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СЛОВО МЕРА

ОЛЕКСАНДР ЗАРУБІН: «ВОДА МАЄ БУТИ В УСЬОМУ МІСТІ»
З настанням спеки особливої
актуальності набуває питання
якісного забезпечення міста водою. Тому нині я хочу докладно
зупинитись саме на діяльності
КП «Боярка-Водоканал».

На території міста розпочато
роботи щодо чищення свердловин. Зокрема, силами підрядної
організації вже почищено свердловини № 2 і № 3 по ВНС-5. До
кінця червня заплановано почистити 15 свердловин.
Разом із чищенням прово-

диться хлорування свердловин. Ці дії мають покращити
їх дебет та якість води. Також
зменшаться витрати електроенергії та підвищиться ефективність роботи погружних
насосів. Збільшення частки
води, піднятої на території
Боярки, ще й економічно вигідно, адже видобування води
в Забір’ї за три кілометри від
міста потребує додаткових витрат на транспортування.
Вчасно чистити свердловини дуже важливо, оскільки ця

процедура суттєво зменшує навантаження на насоси та збільшує строк їх служби. До речі,
під час чищення свердловини
№ 2 було піднято насос, затоплений багато років тому.
Силами підрядної організації проведено чищення
резервуарів
каналізаційних
насосних станцій № 5 (по вул.
Молодіжній біля стадіону) та
№ 8 (вул. Хрещатик, біля дитячого будинку).
Замуленість
прийомних
резервуарів цих КНС переви-

щувала півтора метра. Весь вичищений осад, а це 80 куб. м,
вивезено на мулові майданчики
очисних споруд. Ці дії також
підвищать ефективність роботи
насосів та дозволять зменшити
споживання електроенергії.
Проведено заміну 60 м погонних водопроводу по вул.
Вокзальній. Старі чавунні труби
замінено на пластикові, строк
експлуатації яких понад 50 років.
Шукаємо шляхи покращення водопостачання історичної
частини міста. Щоб вирівняти

перепади тиску води в мережах,
вирішено запровадити подачу
води з нової до історичної частини Боярки. Для цього буде
задіяно трубу, яку прокладено
під залізницею. До цього часу її
практично не використовували.
Проводиться також заміна
викрадених люків на магістралях КП «Боярка-Водоканал».
Перед КП «Боярка-Водоканал» поставлено завдання: щоб
на території всього міста було
достатньо якісної води.

канікули — ЧАС ТРЕНУВАНЬ
8 червня директор Боярської ДЮСШ Володимир Сафонов вручив секції таеквон-до,
яка працює на базі Боярської
ЗОШ № 1, комплект тренувального спорядження.
За міською програмою
розвитку спорту для цієї секції було закуплено 8 боксерських груш, 12 ракеток для
відпрацювання ударів, 5 кріплень, 8 ланцюгів для груш і
дві пари лап.

Зважаючи на те, що вихованцям секції бойових мистецтв
потрібно постійно тримати себе
в тонусі, ці подарунки надійшли надзвичайно вчасно. Адже,
як повідомив тренер Олександр
Жарук, літні канікули для юних
таеквондистів (в секції займаються діти від 6 до 16 років) не
передбачаються!
Випробування нового спорядження розпочалося відразу
після вручення.

ЛІТО СТАРТУВАЛО СПОРТМАЙДАНЧИКОМ

День захисту дітей у Боярці
ознаменувався святковою подією:
біля будинку по вул. Лінійній, 28
відкрито новий спортивний майданчик з футбольним міні-полем
та баскетбольними щитами з
кільцями.
Завдяки плідній співпраці
міського голови Олександра
Зарубіна з районною владою
у дітей і дорослих з’явилася
реальна можливість цікаво та
корисно проводити дозвілля, а у вихованців Боярської
ДЮСШ – проводити тренування та змагання з міні-футболу, баскетболу й волейболу.
Відразу ж після урочистого
перерізання червоної стрічки
на полі відбувся перший в його
історії футбольний матч: Бояр-

ська ДЮСШ – команда «Мир».
Кожна команда отримала у
подарунок футбольні м’ячі з автографами голови Києво-Святошинської РДА Мирослави
Смірнової, голови райради Вадима Гедульянова та міського
голови Олександра Зарубіна.

Учасників відкриття частували морозивом, солодкою
ватою, пиріжками та напоями.
Виступили також: секція чирлідінгу Боярської ДЮСШ – команда «Актив», вихованка студії «Зорепад» Будинку культури
Тамара Петриченко та інші.

З нагоди відзначення 100-річчя подій Української революції та вшанування пам'яті її видатних учасників, у місті Боярка відбудеться знакова подія – урочисте відкриття
меморіального барельєфу на честь полковника Армії УНР,
командира Корпусу Січових Стрільців Євгена Коновальця.
Запрошуємо до участі у заході!
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МІСЬКІ НОВИНИ
ПОВІДОМЛЕННЯ

Про проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
Дата і час проведення конкурсу: 04 липня 2017 року о
09 год. 00 хв.
Місце проведення конкурсу:
приміщення виконавчого комітету Боярської міської ради
за адресою: м. Боярка, вул.
М. Грушевського, 39
Об’єкт оцінки:
Нежитлове приміщення за
адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 43;
102,9 кв. м
Нежитлове приміщення за
адресою: Боярка, вул. Білогородська, 53;
10 кв. м
Нежитлове приміщення за
адресою: м. Боярка, вул. Незалежності (водонапірна вежа);
10,0 кв. м
Нежитлове
приміщення за адресою: м. Боярка, вул.
Б. Хмельницького (водонапірна вежа);
10,0 кв. м
Нежитлове приміщення за
адресою: м. Боярка, вул. Хрещатик, 7/32;
75,4 кв. м
Нежитлове приміщення за
адресою: м. Боярка, вул. Є. Коновальця, 26;
102,9 кв. м
Нежитлове приміщення за
адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 134-б;
16,2 кв. м
Нежитлове приміщення за
адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 51, корпус 1.
2,8 кв. м
Мета: передача в оренду комунальної власності територіальної громади міста Боярка.
Кінцевий термін подання документів: 03 липня 2017 року.
Термін виконання робіт у календарних днях: 21 (двадцять
один) день.
Перелік документів, які необхідно подати на розгляд конкурсної комісії:
1. Заяву (затвердженого зразка рішенням Боярської міської
ради від 09.06.2016 р. № 12/357);
2. Запечатані конверти з
описом підтвердних матеріалів
та з конкурсними пропозиціями. Конкурсні пропозиції претендентів мають містити інформацію щодо ціни, калькуляції
витрат, а також строків виконання робіт у календарних днях.
3. До підтвердних документів належать:
• копія установчого документа претендента;
• копії кваліфікаційних до-

кументів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких
буде залучено до проведення
оцінки та підписання звіту про
оцінку майна;
• письмові згоди оцінювачів,
яких буде додатково залучено
претендентом до проведення
робіт з оцінки майна, підписання звіту про оцінку майна,
завірені їхніми особистими підписами, копії кваліфікаційних
документів оцінювачів;
• копія сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності;
• інформація про претендента у формі довідки, яка містить відомості: про претендента
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду
роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та
додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна.
Вимоги до учасників конкурсу:
зареєстровані в установленому
законодавством порядку фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності, а також
юридичні особи незалежно
від їх організаційно-правової
форми та форми власності, які
здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач,
та які отримали сертифікат
суб'єкта оціночної діяльності,
відповідно до цього Закону;
органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, які отримали повноваження на здійснення оціночної діяльності в процесі
виконання функцій з управління
та
розпорядження
державним майном та (або)
майном, що є у комунальній власності, та у складі яких
працюють оцінювачі, згідно із
Законом України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні».
Місцезнаходження
комісії:
Конкурсна документація претендентом подається до виконавчого
комітету Боярської міської ради з
метою реєстрації заяви та подальшої передачі пакету документів
голові Комісії за адресою: м. Боярка, вул. М. Грушевського, 39.
Відповідальна особа:
Севериненко Т. О.
Контактний телефон:
(04598) 41-815.
Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши
про це письмово голову Комісії.
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ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Перелік
адміністративних
послуг, що отримуються через
ЦНАП:
• Відключення від мережі
ЦО (центральне опалення) і
ГВП (гаряче водопостачання)
та надання дозволу влаштування індивідуальної (автономної)
системи опалення ;
• Видача довідки про період проживання/роботи в зоні
посиленого радіоекологічного
контролю (4 зона ЧАЕС);
• Виготовлення викопіювання щодо місця знаходження нерухомого майна;
• Видача паспорта забудови
земельної ділянки;
• Надання та зміна адреси
об’єктам нерухомого майна;

• Переведення дачних та садових будинків що відповідають державним будівельним
нормам у жилі будинки;
• Розміщення тимчасових
споруд для провадження підприємницької діяльності;
• Видача довідки про наявність земельної ділянки;
• Надання відомостей з Державного земельного кадастру;
• Оформлення та видача довідки про зареєстрованих осіб
та про реєстрацію місця проживання особи;
• Оформлення та видача довідки про перебування на квартирному обліку;
• Зняття з квартирного
обліку;

• Постановка (поновлення)
громадян міста на квартирний
облік;
• Оформлення та видача довідок про те, що земельна ділянка не приватизована;
• Оформлення та видача довідок про те, що громадянин не
є членом фермерського господарства м. Боярка;
• Видача довідки про наявність земельних часток (паїв) у
мешканців м. Боярка;
• Прийом документів на зарахування дитини до дошкільного навчального закладу.
Прийом боярчан ведуть:
Ірина Ткаченко – начальник
Центру надання адміністративних послуг –адміністратор;
Наталія Гаврилюк – головний спеціаліст Центру надання адміністративних послуг –
адміністратор;
Анна Герман – головний
спеціаліст Центру надання
адміністративних
послуг
–
адміністратор.
Графік роботи:
понеділок – середа: 08:00 – 17:00.
четвер: 08:00 – 20:00
п’ятниця: 08:00 – 16:00
субота, неділя: вихідний
Перший та останній робочий
день місяця: неприйомний
Телефон: (04598) 41-659

КП «БГВУЖКГ» ПОВІДОМЛЯЄ
Працівники виробничих дільниць:
своєчасно виконані роботи
з усунення аварійних ситуацій,
у т. ч.:
ліфтове господарство – 5
(зупинка ліфтів з людьми);
сантехнічні роботи – 12 (будинкової каналізації, заміна запірної арматури);
• поточний ремонт ввіднорозподільчих щитів будинків по
вул. Волгоградській, 20; Білогородській, 17, 21;
• ГРЩ будинку по вул. Білогородській, 27; гарантійний ремонт ліхтарів вуличного освітлення в кількості 20 шт.;
• ремонт оголовків будинку
по вул. Незалежності, 7;
• тривають роботи з підготовки обладнання котелень
«Космос», «Новозбудована» до
опалювального періоду 20172018 рр.
Дільницею благоустрою:
• тривають роботи з прибирання прибордюрної території
по вул. Хрещатик, Соборності,
Волгоградській;
відбувається
скошування трави газонів по
вул. Білогородській, Лінійній,

Тривають роботи з асфальтування доріг
с/г технікуму, пров. Зеленого;
у парку Перемоги, забезпечено
проведення заходів щодо відзначення Дня захисту дітей.
Підрядними організаціями:
• введено для користування
спортивний майданчик біля будинку по вул. Лінійній, 28;
• закінчено асфальтування

вулиць Польової, Нової;
• ведеться капітальний ремонт тротуарів по вул. Білогородській,
Незалежності,
Б. Хмельницького;
• планується розпочати роботи з капітального ремонту доріг по вул. Дачній; Сєдова.

ФОТОФАКТ

Проведено усунення недоліків після капітального ремонту вул. Садової від Михайлівської площі до початку вул. Білогородської.
Комплекс робіт провела підрядна організація в рамках гарантійних зобов’язань.

Як повідомив заступник начальника КП «БГВУЖКГ» з благоустрою Юлій Трофімов, по вул. Білогородській від Газової до Молодіжної розпочато демонтаж старих бордюрів. Роботи веде підрядна організація. У планах – заміна бордюрів на нові.
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ВАЖЛИВО

БОЯРСЬКА ГРОМАДА
ВШАНУВАЛА ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ

ЗАПРОПОНУЙТЕ КАНДИДАТА НА
ПРЕМІЮ ІМ. В. САМІЙЛЕНКА
Боярська міська рада інформує про початок прийому
пропозицій щодо кандидатів на
відзначення
літературно-мистецькою Премією імені Володимира Самійленка.

27 травня в Боярці відкрито меморіальну дошку
Євгену Коновальцю, полковнику Армії УНР, командиру корпусу Січових
Стрільців, ініціатору створення Української Військової Організації (УВО) та
Організації Українських Націоналістів (ОУН).

У листопаді-грудні 1918 року
під час Протигетьманського повстання у складі формувань Січових Стрільців Армії УНР цей
корпус стояв у Боярці. Пам'ятну
дошку встановлено на перейменованій на честь командира вулиці Є. Коновальця (колишня
назва – Ворошилова).
Чин освячення дошки прове-

ли священики Української Православної Церкви о. Василь Лило,
о. Максим Кравчук, о. Михайло
Павлушинський та о. Сергій Підтягін (із Луганської області).
Своєю творчістю урочистий
захід підтримав кобзар Тарас
Силенко. Від міської влади виступила заступник міського голови Тетяна Кочкова.

ЧОМУ ЗРОСЛА ЦІНА НА ГАЗ
ТА З ЧОГО ВОНА СКЛАДАЄТЬСЯ

Подорожчання вартості природногоо газу до 6,96 грн. за мЗ (на
8 коп.) було вимушеним, оскільки
значно зросли витрати постачальника на обслуговування споживачів – друк та доставку квитанцій,
операційні витрати, податки, підвищення мінімальної зарплати
тощо. Загалом за свої послуги ТОВ
«Київоблгаз Збут» отримує майже
12 коп. з кубометра.
На сьогодні загальна вартість кубометру природного
газу (6,95790 грн.) включає в
себе кілька складових – вартості самого газу як товару 4,942
грн. (отримує «Укргазвидобування» та НАК «Нафтогаз
України»), торгової націнки постачальника – 2,5 % – 0,12355
грн. (у Київській області ТОВ
«Київоблгаз Збут»), тарифу за
розподіл та транспортування – 0,73270 грн. та податки до
держбюджету 1,15965 грн.
«З 2015 року, коли на ТОВ
«Київоблгаз Збут» покладе-

но спеціальні обов’язки щодо
постачання газу споживачам,
вартість постачання була незмінною і складала приблизно
5 копійок за кубометр, чого
критично не вистачало на забезпечення якісного та повноцінного обслуговування споживачів, – пояснює директор
ТОВ «Київоблгаз Збут» Денис
Смоляков. – Тому сьогоднішнє підвищення вартості постачання до 12 коп. за кубометр
є вимушеним і пов’язане, в
першу чергу, зі збільшенням
витрат на обслуговування споживачів та підвищенням мінімальної зарплати. Однак і це
підвищення торгової націнки
постачальника не покриває
всіх його витрат, про що свідчить відсутність на ринку альтернативних постачальників,
які бажали б обслуговувати побутових споживачів».
Основну частину коштів,
сплачених споживачами за
газ, отримує НАК «Нафтогаз
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Відповідно до Положення про літературно-мистецьку
Премію імені Володимира Самійленка, затвердженого рішенням ХХХ сесії Боярської
міської ради V скликання
№ 30/1371 від 8 липня 2008 р.,
пропозиції приймаються з 01
червня до 01 грудня 2017 року.
Пропозиції про присудження Премії вносять: творчі
спілки, організації та установи
Боярки, окремі літературномистецькі діячі, науковці.
Усі матеріали надсилаються
за адресою: 08150, м. Боярка,
вул. М. Грушевського, 39, Боярська міська рада (журі Премії
імені Володимира Самійленка)
або ж реєструються у письмовому (друкованому) вигляді у загальному відділі (каб. № 1) виконавчого комітету Боярської
міської ради.
За довідкою звертатись
за телефоном: (04598) 41-710.

Літературно-мистецька Премія імені Володимира Самійленка
заснована 2008 року Боярською
міською радою для відзначення
кращих здобутків українських
письменників, художників, музикантів, у тому числі й аматорів
та початківців, а також творчих
колективів, що проживають або
здійснюють мистецьку діяльність на території Боярки та за
її межами, і виявили відданість
розвитку української літератури
і культури, популяризації творчості Володимира Самійленка.
Премія
присуджується
щорічно за кращі твори, які
утверджують ідеали гуманізму,
духовні цінності народу, сприяють вихованню молодого покоління. Премії присуджуються
авторам та творчим колективам
за кращі літературно-мистецькі
твори різних жанрів, зокрема й
праці з краєзнавства та історичної спадщини, а також за вдалий дебют молодих авторів.
На здобуття премії можуть
бути висунуті лише завершені
твори, опубліковані чи оприлюднені протягом останнього
року.

ГАРАЖІ БІЛЯ ЗАВОДСЬКОГО
ГУРТОЖИТКУ ДЕМОНТУЮТЬ
Виконавчим комітетом Боярської міської ради 13 квітня було
ухвалено рішення № 19/32 «Про
демонтаж самочинно встановлених гаражів на прилеглій території гуртожитку по вул. Білогородській, 134 у м. Боярка».

які знаходяться на відстані менше десяти метрів від двох дитячих майданчиків.
Згідно з рішенням виконкому, адміністрація КП
«БГВУЖКГ» повідомляє власників про те, що самочинно
встановлені гаражі на прилеРішення прийнято після глій території гуртожитку по
звернення директора «Арксі вул. Білогородській, 134 підляПобут» Миколи Антипенка з гають знесенню.
проханням демонтувати самоВпродовж семи днів власчинно встановлені гаражі, які ники можуть демонтувати їх
знаходяться на відстані менше самостійно.
ніж два метри від газорозпоУ разі невиконання припису,
дільчого щита подачі газу на гаражі буде демонтовано силабудівлю гуртожитку, та інших ми КП «БГВУЖКГ».
стихійно встановлені гаражі,

України», при цьому компанія-монополіст не займається
обслуговуванням
споживачів та не має відповідних витрат. Тоді як постачальники
зі спеціальними обов’язками,
отримуючи з кубометра газу
лише 2,5 % (12 коп.), маючи
в штаті всього 140 осіб, обслуговують понад 830 тисяч побутових споживачів, забезпечують цілодобові консультації,
інноваційні сервіси, друк та
доставку квитанцій, роботу
КП «Боярка-Водоканал» повідомляє
Контакт-центру та Центрів
обслуговування клієнтів і т.д.
У зв’язку з постійним збільшенням кількості споживачів
КП «Боярка-Водоканал» роз- никам контролювати спожита запровадженням нових сер- почало роботи з обліку води у вання кількості води у будинках
вісів, витрати постачальника багатоповерхових будинках. Вже та виявляти несанкціонований
ТОВ «Київоблгаз Збут» дина- встановлено такий лічильник об- відбір води.
мічно зростають.
ліку води по вул. Дежньова, 5.
Подібні лічильники впроНа фінансовий та операдовж найближчих двох років
Звертаємо увагу споживачів, буде встановлені у всіх багатоційний стан підприємства негативно впливають також ве- що ці дії дадуть змогу комуналь- квартирних будинках Боярки.
личезні борги населення за газ,
на сьогодні вони склали понад
1,5 млрд. гривень. В укладених
договорах з НАК «Нафтогаз
України» термін ненарахуванШановні передплатники гаРедакція «Боярка-інформ»
ня штрафних санкцій складає
зети «Боярка-інформ»!
дуже шанує своїх найвіддані25 днів, а потім здійснюється
У зв’язку з проведенням ших читачів. Тому ми шукаємо
нарахування штрафних санк- структурних змін у Київській шляхи виходу із ситуації, що
цій Товариству у розмірі по- обласній дирекції ПАТ «Укр- склалася.
Сподіваємось, що найближдвійної облікової ставки НБУ пошта», можливі проблеми з
доставкою
нашої
газети
передчим
часом нам вдасться вирі(28 % річних).
шити цю проблему.
Недоотримання
коштів платникам.
Якщо ви не отримаєте нашу
Прикро констатувати, що
може призвести до збоїв у ро«Укрпошта» за своїми структурни- газету, просимо повідомити
боті постачальника, неповно- ми змінами забула про пересічних про це працівників редакції.
цінної роботи Контакт-центру передплатників і в односторонНаш телефон: (04598) 47-079.
та сервісів для споживачів, за- ньому порядку розірвала договір з
Адреса: вул. Білогородська,
тримки оплати праці, невчасної КП «ІА «Боярка-інформ» про до- 13, каб. № 13.
ставку газети адресатам.
сплати податків і т. д.

ВОДОКАНАЛ ВЧИТЬСЯ РАХУВАТИ

НЕПРИЄМНИЙ
СЮРПРИЗ ВІД «УКРПОШТИ»
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СПОРТИВНА СКЛАДОВА ДИТЯЧОГО МЕГАСВЯТА

28 травня у парку ім. Шевченка відбувся грандіозний захід, присвячений
Дню захисту дітей. Організатор – виконавчий комітет Боярської міської ради
та КЗ «ДЮСШ м. Боярка» за підтримки
міського голови Олександра Зарубіна.
Це дитяче дійство мало спортивний початок: його відкрила ранкова зарядка-руханка на

газоні головного футбольного
поля. Її провели фітнес-інструктор Юліана Ващенко та чемпіон
світу з легкої атлетики, почесний житель Вишневого Олександр Лисенко. Згодом відбувся
флешмоб 22 Puch Up Challenge
(22 віджимання на підтримку
української армії). Цю своєрідну естафету боярчани переда-

категорії) – 80, 200, 400, 600, 1000
та 3000 м. Дистанція 3000 м пролягала вулицями Боярки. Наймолодша учасниця легкоатлетичного пробігу – Іларія Юрченко, вік
якої 1 рік і 2 місяці! Що ж до найактивніших команд – учасниць
легкоатлетичного пробігу – то
такими одноголосно були визнані команда виконавчого комітету
Боярської міської ради та «Боярка
RUN CLUB Я люблю БІГ».

Відбулися показові виступи
від секцій ДЮСШ м. Боярка.
Це – команда «Актив» секції
чирлідінгу (тренер Ольга Коломійцева), а також секції боксу
та кікбоксингу (тренер Андрій
Кімейчук), таеквон-до (тренер
Олександр Жарук), вільної боротьби (тренер Олексій Мельник), дзюдо (тренер Роман
Маціпура) та бойового гопака
(тренер Андрій Гамар).

шотландський танок, «Менует» солов’їна» (Марія Єдакова),
від ансамблю домристів, віден- «Моя Україна» (Оля Довбня),
ський вальс, ча-ча-ча. І, звісно «Хай буде щастя» (Настя Граж, пісні: «Як у нас на Україні» нюкова), «Пісня щастя» (Оля
(Дар’я Нотченко), «Дощик» Носова), «Дивна квітка» (Емма
(Богдана
Довгаль),
«Пісня Лещенко та Даша Корнійчук).

Запальні та ліричні мелодії було добре чути і в затінку
мотузкового парку, і на протилежному боці стадіону, і біля
оригінальних фотозон. Та повернімося до святкової сцени.
Та ж вона – порожня! Тому що
стала сцена раптом затісною
для виступів, а святкове дійство перемістилося просто на
асфальтний майданчик перед
нею. Спортивні, танцювальні і
навіть пісенні виступи швидко
опанували цей більш просторий
майданчик.
Справжнім зіркам навіть
перед сценою тісно. Їм потрібен значно більший простір!
Тому, незважаючи на сувору
заборону «По газону ходити
не можна!», вони вибралися… просто на футбольне поле.
Адже для світлого дитячого
безтурботного щастя жодних
обмежень не існує!

ли своїм сусідам-вишнівчанам:
громаді та меру м. Вишневе.
Було також проведено легкоатлетичний пробіг «Козацькому
роду нема переводу», до якого
запрошувалися
учасники
віком від 1 до 55+ років. Головний
суддя легкоатлетичного пробігу – Олександр Меньшиков.
Дистанції (відповідно до вікової

ДИТЯЧЕ ЩАСТЯ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

На головній сцені святковий
концерт тривав впродовж усього
дня. Молоде покоління боярчан
влаштувало свято собі, друзям,
батькам та гостям, щедро ділячись власними талантами.

Відкрили святковий концерт Назар Антипов та Дарина
Кочкова. Вони впродовж концертної програми не раз виходили на сцену. І важко було
розділити, хто вони: талановиті
ведучі й безпосередні учасники
концертної програми чи герої
нової чарівної казки щасливого
майбутнього, яке твориться для
наших дітей.
Виступи юних талантів стали найголовнішою окрасою
свята. Концерт складали блоки
за участі вихованців ЦТМ «Оберіг», Боярської міської дитячої
школи мистецтв, Будинку культури, клубу спортивно-бально-

го танцю «Алькор» Боярського
коледжу екології та природних
ресурсів та кращих артистів-виконавців всіх боярських шкіл.
Окремі номери – це карелофінська полька, молдавський та

«ДЖЕРЕЛЬЦЕ» ШУКАЛО СКАРБИ
Щороку в перший день літа
ДНЗ-ЦРД «Джерельце» відзначає
свято маленьких громадян нашої країни. Педагоги закладу намагалися зробити цей день особливим і незабутнім: прикрасили
майданчики, підготували сюрпризи та подарунки.
З дітьми середнього та старшого дошкільного віку проведено цікаву розвагу «Пошуки піратського скарбу». Шукати скарб
дітям допомагали: Дощик (вихователь Я. Матковська), Мудрець
(вихователь Л. Суєтова), Мавка
(вихователь Л. Валько), Індієць
(мама вихованця Г. Антипова) та
Пірати (вихователі: О. Міткевич,
В. Рига, К. Корнієнко).
Найменших
вихованців
розважали веселими іграми та
атракціонами кумедні клоуни
Антошка (вихователь А. Га-

лицька) та Ксюшка (діловод Ю.
Радзієвська). Музичне оформлення забезпечила І. Гриценко.
Після денного сну на дітей чекала «Піжамна вечірка». Малеча

отримала величезне задоволення та масу позитивних емоцій.
Наталія Нєдовєсова,
вихователь-методист
ДНЗ-ЦРД «Джерельце»
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ПОДАРУНКИ ВІД Диво-кінь велосипед
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
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Початок зі стор. 4

Під час всього свята дорослі
залишалися за кулісами. Їх присутність відчувалася хіба що через
приємні сюрпризи-несподіванки,
на які свято було таким щедрим.
Наприклад, спільний подарунок від міського голови
Олександра Зарубіна, виконкому Боярської міської ради і
підприємців – ФОП Коновалов
А.М., ФОП Вітер О.А, ФОП Лозовенко І.О. Кожна дитина, яка
прийшла на свято, отримала
можливість безкоштовно відвідати атракціон, який їй сподобався найбільше, та безкоштовно поласувати морозивом.
Втім, лише цим приємні
несподіванки не обмежилися.
Бо ж на гостей з нетерпінням
чекали: містечко професій, ди-

тячий простір, дитяча Фотосушка, фудкорт, катання на
конях, цікаві майстер-класи
в сімейній локації, мотузяний
парк та інше. А зорієнтуватися в
усіх цих цікавинках допомагала
карта локацій свята, яка у гостей заходу викликала не меншу
цікавість ніж таємнича карта
піратських скарбів.

28 травня у парку ім. Т. Шевченка до Дня захисту дітей Боярський
туристичний клуб «ІСКРА» провів
Весняну дитячу велогонку-2017.
За останні роки вже традиційна дитяча велогонка (весняна та осіння) стала ще однією
спортивною візитівкою нашого
міста та подією, якої з нетерпінням чекають не лише боярські
маленькі велосипедисти та їх
батьки, а й сусіди з навколишніх населених пунктів. Тому що
кожного разу дитячі велоперегони – це чудовий день і чудові
враження, потужний заряд позитиву, яскравих вражень, зустрічі з друзями та знайомими,
нові перемоги і нові нагороди!
Весняна дитяча велогонка-2017 відбувалася за сприяння Боярської міської ради, ГО

«ВелоБоярка», «Family Park»,
«Family Сlab» та магазину «Крихітка».
Цього разу збільшилась
кількість учасників аж до 271.
Важливо, що нагородження
переможців (команда «нагородження» у складі Тетяни Король, Олени Новосад, Марусі
Луцької та Валерія Сайдова)
відбувалося відразу після фінішу кожного заїзду. Це дало
можливість кожному маленькому велосипедистові повболівати за своїх друзів або отримати
максимальне задоволення від
участі у загальноміському святі
до Дня захисту дітей, яке вирувало на стадіоні «Зеніт».
Над підготовкою та проведенням дитячих велоперегонів
працювала дружна команда, злагоджена робота якої й дала такий

чудовий результат. Це – ведучий
Олександр Грабовенко, звукооператор Денис Гончаров, фотограф та розробник друкованого оформлення велоперегонів
Ренат Насрідінов, аніматор Анна
Баластрик. А ще – В’ячеслав
Сенчук, Наталка Поліщук, Майя
Горова, Максим Грабовенко,
Володимир Пашков, Дмитро
Липчанчук, Дмитро Жигінас,
Олександр Степаненко.
До проведення велогонки
долучилися також юні учасники Боярського туристичного
клубу «ІСКРА»: Іллюша та Женечка Сафарови, Едік Пельтек,
Максим Кручинін та Дімочка
Петриченко.
Ще одне дитяче спортивне
свято відбулося, подарувавши
незабутні враження.
Радіслав Кокодзей

У рамках запланованого Головним територіальним управлінням юстиції у Київській області «Тижня права»

Я – ДИТИНА, Я МАЮ ПРАВО

Майбутнє кожної нації – це
діти. Якими вони виростуть – таким і буде майбутнє. Виростити
і захистити дитину, зберегти її
здоров’я, виховати у злагоді і
мирі – це для дорослих означає
забезпечити собі щасливу, спокійну і захищену старість.
Дитину жодним чином не
можна прирівнювати до дорослої людини, у тому числі й у
правових аспектах. Дитина має
бути забезпечена особливими
правами, особливим захистом,
які мають часовий вимір і спеціальне призначення. Дитина,
як і кожна людська істота, від
народження має права людини. Але вона повинна мати ще
й додаткові, особливі права. Це
обумовлено її фізичною, розумовою, моральною та духовною
незрілістю. І для того, щоб дитина стала зрілою людиною у
всіх відношеннях, їй необхідно
мати певні спеціальні, додаткові можливості.
Кожна дитина має право:
• на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового,
духовного, морального та соціального розвитку;
• на захист здоров'я та медично-санітарне обслуговування;
• на захист від поганого поводження, від відсутності турботи з боку батьків або тих, хто
забезпечує за ними догляд;
• на захист від жорстоких,
нелюдських або таких, що принижують гідність людини, видів
дій чи покарання;
• на захист від будь-якого покарання;

• на захист від сексуальних
домагань;
• на проживання з батьками
та на підтримку контакту з батьками у разі їх розлучення;
• на вільне висловлення поглядів з усіх питань, що стосуються життя;
• на свободу думки, совісті,
віросповідання;
• на особисте життя, на недоторканність житла, таємницю
кореспонденції.
Коли права дитини порушуються:
• Коли не гарантована її безпека для життя та здоров'я.
• Коли її потреби ігноруються.
• Коли стосовно дитини простежуються випадки насильства або приниження.
• Коли порушується недоторканність дитини.
• Коли дитину ізолюють.
• Коли дитину залякують.
• Коли вона не має права голосу у прийнятті важливого для
сім'ї рішення.
• Коли вона не може вільно
висловлювати свої думки й почуття.
• Коли її особисті речі не є
недоторканними.
• Коли її використовують у
конфліктних ситуаціях із родичами.
• Коли дитина стає свідком
приниження гідності інших
людей.
Діти в суспільстві найбільш
уразливі.
Діти, права яких порушуються, часто стають соціально і
психологічно дезадаптованими.

Як реагує дитина на порушення її прав?
• Їй стає важко спілкуватися з однолітками і дорослими
(вона блазнює, б'ється, замикається в собі тощо).
• Її турбує особиста безпека і
любов до неї.
• Вона часто буває в поганому настрої.
• Може втекти з дому.
• Може вживати наркотики
або алкоголь.
• Може заподіяти собі смерть.
Однак діти мають і свої
обов’язки:
• Поважати і любити своє
оточення. Ставитися до них так,
як би ми хотіли, щоб ставились
до нас.
• Поважати близьких та друзів. Не принижувати гідності
кожної людини. Поводитись
так, щоб своєю поведінкою не
порушувати прав іншої людини.
• Бути толерантним до таких людей. Поважати їх і допомагати їм.
• Дотримуватись режиму
харчування. Вживати продукти
до кінця терміну придатності.
Поважати працю кухарів.
• Дотримуватись правил моральної етики; організовувати
дозвілля так, щоб воно приносило корись і не заважало іншим.
• Сумлінно навчатись; активно працювати на уроках, готуватись самотужки; старанно
виконувати домашні завдання.
• Дотримуватись певних
норм поведінки, прийнятих
у суспільстві. Намагатись не
створювати ситуації, які призводять до порушення закону.

• Поважати своє оточення. Давати нагоду кожному висловлювати свої думки. Не нав'язувати
своїх поглядів іншим, якщо вони
з ними не згодні.
• Цінувати і дбати про своє
здоров'я. Виконувати приписи
лікарів, у разі потреби.
• Поважати співрозмовників.
Коректно і тактовно висловлювати свої думки. Дотримуватись
правил мовного етикету.
• З повагою ставитися до людей, які піклуються про нас.
• Виконувати роботу, яка не
завдає шкоди здоров'ю. Виконувати всі види обслуговуючої праці.
• Самостійно знаходити інформацію в різноманітних джерелах.
• Не ображати і не принижувати оточуючих.
• Дотримуватись норм і правил поведінки, прийнятих у
суспільстві. Не створювати ситуацій, що можуть спричинити
нещасні випадки
Що батьки можуть зробити
для своєї дитини?
• Пам'ятати, що дитина – це
окрема особистість, яка має свої
власні почуття, бажання, думки,
потреби, які належить поважати.

• Забезпечити її фізичну безпеку. Упевнитися, що вона знає
телефони 101, 102, 103, 104, імена та телефони близьких родичів і сусідів.
• Навчити її казати «Ні», навчити захищатися, вміти поводитися безпечно.
• Негайно припинити фізичну і словесну агресію щодо неї
та інших людей.
• Знайти час для щирої розмови з дитиною кожного дня.
Ділитися з дитиною своїми почуттями та думками.
• Пам'ятати про її вік та про
те, що вона має особистісні
особливості.
• Залучати її до обговорення
тих сімейних проблем, які можуть бути для неї доступними.
• Залучати дитину до створення сімейних правил.
Пам'ятайте! Дитина поважатиме права інших людей, якщо її права будуть поважатися, якщо вона
буде складати правила поведінки і
нести за них відповідальність.
Тетяна Єресько,
приватний нотаріус
Києво-Святошинського
районного нотаріального округу
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Вітаємо Андрух Галину Максимівну з 95-річчям
З повагою, голова Боярської міської організації інвалідів війни та учасників бойових дій Володимир Нурищенко

ЗУСТРІЧ, ЩО ВСЕЛЯЄ НАДІЮ

На свято Трійці парафіяни
Свято-Покровського храму на
чолі з настоятелем о. Дмитром
Присяжним не лише долучилися
до духовних щедрот цього величного, уквітчаного зеленню свята,
але й провели зустріч із видатними особистостями в рамках засідання історичного клубу.

До Боярки завітали відомі діячі національної культури
України: лауреат Шевченківської премії, видавець, співорганізатор конкурсу з української мови ім. Петра Яцика
Михайло Слабошпицький та
письменник, громадський діяч
Юрій Щербак з презентацією
своєї нової книги «Україна в
епіцентрі світового шторму».
Розпочавши зустріч із молитви, учасники історичного
клубу мали змогу ознайомитися з публіцистичною книгою
Юрія Щербака, яка наповнена
передусім пошуком відповідей
на нагальні питання сьогодення, та того історичного місця,
яке належить знайти Україні,

перш ніж вона утвердиться на
геополітичній мапі світу як потужний гравець.
Михайло Слабошпицький,
представляючи колегу, розповів про його багатоликі іпостасі,
адже Юрій Миколайович, окрім
письменницького дару, має ще
фах лікаря-епідеміолога, а та-

пломатів, зокрема переконував
покійного Чуркіна, який був
дипломатом в США від Росії,
що російськомовні громадяни
України – це не частина «руського мира», яким так марять
його керманичі.
Коли ж до слова долучився
сам письменник, то він розповів, що у долі родини Щербаків
Боярка відіграла свою історичну роль, зокрема, у перші дні
початку війни у 1941 р. в нашому місті в піонерському таборі знаходився старший брат
пана Юрія. Проте батьки були
переконані, що німців скоро
виженуть з нашої землі, й залишили сина далі відпочивати
у таборі, потім забрали, звичайно, але вже за інших обставин і
при обстрілах. І сам Юрій Миколайович з великою теплотою
кож є екологом і дипломатом, з відгукувався про наше місто й
перших років Незалежності був висловлював сподівання, що
послом у Ізраїлі (1992-1994 рр.), збережеться його окраса – ліс.
США та Мексиці (1994-1998
Зустріч відбувалася в святрр.), Канаді (2000-2003 рр.). На кові дні Трійці й водночас
всіх посадах він відстоював та трагічні дні прощання з Блапредставляв інтереси Украї- женнійшим кардиналом Люни, проводячи просвітницьку бомиром Гузаром, який разом
роботу і серед своїх колег-ди- з Юрієм Щербаком входив

«СІМЕЙНИЙ ПІДРЯД» У ВАЖКІЙ АТЛЕТИЦІ

ЗАКОХАНА У НІЖНІСТЬ І ПОЗИТИВ

3 червня у Боярському краєзнавчому музеї відбулася творча
зустріч «Любов, що схожа на життя» поетеси Олени Новаковської.

20 травня у Києві на базі
спортивного клубу «Десантник»
відбувся відкритий чемпіонат Києва з важкої атлетики серед юнаків та дівчат віком до 15 років.
Наш район представляли 7
спортсменів. Всі вони – боярчани, вихованці районної комунальної організації ДЮСШ
(директор Василь Коновалов).
Цікавим був переможний
виступ цілої родини спортсмеБОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 8 червня 2017 року № 28/1
м. Боярка
Про створення комісії з передачі до комунальної власності територіальної громади м. Боярка
будинку за адресою: м. Боярка,
вул. Лейтенанта Кібенка, 72/9-а

до ініціативної групи «Перше
грудня», до якої входять найвидатніші авторитети нашого
сьогодення – Іван Дзюба, Ігор
Юхновський, Мирослав Попович, Мирослав Маринович,
Вадим Скуратівський, Семен
Глузман та вже, на жаль, покійні – Богдан Гаврилишин, Євген
Сверстюк. Цю групу об’єднує
прагнення бути своєрідним камертоном нації та містком між
людьми та владою, вказуючи
на її прорахунки у різних сферах життя, де, передусім, має
бути діалог, а не ультиматум.
Розмова була відвертою і
атмосфера у затишній залі також настроювала на пошук
істини, тому було багато запитань, на які Юрій Миколайович намагався дати детальну
відповідь. Висновок же з цієї
зустрічі напрошується однозначний, якби таких людей,
як Михайло Слабошпицький
та Юрій Щербак, було більше
у владних кабінетах, то й держава наша була б на рівні всіх
європейських сусідів.
Ольга Городня

нів. Чемпіонами стали: Кіма
Дудник у ваговій категорії до 48
кг, Марк Дудник у ваговій категорії до 62 кг. Мама чемпіонів –
Наталя Дудник теж займається
важкою атлетикою і готується
до змагань серед дорослих.
Срібні медалі здобули:
Михайло Дранніков у ваговій
категорії 50 кг, Андрій Трапезон
69 кг, Ангеліна Миськова +63 кг
та Дмитро Кухтаров +69 кг. Бронзу виборола Аліна Іванів +63 кг.

Заслужений тренер України
Сергій Тетянюк вважає, що юні
спортсмени мають великі перспективи щодо участі в юнацьких олімпійських іграх, які проводяться серед юнаків та дівчат
до 18 років.
Бажаємо тренеру та його вихованцям нових чемпіонських
здобутків та успіхів, які прославлятимуть Боярку на змаганнях найвищого рівня.
Євген Левченко

Пані Олена прочитала свої
нові вірші, написані російською та українською мовами вже після виходу її першої
збірки «Берег неба». А присутні радо поділилися з авторкою
своїми враженнями від її поезій.
Олена зуміла вдало поєднати в одне нерозривне ціле три
види мистецтва: чуттєву поезію,
музику (адже вірші читалися
під гітарно-музичний супровід
Костянтина Прокопчука) та
живопис (на фоні картин боярського художника Олега Прокопенка, які були співзвучні з
поезією Олени Новаковської.
Мабуть, у кожної творчої особистості є своє бачення тієї спра-

Керуючись п. 3 ст. 24 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 2 ст. 6 Закону
України «Про передачу об’єктів
права державної та комунальної
власності», на виконання п. 2
рішення сесії Боярської міської
ради від 25.05.2017 р. № 30/938
«Про надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Боярка
будинку за адресою: м. Боярка,
вул. Лейтенанта Кібенка, 72/9-а»
та враховуючи лист Київської об-

ласної державної адміністрації за
вх. № 02-9/552 від 14.03.2017 р., –
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Створити комісію з передачі до комунальної власності
територіальної громади м. Боярка будинку за адресою: м. Боярка, вул. Лейтенанта Кібенка,
72/9-а, згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням
даного рішення покласти на заступника міського голови, відповідно до розподілу обов’язків.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О. О.ЗАРУБІН

СКЛАД
комісії з передачі до комунальної власності територіальної громади
м. Боярка будинку за адресою:
м. Боярка, вул. Лейтенанта Кібенка, 72/9-а
Голова комісії:
Заступник міського голови
Мазурець В. В.
Секретар комісії:
Головний спеціаліст відділу
з питань житлово-комунального
господарства, транспорту та надзвичайних ситуацій Крук К. О.

ви, якою вона займається. У Олени воно таке: «Вірші – це історія,
яку можна розказати за п’ять хвилин. А далі людина додумує сама».
На запитання щодо виходу
нової збірки поезій, яку з нетерпінням чекають шанувальники
творчості Олени Новаковської,
авторка відповідає надзвичайно
предметно: «Нова збірка? Для
початку хотілося б розуміти, що
це потрібно не лише мені, а й
ще комусь. Для цього ми сьогодні й зустрілися. Якщо так –
то це потрібно робити!»
Все, до чого торкається
словом і серцем пані Олена,
отримує красу, привабливість,
ніжність. І при цьому є дуже
конкретизованим. Від її поезій
віє чистотою та свіжістю морського бризу й душевним теплом південного сонця.
Радіслав Кокодзей
Члени комісії:
В. о. начальника юридичного
відділу виконавчого комітету Боярської міської ради Гончар К. І.;
Головний спеціаліст відділу
бухгалтерського обліку і звітності
виконавчого комітету Боярської
міської ради Комашинський В. О.;
Головний спеціаліст-юристконсульт відділу управління персоналом
Департаменту соціального захисту
населення КОДА Вернигора Р. В.
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ЦІКАВО ЗНАТИ

АНОНС

ЗМАГАННЯ З КЛАСИЧНОГО
ПАУЕРЛІФТИНГУ
11 червня о 16:00 на стадіоні
«Зеніт» відбудеться відкритий
чемпіонат КЗ «Боярська міська дитячо-юнацька спортивна
школа» з класичного пауерліфтингу (жим штанги лежачи).
Змагання особисті. Вікові обмеження для учасників відсутні.
Вагові категорії:
Жінки: 44 кг, 48 кг, 52 кг, 56 кг,

ВІТАЄМО МАЙСТРІВ
СПОРТУ З ПАУЕРЛІФТИНГУ
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60 кг, 67,5 кг, 75 кг, 82,5 кг, +82,5 кг.
Чоловіки: 44 кг, 48 кг, 52 кг, 56
кг, 60 кг, 67,5 кг, 75 кг, 82,5 кг, +82,5
кг, 90 кг, 100 кг, 125 кг, +125 кг.
При собі мати медичну довідку. До змагань допускаються
спортсмени, які мають допуск
лікаря.
Довідки подаються в день
змагань.

ДЕРЖАВА БІЛЬШЕ НЕ БУДЕ
РЕГУЛЮВАТИ ЦІНИ НА ПРОДУКТИ
Кабінет Міністрів України скасував державне регулювання цін
на продукти харчування з 1 липня.
Про це сказано в постанові
Кабміну № 394 від 7 червня, передають «Українські Новини».
Зазначається, що головна
мета цих змін – зниження адміністративного тиску на бізнес,
усунення надмірного втручання держави в економічні процеси, розвиток конкуренції й
дебюрократизація
(дерегулювання) у сфері ціноутворення.
Очікується, що це рішення
спростить процедуру зміни цін
залежно від цінових коливань
ринку, що дасть змогу виробникам швидше реагувати на зміни
кон'юнктури.
Цією постановою Кабмін
скасував для виробників продовольчих товарів зобов'язання
подачі в Держпродспоживслужбу обґрунтування необхідності

зміни оптово-відпускних цін на
свою продукцію.
Також скасовано порядок
формування цін на продовольчі
товари, що був затверджений у
2008 році.
Дія постанови поширюється на граничні торговельні надбавки до оптової ціни виробника на борошно, хліб, макаронні
вироби, крупи, цукор, яловичину, свинину й м'ясо птиці, ковбасні вироби варені, молоко,
сир, сметану, масло вершкове,
олію соняшникову, яйця курячі
не вище ніж 15 %.
Також постанова діє на граничні рівні рентабельності й торговельні надбавки на дитяче харчування, граничні розміри плати
за послуги, що надаються в торговельних об'єктах, на граничні
рівні цін, нормативи рентабельності (у розмірі не вище ніж 20 %),
на ринках із продажу продовольчих і непродовольчих товарів.

ЧИ БУДЕМО З ВРОЖАЄМ?
Вже давно в Україні не було
такої весни, яка, немов примхлива панянка, за кілька тижнів або
навіть днів кардинально міняє
погодні межі – від червнево-липневих 25-30 градусів до майже
зимової холоднечі, зі снігом, нічними заморозками та сильними
вітрами-буревіями.
І якщо людина ще може
якось пристосуватись до таких
різких змін, то рослинництво,
що живе за своїми законами
природи, перебуває у явному
стресі, тож багато людей хвилюється за свій майбутній врожай. Проте фахівці радять поки
що не переживати, оскільки
наслідки
квітнево-травневих
заморозків будуть відомі через
кілька тижнів і все ще може змінитись на краще. Та господарі
вже бачать негативні наслідки
небувалих для цього часу приморозків. У багатьох районах
Київщини примерзли картопля,
розсада, полуниця, виноград,
квіти та інші культури. Деякі
люди жалілися, що попримерзало навіть листя на вишнях,
шовковиці тощо. У кращій ситуації виявилися ті господарі,
які садили свої городи пізніше і
де рослини ще не проросли.
Тож чи насправді такі погодні «гойдалки» можуть зашкодити (чи вже це зробили) нашому
садівництву розповідає доцент
кафедри екології агросфери та

екологічного контролю Боярського коледжу екології і природних ресурсів, кандидат сільськогосподарських наук Сергій
Павлюк:
«Найлегше весняні заморозки переносять кущі: малина, ожина, смородина, вони
достатньо морозостійкі і їм
великої шкоди, думаю, не буде.
До того ж усі приморозки були
короткочасними, тому ріст
міг лише трохи призупинитися, але потім все вирівняється.
Загалом від останніх погодних
умов могла постраждати городина, яка лише була посаджена. Адже зерно чи насіння чим
менше, тим воно вразливіше
до зовнішніх факторів та перепаду температур. Якщо, наприклад, картопля вже була
підгорнута, то нічого страшного з нею не буде.
Багато залежить від рельєфу місцевості – чим вище, тим
менша вірогідність приморозків, там постійно місцевість
обдувається вітром, а у низині,
в затишному місці – може примерзнути сильніше.
Негативний вплив від заморозків міг вплинути на цвітіння
плодово-ягідних дерев і рослин,
які були в стадії проростання,
наприклад, цибулі, петрушки
чи кропу. Якщо ж рослина уже
проросла і зміцніла у землі, то
великої шкоди їй не буде.
Ольга Городня

14 травня у Вишневому на
базі спортивного клубу «Олімп» відбулись змагання з пауерліфтингу.
Боярську міську ДЮСШ
представляли 12 спортсменів,
результати яких можна назвати
сенсаційними. Адже на одних
змаганнях одразу п'ять спортсменів виконали нормативи
майстрів спорту України.
Таких численних успіхів,
здобутих одночасно на одних
змаганнях, вихованці заслуженого тренера України Сергія
Тетянюка ще не досягали.
Отже, вперше звання «Майстер спорту України» виконали:

Сергій Мельниченко, Віталій
Романко, Богдан Гордієнко,
Сергій Колесніков та Володимир Іващенко.
Нормативи кандидатів у
майстри спорту вперше виконали: Артур Михайлов, Сергій
Заплетнюк, Павло Салеба.
Перший дорослий розряд
здобули: Андрій Вєсєлов, Антон
Левшов, Артур Храпачевський.
Найкращим серед наших
спортсменів був виступ новоспеченого майстра спорту
України лікаря-хірурга Національного інституту фтизіатрії
та пульмонології, кандидата
медичних наук Володимира Іва-

щенка (на фото – перший зліва).
Володимир прийшов у зал
до Сергія Михайловича багато
років тому худорлявим юнаком.
Постійні наполегливі тренування дали результати і сьогодні він
має богатирську статуру, з власною вагою 110 кг. А найголовніше те, що така могутня постать
не заважає, а навпаки допомагає Володимиру ювелірно виконувати складні операції, які
іноді тривають більше 5 годин.
Бажаємо тренеру та його
вихованцям нових здобутків та
підкорення нових спортивних
вершин.
Євген Левченко

ВИХОВАНЦІ «СВІТЛОЇ ХВИЛІ» – СПРАВЖНІ КІНОЗІРКИ

Нещодавно відбулася прем’єра
фільму «Чужа молитва» режисера
Ахтема Сеїтаблаєва про історію
кримської татарки, яка готова була
віддати своє життя заради порятунку 88 єврейських дітей від знищення під час німецької окупації Криму. Навіть незважаючи на те, де
опинилися татари у 1944 році.
Тішить те, що в Україні почали знімати справжнє ігрове
кіно, та ще відрадніше, що знімаються там наші талановиті
боярчани – юні і, ті, що вже
трохи підросли. Але поєднує їх
одне – вони усі вихованці зразкового театру-студії «Світла
хвиля» ЦТМ «Оберіг».
Семирічна Евеліна Кошелєва, переселенка з Горлівки, зі-

грала у цьому фільмі роль Ель- «Краща характерна роль» – Везари, а Ліля Яценко – головна роніка Щекал та Маркіян Бецко,
героїня фільму. Маленька Евелі- «Кращий дует» – Ксенія Андріна вже справжня кінозірка, вона яко та Дмитро Хруленко.
Також наприкінці травня,
також грала у фільмах «Казка
про гроші» та «Діти перемоги», якраз напередодні літніх кащо демонструвалися на каналі нікул, аби школярикам та ви1+1. Тож побажаємо успіху на- хованцям «Світлої хвилі» веселіше відпочивалось та було що
шим юним кінозірочкам!
Щоб зростити такі талан- згадувати впродовж довгого
ти, вони повинні себе випро- літа, відбулася прем’єра вистабовувати у різних конкурсах ви «Пітер Пен». Роль Пітера з
та прем’єрах. Молодша група блиском зіграла Оля Лаврук,
«Світлої хвилі» взяла участь у роль капітана Гака дісталася чу6-му фестивалі шкільних те- довому хлопцю Роману Горбенатрів «Перевтілення», який ку, а Настя Моринець прекрасвідбувся в Національному пе- но справилась з образом Венді.
дагогічному університеті імені
Словом, «Світла хвиля» –
М. П. Драгоманова. Привезли справжня кузня талановитих дітей,
вони звідти 4 дипломи. «Краща гордості Боярки і всієї України.
жіноча роль» – Софія Прий-ма,
Ольга Городня

Калейдоскоп
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АНОНС
17 червня, 13:00
Боярський краєзнавчий музей
(м. Боярка, вул. М. Грушевського, 39)
Відкриття персональної
художньої виставки
Сергія Володимировича Пасіки.
Виставка триватиме
до 30 серпня 2017 року.

Гороскоп
Овен
Ви будете налаштовані, як справжній боєць. Вам захочеться довести світові, на що ви
здатні. Це цілком можливо, якщо ви приборкаєте свою гордість і амбіції. Намагайтесь бути
стриманішими. В особистому житті вам потрібно бути м’якшими зі своєю половинкою, а
також не заводити романи на стороні.
Телець
Будьте акуратними в словах. Інакше ви можете випадково образити людей, яких любите.
Для досягнення фінансового благополуччя
вам необхідно підписувати контракти із зарубіжними партнерами. Не варто відновлювати відносини з колишнім коханням. Цим ви
лише зашкодите собі.

27 травня в Боярці відбувся вже традиційний (третій рік поспіль) велопробіг
центральними вулицями міста.
Велодень розпочався з відкриття на
міському стадіоні «Зеніт» першого міського майданчика для паркування велосипедів. З подією боярчан привітали заступник міського голови Тетяна Кочкова та
голова ГО «ВелоБоярка» Дмитро Жигінас.

Після інструктажу та формування
колони велопробіг рушив центральними вулицями міста. Зустрічні автівки вітали велосипедистів сигналами,
а пішоходи привітно махали руками,
посміхались, вигукуючи щось підбадьорливе. Навіть подумалось: може,
варто хоча б на один день зробити
транспортом Боярки виключно велосипеди?

До фінішу дійшли всі! Ба, навіть трохи більше – були й такі, хто приєднувався
до колони вже під час її руху. Після фінішу велодень продовжився. Адже родзинками так званої неформальної частини
стали презентація травневих мандрів від
4 туристичних груп «ВелоБоярки», презентація нових поїздок і напрямків діяльності та нічний вело-кінозал.
Радіслав Кокодзей

РЕКЛАМА

Близнюки
Знайдіть хобі, яке подарує не тільки моральне задоволення, але і принесе дохід. Змініть гнів на милість, тоді і в особистому житті
все налагодиться. Ви можете закохатися з першого погляду, а також серйозно задуматись про
створення сім’ї. Вдалий місяць для освоєння
нової професії і вигідного вкладення грошей.
Рак
У вас прекрасний період, що принесе чимало перспективних проектів і привабливих
пропозицій у плані любові. Матеріальні проблеми тимчасові, тому не варто сумувати і
позичати гроші у друзів. Можлива боротьба з
конкурентами, тому включіть інтуїцію та самоконтроль.
Лев
У вас буде достатньо енергії і сил, щоб домогтися бажаного. Вас будуть оточувати гідні
партнери, а фінансове становище порадує.
Проявіть ініціативу, щоб зробити кар’єру.
Тільки не плутайте це з погордою. У сімейному житті очікується гармонія, якщо робочі
проблеми Лев не буде приносити в будинок.
Діва
Якщо ви не сумніватиметесь у своїх можливостях, то легко і швидко прийдете до успіху в
різних сферах життя. З боку ділових партнерів
можливі вигідні пропозиції, тому їх варто ретельно розглядати. В особистому житті належить розставити всі крапки над «і» з колишнім коханням.
Терези
Якщо всерйоз візьметеся за роботу, то за
короткий термін поліпшите фінансовий стан
і просунетесь вперед по кар’єрних сходах. В
любові ви будете розриватися між декількома
об’єктами. Для того, щоб у сім’ї зберегти мир і
гармонію, вам потрібно частіше організовувати свята для близьких людей.
Скорпіон
Вам варто проявити творчу фантазію в роботі. Тільки так ви зможете зарекомендувати
себе перед начальством і підняти репутацію в
очах колег. У відносинах з коханою людиною
вам потрібно бути менш жорсткими. У сімейному житті слід більше довіряти половинці, а
не допікати підозрами.
Стрілець
Якщо у цей період ви будете тільки розважатися і бенкетувати, то фінансового успіху вам не
бачити. Щоб зробити кар’єру, потрібно докласти
чимало сил, бажання і капіталовкладень. Зверніть увагу на своє здоров’я. Не втрачайте обережності. Пам’ятайте про техніку безпеки.

Робота охоронцем

З ПИТАНЬ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ

Графік роботи: доба/дві
Оплата 180-240 грн./доба

ЗВЕРТАЙТЕСЬ ЗА ТЕЛЕФОНОМ: 47-079

Вік 35-60 років, без шкідливих звичок

Тел.: (050) 585-98-07, Сергій

Втрачене посвідчення ветерана військової служби АА № 150904, видане Пастовенському Анатолію Володимировичу, вважати недійсним.

Втрачене Свідоцтво про право власності на житло у Дніпров- 14 червня 2017 року о 19:30 за адресою: м. Боярка, вул. Богданівська,
ському районі м. Києва, видане Дніпровською районною у 25/11, кв. 4 відбудеться підписання та погодження акта прийомум. Києві державною адміністрацією 18.10.2006 р. за № 1588 передачі межових знаків та схеми розподілу. Просимо суміжних
на ім’я Северіненко Т. В., Севериненко Т. О., Севериненко землевласників – Вініченко Галину Іванівну та Єрьоменко Анатолія Павловича з’явитися за вказаною адресою для підписання акта.
О. О., Сєвєриненко І. І. та Голуб В. А., вважати недійсним.
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Замовлення

Козеріг
Гороскоп радить вам до всіх питань підходити з розумом. Тоді, ви зможете захистити себе
від численних проблем у любові, фінансах і спілкуванні з друзями. Не варто брати участі в авантюрах, махінаціях і ризикувати грошима.
Водолій
Багато хто може здійснити подорож до
країни, в якій давно мріяв побувати. Можлива
поява конкурентів і заздрісників, які влаштують підступи в робочій сфері. Для влаштування особистого життя період чудово підходить,
а ось сімейним Водоліям слід пережити чимало хвилювань і тривог.
Риби
Відмовляйте людям, які впливають на вас
негативно. Займіться домашніми справами,
ремонтом і фінансовими проблемами. Якщо
візьмете відпустку, то прекрасно відпочинете всією сім’єю. Дбайте про молодших членів
сім’ї. Ваша увага для них надзвичайно важлива.

Відповідальність за достовірність публікацій в газеті несуть автори
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