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Минуло 20 років з дня 
прийняття Верховною Радою 
України Основного Закону. 
Мова була і залишається ко-
дом нації, основним засобом 
самоідентифікації громадя-
нина України. Якщо я укра-
їнець – я розмовляю україн-
ською мовою. 

Звернімося до статті 10 
Конституції уКраїни. 

мова – 
Код нації

В офіційному тлумаченні 
статті 10 Рішення Конститу-
ційного Суду № 10-рп/99 від 
14.12.1999р. йдеться, що укра-
їнська мова як державна є 
обов’язковим засобом спілку-
вання на всій території Укра-
їни при здійсненні повно-
важень органами державної 
влади та органами місцевого 
самоврядування (мова актів, 
роботи, діловодства, докумен-
тації тощо), а також в інших 
публічних сферах суспільного 
життя, які визначаються За-
коном (частина п’ята статті 10 
Конституції України). 

Мовою навчання в до-
шкільних, загальних середніх, 
професійно-технічних та ви-
щих державних і комунальних 
навчальних закладах України 
є українська мова. 

У державних і комуналь-
них навчальних закладах 
поряд з державною мовою 
відповідно до положень Кон-
ституції України, зокрема 
частини п’ятої статті 53, та за-
конів України, в навчальному 
процесі можуть застосовува-
тися та вивчатися мови націо-
нальних меншин. 

Державною мовою в 
Україні є українська мова.

Держава забезпечує 
всебічний розвиток і 
функціонування україн-
ської мови в усіх сферах 
суспільного життя на всій 
території України.

В Україні гарантується 
вільний розвиток, вико-
ристання і захист росій-
ської, інших мов націо-
нальних меншин України.

Держава сприяє         
вивченню мов міжнарод-
ного спілкування.

Застосування мов в 
Україні гарантується Кон-
ституцією України та ви-
значається законом. 

Продовження на стор. 3

28 червня Боярка, як і вся 
країна, відзначила двадцятиліття 
Основного Закону. Біля Боярсько-
го будинку культури відбулося по-
кладання квітів до пам’ятника        
Т. Шевченку за участі заступника 
міського голови Тетяни Кочкової, 
громадськості.

Кожен з присутніх міг до-
лучитися до урочистих слів і 
додати щось своє, особисте у 
поняття «Україна». В одному 
цьому слові бринить музика 
смутку й жалю. Україна – кра-
їна трагедій і краси, де найбіль-
ше люблять волю і найменше 
знали її; країна гарячої любові 
до народу й чорної йому зради, 
довгої вікової героїчної бороть-

відЗнаЧиЛи 
двадцятиЛіття Конституції

би за волю.
Держава повинна мати За-

кон, за яким вона живе. Кон-
ституція України, прийнята 
Верховною Радою 28 червня 
1996 року, – це не лише Закон, 
це серце, ядро подальшого 
розвитку і вдосконалення сус-
пільства. 

Кожна держава має свою 
Конституцію і вважає її найцін-
нішим документом. 

Конституція – це гордість 
країни, а день її прийняття – 
велике державне свято. 

Конституція ввійшла в жит-
тя кожного громадянина Укра-
їни як головний оберіг держав-
ності і демократії, як гарант 
незалежності і соборності. 

28 червня дружна боярська 
громада відзначала День Консти-
туції. А ще — День молоді. І тому 
свято на стадіоні біля Боярської 
ЗОШ № 1 мало назву «Молодь 
Fest-2016».

Концертну програму піс-
нею «Закохана у волю» відкрила 
Олександра Вигорницька, яка 
символічну мистецьку естафету 
передала хореографічному ан-
самблю «Golden» (композиції 
«Сучасні розваги» та «Запали 
вогонь»; художній керівник – 
Олександра Наконечна).

На протилежному боці від 
сцени розташувалися спортс-
мени. Чого тут тільки не було: 
показові виступи тхеквондистів, 
майстер-клас з паркуру, стріль-
ба з лука, повітряна переправа 
від туристичного клубу «Іскра». 
А на додачу – макети зброї від 
бійців АТО, яку можна було в 

ЗаПаЛиЛи воГонЬ ПоЗитиву

руках потримати і навіть з ними 
для фото попозувати. Одним 
словом, було де силою та сприт-
ністю помірятися, молодечу 
вдачу показати. А якщо втомив-
ся – різноманітними смаколи-
ками підкріпитися і за келихом 
прохолодного квасу обмінятися 
враженнями з друзями. Можна 
було також сфотографуватись із 
живою квітковою скульптурою. 

Присутні спостерігали ко-
лону байкерів-мотоциклістів, 
яка вирушила вулицями міста, 
щоб розповісти про початок 
свята тим, хто ще залишався з 
якихось причин вдома. 

Зі святкової сцени учасників 
та гостей свята привітали місь-
кий голова Боярки Олександр 
Зарубін та голова Києво-Свято-
шинської районної державної ад-
міністрації Мирослава Смірнова. 

Концертну програму про-
довжили неперевершена Юлія 

Вишнякова з піснею «Універ-
ситет» та талановитий гітарист 
Артем Пархомов. А ще лунала 
зі сцени скрипка – мистецький 
дарунок від Єви Солодухіної. 

Феєричний ритм святу зада-
ли чарівні барабани викладачки 
Боярської школи мистецтв Те-
тяни Бабенко. На майданчику 
під сценою – танцювальний 
флешмоб від Олександри Нако-
нечної. А на сцені – гурт «911». 

Виступ спеціального гостя 
свята – гурту «High Score» – пе-
ретворив стадіон на величезний 
танц-хол та загальну дискотеку.

Втім, за доброю боярською 
традицією, лише розвагами 
свято не обмежилося. Адже по-
ряд живуть люди, яким вкрай 
потрібна спільна допомога. Під 
час «Молодь Fest-2016» було 
проведено благодійну лотерею 
(супер-приз – подарунковий 
сертифікат на екскурсію для 
двох у «Гранд Каньйон та Три-
пілля» від мережі туристичних 
агенцій «Сверус»), кошти від 
якої передано на лікування на-
шій маленькій землячці Златі 
Шулигіній. 

Справжній фурор виклика-
ли виступи кавеенщиків. Зокре-
ма, учасників Рівненської Ліги 
Сміху, переможців музичного 
кубку західної Ліги Сміху, пере-
можців зимового кубку Славу-
тича команди КВК «Ірпінчани». 
А особливо – боярської коман-
ди КВК «Клава Калапупа», яка 
захищає честь нашого міста 
на Всеукраїнських змаганнях, 
кожного разу повертаючись з 
призовими нагородами пере-
можців. 

Дружно, весело та феєрично 
святкувала Боярка. Фінальним 
акордом стало майже годинне 
фаєр-шоу: наймасштабніше за 
всю історію Боярки. Такий фі-
нал досить символічний, тому 
що головна мета «Молодь Fest-
2016» – запалити в серцях во-
гонь позитиву та натхнення для 
нових звершень на благо рідно-
го міста та незалежної Украї-
ни. І це організаторам вдалося! 
Нехай наше місто процвітає і 
завжди залишається молодим 
разом з нами.
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Про затвердження тим-
часових графіків подачі води 
споживачам у м. Боярка

Розглянувши лист КП 
«Боярка-Водоканал» та у 
зв’язку із надзвичайною си-
туацією, що виникла внаслі-
док аварійного відключення 
електроенергії, яка пода-
валась на основні насосні 
станції ВНС-3, ВНС-5, а та-
кож через різке збільшення 

БоярсЬКа місЬКа рада
КиївсЬКої оБЛасті

виКонавЧиЙ Комітет
ріШення

від 24 червня  2016 року  № 37/1
м. Боярка

ПОГОДЖЕНО                ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальником управління  Рішенням виконавчого комітету
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ  від 24.06.2016 р. № 37/1
в Києво-Святошинському районі
Київської області

Комунальне підприємство «Боярка-Водоканал»

ГраФіК
подачі води на місто

Насосна станція ІІІ-го ПІДЙМУ ВОДИ (ВНС-3)
РОБОЧІ ТА ВИХІДНІ ДНІ:

5:00 – 14:00   3,8 кг/см2 
17:00 – 24:00   3,8 кг/см2.

Насосна станція ІІІ-го ПІДЙМУ ВОДИ (ВНС-5)
РОБОЧІ ТА ВИХІДНІ ДНІ:

5:00 – 14:00   3,8 кг/см2 
17:00 – 24:00   3,8 кг/см2 

споживання води населен-
ням внаслідок підвищення 
температури навколишньо-
го середовища, керуючись 
Законом України «Про жит-
лово-комунальні послуги, – 
виКонавЧиЙ Комітет виріШив:

1. Затвердити тимчасові 
графіки подачі води спожи-
вачам міста Боярка, що до-
даються.

2. Доручити КП «ІА «Бо-
ярка-інформ» разом з КП 
«Боярка-Водоканал» здійс-
нити роз’яснювальну роботу 
серед мешканців міста щодо 
економного витрачання 
води.
місЬКиЙ ГоЛова     о. о. ЗаруБін

Загальновідомо, що без 
води, як співається в старій, але 
актуальній пісеньці, «і ні туди, і 
ні сюди». Це розкіш, яку ми за 
довгі роки розучилися цінува-
ти, сприймаючи необмежену 
кількість води, що ллється з во-
допроводу в будь-який час дня 
і ночі, як абсолютно звичайну 
справу. Однак ці часи, схоже, за-
лишилися в минулому. Європа 
звикла економити воду, де це 
тільки можливо. Так що давайте 
переймати корисний досвід.

Прості способи економії води
Якщо взяти за правило ви-

трачати водy економно і тро-
хи вдосконалити водопровід-
ну систему в будинку, можна 

зменшити водоспоживання 
удвічі:

Якщо підтікає кран, негай-
но його полагодьте, адже що-
місяця з нього витікає близько 
2000 л води. 

Не стійте довго під душем. 
Кожна хвилина, на яку ви ско-
ротите водні процедури, – це 
близько 23 л зекономленої води. 

Коли ви включаєте кран і 
чекаєте, поки холодна вода не 
стане гарячою, підставте глечик 
або відро, а потім використо-
вуйте воду для поливу кімнат-
них рослин або інших цілей. 
Щоразу можна заощадити до      
4 л води.

За можливості використо-
вуйте половинний злив у туале-

ЗеКономимо воду – ЗБереЖемо ГроШі
ті, так можна заощадити близь-
ко 8 л води за один раз.

Закривайте кран, коли чис-
тите зуби або голитеся. З від-
критого крана витікає до 15 л 
води в хвилину.

Не вмикайте пральну маши-
ну, поки не набереться білиз-
ни на повне завантаження. Ви 
зможете заощадити колосальну 
кількість води якщо будете пра-
ти рідше: деякі машини з вер-
тикальним завантаженням спо-
живають до 240 л води за один 
раз.

Використовуйте посудо-
мийну машину тільки при пов-
ному завантаженні, адже при 
кожному включенні витрача-
ється 50 л води, які можна за-
ощадити.

Мийте овочі та фрукти в 
мисці з водою або в раковині, 
наповненою водою до полови-
ни, а не під струменем з крана, 
зекономите понад 30 л.

Для миття автомобіля ви-
користовуйте відро і губку, а 
не шланг. Для однієї машини 
цілком достатньо 6 відер води. 
В цьому випадку ви будете еко-
номити понад 150 л води при 
кожному митті.

Спробуйте почати корис-
туватися заглушкою для рако-
вини умивальника – значно 
зекономите при чищенні зубів 
і гоління.

21 червня на Тарасівській 
тяговій трансформаторній під-
станції сталася серйозна аварія, 
в результаті чого при спрацю-
ванні аварійного захисту було          
знеструмлено всі насосні станції 
та свердловини м. Боярка. Части-
на обладнання вийшла із ладу. 

Було припинено подачу води 
у резервуари для їх наповнення. 
Після включення частини на-
сосів, за рахунок запасу води в 
резервуарах вдалось продовжи-
ти подачу води для спожива-
чів. Перебої у водопостачанні 
боярчани відчули, лише коли 

оБмеЖення ПодаЧі води ЧереЗ сПеКу
резервні запаси води дійшли до 
мінімальної позначки. Адже че-
рез літню спеку запас води ви-
черпується швидше.

Після проведення ремонту 
на трансформаторній підстан-
ції і відновлення електропоста-
чання, не всі боярські свердло-
вини змогли відновити роботу. 
Це призвело до неможливості 
у спекотні дні заповнити резер-
вуари водою, яка необхідна для 
забезпечення безперебійної по-
дачі води в місто.

Станом на 23 червня КП 
«Боярка-Водоканал» вимушене 
обмежити подачу води, щоб від-

новити її запас. Рішенням ви-
конавчого комітету Боярської 
міської ради від 24 червня 2016 
року було затверджено тимча-
сові графіки подачі води спо-
живачам. Після відновлення за-
пасу води, вона подаватиметься 
споживачам цілодобово.

Працівники КП «Боярка-Во-
доканал» роблять все, щоб ста-
білізувати ситуацію і налагодити 
повноцінну подачу води в найко-
ротші терміни. Для цього працю-
ємо над програмою модернізації. 

Сергій Хижняк, 
в. о. директора 

КП «Боярка-Водоканал»

За останній тиждень червня 
2016 року до аварійно-диспет-
черської служби управління від 
мешканців надійшли:

•заявок на виконання са-
нітарно-технічних робіт, у 
тому числі щодо забиття 
каналізаційних мереж: дво-
рових (відповідальні КП 
«Боярка-Водаканал») – 5; 
внутрішньобудинкових – 3, 
в тому числі по вул. Лінійній, 
30, п. 2, де каналізацію було 
забито ганчірками, побуто-
вим сміттям. Загальна кіль-
кість заявок – 34;

• електропостачання бу-
динків – 31;

• робота ліфтів – 48;
• вуличне освітлення – 22;
• вивіз ТПВ, негабарит – 58.

Виконано заявок – 98 %.
Згідно з планом заходів, 

триває робота з підготовки 
комунального господарства 
до зимового періоду 2016-2017 
рр. Проводиться ревізія та ре-

монт запірної арматури жит-
лових будинків.

Структурними підрозділа-
ми забезпечено:

• оформлення відповідних 
документів на фінансування 
робіт щодо заміни існуючих 
газових мереж будинку по вул. 
Чернишевського, 2 з метою 
переводу будинку на індивіду-
альне опалення;

• підготовка відповідних 
документів на фінансування 
робіт з виготовлення проекту 
та заміни кабелю електрожив-
лення до будинку по вул. Сє-
дова, 13;

• продовжуються роботи з 
благоустрою міста:

• благоустрій клумби на      
пл. Перемоги з пофарбуван-
ням бордюрів для безпеки 
руху транспорту;

• прибирання прибордюр-
ної території центральних ву-
лиць міста;

КП «БГвуЖ КГ» ПовідомЛяЄ:

• вивезення негабаритного 
сміття зі сміттєвих майдан-
чиків багатоповерхових бу-
динків: площадка «Марічка», 
«Корчагінець», вул. Лазо, вул. 
Сєдова, 9, вул. Є. Коновальця 
(Ворошилова), 23, 26; більше 
всього вивезено сміття з май-
данчика по вул. Дежньова, 5.

Дуже прикро констатувати, 
що після вивезення сміття на 
очищених майданчиках через 
1-2 доби виростають нові купи 
сміття.

Маємо перші результати 
роботи комісії, створеної при 
Боярській міській раді. За 
словами батьків та керівників 
дошкільних навчальних закла-
дів міста, це позитивний крок 
міської влади, завдяки якому 
досягається максимальна 
прозорість у процесі зараху-
вання малюків до комуналь-
них ДНЗ.

Комісія з питань розпо-
ділу дітей до комунальних 
дошкільних навчальних за-
кладів з часу створення про-
вела шість засідань, на яких 
було розглянуто 360 заяв до 7 
ДНЗ міста.

Відповідно до Положен-
ня про порядок реєстрації 
дітей до комунальних до-
шкільних навчальних зак-
ладів міста, першочергово 
зараховуються діти, зареєс-
тровані в Боярці, діти, бать-
ки, яких зареєстровані в міс-
ті, а також діти з об’єднаної 
територіальної громади та 
наступні пільгові категорії:

• діти-інваліди, які не ма-
ють протипоказань для пе-
ребування в ДНЗ;

• діти з багатодітних сімей, 
де є двоє і більше дітей до-
шкільного віку;

• якщо одна дитина вже 
відвідує цей ДНЗ. 

Позачергово зарахову-
ються до ДНЗ діти працівни-
ків комунальних дошкіль-
них навчальних закладів 
міста (на період роботи), а 
також наступні категорії:

• діти учасників антитеро-
ристичної операції;

• діти-сироти та діти, поз-
бавлені батьківського піклу-
вання.

Боярська міська рада 
розпочала видавати направ-
лення. У першу чергу отри-
мують направлення діти-
боярчани та діти пільгових 
категорій. Діти, батьки яких 
не зареєстровані, але про-
живають у місті відповідно 
до акта депутата Боярської 
міської ради, а діти з інших 
населених пунктів залиша-
ються в резерві. 

Офіційні направлення 
можна отримати у Боярській 
міській раді (вул. Білогород-
ська, 13, каб. № 11) з 9:00 до 
17:00. 

Остаточний розподіл ді-
тей, які залишились у ре-
зерві, відбудеться у серпні-         
вересні.

До речі, найбільш пе-
реповненими виявились 
ясельні групи. 

роЗПоЧато видаЧу 
наПравЛенЬ до дитяЧиХ 
садКів міста

Звертаємося до всіх 
мешканців міста з про-
ханням інформувати КП 
«БГВУЖКГ», Боярську міську 
раду, ГФ «Боярський міський                                         
патруль» про осіб, які пору-
шують Правила благоустрою 
міста, створюють несанкціо-
новані сміттєзвалища. 

Шановні мешканці, пова-
жайте роботу комунальників. 

Про чистоту міста потріб-
но дбати разом.
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Для українських автомобі-
лістів настала ера неймовірних 
змін в правилах і дозволах.

Європейський напрямок, 
яким стрімко йде Україна, не-
забаром засмутить не одного 
українського водія, так як Каб-
мін має намір здивувати всіх 
власників авто новими змінами 
до законів про автотранспорт. 
Спочатку планується створити 
аналог ДАІ, який також змо-
же карати водіїв, заборонити 
самовільну установку газових 
балонів, а також самостійно 
переобладнувати авто. Про це 
повідомляє на своїй сторінці 
Сегодня.ua.

Якщо власник авто захо-
че встановити газові балони, 
йому для цього потрібно буде 
отримати дозвіл виробника ав-
томобіля. Це, звичайно ж, не 
означає, що доведеться писа-
ти пряме звернення до офісу 
Chevrolet або Daewoo. Навіщо 
завалювати їх зайвою роботою? 
Для цього буде створена «упо-
вноважена організація Кабміну 
про переобладнання».

Стежити будуть за наймен-
шим переобладнанням, кон-
тролювати це будуть спеціальні 
патрульні машини. Під заборо-
ною самостійна установка по-

заштатних протитуманних фар. 
Штрафувати і відправляти на 
штрафмайданчик будуть навіть 
ті автомобілі, в яких встанов-
лено дитяче крісло без відпо-
відного дозволу і позначки в 
інструкції до машини. Навіть 
якщо водій просто складе задні 
сидіння, щоб перевести габа-
ритний вантаж, слід також за-
питувати дозвіл у «спеціальної 
організації».

Уряд України має намір 
також заборонити використо-
вувати шиповані шини. У зи-
мовий період буде дозволено 
їздити тільки на зимовій або 
демісезонній гумі, але її можна 
буде використовувати і в літній 
період, хоча раніше це було за-
боронено.

Експерти відзначають, що 
найнеприємнішою новиною 
для водіїв стане нова тран-
спортна інспекція, яка буде 
здійснювати роботу паралельно 
з патрульною поліцією і зможе 
також штрафувати водіїв. Ін-
спекція працюватиме під ору-
дою Міністерства інфраструк-
тури. Основні функції нової 
служби будуть схожі на функції 
недавно скасованої Державто-
інспекції. Інспекція створю-
ватиметься з метою зниження 
аварійності на дорогах.

нові ШтраФи та інШі 
«сЮрПриЗи» дЛя автомоБіЛістів

Українська мова, за різними 
даними, займає 25 або 32 місце 
за кількістю носіїв серед найпо-
ширеніших мов у світі. Для 36-
37,5 мільйонів осіб українська 
мова є рідною. Загалом у світі 
41-45 мільйонів осіб володіють 
українською. 

Пропонуємо дізнатися або 
пригадати цікаві факти про рід-
ну мову.

• Сучасна українська мова 
має близько 256 тисяч слів.

• За лексичним запасом най-
більш близькою до української 
мови є білоруська – 84 % спіль-
ної лексики, далі йдуть польська і 
сербська (70 % і 68 % відповідно) 
і лише потім – російська (62 %). 
До речі, якщо порівнювати фоне-
тику й граматику, то українська 

має від 22 до 29 спільних рис з бі-
лоруською, чеською, словацькою 
й польською мовами, а з росій-
ською тільки 11.

• В українській мові, на відмі-
ну від решти східнослов’янських 
мов, іменник має 7 відмінків, 
один з яких – кличний.

• 448 р. візантійський історик 
Пріск Панійський, перебуваючи в 
таборі гунського володаря Аттіли 
на території сучасної України, за-
писав слова «мед» і «страва». Це 
була перша згадка українських слів.

• Українську мову в різні іс-
торичні періоди називали по-
різному: проста, руська, русин-
ська, козацька тощо. Історично 
найуживанішою назвою укра-
їнської мови до середини XIX 
ст. була назва «руська мова».

• В українській мові найбіль-
ша кількість слів починається 
на літеру «П».

• Найменш уживаною літе-
рою українського алфавіту є лі-
тера «Ф».

• В українській мові безліч 
синонімів. Наприклад, сло-
во «горизонт» має 12 синоні-
мів: обрій, небозвід, небосхил, 
крайнебо, круговид, кругозір, 
кругогляд, виднокруг, видноко-
ло, виднокрай, небокрай, овид.

• Назви всіх дитинчат тварин 
є іменниками середнього роду: 
теля, котеня, жабеня.

• Українська мова багата на 
зменшувальні форми. Зменшу-
вальну форму має навіть слово 
«вороги» – «вороженьки».

мова – Код нації
Продовження зі стор. 1

Нещодавно у дошкільному на-
вчальному закладі — центрі розвитку 
дитини «Джерельце» відбулись збори 
батьків, діти яких з вересня 2016 
року відвідуватимуть цей дитсадок. 

На зустріч з адміністрацією 
дитячого садка прибуло близько 
60 батьків. Це практично всі бать-
ки, які скористалися електронною 
реєстрацією до дитячих садків.

Головний спеціаліст відділу 
виконкому Боярської міської 
ради з питань освіти, культури, 
молоді, спорту та соціального 
захисту Юлія Цимбалюк вру-

«дЖереЛЬце» ЧеКаЄ на новиХ виХованців
чила батькам направлення, за-
відуюча ДНЗ Клавдія Пшонна 
розповіла батьківській громаді 
про те, як правильно психо-
логічно підготувати дітей до 
відвідування дитячого садка, 
зокрема, пов’язаних з режим-
ними моментами, як підготува-
ти медичну картку тощо. 

Відбулось ознайомлення з 
дошкільним закладом та обго-
ворення потреб дитсадка. Бать-
ки перейнялись проблемами та 
виявили бажання долучитись до 
їх вирішення. Зокрема, побуду-
вати два ігрових павільйони та 

капітально відремонтувати дві 
туалетні кімнати.

Перед батьківською грома-
дою також виступила заступ-
ник міського голови Тетяна 
Кочкова. Вона наголосила, 
що направлення до дитсадка 
отримали всі батьки, які стоя-
ли в електронній черзі, за ви-
нятком кількох батьків, які 
живуть, але не зареєстровані в 
Боярці. І висловила сподіван-
ня, що у вересні буде задово-
лено бажання батьків записати 
до «Джерельця» дітей, які за-
лишились у резерві.

Родичів українських пацієн-
тів, які перебувають на лікуванні 
у відділенні інтенсивної терапії, 
відтепер пускатимуть у палату 24 
години на добу.

«Боярка-інформ» поцікави-
лась думкою працівників відді-
лення інтенсивної терапії ЦРЛ 
Києво-Святошинського району 
щодо нововведення: «Ми і до 
цього дозволяли рідним від-
відувати пацієнтів, щоправда 
нагадували про специфіку саме 
цього відділення. Адже тут знахо-
дяться важкі хворі, які потребу-
ють особливих умов, спеціально-
го обладнання для інтенсивного 
лікування. А щодо відвідувачів, 
то одна справа – потримати хво-
рого за руку, а інша – здійснити 
комплекс гігієнічних процедур».

Відповідний наказ Мі-
ністерства охорони здоров’я                
№ 592 від 15 червня 2016 року 
набув чинності 29.06. 2016 року.

Його було опубліковано в 
«Офіційному віснику України» 
№ 48.

Згідно з документом, «пра-
вила допуску до пацієнтів, які 
перебувають на стаціонарному 
лікуванні у ВІТ, повинні бути 
у вільному доступі для всіх осіб, 
які відвідують пацієнтів у ВІТ 
закладів охорони здоров’я будь-
якої форми власності та органі-
заційно-правової форми.

Дія цього Порядку поширю-
ється на всі відділення, блоки, 
палати інтенсивної терапії всіх 
закладів охорони здоров’я будь-
якої форми власності та органі-
заційно-правової форми».

У наказі вказано, що заклад 
охорони здоров’я зобов’язаний 
забезпечити пацієнтам, які пе-

ребувають на лікуванні у ВІТ, 
право на допуск до них відвіду-
вачів 24 години на добу в будь-
який день тижня згідно з прави-
лами, визначеними порядком. 

Особи, які не є батьками па-
цієнта-дитини, мають право на 
допуск до неї за умови наявнос-
ті усної згоди одного з батьків 
або законних представників. 

Одному з відвідувачів дозво-
ляється перебувати біля ліжка 
пацієнта у ВІТ без часових об-
межень. 

У палаті відділення ін-
тенсивної терапії біля одно-
го пацієнта одночасно можуть 
знаходитися не більше двох 
відвідувачів. У виняткових ви-
падках за рішенням лікаря кіль-
кість гостей може бути більшою. 

«Відвідувачам не дозволя-
ється заходити в інші пала-
ти або втручатися у питання, 
пов’язані зі станом здоров’я 
пацієнтів. Вони також не по-
винні перешкоджати виконан-
ню медичними працівниками 
своїх професійних обов’язків та 
зобов’язані виконувати вимоги 
внутрішнього розпорядку ВІТ. 

Усі гості зобов’язані дотри-
муватися вимог санітарно-про-
тиепідемічного режиму, визна-

ченого адміністрацією закладу 
охорони здоров’я, з урахуван-
ням санітарно-епідемічної си-
туації», – йдеться у чинному 
наказі.

Відвідувачі зобов’язані 
утримуватись від перебування 
у палаті, якщо у них спостері-
гаються прояви інфекційних 
захворювань або вони нещо-
давно мали контакт з носієм 
інфекційного захворювання, 
який може створити загрозу для 
здоров’я пацієнтів. 

«При необхідності прове-
дення у палаті невідкладних 
дій медичного характеру ме-
дичні працівники можуть по-
просити відвідувачів тимчасо-
во залишити палату ВІТ. Така 
вимога медичного працівника 
є обов’язковою до виконання. 
Після завершення відповідних 
дій відвідувачів повідомляють 
про можливість повернення в 
палату». 

Гостям категорично забо-
ронено втручатися в роботу 
обладнання ВІТ, будь-яким ін-
шим чином перешкоджати про-
цесу лікування. 

«У випадку порушення від-
відувачем вимог... допуск такої 
особи до пацієнта може бути 
обмежений за рішенням ліку-
ючого або чергового лікаря до 
моменту усунення відвідувачем 
порушень, що призвели до та-
кого обмеження. Медичні пра-
цівники не повинні зловживати 
зазначеним правом та мають 
забезпечити, щоб рішення про 
обмеження були адекватними 
та пропорційними наявним ри-
зикам», – стверджує пункт 12 
наказу.

відтеПер ціЛодоБово моЖна
 відвідати ПаціЄнта реанімації

У молодих, чесних і цілеспря-
мованих громадян, які мріють 
працювати в поліції на офіцер-
ських посадах, з’явилася така 
можливість. Із 7 червня до 6 
серпня у Київській області прово-
диться прийом заяв на участь у 
конкурсі на вакантні посади 250-
ти дільничних офіцерів та 50-ти 
слідчих.  

У нинішніх складних для 
України умовах на плечі право-
охоронців лягають значні наван-
таження, адже триває запекла 
боротьба зі злочинністю. Якщо 
Ви добропорядні, активні, моти-
вовані, дисципліновані та бажа-
єте допомагати людям – ласкаво 
просимо на службу до Націо-
нальної поліції Київської облас-
ті! У нас є спільна мета – захист 
співвітчизників та їх майна від 
злочинних посягань.

До 6 серпня всі бажаючі, які 
відповідають кваліфікаційним 
вимогам (вища освіта (юридич-
на – для слідчих) та відсутність 
судимості) можуть заповнити 

онлайн-анкету на сайті поліції 
Київської області 

www.kv.npu.gov.ua.
Далі на кожного кандидата 

чекає відбір, який складається 
з тестування загальних навичок, 
професійного тесту, медичної 
комісії, перевірки фізичної під-
готовки, психологічної перевір-
ки, співбесіди та спецперевірки.

Кожен майбутній офіцер 
повинен розуміти, що служба в 
поліції – це почесний обов’язок 
і необхідність.

Запрошуємо молодих, ак-
тивних, мотивованих хлопців 
і дівчат, які готові служити й 
захищати, для яких верховен-
ство права – це не лише слова, 
але і дія, а права й свободи гро-
мадянина – головна цінність! 
Об’єднавши наші цілі та зусил-
ля, ми змінимо наше життя, по-
ліцію та країну на краще!

У разі виникнення запитань, 
Ви можете отримати необхід-
ну інформацію за телефоном: 
(044) 271-90-66. 

ЗаПроШуЄмо аКтивну та 
мотивовану моЛодЬ 
ПоПовнити оФіцерсЬКі Лави 
реФормованої ПоЛіції
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про оприлюднення проекту ре-
гуляторного акта — рішення ви-
конавчого комітету Боярської 
міської ради «Про затвердження 
Положення щодо порядку по-
ховання та надання ритуальних 
послуг Комунальним підприєм-
ством «Міська ритуальна служ-
ба Боярської міської ради Ки-
єво-Святошинського району 
Київської області» .

Виконавчий комітет Бояр-
ської міської ради відповідно 
до ст. 9 Закону України «Про 
засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської 
діяльності», з метою одержання                                                                            
зауважень і пропозицій фізичних 
та юридичних осіб, їх об’єднань, 
повідомляє про оприлюднення 
проекту регуляторного акта – 
рішення виконавчого комітету 
Боярської міської ради «Про за-
твердження Положення щодо 
порядку поховання та надання 
ритуальних послуг Комунальним 
підприємством «Міська ритуаль-
на служба Боярської міської ради 
Києво-Святошинського району 
Київської області».

стислий зміст регуляторного акта.
Регуляторний акт розробле-

ний відповідно до Закону Укра-
їни «Про місцеве самовряду-
вання в Україні».

Строк дії регуляторного акта 
необмежений, з можливістю 
внесення до нього змін та його 
відміни у разі зміни чинного за-
конодавства та з інших причин.

Спосіб оприлюднення регу-
ляторного акта – газета «Бояр-
ка-інформ». 

Також з повним текстом 
проекту регуляторного акта 
можна ознайомитись на сай-
ті Боярської міської ради:                  
www.boyarka-inform.com. 

Пропозиції та зауваження 
до проекту регуляторного акта 
приймаються письмово впро-
довж місяця з дня оприлюд-
нення регуляторного акта за 
адресою: м. Боярка, вул. Біло-
городська, 13, каб. 9.

анаЛіЗ
регуляторного впливу до проекту 
рішення виконавчого комітету Бо-
ярської міської ради «Про затвер-
дження Положення щодо порядку 
поховання та надання ритуальних 
послуг Комунальним підприємством 
«Міська ритуальна служба Боярської 
міської ради Києво-Святошинського 
району Київської області».

1. Визначення та аналіз 
проблеми, яку пропонується 
розв’язати шляхом державного 
регулювання господарських від-
носин, а також оцінка важливос-
ті цієї проблеми. 

Діяльність у галузі похо-
вання здійснюється відповідно 
до Закону України «Про по-
ховання та похоронну справу», 
Наказів Державного комітету 
України з питань житлово-ко-
мунального господарства від 
19.11.2003 №193 «Про затвер-
дження нормативно-правових 
актів щодо реалізації Закону 
України «Про поховання та по-
хоронну справу»,  Державних 
санітарних правил та норм «Гі-
гієнічні вимоги щодо облашту-
вання і утримання кладовищ 
в населених пунктах України» 
(ДСанПіН 2.2.2.028-99). 

З метою врегулювання від-
носин при наданні ритуальних 
послуг та функціонування місь-
ких кладовищ, відповідальності 
ритуальної служби, суб’єктів 
господарювання, які працюють 
на ринку ритуальних послуг, 
порядку організації поховань 
і ритуального обслуговування 
населення, пропонується за-
твердити рішенням виконавчо-
го комітету Боярської міської 
ради «Про затвердження Поло-
ження щодо порядку поховання 
та надання ритуальних послуг 
Комунальним підприємством 
«Міська ритуальна служба Бояр-
ської міської ради Києво-Свя-
тошинського району Київської 
області».

2. Обґрунтування прийняття 
Проекту регуляторного акта.

Враховуючи те, що відповід-
но до Закону України «Про по-
ховання та похоронну справу» 
організацію діяльності в галузі 
поховання на місцевому рівні 
здійснюють органи місцевого 
самоврядування в межах своєї 
компетенції, зазначена про-
блема може бути розв’язана за 
допомогою прийняття відповід-
ного регуляторного акта «Поло-
ження щодо порядку поховання 
та надання ритуальних послуг 
Комунальним підприємством 
«Міська ритуальна служба Бояр-
ської міської ради Києво-Свя-
тошинського району Київської 
області».

Ці проблеми не вирішують-
ся ринковими механізмами, а 
вирішуються тільки шляхом 
прийняття зазначеного регуля-
торного акта.

Ринковий механізм не пов-
ністю визначає сферу дії ри-
туальної служби та суб’єктів 
господарювання, які працюють 
на ринку ритуальних послуг, а 
прийняття цього акта дозво-
лить упорядкувати відносини 
між ритуальною службою та 
суб’єктами господарювання, 
які працюють на ринку ритуаль-
них послуг, шляхом укладання 
відповідних договорів. Також 

затвердження Положення щодо 
порядку поховання та надання 
ритуальних послуг Комуналь-
ним підприємством «Міська 
ритуальна служба Боярської 
міської ради Києво-Святошин-
ського району Київської облас-
ті» визначить порядок організа-
ції поховання та надання послуг, 
чітко зазначить обов’язки нада-
вачів ритуальних послуг та прав 
замовника цих послуг, допомо-
же покращити обслуговування 
населення в галузі похоронної 
діяльності шляхом інформу-
вання про суб’єктів господарю-
вання, які працюють на ринку 
ритуальних послуг. Прийняття 
запропонованого регуляторно-
го акта надасть можливість за-
твердити порядок розміщення, 
облаштування, утримання та 
охорону місць поховань, а та-
кож забезпечить виконання на 
території громади вимог чин-
ного законодавства 

3. Очікувані результати при-
йняття запропонованого регуля-
торного акта, у тому числі здійс-
нити розрахунок очікуваних 
витрат та вигод суб’єктів госпо-
дарювання, громадян та держави 
внаслідок дії регуляторного акта.

У разі прийняття запропо-
нованого регуляторного акта 
очікуються наступні результати:

• чітке визначення сфери дії 
ритуальної служби та суб’єктів 
господарювання, які працюють 
на ринку ритуальних послуг;

• упорядкування відносин 
між ритуальною службою та 
суб’єктами господарювання, 
які працюють на ринку риту-
альних послуг;

• визначання порядку орга-
нізації поховання та надання 
зв’язаних з ним ритуальних 
послуг;

• зазначення обов’язків на-
давачів ритуальних послуг та 
прав замовника цих послуг;

• затвердження порядку 
розміщення, облаштування та 
утримання місць поховань;

• підвищення якості похо-
ронного обслуговування.

Прийняття зазначеного рі-
шення дозволить упередити 
можливість виникнення непро-
зорих ситуацій між суб’єктами 
господарювання, територі-
альною громадою та органами 
місцевого самоврядування при 
наданні ритуальних послуг.

4. Цілі державного регулю-
вання.

Цілями державного регу-
лювання є: врегулювання пра-
вових відносин між органами 
місцевої влади та ритуальною 
службою, суб’єктами господа-
рювання у сфері надання риту-
альних послуг.

ПовідомЛення 

сфера впливу вигоди витрати
влада Відповідність нормативного акта до вимог чинного зако-

нодавства. Зменшення тіньового сектора при впроваджен-
ні діяльності в галузі поховання, створення стимулів для 
розвитку підприємництва, врегулювання відносин між 
органами місцевої влади, суб’єктами господарювання та 
територіальною громадою щодо організації та здійснення 
поховань на території громади

Процедура при-
йняття 
регуляторного акта,
витрат не 
передбачається

суб’єкти 
господарювання

Прозорість упровадження регуляторного акта, чітке зазна-
чення прав та обов’язків надавачів ритуальних послуг та 
механізм взаємодії з ритуальною службою

Витрат не 
передбачається

Громадяни Можливо прогнозувати, що внаслідок дії регуляторно-
го акта підвищиться впевненість споживачів в отриманні 
якісних ритуальних послуг, покращиться обслуговування 
населення в галузі похоронної діяльності шляхом інфор-
мування про суб’єкти господарювання, які працюють на 
ринку ритуальних послуг

Витрат не 
передбачається

5. Альтернативні способи до-
сягнення встановлених цілей, у 
тому числі ті з них, які не перед-
бачають безпосереднього дер-
жавного регулювання господар-
ських відносин.

У ході пошуку альтернатив-
них способів досягнення визна-
чених цілей доцільно розгляну-
ти такі можливості: 

• не затверджувати Поло-
ження щодо порядку поховання 
та порядок надання ритуальних 
послуг Комунальним підпри-
ємством «Міська ритуальна 
служба Боярської міської ради 
Києво-Святошинського райо-
ну Київської області»;

• урегулювання відносин 
між ритуальною службою, 
суб’єктами господарювання, 
які працюють на ринку риту-
альних послуг, а також гро-
мадянами, які користуються 
ритуальними послугами, без-
посередньо учасниками цих 
відносин;  

• затвердження положен-
ня про порядок поховання та 
надання ритуальних послуг 
Комунальним підприємством 
«Міська ритуальна служба Бо-
ярської міської ради Києво-
Святошинського району Ки-
ївської області» нормативним 
актом іншого органу.           

Відмова від уведення в дію 
запропонованого акта призведе 
до негативних наслідків,  а саме:

• неврегульованості право-
вих відносин у галузі поховання 
між суб’єктами господарюван-
ня, які працюють на ринку ри-
туальних послуг;

• невпевненості споживачів 
в отриманні ритуальних послуг;

• відсутності прозорості у 
правових відносинах між риту-
альною службою, суб’єктами 
господарювання, які працюють 
на ринку ритуальних послуг, а 
також громадянами, які ко-
ристуються ритуальними пос-
лугами;

Друга альтернатива може 
призвести до непрозорості у 
правових відносинах та неузгод-
женості дій між ритуальною 
службою, суб’єктами господа-
рювання, які працюють на рин-
ку ритуальних послуг, а також 
громадянами, які користуються 
ритуальними послугами.

Здійснення регулювання 
(затвердження положення) 
нормативним актом іншого ор-
гану не є можливим у зв’язку з 
тим, що, відповідно до Закону 
України «Про поховання та по-
хоронну справу», вирішення 
зазначених питань належать до 
повноважень органів місцевого 
самоврядування.

6. Переваги обраного способу 
досягнення встановлених цілей.

Запропонований спосіб для 
вирішення проблем очевидний, 
так як він:

• відповідає вимогам чинно-
го законодавства;

• розв’язує проблему в цілому;
• забезпечує покращення об-

слуговування населення в галу-
зі похоронної діяльності.

Запровадження в дію за-
пропонованого регуляторного 
акта – проекту рішення ви-
конавчого комітету «Про за-
твердження Положення щодо 
порядку поховання та надання 
ритуальних послуг Комуналь-
ним підприємством «Міська 
ритуальна служба Боярської 

міської ради Києво-Свято-
шинського району Київської 
області» є єдиним шляхом до-
сягнення визначеної мети.

Лише у такий спосіб, відповід-
но до вимог чинного законодав-
ства, можливо вирішити зазначе-
ні проблеми, враховуючи інтереси 
всіх учасників відносин у сфері 
надання ритуальних послуг.

7. Механізми і заходи, які за-
безпечать розв’язання визначе-
ної проблеми шляхом прийняття 
запропонованого регуляторного 
акта.

Механізмом розв’язання 
проблем, визначених у пункті 
1 цього аналізу регуляторного 
впливу, є запровадження єди-
них вимог до порядку орга-
нізації поховання та надання 
пов’язаних з ним ритуальних 
послуг, а також до порядку 
розміщення, облаштування та 
утримання та місць поховань, 
внаслідок чого можливе впо-
рядкування відносин між риту-
альною службою та суб’єктами 
господарювання, які працюють 
на ринку ритуальних послуг у 
відповідності до вимог чинного 
законодавства.

Ефективне впровадження 
методології проекту рішення за-
безпечить встановлення чіткого 
механізму відносин між риту-
альною службою та суб’єктами 
господарювання, які працюють 
на ринку ритуальних послуг, 
шляхом укладання відповідних 
договорів, визначить порядок 
організації поховання та на-
дання послуг, чітко зазначить 
обов’язки надавачів ритуальних 
послуг та прав замовника цих 
послуг, допоможе покращити 
обслуговування населення в га-
лузі похоронної діяльності.

8. Обґрунтування можливості 
досягнення встановлених цілей у 
разі прийняття запропонованого 
регуляторного акта.

Обставиною, що негатив-
но впливає на досягнення 
визначеної цілі, є відсутність 
затвердженого Положення 
щодо порядку поховання та 
надання ритуальних послуг 
Комунальним підприємством 
«Міська ритуальна служба Бо-
ярської міської ради Києво-
Святошинського району Ки-
ївської області».

Зазначених цілей можливо 
буде досягти, затвердивши цей 
регуляторний акт, а реальною 
можливістю вирішення зазначе-
них проблем, буде обов’язкове 
виконання цього регуляторного 
акта.

9. Оцінка можливості впро-
вадження та виконання вимог 
регуляторного акта, залежно від 
ресурсів, якими розпоряджають-
ся органи державної влади, ор-
гани місцевого самоврядування, 
фізичні та юридичні особи, які 
повинні впроваджувати або ви-
конувати ці вимоги.

Досягнення встановле-
них цілей шляхом прийняття 
цього рішення щодо затвер-
дження Положення щодо по-
рядку поховання та надання 
ритуальних послуг Комуналь-
ним підприємством «Міська 
ритуальна служба Боярської 
міської ради Києво-Свя-
тошинського району Київ-
ської області» є можливим 

Продовження на стор. 5
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Про затвердження Положен-
ня щодо порядку поховання та 
надання ритуальних послуг Кому-
нальним підприємством «Місь-
ка ритуальна служба Боярської 
міської ради Києво-Святошин-
ського району Київської області»

Відповідно до статті 28, 40, 
59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», За-
кону України «Про поховання 
та похоронну справу», Наказів 
Державного комітету України 
з питань житлово-комунально-
го господарства від 19.11.2003 р. 
№ 193, з метою врегулювання 
відносин при наданні ритуаль-
них послуг та впорядкування 
відносин при наданні послуг, а 

      Проект
БоярсЬКа місЬКа рада

КиївсЬКої оБЛасті
виКонавЧиЙ Комітет

ріШення
від ___ _______ 2016 року                     

№ ___/___
м. Боярка

саме: чіткому визначенні прав, 
відповідальності, обов’язків 
суб’єктів господарювання, які 
працюють на ринку ритуальних 
послуг, організації поховань і 
ритуального обслуговування 
населення, утримання кладо-
вищ та інших місць поховань, –
виКонКом місЬКої ради виріШив:

1. Затвердити Положення про 
порядок поховання та надання 
ритуальних послуг Комунальним 
підприємством «Міська ритуаль-
на служба Боярської міської ради 
Києво-Святошинського району 
Київської області».

2. Затвердити вартість ри-
туальних послуг на території 
Боярської міської ради, що 
надаються Комунальним під-
приємством «Міська ритуальна 
служба Боярської міської ради 
Києво-Святошинського району 
Київської області».

3. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
заступника міського голови, за 
відповідним напрямком.
місЬКиЙ ГоЛова            о. о. ЗаруБін

без найменших витрат як для 
суб’єктів господарювання, 
громадян, так і для органів 
місцевого самоврядування, 
негативний вплив від вве-
дення в дію запропонованого 
регуляторного акта не перед-
бачається. При досягненні ви-
значених цілей суб’єкти гос-
подарювання, територіальна 
громада, органи місцевого 
самоврядування не несуть до-
даткових витрат.

10. Оцінка ризику впливу зов-
нішніх чинників на дію запропо-
нованого регуляторного акта.

Зміни в чинному законодав-
стві є підставою для внесення 
змін до цього регуляторного 
акта або його припинення.

11. Обґрунтування, що ви-
годи, які виникають внаслідок 
дії запропонованого регулятор-
ного акта, виправдають витрати 
у випадку, якщо витрати та/або 
вигоди не можуть бути кількісно 
визначені.

Внаслідок прийняття цього 
регуляторного акта витрати та 
вигоди не змінюються. У той же 
час підвищується рівень відпо-
відальності ритуальної служби, 
суб’єктів господарювання щодо 
надання ритуальних послуг та 
впевненість населення в отри-
манні цих послуг шляхом дотри-
мання вимог Положення щодо 
порядку поховання та надання 

ритуальних послуг Комуналь-
ним підприємством «Міська ри-
туальна служба Боярської місь-
кої ради Києво-Святошинського 
району Київської області».

Не всі вигоди, які виникати-
муть унаслідок дії регуляторно-
го акта, можуть бути визначені 
кількісно, серед них є якісні:

• покращення обслуговування 
населення у галузі поховання;

• проведення ефективних 
заходів щодо узгодженості дій 
сумісної роботи в галузі похо-
вання між суб’єктами господа-
рювання, які працюють на рин-
ку ритуальних послуг;

• урегулювання правових 
відносин між ритуальною служ-
бою, суб’єктами господарю-
вання, які працюють на ринку 
ритуальних послуг, а також 
громадянами, які користуються 
ритуальними послугами;

• дотримання принципу вер-
ховенства закону.

12. Обґрунтування запропо-
нованого строку чинності регуля-
торного акта. 

Строк чинності цього регу-
ляторного акта планується не 
обмежувати, тобто постійний. 
Потреби визначити строк дії 
цього акта не існує через неви-
значеність строків, протягом 
яких будуть існувати правовід-
носини, що регулюються цим 
актом.

За підсумками аналізу від-
стеження його результативнос-
ті, а також у разі потреби з при-

йняттям урядом нормативних 
актів, до нього теж будуть уно-
ситися відповідні зміни згідно з 
регуляторною процедурою.

13. Визначення показників 
результативності дії регулятор-
ного акта.  

Показниками результатив-
ності дії затвердженого регуля-
торного акта є:

• розмір надходжень до дер-
жавного та місцевого бюджетів і 
державних цільових фондів;

• кількість укладених до-
говорів між ритуальною служ-
бою та суб’єктами господарю-
вання про надання ритуальних 
послуг;

• кількість суб’єктів господа-
рювання та громадян, на яких 
поширюватиметься дія регуля-
торного акта;

• кількість звернень грома-
дян та суб’єктів господарюван-
ня щодо їхніх прав, які передба-
чені чинним законодавством та 
цим регуляторним актом;

• розмір коштів та час, що 
витрачатиметься суб’єктами 
господарювання та фізичними 
особами, пов’язаних з виконан-
ням регуляторного акта;

• обсяги виконаного благо-
устрою кладовищ;

• рівень поінформованості 
суб’єктів господарювання та 
фізичних осіб з основних поло-
жень регуляторного акта.

Заходи з відстеження ре-
зультативності регуляторного 
акта будуть проводитись Кому-

нальним підприємством «Місь-
ка ритуальна служба Боярської 
міської ради Києво-Святошин-
ського району Київської облас-
ті». Базове відстеження цього 
регуляторного акта проведено 
до набрання ним чинності.

Повторне відстеження буде 
здійс-нено через рік після на-
брання ним чинності, періо-
дичне відстеження результа-
тивності регуляторного акта 

здійснюватиметься 1 раз на 
кожні 3 роки, починаючи з дня 
закінчення заходів з повторно-
го відстеження результативнос-
ті цього акта.

Відстеження результатив-
ності регуляторного акта буде 
здійснюватись шляхом аналізу 
звернень громадян і юридичних 
осіб, статистичних даних та ін-
ших облікових документів.

Продовження зі стор. 4

Вже минув рік, як пішла у засві-
ти Ніна Феодосіївна Харчук. Заслу-
жений журналіст України, патріот і 
великий друг нашої газети.

Рік без неї став для колекти-
ву справжнім випробуванням 
на міцність, стійкість, чесність 
та вірність високим ідеалам 
служіння Слову. Саме цьому 
Ніна Харчук навчала доньку та 
онуків, а також молодших жур-
налістів, зокрема, і мене.

Як директор КП «ІА «Бо-
ярка-інформ» у 2006-2007 рр., 
головний редактор інформ-
агентства з 2013 і донині, хочу 
відзначити величезний внесок 
Ніни Феодосіївни у розвиток 
місцевої преси, зокрема газети 
«Боярка-інформ».

Усі визначні події з життя 
України та Боярки знаходили 
жвавий відгук в її душі та відоб-
ражалися на сторінках газети.

Живий та допитливий ро-
зум, енциклопедичні знан-
ня, шалене почуття гумору та                     

надзвичайно добре серце – та-
кою вона залишилась для нас, її 
щирих друзів.

Знаю, що в ці дні її дух знову 
відвідує людей та місця, з якими 
були пов’язані знакові події її 
життя. Вірю, що в ці дні вона – з 
нами. Мабуть, пораділа б разом 
з нами, журналістами, успіхам, 
поспівчувала б невдачам. По-
дала б руку допомоги та завжди 
підставила дружнє плече.

Так важко йти далі, зна-
ючи, що друзі залишаються по-
заду. Але що стосується Ніни 
Феодосіївни, можна з певністю 
сказати: такий Друг завжди зна-
ходиться поруч. Адже можна 
подумки звернутися до неї за 
порадою. Запитати себе, а як би 
вчинила вона?

Ніна Харчук володіла здат-
ністю завжди опиратися руй-
нівним ударам долі, знаходити 
єдино вірний шлях, добирати 
найточніше Слово.

Дай нам, Боже, бути такими ж.
Тетяна Зубкова

Пам’ятаЄмо

ріК БеЗ друГа

КЗ Київської обласної ради 
«Київський обласний протитубер-
кульозний диспансер», що розмі-
щений за адресою: Київська обл., 
м. Боярка, вул. Комсомольська, 
23, має намір отримати згідно із 
законодавством України дозвіл 
на викиди забруднюючих речо-
вин в атмосферне повітря. 

Стаціонарними джерелами 
викидів є: опалювальні, водо-
грійні котли, установка з ути-
лізації відходів, що працюють 
на природному газі. Основни-
ми забруднюючими речови-
нами, що викидаються, є: ді-
оксид азоту – 0,110 т/рік, оксид         

вуглецю – 0,319 т/рік, речо-
вини у вигляді суспендованих 
твердих частинок, недиферен-
ційованих за складом – 0,006 т/
рік, діоксид сірки – 0,02 т/рік, 
хлористий водень – 0,004 т/рік. 

Викиди не перевищують 
нормативи гранично-допусти-
мих викидів і гігієнічні норма-
тиви. 

Збір зауважень і пропозицій 
громадян проводиться впродовж 
місяця з дати подачі повідомлен-
ня в газеті Києво-Святошин-
ською районною державною ад-
міністрацією за адресою: 03115, 
м. Київ, пр. Перемоги, 126,     
тел.: (044) 454-47-20.

Заява Про наміри

25 червня в с. Жорнівка 
відбулося урочисте перепохо-
вання останків чотирьох не-
відомих бійців, які загинули 
в околицях цього села в роки 
Другої Світової війни, захища-
ючи підступи до Києва.

Відшукали безіменних ге-
роїв бійці двох спеціалізова-
них пошукових груп Всеукра-
їнського благодійного фонду 
пошуку «Пам’ять» – «Корча-
гінець» (командир – Володи-
мир Остролуцький) та «Верти-
каль» (командир – Володимир 
Жарко).

«Звісно, ми намагаємося 
встановити ім’я кожного зна-
йденого нами бійця, – розпо-
відає боярчанин Олег Оста-
пенко. – Коли це вдається, 
передаємо останки рідним 
солдата, на батьківщину. Якщо 
ж ні (за відсутності «смертного 
медальйону», підписаних осо-
бистих речей тощо), здійснює-
мо перепоховання в тій місце-
вості, де боєць загинув. 

Саме ці солдати були, ймо-
вірно, бійцями 175-ї стрілець-
кої дивізії. На жаль, іденти-
фікувати їх не вдалося. Лише 
впродовж останнього часу 
спільними зусиллями укра-
їнських та російських пошу-
ковців було повернуто з не-
буття та перепоховано з усіма 
належними почестями 49 
бійців. Коли почалася наша 
тісна співпраця, російські 
пошуковці зазначили: «Ми 
кардинально змінили свою 
думку про Україну. Коли                          

нормальні люди роблять за-
гальну важливу справу, по-
літичні суперечки просто 
зникають». Та особисто мене 
найбільше вразили слова од-
ного з священиків: «Сьогодні 
мертві піднімаються з землі, 
щоб живі схаменулися».

Останки невідомих сол-
датів були відспівані у Хрес-
товоздвиженському храмі с. 
Жорнівка. Поминальну па-
нахиду відслужив настоятель 
храму о. Віталій. 

До присутніх звернулися 
сільський голова с. Княжичі 
та Жорнівка Олена Шинка-
ренко, голова Києво-Свято-

шинської районної організа-
ції ветеранів війни Анатолій 
Пастовенський, заступник 
командира СПГ «Корчагі-
нець» по зв’язках з громад-
ськістю та ЗМІ Олег Остапен-
ко, жителі с. Жорнівка. 

Поховали невідомих героїв 
біля пам’ятника Невідомому 
солдатові під трикратний залп 
зі зброї періоду Другої Світо-
вої війни. Цей останній вій-
ськовий салют забезпечили 
бійці СПГ «Вертикаль» в ав-
тентичній формі тих часів.

Радіслав Кокодзей

соЛдати ПіднімаЮтЬся З ЗемЛі, 
ЩоБ Знову ЗаХистити ЗемЛЮ
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З 22 до 27 червня Галяви-
на зльотів, що між Бояркою та 
Забір’ям, приймала нових гос-
тей. Цього разу – учасників роле-
вої гри живого типу «Мозаїка: три 
світи».

Не встигли зникнути з Га-
лявини останні намети бар-
дів – учасників фестивалю 
авторської пісні «Лісова Фі-
єста – 2016», а вже нові жите-
лі почали заселяти це здавна 
обжите різноманітним твор-
чо-спортивним людом місце. 

Здається, потрапив у якийсь 
паралельний світ. Ось іде назус-
тріч колоритна пара: поважна 
дама у дорогій вечірній серед-
ньовічній сукні й діамантовій 
короні та впевнений чоловік у 
дорогому камзолі, з ретельно 
підстриженою борідкою та ще й 
при шпазі. 

Вдалині легким привидом 
через чагарі гайнула істота, схо-
жа на лісову мавку, а за нею – 
всезнаючий друїд, на химерний 
посох спираючись. А на пе-
ньочку чимось ласують панда у 
шовковому китайському халаті 
та цапоподібний сатир, зовсім 
не помічаючи одноокого пі-
рата, який з цікавістю за ними 
спостерігає. 

на Перетині реаЛЬностеЙ

Роздивляючись на тих чу-
дернацьких прибульців, ледь не 
проґавив дороговказ на узбіччі 
лісової стежини: «Замок чаклун-
ки Буті Бей». «Мабуть, – по-
думав я, – кіно знімають», – і 
рушив, інтуїтивно шукаючи кі-
нокамери, пересувні гримерки, 
потужні прожектори та інші 
атрибути знімального майдан-
чика. Нічого подібного на очі 
мені так і не потрапило. Більше 
того, незабаром з’ясувалося, що 
моє припущення щодо «кіно» 
виявилося абсолютно хибним.

Перед замком, який був дуже 
схожий на середньовічну алхі-
мічну лабораторію, мене зустрів 
Головний Відьмак на ймення 
Тарас. Саме він люб’язно про-
вів мене – у супроводі двох та-
уренів (мінотаврів, схожих об-
ладунками на давньоримських 
легіонерів) – до одного з орга-
нізаторів тієї чудасії. 

Ми обираємо простір, бо у 
часу й епох кордонів немає

Знайомимося. «Олексій 
Скоріков, вільний майстер», – 
представляється мій співроз-
мовник і замовкає, терпляче 
чекаючи на мої запитання. 

– І багато вас тут? – вказую ру-
кою на компанію тролів та ельфів, 
які проводять неподалік якийсь 

дивний ритуал, зовсім не зверта-
ючи уваги на стороннього. – Звід-
ки учасники (кивок головою в бік 
групи гоблінів, що готуються до 
атаки)? – і вже готуюсь почути 
у відповідь назви фантастичних 
книжок. Та відповідь цілком реа-
лістична:

– Це – невелика гра лампо-
вого типу. Задіяно приблизно 
60 осіб. Учасники – від 21 до 40 
років, більша половина – сту-
денти, переважно з Києва. Є 
кілька осіб з-під Одеси, Черкас 
та Вінниці. Я сам недавно жив 
у Вінниці.

– Тому й «Мозаїкою» назива-
ється, виходячи з географії учас-
ників?

– Розумієте, всі ці дні ми 
житимемо у трьох вигаданих 
світах: Анджея Сапковського 
(«Відьмак»), Роберта Сальвато-
ре («Neverwinter») та світі попу-
лярної гри «World of Warcraft». 
Звідси й назва: «Мозаїка: три 
світи».

– Житимете у трьох вигада-
них світах. А, власне, для чого? 
В чому сенс?

– На нашу думку, таке пере-
втілення дає можливість від-
воліктися від повсякденної ру-
тини, дозволяє трохи пограти 
зі своїми емоціями та скинути 

негатив, яким щедро обдаровує 
всіх нас повсякденне життя. А 
ще – можливість просто роз-
слабитися й отримати позитив 
від спілкування з природою та 
близьких по духу людей, які 
мають однакові захоплення. 
Якщо простіше, активний і ці-
кавий відпочинок на природі з 
елементами психологічного ре-
лаксу.

– Саме в Боярці?
– Цього разу – як і три роки 

тому – у Боярці. Природа у вас 
просто чудова, та й офіційні 
дозволи (наприклад, від тих 
же лісників) отримати неваж-
ко. Взагалі ж граємо в Полтаві, 
Черкасах, плануємо наступну 
гру провести під Одесою. 

– І що ж включає в себе гра? 
З яких етапів чи елементів скла-
дається?

– Якщо говорити про най-
більш видовищні, серед них 
турніри на зразок лицарських 
(адже більшість моїх товаришів 
по грі займаються історични-
ми реконструкціями), містичні 
ритуали (по великому рахун-
ку – гра зі своєю фантазією) та 
фаєр-шоу. Взагалі ж цього разу 
особливого видовища ви не по-
бачите. Адже саме ця гра, перш 
за все, про внутрішні пережи-
вання персонажів, про те, як 
вони відносяться до того, що 
опинилися не в звичному для 
себе, а в іншому світі, в якому 
все не так. Тому з уламків вони 

намагаються або зібрати ста-
ре, або створити нове. Якщо 
відкинути фантастично-каз-
кове оформлення, то сама по 
собі ситуація, з огляду на події 
останніх двох років, цілком ре-
алістична. 

– Що потрібно для участі у 
грі: членство в клубі, історично 
правдиві костюми, знання фан-
тастичної літератури?

– У грі може взяти участь 
будь-то з бажаючих. Щодо кос-
тюмів, то відсотків на 50 – витвір 
фантазії, відсотків на 25-30 – ре-
конструкція за «першоджерела-
ми», а залишок – щось середнє 
між першим і другим, помноже-
не на вимоги зручності та міц-
ності. Адже в цих костюмах ми 
не просто живемо кілька днів за 
будь-яких природно-погодних 
умов, а й використовуємо їх у на-
ступних іграх. 

Із паралельного світу – додому
День пролетів, немов одна 

мить, а приємна нічна прохо-
лода турботливо пестить роз-
пашіле обличчя. Аж раптом 
розступилася темрява (хоч на 
годиннику – майже північ!), 

полохливо шарпнулася до гуща-
вини та й причаїлася там, заво-
рожено вдивляючись у вогнен-
ні квіти, які немов за помахом 
чарівної палички розпустилися 
просто на піску в центрі просто-
рої галявини. Не хвилюйтесь, 
шановні читачі: це ніякі не чари. 
Просто двоє учасників гри від-
значали річницю свого весілля 
(цілком реального – зі штам-
пами в паспортах, каблучками 
та весільним фотоальбомом). 
А відтак вирішили подарувати 
всім присутнім фаєр-шоу влас-
ного виробництва. Ну як тут не 
залишитися?

Після вистави приборку-
вачів вогню літня ніч стала ще 
темнішою. Лише тепер згадав, 
що електричний ліхтарик за-
лишився вдома, а без нього 
вночі навіть у боярському лісі 
заблукати можна. «Та не хви-
люйтесь, – немов прочитала 
мої думки грайлива Суккуб з 
кокетливо загнутими ріжками 
та довгим хвостом, матеріалі-
зуючись просто з непрогляд-
ної пітьми. – Не заблукаєте: 
ми трохи допоможемо, тож за 
годину вже вдома будете», – і 
просто вказала напрям рукою.

…Гарно йти нічним лісом, 
легко. А тиша така густа, що 
вдихаєш її разом з таємничим 
ароматом лісових квітів, на 
денній спеці настояному, і на-
дихатися нею не можеш! А ще – 
зорі: сяють просто над головою, 

підморгують таємниче, своєю 
космічною енергією все єство 
щедро наповнюють. Ось коли 
ними помилуватися досхочу 
можна! Бо під ноги можна й 
не дивитися: все одно нічого в 
пітьмі не побачиш.

Скінчився ліс – до дому ру-
кою подати. Мимоволі озираю-
ся: за спиною – пітьма суціль-
ною стіною, незрозумілими 
нічним звуками перевита, світ-
лом зірок та світляками трухля-
вих пеньків таємниче підсвіче-
на. Лише здалося на мить, що 
майнуло в темряві чи то крило, 
а чи сукня білосніжна, й нена-
че тихий сміх з пітьми долинув. 
Звісно, гра залишилася там, на 
Галявині, а її учасники, мабуть, 
вже солодко сплять у своїх на-
метах, бо ж ранок скоро. Та 
лише зараз звернув увагу на те, 
що жодного разу на нічній лісо-
вій стежині не спіткнувся і в лі-
сових хащах не заблукав. Може, 
й справді прибульці з паралель-
них (книжкових і фантастич-
них) світів допомогли?

Радіслав Кокодзей        
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30 червня у Центрі соціаль-
но-психологічної реабілітації 
відбулось засідання комісії з 
питань перейменування або 
присвоєння назв вулицям, 
провулкам, тупикам, площам, 
паркам, скверам, проїздам, 
майданам у м. Боярка.

На розгляд членів комі-
сії було винесено звернення 
жителів вулиці Героїв Не-
бесної Сотні, яка до пере-
йменування носила ім’я 
Островського.

Зі вступним словом ви-
ступила голова комісії – за-
ступник міського голови Те-
тяна Кочкова. Вона озвучила 
присутнім суть проб-леми: 
на думку жителів, ця вулиця 

недостатньо благоустроєна 
і навіть незаасфальтована, 
щоб носити таке високе ім’я.

У роботі засідання взя-
ли участь представники 
громадськості. Відбулось 
досить жваве обговорен-
ня цього питання. Зокрема, 
йшлося про те, що слід до-
класти зусиль, аби вулиця 
була достойною називатись 
на честь  Героїв Небесної 
Сотні.

Більшістю голосів комі-
сія вирішила рекомендувати 
міській раді залишити без 
змін рішення щодо пере-
йменування цієї вулиці, тоб-
то залишити назву Героїв 
Небесної Сотні.

КоЛи верстався номер

Знову Про 
ПереЙменування вуЛицЬ

моЛода КартоПЛя, ЗаПеЧена в соЛі
Знадобиться: 1 кг картоплі, 1 кг солі.

Приблизно однакові за розміром картоплини, не чистячи, помити, викласти в невисоку жа-
ростійку посудину, засипати сіллю й поставити в гарячу духовку на 30 хвилин. Не переймайтеся, 
картопля пересоленою не буде.

Картопля… Здавалося б, ну 
що в ній особливого? Звичайний 
овоч, який не має якихось особли-
вих смакових властивостей, вель-
ми нехитрий і навіть банальний. 
Але всі ці слова перестають мати 
будь-який сенс, варто лише при-
готувати щось з молодої картоплі. 

Купили ви її на ринку чи ви-
ростили на дачі – це не має зна-
чення: молода картопля буде 
смачною і дуже апетитною, якщо 
правильно приготувати. Її навіть 
зовсім не обов’язково чисти-
ти, досить лише добре промити 
від землі, а тонка шкірка навіть 
додасть особливої пікантності, 
особливо при смаженні. 

У шкірці молодої картоплі 
багато вітамінів, мінералів та ін-
ших корисних речовин, харчові 
волокна, а також речовини, які, 

на думку вчених, мають позитив-
ну дію на організм при тахікардії, 
алергічних реакціях і больовому 
шоці.

Пропонуємо приготувати 
надзвичайно смачні страви з 
молодої картоплі.

КартоПЛяне менЮ

моЛода КартоПЛя
 По-сеЛянсЬКи З 
ПаПриКоЮ

Знадобиться: 1,5 кг моло-
дої картоплі, 3 ст. л. рослинної 
олії, солодка мелена паприка, 
чорний мелений перець, сіль.

Дрібні бульби молодої 
картоплі промити, розріза-
ти на 4 частини. Рослинну 
олію перемішати з паприкою, 
перцем і сіллю, запанірувати 
в суміші шматочки карто-
плі, розкласти на застелено-
му фольгою деку і запікати 
вгору шкіркою півгодини, 
накривши фольгою також 
зверху, згодом фольгу звер-
ху прибрати, щоб картопля 
зарум’янилася.

ШаШЛиК З 
моЛодої 
КартоПЛі в БеКоні

Знадобиться: 200 г бекону 
в нарізці, 15 дрібних молодих 
картоплин, 1 ст. л. приправ і 
спецій для картоплі за смаком.

Готувати можна на ман-
галі або грилі. Якщо на грилі, 
то потрібно змастити решіт-
ку олією. Неочищені буль-
би обгорнути довгими тон-
кими смужками бекону, на 
кожен шампур нанизати по 
3-4 бульби, обсипавши з усіх 
боків приправами. Періо-
дично повертаючи шампури 
впродовж 20-25 хв, смажити 
шашлик до готовності.

саЛат 
«ЛітніЙ»

 Знадобиться: 200-300 г 
молодої картоплі, 2 огірки, 2 
помідори, кілька стебел селе-
ри, 0,5 склянки сметани, зе-
лень петрушки й кропу.

Картоплю відварити, на-
різати кружечками, якщо 
вона більша, а маленьку 
можна давати цілою. Огірки, 
помідори, стебла селери теж 
нарізати, додати до картоплі. 
Посолити, поперчити, дода-
ти зелень кропу й петрушки, 
заправити сметаною.

Один з популярних сервісів 
останнього часу — Uber — 30 черв-
ня розпочав роботу в Києві. Свою 
скандальну популярність програ-
ма отримала тому, що послуги, які 
пропонуються, обходяться корис-
тувачеві набагато дешевше, ніж 
від компаній таксі. 

Для того, щоб стати так-
систом Uber, необхідно просто 
встановити на смартфон відпо-
відну програму і мати машину, 
вік якої не перевищує п’яти ро-
ків. В Україні Uber буде працю-
вати тільки з водіями, у яких є 
ліцензія на перевезення і довід-
ка про несудимість. 

Якщо таксист хоче працюва-
ти з компанією безпосередньо, 
то йому необхідно оформитися 
як ФОП (фізична особа-підпри-
ємець). В якості альтернативи, 
водії можуть працювати через по-
середника, який буде стягувати 
плату за свої послуги. Клієнтові 
програми потрібно лише вказати 
маршрут, за яким йому необхідно 
проїхати, і він може в режимі он-
лайн спостерігати за пересуван-
ням машини, яка виїхала за ним. 
Замовлення отримує найближ-
чий до місця виклику водій. Щоб 
прийняти замовлення, у шофера 
є 10-12 секунд, інакше заявка клі-
єнта буде передана іншому. 

Тарифи в Uber формують-
ся так: базова ставка (плата за           

подачу) + тариф за кілометр + 
тариф за хвилини. Подача маши-
ни коштує 25 грн., вартість 1 км – 
4,5 грн., хвилина в дорозі – 40 коп. 
Мінімальний тариф – 40 грн. 

Водій повинен відповідати 
трьом критеріям: він не про-
сиджує штани на околиці, де 
важче отримати замовлення; 
приймає 8 з 10 замовлень; має 
рейтинг не нижче 4,7. Якщо 
все сходиться, то він буде отри-
мувати погодинну ставку на-
віть при відсутності замовлень. 
Ставка залежить від часу доби, 
дня тижня і становить від 50 
грн./год. вночі в робочі дні до 
180 грн./год. у п’ятницю ввечері 
або вночі у вихідні дні.

Ще одна важлива особли-
вість Uber – безготівкові плате-
жі. Водії не мають права брати у 
клієнта готівку, всі оплати від-
буваються платіжною карткою 
через додаток.

Щоб скористатися сервісом, 
потрібно завантажити додаток 
для iOS, Android або Windows, 
після чого пройти процеду-
ру реєстрації, вказавши дані 
платіжної карти. Ваш акаунт 
прив’язаний до номера телефо-
ну і адреси електронної пошти.

Після цього користувач по-
бачить на карті найближчі авто-
мобілі, може задати потрібний 
маршрут і відразу ж побачити 
орієнтовну вартість.

аЛЬтернатива таКсі?
новинКа



ГоросКоП відПоЧинКу
Овен

Зірки рекомендують не 
перетворювати відпустку в 
безглузде лежання на піс-
ку й поїдання продуктів 
по системі «все включено». 
Рекомендовано відвіда-
ти пам’ятки країни пере-
бування, познайомитись з 
місцевою кухнею і націо-
нальними традиціями. Для 
одиноких Овнів така поїзд-
ка може стати доленосною. 

Телець
У цей період будуть надзвичайно успішними та 

корисними відрядження по роботі. Це принесе ве-
ликі плоди і буде відзначено у вигляді матеріальної 
винагороди або навіть кар’єрного росту. А з сере-
дини серпня до кінця року більш вдало пройде від-
починок. Вас чекають розваги та любовні пригоди. 

Близнюки
У липні для спокійного відпочинку, розслаб-

лення й усамітнення надайте перевагу відпочинку 
біля води. Якщо назріла необхідність поправити 
здоров’я, то зробіть це з 5 по 12 вересня. Лікувальні 
процедури будуть сприйняті вашим організмом з ра-
дістю, і як велике благо.

Рак
Найуспішнішим для далекої поїздки періодом буде 

кінець червня і аж до 21 липня. У цей час зірки реко-
мендують побачити щось нове. Екскурсійні поїздки бу-
дуть для вас найбільш бажаними та корисними. А жива 
музика й танці принесуть душевне задоволення. Та не 
слід надмірно захоплюватися скороминущим романом.

Лев
Зірки рекомендують розрахувати свою відпустку 

самостійно. А саме: просто купити квитки на літак 
або поїзд, забронювати номери в готелі й виїхати до-
сліджувати ті краї, де ви ще не бували, або куди так 
довго не виходило вибратися всією родиною. Нині 
найвдаліший час для такої подорожі.

Діва
Зараз вам буде складно зібратися в дорогу. Все 

слід робити з гарним запасом часу. Тож краще ґрун-
товно підготуватися. Адже найкращий час для по-
їздки починається з вересня. Вам необхідно побува-
ти за кордоном. Це змінить вас на краще й відкриє 
безліч нових можливостей. 

Терези
Вам рекомендовано проводити відпустку в компа-

нії з коханою або близькою людиною, можливо, роди-
чами. Головний орієнтир при виборі супутника — ваш 
особистий комфорт. Настав найбільш вдалий період 
для тривалих поїздок за кордон, але ви здатні прекрас-
но провести відпустку і вдома.

Скорпіон
Відпустку найкраще провести на одному місці, 

не переміщаючись. Це може бути затишний буди-
ночок на березі моря, річки чи озера. Огляд місце-
вих визначних пам’яток і прогулянки будуть для вас 
приємними, а спілкування з новими людьми пода-
рує нові знання, які принесуть користь у роботі. 

Стрілець
Вам доведеться трохи потерпіти, адже найкра-

щий період для відпочинку – початок серпня і ко-
роткий період з 20 по 28 листопада. У цей час у вас 
буде маса емоцій, а в фінансовому плані відпустка 
не стане ударом для бюджету.

Козеріг
Надайте перевагу спокійному відпочинку біля 

води. Спланувати тривалу поїздку зірки рекоменду-
ють з 3 липня до 17 серпня. У ці дні ніхто й ніщо не 
здатне перешкодити вашому відпочинку. Спробуй-
те обійтись без екстриму. На вересень-жовтень по-
їздки краще не планувати.

Водолій
Період буде дуже вдалим для туристичного похо-

ду. І чим складнішим буде маршрут подорожі, тим 
цікавіше для вас, і тим більше позитивних емоцій 
ви отримаєте. Від подорожей в інші країни краще не 
відмовлятися: можливо, що далеко від дому для вас 
відкриються несподівані перспективи. 

Риби
Постійний рух, активне проведення часу будуть 

найбільш успішними в плані відпочинку для Риб. У 
цей період можна махнути за кордон автобусним ту-
ром. Море вашого життя буде спокійним. Саме час 
підлікувати нерви та поправити здоров’я, яке ви не 
дуже-то балували в минулому році.
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25-26 червня на Церковному 
ставку відбувся чемпіонат з ри-
боловлі серед членів громадської 
організації «Відродження Прит-
варки».

Тільки справжні рибалки зна-
ють, які пристрасті вирують під 
час «тихого полювання». Саме 
такою була ця доба. Змагання 
розпочались з 8:00 25 червня і 
тривали до 8:00 наступного дня.

У чемпіонаті серед дорослих 
взяли участь 9 команд по 2 учас-
ника в кожній.

Звісно, переможця визна-
чали за допомогою зважування 
виловленої риби.

Почесне ІІІ місце з уловом 
вагою 3,480 кг вибороли Ми-
хайло Бай та Юрій Уміров.

Срібними призерами стали 
Валентин Лупич та Олександр 
Вдовиченко, які наловили 3,600 
кг риби.

Беззаперечну перемогу ко-
манді у складі Юлії та Ігоря 
Семченків приніс красень-ко-
роп вагою 5,600 кг. Загальна 
вага їх улову склала 7,600 кг.

Також взяли участь 4 дитячі 
команди. Їх змагання тривали з 
8:00 до 20:00.

Третє місце виборола команда 
«Зірочка» у складі Вадима Козин-
ця та Валерія Петриченка, друге – 
команда «Орли» у складі Данила 
Різникова та Владислава Духлія. 
А переможцями серед юних ри-
балок стала команда «Стара Бо-
ярка» у складі Максима Лупича 
та Володимира Нерощина.

Після зважування усю ви-
ловлену рибу відпустили у ста-

вок. Короп-переможець, ворух-
нувши хвостом, важко пішов у 
воду. 

Як розповів голова ГО «Від-
родження Притварки» Вален-
тин Лупич, нині організація 
об’єднує понад 100 любителів 
риболовлі. Учасники організа-
ції традиційно опікуються збе-
реженням боярських водойм, 
обкошують береги, дбають про 
санітарний стан, зарибнюють 
ставки.

«Користуючись нагодою, 
хочу подякувати депутату Бояр-
ської міської ради Олександру 
Боднюку, який постійно під-
тримує нашу громадську орга-
нізацію. Цього разу він також 
допоміг в організації та прове-
денні змагань, придбанні наго-
род для переможців. Цього року 
до проведення змагань долу-
чився приватний підприємець 
Григорій Череватий, власник 
магазину «Рибалка» у м. Боярка, 
який надав призи для дитячих 
змагань», – повідомив Вален-
тин Лупич.

Традиційно ГО «Відроджен-
ня Притварки» варить смачну 
юшку для боярчан під час свят-
кування Івана Купала. Цього 
року вони також обіцяють при-
гостити усіх, хто прийде на Іва-
на Купала до Лодочного ставка, 
де відбудеться народне гуляння.

і риБКу вКинуЛи у воду

втрачене свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно індексний номер 32126034 від 

12.01.2015 року – земельну ділянку для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею 0,0807 га (кадастровий номер 
3222486603:02:004:5059) за адресою Київська обл., 

Києво-святошинський район, с. нове, вул. сагайдачного, 
видане іванчуку андрію михайловичу, вважати недійсним.

ЗаПроШуЄмо на святКування дня івана КуПаЛа
6 липня о 17:00 біля Лодочного ставка (вул. Київська) за підтримки громадських організацій: 

«Відродження Притварки», «Наше місто», «Учасники АТО Києво-Святошинського району» та 
«ГРУПА ПАТРІОТ» відбудеться народне гуляння. Запрошуємо всіх охочих долучитись до народних 
традицій, скуштувати смачну юшку та отримати задоволення від перебування на природі.

на ЙосиПсЬКому ставКу відБудетЬся туристиЧниЙ ЗЛіт
Туристичний клуб «Іскра» запрошує всіх любителів активного відпочинку взяти участь у що-

річному туристичному зльоті на Йосиповському ставу, який відбудеться з 1 до 3 липня. 
Заїзд до наметового містечка починається ввечері 1 липня. Наступного дня, 2 липня, о 9 годині ранку 

розпочнеться реєстрація учасників зльоту. У програмі передбачено розваги та квест-змагання для почат-
ківців віком від 12 до 16 років. Діток та дорослих будуть чекати мотузяний перехід, гребля на байдарках, 
спортивне орієнтування на місцевості, ігри на свіжому повітрі, скеледром. 

3 липня о 9 годині розпочнуться змагання для наймолодших туристів віком від 5 до 11 років.
Організаційний внесок 30 грн. Попередня реєстрація за тел.: 067 504 76 68, Олександр.

анонс


