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Літо. Колись ця пора року у 
дітей асоціювалася з піонерськи-
ми таборами відпочинку. Нині 
маємо можливість вибирати – 
скаутські, спортивні, творчі. 

У Боярці під час канікул ди-
тячі мрії здійснювалися в уні-
кальній країні, яка вже третій рік                      
поспіль у липні табориться на 
базі «Укрцентркадриліс».

Мова про табір миру 
«Peace camp». Організатор – 
молодіжна громадська орга-
нізація «KYIV YMCA». Спон-
сор – Боярська міська рада, 
яка профінансувала харчуван-
ня та проживання волонте-
рів. Психологічний супровід 
традиційно здійснює Центр 
соціально-психологічної реа-
білітації населення, який вже 
третій рік проводить індивіду-
альну роботу з родинами, діти 
з яких відпочивають в таборі, 
та на основі психологічних 
особливостей кожної дитини 
формує загони.

Розрахований табір на дві 
зміни. Під час І зміни (3-9 лип-
ня) в таборі відпочили 68 дітей 
віком від 9 до 16 років. Це діти 
з родин учасників АТО, пере-
селенців, з багатодітних та не-
повних родин, діти-сироти та 
непільговики. Зараз, коли ви 
читаєте ці рядки, в таборі пра-
цює ІІ зміна, яка фінішує 16 
липня. 

Тут здійснюються мрії
Кожний день в «Peace camp» 

наповнений цікавими занят-
тями, іграми, конкурсами. Як 
розповіла викладач економіч-
них дисциплін й акторської 
майстерності Тетяна Белун, яка 
в таборі працює старшою вожа-
тою та відповідає за веселощі, 
табір «Peace camp» від подібних 
відрізняється всім! Зокрема, 
новою системою неформальної 
освіти, яка передбачає не лише 
розваги, а й навчання дітей 

новому, що допоможе їм реалі-
зуватися в житті. «Ви лише уя-
віть, – захоплено говорить пані 
Тетяна, – дитина 8 років слухає 
лекції з тайм-менеджменту, з 
фінансової грамотності, поста-
новки та досягнення цілей! Не 
кожний дорослий має такі зна-
ння. Але ці лекції побудовані 
так, щоб зацікавити дітей». 

Ще одна відмінність та-
бору «Peace camp» у тому, що 
тут кожного року, враховуючи      
досвід попереднього літа, змі-
нюють або доповнюють форми 
роботи з дітьми. Ось як про це 
розповідає волонтер організа-
ції «KYIV YMCA» та керівник 
проекту «YMCA KYIV Peace 
camp» Юлія Поливко: «Від-
мінність цього року від ми-
нулого полягає в тому, що ми 
змінили програму. У першій –                                                          
навчальній – половині дня ми 
говоримо про фінансову грамот-
ність, вчимося заощаджувати, 
зберігати, заробляти, інвесту-
вати, комунікацію, про права 
людини та дитини, мрії й цілі 
та шляхи їх досягнення тощо, у 
другій – розважаємось. 

Під час І зміни діти були 
об’єднані в змішані вікові групи. 
Ми вперше додали скаутську 
програму та задіяли своєрідну 
школу лідера, в якій старші діти 
вчилися організовувати та про-
водити квести. І додали блок 
антибулінг – програма знань, 
спрямованих проти цькування. 
При цьому традиційно приді-
ляємо багато уваги духовно-ін-
телектуальному та фізичному 
розвиткові дітей, подаючи не-
обхідні знання й відпрацьову-
ючи вміння та навички дітей в 
ігровій формі».

Щовечора проводиться під-
сумковий захід, який дуже по-
добається дітям і є надзвичайно 
важливим для вожатих-лідерів. 
Це – «Свічка»: обговорення в 
своїй сім’ї-загоні прожитого дня.

Вожатий-лідер – спосіб життя
Табір миру «Peace camp» – 

це 6 сімей-загонів, де на 10 
дітей припадає по два лідера. 
Саме вони й забезпечують ці-
каве й незабутнє життя під час 
зміни. 

Лідери-вожаті – це студен-
ти навчальних закладів Киє-
ва, а також ті, хто вже закінчив         
навчання, але під час своєї від-
пустки вирішили попрацювати 
волонтерами. Що ж змушує їх 
відмовитися від власного літ-
нього відпочинку, що приваб-
лює в роботі з дітьми? 

Наприклад, Юлія Поливко 
за освітою – юрист. Свій шлях 
до дитячих сердець знайшла 
завдяки відвіданню Канади: 
«Коли я була волонтером в Ка-
наді, вперше побувала в міжна-
родному таборі, від чого була в 
шаленому захваті. До України 
повернулася зі стійким пере-
конанням, що і тут це потрібно 
робити. Адже діти дуже різні, з 
різних сімей, а за ці 7 днів вони 
розкриваються, починають 
активно спілкуватися. Ми ре-
тельно плануємо кожну гру, яку 
проводимо. В ігровій формі да-
ємо дітям життєві навички, які 
знадобляться їм у майбутньому. 
Головне завдання – навчити ді-
тей жити в команді, в колективі, 
в соціумі, думати та аналізувати, 

висловлювати свою точку зору, 
сприймати людей такими, які 
вони є. При цьому намагаємося 
дарувати дітям якомога більше 
позитивних емоцій. Моя мрія – 
створити стаціонарний табір, де 
зміна тривала б хоч десять днів».

Лідер Юлія Глєбова закін-
чила медичний коледж, всту-
пила до університету. Про свою 
волонтерську роботу в таборі 
«Peace camp» говорить коротко, 
але надзвичайно емоційно: «Ця 
робота надихає мене на все, що 
я роблю в цьому житті». 

Без них табір миру не відбувся б
Але враження дітей – най-

важливіші. Даня Ванін, учень 
5 класу Боярської ЗОШ № 4 та 
вихованець спортивної секції 
бойового гопака «Шаблезуб» у 
цьому таборі вже вдруге. У та-
борі йому сподобалося, бо тут 
цікаво й весело. Учениця Бояр-
ської ЗОШ № 3 Маша Філонен-
ко в таборі «Peace camp» вперше. 
Тут їй сподобалося абсолютно 
все, та найбільше – як людині 
творчій (дівчинка серйозно зай-
мається танцями та черлідин-
гом) – фестиваль «YMCA має 
таланти!». А найбільше незабут-
ніх вражень Мар’яні Оришич, 
яка вперше познайомилася з 
табором «Peace camp» два роки 
тому, подарували різні квести, 
ігри та щовечірня «Свічка», під 
час якої можна абсолютно від-
верто поділитися зі своїми но-
вими друзями враженнями від 
прожитого дня. 

Незабутні події табірного 
життя – це «День незалежнос-
ті від батьків» (3 липня), День 
Конституції під девізом «Кожен 
має право» (4 липня), День нав-
паки (5 липня, коли діти спро-
бували себе в ролі лідерів), День 
вишиванки (6 липня), День 
сонця та ін. 

Є ще одна група людей, без 
яких проведення табору миру 
«Peace camp» теж було б немож-
ливим. Це – заступник міського 
голови Тетяна Кочкова, дирек-
тор «Укрцентркадриліс» Сергій 
Ірклієнко та директор Центру 
соціально-психололічної реабі-
літації Ангеліна Лахтадир. 

Ангеліна Лахтадир: «Цілий 
тиждень ми раділи разом з ді-
тьми. Повірте: бачити щасливі 

РепоРТаж із кРаїни диТинсТВа
усмішки на обличчях – най-
більша радість для батьків і для 
нас, організаторів цього табору. 
Посміхайтеся, діти, любіть сво-
їх батьків, любіть свою Батьків-
щину – і хай все буде добре».  

Сергій Ірклієнко: «Дивля-
чись на дитячі щасливі обличчя, 
хочеться і жити, і працювати. 
Прислухайтеся до порад бать-
ків, адже вони ніколи нічого 
поганого не скажуть».

Тетяна Кочкова: «Волон-
терство – це те, що йде від 
душі. Що може бути кращим за 
дитячу радість, дитячі емоції? 
Я бажаю нашим вожатим, щоб 
емоції та приємні спогади у вас 
залишилися назавжди. Низь-
кий уклін та безмежна вдяч-
ність за доброту, милосердя, 
щире та відкрите серце».

Під час урочистого закриття 
І табірної зміни заступник місь-
кого голови Тетяна Кочкова 
всім вожатим – лідерам-волонте-
рам табору «Peace camp» — вручи-
ла подяки Боярського міського 
голови та величезний торт. За 
що? За сумлінну працю, висо-
кий професіоналізм, творчий 
підхід та зацікавленість спра-
вою. 

Голуб на згадку
Відкриваючи першу зміну 

2017 року в таборі миру «Peace 
camp», діти запустили паперо-
вих голубів зі своїми думками 
про те, що для них означає 
мир. Ці голуби зручно вмос-
тилися на натягнутій високо 
над сценою мотузці й були 
свідками кожного таборового 
дня. Бо головне завдання цьо-
го унікального табору відпо-
чинку – будувати мир, насам-
перед, у своїх серцях і в своїх 
стосунках з оточуючими. А в 
останній день кожна дитина 
змогла взяти по одному пта-
хові-оберегу на згадку про ці 
сім мирних днів, проведених в 
колі друзів, наповнених радіс-
тю, маленькими відкриттями і 
щастям. 

На згадку про цю незабут-
ню зміну кожна дитина отри-
мала диплом за активну участь 
в житті табору і незабутні вра-
ження, які житимуть в її серці 
аж до наступного літа.

Радіслав Кокодзей
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Впродовж 1-3 липня відбувся 
візит офіційної делегації Боярки 
до білоруського міста Несвіж для 
участі в урочистостях з нагоди 
Дня незалежності Республіки 
Білорусь, 73-ї річниці звільнен-
ня Білорусі від фашистських за-
гарбників та Дня міста нашого 
білоруського побратима. 

Боярку на урочистостях 
представляли перший заступ-
ник міського голови Валерій 
Шульга, заступник міського 
голови з питань ЖКГ Віталій 
Мазурець та депутат Бояр-
ської міської ради Олександр 
Дюльдін. 

«Враження (причому пози-
тивні) для мене почалися од-
разу після перетину кордону 
Білорусі, – розповідає про по-

їздку Валерій Шульга. – Чисті 
узбіччя та магістральні дороги в 
ідеальному стані, ніякого ямко-
вого ремонту, все зроблено ка-
пітально і на довгі роки. Ніде ми 
не побачили заростів бур’янів, 
скрізь викошено та прибрано.

Мені було приємно бачити, 
що побратим нашого міста роз-
вивається. Ми побачили пре-
красний завод з виробництва 
дитячого харчування, збудова-
ний російським та китайським 
інвесторами. В основі вироб-
ництва – переробка молочної 
продукції. У цехах – мінімум 
робітників, усі процеси – авто-
матизовано та роботизовано.

Ми відвідали також цукро-
вий завод, розташований на 
території Несвіжського райо-
ну. Такі потужні підприємства 

стали основою для фінансової 
забезпеченості району. Наша 
делегація ознайомилась з ін-
фраструктурою міста, об’єктами 
культури. Переважна більшість 
їх збудовані та утримуються за 
рахунок підприємств району, а 
не сторонніх інвесторів.

Загалом те, що ми побачи-
ли в Несвіжі, вписується у схе-
му об’єднаних територіальних 
громад, до створення яких йде 
Україна. Керівництво міста Не-
свіжа та Несвіжського району 
знаходиться в одних руках, що 
передбачає відповідальність ке-
рівників за гармонійний розви-
ток усього регіону. 

Приємним моментом стали 
відвідини Несвіжського замку, 
де ми дізнались історію міста 
та регіону», – розповів Валерій 
Шульга.

«Якщо не брати до уваги 
ідеологічну складову, побаче-
не мені особисто сподобалось. 
Відчувається дух нашого спіль-
ного минулого, але, як не дивно, 
білорусам вдалось спрямувати 
цю енергію в позитивне русло. 
За чистотою на вулицях стоїть 
велика робота. Порушників 
правил благоустрою там кара-

ють суворо. Не покосив бур’ян 
біля свого помешкання чи під-
приємства – штраф, насмітив 

– штраф, який неодмінно буде 
стягнено», – поділився вражен-
нями Віталій Мазурець.

Олександ Дюльдін, депутат 
Боярської міської ради: «Нас 
зустрічали дуже тепло та прияз-
но. Ми познайомилися з пред-
ставниками міст-побратимів 
Несвіжа. У нього 14 побратимів 
у Німеччині, Польщі, Литві, 
Україні, Ізраїлі, Росії, Азербай-
джані, Вірменії.

За словами представників 

Кінець червня та початок липня для Боярки пройшли під знаком 
зміцнення партнерських стосунків між нашим містом та його поль-
ським і білоруським побратимами. Одразу хочемо зауважити, що 
обидві поїздки до Пулав і Несвіжа відбулись коштом членів делега-
цій, які взяли на себе транспортні видатки, та за рахунок сторони, яка 
приймала гостей з Боярки.

несВіж: поРЯдок, 
ЧисТоТа і спіЛЬне МинУЛе

влади, будівництво заводу дитя-
чого харчування стало можливим 
саме завдяки залученню інвести-
цій у рамках такого партнерства.

Мене вразив порядок у всіх 
сферах життя. Все суворо сис-
тематизовано та регламентова-
но. Дуже багато уваги білоруси 
приділяють розвитку сільського 
господарства.

А ще я й досі під враженням 
від концерту на честь свята: бі-
лоруси співають неймовірно 
красиво». 

З 20 до 24 червня тривав ві-
зит керівників боярських кому-
нальних підприємств до Пулав – 
польського побратима Боярки.

Це була робоча поїздка, під 
час якої боярчани ознайомились 
з досвідом роботи польських 
побратимів у комунальному 
господарстві. Делегація відвіда-
ла водоканал, очисні споруди                         
м. Пулави, сміттєпереробний 
завод, побачили, як будують-
ся дороги та пішохідні доріжки, 
проводиться їх озеленення. 

Своїми враженнями від по-
їздки поділились члени делегації. 

Віталій Мазурець, заступник 
міського голови з питань житлово-
комунального господарства:

«Успіхи наших польських 
партнерів вражають. Співпраця з 
Євросоюзом приносить свої пло-
ди: будівництво заводів та доріг, 
модернізація очисних споруд, во-
доканалу відбувається за кошти 
Європейського Союзу. Задача 
міської влади Пулав – розробити 
проекти, програми, кошториси, 
направити у відповідні органи 
Європи і отримати кошти для бу-
дівництва. 

Нині у Пулавах сучасний во-
доканал, на якому я бачив лише 
4 особи: директор, головний 
інженер і двоє працівників – за 
пультами управління процесами. 
Так само і на очисних спорудах. 
У них вже встановлено систему 
збору біогазу, все повністю ав-
томатизовано, когенераційна 
установка спалює цей біогаз і 
тут же виробляє електроенер-
гію, яка подається на водока-
нал. Тобто водоканал повністю 
забезпечує сам себе і біогазом, і 
електроенергією. 

З особливим інтересом ми 
відвідали сміттєпереробний за-
вод повного циклу, який зна-
ходиться за півтора кілометри 
від міста. Нині там переробля-
ють 60 % відходів, оскільки ще 
не встановлено систему спа-
лювання і когенерації. Пулавці 
вже готують пакет документів 
на розгляд європейських парт-
нерів з приводу оснащення за-
воду системою спалювання та 
когенерації, оскільки коштує 
вона дуже дорого. А поки що 
решту відходів подрібнюють та 

досВід пУЛаВ спонУкаЄ до РоБоТи
використовують на цементно-
му заводі або захоронюють на 
полігоні. Сміття, накопичене 
на цьому полігоні до будівни-
цтва сміттєпереробного заводу, 
після встановлення системи 
когенерації також буде повніс-
тю перероблено.

Відвідини заводу за-
пам’ятались відсутністю непри-
ємного запаху, там немає мух, 
птахів. Запах є лише в єдиному 
цеху, де переробляють органіку 
на гумус. 

До речі, у Пулавському по-
віті живе близько 150 тис. осіб. 
І на цій території працює 4 та-
ких сміттєпереробних заводи. 
У нашому районі живе понад 
200 тис. осіб і жодного сміт-
тєпереробного підприємства 
немає. Єдиний полігон між 
Крюківщиною і Тарасівкою за-
консервовано. Сміття, яке нині 
продукується Бояркою, ледве 
вдається «пристроїти» у сусі-
дів з Василькова. Якщо район 
і Боярка найближчим часом не 
вирішать цю проблему, на нас 
чекає сміттєвий колапс. 

Не можна сказати, що наші 
польські друзі цілком вирішили 
проблему сміття. Ще 20 років 
тому там вперше заговорили 
про сортування сміття, але досі 
ще не навчилися робити це на 
100 відсотків. Там теж люди 
спочатку боялися будівництва 
сміттєпереробного заводу, але 
нині ми бачимо законсервоване 
звалище і завод, якому під силу 
подолати сміттєвого монстра.

Наші проблеми з водокана-
лом полякам невідомі. 80 від-
сотків водогону у них замінено, 
залишилося ще трохи асбесто-
цементних труб. Але готуються 
проекти на їх заміну. Вода в Пу-
лавах залягає на такій же гли-
бині як у нас – 110 м, але у нас 
під водою знаходиться граніт, 
а у них – вапняки. Тому у них 
вода – практично мінеральна, 
а нам для підвищення якості 
води потрібно встановлювати 
станції знезалізнення.

Комунальні питання вирі-
шуються за іншим принципом. 
Житловий фонд обслуговують 
приватні компанії, які виграли 
тендер, так само ремонтують та 
обслуговують дороги. Є служба, 

яка займається благоустроєм. У 
власному розсаднику вони ви-
рощують декоративні рослини. 
Від традиційних для нас квітів 
там відмовились, насаджують 
вічнозелені хвойні рослини. 

Житло є як приватне, так і  
комунальне, за його утримання 
платять мешканці, обслуговує 
мешканців компанія, що ви-
грала відповідний тендер. Усі 
будинки пройшли термомо-
дернізацію за кошти ЄС, скрізь 
зроблено капітальний ремонт. 

Побачене надихає нас актив-
ніше братися за розробку проек-
тів модернізації очисних споруд, 
заміни труб, розпочинати робо-
ту щодо залучення відповідних 
коштів. Це питання для Боярки 
нині дуже актуальне. 

Варто перейняти й ідею 
щодо створення власного роз-
садника для озеленення міста. 
А ознайомлення з досвідом пе-
реробки та спалювання сміття 
для нас надважливе, адже міс-
то має вирішити цю проблему 
якомога швидше».

Віктор Камінський, началь-
ник КП «Боярське головне ви-
робниче управління житлово-ко-
мунального господарства:

«Мене особисто вразило 
правильне поводження з твер-
дими побутовими відходами 
і, зокрема, сміттєпереробний 
завод, який нині переробляє 
близько 60 відсотків відходів. 
Решта відходів поки що потре-
бує захоронення на полігоні, але 
в планах у поляків будівництво                                
сміттєспалювального модуля. 

Проблема наших людей у 
тому, що вони не бачили, як це 
відбувається на практиці в єв-
ропейських країнах, і через це 
бояться нового.

Я побачив лише позитив: 
покращення екології, здешев-
лення вивезення сміття. Якби 
неподалік Боярки вдалось по-
будувати щось подібне, це доз-
волило б не лише економити 
кошти мешканців, які за все 
платять. Місто могло б виріши-
ти велику екологічну проблему 
та ще й отримати прибуток. 

У Польщі чимало проектів 
реалізуються за рахунок грантів 
Євросоюзу, тоді як нам дово-
диться вкладати власні кошти. 

Зокрема, у комунальному госпо-
дарстві немає таких проблем, як 
у нас, коли аварійна бригада їз-
дить з однієї адреси на іншу, на-
магаючись ліквідувати аварійні 
ситуації. У них вже повністю від-
ремонтований житловий фонд, 
проведено термомодернізацію 
будівель, виконано благоустрій 
та озеленення. І залишається 
лише утримувати господарство 
на належному рівні.

На терени Боярки хотіло-
ся б перенести багато з того, що 
ми побачили в Пулавах: дороги, 
тротуари, чистоту і порядок, до-
глянуте господарство і навіть 
менталітет, адже поляки зна-
чно відірвалися від нас навіть у 
питанні поводження зі сміттям. 
Там теж немає урн через кожні 
сто метрів, але ніхто не дозво-
лить собі викинути недопалок 
чи обгортку від морозива, а буде                                                                                     
нести його до найближчого бака».

Андрій Михеєнко, директор 
КП «Боярка-Водоканал»:

«Я поспілкувався з керівни-
ком пулавського водоканалу і 
був дуже приємно здивований 
тим, що за рік у них трапляєть-
ся не більше семи аварій. Він 
також був здивований тим, що у 
нас щотижня трапляється така 
ж кількість аварій.

Ми довідались, що їх під-
приємство обслуговує близько 
50 тис. населення. У Пулавах 
обліковується 95 % видобутої 
води, майже скрізь встановле-
но лічильники, впроваджено 
диспетчеризацію, завдяки чому 
там одразу бачать, скільки води 
добуто з кожної свердлови-
ни, скільки подано спожива-
чам тощо. У нас обліковується 
близько 70 % добутої води, рі-
вень диспетчеризації вполовину 
нижчий. Але за кілька місяців 
рівень диспетчеризації на пода-

чу води у нас також буде стовід-
сотковий – відповідний проект 
нині знаходиться на експертизі. 

Надання послуг спожива-
чам на високому рівні, коштом 
ЄС та частково воєводства про-
ведено заміну магістралей. Під 
час проведення тендерів на 
виконання робіт, там орієнту-
ються не на ціну, а на якість та 
гарантії. До речі, ми поцікави-
лися ціною на воду. У них 1 ку-
бометр води з водовідведенням 
коштує майже 70 грн. Нам би 
такі тарифи – ми за кілька років 
відродили б наш водоканал.

Очисні споруди в Пулавах 
також диспетчеризовано. Опе-
ратори на моніторах одразу ба-
чать, що, коли і куди заходить. 
Підприємство, займаючи площу 
таку ж, як у нас, працює майже 
вдвічі ефективніше. Мені дуже 
сподобалось те, що підприєм-
ство на 85-90 відсотків забез-
печує себе електроенергією за 
рахунок встановлення когене-
ратора. Ця спеціальна установка 
дозволяє зібрати метан, що ви-
діляється з намулу, і переробити 
його на теплову та електричну 
енергію. Залишки осаду висушу-
ють, знезаражують і продають як 
паливо чи органічне добриво. 

У нас цей намул просто ски-
дається на мулові поля, а у них 
на цьому навчилися заробляти 
кошти. Для Боярки таке ново-
введення реальне, за умови по-
яви потужного інвестора. Певні 
кроки у напрямку модернізації 
наших очисних споруд ми роби-
мо. Було зроблено техніко-еко-
номічне обґрунтування, тепер 
потрібні кошти на виготовлення 
проекту. Модернізація очисних 
споруд здешевила б прийом сто-
ків від населення та ще й дозво-
лила б збільшити потужність і 
заробити додаткові кошти».
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Якщо тобі є 16 років і ти бажаєш вплинути на долю міста
та реалізацію 500 000 гривень,

голосуй за реальні та цікаві проекти Бюджету участі
онлайн або у пункті голосування

Голосуй онлайн: заходь на офіційну сторінку Бюджету участі 
GB.MISTOBOYARKA.GOV.UA та голосуй шляхом заповнення відповід-

ної електронної форми для голосування. Ви можете авторизуватися через 
офіційний веб-сайт Боярської міської ради MISTOBOYARKA.GOV.UA за 
допомогою «Bank-ID» або шляхом відправлення до електронної системи 

сканованого документа, що посвідчує особу. 

прийди в пункт голосування (вул. Білогородська, 13, каб. № 14) 
та віддай голос, маючи при собі документ, що засвідчує особу, реєстра-

цію, навчання чи службу на території міста Боярка.
Ви ГоЛосУЄТе – ВТіЛюЄ ВиконаВЧий коМіТеТ БоЯРсЬкої МісЬкої Ради

Нагадуємо, що з 1-го липня для 
жителів Боярки триває етап голосу-
вання за проекти Бюджету участі.

2017 рік став для Боярки визна-
чним – впровадження Бюджету учас-
ті відбулося успішно! Але зараз все 
залежить від жителів міста – 10 про-
ектів чекають на ваші голоси, а авто-
ри проектів – на вашу підтримку.

Кожен боярчанин (місцем реє-
страції якого є місто Боярка) віком 
від 16 років може самостійно про-
голосувати за будь-який із представ-
лених проектів. Голосування триває 
з 1 до 31 липня 2017 року. Ви можете 
проголосувати за кілька проектів, які 
подобаються.

Віддати свій голос можна в офіцій-
ному пункті голосування за адресою: 
вул. Білогородська, 13, каб. № 14, від-
діл інформаційно-аналітичного за-
безпечення. При собі необхідно мати 
документ (паспорт, студентський кви-
ток, довідку про взяття на облік вну-
трішньо переміщеної особи тощо), що 
засвідчує ваше перебування, навчан-
ня, службу на території міста Боярка.

Для того, щоб проголосувати 
онлайн, заходьте на офіційну сторін-
ку Бюджету участі та обирайте проект, 
який, на вашу думку, заслуговує вті-
лення у місті Боярка. 

Процес голосування досить про-
стий – шляхом заповнення відпо-
відної електронної форми для голо-
сування. Ви можете авторизуватися 
через офіційний веб-сайт Боярської 
міської ради за допомогою «Bank-ID» 
або шляхом відправлення до електро-
нної системи сканованого документа, 

що посвідчує особу. Варіант 
«Bank-ID» передбачає, що у 
систему потрапляють дані про 
ваше місце реєстрації, які ви 
вносили при оформленні вашої 
банківської картки. 

Проголосувати шляхом 
реєстрації через e-mail також 
досить просто: ви маєте запов-
нити відповідну форму, а та-
кож загрузити відсканований 
документ, що посвідчує особу 
(включно із сторінкою реєстра-
ції). Після цього модератор пе-
ревіряє ваші дані і за умови, що 
все вказано вірно, – ваш голос 
враховується.

Авторів проектів ми закли-
каємо просувати свої ідеї та ак-
тивно агітувати громаду Боярки 
підтримати ваш проект. Дове-
діть, що саме ваша ідея заслуго-
вує бюджетного фінансування!

Голосуй за проекти, які по-
добаються саме тобі!

назва проекту автор
Памп-трек у парку ім. Шевченка Артем Гавриш

Дитячий простір у сквері Сагайдачного (перетин ву-
лиць Миру, Покровської, Сагайдачного)

Ольга Васкевич

Інклюзивний дитячий майданчик Олена Старкова

Встановлення велопарковок на території Боярських 
ЗОШ № 3, 4, 5

Дмитро Ліпчанчук 

Спортивний майданчик «Тато, мама, я» Олена Старкова

Інноваційна смарт-система пасажироперевезення Вячеслав Антоненко

Тенісний стіл у кожен двір Ігор Коцар

Встановлення дошок оголошень Альона Сірант

Відкриття меморіального барельєфу Симону Петлю-
рі

Андрій Ковальов

Відкриття меморіального барельєфу Юрію Ота-
марштейну

Андрій Ковальов

У липні 2017 року до аварій-
но-диспетчерської служби від 
мешканців надійшло заявок:

аварійні роботи – 44
ліфтове господарство – 32
електрогосподарство – 21
вуличне освітлення – 19
вивіз ТПВ – 33
кронування дерев – 3.

Працівниками виробничих 
дільниць:

• своєчасно виконані роботи з 
усунення аварійних ситуацій, у т. ч.:

замінено аварійну ділянку 
мережі водопостачання гурто-
житку по вул. Молодіжній, 12; 

замінено аварійну ділянку 
мережі водовідведення по вул. 
Білогородській, 17, упереджено 
залиття квартири у будинку по 
вул. Молодіжній, 67; 

• закінчується поточний ре-

монт покрівлі будинку по вул. 
Незалежності, 10-а; проводить-
ся покращення роботи системи 
димо-вентиляційних каналів 
вказаного будинку;

• розпочато ремонтні роботи 
сходових клітин у будинку по 
вул. Гоголя, 78;

• тривають роботи з підготов-
ки обладнання котельні «Кос-
мос», «Новозбудова» до роботи 
в зимовий період 2017-2018 рр.;

• спільно з газопостачаль-
ною організацією практично 
завершено роботи з перевірки 
герметизації вводів інженер-
них комунікацій підвальної 
частини житлових будинків, 
що перебувають на балансі 
КП «БГВУЖКГ».

Підрядними організаціями:
• тривають роботи з улашту-

вання тротуарів по вул. Біло-

УВаГа!
Санітарно-епідеміологічний стан ставків, розташованих на 

території м. Боярка, не дозволяє використовувати їх для купання. 
Просимо не допускати купання у водоймах міста, особливо дітей.

Адміністація КП «БГВУЖКГ» 

кп «БГВУжкГ» поВідоМЛЯЄ
Депутат Боярської міської 

ради Олександр Дюльдін по-
відомив «Боярка-інформ», що 
12 липня до нього звернулися 
жителі вулиць Вербної та Надії. 
Того дня приблизно 30 боярчан 
вийшли на збори і розповіли, що 
в одному з будинків, розташо-
ваному на прилеглій території, 
проживають наркомани. Вони, 
на їх думку, займаються ще й 

розповсюдженням наркотиків. 
Жителі разом з депутата-

мии Боярської міської ради 
Олександром Дюльдіним та 
Олександром Косяченком 
викликали наряд поліції, а ті 
склали протокол та прийня-
ли колективну заяву яку під-
писали понад 25 осіб. Тепер 
чекають відповідних дій пра-
воохоронних органів. 

З метою покращення без-
пеки дорожнього руху та збере-
ження автомобільних доріг від 
руйнування та деформації, від-
повідно до вимог Законів Укра-
їни «Про дорожній рух», «Про 
автомобільні дороги», поста-
нови Кабінету Міністрів Укра-
їни від 27.06.2017 року № 879 
«Про заходи щодо збереження 
автомобільних доріг загально-
го користування», Державним 
агентством автомобільних доріг 
України з 01.06.2017 року введе-
но тимчасове обмеження руху 
великовагових транспортних 
засобів масою понад 24 тонни 

і навантаженням на вісь 7 тонн 
автомобільними дорогами за-
гального користування в денну 
пору доби за температури пові-
тря понад +28 С.

З цією метою на вулицях та 
автомобільних дорогах органа-
ми місцевого самоврядування та 
власниками вулично-дорожньої 
мережі встановлені відповідні 
знаки, а також забезпечується 
функціонування майданчиків 
тимчасового відстою.

Олександр Молодід, 
старший інспектор 

з дорожнього нагляду
Києво-Святошинського ВП

городській, Незалежності, Б. 
Хмельницького;

• оновлюється вуличне освіт-
лення; замінено вуличне освіт-
лення на вул. Магістральній (від 
Білогородського круга до ГБК 
«Джерело»); по вул. Матросова 
(від вул. Шевченка до тубдиспан-
сера), по вул. Волгоградській (від 
вул. Молодіжної до вул. Хреща-
тик), по вул. Сагайдачного; 

• зроблена дорожня роз-
мітка вул. Грушевського (біля 
переїзду);

Дільницею благоустрою:
• забезпечено проведення 

міських заходів – святкування 
Івана Купала;

• тривають роботи з крону-
вання аварійних дерев, своє-
часного вивезення негабарит-
ного сміття від контейнерних 
майданчиків.

У спекУ – не Всі поїдУТЬ

неБайдУжісТЬ ГРоМади

5 800 000 грн. заборгува-
ло населення Боярки за спо-
житий газ. Про це «Боярка-ін-
форм» повідомив заступник 
міського голови з питань ЖКГ 
Віталій Мазурець.

Якщо до початку опалю-
вального сезону населення не 
погасить заборгованість, місто 
не отримає дозвіл на запуск ко-
телень.

У Верховній Раді України 
пройшов два читання і знахо-
диться на виході новий закон 
про житлово-комунальні пос-
луги, який дозволятиме від-

ключати боржників від водо- і 
теплопостачання.

Раніше законом забороня-
лось відключати воду і тепло 
боржникам. У новій редакції 
закону цю норму вилучено.

Ймовірно, що вже цієї осені 
він набере чинності. Тож борж-
никам варто поквапитись з по-
гашенням боргів.

пРо БоРГи
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Про стан роботи зі зверненнями                   
громадян, що надійшли до виконкому            
за 6 місяців 2017 року

На виконання Указу Президен-
та України від 07 лютого 2008 року                            
№ 109/2008 «Про першочергові заходи 
щодо забезпечення реалізації та гаран-
тування конституційного права на звер-
нення до органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування», та 
згідно з дорученням голови Києво-Свя-
тошинської райдержадміністрації від 24 
листопада 2008 року № 45-1, відповідно 
до ст. 28 Закону України «Про звернення 
громадян» та з метою поліпшення умов 
реалізації конституційного права гро-
мадян на особисте звернення до органів 
місцевого самоврядування та посадових 
і службових осіб цих органів, удоскона-
лення організації розгляду порушених у 
таких зверненнях питань, підвищення 
відповідальності керівників комуналь-
них підприємств за належне реагування 
на обґрунтовані пропозиції, заяви і скар-
ги, розв’язання проблем, які спричиня-
ють звернення громадян, –

ВиконкоМ МісЬкої Ради ВиРіШиВ:
1. Інформацію про стан роботи зі 

зверненнями громадян у виконавчому 
комітеті Боярської міської ради за 6 міся-
ців 2017 року взяти до відома (додається). 

2. Провідному спеціалісту зі звер-
нень громадян Білан Я. А. систематично 
узагальнювати та аналізувати звернення 
громадян.

3. Керівникам комунальних під-
приємств міста вжити заходи щодо сво-
єчасного та якісного розгляду звернень 

БоЯРсЬка МісЬка Рада
киїВсЬкої оБЛасТі

ВиконаВЧий коМіТеТ
РіШеннЯ 

від 13 липня 2017 року                                  № 33/1
м. Боярка

громадян, уважного ставлення до ви-
рішення проблем, з якими вони зверта-
ються, вирішення обґрунтованих заяв 
і скарг найменш соціально захищених 
категорій громадян. 

4. Працівникам виконкому своє-
часно та якісно розглядати звернення 
громадян. При неможливості вирішення 
проблем, з якими вони звертаються, у 
встановлені терміни повідомляти заяв-
ника щодо термінів вирішення питань, 
порушених у зверненні. У разі порушен-
ня термінів розгляду, попередити, що 
робота із зверненням громадян посадо-
вих та службових осіб розглядається як 
важливий критерій оцінки їх професій-
ного рівня, відповідності займаній поса-
ді, а також можливості просування таких 
осіб по службі. 

5. Для удосконалення роботи із звер-
неннями громадян вживати додаткові 
заходи:

• регулярно узагальнювати та аналі-
зувати кількість і зміст звернень. За ре-
зультатами домагатися усунення причин, 
що породжують обґрунтовані скарги до 
райдержадміністрації та органів вищого 
рівня;

• посилити персональну відповідаль-
ність керівників установ, організацій за 
стан роботи зі зверненнями громадян, 
практикувати прослуховування їх звітів з 
цього питання на засіданнях виконкому;

• забезпечувати встановлення дієво-
го контролю за повним, об’єктивним і 
кваліфікованим розглядом звернень, 
додержанням встановлених законодав-
ством термінів та наданням відповіді за-
явникам;

• притягати до відповідальності поса-
дових осіб за неналежне виконання вимог 
Закону України «Про звернення громадян». 

6. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на керуючого справами 
Рябошапку М. А.
МісЬкий ГоЛоВа                                    о. о.заРУБін

інФоРМаЦіЯ
про стан роботи зі зверненнями гро-

мадян у виконавчому комітеті Боярської 
міської ради за 6 місяців 2017 р.

Стан роботи із зверненнями грома-
дян постійно розглядається на апарат-
них нарадах керівного складу та всьо-
го колективу. Робота зі зверненнями 
громадян знаходиться на постійному   
контролі у міського голови. Провідним 
спеціалістом по зверненнях громадян 
щотижня надається інформація щодо 
стану роботи із зверненнями громадян. 

За 6 місяців 2017 до виконкому на-
дійшло 928 звернень громадян, що на 811 
звернень менше ніж в минулому звітному 
періоді. В тому числі колективних звернень – 
50, повторних звернень – 35, надійшло через 
вищі установи – 29. На особистому прийо-
мі – 119, звернень – 809 письмово. 

За 6 місяців 2017 року в письмо-
вих зверненнях порушено 809 питань, з 
них: землекористування – 195, житлові 
питання – 28, транспорт –5, житлово-
комунальне господарство – 219, соціаль-
ний захист – 92, опікунські питання – 6, 
архітектурні питання – 145, питання ро-
боти ДНЗ – 4 , інші – 115.

На особистому прийомі в міського 
голови та його заступників найбільше 
питань з комунального господарства 
(зрізка і кронування дерев, ремонт доріг, 
тротуарів, тарифи на комунальні послу-
ги) – 70 %; земельні питання (виділення 
земельних ділянок, розподіл і оформ-
лення часток земельних ділянок) – 12 %; 
житлові (виділення кімнати в гуртожит-
ку, ліжко-місця) – 13 %; діяльність ДНЗ 
міста – 3 %; інші питання – 2 %.

соЦіаЛЬний заХисТ
За 6 місяців 2017 року до виконав-

чого комітету Боярської міської ради на-
дійшло 92 звернення. 

• отримання матеріальної допомоги                             
78 заяв

• інші питання                               14  заяв

У 2017 році внесено зміни до по-
рядку надання матеріальної допомо-
ги, а саме: окремо надається допомога 
учасникам АТО та їх дітям на оздо-
ровлення, згідно з поданими заявами, 
з фонду міського голови в особливо 
важких ситуаціях за програмою «Тур-
бота». За цей період поточного року 78 
громадянам надано матеріальну допо-
могу на суму 93 000 грн.

У цьому звітному 2017 році вся 
інша матеріальна допомога мешкан-
цям міста надається з «Депутатського 
фонду», що виділяється рішенням сесії 
міської ради на рік кожному депутату 
округу.

жиТЛоВі пиТаннЯ
За 6 місяців 2017 року до виконав-

чого комітету Боярської міської ради на-
дійшло 28 звернень. Із них:

• виділення ліжко-місця            2 заяви
• виділення житла                         3 заяви
• постановка на квартоблік        2 заяви
• визнання права власності       1 заява
• приватизація кімнат

 гуртожитку                                               6 заяв
• інші питання                                    14 заяв. 

опікУнсЬкі пиТаннЯ.
З питань опіки та піклування за 6 мі-

сяців 2017 року до виконавчого комітету 
Боярської міської ради надійшло    6 заяв:

• продаж квартири, земельної ділян-
ки від імені н/л                                        2 заяви

• призначення опікуном             4 заяви
жиТЛоВо-коМУнаЛЬне ГосподаРсТВо
Щодо житлово-комунальних питань 

до виконавчого комітету Боярської місь-
кої ради за 6 місяців 2017 року надійшло 
219 звернень:

• опалення в будинку                   2 заяви  
• встановлення індивідуального опа-

лення                                                          25 заяви 
• водопостачання                             7 заяв 
• питання благоустрою і санітарного 

стану                                                          72 заяви 
• плата за комунальні послуги    13 заяв

• питання ремонту будинку       11 заяв
• інші питання надійшло             89  заяв

зеМеЛЬні пиТаннЯ
Щодо земельних питань до виконав-

чого комітету Боярської міської ради за 6 
місяців 2017 року надійшло 195 звернень.

Найбільшу кількість звернень склада-
ють звернення з питань надання дозволу 
на розроблення та затвердження проек-
тів землеустрою земельних ділянок – 110, 
виділення земельних ділянок – 20, інші 

– спірні питання щодо меж земельних ді-
лянок, питання розподілу землі та ін.

Зареєстровано заяв та видано 240 до-
відок про відсутність (наявність) земель-
них ділянок в межах м. Боярка.

аРХіТекТУРні пиТаннЯ 
З архітектурних питань за 6 місяців 

2017 року до виконавчого комітету Бояр-
ської міської ради надійшло 

                                                145 звернень.
• видача будівельного паспорта                                         

                                                                38 заяв
• надання адреси новозбудованого 

будинку та землі                                        16 заяв
• розподіл ідеальних часток будинко-

володіння                                                    34 заяв
• інші питання надійшло             57 заяв

Окремо зареєстровано заяв і видано до-
відок про відсутність забудови на земельних 
ділянках, можливість надання адреси окре-
мим частинам будинковолодіння – 34.

пиТаннЯ ТРанспоРТУ 
До виконавчого комітету Боярської 

міської ради за 6 місяців 2017 року надій-
шло 5 заяв. Всі питання розглянуті.

пиТаннЯ РоБоТи днз 
До виконавчого комітету Боярської 

міської ради за 6 місяців 2017 року надій-
шло 4 заяви. Відповіді надано.

інШі
З інших питань до виконавчого ко-

мітету Боярської міської ради за вказа-
ний період 2017 року надійшло 115 звер-
нень.

21 червня, напередодні Дня 
скорботи і вшанування пам’яті 
жертв війни в Україні, у селі Жор-
нівка Києво-Святошинського 
району відбулося урочисте пе-
репоховання останків солдата 
Другої Світової війни Мардана 
Курбанова, уродженця Таджи-
кистану, який загинув поблизу 
села, захищаючи Київ. Завдяки 
діяльності спеціалізованої пошу-
кової групи «Корчагінець» Укра-
їнського благодійного фонду по-
шуку «Пам'ять» було встановлено 
ім’я ще одного захисника нашої 
рідної землі, який лише тепер, у 
червні 2017 року, повернувся до-
дому з фронтів Другої Світової.

Про діяльність боярської 
спеціалізованої пошукової гру-
пи «Корчагінець» Українсько-
го благодійного фонду пошуку 
«Пам'ять» в нашому місті вже 
добре відомо. Останнім часом 
майже кожен патріотичний за-
хід не обходиться без активної 
участі «корчагінців». Групу, до 
складу якої увійшли переважно 
боярчани, було утворено 2007 
року. Очолив її воїн-інтернаці-
оналіст Володимир Остролуць-
кий із Забір’я. За час діяльності 
групою самостійно було підня-
то 25 червоноармійців, з яких 
встановлено 5: трьох передано 
рідним, двох перезахоронено в 
Україні.

Найбільшої слави «корча-
гінці» зазнали завдяки знайде-
ним скарбам! Перший скарб 

– глечик з прикрасами – да-
тується 3400 роком. Другий – 
срібне люстерко часів Золотої 
Орди та хана Батия – приблиз-
но 1240 рік. Вік третього скар-
бу – набору знарядь праці – на-
уковці визначають V ст. н. е. Що 
ж до четвертого скарбу – набору 
монет – то його вік провідні на-
уковці України не можуть ви-
значити до цього часу, оскільки 
така знахідка була оприлюднена 
вперше, відомих аналогів цих 
монет просто не існує в усьо-
му світі! І, нарешті, вік п’ятого 
скарбу – рала та знарядь праці – 
теж визначено лише приблизно: 
часи Київської Русі.

Показовими є два моменти. 
По-перше, всі ці скарби знай-

дені «корчагінцями» непода-
лік Боярки, що може зробити 
справжній переворот в історії 
щодо часу існування поселен-
ня на території нашого міста й 
України. По-друге, всі ці скар-
би не лише були оприлюднені 
боярчанами-пошуковцями, а 
й передані до Боярського кра-
єзнавчого музею з дотриман-
ням усіх необхідних офіційних 
та документальних формаль-
ностей. 

Як говорить заступник ко-
мандира СПГ «Корчагінець» 
по зв’язках зі ЗМІ та громад-
ськістю Олег Остапенко, най-
важливішим є те, щоб «наші 
діти знали, на якій землі вони 
живуть і представниками яко-
го древнього народу вони є, а 
всі ці знахідки є лише матері-
альним підтвердженням цього. 
Знахідки, з якими повинні мати 
можливість ознайомитися яко-
мога більше людей. Тому скар-
би-раритети повинні знаходи-
тися саме в нашому міському 
музеї, а не припадати пилюкою 
в приватних колекціях».

В урочистій церемонії пе-
репоховання взяли участь зас-
тупник голови Києво-Свято-
шинської районної державної 
адміністрації Михайло Лєз-
нік, представники Посольства 
Таджикистану в Україні на 
чолі з радником посла Таджи-
кистану Хайруль Талібовим, 
військовий комісар Києво-
Святошинського комісаріату 
підполковник Олег Гончарук, 
голова Київської обласної ор-
ганізації ветеранів України 
Микола Томашов, голова Ки-
єво-Святошинської районної 
організації ветеранів війни та 
праці Анатолій Пастовенський, 
Княжицький сільський голо-
ва Олена Шинкаренко, бійці 
спеціалізованої пошукової гру-
пи «Корчагінець» Українсько-
го благодійного фонду пошуку 
«Пам'ять», ветерани Другої Сві-
тової, учасники АТО, вихован-
ці НОК Київського військового 
ліцею ім. І. Богуна, військові, 
мешканці сіл Княжичі та Жор-
нівка.

На цьому святому місці – на 
території пам’ятника Невідо-

мому солдату – вже традиційно, 
не один рік поспіль, відбува-
ються урочисті церемонії пере-
поховання героїв, повернутих 
із забуття завдяки праці бійців 
спеціалізованої пошукової ко-
манди «Корчагінець» Укра-
їнського благодійного фонду 
пошуку «Пам'ять». Рік тому на 
цьому ж місці відбулося уро-
чисте перепоховання останків 
чотирьох невідомих бійців, які 
загинули під Жорнівкою. А 21 
червня 2017 року вічний спо-
чинок у братській могилі біля 
пам’ятника знайшов сержант 
Мардан Курбанов, 1911 року 
народження, уродженець Тад-
жикистану, який загинув у 1941 
році при обороні українського 
с. Княжичі. 

У своєму виступі Княжиць-
кий сільський голова О. Шин-
каренко розповіла про те, як 
старожили села – свідки тих по-
дій – згадували, що бачили ра-
дянських солдат не у військовій 
формі Червоної Армії, а в наці-
ональних таджицьких халатах і 
тюбетейках. А навесні 2017 року 
пошуковці команди «Корчагі-
нець» на території Княжицької 
сільської ради підняли останки 
одного з саме тих солдатів чер-
воної армії. Як з’ясувалося – 
Мардана Курбанова.

Що цікаво: знайшов цього 
червоноармійця наймолодший 
«корчагінець»: учень Боярсько-
го НВК «Колегіум – ЗОШ №3» 
Євген Євко. Незважаючи на те, 
що хлопчині всього 12 років, за 
свою роботу Євген вже наго-
роджений міжнародною наго-
родою: медаллю «За пошукову 
роботу».

А ідентифікувати Марда-
на Курбанова вдалося завдяки 
знайденим при ньому «смерт-
ному медальйону», комсо-
мольському білету та складеній 
вдвоє «Повчальній книжечці», 
що видавалася командирам рот 
та взводів. Саме в ній і застряг-
ла куля з німецької гвинтівки 
«Маузер». Усі ці речі, як і олі-
вець, гумку, компас, складний 
ножик і дзеркальце, які належа-
ли Мардану Курбанову, коман-
дир СПГ «Корчагінець», воїн-
інтернаціоналіст Володимир 

Остролуцький урочисто пере-
дав представникам Посольства 
Таджикистану в Україні. 

На превеликий жаль, вже 
знайдені рідні героя не встигли 
взяти участь у церемонії пере-
поховання, оскільки їх вдалося 
знайти в Таджикистані лише 
напередодні, ввечері 20 червня.

Через живий коридор, 
на військовому легковику 
ГАЗ-69, також відновленому 
пошуковцями-«корчагінцями», 
труна з останками Мардана Кур-
банова повільно наближається 
до пам’ятника Невідомому сол-
дату. Перепоховали Мардана 
Курбанова з почестями, як героя. 
Причому відспіваний він був як 
за православним, так і за мусуль-
манським релігійним обрядом.

Це потрібно не мертвим –             
це потрібно живим.

Доказом стала невели-
ка пересувна експозиція ра-
ритетів Другої Світової від 
СПГ «Корчагінець», з якою 
ознайомилися всі присутні. І 
можливість зробити кілька                                                        
пострілів з автентичної зброї 
Другої Світової війни, яка й за-
раз готова захищати Україну. І 

примірники книжки «Воины-
таджикистанцы в боях за осво-
бождение Украины в годы Ве-
ликой Отечественной войны», 
подарованої представниками 
Посольства Таджикистану в 
Україні на згадку про цю зус-
тріч, які викликали неабияку 
цікавість всіх присутніх.

Учасники заходу хвилиною 
мовчання, військовим залпом 
(військовослужбовці зенітної 
ракетної бригади повітряного 
командування «Центр» По-
вітряних Сил Збройних Сил 
України) та живими квітами 
вшанували пам'ять загибло-
го воїна та пам’ять усіх героїв, 
які віддали життя за нас і наше 
майбутнє.

Бійці СПГ «Корчагінець» 
висловлюють щиру подяку го-
лові Києво-Святошинської ра-
йонної державної адміністрації 
Мирославі Смірновій за органі-
зацію проведення церемонії пе-
редачі останків Мардана Кур-
банова на найвищому рівні, а 
міському голові Олександру За-
рубіну – за постійну допомогу 
та сприяння в їх діяльності. 

Радіслав Кокодзей

Ще один соЛдаТ поВеРнУВсЯ з Війни
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Про демонтаж самочинно встановле-
них гаражів  по вул. Дежньова в м. Боярка

Розглянувши звернення директора 
КП «Боярка-Водоканал» Михеєнка А. В. 
щодо самочинно встановлених гаражів, 
які розташовані в санітарній зоні кана-
лазаційно-насосної станції № 1 по вул. 
Дежньова в м. Боярка, керуючись Зако-
ном України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», Законом України «Про 

БоЯРсЬка МісЬка Рада
киїВсЬкої оБЛасТі

ВиконаВЧий коМіТеТ
РіШеннЯ

від 13 липня 2017 року                № 36/1
м. Боярка

благоустрій населених пунктів», Прави-
лами благоустрою території м. Боярка, 
затвердженими рішенням Боярської 
міської ради № 14/701 від 24.11.2011 р., – 

ВиконкоМ МісЬкої Ради ВиРіШиВ:
1. Доручити КП «Боярське головне 

виробниче управління житлово-кому-
нального господарства» Боярської місь-
кої ради здійснити демонтаж самочинно 
встановлених гаражів, які розташовані в 
санітарній зоні каналазаційно-насосної 
станції № 1 по вул. Дежньова в м. Боярка, 
згідно з чинним законодавством.

2. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на заступника місько-
го голови, згідно з розподілом функціо-
нальних обов’язків. 
МісЬкий ГоЛоВа            о. о. заРУБін

Про затвердження акта приймання-
передачі квартир до комунальної власнос-
ті територіальної громади м. Боярка 

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», п. 10 Положення про порядок 
передачі об’єктів права державної влас-
ності, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 21.09.1998 р. 
№ 1482, на виконання п. 2. рішення сесії 

БоЯРсЬка МісЬка Рада
киїВсЬкої оБЛасТі

ВиконаВЧий коМіТеТ
РіШеннЯ

від 13 липня 2017 року                   № 34/1
м. Боярка

Боярської міської ради від 30.03.2017 р. № 
28/866 «Про надання згоди на прийняття 
до комунальної власності територіальної 
громади м. Боярка квартир, які облікову-
ються на балансі Міністерства внутрішніх 
справ України» та враховуючи лист Де-
партаменту державного майна та ресурсів 
Міністерства внутрішніх справ України 
за вх. № 02-9/1435 від 30.06.2017 р. ,– 

ВиконкоМ МісЬкої Ради ВиРіШиВ:
1. Затвердити акт приймання-пере-

дачі до комунальної власності квартир № 
20, 31, 39, 69, 70, 91, 93, 121, 133, 140, 151, 
170, 177, 178, 180, що знаходяться по вул. 
Білогородській, 19-а у м. Боярка.

2. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на заступника місь-
кого голови відповідно до розподілу 
обов’язків.
МісЬкий ГоЛоВа              о. о.заРУБін

поВідоМЛеннЯ
про результати громадських 

слухань  по проекту детального 
плану території, обмеженої вул. 
Молодіжною, вул. Гоголя, вул. 
Дежньова та вул. Бульварною в 
м. Боярка

Виконавчий комітет Бо-
ярської міської ради повідо-
мляє, що громадські слухання 
по проекту детального плану 
території, обмеженої вул. Мо-
лодіжною, вул. Гоголя, вул. 
Дежньова та вул. Бульварною в 
м. Боярка, проводились у пері-
од з 23.09.2016 р. до 23.10.2016 
р. у порядку, встановленому 
Постановою Кабінету Міні-
стрів України від 25.05.2011 р. 
№ 555 «Про затвердження По-
рядку проведення громадських 
слухань щодо врахування гро-
мадських інтересів під час роз-
роблення проектів містобудів-

ної документації на місцевому 
рівні», ст. 21 Закону України 
«Про регулювання містобудів-
ної діяльності» та ст. 31 Закону 
України «Про місцеве самовря-
дування в Україні».

У період проведення гро-
мадських слухань на адресу ви-
конавчого комітету Боярської 
міської ради надходили пропо-
зиції (зауваження) від фізичних 
та юридичних осіб по проекту 
містобудівної документації. Всі 
пропозиції (зауваження) були 
розглянуті, відповідно до вимог 
законодавства.

Громадські слухання по про-
екту детального плану території, 
обмеженої вул. Молодіжною, 
вул. Гоголя, вул. Дежньова та 
вул. Бульварною в м. Боярка – 
завершено.

Виконавчий комітет
Боярської міської ради

поВідоМЛеннЯ
про результати громадських 

слухань по проекту детального 
плану території центральної час-
тини міста з парком Перемога 
між вул. Білогородською та вул. 
Хрещатик  у м. Боярка

Виконавчий комітет Бо-
ярської міської ради повідо-
мляє, що громадські слухання 
по проекту детального плану 
території центральної частини 
міста з парком Перемоги між 
вул. Білогородською та вул. 
Хрещатик у м. Боярка проводи-
лись у період з 23.09.2016 р. до                                                                 

23.10.2016 р., у порядку, вста-
новленому Постановою Ка-
бінету Міністрів України від 
25.05.2011 р. № 555 «Про за-
твердження Порядку проведен-
ня громадських слухань щодо 
врахування громадських інтер-
есів під час розроблення проек-
тів містобудівної документації 
на місцевому рівні», ст. 21 За-
кону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» та ст. 31 
Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні».

У період проведення гро-
мадських слухань на адресу ви-

конавчого комітету Боярської 
міської ради надходили пропо-
зиції (зауваження) від фізичних 
та юридичних осіб по проекту 
містобудівної документації. Всі 
пропозиції (зауваження) були 
розглянуті, відповідно до вимог 
законодавства.

Громадські слухання по 
проекту детального плану тери-
торії центральної частини міста 
з парком Перемога між вул. Бі-
логородською та вул. Хрещатик 
у м. Боярка – завершено.

Виконавчий комітет
Боярської міської ради

Про внесення змін до рішення вико-
навчого комітету Боярської міської ради 
від 18.05.2017 р. № 23/1 «Про затверджен-
ня переліку та вартості послуг неосновного 
виду діяльності КП «Боярка-Водоканал» 

Керуючись ст. 144 Конституції 
України, Законами України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», «Про 
питну воду і питне водопостачання», 
розглянувши звернення директора КП 
«Боярка-Водоканал» від 07.07.2017 р. № 
02-9/1501, у зв'язку з тим, що послуга 
«Виготовлення технічних умов на вста-
новлення лічильників обліку води для 
населення (які не є суб’єктами господа-
рювання)» є соціально значимою, –

БоЯРсЬка МісЬка Рада
киїВсЬкої оБЛасТі

ВиконаВЧий коМіТеТ
РіШеннЯ

від 13 липня 2017 року                        № 34/3
м. Боярка

ВиконкоМ МісЬкої Ради ВиРіШиВ:
1. Внести зміни до рішення виконав-

чого комітету Боярської міської ради від 
18.05.2017 р. № 23/1 «Про затвердження 
переліку та вартості послуг неосновного 
виду діяльності КП «Боярка-Водоканал», 
а саме:

- вартість послуги «Виготовлення 
технічних умов на встановлення лічиль-
ника обліку води для населення (які не є 
суб’єктами господарювання)», зменши-
ти з 289,56 грн. до 192,68 грн.

2. Рішення виконавчого комітету 
Боярської міської ради від 14.01.2014 
р. № 2/1 «Про встановлення вартості 
технічних послуг КП «Боярка-Водока-
нал» для споживачів водопостачання в 
м. Боярка» вважати таким, що втратило 
чинність. 

3. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на заступника місько-
го голови за відповідним напрямком.
МісЬкий ГоЛоВа            о.о. заРУБін

Не встигло початися літо, але 
вже зросл и випадки харчових 
отруєнь та захворювань на бо-
тулізм. Лише 4 липня в Україні 
з'явилася вакцина від ботулізму 
канадського виробництва, яку 
передали в рамках              про-
грами розвитку ООН. 

Пам’ятаємо про нещодавнє 
отруєння майже сорока осіб від 
вживання суші в ресторанній 
мережі «Євразія». Київська місь-
ка влада створила робочу групу 
щодо налагодження контролю в 
даній сфері. Вже вдалося промо-
ніторити 83 об'єкти громадсько-
го харчування, і на 60-ти з них 
виявлено порушення санітарно-
го та ветеринарно-санітарного 
законодавства. Майже 30 % цих 
об'єктів тимчасово припинили 
свою діяльність.

Особливо небезпечною є ситу-
ація в громадських закладах хар-
чування. Небезпека може підсте-
рігати й дітей-відпочивальників у 
літніх таборах, а також дорослих 
споживачів на різноманітних ви-
їзних ярмарках, що так полюбля-
ють наші мешканці. Наскільки 
любителі суші убезпеченні від та-
ких прикрих інцидентів, розпові-
дає заступник виконавчого дирек-
тора Союзу споживачів України 
Михайло Шарков:

«Наша організація разом 
з представниками ЗМІ про-
моніторила «Суши Land» у 
Вишгороді і ситуація там ви-
явилася невтішна: відсутня до-
кументація, сертифікати якос-
ті. Усі ці документи, а також 
медичні картки персоналу (це 
не конфіденційна інформація)
мають бути у вільному досту-
пі й надані на першу вимогу                       

відвідувача. 
Якість продукції достовірно 

можна дізнатись лише в спе-
ціалізованій лабораторії. Тож 
ми взяли продукцію цього ме-
режевого суші-ресторану з різ-
них точок продажу: Вишгоро-
да, Києва й відвезли на аналізи. 
Вони виявили, що показники 
якість-свіжість балансують на 
межі придатності. 

Якщо ж брати заклади хар-
чування загалом, то часто у 
Київщині вони працюють без 
ліцензії, сертифікати якості на 
продукцію та санітарні книжки 
у багатьох місцях також відсут-
ні. Якийсь адміністративний 
контроль на міському чи ра-
йонному рівні, можливо, існує, 
та він вкрай мінімальний. 

Особливо негативна си-
туація склалася в невеликих 
магазинах, що працюють без 
касового апарату, але вони у 
кроковій доступності до жилих 
масивів, й люди охоче ними 
користуються. Нині небезпеч-
ний товар – в’ялена риба, яка 
продається у контрабандному 
вигляді, без будь-яких супро-
воджуючих документів. Місцеві 
жителі кажуть, що її приносять 
рибалки, у яких налагоджений 
збут із адміністрацією магазину. 
Про які санітарні норми можна 
говорити, коли риба могла бути 
виготовлена у якомусь підвалі 
чи вдома на балконі. Й такі ви-
падки, на жаль, непоодинокі. 

У Боярці такі рейди поки 
що не проводились. Проте су-
ші-ресторани ростуть, як гри-
би після дощу, і варто знати 
кілька простих правил, щоб не 
наражати своє здоров’я на не-
безпеку. 

Як заХисТиТи сВої пРаВа?
Для любителів суші – ку-

пувати та споживати їх лише в 
перевірених місцях. Перш за 
все, звертати увагу на їхній зов-
нішній вигляд, вас не повинні 
насторожувати ні їхній колір, ні 
запах. При найменших сумнівах 
вимагайте документацію – тех-
нологічні картки, сертифікати 
якості, акти перевірки санепі-
демслужби. Якщо таких доку-
ментів або хоча б одного з них 
немає, краще повернути назад 
і не наражати своє здоров’я або 
близьких на небезпеку.    

Якщо ви побачили простро-
чений продукт, не кладіть його 
назад на полицю, його потім 
може взяти менш уважна лю-
дина.

Якщо ж неякісний товар 
ви побачили вже вдома, то, 
передусім, збережіть чек, це 
найперша допомога у всіх 
конфліктних ситуаціях, навіть 
коли ви приготували їжу, і вам 
потім стало погано. Збереже-
ний чек допоможе відстояти 
ваші права й компенсувати 
кошти за неякісний продукт. 
Без чеку довести правоту буде 
вкрай важко.

Також продавці, адміністра-
ція магазину зобов’язані прий-
няти неякісний продукт назад 
і компенсувати вам кошти або 
замінити його на свіжий. Якщо 
вони цього робити не хочуть, 
беріть свій товар і йдіть писати 
скаргу до Держпродспоживслуж-
би: м. Вишневе, вул. Балукова, 28, 
тел.: (044) 406-38-13 з вимогою 
перевірити конкретний заклад.

Лише власна небайдужість 
та відстоювання своїх прав до-
поможе ситуацію змінити на 
краще.

Ольга Городня

оБеРежно: сУШі!

Головний сервісний центр 
МВС презентував нові екзамена-
ційні питання зі знань Правил до-
рожнього руху, за якими з 1 липня 
складатимуть іспити для отриман-
ня посвідчення водія. Також пере-
вірити свою підготовку до іспиту 
можна безкоштовно на офіційно-
му сайті ГСЦ МВС (hsc.gov.ua).

Оновлення теоретичної 
частини іспиту є одним з над-
важливих кроків впроваджен-
ня нових стандартів складання 
іспитів для отримання посвід-
чень водія. Тепер людина не 
буде стикатися з проблемами 
невідповідності питання кате-
горії, низької якості зображен-
ня на ілюстративних матеріалах 
до питання, наявності двох пра-
вильних відповідей та заплута-
них формулювань запитання.

«Водіям легкових автомо-
білів, наприклад, не доведеть-

ся відповідати на питання, 
пов’язані з управлінням авто-
бусів чи вантажівок. Питання 
тесту зорієнтовані на те, щоб 
людина, яка вивчила прави-
ла дорожнього руху, могла із 
легкістю відповісти на них. А 
до кінця 2017 року заплано-
вано впровадження посиле-
ного контролю над процесом 
складання іспитів – фото та 
відеофіксації», – зазначає 
начальник Головного сервіс-
ного центру МВС Владислав 
Криклій.

Тест, як і раніше, тривати-
ме 20 хвилин і складається з 20 
питань, що обираються систе-
мою випадково. Тож завчити 
екзаменаційний білет тепер 
не вийде. Тест обов’язково 
містить питання за 4 тематич-
ними категоріями: 10 питань 
із правил дорожнього руху, 4 
питання з будови та експлуа-

посВідЧеннЯ ВодіЯ – за ноВиМи пиТаннЯМи
тації транспортних засобів, 4 
питання з основ безпеки руху 
та 2 питання з надання першої 
медичної допомоги.

З 1 липня вже можна пере-
глядати тести та перевіряти свої 
знання на сайті Головного сер-
вісного центру МВС в режимі 
онлайн, а після завершення на-
вчання у закладі з підготовки та 
перепідготовки водіїв сміливо 
йти складати іспит до сервісних 
центрів МВС. 

Станом на червень 2017 року 
вартість складання теоретично-
го та практичного іспитів ста-
новить 26 гривень, а бланк по-
свідчення водія – 201 грн. Усі 
працівники сервісних центрів 
МВС наголошують на тому, 
що не потрібно звертатися до 
сторонніх осіб, які вас можуть 
ввести в оману чи ошукати при 
отриманні даної послуги. 

Про затвердження Положення про 
конкурсну комісію щодо призначення 
управителя з управління багатоквартир-
ним будинком та складу конкурсної комісії

Керуючись п. 5 ст. 13 Закону України 
«Про особливості здійснення права влас-
ності у багатоквартирному будинку», пп. 3 
п. а) ст. 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до 
Порядку проведення конкурсу з надання 
послуги з управління багатоквартирним бу-
динком, затвердженого Наказом Міністер-

БоЯРсЬка МісЬка Рада
киїВсЬкої оБЛасТі

ВиконаВЧий коМіТеТ
РіШеннЯ 

від 13 липня 2017 року                           34/4
м. Боярка

ства регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства 
України від 13.06.2016 р. № 150, – 

ВиконкоМ МісЬкої Ради ВиРіШиВ:
1. Затвердити Положення про кон-

курсну комісію щодо призначення упра-
вителя з управління багатоквартирним 
будинком (з документом можна озна-
йомитися на веб-порталі Боярської місь-
кої ради mistoboyarka.gov.ua та на сайті 
boyarka-inform.com).

2. Затвердити склад конкурсної ко-
місії щодо призначення управителя  з 
управління багатоквартирним будинком 
(додається).

3. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на заступника місь-
кого голови, відповідно до розподілу 
обов’язків.
МісЬкий ГоЛоВа                                    о. о. заРУБін

скЛад
конкурсної комісії щодо призначення 

управителя з управління багатоквартир-
ним будинком
Голова комісії

МАЗУРЕЦЬ Віталій Вікторович — 
заступник міського голови з питань жит-
лово-комунального господарства
заступник голови комісії

САВЧУК Марина Володимирівна — 
начальник відділу з питань житлово-ко-
мунального господарства, транспорту та 
надзвичайних ситуацій 

РАШКОВСЬКИЙ Геннадій Олек-
сандрович — депутат Боярської міської 
ради (за згодою)
секретар комісії

АЛЕКСАНДРОВА Анна Михай-
лівна — провідний спеціаліст відділу з 
питань житлово-комунального госпо-
дарства, транспорту та надзвичайних 
ситуацій

Члени комісії:
ГОНЧАР Костянтин Іванович — го-

ловний спеціаліст юридичного відділу
КОМАШИНСЬКИЙ Віталій Олек-

сійович — головний спеціаліст відділу 
бухгалтерського обліку та звітності

МУСІЄНКО Наталія Іванівна — на-
чальник відділу фінансів, економічного 
розвитку та торгівлі

СКРИННИК Олексій Григорович — 
секретар Боярської міської ради

АРЧАКОВ Андрій Миколайович — 
депутат Боярської міської ради (за згодою)

КОРЖОВА Валентина Миколаївна — 
депутат Боярської міської ради (за згодою)

КОСЯЧЕНКО Олександр Борисо-
вич — депутат Боярської міської ради (за 
згодою)

ПАНЮТА Віктор Іванович — депу-
тат Боярської міської ради (за згодою)

МІРЗАЄВ Анатолій Наріманович — 
депутат Боярської міської ради  (за згодою)
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Електронні послуги від дер-
жави стали реальними. Чимало 
важливих питань тепер можливо 
вирішувати в електронному фор-
маті, без жодного візиту грома-
дян до органів влади.

Українцям надали перелік 
електронних послуг, якими мож-
на скористатися вже сьогодні:

• реєстрація бізнесу,
• призначення допомоги при 

народженні,
• будівельна послуга щодо вве-

дення об’єктів в експлуатацію.
З жовтня 2016 року найбільш 

популярною електронною по-
слугою було отримання субси-
дії. За цей час кожен десятий 
громадянин, що звертався за 
субсидією, робив це онлайн.

Дуже популярні е-послуги і 

досТУпні еЛекТРонні посЛУГи 
у сфері земельних відносин. На-
приклад, витяги про земельну 
ділянку або про нормативно-
грошову допомогу отримали вже 
понад 100 тисяч громадян. Понад                
1 000 проектів землеустрою також 
погоджено онлайн. Ця послуга 
мала дуже багато нарікань від 
громадян, тому було запровадже-
но «сліпий» розподіл документів 
на виконавця. Тепер документи, 
що подані, наприклад, у Дніпрі, 
можуть потрапити на розгляд до 
Львова. Це значно покращило 
проходження процедури.

Хоча всі е-послуги мають 
різні адреси, отримати їх пере-
важно можна з одного порталу 
Мінекономрозвитку – my.gov.ua. 
На нього поступово інтегрують 
всі існуючі е-послуги.

Чорне море, болгарська зем-
ля та українська пісня – так кіль-
кома словами можна описати 
фестивальну подорож юних і до-
рослих артистів до Болгарії, яка 
відбулась з 20 червня до 5 липня. 

Це були два тижні справж-
ньої казки без багатогодинно-
го просиджування в Інтернеті. 
Спілкування з батьками та од-
нолітками, а не з віртуальними 
друзями, купання в чистому 
лагідному морі, а також висту-
пи на сцені відомого Міжна-
родного дитячого фестивалю 
«Созопольська панорама». Фес-
тивальну подорож до Болга-
рії здійснили вихованці ЦТМ 
«Оберіг» – студії естрадно-на-
родного співу «Перлина» на 
чолі з керівником Оксаною Ну-
рищенко та дорослий вокаль-
ний гурт «ТріоРіо».

Виступи вихованців «Обере-
гу» були дуже успішними. Наші 
дівчата не лише зірвали шалені 
оплески численних глядачів, а 
й стали лауреатами фестивалю 
у своїх вікових категоріях. Алі-
на Солоненко – І місце, Марія-
Магдалена Алейнік – І місце. 
Успішним став і дебют малень-
кої боярчаночки Олександри 
Хоменко. При великій конку-
ренції в її віковій категорії – ціл-
ком заслужене ІІІ місце.

Керівник успіхами вихованок 
задоволена. Задоволені й батьки, 
адже вони також помилувалися 
виступами своїх дітей та ще й ве-
село і змістовно відпочили.

Морська прогулянка пірат-
ським кораблем, куштування 
національних страв, а бонусом 
стала участь ще в одному фес-
тивалі – «Чорноморські вечо-
ри», що вже вдруге проводиться 
у місті Чорноморець Созополь-
ської общини. Оскільки цей 
фестиваль не мав вікових об-
межень, у ньому взяв участь во-
кальний гурт «ТріоРіо» у складі 
Оксани Нурищенко, Тетяни 
Зубкової та Людмили Яковенко.

До речі, після цього висту-
пу жителі та гості Чорноморця 
впізнавали юних та дорослих 

зірок з Боярки і щиро віталися 
з ними.

Надзвичайно теплий прийом 
болгарських глядачів створив 
неповторну атмосферу, коли хо-
тілося і моглося співати. Укра-
їнську пісню люди слухали на 
сцені, на площі, на пляжі, навіть 
просто на вулиці. До українців 
підходили земляки з інших міст 
України і, як не дивно, росіяни, 
які також підспівували відомі 
українські народні пісні.

Учасники цієї фестивальної 
подорожі щиро дякують керів-
нику ЦТМ «Оберіг» Надії Ска-
кодуб за сприяння у вирішенні 
численних організаційних пи-
тань та ідейному натхненнику 
цієї подорожі – керівнику студії 
«Перлина» Оксані Нурищенко.

У БоЛГаРії заспіВаЛи УкРаїнсЬкою

25 червня в парку ім. Т. Шев-
ченка Боярка відсвяткувала 
День молоді.

На відміну від попередніх 
років, було внесено зміни до 
програми святкового концерту. 
І тепер виступи учасників – це 
окремі блоки святкової кон-
цертної програми.

На сцені виступили: лауреат 
Всеукраїнської олімпіади «Го-
лос країни» Юля Вишнякова; 
переможець Всеукраїнського кон-
курсу «Обдарована молодь – 2016» 
Максим Рудич; переможниця 
батлу барабанщиків в «Route 
66», переможниця фестивалю 
відео від «Funky Drummer», фі-
налістка фестивалю «Drummers 
United» Тетяна Бабенко; гурт 
«Резон», кавер-гурт «Avenue», 
гурт «Fail System» із Черкас і 
резидент багатьох столичних 
клубів та ресторанів DJ Sparko. 
Було також проведено флеш-

моб під керівництвом Олексан-
дри Наконечної – керівника 
хореографічної студії «Golden 
Dance».

У рамках фестивалю прове-
дено благодійну акцію «Андрю-
ша – живи!» Це лотерея, кошти 
від якої вже передані рідним 
21-річного боярчанина Андрія 
Владиченка, якому лікарі по-
ставили страшний діагноз – го-
стрий лейкоз, для проведення 
операції з пересадки кісткового 
мозку родині потрібно 150 ти-
сяч доларів. 

На момент закінчення розі-
грашу лотерейних призів було 
зібрано 3 662 грн, але кош-ти 
продовжували надходити прак-
тично до закінчення свята. 
Тому що до акції долучилися 
практично всі присутні на святі.

Відбулось також нагород-
ження найкращих представни-
ків молоді нашого рідного міста. 
За успіхи та високі досягнення, 

за любов до Батьківщини і до-
стойне представлення рідного 
міста на змаганнях різних рів-
нів міський голова Олександр 
Зарубін нагородив абсолютну 
чемпіонку України з настільно-
го тенісу Ольгу Понько.

Олександр Олександрович 
нагородив також випускників-
медалістів боярських шкіл. Цьо-
го року їх – 13, і вони таки до-
стойні, щоб назвати їхні імена. 
Це – Єлизавета Крупко, Кате-
рина Немченко, Марія Речиць-

ка, Катерина Стельмах, Ма-
рія Чир’єва, Ліза Чорна, Ольга 
Кузько, Анастасія Шинкаренко, 
Олександра Храмова, Вікторія 
Гетьман, Марія Лазоренко, Ма-
рія Чекмак і Катерина Смирнова.

25 червня в парку ім.                             
Т. Шевченка відбулося ще й від-
криття майданчика для пляж-
ного волейболу з двома ігрови-
ми полями, а також проведено 
відкритий турнір Києво-Свято-
шинського району з пляжного 
волейболу серед дівчат.

У змаганнях взяли участь 
8 команд: з Бородянки, київ-
ських ДЮСШ і з Боярки. Саме 
боярчанки й стали переможця-
ми цих перших в історії нового 
майданчика змагань. Нагороди 
переможцям (Дар’я Тихонова 
та Аліна Леончук – І місце, По-
ліна Дерев’янко та Олександра 
Казміренко – ІІ місце, Софія 
Палій та Анастасія Барнецька) 
вручив міський голова Боярки 
Олександр Зарубін.

БоЯРка. денЬ МоЛоді 

6 липня поруч зі став-
ками біля Свято-Михай-
лівської церкви, відбулось 
святкування Івана Купала – 
народні гуляння, концерт,                                                              
театралізовані дійства. Свя-
то відбулося за підтримки 
міського голови Боярки 
Олександра Зарубіна.

Перед боярчанами та гос-
тями виступили юні артисти 
Будинку культури, а також ан-
самбль народної пісні «Золоте 
перевесло» з с. Мощун, гість із 
Вінниці Максим Рудич та наша 
співачка Валерія Гоц. 

Найочікуваніший момент 
свята – поява на озерному плесі 
Водяного (Микола Шаповал) 
та Купальниці (Валерія Гоц), 
а також величезне купальське 
вогнище, яке запалив міський 
голова Олександр Зарубін.

Було проведено також кон-
курс вишиванок, переможці 
якого отримали оригінальні 
призи, надані виконавчим ко-
мітетом Боярської міської ради. 

А театр-студія «Аметист» та 
хореографічна студія «Golden 
dance» боярського Будинку 
культури підготували театралі-
зоване дійство.  

ой, на йВана Та на кУпайЛа

В Україні з 1 липня скасова-
но державне регулювання цін на 
продукти харчування. Про це ска-
зано в постанові Кабміну № 394 
від 7 червня, яка набула чинності 
1 липня.

Зазначено, що головна мета 
цих змін – зниження адміні-
стративного тиску на бізнес, 
усунення надмірного втручан-
ня держави в економічні про-
цеси, розвиток конкуренції і 
дебюрократизація (дерегулю-
вання) у сфері ціноутворення.

Цією постановою Кабмін 
скасував для виробників про-
довольчих товарів зобов'язання 
подачі в Держпродспоживслуж-
бу 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 поширю-
ється на граничні торговель-
ні надбавки до оптової ціни 
виробника не вище ніж 15 % 
на борошно, хліб, макаронні 
вироби, крупи, цукор, яло-
вичину, свинину й м'ясо пти-
ці, ковбасні вироби варені, 
молоко, сир, сметану, масло 
вершкове, олію соняшникову, 
яйця курячі.

Також постанова діє на 
граничні рівні рентабельнос-
ті 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 продажу продовольчих 
і непродовольчих товарів.

В УкРаїні скасоВано 
деРжРеГУЛюВаннЯ
 Цін на пРодУкТи

за доВідкою – У зРУЧний Час
Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Бояр-

ської міської ради (вул. М. Грушеського, 39), відповідно до ст. 12 Закону 
України «Про адміністративні послуги», працює щочетверга до 20:00. 

Ви можете завітати після роботи та проконсультуватися або 
отримати необхідну довідку чи подати документи для отримання 
адміністративної послуги у зручний для Вас час. 

дитячо-юнацькій спортивній школі м. Боярка 
на міський стадіон «зеніт» (вул. Молодіжна, 5-б)

потрібні робітники з благоустрою. 
довідки за тел.: (096) 235-19-16. 
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1 липня в Свято-Покровсько-
му храмі нашого рідного міста 
замироточила ікона Христа Спа-
сителя!

Факт сам по собі не просто 
цікавий, а навіть такий, який 
можна вважати дивом. Що ж то 
за ікона така, і як вона з’явилася 
в нашому місті? Про це нам 
розповідає настоятель Свято-
Покровської парафії УАПЦ м. 
Боярки митрофорний протоіє-
рей Димитрій Присяжний:

«Історія цієї ікони бере свій 
початок ще з 2011 року. Того 
року парафіяни Свято-Пок-
ровської парафії УАПЦ м. Бо-
ярки відвідали декілька святих 
місць на заході України, зо-
крема – Георгіївський монас-
тир на Козацьких могилах під 
Берестечком та храм Успіння 
Пресвятої Богородиці в міс-
течку Глиняни, – розповідає 
отець Димитрій. – Цей храм 
перебуває в юрисдикції греко-
католицької церкви, та коли 
настоятель храму о. Димитрій 

Майкут дізнався, що приїздять 
брати православні, він дозво-
лив відслужити православну 
Літургію, причастити наших 
боярських прочан та приклас-
тися до чудотворного образу.

Після поїздки ми заприяте-
лювали з о. Димитрієм Майку-
том. Невдовзі він відвідав Бо-
ярку і привіз до нашого храму 
копію чудотворної ікони Хрис-
та Спасителя, яка була прикла-
дена до оригіналу. Для образу 
силами Покровської громади 
виготовили дерев’яний заскле-
ний кивот (оформлення) і ви-
ставили її для поклоніння па-
рафіянам. Згодом ікону було 
перенесено до вівтаря, де вона 
перебуває донині». 

І ось 1 липня о. Димитрій 
побачив вологу пляму у місці, 
де зображені ноги Спасителя. А 
наступного дня, в неділю, пе-
ред початком Літургії, вже було 
помітно два струмочки, що 
з’явилися на тому місці. 

«Вже сам факт такої події – 
диво. Але остаточну оцінку, з 

Божого благословіння, надасть 
і час, і комісія на рівні церкви, 
яка має це ретельно дослідити і 
вивчити. Я поінформував наше 
духовне керівництво про цей 
феномен, має пройти певний 
час для його дослідження, ви-
вчення. За рішенням спеціаль-
ної комісії та архієрейського 
собору ікона може бути прого-
лошена місцево вшанованою і 
чудотворною».

Крім ікони Христа Спаси-
теля, в Свято-Покровському 
храмі є ще декілька реліквій: 
ікона Святої Великомучени-
ці Варвари та писана ікона 
Святителя Арсенія Еласон-
ського з часточками їх святих 
мощей. У храмі зберігається 
невеличкий ковчег з часточ-
кою мощей великомученика 
і цілителя Пантелеймона. Він 
виноситься для поклоніння 
вірянам щосуботи і щонеділі. 

Впадає в око паломницький 
іконостас Свято-Покровсько-
го храму, в якому знаходяться 
ікони з 35 країн земної кулі – з 
православних, католицьких і 
навіть мусульманських країн, 
в яких є християнські храми та 
монастирі. «Є у нас традиція: 
хоча б малесеньку ікону з тієї 
країни, яку ми відвідуємо, при-
везти до нашого храму, – про-
довжує свою розповідь о. Ди-
митрій. – Спочатку ми кладемо 
її на церковний аналой, а вже 
потім ікона знаходить своє на-
лежне місце на нашому палом-
ницькому іконостасі».

Найбільшу увагу при-
вертає образ Вишгородської 
ікони Божої Матері, щедро 
обвішаний натільними хрес-
тиками. Саме перед цим обра-
зом проходила Служба Божа 
ще тоді, коли Свято-Покров-
ська парафія «квартирувала» 
в приміщенні аптеки № 5, по 
вул. Молодіжній, де нині АТБ. 
Люди помітили, що ця ікона 
допомагає в подоланні життє-
вих негараздів, і на знак подя-
ки за допомогу прикрашають 
її ладанками й хрестиками. 

Радіслав Кокодзей

диВо Та РеЛікВії сВЯТо-покРоВсЬкоГо ХРаМУ

Тим, хто бачив її перші кроки 
подіумом і на думку не спадало, 
що сьогодні вона залишить за 
плечима червону оскарівську до-
ріжку і величезну кількість звань. 

Боярчанці Ілоні Марчук не-
забаром виповниться 12 років. 
Незважаючи на вік, дівчинка 
крок за кроком втілює у життя 
мрію кожної маленької прин-
цеси: 17 травня у місті Києві 
її визнали НАЙКРАЩОЮ 
УКРАЇНОЧКОЮ. За версією 
журналу Ukrainian People, вона 
стала володаркою найбільшої 
кількості нагород у конкурсах 
краси та талантів. У 2016 році 
Ілона здобула 38 звань і титулів, 
у 2017 вже має 13.

Одного разу мама дівчинки 
отримала від організаторів кон-
курсів краси – школи моделей 
Fashion Today — пропозицію 

взяти участь у конкурсі Kids 
Best model. Не роздумуючи, від-
повіла ствердно. 

Спочатку дівчинка со-
ром’язливо посміхалася своїм 
вчителям Дмитру, Ельвірі та 
Ксенії. Та через кілька репети-
цій почувала себе сміливіше. 

Поруч з маленькою перемож-
ницею завжди її батьки – мама 
Олена і тато Михайло. Мама 
схвильовано притискала трем-
тячу руку до серця, а батько за 
сталевим поглядом приховував 
океан переживань, коли донечка 
виходила на подіум. Сьогодні ж 
Олена і сама володіє титулами 
«Мама-приклад» та «Місіс Мама 
Київ», а тато дасть раду і собі, й 
допоможе іншим батькам, бо вже 
має величезний досвід у світі са-
лонів краси, костюмерних, ательє 
і подіумів Києва та всієї України.

Ілона підкорила багато май-
данчиків України, працювати 
з нею велика честь для органі-
заторів будь-якого конкурсу. 
Тепер вона мріє вийти на поді-
уми Європи, згодом стати теле-
ведучою і зіграти головну роль в 
одній із кращих голлівудських 
кінокартин. Такі плани і мрії на 
найближче майбутнє дівчинки. 
Ілона, коли виросте, хоче до-
помагати людям, робити те, що 
приноситиме користь і роби-
тиме когось щасливішим. Ми 
впевнені, що в неї все вийде, бо 
це найщиріша дитина, справ-
жнє сонечко і гордість України. 

ВеЛикі МРії 
МаЛенЬкої діВЧинки

Боярчанці Олі Понько всього 
дев’ять з половиною років. Та 
наша юна землячка вже має со-
лідний титул – абсолютна чемпі-
онка України з настільного тенісу. 

Чемпіонат України серед міні-
мінікадетів відбувся 12-16 червня 
в Умані, його було започатковано 
цього року для спортсменів віком 
10 і менше років. 

Для Олі Понько – це не пер-
ше випробування спортивної 
вправності. Загалом дівчинка 
вже брала участь у 12 змаганнях 
всеукраїнського рівня, має по-
над 10 медалей.

зоВсіМ юна Та Вже аБсоЛюТна

Останні чотири золоті – ви-
борола на Чемпіонаті в Умані в 
індивідуальному, командному 
заліках та двох парних змаган-
нях, і таким чином здобула пов-
ний комплект нагород.

Оля народилась у спортивній 
родині. Батьки дівчинки – Ми-
кола Понько та Вікторія Хо-
менко – спортсмени-пловці. Їх 
донька з дитинства захопилась 
плаванням, народними танця-
ми. А настільний теніс увійшов 
в її життя під час навчання у 
школі раннього розвитку «Со-
нечко», де з чотирирічними ма-
люками займався тренер Сергій 

Михайленко. У семирічному віці 
Сергій Іванович «передав» свою 
вихованку до київського клубу 
«Лідер», де її спортивним розвит-
ком нині опікуються досвідчені 
тренери: Ольга Шабліста, Яніна 
і Тетяна Кокуніни.

Ольга Понько вчиться в Бо-
ярській ЗОШ № 5. Однолітки 
поважають дівчинку за ваго-
мі спортивні здобутки, її фото 
красується на дошці пошани не 
лише за досягнення у спорті, а й 
за відмінне навчання.

До речі, в кінці травня 
цього року у місті Жовква 
Львівської області відбувся 
Чемпіонат України-2017 се-
ред міні кадетів (2005 р. н. і 
молодші). На цих змаганнях 
Оля дуже достойно показала 
себе серед старших за віком 
тенісистів і в індивідуальному 
заліку стала бронзовим при-
зером Чемпіонату.

У нашої юної землячки вели-
кі плани на майбутнє: наступні 
перемоги, участь у Чемпіона-
ті Європи серед міні кадетів у 
Страсбурзі, але для цього їй ще 
треба трошки підрости.

наШа доВідка: 
Н а с т і л ь н и й 

теніс – невибаг-
ливий вид спор-
ту. Для занять 
потрібні лише 
стіл, сітка та ра-
кетки з м’ячиком. 
Але ті, хто займа-
ються цим спор-
том, гармонійно 
розвивають своє 
тіло та мозок. 
Під час гри лю-
дина багато руха-
ється, викорис-
товуючи все тіло, 
тренує очі, по-
кращує коорди-
націю рук та ніг. 
Усі ділянки моз-
ку задіяні і пра-
цюють, оскільки гравець 
планує стратегію гри, такти-
ку та відстежує м’ячі й удари. 
Цей вид спорту не є травма-
тичним. 

Цікаво, що серед низки 
проектів, поданих на розгляд 
громади міста, є проект «Те-
нісний стіл – у кожен двір». 
Його бюджет складає 160 800 
грн., проектом передбачаєть-

ся встановлення вандалостій-
ких тенісних столів для гри у 
місцях відпочинку мешканців 
(парки, зелені зони) та у дво-
рах жилих будинків. Доступ до 
столів передбачається вільний. 
Якщо цей проект набере не-
обхідну кількість голосів для 
перемоги, кількість чемпіонів 
у Боярці може значно зрости.

Тетяна Зубкова

Після подорожчання вартос-
ті проїзду в метро й наземному 
транспорті (15 липня), жителі сто-
лиці зможуть використовувати 
жетони і разові квитки, придбані 
раніше, до 31 липня.

Обміняти старі жетони і 
старі паперові квитки на нові з 
доплатою до нового тарифу або 
пропорційно до нового тарифу 
за 1 поїздку пасажири зможуть 
до 31 серпня.

Така можливість буде до-
ступна лише на 4 станціях: 

сТаРі жеТони дЛЯ киїВсЬкоГо 
МеТРо БУдУТЬ дійсні до 31 ЛипнЯ

«Майдан Незалежності», «До-
рогожичі», «Політехнічний ін-
ститут» і «Дарниця» (вестибюль 
№ 2).

Обміняти старі квитки на 
наземний транспорт можна 
буде у Службі організації збору 
та обліку виручки КП «Київпа-
странс», що на вулиці Казими-
ра Малевича, 127. 

З 1 вересня жетони і паперо-
ві разові квитки старого зразка 
не обмінюватимуть, а їх вар-
тість не компенсуватимуть.
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Замовлення 

Овен
Вам слід витрачати менше сил і енергії на ма-

лозначні справи. Фінансові проблеми можуть до-
дати клопоту і переживань, стережіться депресії. 
Вихід знайдеться завжди, тому думайте, аналізуйте 
і звертайтеся за допомогою до друзів. Приємним 
моментом може стати подарунок від своєї поло-
винки.

Тілець
Збирайте нову інформацію і прагніть до 

кар’єрного росту. Інакше так і будете тупцювати 
на одному місці, ви заслуговуєте на більше. Стежте 
за своїми словами і вчинками, щоб уникнути кон-
фліктної ситуації з рідними. Ймовірна зустріч з 
людиною, яка стане для вас подарунком долі.

Близнюки 
Оточіть себе позитивними і надійними людьми. 

Тоді успіх у справах прийде так стрімко, що ви самі 
ахнете від подиву. Для того, щоб не потрапити в 
неприємну ситуацію з грошима, уникайте авантюр 
і махінацій. Сприятливий місяць для вивчення 
іноземної мови і саморозвитку. Період не позбав-
лений романтики в особистих стосунках.

Рак
Вам належить більше дбати про сім’ю та дітей, 

ніж займатися проблемами інших людей. Можуть 
виникнути труднощі з грошима, але їх буде достат-
ньо для самого необхідного. В роботі ви проявите 
себе спеціалістом вищого класу, тому до вас будуть 
прислухатися не тільки колеги, але і керівництво.

Лев
Приймайте важливі рішення без сторонніх 

людей. Ви самі в силах зробити все, щоб досягти 
кар’єрного росту і поліпшити матеріальне ста-
новище. Головне, діяти планомірно, без паніки 
і зайвих амбіцій. Вдалий період залишити погані 
звички, і тоді вам будуть не страшні жодні хвороби.

Діва
Ви прагнете вдовольнити всі свої бажання ра-

зом. На жаль, такого дива не станеться. Для всього 
потрібні зусилля, працьовитість і кмітливість, які 
згодом принесуть приємні результати. Очікується 
романтичне знайомство, у якого може бути про-
довження у вигляді красивого роману. 

Терези 
Частіше прислухайтеся до внутрішнього голо-

су, а не до того, що говорять колеги і друзі. Так ви 
швидше зможете прийти до бажаного результату, 
як в роботі, так і в любові. З грошима ситуація на-
лагодитися, якщо ви будете братися навіть за дріб-
ні завдання і малозначні проекти.

Скорпіон
Вам потрібно відповідальніше ставитися до 

роботи, яку доручає начальство. Відмінний пері-
од для того, щоб докласти зусилля і енергію для 
кар’єрного зростання. Але, тільки в тому випадку, 
якщо це не шкодить відносинам з коханою люди-
ною. Уважне ставлення до рідних допоможе уник-
нути ускладнень.

Стрілець
Відточуйте майстерність, щоб ні колеги, ні 

начальство до вас не чіплялися. Для того, щоб 
нормалізувати фінансовий стан, рекомендується 
працювати в кілька разів більше. Родина для вас 
нині – острівець любові та затишку. Не бійтеся 
зізнаватися в почуттях до того, хто вірний вам і 
повністю довіряє.

Козерог
Фінансове питання змусить вас трохи понерву-

вати. У любові, навпаки, все йтиме найкращим чи-
ном. Одинокий Козеріг може не тільки безоглядно 
закохатися, але й стрімко одружитися. Великі по-
купки краще перенести на інший місяць. Економ-
ність допоможе пережити цей період.

Водолій
Вам слід економити і не вкладати гроші в мало-

відомі проекти. Частину грошей доведеться витра-
тити на відпочинок, термінову поїздку, лікування 
та потреби дітей. Самотній Водолій може зустріти 
людину, з якою в подальшому зв’яже долю. У ро-
дині все досить спокійно і гладко, але зайвий раз 
не варто «нападати» на половинку з претензіями і 
критикою.

Риби 
Бажано творчо підходити до робочих моментів, 

тоді результати від цього будуть вищими у багато 
разів. Відмінний період для укладення вигідних 
угод, підписання документів і переїзду. У сімейних 
Риб можливі складні відносини з партнером, рев-
нощі і повернення до минулого.

РекЛаМа

Втрачений військовий квиток серії НУ 

№ 7595754, виданий Києво-Святошинським 

РВК Лисенку Миколі Володимировичу, 

вважати недійсним.

Якщо ти мужній, стань справ-
жнім професіоналом! Не дай во-
рогу можливості прийти в твою 
оселю! Захисти майбутнє своїх 
дітей! Ставай на захист своєї ро-
дини! Вступай на військову служ-
бу за контрактом до Збройних 
Сил України!

Переваги та перспективи вій-
ськової служби за контрактом:

1. Гарантія стабільного гро-
шового забезпечення (оплата 
праці):

- рядовий склад – від 7000 грн.
- командир відділення – 7500-8000 грн.
- головний старшина – 8000-8600 грн.
- командир взводу – 9000-9500 грн.
- командир роти – 11500-12000 грн.

2. Додаткові грошові ви-
плати та винагороди (допомо-
га та оздоровлення, підйомна 
допомога, матеріальна допо-
мога для вирішення соціаль-
них питань тощо).

3. Вільний вибір місця та 
умов служби по всій території 
України.

4. Можливість отримання 
первинного офіцерського звання. 

5. Безоплатна медична до-

ВійсЬкоВа сЛУжБа за конТРакТоМ – 
сВідоМий ВиБіР кРаЩиХ

помога військовослужбовцям 
та членам їх родин.

6. Можливість отримання 
заочної вищої освіти під час 
служби, в т. ч. за рахунок Міні-
стерства оборони (після підпи-
сання другого контракту).

7. Щорічна відпустка від 30 
днів, тривалість якої зростає зі 
збільшенням вислуги.

8. Крім щомісячного грошо-
вого забезпечення при вибутті 
у відпустку виплачується допо-
мога на оздоровлення в такому 
ж розмірі. 

9. Додаткові відпустки (для 
навчання, творчі, соціальні, ін.)

10. Право на отримання без-
коштовного житла за рахунок 
держави.

11. Забезпечення безкош-
товним медичним та санатор-
но-курортним лікуванням.

12. Забезпечення безкош-
товним речовим майном.

13. Служба зараховується до 
загального страхового стажу, 
стажу державної служби.

14. Можливість укласти 
контракт на строк шість місяців 
(під час особливого періоду).

15. При зміні місця про-
живання військовослужбовця 
на нове місце служби випла-
чується грошова допомога у 
розмірі 100 % місячного гро-
шового забезпечення та 50 % 
на кожного члена сім’ї грошо-
вої компенсації при виконанні 
задач в польових (екстремаль-
них) умовах служби.

16. Інші соціальні гарантії, 
встановлені законами.

На військову службу за кон-
трактом приймаються:

громадяни віком від 18 до 40 
років, які визнані військово-лі-
карськими комісіями придатни-
ми за станом здоров’я до про-
ходження військової служби і 
мають відповідну фізичну підго-
товку, та жінки, які придатні за 
станом здоров’я до проходження 
військової служби в мирний час 
та відповідають вимогам прохо-
дження військової служби.

Адреса та телефони Києво-
Святошинського районного вій-
ськового комісаріату: м. Київ-
115, вул. М. Котельнікова, 25-а

ТЕЛ.: (044) 450-26-93; 
(068) 998-06-29; (093) 473-41-44.

РоБоТа оХоРонЦеМ
Вік 35-60 років, без шкідливих звичок

ГРаФік РоБоТи: доБа/дВі
 опЛаТа 180-240 ГРн./доБа

ТеЛ.: (050) 585-98-07, сеРГій

 на сТо У М. ВиШнеВе поТРіБні
аВТосЛюсаР Та аВТоеЛекТРик

з/п за доМоВЛенісТю
               ТеЛ.: (097) 435-27-49

Втрачений військовий квиток, виданий 

Буніну Ігорю Миколайовичу, 21.01.1967 

року народження, вважати недійсним. 

Втрачену довідку замість військового квитка 

№ 1/011406, видану Книшу Віталію 

Юрійовичу Києво-Святошинським 

районним військовим комісаріатом 

04 листопада 2014 року, вважати недійсною. 

Вітаємо Ковальчук Марію Василівну та 
Наумчука Павла Даниловича з 90-річчям;
Корзун Галину Прокопівну з 80-річчям та 

Яценка Володимира з 55-річчям.
З повагою, голова Боярської міської організації інвалідів війни

 та учасників бойових дій Володимир нурищенко

Разова допомога від 
києво-святошинської 
районної адміністрації

22 000
грн.


