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ПРОГРАМА СВЯТКУВАННЯ ДНЯ МІСТА
17 вересня 2016

10:00 – 17:00 
Показові спортивні виступи та змагання 
Стадіон «Зеніт»
10:30 – 12:00 
 Велопробіг  з  нагоди Дня міста 
Стадіон «Зеніт» (вулиці міста)
14:00     відкриття свята
Святкова хода
Стадіон «Зеніт»
16:00     Урочиста частина

• «Почесний житель Боярки». Церемонія нагородження  
• Відзначення  переможців конкурсу «Людина року»
Головна сцена
14:00 – 22:00
Концертна програма за участі 
колективів міста  та гостей з міст-побратимів
Головна сцена

18 вересня 2016
10:00 – 17:00 
Показові спортивні виступи та змагання
Стадіон «Зеніт»
 14:00 – 22:00
Концертна програма за участі
колективів міста  та гостей з міст-побратимів
Головна сцена

• Фестиваль вУличної їжі;
• Дитячі розваги ;
• Фотовиставка  «сУшка»;
• Мистецький простір;
• виставка-проДаж преДМетів 
нароДного Мистецтва;

• катання на конях.

У ПРОГРАМІ СВЯТКУВАННЯ 
17-18 ВеРеСНЯ з 11:00 ДО 18:00

сУБотній ярМарок 17 вересня 
віДМіняЄться 

Згідно з розпорядження міського голови Олександра Зарубіна 
від 5 вересня 2016 року № 02-14/219, у зв’язку з проведенням 
свята Дня міста 17 та 18 вересня за адресою: м. Боярка, парк 
ім. Т. Шевченка та керуючись пп. 8 п. а) ст. 30 Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядування в Україні», суботній ярмарок 
17 вересня 2016 року за адресою: м. Боярка, вул. Молодіжна –                                     
вул. Б. Хмельницького відміняється.
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Керуючись п. 2.2 «Порядку 
доведення до споживачів ін-
формації про перелік житлово-
комунальних послуг, структуру 
цін/тарифів з обґрунтуванням її 
необхідності та про врахування 
відповідної позиції територі-
альних громад», затвердженого 

До віДоМа споживачів кп «Боярка-воДоканал»

Додаток 4 до Процедури встановлення тарифів на цен-
тралізоване водопостачання та водовідведення (пункт 2.2)

наказом Міністерства регіо-
нального будівництва та житло-
во-комунального господарства 
України від 30.07.2012 р. № 390, 
КП «Боярка-Водоканал» має 
намір встановити тариф на по-
слуги з централізованого водо-
постачання та водовідведення. 

1 вересня на вчителів, учнів 
та їх батьків Боярського навчаль-
но-виховного комплексу «Коле-
гіум – ЗОШ І-ІІІ ст.» чекали при-
ємні сюрпризи. Окрім шановних 
гостей їх привітав український 
актор та режисер, народний ар-
тист України Володимир Талашко, 
відомий за роллю Сергія Скворцо-
ва в кінофільмі «В бій ідуть тільки 
«старі».

До Боярки Володимир Та-
лашко прибув на запрошення 
пошукової групи «Корчагінець» 
Всеукраїнського фонду пошуку 
«Пам’ять» (командир – воїн-ін-
тернаціоналіст Володимир Ост-
ролуцький). Цього дня у школі 
було започатковано міні-музей 
Другої Світової війни. А позна-
йомився актор з боярськими 
пошуковцями під час перепо-
ховання знайдених ними солда-
тів Другої Світової в с. Пилява 
Вишгородського району. З того 
часу й почалася їхня дружба. 
Що ж до шкільного музею, то 
це музейна вітрина, наповнена 
експонатами, знайденими в Бо-
ярському лісі. Як розповіли по-
шуковці, це лише початок. Пла-
нується відкрити розділи музею, 
які розповідатимуть про АТО на 
Сході країни та Чорнобильську 
трагедію. Адже все це – також 
наша історія. А для вже відкри-

тої експозиції Володимир Дми-
трович Талашко передав у по-
дарунок пістолет періоду Другої 
Світової війни. 

А ще – чотири енциклопе-
дії, які стали першим внеском 
у Відкриту бібліотеку нового 
проекту, який буде реалізовано 
в цьому навчальному закладі. 

Та справжнім іменинни-
ком того дня почувався учень 
6-Г класу Євген Євко, адже 
він отримав Посвідчення по-
шуковця. Та ще й був нагоро-
джений медаллю «За пошукову 
роботу». Посвідчення та наго-
роду Євгену Євку вручив голова 
Всеукраїнського фонду пошуку 
«Пам’ять» Михайло Крисько. 
До речі, саме Євген – автор ідеї 
відкриття музею в рідній школі, 
до експозиції якого увійшли і 
його особисті знахідки.

Випускник школи та заступ-
ник командира СПГ «Корчагі-
нець» по зв’язках з громадськістю 
та ЗМІ Олег Остапенко передав 
школі цінні експонати: фото-
графії та листівку з Грузії. Такі 
листівки видавалися всім дітям, 
які 30 років тому були вивезені 
до цієї країни з метою врятувати 
їх від пекельного подиху аварії на 
Чорнобильській АЕС. А 1 вересня 
1986 року вони повернулися до 
рідної Боярки, рідної школи.

Радіслав Кокодзей 

започатковано шкільний МУзей

Самовільне спалювання сухої природ-
ної рослинності, сміття, а особливо карто-
пляного бадилля, стерні, соломи та пожнив-
них залишків – значна шкода державі та 
загроза здоров’ю і життю людей

Через спекотну погоду збільшилася 
кількість пожеж. Головною причиною їх 
виникнення є людська недбалість і недо-
тримання елементарних правил проти-
пожежної безпеки. 

Під час загорання сухої трави 
полум’я може перекинутися на житлові 
будинки та інші споруди, завдавши зна-
чних матеріальних збитків та непоправ-
ної шкоди довкіллю, знищуючи родючий 
шар ґрунту. Страждають у подібних ситу-
аціях і люди, змушені вдихати токсичний 
дим, що містить сполуки свинцю, ртуті та 
інших важких металів.

Унаслідок природних пожеж зміню-
ється клімат, пересихають русла річок, 
порушується екологічний баланс.

Відповідно до статті 77-1 Кодексу 
України про адміністративні правопору-
шення, випалювання стерні, лугів, пасо-
вищ, ділянок із степовою, водно-болот-
ною та іншою природною рослинністю, 
а також опалого листя у парках, інших 
зелених насадженнях та газонах у насе-
лених пунктах без дозволу органів дер-
жавного контролю у галузі охорони на-
вколишнього середовища або порушення 
умов такого дозволу тягне за собою ад-
міністративну відповідальність. Поруш-
никові загрожує накладення штрафу на 
громадян від десяти до двадцяти нео-
податковуваних мінімумів (170-340 грн.) 
і на посадових осіб – від п’ятдесяти до 
сімдесяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян (850-1190 грн.).

Впродовж наступного тижня буде 
утримуватись спекотна погода, тому 
Служба порятунку Києво-Святошин-
ського району закликає всіх мешканців 
бути вкрай обережними та суворо до-
тримуватись правил пожежної безпеки. 
Пам’ятайте, що не можна випалювати тра-
ву, стерню, картопляне бадилля, поживні 
залишки, інші рослинні рештки та розкла-
дати багаття в лісі. Категорично забороне-
но звалювати та спалювати сміття у лісо-
вих насадженнях. Забороняється палити, 
кидати у лісі, поблизу хлібних масивів на 
відкритих територіях, на узбіччях авто-
доріг непогашені сірники та недопалки. У 
разі виявлення пожежі – не панікуйте та 
не приймайте необдуманих рішень, а не-
гайно телефонуйте за номером «101».

 Києво-Святошинський РВ ГУ ДСНС 
країни у Київській області

Дснс київської оБласті застерігаЄ

№ 
з/п

Показник Код 
рядка

усього 
тис. грн.

грн/
куб.м

А Б В 7 8

1 Виробнича собівартість,
 усього, у тому числі:

1 14297,79 11,50

1.1 прямі матеріальні 
витрати, у тому числі:

2 5851,82 4,71

1.1.1 покупна вода 3 0,00 0,00

1.1.2 покупна вода у
 природному стані

4 0,00 0,00

1.1.3 електроенергія 5 5672,38 4,56

1.1.4 інші прямі матеріальні
 витрати

6 179,44 0,14

1.2 прямі витрати на опла-
ту праці

7 2875,34 2,31

1.3 інші прямі витрати, у 
тому числі:

8 1243,13 1,00

1.3.1 єдиний внесок на 
загальнообов’язкове 
державне соціальне 
страхування працівників

9 632,58 0,51

1.3.2 амортизація 
виробничих основних 
засобів та 
нематеріальних 
активів, безпосередньо 
пов'язаних з  наданням 
послуги

10 433,98 0,35

1.3.3 інші прямі витрати 11 176,57 0,14

1.4 загальновиробничі
 витрати

12 4327,50 3,48

2 Адміністративні 
витрати

13 648,51 0,52

3 Витрати на збут 14 690,18 0,56

4 Інші операційні
 витрати

15 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 16 0,00 0,00

6 Усього витрат 
повної собівартості

17 15636,47 12,57

7 Планований прибуток 18 0,00 0,00

7.1 податок на прибуток 19 0,00 0,00

7.2 чистий прибуток, у 
тому числі:

20 0,00 0,00

7.2.1 дивіденди 21 0,00 0,00

7.2.2 резервний фонд 
(капітал)

22 0,00 0,00

7.2.3 на розвиток 
виробництва 
(виробничі інвестиції)

23 0,00 0,00

7.2.4 інше використання 
прибутку

24 0,00 0,00

8 Вартість водопоста-
чання споживачам за 
відповідними 
тарифами

25 15636,47 12,57

9 Обсяг водопостачання 
споживачам, усього, 
у т. ч. на потреби 
(тис. куб. м):

26 1243,48

9.1 населення 27 463,10

9.2 інших ВКГ 28 0,00

9.3 інших споживачів 29 280,88

9.4 по внутрішньому обліку 
на виконання послуги з 
централізованого поста-
чання холодної води (з 
використанням внутріш-
ньобудинкових  систем)

30 499,50

10 Середньозважений тариф 31 12,57

1 вересня для учнів Боярської 
ЗОШ № 4 завдяки шанованим гос-
тям стало особливим. Так, колиш-
ній учень цієї школи, а нині міністр 
Кабінету міністрів України Олек-
сандр Саєнко завітав у Боярку, 
щоб особисто привітати свою пер-
шу вчительку Наталію Василівну 
Процюк, а також класного керівни-
ка – Валентину Костянтинівну Пе-
кур, нинішнього директора школи. 

Не обійшлося без приєм-
них несподіванок: Наталію 
Процюк нагороджено Подя-
кою Прем’єр-міністра Украї-
ни, а Валентину Пекур – юві-
лейною медаллю Президента 
України «25 років Незалеж-
ності України». Школа також 

школа отриМала 
коМп’Ютерний клас

отримала подарунок – новий 
комп’ютерний клас.

Голова Києво-Святошин-
ської райдержадміністрації Ми-
рослава Смірнова повідомила, 
що районна влада постаралася 
відповідально підготувати освіт-
ні заклади району до нового на-
вчального року: «Понад 70 млн. 
грн. було виділено на освітню 
галузь. Зокрема, в Боярській 
ЗОШ № 4 відремонтовано спор-
тивну залу та їдальню». 

Ще один шанований гість – 
керівник «Кіберклініки Спіжен-
ка» – Олег Спіженко подарував 
початковій школі ЗОШ № 4 су-
часні ноутбуки та запросив шко-
лярів на екскурсії до медичного 
закладу.

Тарифи переглянуті з при-
чин, які не залежать від ліцен-
зіата, зокрема, збільшення пла-
ти за користування надрами та 
паливно-мастильними матері-
алами, перегляду мінімальної 
заробітної плати, зростання 
вартості електроенергії.

№ 
з/п

Показник Код 
рядка

усього 
тис. грн.

грн/
куб.м

А Б В 7 8

1 Виробнича собівартість,
 усього, у тому числі:

1 12274,79 11,27

1.1 прямі матеріальні 
витрати, у тому числі:

2 2646,07 2,43

1.1.1 послуги сторонніх 
підприємств з 
очистки стоків

3 0,00 0,00

1.1.2 електроенергія 4 2554,82 2,35

1.1.3 інші прямі матеріальні ви-
трати

5 91,25 0,08

1.2 прямі витрати на оплату 
праці

6 2875,34 2,31

1.3 інші прямі витрати, у тому 
числі:

7 4740,43 4,35

1.3.1 єдиний внесок 
на загальнообов’язкове 
державне соціальне стра-
хування працівників

8 1042,90 0,96

1.3.2 амортизація 
виробничих основних 
засобів та 
нематеріальних активів, 
безпосередньо пов'язаних 
з  наданням послуги

9 421,89 0,39

1.3.3 інші прямі витрати 10 110,16 0,10

1.4 загальновиробничі 
витрати

11 3313,34 3,04

2 Адміністративні витрати 12 556,76 0,51

3 Витрати на збут 13 555,86 0,51

4 Інші операційні витрати 14 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 15 0,00 0,00

6 Усього витрат повної со-
бівартості

16 13387,41 12,30

7 Планований прибуток 17 0,00 0,00

7.1 податок на прибуток 18 0,00 0,00

7.2 чистий прибуток, у 
тому числі:

19 0,00 0,00

7.2.1 дивіденди 20 0,00 0,00

7.2.2 резервний фонд (капітал) 21 0,00 0,00

7.2.3 на розвиток виробництва 
(виробничі інвестиції)

22 0,00 0,00

7.2.4 інше використання 
прибутку

23 0,00 0,00

8 Вартість водопостачання 
споживачам за 
відповідними тарифами

24 13387,41 13387,41

9 Обсяг водопостачання 
споживачам, усього, 
у т. ч. на потреби 
(тис. куб. м):

25 1088,70

9.1 населення 26 231,20

9.2 інших ВКГ 27 0,00

9.3 інших споживачів 28 231,20

9.4 по внутрішньому обліку на
 виконання послуги з 
централізованого поста-
чання холодної води (з ви-
користанням внутрішньо-
будинкових систем)

29 476,50

10 Середньозважений тариф 30 12,30

структура тарифу на централізоване водопостачання
по кп «Боярка-водоканал»
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За словами директора НВК 
Стелли Михайлової, школа до 
ухвалення цього рішення йшла 
довго. Від створення у 1962 році 
Боярська ЗОШ № 3 працюва-
ла як опорний заклад Україн-
ського науково-дослідного ін-
ституту педагогіки у Київській 
області. Вже тоді школа мала 
спеціалізацію, бо називалась 
«Середня загальноосвітня по-
літехнічна з виробничим на-
вчанням». Першим директором 
став досвідчений педагог Антон 
Григорович Листопад.

Від початку перед педагогіч-
ним колективом було постав-
лено дуже високу планку. Тому 
кожне покоління випускників 
радувало своїх наставників. Зак-
лад і нині пишається досягнен-
нями як педагогів, так і учнів. 

За словами директора, ме-
тодичні та дидактичні розробки 
вчителів були представлені на 
Всеукраїнській виставці «Осві-
та на шляху оновлення» та були 
відзначені срібною медаллю у 
2013 році. Підготовлено нові ме-
тодичні розробки для участі у VII 
Міжнародній виставці «Сучасні 
заклади освіти-2016», у березні 
цього року. Матеріали Боярської 
ЗОШ І-III ступенів № 3 нагоро-
джені золотою медаллю.

Звичайна загальноосвітня 
школа не завжди відповідає за-
питам обдарованої молоді. Тому 
особлива надія покладається на 
навчальні заклади нового типу, 
які дають освіту понад загальні 
державні стандарти.

Гімназія, ліцей та колегіум – 
відносяться до закладів нового 

типу і дають своїм випускникам 
глибоку спеціалізовану освіту 
понад державні стандарти.

Гімназія, ліцей та колегіум  
відносяться до закладів нового 
типу і дають своїм випускникам 
глибоку спеціалізовану освіту 
понад державні стандарти.

«Перш ніж прийняти рішен-
ня про реорганізацію школи, 
ми вивчили попередній досвід 
роботи закладів такого типу, – 
продовжує Стелла Михайло-
ва. – Перші колегіуми в Укра-
їні з’явились ще в ХVІ столітті. 
Широко відома Києво-Моги-
лянська колегія. Цікавим яви-
щем в освіті України кінця ХІХ – 
початку ХХ ст. був заклад, який 
заслуговує на особливу увагу з 
погляду перенесення традицій 
національних проєвропейськи 
орієнтованих освітніх традицій, 
певною мірою, прообраз сучас-
ного колегіуму, – Колегія Пав-
ла Галагана. Також ми вивчили  
досвід роботи існуючих колегі-
умів України, зокрема, першого 
в Київській області – Білоцер-
ківського колегіуму, створеного 
у 2008 році. 

Вже з 2010 року ми виношу-
вали ідею створення колегіуму 
на базі школи. Для цього ми 
мали всі умови. Так, з 2010 року 
Боярська ЗОШ І-Ш ступенів 
№ 3 мала статус експеримен-
тального навчального закладу 
Всеукраїнського рівня з теми 
«Допрофільне навчання природ-
ничо-математичного напряму 
на засадах інтегративно-діяль-
нісного підходу за науково-пе-
дагогічним проектом «Росток».

З 2015 року розпочато до-
слідно-експериментальну ро-
боту Всеукраїнського рівня з 
тем: «Організаційно-педагогіч-
ні засади допрофільного та про-
фільного навчання за педаго-
гічною технологією «Росток» та 
«Тьюторська технологія як засіб 
реалізації принципу індивідуа-
лізації в освіті».

Для визначення профорієн-
таційного напрямку і поглиб-
лення профільного навчання 
заклад налагодив співпрацю 
з КНЕУ ім. Гетьмана, НТУУ 
«КПІ», Державним універси-
тетом інформаційно-кому-
нікаційних технологій, На-
ціональним університетом 
«Києво-Могилянська акаде-
мія», про що укладені відповідні 
угоди. А також склалась міцна 
дружба з Боярським коледжем 
екології і природних ресурсів. 
Учні на базі коледжу проводили 
наукові дослідження. 

Навчальний заклад є пе-
реможцем конкурсу-захисту 
сучасної моделі навчально-
го закладу «Школа сприяння 
здоров’ю», був опорним закла-
дом Київської області з питань 
змістовного дозвілля школя-
рів, опорним закладом з проф-
орієнтаційної роботи в Києво-
Святошинському районі.

На початку 2016 року ми 
мали погодження обласного 
департаменту та районного від-
ділу освіти на проведення дій 
щодо реорганізації школи.

У березні цього року відбу-
лось засідання педагогічної ради 
школи. Педколектив, учні та 
батьки висловили своє бачення 
щодо нового закладу. У резуль-
таті було розроблено концепцію 
та програму розвитку на 5 років, 
затверджено новий статут.

Нині навчально-виховний 
комплекс дає учням як загаль-
ну, так і колегіальну освіту. На 
всіх паралелях ІІ-ІІІ ступенів 
створено по 2 класи колегіуму, 
де діти навчаються за поглибле-
ною програмою.

Колегіум – це освітній зак-
лад ІІ-ІІІ ст., тобто 1 клас коле-
гіуму відповідає 5 класу ЗОШ. 
Цього року для вступу у коле-
гіальні класи діти писали конт-
рольні роботи, щоб виявити 
рівень знань. Вже розроблено 
і затверджено положення про 
конкурсний відбір. З наступно-
го навчального року до колегіу-
му діти вступатимуть за резуль-
татами конкурсу.

Визначено, на базі яких кла-
сів буде створено колегіальні 
класи. Так, на базі класу «Рос-
ток» створено природничо-ма-
тематичний, також сформовано 
класи суспільно-гуманітарного 
спрямування.

Серед нових предметів у 
математичному профілі: теорія 
ймовірності, логіка, основи ди-
зайну тощо.

Освітні програми нині 
передбачають профілізацію. 
Маємо серед десятих класів – 
математичний, суспільно-гу-
манітарний і технологічний. 
Згодом від технологічних класів 
будемо відходити.

На паралелі одинадцятих 
класів маємо: філологічний, 
екологічний, універсальний і 
технологічний.

Окремо хочу зазначити, що 
фаховий рівень наших викла-
дачів дуже високий і дозволяє 
надавати якісну освіту як шко-
лярам, так і колегіантам. 

На момент реорганізації 
школа мала величезні напра-
цювання. У нас 86 педагогіч-
них працівників. З них спеці-
алістів вищої кваліфікаційної 
категорії – 48, вчителів, яким 
присвоєно звання «Вчитель-
методист» – 21, «Старший 
учитель» – 22, мають державну 
нагороду «Відмінник освіти» – 12. 

Педагоги закладу неодноразово 
перемагали в конкурсах фахо-
вої майстерності.

Не дивно, що в школі 
традиційно забезпечувалась 
висока результативність на-
вчально-виховного процесу. 
Так, учні Боярської ЗОШ І-III 
ст. № 3 були переможцями 
предметних олімпіад різних 
рівнів та конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт 
учнів – членів Малої академії 
наук України.

У 2015-2016 н. р. серед 74 
учасників районного етапу 
Всеукраїнських предметних 

Боярська третя школа стала колегіУМоМ

Відтепер у Боярці діє два навчальних заклади нового типу. Окрім 
Гімназії, на теренах нашого міста з’явився ще й колегіум. Повна його 
назва: Боярський навчально-виховний комбінат «Колегіум – ЗОШ І-ІІІ 
ступенів». Це перший у районі і другий у Київській області колегіум. 
Тут у 44 класах навчається 1230 дітей.

олімпіад 52 – учні профільних 
і допрофільних класів, з них 
призерами стали 24 учні, 12 
школярів взяли участь у кон-
курсі-захисті науково-дослід-
ницьких робіт учнів – членів 
МАН України, з них 8 учнів 
профільних класів.

Понад 200 учнів взяли участь 
у Всеукраїнському конкурсі 
«Колосок», з них 124 отримали 
диплом «Золотий колосок»,

Учні профільних класів є 
переможцями Міжнародних 
конкурсів української мови 
та літератури ім. П. Яцика та                             
ім. Т. Г. Шевченка.

Все це дозволило школі пе-
рейти на вищий щабель у своє-
му розвитку.

Хочу щиро подякувати 
всім, хто допоміг нам у досить 
непростому з бюрократичної 
точки зору процесі, а також 
за підготовку школи до ново-
го навчального року. Зокрема, 
голові Києво-Святошинської 
РДА Мирославі Смірновій, за-
ступнику голови РДА Михайлу 
Лєзніку, голові Києво-Свято-
шинської районної ради Олек-
сандру Тигову, а також депу-
тату Боярської міської ради 
Олексію Скриннику і батьків-
ській громаді колегіуму-школи.

Коштом Києво-Святошин-
ського районного бюджету було 

проведено капітальний ремонт 
даху, за рахунок батьківських 
коштів проведено капітальний 
ремонт першого поверху», – на-
голосила директор НВК Стелла 
Михайлова.

Перед колективом коле-
гіуму-школи амбітні плани. 
Велике значення тут надають 
національно-патріотичному 
та профорієнтаційному вихо-
ванню. Передбачено проведен-
ня на базі закладу методичних, 
науково-практичних семінарів, 
навчань, тренінгів тощо. Тож 
попереду – велика робота і нові 
вершини та досягнення.

Урочиста лінійка. День знань. 2016 р.

Директор Стелла Михайлова

Фото з архіву школи

Гордість школи — команда КВН «Вітаміни»
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 Про затвердження Положен-
ня про міський щорічний кон-
курс «Людина року міста Боярка»

Відповідно до ст. 42 Закону 
України «Про місцеве само-
врядування в Україні» та з на-
годи відзначення 60-річчя з дня 
отримання Бояркою статусу 
міста:

1. Затвердити Положення 
про міський щорічний конкурс 
«Людина року міста Боярка».

2. Затвердити склад оргкомі-
тету щорічного конкурсу «Лю-
дина року міста Боярка» (дода-
ється).

3 Відділу освіти, культури, 
молоді, спорту та соціально-
го захисту забезпечити здій-
снення організаційних захо-
дів, пов’язаних із проведенням 
конкурсу та нагородженням 
переможців.

4. Контроль за виконанням 
даного розпорядження поклас-
ти на заступника міського голо-
ви Т. П. Кочкову. 
Міський голова             о. о. зарУБін

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням міського 

голови від 30 серпня 2016 
№ 02-14/215

положення
про міський щорічний кон-

курс «Людина року міста Боярка»
і. загальні положення

1. Це Положення визначає по-
рядок проведення міського що-
річного конкурсу «Людина року 
міста Боярка» (далі – Конкурс).

2. Конкурс проводиться з 
метою виявлення ініціативних і 
талановитих особистостей, від-
значення інтелектуальної та про-
фесійної еліти міста, нагород-
ження громадян за найбільш 
вагомі професійні досягнення 
в управлінській, економічній, 
соціальній, культурній, науко-
вій і громадсько-політичній ді-
яльності; створення умов для 
підвищення професійної май-
стерності працівників різних га-
лузей господарства та розвитку 
лідерства у суспільному житті; 
залучення школярів до суспіль-
но-політичного життя та участі 
у справах громади; виховання 
у боярчан відчуття гордості за 
свою плідну працю та бажання 
досягти нових успіхів на користь 
територіальної громади заради 
процвітання рідного міста.

3. У Конкурсі беруть участь: 
мешканці та вихідці з міста, які 
мають визначні особисті заслу-

Боярська Міська раДа
київської оБласті

Боярський Міський голова
розпоряДження

від 30 серпня 2016 року
 № 02-14/215     м. Боярка

ги і вагомі професійні здобут-
ки впродовж поточного року в 
розрізі оголошених номінацій 
та зробили значний внесок у 
формування соціально-еконо-
мічного розвитку міста Боярка.

4. Критерієм визначення 
переможців конкурсу є: відпо-
відність номінації, інновацій-
ні рішення в професійній ді-
яльності, особисті досягнення, 
соціальна вагомість сукупних 
досягнень кандидатів у відпо-
відній галузі впродовж відпо-
відного календарного року.

5. Загальне керівництво з 
проведення Конкурсу здійсню-
ється Організаційним комітетом, 
склад якого визначається розпо-
рядженням міського голови.

6. Інформація про прове-
дення Конкурсу розміщується 
на сайті Боярської міської ради, 
а також у міській газеті «Бояр-
ка-інформ».

7. Конкурс проводиться що-
річно з 1 вересня до 15 вересня 
поточного року.

8. Фінансування витрат на 
організацію та проведення уро-
чистого нагородження перемож-
ців Конкурсу здійснюється за 
рахунок незаборонених чинним 
законодавством надходжень.

9. У ході проведення Кон-
курсу обробка персональних 
даних учасників здійснюється 
з урахуванням вимог Закону 
України «Про захист персо-
нальних даних».
іі. Умови та порядок проведення 
конкурсу

1. Конкурс проводиться за 
номінаціями:

«Громадська діяльність» – 
особам, які відзначаються своєю 
активністю та енергійністю на 
громадській роботі чи в діяль-
ності, спрямованій на захист 
прав та інтересів громадян міста;

«Підприємництво» – осо-
бам, які досягли значних успіхів 
у підприємницькій діяльності 
(своєчасна сплата податків та 
створення робочих місць), зро-
били значний особистий вне-
сок у соціально-економічний 
розвиток міста;

«Охорона здоров’я» – пра-
цівникам сфери охорони 
здоров’я за впровадження но-
вітніх технологій, сучасних ме-
тодів діагностики та лікування, 
активну санітарно-освітню та 
профілактичну роботу, інші ва-
гомі здобутки на ниві охорони 
здоров’я населення міста;

«Освіта» – працівникам 
дошкільних, шкільних і поза-
шкільних навчальних закладів 
за плідну науково-педагогічну 
діяльність, впровадження су-
часних методів навчання та ви-
ховання молоді;

«Культура і мистецтво» – 
працівникам культурно-освіт-
ніх закладів, учасникам ху-
дожніх колективів, аматорам, 
діячам образотворчого та мону-
ментального мистецтва за ство-
рення видатних творів у галузі 
живопису, скульптури, графіки, 
декоративного та прикладного 
мистецтва, що дістали висо-
ку оцінку громадськості; май-
страм народної творчості, які 
створили видатні твори;

«Фізична культура і спорт» – 
фахівцям і організаторам фізкуль-
турно-спортивного руху, видатним 
тренерам, викладачам фізкуль-
турно-оздоровчих і спортивних 
навчальних закладів та іншим 
працівникам фізичної культури і 
спорту, спортсменам за досягнен-
ня високих результатів у спортив-
них змаганнях, вагомі заслуги в 
підготовці спортивних кадрів;

«Місцеве самоврядування» – 
депутатам Боярської міської ради, 
посадовим особам місцевого само-
врядування, які досягли вагомих 
успіхів у професійній діяльності, 
а також за активну роботу з гро-
мадою, розв’язання громадських 
(суспільних) проблем, організацію 
продуктивної співпраці громади з 
виконавчими органами ради;

«Оборона. Правопорядок. 
Захист» – військовослужбов-
цям, учасникам бойових дій, 
працівникам правоохоронних 
органів, працівникам цивіль-
ної оборони за активну участь 
у справі зміцнення оборони, за-
конності, правопорядку, захис-
ту населення та територій від 
надзвичайних ситуацій;

«Меценатство. Милосердя. 
Благодійність» – особам, які 
здійснили найбільший благо-
дійний внесок у будь-який із 
основних напрямів благодійної 
діяльності, незалежно від фор-
ми надання допомоги; особам, 
які надали суттєву матеріаль-
ну допомогу мешканцям міста, 
організаціям, установам чи гро-
мадським організаціям;

«Героїчний вчинок року» – 
особам, які протягом року від-
значилися героїчним вчинком;

«Юний талант» – особам, 
представникам талановитої 
молоді, які впродовж року від-
значилися в будь-якій сфері ді-
яльності, беруть активну участь 
у суспільно-політичному житті 
та справах громади.

Може включатися до перелі-
ку номінацій додаткові, а саме: 
«Промисловість», «Транспорт», 
«Соціальний захист» та інше.

2. Нагородження перемож-
ців Конкурсу проводиться що-
річно в умовах урочистості та 
широкої гласності.

3. Присвоєння звання «Лю-

дина року міста Боярка» здій-
снюється відповідно до рішен-
ня Оргкомітету конкурсу, який 
визначає переможців міського 
конкурсу на звання «Людина 
року міста Боярка» у відповід-
них номінаціях.

4. Звання «Людина року міс-
та Боярка» є особистим, непе-
рехідним і довічним.
ііі. порядок представлення 
кандидатур і визначення переможців

1. Висування кандидатур на 
присвоєння звання «Людина 
року міста Боярка» здійсню-
ється гласно, об’єктивно ке-
рівниками трудових колекти-
вів, професійними спілками, 
громадськими організаціями, 
осередками політичних партій, 
об’єднаннями громадян та ін-
шими категоріями населення.

2. Самовисування на при-
своєння звання «Людина року 
міста Боярка» не розглядаються.

3. Для участі в конкурсі ке-
рівниками трудових колективів, 
професійними спілками, гро-
мадськими організаціями, осе-
редками політичних партій, ін-
шими об’єднаннями громадян 
подаються такі документи:

3.1 клопотання про при-
своєння звання «Людина року 
міста Боярка» (зі зразком мож-
на ознайомитись на сайті Бояр-
ської міської ради:

www.boyarka-inform.com);
3.2. довідка-подання з ха-

рактеристикою заслуг особи, 
що стали підставою для пору-
шення клопотання (головним 
критерієм при цьому мають 
бути наявність високих здобут-
ків у професійній діяльності, 
активна участь у суспільному 
житті колективу, громади);

3.3. копії (витяги) протоко-
лів зібрань колективу та доку-
ментів, що підтверджують осо-
бу кандидата, копії документів 
про його досягнення (дипломи, 
статті, відзнаки, інформації про 
фестивалі, форуми, конферен-
ції, конкурси тощо, в яких брав 
участь, наукові відкриття, роз-
робки тощо);

Документи приймаються 
щорічно до 15 вересня поточ-
ного року.

4. Документи, які подаються 
на розгляд, поверненню не під-
лягають.

5. Основними критеріями 
у визначенні переможців у но-
мінаціях є успіхи в окремих 
галузях (залежно від переліку 
номінацій), зокрема: у вироб-
ничій, господарській, гумані-
тарній сфері, високі показники 
в спортивній, творчій роботі, 
лідерські якості, активність у 
меценатстві, яскраві прикла-
ди патріотичних вчинків, кон-

кретних справ заради інтересів 
міста.

6. Обговорення та визначен-
ня переможців здійснюється на 
засіданні Оргкомітету. Рішення 
Оргкомітету приймається біль-
шістю голосів його членів шля-
хом відкритого голосування. У 
разі рівного розподілу голосів 
членів Оргкомітету вирішальним 
є голос голови Оргкомітету. Під-
биття підсумків Конкурсу про-
водиться Оргкомітетом щорічно 
до16 вересня поточного року.

7. Результати Конкурсу 
оформляються протоколом, 
подаються на розгляд і затвер-
дження виконавчим комітетом 
міської ради. Списки перемож-
ців на звання «Людина року 
міста Боярка» у кожній номіна-
ції оприлюднюються в засобах 
масової інформації.
іV. порядок нагородження

1. Особі, удостоєній зван-
ня «Людина року міста Боярка», 
вручаються диплом та нагрудний 
знак «Людина року міста Боярка» 
Боярським міським головою.

2. Відомості про осіб, яким 
присвоєно звання, заносяться до 
книги «Людина року міста Бояр-
ка» в хронологічному порядку.

Книга «Людина року міста 
Боярка» постійно зберігається 
у виконавчому комітеті Бояр-
ської міської ради.

3. Виконавчий комітет за-
безпечує проведення урочис-
тостей з нагоди нагородження 
переможців Конкурсу.

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням міського 

голови від 30 серпня 2016 
№ 02-14/215

СКЛАД 
оргкомітету конкурсу 

«Людина року міста Боярка»
1. зарубін о. о. —
міський голова, голова оргкомітету
2. романченко о. і.— секретар ради
3. шульга в. в. —
перший заступник міського голови
4. Мазурець в. в. —
заступник міського голови
5. кочкова т. п. —
заступник міського голови 
6. рябошапка М. а. —
керуючий справами виконкому
7. Михайлова с. Є —
голова постійної депутатської комісії
8. Михальов Є. в. —
голова постійної депутатської комісії
9. назаренко а. о. —
голова постійної депутатської комісії
10. панюта в. і. —
голова постійної депутатської комісії
11. петров о. Є. —
голова постійної депутатської комісії
12. скринник о. г. —
голова постійної депутатської комісії
13. слєпова М. і. —
спеціаліст 1 кат., секретар оргкомітету. 

Про відміну ярмарку 17 верес-
ня 2016 за адресою: м. Боярка,  
вул. Молодіжна – Б. Хмельницького 

У зв’язку з проведенням свя-
та Дня міста з 17.09.2016 року до 
18.09.2016 року за адресою: м. Бо-
ярка, парк ім. Т. Шевченка та ке-
руючись пп. 8 п. а) ст. 30 Закону 
України Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», –

Боярська Міська раДа
київської оБласті

Боярський Міський голова
розпоряДження

від 05 вересня 2016 року   № 02-
14/219

м.  Боярка

1. Відмінити проведення яр-
марку 17 вересня 2016 року за 
адресою: м. Боярка, вул. Моло-
діжна – вул. Б. Хмельницького.

2. Відповідним службам 
провести роз’яснювальну робо-
ту серед населення і підприєм-
ців та вжити відповідні заходи 
щодо проведення свята.

3. Дане розпорядження 
оприлюднити в засобах масової 
інформації.

4. Контроль за виконанням 
даного розпорядження поклас-
ти на першого заступника місь-
кого голови Шульгу В. В.

Міський голова                     о. о. зарубін

Кінець літа відзначився ці-
кавою подією: в Бучі 29-30 серп-
ня відбувся Чемпіонат України з 
тхеквондо ВТФ серед юніорів та 
ветеранів. Боярку представляла 
лише одна спортсменка – Да-
рина Бесспалова, яка в нелегкій 
боротьбі виборола золоту наго-
роду, а також право представ-
ляти нашу країну на Чемпіонаті 
світу з тхеквондо ВТФ у Канаді. 

Вітаємо Бесспалову Дарину з 
перемогою, зичимо лише золотих 
нагород у майбутньому. А також 
висловлюємо щиру вдячність тре-
неру Артему Процуну за здобутки 
наших дітей.

наша зеМлячка – чеМпіонка України
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Про затвердження Положен-
ня про інвестиційну діяльність та 
проведення інвестиційних кон-
курсів (аукціонів) у м. Боярка

проект
Боярська Міська раДа

VIі скликання
чергова ____ сесія

рішення № _____/__________
від__ _______ 2016 року м. Боярка

аналіз 
регуляторного впливу проекту 

рішення Боярської міської ради 
«Про затвердження Положення 
про інвестиційну діяльність та 
проведення інвестиційних кон-
курсів (аукціонів) у м. Боярка»

1. Визначення та аналіз 
проблеми, яку передбачається 
розв’язати шляхом прийняття 
регуляторного акта.

З метою належної реаліза-
ції вимог Цивільного кодексу 
України, Господарського ко-
дексу України, Земельного ко-
дексу України, Законів України 
«Про місцеве самоврядування 
в Україні», «Про інвестиційну 
діяльність», «Про комплексну 
реконструкцію кварталів (мікро-
районів) застарілого житлового 
фонду», «Про засади державної 
політики у сфері господарської 
діяльності», «Про режим іно-
земного інвестування», «Про ре-
гулювання містобудівної діяль-
ності» та створення сприятливих 
умов для залучення інвестицій до 
економіки та господарської сфе-
ри м. Боярка пропонується за-
твердження даного Положення.

Положення про інвести-
ційну діяльність та проведення 
інвестиційних конкурсів (аук-
ціонів) в м. Боярка» (далі – По-
ложення) визначає процедуру 
залучення інвестицій та про-
цедури конкурсного відбору 
суб’єктів господарювання, які 
будуть залучатись до інвесту-
вання комунальної власності 
територіальної громади м. Бо-
ярка. З огляду на зазначене, є 
потреба в прийнятті Положен-
ня про упорядкування інвести-
ційної діяльності у м. Боярка.

2. цілі регуляторного акта
Цілями розробленого По-

ложення є приведення у відпо-
відність до чинних норматив-
но-правових актів процедур 
стимулювання залучення інвес-
тицій у пріоритетні галузі еконо-
міки міста Боярка; забезпечення 
відкритості, публічності та про-
зорості процедури підготовки й 
проведення органами місцевого 
самоврядування інвестиційних 
конкурсів; здійснення конт-
ролю за виконанням інвестора-
ми зобов’язань на підставі інвес-
тиційних договорів.

3. Визначення та оцінка усіх 
прийнятих альтернативних 
способів досягнення встанов-
лених цілей з аргументацією 
переваг обраного способу.

Рішення підготовлено з ме-
тою реалізації повноважень 
виконавчого комітету Бояр-
ської міської ради як власника 
комунального майна, що нале-
жить до територіальної громади                                                                            
м. Боярка, які визначені у За-
коні України «Про місцеве 
самоврядування в Україні». 
Підготовка Положення про 
інвестиційну діяльність є най-
більш оптимальним способом 
досягнення поставлених цілей.

4. Механізм реалізації мети
Запровадження зазначеного 

регуляторного акта забезпечить 
високу вірогідність досягнення 
поставлених цілей шляхом впро-

вадження наступних заходів:
• визначення чіткої процеду-

ри конкурсного відбору суб’єктів 
інвестиційної діяльності;

• формування інвестиційних 
пропозицій і затвердження пе-
реліку об’єктів інвестування;

• визначення умов участі в ін-
вестиційному аукціоні (конкурсі);

• запровадження порядку 
проведення інвестиційних аук-
ціонів;

• визначення конкурсної до-
кументації для участі в інвести-
ційному конкурсі;

• фінансові механізми при 
реалізації Положення;

• порядок укладання та зміни 
умов інвестиційних договорів. 

5. Обґрунтування можливос-
ті досягнення поставлених ці-
лей у разі затвердження запро-
понованого регуляторного акта 
і оцінка виконання його вимог.

Застосування Положення 
про інвестиційну діяльність доз-
волить відповідно до чинних 
нормативно-правових актів за-
безпечити процедуру залучення 
інвестицій до міського госпо-
дарства та соціально-культурної 
сфери міста та оптимізувати про-
цедуру конкурсного відбору 
суб’єктів інвестиційної діяль-
ності у м. Боярка.

Впровадження вимог такого 
регуляторного акта не потребує 
додаткових витрат з бюджету.

6. Визначення очікуваних 
результатів ухвалення запропо-
нованого регуляторного акта.

Введення в дію Положен-
ня про інвестиційну діяльність 
сприятиме вдосконаленню сис-
теми стимулювання залучення 
інвестицій у пріоритетні галузі 
економіки міста Боярка;

забезпечить відкритість, 
публічність та прозорість про-
цедури підготовки й прове-
дення органами місцевого са-
моврядування інвестиційних 
конкурсів; сприятиме більш 
ефективному здійсненню 
контролю за виконанням інвес-
торами зобов’язань на підставі 
інвестиційних договорів.

7. Обґрунтування запропо-
нованого терміну дії регулятор-
ного акта.

Строк дії регуляторного акта 
необмежений. Зміни та допо-
внення до Положення вноси-
тимуться у разі потреби та при 
внесенні змін до чинного зако-
нодавства України.

8. Визначення показників 
результативності регуляторно-
го акта.

Затвердження Положення 
про інвестиційну діяльність 
сприятиме оптимізації про-
цедури визначення чіткої про-
цедури конкурсного відбору 
суб’єктів інвестиційної діяль-
ності; формування інвестицій-
них пропозицій і затвердження 
переліку об’єктів інвестування; 
визначення умов участі у інвес-
тиційному аукціоні (конкурсі); 
запровадження порядку прове-
дення інвестиційних аукціонів. 

Результативність регулятор-
ного акта буде відстежуватись 
шляхом проведення аналізу:

• кількості конкурсів з від-
бору суб’єктів інвестиційної  ді-
яльності;

• кількість суб’єктів господа-
рювання, обраних на конкурс-
них засадах з метою проведення 
інвестиційної діяльності;

• кількості інвестицій, залу-
чених до бюджету м. Боярка.

9. Визначення способів, за 
допомогою яких здійснювати-
меться відстеження результа-
тивності регуляторного акта.

Базове відстеження буде 
проведене впродовж року після 
набрання чинності даного ре-
гуляторного акта, оскільки для 
визначення показників резуль-
тативності будуть використову-
ватись статистичні дані.

Повторне відстеження здій-
снюватиметься через рік з дня 
набрання чинності цим регу-
ляторним актом шляхом по-
рівняння результативності по-
казників, визначених під час 
базового відстеження.

Періодичне відстеження здій-
снюватиметься раз на кожні 3 
роки, починаючи з дня закінчення 
заходів з повторного відстеження 
результативності цього акта.

повідомлення
про оприлюднення проекту 

регуляторного акта – проекту рі-
шення Боярської міської ради 
«Про затвердження Положення 
про інвестиційну діяльність та 
проведення інвестиційних кон-
курсів (аукціонів) у м. Боярка»

З метою належної реалізації 
вимог Законів України «Про 
оцінку майна, майнових прав 
та професійну оціночну діяль-
ність в Україні», «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ви-
конавчим комітетом Боярської 
міської ради розроблено «По-
ложення про інвестиційну ді-
яльність та проведення інвес-
тиційних конкурсів (аукціонів) 
у м. Боярка». Виконавчий ко-
мітет повідомляє про оприлюд-
нення проекту рішення Бояр-
ської міської ради «Положення 
про інвестиційну діяльність та 
проведення інвестиційних кон-
курсів (аукціонів) в м. Боярка» 
та аналізу регуляторного акта.

2. Розробник проекту регу-
ляторного акта – юридичний 
відділ, відділ з питань житло-
во-комунального господарства, 
транспорту та надзвичайних 
ситуацій, відділ фінансів, еко-
номічного розвитку та торгівлі.

3. Усі зауваження та пропо-
зиції від фізичних та юридич-
них осіб, їх об’єднань прийма-
ються у письмовому вигляді 
впродовж 1 місяця за адресою: 
м. Боярка, вул. Білогородська, 
13, загальний відділ виконавчо-
го комітету Боярської міської 
ради (каб. 5). 

4. Після одержання та розгля-
ду зауважень та пропозицій про-
ект регуляторного акта буде ви-
несено на розгляд сесії Боярської 
міської ради для затвердження.

5. Проект рішення та від-
повідний аналіз регуляторного 
впливу оприлюднені на веб-
порталі Боярської міської ради 
та газеті «Боярка-інформ».

Борська Міська раДа   вирішила:
1. Затвердити Положення 

про інвестиційну діяльність та 
проведення інвестиційних кон-
курсів (аукціонів) у м. Боярка (з 
додатком 1 можна ознайоми-
тись на сайті Боярської міської 
ради: www.boyarka-inform.com.

2. Затвердити склад конкурс-
ної комісії, згідно з додатком 2.

3. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
постійну депутатську комісію з 
питань промисловості, підпри-
ємницької діяльності, торгівлі, 
реклами, транспорту, зв’язку та 
питань залучення інвестицій та 
заступника міського голови від-
повідно до розподілу обов’язків.
Міський голова             о. о. зарУБін

ПАТ «Київобленерго» інфор-
мує, що з 1 вересня набирають 
чинності тарифи на електроенер-
гію, що відпускається населенню, 
на період з 1 вересня 2016 року 
до 28 лютого 2017 року включно, 
які затверджені постановою На-
ціональної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфе-
рах енергетики та комунальних 
послуг від 26 лютого 2015 року         
№ 220 «Про встановлення тари-
фів на електроенергію, що від-
пускається населенню». 

Звертаємо вашу увагу, що 
підвищення тарифів відбува-
ється не тільки в нашій області, 
а для населення всієї держави. 
Восени цього року вони зрос-
туть у середньому на 25-30 %.

1. При споживанні електро-
енергії до 100 кВт/год на місяць 
ціна 1 кВт складе 0,714 грн. (за-
раз – 0,57 грн.).

2. При обсягах понад 100 
кВт/год до 600 кВт/год нова 
ціна одного кіловата складе 
1,29 грн. (зараз – 0,99 грн.).

3. При споживанні електрое-
нергії в обсязі понад 600 кВт/год 
на місяць тариф складе 1,638 грн. 
(зараз – 1,56 грн.).

Електрична енергія, яка ви-
трачається в багатоквартирних 
будинках та гуртожитках на 
технічні цілі (роботу ліфтів, на-
сосів та замково-переговорних 
пристроїв, що належать влас-
никам квартир багатоквартир-
ного будинку на праві спільної 
власності) та освітлення дворів, 
східців і номерних знаків, від-
пускається за тарифом 107,5 
коп. за 1 кВт/год (без податку 
на додану вартість).

Електрична енергія, яка 

витрачається в дачних та дач-
но-будівельних кооперативах, 
садових товариствах, гаражно-
будівельних кооперативах на 
технічні цілі (роботу насосів) та 
освітлення території, відпуска-
ється за тарифом 107,5 коп. за      
1 кВт/год (без податку на дода-
ну вартість).

Нагадуємо, що малозабез-
печеним верствам населення 
надається право на оформлен-
ня субсидії, яка компенсує ви-
трати на оплату послуг електро-
постачання.

Підкреслимо, що ПАТ «Ки-
ївобленерго» не встановлює та-
рифи, а тільки виконує вимоги 
нормативних документів Наці-
ональної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних по-
слуг. Ознайомитися з постано-
вою НКРЕКП про поетапне 
підвищення тарифів можна за 
посиланням: 
http://www.nerc.gov.ua/?id=14359

ПАТ «Київобленерго» ре-
комендує споживачам економ-
но та раціонально підійти до 
питання енергозбереження, а 
також пропонує один із най-
ефективніших способів зеко-
номити ваші кошти та допо-
могти енергетикам вирівняти 
добовий графік електричних 
навантажень – встановити ба-
гато тарифний прилад обліку та 
перейти на розрахунки за спо-
житу електроенергію за тари-
фами, які диференційовані за 
періодами часу доби. 

Більш детальну інформацію 
можна отримати в районному 
підрозділі, чи зателефонува-
ти до Кол-центру за номером: 
(044) 459-07-40.

До Уваги споживачів 
електроенергії

Відповідно до розпорядження 
Боярського міського голови Олек-
сандра Зарубіна від 30.08.2016 № 
02-15/96-к, оголошується конкурс 
на заміщення вакантних посад:

• директора комунального 
підприємства «Боярка-Водо-
канал»

• директора комунального 
підприємства «Міська ритуаль-
на служба»

• директора комунального 
закладу «Боярська міська дитя-
чо-юнацька спортивна школа»

загальні вимоги до кандидатів: 
• повна вища освіта (магістр, 

спеціаліст) відповідного спря-
мування, стаж роботи за фахом 

– не менше 3 років.

Для участі в конкурсі подаються такі 
документи:

• заява про участь у конкурсі 
на заміщення вакантної посади;

• особовий листок 
обліку кадрів;

• автобіографія;
• копія довідки про присво-

єння ідентифікаційного коду;
• копія документа про освіту;
• копія трудової книжки;
• фотокартка 6х4 (1 шт.).

Документи приймаються до 
8 жовтня 2016 року за адресою:

м. Боярка, вул. Білогород-
ська,13, каб. № 6.

Довідки телефоном: 
41-705.

оголошення
про конкурс на заміщення вакантних посад 

оФіційно
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27-28 серпня в парку               
ім. Т. Шевченка відбувся 
Перший Всеукраїнський фес-
тиваль народного мистецтва 
«Родина», присвячений 25-ій 
річниці Незалежності України.

Організатори заходу – Ки-
єво-Святошинська районна 
державна адміністрація, Бо-
ярська міська рада та Укра-
їнський драматичний театр 
«КОРиФЕЇ».

Не випадково цей феє-
ричний фестиваль, започат-
кований 25 річницю Неза-
лежності України на теренах 
Києво-Святошинського ра-
йону, називається «Родина». 
Родина – це святиня, сила, 
захист для кожного з нас. Це 
ті люди, які будуть з нами 

«роДина» ЄДнаЄ УкраїнУ
впродовж життя, йтимуть 
поруч, триматимуть за руку, 
підставлятимуть надійне 
плече. Бо все найкраще, що 
є на землі, починається з ро-
дини. А наша родина – то 
вся Україна.

Зараз вже з певністю 
можна сказати, що більш 
масштабного та феєричного 
свята Боярка не знала за весь 
час свого існування. Тож за-
лишивши емоції, які ще й 
зараз переповнюють серце 
радістю та гордістю за рід-
ну Боярку (найстарше, але 
завжди юне місто Києво-
Святошинського району), 
згадаємо найважливіші та 
найцікавіші моменти свят-
кування. 

Ведучими Першого Всеукра-
їнського фестивалю народного 
мистецтва стали народні артисти 
України Ольга Сумська та Віталій 
Борисюк.

Під час святкової концерт-
ної програми гості фестивалю 
побачили все творче розмаїття 
району та Боярки. Понад 20 
творчих колективів: «Червона 
калина» з Крюківщини, «Гор-
лиця» з Тарасівки, «Шпитьків-
чанка» зі Шпитьок, «Петруша-
ночка» з Петрушок, «Веселка» 

весь район – У Боярки в гостях

із Личанки, «Вишиванка» з Гор-
бовичів, «Барви осені» з Хотова, 
«Вербиченька» з Віти Поштової, 
«Золоте перевесло» з Мощуна…

А на додачу гурт «ТамДе-
Ми», fusion-folk гурт «МАТЕ-
РІЯ» та етно-рок гурт «Дрим-
баДаДзиґа», гурт «PoliКарп» та 
наш відомий земляк-кобзар Та-
рас Компаніченко. А ще заслу-
жений артист України, володар 
гран-прі Франції Ігор Осипен-
ко (акордеон) та заслужений 
артист України Сергій Коваль 
(клавіші).  

Боярчани порадували гос-
тей концертно-театральною 
програмою «Родина – велич-
на Україна», якою завершився 
Фестиваль. 

Лише святковою програмою 
на головній сцені фестиваль, 
звісно ж, не обмежився. Свою 
майстерність продемонстру-
вали юні тейквондисти з клу-
бу «Барс». Під час ярмарку на 
території «Слободи майстрів 
України» всі бажаючі могли 
пройти цікаві та пізнавальні 
майстер-класи з народних ре-

месел та скуштувати національ-
ні страви. 

Фольклорний ансамбль 
«Кралиця» Київського націо-
нального університету куль-
тури і мистецтв (художній 
керівник – професор, заслу-
жений працівник культури 
Іван Сінельніков) порадував 
обрядово-пісенною виставою 
«Весілля на Київщини» біля 
велетенського солом’яного 
фестивального Дідуха, при-
крашеного вишитими рушни-
ками. А гурт «Буття» влаштував 
справжню дискотеку народних 
танців з різних регіонів Украї-
ни, до якої долучилися навіть 
випадкові перехожі. 

Історію, як відомо, творять люди. Історичні реліквії творить час. У 
рамках Першого Всеукраїнського фестивалю народного мистецтва 
була створена нова реліквія України ХХІ ст. – Полотно Соборності.

Саме ця подія стала найбільш урочистим моментом святкуван-
ня: віншувальна молитва-благословіння, освячення та урочисте 
пронесення Полотна Соборності головним фестивальним полем. 
Чин освячення Полотна Соборності – символу єдності та продо-
вження роду людського, захисту та гармонії простору свого краю, 
стяг миру на рідній землі – здійснив митрофорний протоієрей, на-
стоятель Свято-Покровської парафії УАПЦ Димитрій Присяжний.

Досить символічним є те, що Полотно Соборності створили 
саме діти – майбутнє нашої держави. Впродовж першого дня Фес-
тивалю юні художники завзято працювали фарбами та пензлями 
над десятиметровим полотнищем в імпровізованій художній май-
стерні, на яку перетворилося центральне футбольне поле стадіону 
«Зеніт». Сонце швидко висушило фарби, і готове полотно урочисто 
пронесли навколо фестивального майданчика організатори, гості 
Фестивалю та його юні автори. Нова реліквія прикрасила головну 
сцену Фестивалю. А після його завершення Полотно Соборності – 
цей новостворений дитячими руками раритет, присвячений 25-ій 
річниці Незалежності України, – було передано до Фонду збере-
ження національних пам’яток України.

полотно соБорності – нова реліквія України ххі ст.

Фестиваль
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Свої здобутки представили 
всі органи місцевого самовря-
дування Києво-Святошинського 
району, розгорнувши на фести-
вальному майданчику святкове 
наметове містечко. Різноманіт-
ними смаколиками радо часту-
вали гостей, пригощали дотеп-
ним гумором і дзвінкоголосими 
піснями, захоплюючи у вир за-
пальних народних танців. 

Традиційний атрибут всена-
родного свята – нагороджен-
ня найдостойніших жителів 
Боярки та району: учасників 
бойових дій, волонтерів, держ-
службовців та матір-героїню 
Віру Владикіну. Почесні грамо-
ти, подяки та цінні подарунки 
наші земляки отримали з рук 
голови Києво-Святошинської 
райдержадміністрації Мирос-
лави Смірнової, голови район-

найБільший скарБ – працьовиті лЮДи
ної ради Олександра Тигова, 
першого заступника голови 
Київської обласної ради Воло-
димира Майбоженка та Бояр-
ського міського голови Боярки 
Олександра Зарубіна. 

Що ж до боярчан, нагороду 
від Києво-Святошинської ра-
йонної державної адміністра-
ції отримав заслужений тренер 
України Сергій Тетянюк, а по-
дяками Боярського міського 
голови нагороджені Олександр 
Макосій, Альбіна Януш, Ніна 
Бурда, Валентина Чаклош, Вік-
торія Кучеренко, Василь Сі-
рант, Олександр Малінченко, 
Сергій Терпіловський, Юлія 
Апостолова, Марія Рябошапка. 

Завідувачку поліклініки ЦРЛ 
Людмилу Калганови нагородже-
но відзнакою Президента Украї-
ни: ювілейною медаллю «25 ро-
ків Незалежності України».

У рамках програми Першо-
го Всеукраїнського фестивалю 
народного мистецтва «Родина», 
відбулася нічна вистава – етно-
містерія під відкритим небом 
«Чарівниця» за мотивами п’єси 
Карпенка-Карого «Безталанна» 
від Українського драматичного 
театру «КОРиФЕЇ».

Звісно, переказати це са-
крально-містичне дійство прак-
тично неможливо. Як неможли-

«Безталанна» віД «кориФеїв»

во передати словами чарівність 
літньої ночі (спектакль закінчив-
ся за чверть до другої), таємничу 
гру максимально приглушеного 
світла на театральному майдан-
чику, затамований подих гляда-
чів, які заполонили схили яру-
улоговини на місці озера у парку 
Шевченка чи майстерну гру ак-
торів з використанням образів-
символів (сорочка, сокира тощо).

А от познайомитися з уже 
добре відомим у Києво-Свя-

тошинському районі та за його 
межами театром «КОРиФЕЇ», 
який в ніч з 27 на 28 серпня 
дебютував на Боярській землі, 
таки варто.

Як розповів режисер та ху-
дожній керівник театру «КОРи-
ФЕЇ» Роман Корнієнко, театр 
було засновано у 2004 році під 
назвою «Український драматич-
ний театр «Човен». З’явився те-
атр виключно з любові до етно-
графії, яка втілилася у збиранні 

старовини (фольклору, одягу та 
речей вжитку і побуту). Потім ви-
рішили зіграти виставу і боротися 
з фольком (суто сценічними кос-
тюмами). Театральна трупа суто 
аматорська (відтак – відсутність 
заштампованих форм роботи на 
сцені), молода (вік акторів – 18-
23 роки), постійно оновлюється, 
хоча основний склад вже зафік-
сувався. А до репертуару входять 
виключно твори української на-
ціональної драматургії. «У сво-
їй роботі керуємося виключно 
справжніми глибокими почут-
тями, тому що в автентичних 
костюмах брехати просто не ви-
ходить», – зауважив Роман Кор-

нієнко. 
Театр практикує різні форми 

роботи: класичний показ на ве-
ликій та малій сцені, перфоменс-
ні заходи під відкритим небом 
(як відродження автентичності й 
традицій народного театру) тощо. 
Період студійної роботи вже за-
кінчився, відтак «КОРиФЕЇ» го-
тові до роботи за репертуарним 
планом, який запускається саме з 
вересня 2016 року. Є мрія зроби-
ти театр комунальним на балансі 
районної ради. «Поки що ми під-
тримуємо лише самі себе. А ще 
нас підтримує Господь Бог», – за-
кінчив розмову пан Роман.

Фестиваль

Сторінку підготував Радіслав Кокодзей
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Про оголошення конкурсу із 
залученням інвестора щодо про-
ведення благоустрою території, 
прилеглої до тимчасової споруди, 
для провадження підприємниць-
кої діяльності по вул. Молодіжна 
(біля № 76)

Керуючись Законом України 
«Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про 
інвестиційну діяльність», Пра-
вилами благоустрою території м. 
Боярка, затвердженими рішен-
ням Боярської міської ради № 
14/701 від 24.11.2011 р., –

Боярська Міська раДа
київської оБласті

виконавчий коМітет
рішення

від 11 серпня 2016 року  № 49/26
м. Боярка

виконкоМ Міської раДи вирішив:
1. Оголосити конкурс із за-

лученням інвестора щодо про-
ведення благоустрою території, 
прилеглої до тимчасової спо-
руди для провадження підпри-
ємницької діяльності по вул. 
Молодіжна (біля № 76), згідно з 
ескізною схемою, що додається.

2. Затвердити умови конкур-
су (додається).

3. Затвердити склад кон-
курсної комісії (додається).

4. Дане рішення опубліку-
вати в міській газеті «Боярка-          
інформ».

5. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови згід-
но з розподілом функціональ-
них обов’язків.
Міський голова             о. о. зарУБін

склаД конкУрсної коМісії:
1. Голова конкурсної комісії, 

перший заступник міського го-
лови – Шульга В. В.

2. Секретар конкурсної ко-
місії, начальник відділу місто-
будування, архітектури та зем-
левпорядкування – головний 
архітектор – Романюк А. О.

3. Член комісії, секретар 
ради – Романченко О. І.

4. Член комісії, началь-
ник юридичного відділу –                         
Безверха Л. М.

5. Член комісії, начальник 
фінансів, економічного розви-
тку та торгівлі – Мусієнко Н. І.

6. Член комісії, начальник 

відділу з питань житлово-кому-
нального господарства, тран-
спорту та надзвичайних ситуа-
цій – Савчук М. В.

7. Член комісії, депутат місь-
кої ради – Добрівський Т. Г.

8. Член комісії, депутат місь-
кої ради – Ірклієнко С.П.

9. Член комісії, депутат місь-
кої ради – Матейко А. В.

10. Член комісії, депутат 
міської ради – Мірзаєв А. Н.

11. Член комісії, депутат 
міської ради – Назаренко А. О.

12. Член комісії, депутат 
міської ради – Скринник О. Г.

13. Член комісії, депутат 
міської ради – Слободюк О. М.

ЗАТВЕРДЖЕНО
 рішенням виконавчого комітету Боярської міської ради 

від 11 серпня 2016 р. № 49/26

ЗАТВЕРДЖЕНО
 рішенням виконавчого комітету Боярської міської ради 

від 11 серпня 2016 р. № 49/26

Умови конкурсу:
1. Інформація про об’єкт        

інвестування:
1.1. Об’єктом інвестування є 

територія благоустрою, приле-
гла до тимчасової споруди для 
провадження підприємницької 
діяльності по вул. Молодіжна 
(біля № 76) (далі територія).

1.2. Територія знаходиться в 

комунальній власності терито-
ріальної громади м. Боярка.

1.3. Інвестиційний договір 
не є підставою набуття Інвесто-
ром права власності або корис-
тування (оренди) територією 
(земельною ділянкою).

1.4. Орієнтовні техніко-еко-
номічні показники Об’єкта ін-
вестування:

№ п/п показник одиниця
 виміру

всього

1 Орієнтовна площа території м2 4600

2 Кількість малих архітектурних форм: шт 17

1.5. Інвестор зобов’язується 
виконати благоустрій території, 
прилеглої до тимчасової споруди, 
для провадження підприємниць-
кої діяльності по вул. Молодіжна 
(біля № 76). Після закінчення 
виконання зазначених робіт, що 
підтверджується актом, підписа-
ним між Замовником та Інвес-
тором, Інвестор зобов’язується 
безкоштовно передати результа-
ти виконаних робіт (майно) до 
комунальної власності територі-
альної громади міста Боярка.

1.6. Переможець конкур-
су (Інвестор) отримує право 
на встановлення тимчасової 
споруди для провадження під-
приємницької діяльності на 
прилеглій території до об’єкту 
інвестування.

1.7. Черговість виконання 
робіт, зазначених у пункті 1.5 
цих умов та обсяг їх фінансу-
вання, виходячи із запропо-
нованої Інвестором суми, ви-
значається за погодженням із 
Замовником.

2. Укладення з переможцем 
інвестиційного договору та окре-
мі його умови:

2.1. Переможець конкурсу 
(Інвестор) визначається рішен-
ням конкурсної комісії.

2.2. Облаштування Об’єкта 
інвестування відбувається у 
встановленому законодавством 
України порядку, відповідно 
до інвестиційного договору, 
який укладається між Інвесто-
ром та Організатором конкур-
су (виконавчим комітетом Бо-
ярської міської ради) та, у разі 
необхідності, інших договорів, 
пов’язаних з реалізацією інвес-
тиційного проекту.

2.3. Умовами інвестицій-
ного договору, в межах зако-
нодавства України, може бути 
передбачене делегування Ор-
ганізатором Інвестору частини 
прав та обов’язків, необхідних 
для облаштування Об’єкта ін-
вестування.

2.4. Після укладення інвес-
тиційного договору, у разі не-
обхідності, Інвестор спільно із 
Організатором укладають інші 
угоди, необхідні для реалізації 
інвестиційного об’єкту, згідно 
із законодавством України.

2.5. Строк облаштування 
Об’єкта інвестування обумов-
люється між сторонами з мо-
менту набрання чинності інвес-
тиційного договору.

2.6. Строк дії інвестиційного 
договору – 1 (один) рік з мо-
менту набрання ним чинності.

2.7. Впродовж строку дії ін-
вестиційного договору Інвестор 
не має права змінювати функці-
ональне призначення Об’єкта 
інвестування та без згоди Орга-
нізатора конкурсу відчужувати 
Об’єкт інвестування.

2.8. Інвестор зобов’язується 
протягом строку дії інвести-
ційного договору утримува-
ти та вживати інших заходів, 
необхідних для експлуатації 
Об’єкта інвестування, а також 
утримувати та забезпечувати 
благоустрій території Об’єкта 
інвестування, відповідно до 
вимог чинного законодавства 
України. 

3. Основні умови конкурсу:
3.1. Кошти, сплачені Інвес-

тором на створення соціальної 
та інженерно-транспортної 
інфраструктури міста Боярка у 
тому числі на проведення бла-
гоустрою, поверненню не під-
лягають.

3.2. Інвестиційний договір 
укладається впродовж 30 (трид-
цяти) днів з моменту отримання 
переможцем конкурсу запро-
шення на переговори для узго-
дження умов інвестиційного 
договору та кінцевого варіанта 
інвестиційного договору. Якщо 
впродовж зазначеного строку 
переможець інвестиційного 
конкурсу відмовився від підпи-
сання інвестиційного договору 
або висуває неприйнятні умо-
ви підписання інвестиційного 
договору, рішення про затвер-
дження переможця конкурсу 
скасовується у встановленому 
порядку.

З моменту скасування рі-
шення про визначення пере-
можця конкурсу Організатор 
конкурсу впродовж 30 (трид-
цяти) днів готує відповідне рі-
шення на чергове засідання ви-
конавчого комітету Боярської 
міської ради про скасування 
результатів інвестиційного 
конкурсу та надає право Комісії 
розпочати переговори з інши-
ми учасниками з числа тих, хто 
запропонував найкращі умови 
здійснення інвестицій під час 
проведення конкурсу.

3.3. Інвестор (переможець 
конкурсу) зобов’язується що-
квартально в письмовій формі 
подавати Організатору конкур-
су інформацію щодо стану реа-
лізації інвестиційного об’єкту в 
цілому та окремих його етапів.

3.4. Контроль за реалізацією 
інвестиційного об’єкту здій-
снює КП «Боярське головне ви-
робниче управління житлово-
комунального господарства».

3.5. Організатор конкурсу 
має право розірвати інвестицій-
ний договір в односторонньому 
порядку у випадку невиконан-
ня або неналежного виконання 
Інвестором зобов’язань, перед-
бачених умовами інвестиційно-
го договору.

3.5.1. У разі невиконання Ін-
вестором зобов’язань за інвес-
тиційним договором, питання 
розірвання інвестиційного до-
говору за пропозицією Органі-
затора конкурсу виносяться на 
розгляд Комісії.

3.5.2. Після розгляду Комі-
сією та прийняття нею рішення 
Організатор конкурсу повідо-
мляє Інвестора про:

• необхідність безумовного 
виконання умов інвестиційно-
го договору впродовж 30 (трид-
цяти) днів;

• терміни розірвання інвес-
тиційного договору у разі не-
усунення Інвестором порушен-
ня його умов.

У разі неусунення Інвес-

тором порушень умов інвес-
тиційного договору впродовж 
30 (тридцяти) днів з дня на-
правлення Організатором 
конкурсу на адресу Інвестора, 
зазначену в інвестиційному 
договорі, повідомлення про 
розірвання, договір буде вва-
жатись розірваним.

3.5.3. У разі усунення Інвес-
тором порушень умов інвес-
тиційного договору, Інвестор 
листом повідомляє Організа-
тора конкурсу про виконання 
зобов’язань та надає інформа-
цію з копіями підтверджуючих 
документів про фактичне ви-
конання робіт згідно з умовами 
інвестиційного договору.

4. Додаткові умови конкурсу:
4.1. Учасник конкурсу має 

право надати додаткові пропо-
зиції, спрямовані на найбільш 
ефективну реалізацію інвести-
ційного об’єкту.

4.2. Учасник має право нада-
ти додаткові пропозиції, спря-
мовані, зокрема, на створення 
соціальної та інженерно-тран-
спортної інфраструктури міста 
Боярка.

5. Критерії оцінки визначен-
ня переможця:

5.1. Вартість території благо-
устрою, прилеглої до тимчасо-
вої споруди для провадження 
підприємницької діяльності по 
вул. Молодіжна (біля № 76).

5.2. Площа території благо-
устрою, прилеглої до тимчасо-
вої споруди для провадження 
підприємницької діяльності по 
вул. Молодіжна (біля № 76).

5.3. Терміни проведення 
благоустрою території, прилег-
лої до тимчасової споруди для 
провадження підприємницької 
діяльності по вул. Молодіжна 
(біля № 76).

6. Конкурсні пропозиції по-
даються учасниками конкурсу 
особисто або через уповнова-
жених осіб впродовж 30 (трид-
цяти) днів з дня оголошення 
конкурсу за адресою: 08150,                                               
м. Боярка, вул. Білогородська, 
13, тел. (04598) 42-246 (понеді-
лок – п’ятниця з 10:00 до 16:00). 
День опублікування оголошення 
про проведення конкурсу в ЗМІ 
вважається днем його оголошення.

7. За отриманням роз’яснень 
та додаткової інформації щодо 
об’єкта інвестування звертатись 
за адресою: 08150, м. Боярка, 
вул. Білогородська, 13, каб. 13, 
тел. (04598) 41-815 (понеділок – 
п’ятниця з 10:00 до 16:00).

8. У разі зміни дати прове-
дення конкурсу учаснику кон-
курсу в обов’язковому порядку 
надсилається повідомлення 
про дату проведення конкурсу.

оФіційно
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До Дня Незалежності Украї-
ни в галереї «Митець» була пред-
ставлена персональна виставка 
художника із Боярки, члена НСХУ 
Володимира Лященка. Дивилась 
на його живописні полотна, і чо-
мусь на думку спливали рядки 
із відомої пісні на слова Дмитра 
Павличка: «І вишите моє життя на 
ньому». Мабуть тому, що роботи 
митця, представлені на суд гляда-
чів, – прості, реалістичні і водно-
час глибоко індивідуальні й непо-
вторні, відображають його душу, 
його особистісне світобачення. 

Улюблена тема Володими-
ра Петровича Лященка – як і 
в легендарної Катерини Біло-

кур – квіти. Проте це не об-
рази-символи, вихоплені з 
підсвідомості втомленої сірою 
буденністю людини, яка праг-
не кращого життя. Це реальні 
квіти його рідної землі – пі-
вонії, бузок, польові квіти, со-
няшники. Всі вони зображені 
на тлі якогось теплого і ніжного 
сонячного світла. Дивишся на 
ці квіти, і на душі світлішає, на 
мить забуваєш про всі негараз-
ди і поринаєш у реальний, але 
разом з тим витворений уявою 
художника світ – у сонячний 
день, зимовий ранок, соняш-
никове поле чи кімнату, на під-
віконні якої стоїть у банці кали-
нове суцвіття.

Світлі, безхмарні образи, 
проникнуті любов’ю до рідної 
землі, до життя. Здається, що 
було воно в художника, якому 
виповнилося ось уже 80 років, 
безхмарним і легким. Але це да-
леко не так. У підлітковому віці 
Володимир Лященко втратив 
праву руку і одне око. Проте, як 
зазначив, виступаючи на від-
критті виставки його побратим 
художник Микола Богданець, 
Володимир Петрович зумів зі-
брати в собі всю мужність і силу 
волі, щоб попри свою ранню 
інвалідність реалізувати даний 
йому Богом талант. 

Вдалося це не відразу. Не-
легко було художнику досягти 

справжньої майстерності, від-
творюючи своє світосприйнят-
тя на полотні лівою рукою. Не 
відразу й вступив до Київського 
художнього інституту. До того 
після закінчення технікуму, 
кожного дня поринаючи у світ 
цифр, працював ревізором у 
невеличкому містечку Борзна, 
що на Чернігівщині. Можливо, 
звідти у Володимира Лящен-
ка і така точність у зображенні 
навколишньої природи. Взя-
ти хоча б натюрморт «Півонії». 
Так точно, філігранно вималю-
вана кожна квіточка в осіянні 
сонячним світлом, що просто 
хочеться торкнутися її рукою, 
здається, вона жива. 

Оскільки життя – це, як 
писав поет, полотно, вишите 
червоними і чорними нитками, 
мотиви суму і зажури, а точні-
ше світлого смутку і роздумів 
про минущість і контрастність 
всього сущого на землі також 
мають місце в представлених 
на виставці роботах Володими-
ра Лященка. Переважно — це 
пейзажі. На полотні «У Пущі-
Водиці» – вечір, на дерева спа-
дають перші сутінки. Старий 
місток через невеличку річечку, 
що ніби з’єднує реальність з по-
тойбіччям, і самотня жіноча по-
стать на ньому. Таку ж жіночу 
постать помічаємо ми і на пей-
зажі «Травневий ранок». Соняч-

життя на полотні

не буяння трав, краса молодої 
жінки на тлі старої напівзруй-
нованої хатини. А ще на вистав-
ці було представлено єдиний 
портрет – сестри художника. На 
жаль, вона трагічно загинула 
молодою. Можливо, тому і зоб-
разив її митець у темних тонах. 
Зажуреною, ніби виливаючи 
в тому полотні весь свій сум за 
рідною людиною, яка житиме 
хіба що в його пам`яті. 

У мистецьких колах про Во-
лодимира Лященка говорять як 
про останнього класика, адже 
його вчителями були майстри 
пензля світового рівня Карпо 
Трохименко та Ісак Штільман. 
Проте це не зовсім точне визна-
чення творчої манери худож-

ника. Його роботи – це радше 
імпресіонізм, але не на кшталт 
француза Мане, а нашої, укра-
їнської школи. Полотна автора – 
побачена художником і зафіксо-
вана мить життя, але вона світла 
і багатогранна, як і сама душа її 
творця. На цьому наголошували 
всі, хто виступав на виставці, зо-
крема голова об’єднання графі-
ків м. Києва Національної спіл-
ки художників України Микола 
Кочубей, молодий художник-
живописець Віолета Мансевич 
та директор галереї «Митець» 
Ганна Лаврюха.

Алла Топчій
На фото: Володимир Лященко 

з дружиною Галиною. 

іМ’я на карті Міста

Організували захід бояр-
ський поет і художник Андрій 
Ткаченко та співробітник бі-
бліотеки Валентина Сіродан. 
У залі крім численних гостей 
була присутня вся родина Оле-
ся Миколайовича: його дружи-
на Валентина Григорівна, сини 
Андрій, Дмитро з дружиною 
Іриною та донечкою Дашунею. 

Спогадами про «сонячного 
майстра» та теплими словами 
про «співця країни дитинства» з 
присутніми поділилися митро-
форний протоієрей, настоятель 
Свято-Покровської парафії 
УАПЦ Димитрій Присяжний, 
хранитель фондів Боярсько-
го краєзнавчого музею Любов 
Кравченко, громадський діяч 
Валерій Дубовецький, поет-фі-
лософ Владислав Дорошенко, 
різьбяр Володимир Цепляєв, 
поети Олена Новаковська, Ва-
силь Загороднюк, Володимир 
Токовенко, депутат Боярської 

міської ради Олександр Семко.
Звучали вірші сучасних пое-

тів та гітарні акорди, а з портре-
та пензля Андрія Ткаченка ди-
вився на присутніх блакитними, 
очима Олесь Ткаченко, який 
впродовж всього свого творчо-
го життя залишався вірним темі 
дитинства.  

Ось лише кілька штрихів 
до біографії Олеся Ткаченка. З 
1956 до 1965 роки  працював у 
творчому об’єднанні мульти-
плікаційних фільмів. Більш як 
10 років – на республікансько-
му телебаченні, зробивши сотні 
телевізійних заставок до музич-
них та літературно-драматич-
них програм. Проілюстрував 
понад 60 повноцінних книжок 
у видавництві «Веселка», най-
відоміші з яких – «Хлопчик По-
магай», «Ходить гарбуз по го-
роду» та ін. За більшістю з цих 
книжок були створені муль-
типлікаційні фільми, в яких 

згаДали «сонячного Майстра»

У приміщенні районної дитячої бібліотеки, що по вул. В. Маяков-
ського, 3 вересня відбувся вечір пам’яті заслуженого художника 
України Олеся Миколайовича Ткаченка, якому 6 вересня 2016 року 
виповнилося б 82 роки.

ожили казково-художні образи, 
створені Олесем Ткаченком. 
Також Олесь Миколайович був 
режисером-постановником 
мультфільму «Про царевича та 
трьох лікарів» (автор сценарію – 
Федір Хитрук).

Своєрідним додатком до 
цих спогадів були малюнки 
пензля Олеся Ткаченка та його 
нагороди, робочий макет книж-
ки «Хлопчик Помагай», кадри з 
мультфільму «Про царевича та 
трьох лікарів», книги боярських 
поетів – членів групи «Боярські 
майстри» Анатолія Пастернака, 
Олександра Коржа, Владислава 
Дорошенка, Тетяни Володай, 
проілюстровані Олесем Мико-
лайовичем. 

Пам’ять про Олеся Тка-
ченка живе на сторінках про-
ілюстрованих ним дитячих 
книжок, на яких виховувало-
ся кілька поколінь українців. 
Живе в спогадах вдячних зем-
ляків. І не тільки. Зокрема, син 
Олеся Миколайовича – худож-
ник Андрій Ткаченко — розпи-
сав ілюстраціями з батькових 
книг боярський міні-маркет 
«Родина» та парканчик дитя-
чого садочка «Джерельце». А 
відтак творчість заслуженого 
художника України Олеся Ми-
колайовича Ткаченка стала ще 
однією мистецькою візитівкою 
Боярки, допомагаючи малень-
ким боярчанам ХХІ століття 
відкривати та пізнавати красу 
рідного краю.

Для довідки: 8 вересня 2009 
року на будинку по провулку 
Жовтневому було відкрито 
меморіальну дошку Олесю 
Ткаченку. 

26 лютого 2001 року за осо-
бливий внесок у розвиток мис-
тецтва та вагомі творчі здобутки 

Олесь Ткаченко отримав почес-
не звання заслуженого худож-
ника України. 

Рішенням 5 сесії Боярської 
міської ради від 16 лютого 2016 
року і відповідно до Закону 
України «Про засудження ко-
муністичного та націонал-со-

ціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів в Україні 
та заборону пропаганди їхньої 
символіки» провулок Жовтне-
вий було перейменовано на 
провулок Олеся Ткаченка. 

Радіслав Кокодзей

поДії та іМена
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Серед таких людей і Віта-
лій Григорович Приймаченко, 
корінний боярчанин, патріот, 
голова громадської організації 

«Боярське Мистецьке Брат-
ство», лауреат премії ім. В. Са-
мійленка. На здобуття звання 
«Почесний житель міста Бо-

поезія переплелася з прозоЮ

Напередодні святкування свого 60-річчя, Боярка поповнюється 
новими Почесними жителями міста. Це звання запроваджено Бояр-
ською міською радою і є свідченням визнання значних заслуг окре-
мих осіб перед громадою міста у розвитку економіки, науки, освіти, 
культури, мистецтва, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, 
бізнесу, а також тих, хто проявив себе у благодійницькій, волонтер-
ській та громадській діяльності. Усе це сприяє зміцненню авторитету 
Боярки та надає їй впливовості у регіоні.

ярка» за 2016 рік його висунув 
колектив Боярського краєзнав-
чого музею.

Народився Віталій Прийма-
ченко 1 серпня 1937 року в Бо-
ярці. Після закінчення школи 
три роки служив в армії на тери-
торії Латвії. Там і написав свої 
перші вірші. Після служби в ар-
мії закінчив Київський політех-
нічний інститут. Працював ін-
женером на радіозаводах «Реле і 
автоматика», боярському заводі 
«Іскра», інституті ім. Патона. І 
хоча робота у пана Віталія була 
досить таки прозаїчна, він за-
вжди відчував, що натхнення до 
творчості не дає спокою.

Поет щасливий від того, що 
має поетичний дар та вважає 
його дарунком долі. У 2005 році 
в Боярському краєзнавчому му-
зеї відбулася презентація пер-
шої поетичної збірки Віталія 
Григоровича «Гойдалка часу». 
До неї увійшли вірші, написа-
ні впродовж кількох десятиліть, 
коли їх автор носив армійські 
погони та закохувався в дівчат, 
коли навчався та працював ін-
женером, коли випробовував 
долю та підкоряв свої вершини 
під час альпіністських сходжень.

Віталій Приймаченко знахо-
дить незвичайні поетичні обра-
зи та барви для передачі власно-
го світосприйняття. Є у творах 
Віталія Григоровича емоційна 
нап-руга, яка дарує його по-
етичним рядкам зворушливу 
інтимність. Так, ніби автор до-
вірив паперу та нам, читачам, 
власну сердечну таємницю, 
ніби залишив відчиненими две-
рі власної душі.

Пошук власної дороги до 
Бога – це теж невід’ємна час-
тина духовного світу Віталія 
Приймаченка. Його Бог має 
свої неповторні обличчя та 
сутність. За біблійними рядка-
ми автор ніби шукає відгук на 
власні переживання, намага-
ючись уникнути фальші та до-
сягти витонченого резонансу з 
власною душею. 

Віталій Приймаченко — ав-
тор-упорядник книги «Вони 
захищали Батьківщину», пре-
зентація якої відбулася 7 травня 
2012 року в актовій залі Бояр-
ської районної класичної гімна-
зії. Збірник складається з трьох 
частин: «Пам’ять зобов’язує 
шанувати історію»; «До біогра-
фій боярчан – ветеранів Вели-
кої Вітчизняної війни»; «Кано-
нада спогадів. Поезія, нариси, 
оповідання, репортажі».

У 2013 році світ побачила 
книга спогадів Володимира Ну-
рищенка «Вітрила долі», упо-
рядником якої також є Віталій 
Приймаченко.

Корінний боярчанин, Віта-
лій Григорович Приймаченко 
завжди бере активну участь у 
громадсько-політичному жит-
ті міста, плідно співпрацює з 
Боярським краєзнавчим музе-
єм, Боярською міською радою, 
Боярською організацією інва-
лідів війни та праці. Створене у 
2011 році зусиллями інтеліген-
ції міста «Боярське Мистецьке 
Братство» обрало його головою. 
Яскравою сторінкою у діяль-
ності і творчості Приймаченка є 
тема вшанування пам’яті Воло-
димира Самійленка, вивчення 
і популяризація його творчості. 
Його переспіви-наслідування 
поезій Самійленка зворушливо 
звучать у дні пам’яті біля моги-
ли письменника.

Великий інтерес читачів га-
зети «Боярка-інформ» викли-
кала низка публікацій-розвідок                                    
В. Приймаченка «Війна та фут-
бол: історія однієї команди», 
присвячена київському «Динамо».

Ось такі небайдужі, свідо-
мі й активні люди є серед нас, 
вони роблять Боярку кращою.

Ольга Городня

Віталій Приймаченко

Боярські чари 
Боярка – мрія, Боярка – чудо.
Боярські чари я не забуду.
Клипеня плавні, гай і діброви,
Погляд ласкавий, чорнії 
брови.

Притварка плине
часу навздогін.

Піснею лине
джерел передзвін.

Там пролягають
 вали Змійові,
Завзято співають 
в гаю солов’ї.

Милий Хрещатик,
 колиска моя,
Стежка до хати,
 мов доля лягла.
Зустріч неждана,
 палкі почуття.
І щастя жадане
 на довге життя.

Сонце на небі
 лишило зорю,
Мов би від себе
 частинку свою.
Тишу усюди
  розгойдує дзвін.
То моляться люди
 за мир на землі. 

Боярка – місто тихе, привітне, 
Мов у Едемі, вишнею квітне.
Боярка – мрія, Боярка – чудо,
Боярські чари я не забуду.

Боярське Мистецьке Братство преДставляЄ

Василь загороднюк

оДа БоярськоМУ 
перонУ

Стою один на боярськім пероні,
А електрички не було, нема.
Думки і дощ, а я у них в полоні,
І присмак дійсності – усе дарма.

Дарма, думки, бажаєте нового,
На цім пероні, в темряві питань.
Тут відповідь – простіша від

 простого –
Послухай дощ і тишу, і печаль.

Хоч в думці ти встигнеш 
пребагато,

Від того лише спухне голова,
Одна від того буде тобі плата –
Оцей перон, де дощик накрапа.

Враз всі думки спинились 
на півслові.

На цім пероні дія не нова.
Я слухав дощ, що плакав 

від любові,
В нім чулись музика, якісь слова…

Омив він серце холодом 
і плачем,

Та в інший світ закликав 
без вагань,

Без непотрібних слів і довгих
 речень,

Із глибиною повних, дивни 
знань.

Благав: «Постій ще трішки на 
пероні!

Хоч ніч навколо, темрява, 
пітьма,

Відкрий дощу серденько 
для любові.

Сьогодні в тебе 
кращого нема»!

ставок У паркУ 
іМ. т. шевченка, 

Боярка
Пересох і геть заріс травою
Тихий свідок босоногих днів.
Не покличе більше за собою
У дитячий світ казкових снів.

Більш нема карасиків 
сріблястих

І малих веселих жабенят.
Як могла така краса

 пропасти?
Хто посмів у нас її віднять?

Навіть верб старих уже 
немає –

Не змогли дожити дотепер.
Лиш одна із них ще пам’ятає
Про своїх порубаних сестер.

Вже немає де малій пташині
Умочити дзьоба у росу.
Чом же ми такі байдужі нині, 
що бездушно нищимо красу?!

Аліна Третяк 

візерУнок
Вітер віє, півень піє,
Сонце ще не сходить,
Дівчинонька милого
У похід проводить.
Цілувались в чистім полі,
Стали, як пришиті…
Кланялись їм у росі
Всі волошки в житі.

Дівчинонька коханому 
Вишила сорочку,
Молитвами пошептала
Стіжки та торочки.
У пелюстках — по сльозині,
По усмішці — в листі,
У вишитих завитках — 
Думоньки пречисті.

Пропонуємо увазі читачів «Боярка-інформ» 
добірку творів членів громадської організації 
«Боярське Мистецьке Братство». 

Простір творчості об’єднує людей різних про-
фесій та мистецьких вподобань. У програмі 
святкування Дня міста передбачено виступ чле-
нів БМБ, а також буде організовано Літературну 
локацію в парку ім. Т. Шевченка. Знайдіть нас, 
приходьте, щоб поділитись своєю творчістю з 
людьми, близькими за духом.

На вас чекає приємне спілкування та частування.

Ой мережечка шовкова —
Заплелася барвінково
У дівочих сподіваннях
І у трепеті кохання.
А дівчина виглядає 
Хлопця із походу
І для нього збереже
Свою душу й вроду.

Вірність юного кохання —
Найсильніша в світі,
У залюблених серцях 
Квітне самоцвітом.
Візерунок з рук дівочих
Від біди врятує,
Їхні дні й медові ночі
Щастям розмалює.

Радіслав Кокодзей
залізничний цикл

паралелі історії 
Історія Боярки і залізниця…
Вузькоколійка, Боярка – БАМ,
Майдан, Незалежності річниця,
І навіть – маршрут вихідного дня…
Сюди Грушевський потягом їхав,
Самійленко вічним сном спочива
На пагорбі біля церкви… А потяг
Відстукує пульс вже нового дня.
Потяг, що Самійленка 

в Боярку віз,
На Схід України везе батальйони
Під перегук стальних коліс,
Рейками розкресливши мрії і долі.
По рейках – вугілля і БТРи:
Напрямок – різний, суть – одна:
За світлофорним сигналом міряє
Боярка свій пульс. В країні – війна!
Але залізниця єднає долі,
Єднає реальностей гострі кути.
Праведно жити, захищати волю, 
І гідність, і землю повинен ти.
Бо тут – могили наших предків,
Бо тут колосяться мрії наших синів…
Семафор історії відкрито, й вперто
Потяг мрій мчить із казкових снів.

 піДслУхане У 
потягів

Розмови потягів. То поспішають 
зчепи

Вагонних з’єднань – всіх 
минулих днів.

Розірвано умовностей зачепи
Здається, поїзд швидше полетів.

А на пероні і спокійно, й затишно…
В квитку – призначення: початок

 і фінал.
Та залишаємо позаду тихі станції:
До перемог в борні покликав нас 

Майдан

Відсвітлофорили нові світанки.
 Потяг

Історії з вокзалу боярського йде.
Ми сумніви забули на платформі
І час у вічності безжально їх краде.

Тетяна Володай

* * *
В історії немає смітників,
Є лиш гіркі невивчені уроки.
Відкинуті, вони вилазять 

боком
Наступним поколінням 

крізь віки.

Історія не знає помилок.
Її архіви – то вселенський 

досвід.
І те, що ми не зрозуміли досі,
Це наш наступний 

болісний урок.

Історія – це істини зерно,
Що проростає попри 

заборону.
Те, що було заховане до 

схрону,
На божий світ виходить 

все одно.

Історія – не глянець чи левкас
І не суддя де-юре чи де-факто.
Вона в одному із 

наступних актів
Дамоклевим мечем впаде 

на нас.
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Біографічна довідка:
Сергій Михайлович Тетянок 

народився 5 квітня 1960 року у 
селі Зеленівка Херсонської об-
ласті.  

У 1977 році закінчив школу, 
потім ПТУ, пройшов строкову 
службу в армії. 

У 1987 році закінчив Київ-
ський державний інститут фіз-
культури. З цього ж року незмін-
но працює тренером у Боярці. 

У 1995 році йому присвоє-
но звання заслуженого тренера 
України з важкої атлетики.  

Загалом Сергій Михайлович 
підготував: 

Трьох майстрів спорту між-
народного класу, 11 майстрів 
спорту України, 39 кандидатів 
у майстри спорту, більше 400 
спортсменів 1-3 розрядів. Се-
ред яких: чемпіон світу Олег 
Гавриш (1995), срібний при-
зер світу Сергій Осипчук (2001 
рік), чотири переможця міжна-

родних турнірів: Богдан Крук, 
Олександр Осипчук, Олександр 
Тетянюк (син), Наталія Ромаш-
ко, 10 чемпіонів та 12 призерів 
України, понад 300 переможців 
та призерів обласних змагань 
Київщини. 

Якою була б Боярка без Ми-
халича? Саме так його звуть 
усі люди, наближені до спор-
ту. Важко перелічити, скількох 
хлопців Михалич врятував від 
вулиці, від алкоголю, від нар-
котиків, вмовивши спробува-
ти потренуватись зі штангою. 
Він вміє презентувати свій вид 
спорту так, що людям хочеться 
долучитись до цього таємничо-
го світу.  

Любов до силового спорту 
у Сергія почалась із самого ди-
тинства. Він вирізнявся серед 
однолітків силою, якій могли 
позаздрити не слабенькі сіль-
ські хлопці. Для прикладу: він 
піднімав однією рукою такі ка-

мені, які однолітки ледь могли 
підняти двома. 

Коли Сергію виповнилось 
16 років, однокласник запропо-
нував піти разом з ним у секцію 
важкої атлетики. 

Не кожному щастить од-
разу знайти справу до душі. 
Пощастило Сергію й з трене-
ром. Сергій Душейн був його 
першим і єдиним наставни-
ком. Добра, спокійна людина, 
Сергій Павлович всім серцем 
любив свою справу. Вже че-
рез півроку занять наш герой 
зрозумів, що тренер для ньо-
го, немов другий батько, який 
завжди допоможе і підтримає. 
Дуже скоро Сергій без занять 
вже не міг жити. За шість мі-
сяців він вийшов на свої перші 
змагання – чемпіонат Херсона 
з важкої атлетики. 

Зрозуміло, що хлопець із 
села вперше виступав перед пів-
торатисячною залою, заповне-
ною вщерть, і трохи ніяковів. 
Але результат продемонстрував 
пристойний – 55 кг у ривку та 
85 кг у поштовху. Це був досить 
помітний успіх. 

Коли Сергій виконав нор-
матив майстра спорту, у нього 
відбулась зустріч, яка залишила 
спогад на все життя. На змаган-
нях був присутній легендарний 
важкоатлет Леонід Жаботин-
ський, слава якогого гриміла по 
всьому світу. І після закінчення 
змагань він підійшов до Сергія, 
потиснув йому руку, привітав з 
вагомими досягненнями.

«У спорті я переважно ви-
ступав на чемпіонатах та Куб-
ках України, – пригадує Сергій 
Михайлович, – дістатись до 
рівня участі в чемпіонаті СРСР 
мені не вдавалось, оскільки ре-
зультати там були дуже високі. 
Спортсмени, які посідали пер-
ші шість місць, – це були майже 
рекордсмени світу. І взагалі тоді 
чемпіонат СРСР був сильнішим 
за чемпіонат світу». 

Після армії він вступив до 
Київського державного інсти-
туту фізичної культури. 

Роки навчання промайну-
ли швидко і постало питання 
працевлаштування. Після за-
кінчення інституту потрібно 
було відпрацювати три роки за 
розподіленням. Тож цілком ре-
альною була перспектива поїха-

він виховУЄ зіркових Богатирів

ти працювати десь по сусідству 
з білими ведмедями. Врятувати 
могло лише запрошення на ро-
боту. Тоді Сергій Михайлович 
прийшов у профком заводу «Іс-
кра» і попросив взяти його на 
роботу. Коли голова профко-
му побачив його посвідчення 
майстра спорту, всі питання 
відпали. І наш герой став тре-
нером ДЮСШ при профкомі 
заводу «Іскра». Спочатку було 
дуже важко працювати. У залі 
була лише одна штанга, і щоб 
потренуватись – шикувались 
цілі черги. Додаткових снарядів 
керівництво не давало. Мовляв, 
будуть у вас вихованці – май-
стри спорту, тоді й дамо сна-
ряди. Як виховувати майстрів 
спорту в таких умовах мало кого 
хвилювало. Але скоро талант 
тренера та його працелюбність 
принесли результати. 

Його вихованці почали здо-
бувати нагороди. Завдяки ви-
соким досягненням боярських 
важкоатлетів прапор України 

здіймався в Іспанії (Валенсія) 
за ІІІ місце у першості Євро-
пи, в Італії (Рим) за ІІ місце на 
першості Європи, в Індонезії 
(Джакарта) за ІІ місце на пер-
шості світу, у Росії (Сочі) за ІІ 
місце на першості світу, а в Пе-
тербурзі за І місце на першості 
СНД та в Польщі (Варшава) за 
І місце на першості світу разом 
з підняттям прапора ще й лунав 
гімн України. 

Нині у Сергія Михайлови-
ча підростає нове покоління 
спортсменів. Щороку при-
ходять талановиті діти. Тепер 
вже учні гімназії. Кілька років 
спортивна зала діє в примі-
щенні Боярського НВК «Гім-
назія – ЗОШ І ст.»  Але ця зала 
ще потребує доукомплектації 
спеціальним спортивним об-
ладнанням, щоб запрошувати 
10-12 річних підлітків до тре-
нувань.  

Євген Левченко

Заслуженому тренеру України Сергію Тетянюку присвоєно звання 
почесного жителя Боярки. Він давно заслужив на це звання з ураху-
ванням того, скільки зробив для міста. За 30 років він виховав по-
над 3000 спортсменів. Багато з них піднімались на найвищі щаблі 
п’єдесталів пошани.  



гороскоп 
Овен

Час зустрічей і нових знайомств. Самотні Овни 
зможуть знайти нового друга чи навіть почати лю-
бовні стосунки. Ті, хто вже знайшов свою половинку, 
зможуть знову відчути прилив романтики. Проявіть 
своє вміння в плануванні дня: розподіліть наванта-
ження, щоб не втратити хвилини відпочинку і сну. 

Телець
Особисте життя буде продовжуватися в тому ж 

руслі без будь-яких проблем. Все буде добре, якщо 
ви не зіпсуєте все самі. Уникайте бажання з’ясувати 
стосунки, доводити своє верховенство і принесе-
ні жертви заради любові. Зробіть коханій людині 
сюрприз, влаштуйте романтичний вечір. 

Близнюки
Найкращий час прийти до примирення з коха-

ною людиною, скріпити хороші відносини можна 
спільною поїздкою. Не рекомендується планувати 
тривалу відпустку або виїзд на природу. Оберіть ци-
вілізований відпочинок. Для власного задоволення 
саме час зайнятися улюбленим хобі.

Рак
Період принесе гармонію в особисте життя. Наре-

шті вдасться орендувати або купити квартиру, позбути-
ся докучливих сусідів. Тепер можна буде насолоджува-
тися спільним життям, і цьому ніхто не буде заважати. 
Відпустку брати не варто, оскільки прийшов час для 
важливих справ. 

Лев
На вас чекає багато нових знайомств. Швидкість 

в знайомствах може привести до поспішних виснов-
ків і невірних рішень, тому іноді потрібно включати 
мізки. Доведеться приділяти багато часу родичам — 
про них не потрібно забувати, навіть якщо на плечі 
лягло занадто багато обов’язків.

Діва
Ви можете зіткнутися з проблемами в особисто-

му житті: несподіваний зліт на роботі і необхідність 
віддаватися їй повною мірою викличе у коханої лю-
дини невдоволення. Вам варто спробувати досліди-
ти незвідані області і дозволити собі зробити те, про 
що давно мріяли. 

Терези
Пора розслабитися і отримувати задоволення 

від взаємних почуттів. При цьому буде байдуже, що 
думають люди навколо - гармонія призводить до ду-
шевної рівноваги. Залишайтеся вірними і бережіть 
свою кохану людину. Постарайтеся не помічати 
дрібні похибки в поведінці та характері другої по-
ловинки. 

Скорпіон
Особисте життя не буде відрізнятися спокоєм - 

доведеться пережити бурхливі скандали з розбиван-
ням тарілок і настільки ж яскраві моменти прими-
рення. Якщо в будинку намічається ремонт або інші 
серйозні зміни, ви маєте взяти частину роботи на 
свої плечі. Ваша половинка захоче бути поряд з вами.

Стрілець
Ви будете позитивно налаштовані і справляти-

мете сприятливе враження. Можливі перспективні 
знайомства, причому не сплановані, а випадкові. 
Якщо ви зважитесь на божевільний вчинок, неза-
плановану поїздку, все складеться якнайкраще: бу-
дуть і квитки, і місця в готелі, і відгул на роботі. 

Козеріг
Варто приготуватися до того, що родичі будуть 

постійно втручатися у ваші стосунки з коханою 
людиною. Не варто думати про відпочинок або від-
пустку. Напружений графік і складності у відноси-
нах з рідними ляжуть важким тягарем на плечі. Але 
ви з усім впораєтесь. 

Водолій
Зав’язані в цей період відносини будуть тривали-

ми і серйозними, навіть якщо спочатку здалося, що 
це звичайний легкий флірт. Тим, хто вже перебуває 
в тривалих відносинах, доведеться непросто. Краще 
уникати сварок через дрібниці, оскільки пристрасть 
затихає саме від побутових проблем. 

Риби
У цей період головним путівником в особистому 

житті буде надія. Можливо, так воно і буде – думки 
мають здатність матеріалізуватися. Безініціативні в 
особистому житті Риби повинні в цей час переступи-
ти через себе і рухатися напролом. Сімейним – мож-
на просто насолоджуватися компанією один одного.
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