця Розумниця», аспірантка 
кафедри педагогіки і психології 
НАУ; Галина Терпіловська – ди-
ректор Боярського краєзнавчого 
музею; Ганна Дика – перекла-
дач-дослідник; Юлія Скочин-
ська – активіст, популяризатор 
історії Боярки, фахівець з реор-
ганізації підприємств, прибіч-
ник відродження курортно-істо-
ричного потенціалу м. Боярки; 
Олександр Семко – депутат Бо-
ярської міської ради. 

Присутні, які взяли участь 
в обговоренні, дійшли згоди, 
що Боярці, з її багатою історі-
єю, дійсно потрібне історичне 
товариство. І хоча збори були 
лише установчими, уже на-
креслено найближчі плани ді-
яльності Товариства: зустрічі з 
істориками та видатними осо-
бистостями, збір та система-
тизація документальних мате-
ріалів, проведення екскурсій, 
історичних реконструкцій та 
квестів; організація гуртків для 
дітей; поглиблене вивчення 
шкільної програми; розробка 
та наповнення інформативни-
ми матеріалами Інтернет-ре-
сурсів (Вікі-Боярка, історич-
ний сайт тощо); залучення до 
роботи викладачів та, зокрема, 
молоді, яка цікавиться історією 
та планує вступати до профіль-
них вузів. Боярське історичне 
товариство планує також зро-
бити свій внесок в оновлення 
іміджу Боярки та в пошук тих 
історичних символів, що мо-
жуть стати основою для роз-
робки бренду міста.  

Про створення Боярського 
історичного товариства роз-
повіла Марія Кириленко, за-
ступник голови правління ГО 
«Центр розвитку громад», го-
ловним завданням якої є вияв-
лення громадських ініціатив та 
допомога у їх втіленні. 

«Створення нашого това-
риства – це приклад швидкого 
і успішного об’єднання одно-
думців з метою спільної діяль-
ності на благо громади. Перше 
засідання активістів-істориків 
у рамках діяльності клубу ЦСПР 
«Активіст» відбулося 1 лютого 
2016 року. За ці півроку ми знай-
шли людей, які готові працюва-
ти над амбітним і довгостроко-
вим завданням — написання 
історії Боярки; заручилися під-
тримкою ГО «Центр розвитку 
громад» (голова правління Ан-
геліна Лахтадир) та «Контактер» 
(голова правління – Ігор Ко-
цар), подали на конкурс та ви-
грали проект «Боярка історична: 
створення сайтів «Вікі-Боярка», 
«Вікі-Депо», «Боярка – історія 
рідного міста» (виконавці проек-
ту – Ратибор Девяткин, Олег Ли-
сенко, Станіслав Яценко, Ма-
рія Кириленко). І ось сьогодні 
ми стали свідками установчих 
зборів, робочого планування 
діяльності і першого навчання 
користуванню сайтом «Вікі-Бо-
ярка», що знаходиться на етапі 
тестування. 

Такий стрімкий шлях від 
громадської ініціативи до 
об’єднання в організацію свід-
чить не лише про актуальність 
ідей збереження історичної 
спадщини, але й про те, що 
боярська громада активізуєть-
ся і робить серйозні кроки до 
реальної зрілості. Аналізуючи 
причини такого успіху, мож-
на назвати кілька сприятливих 
факторів: допомога більш зрі-
лих громадських організацій, 
підтримка Боярської міської 
ради (фінансування проекту), 
обізнаність щодо основних за-
сад функціонування громад-
ських об’єднань, діяльність у 
руслі прогресивних ідей, що є 
трендом сьогодення (сплеск 
інтересу до історії рідного міста 
значною мірою завдячує проце-
сам декомунізації)».   

На установчих зборах було 
обрано керівний склад товари-
ства. Очолюватиме БІТ Ірина 
Левинська, секретарем обрано 
Юлію Скочинську. До складу 
правління увійшли: Олег Лисен-
ко, Микола Кучеренко, Галина 
Терпіловська, Марія Кириленко. 

Свою діяльність члени товари-
ства планують висвітлювати в групі 
«Боярське земляцтво» (Facebook) 
та на шпальтах «Боярка-інформ».  

ЗНАЙОМТЕСЬ: БОЯРСЬКЕ
 ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО

21 червня у приміщенні Ко-
мітетів Верховної Ради України 
відбулася зустріч народного де-
путата України Михайла Гаври-
люка з головами місцевих рад 
Києво-Святошинського району з 
питань соціально-економічного 
розвитку регіону.

На зустрічі були присутні 
представники 8 місцевих рад 
із запрошених 16-ти: Ірпін-
ської, Мироцької, Ворзель-
ської, Дмитрівської, Святопет-
рівської, Крюківщинської, а 
також Михайлівсько-Рубежів-
ської та Петропавлівсько-Бор-
щагівської рад.

Під час заходу йшлося про 
криміногенну ситуацію та 
проблеми патрулювання насе-
лених пунктів, процес добро-
вільного об’єднання громад у 
межах 95 виборчого округу. Та-
кож порушено питання щодо 
використання бюджетних кош-
тів місцевими радами.

Згідно із Законом України 
«Про статус народного депутата 
України», 25 лютого 2016 року 
Михайло Гаврилюк надіслав до 
всіх місцевих рад по 95 виборчо-
му округу депутатські звернення 
для отримання інформації щодо 
виконання видаткової частини 
бюджету та інформації щодо 
дотримання прав та законних 
інтересів громадян України – 

учасників бойових дій на отри-
мання земельних ділянок.

Досі відповідь не отримано 
від Софіївсько-Борщагівської 
сільської ради. Інші ради нада-
ли неповні звіти, в зв’язку з чим 
М. Гаврилюк подав повторні 
звернення, де містилось про-
хання надати деталізовану ін-
формацію щодо витрат. 

Так, Боярська міська рада 
повинна подати відомості по 
6 пунктах. Для можливості 
проведення повної перевір-
ки народний депутат просить                    
О. Зарубіна надати платіжні 
документи та проекти, які під-
тверджуватимуть витрати, адже 
попередньо виявлено вагомі 
розбіжності у сумах кошторису 
та наданих додатках.

Тому з метою запобігання 
корупції на місцях була запитана 
додаткова інформація для по-
дальшого вивчення ситуації по 
кожній конкретній місцевій раді. 

На зустрічі Михайло Гаврилюк 
зазначив: «Ходять чутки про моє 
прискіпливе та недовірливе став-
лення до певних місцевих голів. 
Задля розвіювання таких помил-
кових тверджень було проведено 
брифінг у Верховній Раді України 
3 червня 2016 року, а сьогодні я 
вирішив зібрати усіх голів для того, 
щоб привселюдно озвучити проб-
лемні питання по кожній раді та 
провести відкритий діалог».

Народний депутат заявив 
також, що всі видатки будуть 
контролюватись та перевіря-
тись ним особисто. 

Під час засідання вирішили 
проводити такі зустрічі щоквар-
тально для підвищення ефек-
тивності роботи на 95 окрузі. 
Наступна відбудеться у вересні 
цього року, куди будуть запро-
шені шефи поліції Києво-Свя-
тошинського району та м. Ір-
пінь та будуть обговорені шляхи 
підвищення результативності 
роботи. Також буде підсумо-
вано роботу над об’єднанням 
громад шляхом інформування 
населення та переговорів між 
представниками рад.

Після завершення зустрічі 
М. Гаврилюк вручив головам 
скриньки для листування з ви-
борцями, які відтепер знаходи-
тимуться у кожній місцевій раді. 
Боярський міський голова не 
відгукнувся на запрошення на-
родного депутата й не з’явився 
на зустріч, однак це не завадить 
встановити скриньку впродовж 
найближчого часу й у Боярці. Те-
пер кожен громадянин має змогу 
звернутися до народного депута-
та зі своїми скаргами чи прохан-
нями. Листи вийматимуться що-
тижня й будуть опрацьовуватись 
у найкоротший термін.

Прес-служба народного 
депутата України М. Гаврилюка

БЮДЖЕТНІ КОШТИ ПОВИННІ 
ВИКОРИСТОВУВАТИСЬ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

«аби відбутись, треба древо посадить, дитину    
народити, дім звести». Цими рядками з поезії Ліліан 
Вутерс можна окреслити життя конкретної людини. 

ФОТОФАКТ

ЗАПОЧАТКОВАНО АЛЕЮ МОЛОДЯТ
Посадити дерево на по-

чатку щасливого подружньо-
го життя запропонував бо-
ярським молодятам міський 
голова Олександр Зарубін.

Як повідомив заступник 
начальника КП «Боярське 
ГВУЖКГ» з благоустрою 
Геннадій Рашковський, 
саме таким чином виріше-
но реалізувати ідею місько-
го голови щодо створення 
алеї молодят. Тож тепер по           
вул. Незалежності вже рос-
те перше дерево – яблуня 
«Роялті» (Malus «Royalty»), 
посаджене молодим                                                               
подружжям Олександрою та 
Максимом.

«Залишити приємний та 
красивий слід у рідному місті, 
посадивши дерево, – це нова 
комерційна пропозиція для 
молодят від КП «БГВУЖКГ» 
при Будинку урочистих по-
дій», – наголосив Геннадій 
Рашковський.
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Напередодні літніх відпусток 
варто розповісти про те, на що 
може розраховувати пасажир і 
які послуги зобов’язані надавати 
залізничники.

Наближаються літні кані-
кули і сезон відпусток. Саме 
час планувати поїздки на море, 
в оздоровчий табір, санаторій, 
«до бабусі в село» або просто 
продумати цікавий екскурсій-
ний маршрут на вихідні. Тим 
паче, що «Укрзалізниця» вже 
відкрила продаж квитків на де-
які літні поїзди.

У подорожі, як і в житті, мо-
жуть виникати непередбачені 
обставини. Як не втратити гро-
ші, сплачені за квиток, якщо 
поїздку довелося перервати? 
Подібні випадки передбачені 
«Правилами перевезення паса-
жирів, багажу, вантажобагажу 
та пошти залізничним тран-
спортом України».

Можна перервати поїздку 
на будь-якій проміжній стан-
ції з продовженням терміну 
дії квитка. Пасажир має право 
вимагати назад гроші, заплаче-
ні за ту частину шляху, яку він 
не проїде. Якщо вам довелося 
несподівано перервати поїзд-
ку, потрібно пред’явити свій 
квиток в касі на вокзалі, де ви 
вийшли. Причому зробити це 
впродовж години після відправ-
лення поїзда. На квитку постав-
лять штемпель і повернуть вам 
залишок грошей.

Крім того, пасажир може 
зробити одну зупинку в дорозі 
на будь-якій проміжній стан-
ції з продовженням терміну 
дії квитка. Наприклад, ви ку-
пили квиток на потяг, який 
прямує з Івано-Франківська 
до Києва через Львів, і раптом 
з’ясувалося, що вам необхідно 
затриматися у Львові на кіль-
ка днів. У такому випадку (від-
повідно до пунктів 8.2-8.4, 8.7 
«Правил») треба протягом го-

дини після прибуття поїзда до 
Львова пред’явити свій кви-
ток черговому по вокзалу, на-
чальнику станції або началь-
нику вокзалу, щоб отримати 
в ньому відмітку: «Зупинка 
з продовженням терміну дії 
квитка».

Продовжити шлях можна не 
пізніш як через десять діб після 
відправлення поїзда, яким ви 
прибули на станцію, де поїзд-
ка була перервана. А якщо зу-
пинку довелося зробити через 
хворобу – не пізніше ніж через 
десять днів після закінчення лі-
кування. При цьому доведеться 
пред’явити медичну довідку або 
лікарняний лист.

Потрібно пам’ятати, що 
продовжити поїздку можна 
тільки зі станції, на якій ви 
вийшли, або зі станції, роз-
ташованої далі на маршруті 
транспортування. Беремо той 
же приклад з поїздом Івано-
Франківськ - Київ. Якщо ви 
зійшли у Львові, бо поїхали у 
справах до Стрия, а потім вирі-
шили продовжити дію квитка 
на Стрийському вокзалі, вам 
в цьому відмовлять, оскільки 
Стрий не входить в маршрут 
прямування поїзда, на який у 
вас був проїзний документ. В 
такому випадку доведеться ку-
пувати новий квиток.

Є ще одна зручна послуга: 
пасажир може виїхати поїздом, 
який відходить на кілька годин 
або навіть днів раніше того рей-
су, на який він придбав квиток. 
Доплачувати не треба. Але ви-
їхати раніше вдасться тільки в 
разі, якщо будуть вільні місця.

Якщо ви запізнилися на 
потяг, то протягом 24 годин 
можете відновити дію квит-
ка і скористатися іншим рей-
сом. А ось якщо пасажир за-
пізнився в пункт пересадки з 
вини перевізника (через за-
тримку або скасування складу), 
його зобов’язані безкоштовно         

відправити в пункт призначен-
ня найближчим поїздом.

Ті, хто купує квитки через 
Інтернет, через неуважність до-
пускають помилки. Якщо по-
милок буде більше трьох, особ-
ливо пильний провідник має 
право не пустити такого паса-
жира в поїзд.

Міняти в проїзному доку-
менті ім’я і прізвище не допус-
кається. Зате дозволяється ви-
правити станцію призначення 
(відправлення), причому на-
віть в електронному проїзному 
документі. Ця послуга платна, 
приймають виключно готівку. 
Тому в будь-якому випадку до-
ведеться звертатися в залізнич-
ні каси.

При переоформленні проїз-
них документів вартість проїзду 
перераховується відповідно до 
нових умов поїздки. Якщо нові 
квитки дешевше попередніх, 
пасажиру повернуть різницю.

Суперечки між пасажирами 
з приводу розміщення багажу 
теж регулюються «Правилами». 
Ручну поклажу дозволено роз-
ташовувати на місцях, зазна-
чених у проїзному документі. 
Тим, кому дістається нижня 
полиця, пощастило вдвічі, тому 
що вони мають право повністю 
зайняти нижнє багажне місце. 
У розраду тим, хто їде нагорі, 

можна сказати, що вони можуть 
заборонити іншим пасажирам 
розміщувати валізи і сумки над 
своєю полицею.

Збираючись у поїздку, слід 
пам’ятати, що в будь-якому ва-
гоні заборонено перевозити апа-
ратуру та інші предмети, розміри 
яких за сумою трьох вимірів (до-
вжина, ширина та висота) пере-
вищують 200 сантиметрів. Крім 
того, у вагоні купе і СВ не можна 
проносити багаж шириною біль-
ше 65 сантиметрів, тому що він 
не пройде в дверний проріз.

Якщо провідник приніс вам 
вологу або «плямисту» постіль-
ну білизну, наполягайте на тому, 
щоб комплект замінили на чис-
тий. Відмовки з серії «Нам таке 
видають» не приймайте, а ви-
кликайте начальника поїзда. 
Якщо і він не знайде чистий 
комплект білизни, не соромте-
ся подати скаргу. 

Ще один предмет нескін-
ченних суперечок в поїздах – чи 
зобов’язаний пасажир здавати 
використану постіль провідни-
ку. У «Правилах» чітко про-
писано: «Доставка постільної 
білизни на спальне місце па-
сажира і його збір за 30 хвилин 
до прибуття пасажира до місця 
призначення є обов’язком про-
відника» (пункт 63 «Правил» зі 
змінами, внесеними згідно з 

постановою Кабміну № 781 від 
30.05.2007 р). Крім того, провід-
ник повинен допомогти засте-
лити ліжко інвалідам, хворим, 
людям похилого віку та пасажи-
рам з маленькими дітьми.

Навіть якщо ви не купуєте 
чай у вагоні, у провідника мож-
на попросити склянку і лож-
ку. Під час поїздки пасажири 
цілодобово можуть набирати 
кип’ячену гарячу воду з бака, а 
в загальних вагонах – попро-
сити питну воду. До речі, при-
міщення на станціях і вокзалах, 
призначені для пасажирів і пер-
соналу, також повинні забезпе-
чуватися питною водою.

Пасажири мають право без-
коштовно користуватися у ва-
гоні розетками для підзарядки 
мобільних телефонів та інших 
гаджетів, навіть якщо поїзд ще 
стоїть на станції відправлення. 
Але при цьому провідник, зви-
чайно ж, не повинен охороняти 
ваш електронний пристрій.

Якщо їхати доведеться всю 
ніч, а ви везете торт або ліки, 
які слід зберігати при низькій 
температурі, то можна попро-
сити провідника скористати-
ся холодильником у його купе. 
Така послуга безкоштовна, 
але за умови, що в холодиль-
нику є місце.

На кожному залізничному 
вокзалі або станції повинен 
бути безкоштовний туалет для 
пасажирів. Це чітко обумовлено 
«Правилами». Платні санітарні 
кімнати і зали очікування під-
вищеного комфорту з додатко-
вими послугами адміністрація 
вокзалу або станції має право 
відкривати тільки за наявності 
безкоштовних. Якщо безкош-
товного туалету на вокзалі не-
має, вас зобов’язані без грошей 
пустити в платний, потрібно 
тільки пред’явити свій квиток 
(у тому числі електронний).

За матеріалами інтернет-видань

ПОДОРОЖУЮЧИ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ, ЗНАЙ СВОЇ ПРАВА

У Головному управлінні Держ-
геокадастру у Київській області 
зарезервували 391,9 га землі, 
яка може бути передана у влас-
ність учасникам аТО.

Найбільше масивів до перелі-
ку внесли у Сквирському (68 га), 
Богуславському (64 га), Іванків-
ському (58 га) та Володарському 
(42 га) районах області. Усі землі 
призначені для ведення індиві-
дуального садівництва.

З переліком резервних зе-
мельних ділянок, а також схе-
матичними зображеннями 
розташування масивів можна 
ознайомитись на офіційному 
веб-сайті Головного управлін-
ня Держгеокадастру у Київ-
ській області.

Нагадаємо, на Київщині 
2541 учасник АТО вже отримав 
у власність землю – сумарно це 
400 гектарів. Ще понад 9,5 тис. 
військовослужбовців та їх рід-
них отримали дозволи на роз-
робку проектної документації 
та зможуть отримати ділянки 
найближчим часом.

Довідка:
Надання у власність земель-

них ділянок учасникам АТО здійс-
нюється у порядку, визначеному 
статтею 118 Земельного кодексу 
України, за умови, що такий гро-
мадянин не скористався своїм 
правом на безоплатне отримання 
у власність земельної ділянки від-
повідного цільового призначення 
та надав документ, який посвідчує 
його участь в АТО.

На сайті Держгеокадастру 
розміщена покрокова схема дій 
для допомоги учасникам АТО 
та членам родин загиблих вої-
нів, котрі бажають отримати 
земельні ділянки. Роз’яснення 
складено з урахуванням запитів, 
які найчастіше надходять до зе-
мельного відомства.

ДЛЯ УЧАСНИКІВ АТО 
ЗАРЕЗЕРВУВАЛИ 
ПОНАД 390 ГЕКТАРІВ ЗЕМЛІПочинаючи з 1 липня 2016 

року виплата пенсій (щомісяч-
ного довічного грошового утри-
мання), усіх видів соціальної 
допомоги та компенсацій, до-
вічних грошових стипендій за 
рахунок державного та місце-
вих бюджетів, коштів Пенсій-
ного фонду України, фондів 
загальнообов’язкового держав-
ного пенсійного страхування, що 
призначені внутрішньо перемі-
щеним особам, здійснюється че-
рез рахунки та мережу установ і 
пристроїв публічного акціонерно-
го товариства «Державний ощад-
ний банк України».

Виплата пенсій зазначеним 
особам через відділення поштово-
го зв’язку та інші установи банків 
(окрім ПАТ «Державний ощад-
ний банк України»), з 01.07.2016 
року проводитись не буде.

Крім того, Кабмін ухвалив 
рішення, що для ідентифікації 
одержувачів пенсій, які є внут-
рішньо переміщуваними осо-
бами, та забезпечення виплати 
їм пенсій здійснюється емісія 
(виготовлення) платіжних кар-
ток, які одночасно є пенсій-
ним посвідченням. Якщо особа 
одержить таке посвідчення, то 
пенсійне посвідчення встанов-
леного зразка їй не видавати-
меться.

Електронне пенсійне посвід-
чення виготовлятиметься на ім’я 
особи, якій призначено пенсію. 
Якщо пенсію призначено непов-
нолітній або недієздатній особі 
чи особі, цивільна дієздатність 
якої обмежена, то в електронно-
му пенсійному посвідчення (у 
позиції «Вид пенсії») зазначати-
меться прізвище, ім’я та по бать-
кові батька (матері) або опікуна 
чи піклувальника.

Крім того, вказуватимуться 
відомості про вид пенсії, групу, 
причину інвалідності й строк, на 
який установлено інвалідність. У 
разі продовження терміну при-
значення пенсії, установлення 
інвалідності або продовження її 
на новий строк відбуватиметься 
емісія нового посвідчення.

Виготовлення електронного 
посвідчення здійснюватиметь-
ся на підставі заяви пенсіонера, 
поданої до територіального ор-
гану Пенсійного фонду Украї-
ни, впродовж 30 робочих днів із 
дня прийняття такої заяви.

Такий документ видавати-
меться у вказаному в заяві від-
ділені банку особисто пенсіо-
нерові, а якщо пенсіонером є 
неповнолітня або недієздатна 
особа чи особа, цивільна дієздат-
ність якої обмежена – батькам, 
опікуну, піклувальнику (закон-
ному представнику), за умови, 

що буде пред’явлено документи, 
за допомогою яких банк зможе 
ідентифікувати таку особу.

Разом з електронним по-
свідченням видаватиметься ін-
струкція про його користування.

Нове пенсійне посвідчення 
як платіжна картка діятиме до 
трьох років за умови, що фізич-
на ідентифікація одержувача 
пенсії у відділеннях банку від-
буватиметься перші два рази 
кожні шість місяців, а надалі – 
кожні дванадцять місяців. Зага-
лом таке пенсійне посвідчення 
використовуватиметься як пла-
тіжна картка до кінця строку її 
дії, або в разі закінчення строку 
призначення пенсії.

Для формування електрон-
ного пенсійного посвідчення 
(далі – ЕПП) пенсіонери з 
числа внутрішньо переміще-
них осіб повинні звернутися 
до управління Пенсійного 
фонду України у Києво-Свя-
тошинському районі (м. Виш-
неве, вул. Святошинська, 50, 
понеділок-середа з 08:30 до 
17:00, кабінет № 3) та надати 
документи, а саме: паспорт, 
довідку про реєстраційний 
номер облікової картки плат-
ника податків фізичної особи, 
довідку тимчасово переміще-
ної особи та фотокартку роз-
міром 30х25 мм.

НОВІ ПЕНСІЙНІ ПОСВІДЧЕННЯ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
ПЕНСІОНЕРАМ
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З метою забезпечення со-
ціального та правового захисту 
дітей, попередження злочинів з 
боку неповнолітніх, формування 
правомірної та відповідальної 
поведінки, працівники відділу 
превентивної діяльності Києво-
Святошинського відділу поліції 
провели у дитячому санаторії 
«Барвінок» з дітьми профілактич-
ні бесіди на правову тематику.

Школярам розповіли про 
кримінальну та адміністративну 

відповідальність неповнолітніх 
за вчинення правопорушень, про 
відповідальність батьків за неви-
конання своїх обов’язків. Пра-
воохоронці також роз’яснили 
школярам негативні наслідки 
вживання спиртних напоїв, нар-
котиків та куріння. Окрім цього 
звернули увагу дітей і на їх пове-
дінку на вулиці.   

Надія Семенюк, співробіт-
ник відділу ювенальної превен-
ції навела приклади, коли зда-
валося б просте бешкетування, 

ПРОФІЛАКТИЧНІ БЕСІДИ НА ПРАВОВУ ТЕМАТИКУ
штовханина та ігри біля проїз-
ної частини призводить до сер-
йозних травм, каліцтва та навіть 
смертельних випадків. 

«Ваше життя, здоров’я та 
безпека – це головне, про що 
ми дбаємо у своїй роботі, але ви 
самі, в першу чергу, не повинні 
про це забувати. Ніхто з вас не 
знає і не може передбачити, до 
чого може призвести невинна 
гра», – наголосила вона.
Києво-Святошинський відділ поліції

ГУ НП в Київській області 

14 червня у Боярськму Бу-
динку культури відбулась дружня 
зустріч членів Клубу для людей 
поважного віку «Патефон». 

Анонсовану програму з чаю-
ванням, співанням пісень, чи-
танням гуморесок, розіграшем 

лотереї і танцями було викона-
но на 200 відсотків. 

Адже словами годі передати 
усю палітру почуттів та емо-
цій цього свята, яке відбулось 
за участі аматорського хору 
«Надія» під керівництвом Ана-
толія Пузира, а також заслу-

К Л У Б  « П А Т Е Ф О Н »  Д І Є
женого працівника культури 
Алли Бібік. Долучались також 
численні учасники зустрічі, які 
виявили бажання підійти до 
мікрофону та ділились з друзя-
ми добрим настроєм, гуморес-
кою чи піснею.

До речі, співали цього дня в 
будинку культури багато і друж-

но – організатори роздрукували 
тексти відомих народних пісень, 
а Анатолій Пузир так завзято 
акомпанував, що ноги присут-
ніх самі пішли до танцю. 

Захід відбувся за підтримки 
Боярської міської ради. Усі, хто 
відвідав дружню зустріч, зали-
шились задоволені. На прохання 

організаторів учасники запо-
внили анкети та висловили свої 
побажання щодо необхідності 
та формату подальших зустрічей. 
Тож організатори пообіцяли вра-
хувати всі побажання і проводи-
ти подібні заходи і надалі. При-
ходьте, спілкуйтеся на здоров’я!

Вітаємо учасницю бойових дій, партизанку
Дунаєву Марію Дмитрівну з 90-річчям

З повагою, голова Боярської міської організації інвалідів війни та учасників бойових дій Володимир Нурищенко
та голова Боярської міської організації ветеранів війни, праці та Збройних Сил Лідія Хоменко

11 червня у Боярці в                 
«УКРЦЕНТРКаДРИЛІС» відбулися 
презентація та перше публічне 
обговорення конкурсних про-
ектів спортивного комплексу в 
міському парку ім. Т. Шевченка, 
виконаних на кафедрі архітек-
турного проектування цивільних 
будівель і споруд Київського на-
ціонального університету будів-
ництва і архітектури. 

Ця робота була проведена з 
ініціативи Центру соціокуль-
турного проектування Укра-
їнської секції Міжнародного 
Товариства Прав Людини та 
за участі виконавчого комітету 
Боярської міської ради, які ра-
зом із Київським національним 
університетом будівництва та 
архітектури підписали Мемо-
рандум про співпрацю.

Під керівництвом провідних 
професорів та доцентів кафедри 
кілька груп студентів виконали 
понад тридцять проектів, кращі з 
яких були привезені у Боярку для 
публічного захисту. Керівник ав-
торського колективу – Вадим Ку-
цевич, академік Української акаде-
мії архітектури, професор, доктор 
архітектури, завідуючий кафедрою 
архітектурного проектування ци-
вільних будівель і споруд КНУБіА. 

Модератором заходу був    
Микола Мосунов – академік 
Української академії наук, ке-
рівник Центру соціокультурно-
го проектування Міжнародного 
Товариства Прав Людини, що 
займається проблемами проекту-
вання життєвого простору малих 
історичних міст та мікрорегіонів.

Захід відбувся за підтримки 
виконкому Боярської міської 
ради та міського голови Олек-
сандра Зарубіна, за участі пер-
шого заступника міського голо-
ви Валерія Шульги та директора 
«УКРЦЕНТРКАДРИЛІС», депу-
тата Боярської міської ради Сер-
гія Ірклієнка. 

СОЮЗ НАУКИ, ОСВІТИ ТА ПРАКТИКИ НА ТЕРЕНАХ БОЯРСЬКОГО 
СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ

Це не перший раз, коли у Бо-
ярці науковий і творчий потен-
ціал вищого навчального закла-
ду разом із експертами Центру 
соціокультурного проектування 
був спрямований на вирішення 
соціокультурних, містобудівних 
та архітектурних проблем ма-
лого міста. Не секрет, що зараз 
у багатьох містах України бу-
дується переважно житло, яке 
приносить швидкий прибуток, 
а соціальна і культурна сфера 
залишаються поза увагою і за-
будовників, і місцевої влади. У 
результаті міста перетворюють-
ся на скупчення будинків бра-
зильського типу, тільки на ви-
гляд трохи пристойніші.

Перше обговорення від-
булось рік тому, коли в рамках 
міжнародної науково-практич-
ної конференції представляли-
ся проекти центральної адмі-
ністративно-культурної площі 
Боярки – головного публічного 
простору міста, яке планується 
зробити європейським за стан-
дартами та цінностями.  

Презентації проектів, пред-

ставлених експертами Центру 
соціокультурного проектуван-
ня та вченими і архітекторами 
КНУБіА, спрямовані не лише 
на пропозиції, які включають 
проекти адміністративно-куль-
турної площі Боярки та спор-
тивного комплексу в парку                                                                            
ім. Т. Шевченка. Вони стосу-
ються проблем сталого розвитку 
Боярської об’єднаної територі-
альної громади та трансформа-
ції соціальної, культурної та ін-
женерної інфраструктури міста 
Боярка та Боярського субрегіо-
ну. Тому вони є лише початком 
та основою для подальшого 
широкого обговорення серед 
фахівців, мешканців та гостей 
нашого міста та сусідніх насе-
лених пунктів. 

І з першою, і з другою пре-
зентацією можна ознайомитись 
в «УКРЦЕНТРКАДРИЛІС», 
що знаходиться по вул. Лісо-
дослідній, 2. 

Віктор Осипенко, 
архітектор, член Боярського 

клубу виборців,
фото Олександра Павлючика
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18 червня в актовій залі       
Боярського НВК «Гімназія – ЗОШ        
І ст.» відбувся концерт пам’яті 
Руслана Горобця – нашого зем-
ляка, композитора, аранжуваль-
ника, співака.

Двері гімназії цього дня 
були відкриті для кожного. Усі, 
хто прийшли вшанувати світлу 
пам’ять великого музиканта, за-
тамувавши подих, очікували по-
чатку концертної програми, в 

якій взяли участь заслужений 
артист України Віталій Сви-
рид, співаки та музиканти Юрій 
Пронькін, Микола Шандрик, 
Сергій Мороз, Ігор Якубовський, 
Костянтин і Наталія Прокоп-
чуки, Валерій Скрипак, Олена 
Дем’янова, Вікторія Балик, На-
талія Горенко, Шаніс та інші.

Пронизлива мелодія волин-
ки супроводжувала занурення у 
яскравий світ спогадів – у фойє 
гімназії було розгорнуто фото-

МУЗИЧНЕ СЕРЦЕ БОЯРКИ

17 червня галявина зльотів 
(між Йосипівським ставком 
та  с. Забір’я) зустрічала добрих 
друзів, на яких чекала впродовж 
року. Тому що саме того дня пер-
ші намети щорічного, вже ХХІ-го, 
Міжнародного фестивалю автор-
ської пісні «Лісова Фієста» почали 
облаштовуватися на своїх звич-
них місцях.

Організатори фестивалю 
«Лісова Фієста» – Олександр 
та Мар’яна Крамар (Київський 
клуб авторської пісні «Дом»). 
Чоловік і дружина, які на цій га-
лявині познайомилися, тут віді-
грали своє весілля і свої дні на-
родження святкують виключно 
тут: за будь-якої погоди в тісно-
му колі друзів.

Фієстівська галявина – місце 
особливе, де високі сосни врос-
тають кучерявими вершинами 
просто в бездонну небесну бла-
кить. Тут повний місяць з тем-
ного нічного неба пильно вдив-
ляється в переповнені щирими 
чистими почуттями серця. Тут 
грають на гітарах, але ніколи не 
граються почуттями. Тут можна 
до ранку просидіти біля багат-

тя, слухаючи пісні-одкровення, 
не витрачаючи дорогоцінного 
часу на абсолютно непотрібний 
сон. А найголовніше – тут мож-
на бути самим собою, очищаю-
чись під водограєм надзвичайно 
сильних, цілющих емоцій від 
накипу бруду суєти буденності.

Найцінніші скарби і най-
більші дива Фієсти – її люди: 
неспокійний дзвінкоголосий 
народ з гітарами, який кращу 
частину свого життя проживає 
посеред нічного лісу навколо 
пісенних багать. Тож давайте 
знайомитися.

Портретна галерея «Лісової Фієсти»
Розповідає Мар’яна Кра-

мар: «У порівнянні з домай-
данівськими та довоєнними 
роками, учасників цього року 
небагато: всього близько 500 
осіб, приблизно третина з 
яких – учасники фестиваль-
них концертів. Крім областей 
та населених пунктів України, 
є представники Росії (але не 
«ватники», а цілком нормальні 
й надзвичайно цікаві люди), Бі-
лорусі, Польщі. Ми збираємося 
тут не для того, щоб веселитися, 

а щоб відпочити душею. Тому 
особливо не рекламувалися 
і робити якесь шоу навіть не 
намагалися – через війну. Хто 
схотів – той і приїхав. Але при 
цьому цьогорічний фестиваль-
но-виконавський склад над-
звичайно сильний».

Найвідоміші автори-вико-
навці – Тетяна Дригіна (Москва), 
Тимур Бобровський, Микола 
Ютушуй, Дмитро Долгов, Анна 
Калита, Євгенія Торопова, Те-
тяна Доміловська, поетеса з Хар-
кова Ірина Лєгонькова, Наталя 
Бучель, Юрій Чабан, Дмитро 
Макляков (Польща), Костянтин 
Уварін (Москва), Віктор Байрак 
(народився в Одесі, більше 20 
років прожив в Росії, після Май-
дану переїхав до України, зараз 
проживає на Закарпатті), Алла 
Тарабан, Сергій Рижковський 
(Мінськ – Донецьк – Львів), 
Вячеслав Бондарьков, Тетяна 
Базилевська (Росія, Красно-
дарський край), київський поет 
Вадим Волков, багаторазовий 
лауреат всіх без винятку україн-
ських фестивалів киянка Галина 
Хаблак та багато інших. 

Окрема категорія – «орги», 
тобто організатори бардівських 
фестивалів з інших міст Укра-
їни. Це – Сергій Зосімов (фес-
тиваль «Автограф», Полтава), 
Юрій Чайка («Есхар», Харків), 
Сергій Рудь («Співочі вітри-
ла», Дніпро), Тетяна Воронова 
(«Мі-сі-соль», Житомир). 

А ще співочі колективи: 
«Нечуване тріо» із Запоріжжя, 
квартет «Звуки вітру» з Одеси, 
бард-група «Рок-н-рол на галя-
вині» з Києва. 

Саме вони задавали тон фес-
тивалю, проводили майстер-
класи та творчі майстерні, на 
яких відкривали нових зірочок 
фестивалю. Саме їх з нетерпін-

ням чекають на сцені Фієсти та 
довго не відпускають від пісен-
ного багаття на великому каре.

Та особливою на фестивалі є 
численна й при цьому найпри-
вілейованіша каста фієстівсько-
го народу – діти. Тому що вони 
такі різні й непередбачувані, ціл-
ком самостійні, дуже терплячі 
й при цьому зовсім беззахисні 
навіть перед комарами. Вони 
завжди щирі в прояві своїх по-
чуттів. І саме вони є завтрашнім 
днем «Лісової Фієсти», тобто – її 
майбутнім. Дитячий концерт (на 
якому дорослі співають дитячі 
пісеньки, а діти роблять свої пер-
ші творчі кроки як виконавці та 
уважні слухачі) – обов’язковий 
елемент фестивальної програми. 
Унікальна неповторність «Лісової Фієсти»

Кожного року Фієста відкри-
вається новою гранню. В чому ж 
особливість цьогорічної? Цьо-
горічна Фієста не триденна, як 
зазвичай, а чотириденна: з 17 до 
20 червня включно. Тому на га-
лявині з’явилися майстер-класи 
(до цього були лише творчі май-
стерні), гра «Що? Де? Коли?» 
та філософсько-гітарне шоу 
від Віктора Байрака – інтерак-
тивна бесіда, яка стосувалася 
найболючіших ран сьогодення. 
Участь у ній взяли практично всі 
присутні на галявині. На май-
стерню вирвалися – буквально 
на кілька годин! – бійці з АТО з 
Нацгвардії. Є й хлопці, які вже 
демобілізувалися з АТО. А ті, хто 
завжди на Фієсті працював біль-
ше за всіх – ті в АТО зараз. Тому 
що людина активна і небайдужа 
залишається такою скрізь.

Надзвичайно потужним був 
цього року україномовний сег-
мент. Більшість пісень – мирні, 
веселі, дотепно-жартівливі. На що 
вплинула своєрідна традиція кон-
цертів у зоні АТО: пісня як розра-

да, як зв’язок з рідним краєм, як 
вісточка з дому чи голос друзів.

Думки з приводу
Ну от, здається, і все. Фести-

валь закінчився, закінчується й 
наша розповідь про нього. Тому 
на завершення – «думки з при-
воду» від мами «Лісової Фієсти» – 
Мар’яни Крамар: «На фоні того, 
що відбувається в країні, зда-
ється, що проводити фестиваль 
якось недоречно. Але війна йде 
вже третій рік, і весь час думати 
лише про це –  як би ти не вбо-
лівав, воював в АТО чи був во-
лонтером – просто неможливо. 
Неможливо весь час перебувати 
у стані стресу. Це дуже вбив-
чо і для людини, і для загальної 
справи. Тому фестивалі потрібно 
робити, але в жодному разі не 
гламурні і беззмістовні. Ми всі 
різні, але саме на цій галявині, 
після спілкування про наболі-
ле, ми доходимо згоди. Бо у всіх 
болить душа, щоб був мир, щоб 
налагодилося все в країні й на-
ших особистих долях, які нероз-
ривно з нею пов’язані. Надзви-
чайно радує, що ми всі – разом. 
І кожний з нас щось робить для 
того, щоб країна стала кращою: 
хтось пише людяні вірші, хтось 
волонтерить, хтось рятує дітей, 
хтось допомагає армії фінансово, 
хтось – організовує концертні 
поїздки на передову та до шпи-
талів. Відтак за кожного, хто тут, 
я можу поручитися особисто».

Фестиваль відбувається ви-
ключно силами, коштами та 
нервами небайдужих людей, 
друзів. Щоб допомогти Фієсті, 
навіть не обов’язково бути при-
сутнім на галявині. Ось лише 
один приклад: після закінчення 
фестивалю вивезення дбайливо 
зібраного сміття взяла на себе 
Боярська міська рада. 

Радіслав Кокодзей

ЗУСТРІЧ ДРУЗІВ ПІД ГІТАРНІ МЕЛОДІЇ

виставку, яка розповідала про 
життя Руслана Горобця та бага-
тьох боярських музикантів.

Концерт вражав професій-
ним звуком та освітленням. Усі 
музичні твори здавалися красно-
мовними мемуарами Руслана Го-
робця. Захід не потребував зайвих 
слів, лише музика, неймовірний 
вокал та інколи повна тиша у залі 
дозволяли кожному доторкнути-
ся до історії та душі композитора. 

Пісенні сторінки щоден-
ника життя Руслана Горобця 
гортали на одному диханні, чи-

тали-співали без упину і якось 
несподівано дійшли до завер-
шення. Пролунала остання піс-
ня «Ты меня не забывай», яку 
виконали разом, дружно, дяку-
ючи за творчість величним ор-
кестром оплесків.

Концерт пам’яті Руслана 
Горобця проявив потужний 
мистецький потенціал Боярки 
та музикантів, які тут живуть і 
творять. А щира підтримка гля-
дачів засвідчила важливість по-
дібних заходів для нашого міста.

Юлія Вишнякова
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Цього вечора перед очима ме-
рехтіло жовто-чорними барвами, 
а серце слухняно відбивало ритм 
динамічних пісень. 11 червня в 
актовій залі Боярської загально-
освітньої школи І-ІІІ ступенів №3 
відбувся концерт, присвячений 
двадцятиріччю команди. 

«Перш за все, КВН – велика 
сім’я, – говорить Інна Кобець, 
що була у складі команди впро-
довж 2014-2015 рр., – це океан 
емоцій, енергії, шанс на нове 
життя, розвиток особистос-
ті кожного учасника команди. 
«Вітаміни» – велике енерге-
тичне ядро. Це неординарність, 
творчість та креатив». 

Справді, очі кожного пала-
ли яскравими вогниками щастя, 
адже вони нарешті зібралися сво-
єю великою родиною, заряджали 
позитивом публіку. 

Вечір розпочався біографіч-
ним фільмом, завдяки якому всі 
з головою поринули у цікавий 
світ дивовижних «Вітамінів». Ще 
кілька миттєвостей і вони – такі 
яскраві та запальні – вже під-
корювали своїх відданих при-
хильників. Для глядачів –це був 
концерт веселощів та посмішок, 
а для учасників команди – це 
був вечір спогадів та зустрічей, 
адже з деякими вони не бачи-
лися довгий час, і це надавало 
заходу зворушливості. 

«Вітаміни» крокують в ногу 
з часом. Це відображалося в 
модернових постановках, кре-
ативних мініатюрах, складних 
танцях та піснях. Все це завдяки 

творчим генераторам ідей – ке-
рівникам команди.

«Керівники команди, неначе 
рідні неньки, постійно оберіга-
ють нас, підтримують та надиха-
ють», – говорить Руслан Сторо-
женко про Вікторію Кучеренко 
та Оксану Мирончук. А Вікто-
рія підтверджує ці слова, жар-
тома зазначаючи: «КВН – це не 
лише значна складова життя, а 
й фактично власна дитина, якій 
минає вже двадцятий рік».

Рік за роком склад команди 
змінюється і ми знайомимося 
з новими обличчями, але з 
тими ж сяючими очима. «Ві-
таміни» – це не лише їх жит-
тя, то ніби цілий світ, в якому 
кожен знаходить себе і вірного 
друга та супутника життя. 

Так, КВН поєднує серця, 
ба й навіть дає життя новим 
молодим поколінням динас-
тії «Вітамінів», що згодом 
також зануряться в цей не-
звичайний всесвіт гумору та 
жвавої енергетики.

«Я знаю, що таке КВН, – го-
ворить Тетяна Кочкова, заступ-
ник міського голови з соціаль-
них питань, що також завітала 
на свято до ювілярів, – грала 
ще в університеті. З упевненіс-
тю можу сказати, що це драйв 
та неймовірні емоції, які мають 
бути в житті».

Справжнє щастя варто шу-
кати у творчості, тож бажаймо 
«Вітамінам» наснаги, чудових 
задумів, високих злетів та не-
ймовірних нагород.

Юлія Вишнякова

ВСЕСВІТ ГУМОРУ

Поліція Київщини звертає 
увагу водіїв на те, що наразі три-
вають літні шкільні канікули і діти 
більше часу проводять на вулиці, 
іноді без нагляду дорослих. Отже, 
водіям транспортних засобів 
необхідно підвищити увагу до 
маленьких пішоходів, адже по-
ведінка дитини на дорозі, часто 
є непередбачуваною. Тож, будьте 
уважними та обережними при 
проїзді перехресть, пішохідних 
переходів, місць відпочинку, де 
найбільша ймовірність раптової 
появи дітей на дорозі.

Шановні батьки! Пам’ятайте, 
що найкращий приклад для ді-
тей – поведінка дорослих. На-
гадайте дітям, що вони повинні 
рухатися тротуарами, пішохід-
ними доріжками, переходити 
проїзну частину тільки у вста-
новлених місцях, в автомобілі 
знаходитись на задньому паса-

ВОДІЙ, НЕ ДОПУСТИ ТРАВМУВАННЯ ДІТЕЙ НА ДОРОЗІ

жирському сидінні або у спеці-
альних кріслах. Крім того, по-
ясніть маленьким учасникам 
дорожнього руху, що до 14 років 
заборонено їздити на велосипе-
дах проїзною частиною дороги.

З початку червня на дорогах 
Київщини за участі дітей заре-
єстровано 13 ДТП, в яких двоє 

дітей загинуло та 13 – отрима-
ли травми. Найчастіше непо-
внолітні травмувалися будучи 
пішоходами – 6 випадків, па-
сажирами – 5 та велосипедис-
тами – 4.

Управління превентивної діяльності 
ГУНП у Київській області

Комунальний заклад Київ-
ської обласної ради «Київська 
обласна лікарня», розташований 
за адресою: 08150, Київська 
область, Києво-Святошинський 
р-н, м. Боярка, вул. Хрещатик, 83, 
має намір отримати дозвіл на ви-
киди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря.

КЗКОР «КИЇВСЬКА ОБ-
ЛАСНА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ» 
спеціалізується на лікуванні 
дітей.

На території лікарні роз-
ташовано декілька корпусів 
для лікування дітей. Опалення 
приміщень відбувається авто-
номною котельнею, яка межує 
з лікарнею, але не є на балансі.

Піч час аварійного вим-
кнення електроенергії працює 
дизель-генератор.

Експлуатація обладнан-
ня здійснюється згідно з тех-
нічними умовами для даного 
устаткування, технологічний 
процес і технологічна схема 

відповідають сучасному на-
уково-технічному рівню, ви-
користовується стандартне 
технологічне обладнання. 

Основними забруднюю-
чими речовинами, що вики-
даються в атмосферне пові-
тря є: оксиди азоту – 0,00807 
т/рік, оксид вуглецю – 
0,11065 т/рік, речовини у ви-
гляді суспендованих твердих 
частинок, недиференційова-
ні за складом – 0,0062 т/рік, 
діоксид сірки – 0,0009 т/рік; 
метан – 0,00053 т/рік, вугле-
водні граничні – 0,2928 т/рік 
та інші.

Підприємство відноситься 
до третьої групи.

Із зауваженнями щодо об-
сягів викидів забруднюючих 
речовин звертатися впродовж 
30 календарних днів з моменту 
виходу оголошення до відділу 
звернень громадськості Бояр-
ської міської ради за адресою:  
м. Боярка, вул. Білогородська, 
13, тел.: (04598) 40-650.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

15 червня у рамках Тижня 
знань з безпеки життєдіяльності 
рятувальники Києво-Святошин-
ського району завітали до дошкіль-
ного навчального закладу ясла-  
садок «Спадкоємець» м. Боярка.

Дітям розповіли про основ-
ні небезпеки, в які можна по-
трапити у повсякденному житті, 
та як їх уникати, як діяти в екс-
тремальних ситуаціях, зокрема, 
під час пожежі, та як правильно 

НЕ ГРАЙТЕСЯ З ВОГНЕМ

15 червня 2016 року в Києво-
Святошинському ЦСПР зібралися 
діти вимушених переселенців, які 
вчилися малювати на воді за до-
помогою унікального методу. 

Ебру — це особлива графічна 
техніка створення художнього 
витвору за один прийом, коли з 
поверхні води на папір перено-
ситься відбиток чарівної фантас-
тичної картини. Щоб це стало 

можливим, на поверхню води 
шар за шаром додаються спеці-
альні натуральні фарби, які ство-
рюють унікальний казковий ві-
зерунок. 

Цей надзвичайно цікавий 
майстер-клас став можливим 
завдяки благодійній організа-
ції «Міжнародний благодійний 
фонд «Волонтерська допомога» 
(президент – Святослав Янко), 
яка в партнерстві з німецьким 

ЕБРУ – МАЛЮНОК НА ВОДІ
благодійним фондом «ChildFund 
Deutschland» реалізує проект «Со-
ціальна адаптація дітей внутріш-
ньо переселених осіб» (координа-
тор проекту – Лариса Безуглова). 

Діти вчилися висловлювати 
свої почуття засобами арт-терапії 
за допомогою родини митців 
Юлії та Наталії Павлусь (Юлія є 
одним з чотирьох майс-трів з цієї 
техніки в Україні). А ось аналізу-
вати витвори цього оригінального 
мистецтва та «читати» висловлені 
почуття допомагала психолог Лю-
мила Мицик, яка провела також 
заняття з використанням такого 
психологічного інструментарію, 
як метафоричні карти. Діти були в 
захваті. Вони були вражені і про-
цесом, і результатом. 

К и є в о - С в я т о ш и н с ь к и й 
центр соціально-психологічної 
реабілітації населення тради-
ційно переймається змістовним 
дозвіллям дітей у канікулярний 
період. Так, приміром, щопо-
неділка діятиме гурток здорово-
го дозвілля (13:00), щочетвер-
га – «Психологічні вечорниці»  
(18:30). І це лише початок скла-
дання літнього розкладу заходів 
для дітей, підлітків та дорослих.  

викликати Службу порятунку. 
Дошкільнят навчали знанням і 
навичкам безпечної поведінки, 
розповідали про небезпеку ігор 
із сірниками. Також рятуваль-
ники зосередили увагу дітей на 
тому, що з настанням теплої 
пори року постає ще одне важ-
ливе питання – пожежі в навко-
лишньому середовищі. 

Саме у весняно-літній пе-
ріод збільшується кількість 
пожеж, що спровоковані не-
дбалим поводженням з вогнем, 
використанням відкритого 
вогню у не відведених для цьо-
го місцях. У зв’язку з цим, над-
звичайники вкотре нагадали 
підростаючому поколінню еле-
ментарні правила безпеки під 
час використання відкритого 
вогню, газового обладнання, 
електроприладів, а також під 
час виявлення підозрілих пред-
метів, схожих на боєприпаси.
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Замовлення 

ГОРОСКОП 
Овен

У ці дні ви приміряєте на себе роль ідеального господа-
ря та зразкового сім’янина. Це дасть позитивний результат 
у спілкуванні з дітьми. У цей період ви будете відчувати по-
чуття гордості за своїх близьких людей, надайте їм підтримку. 
Потяг до нових знань дозволить Овнам знайти своє призна-
чення в професійній сфері.

Телець
Цей час – для сімейного життя. Ваш прояв турботи зна-

йде відгук у серцях рідних, і Вам буде затишно у домашній 
атмосфері. Це стане основним у професійному та особистіс-
ному розвитку. Оскільки дозволить відчути рівновагу в душі 
тазайнятися своїм просуванням у кар’єрі.

Близнюки
Незважаючи на дрібні розбіжності, Близнюки прояв-

лять виняткову гнучкість, запобігши виникненню домашніх 
конфліктів. Психологічний зв’язок із дітьми стане основним, 
однак це взаєморозуміння досягнути непросто. Проявіть 
турботу і увагу не тільки до близьких. Впевненість дозволить 
отримати довгоочікуване визнання в ділових колах.

Рак
У цей період Ви впритул наблизитесь до своєї мети. Не-

зважаючи на успіхи на роботі, Раки можуть перейматися 
взаєминами. Однак в найближчі дні Ви зумієте ухвалити 
правильне рішення і розставити всі крапки над «і». Життя у 
цей час буде спокійним, необтяженим нерозв’язними про-
блемами і негараздами.

Лев
Леви відчуватимуть підтримку близьких людей, але по-

требуватимуть тісного спілкування. Більшість Ваших намірів 
буде спрямована на фінансове та психологічне благополуччя. 
Благодійність стане кроком на шляху до особистісного рос-
ту. Це дасть можливість переоцінити життєві переконання 
і внести кардинальні зміни у життя. Загалом переважатиме 
гармонія, а всі неприємності залишаться позаду.

Діва
Повні сил і нових ідей, Ви можете здійснити прорив у 

професійній діяльності. Будьте успішними у сфері мистецтва 
або передових технологій, а також у навчанні чи інформацій-
ній діяльності. Надолужуйте втрачені можливості. Активна 
професійна діяльність позитивно впливатиме на сімейні від-
носини, що дозволить реалізувати себе у фінансовій сфері. 
Сімейні проблеми – стимул для власного росту, демонстра-
ція себе як майбутнього благонадійного члена сім’ї.

Терези
Ви досягнете мети, заручившись підтримкою небайду-

жих людей, зможете відновити справедливість і гармонію 
у своєму житті. Новий період подарує Терезам романтичні 
знайомства з подальшою перспективою шлюбу, а також 
стане підходящим етапом для склеювання розбитих надій і 
відносин. Завдяки своїй інтуїції, Ви поцінуєте необхідність 
змін, які матимуть доленосне рішення.

Скорпіон
Це етап завершення розпочатих справ, але варто обмір-

ковувати кожен свій подальший крок. Ви будете зразковими 
батьками і дружинами, що значно поліпшить взаємини в ро-
дині і дозволить відчути близькість сімейного благополуччя. 
Будучи впевненими у своїх силах, зумієте поєднати профе-
сійну діяльність з гармонійними сімейними стосунками.

Стрілець
Вас оточать турботою близькі. Стрільці будуть відчува-

ти максимальний комфорт у домашній атмосфері, оскільки 
особисті інтереси будуть захищені надійним тилом. Ви мо-
жете випробувати свої здібності в нових видах діяльності, на-
приклад, кулінарії або написанні книг. Володіючи рідкісною 
фантазією, Стрільці зможуть реалізувати на практиці свої 
творчі напрацювання.

Козеріг
Настав час для заспокоєння і рівноваги. Козерогам слід 

розглянути реальну можливість переоцінити життєві пог-
ляди. У ці дні не можна сидіти, склавши руки, необхідно 
приймати відповідальні рішення і здійснювати конкретні 
дії, не розпорошуючись на дрібниці. Здатність Козерогів до 
обробки і накопичення великих обсягів інформації гарантує 
стрімкий кар’єрний ріст в обхід стереотипів і формальностей.

Водолій
У професійній діяльності Водолії будуть дотримуватися 

особистих поглядів і переконань, що дозволить не тільки від-
стояти свою точку зору, але й підняти свій діловий авторитет 
в очах керівництва. Нові можливості, які очікують Водоліїв 
в особистому житті, дозволять не тільки збагатити світогляд, 
але й значно поліпшити матеріальне благополуччя сім’ї.

Риби
Рибам саме час налагодити відносини з оточенням і ре-

алізувати себе в новій професійній сфері. У ці дні світить 
перспектива посісти цікаву посаду в громадських і соціаль-
них колах, що дозволить виявити в собі раніше приховані 
здібності. Успішними будуть благодійність, кулінарія, спіл-
кування з людьми. Ініціативні і цілеспрямовані Риби не за-
лишаться без діла, оскільки будуть заряджати своєю пози-
тивною енергією оточуючих людей.

РЕКЛАМА

Риштування будівельне,
 вишка-тура

Продаж-оренда від виробника
тел.: (097) 882-55-98

ТОРГОВІЙ ФІРМІ НА 
ПОСТІЙНУ РОБОТУ 

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

Для отримання 
детальної інформації 
звертатись за тел.:

Адреса: м. Боярка, 
пл. Михайлівська (Леніна), 6; 
вул. Лінійна, 32 (офіс)

(04598) 36-567; 40-674;
(093) 125-11-42

• касири
• продавці
• прибиральниці

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКІЙ РАЙОННІЙ ВИКОНАВЧІЙ ДИРЕКЦІЇ 
КИЇВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО 

СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 

НА ПОСТІЙНУ
 РОБОТУ ПОТРІБНІ 

СПЕЦІАЛІСТИ ПЕРШОЇ 
КАТЕГОРІЇ З ФІНАНСОВОЮ 

ОСВІТОЮ ТА ДОСВІДОМ РОБОТИ

Звертатись за адресою: вул. Білогородська, 11-а 
ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК: 43-044, 40-233

Втрачений військовий квиток, виданий 
на ім’я Юденка Руслана Володимировича, 
вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток № 7597182, 
виданий Ново-Волинським РВК 
Волинської області Доннику Віктору 
Володимировичу, вважати недійсним.

Втрачені диплом спеціаліста з відзнакою КВ № 30279793 та додаток до диплому 12 КТ № 112236 
за спеціальністю «Лікувальна справа» від 23.06.2006 р., видані Семіног Олені Олександрівні        
Національним медичним університетом ім. О. О. Богомольця, вважати недійсними.

Кабачки – це сезонний продукт, 
хоча можуть зберігатися майже цілий 
рік. Вони дуже корисні, їх рекоменду-
ють як дітям, так і літнім людям. Для 
приготування страв із кабачків вико-
ристовують м’якоть плоду та його на-
сіння. Кабачки можна консервувати 
на зиму. Ви завжди можете здивувати 
гостей закускою з кабачка. Насправді, 
молоді кабачки можна їсти навіть си-
рими, додавати їх у салати.

З кабачків можна зварити 
суп – відмінний варіант для тих, 
хто стежить за вагою. Кабачки – 
ідеальний продукт для тих, хто 
стежить за своєю фігурою. Адже 
в 100 г кабачків всього 18-22 Ккал.

Пропонуємо приготувати 
кабачкову запіканку, нехай і 
не низькокалорійну, але дуже 
смачну!

КАБАЧКОВА ПОРА
Складові:

• 400 г кабачка,    • 100 г сиру,
• 2 яйця,     • 100 г сметани,
• 0,5 чайної ложки гашеної соди,  • 150 г борошна,
• зелень,     • 0,5 чайної ложки солі,
• перець.

Приготування:
1. Кабачок натерти, віджати гарненько. Сир дуже дрібно по-

дрібнити або натерти, порізати зелень.
2. Соду перемішати зі сметаною, залишити на 5 хв, додати 

яйця, сіль, перець, збити виделкою, всипати борошно, пере-
мішати.

3. Додати сир, кабачок і зелень, перемішати і вилити в фор-
му невеликого діаметра (змастити).

4. Запікати 40-50 хв при температурі 180 градусів.

КУПУЄМО ВОЛОССЯ
ТІЛЬКИ 1 ДЕНЬ

4 ЛИПНЯ ПОНЕДІЛОК
з 9:00 до 15:00

натуральне від 30 см, фарбоване і сиве від 40 см 
(для ТЕАТРІВ І КІНОСТУДІЙ). Оплата за прейскурантом

в і д  1 0 0 0  д о  4 5 0 0 0  г р н / к г
КУПУЄМО ГОДИННИКИ наручні у жовтому корпусі

м. Боярка, вул. Молодіжна, 26 
Будинок побуту (2 поверх), перукарня

www.Lock-shop.in.ua

Коли бачиш глуху стіну, реакція може бути різною. Хтось розіб’є об неї лоба, а хтось візьме пензля та 
розмалює її. Саме це робить наш земляк художник Андрій Ткаченко. Вже чимало боярських глухих стін та 
бетонних парканів завдяки йому перетворились на витвори мистецтва.

Магазин «Явір» по вул. Гоголя, «Родинний» маркет по вул. Незалежності, дитячий майданчик у 
дворі будинку № 25 по вул. Білогородській, а також фрагмент огорожі у ДНЗ «Казка» – лише деякі 
прояви творчої фантазії художника. 

РУКОТВОРНА КРАСА ПОРУЧ
ФОТОФАКТ


