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СЛОВО МЕРА

МІСТОБУДІВНІ ПРОЦЕСИ
У ДЗЕРКАЛІ ГЕНПЛАНУ
Покликання
і
основне
завдання влади, особливо місцевої, – не лише постійно вирішувати проблеми сьогодення, хоча
їх завжди вистачає. Пріоритетним напрямком для дбайливих
господарів була і залишається
перспектива розвитку території,
інфраструктури, соціуму. Саме
про це – в розмові з міським головою Олександром Зарубіним.

Про особливості проекту

«Я хочу розповісти боярчанам про Генеральний план міста. Завершено частину роботи,
яка тривала понад півтора роки.
І сьогодні я можу сказати, що
нарешті розроблено проект нового Генплану міста. Нагадаю,
що старий Генплан діяв без
змін 46 років, з 1971 року.
Трошки детальніше розповім про особливості проекту
нового Генплану. Робота «Внесення змін до проекту Генерального плану м. Боярка Київської області» виконується
ДП УДНДІПМ «ДІПРОМІСТО»
імені Ю. М. Білоконя на замовлення виконкому Боярської
міської ради. Необхідність виконання даної роботи виникла в зв’язку з тим, що нині в
місті відсутній затверджений
Генеральний план. Це призводить до виникнення проблем з освоєнням території
міста. Попередній затверджений генеральний план міста
Боярка, що втратив свою чинність, був виконаний у 1969 році
(УДНДІПМ «ДІПРОМІСТО»).
У 2009 році інститутом «ДІПРОМІСТО» в повному обсязі
був виконаний новий Генеральний план міста, що базувався на
нових реаліях та новій законодавчій базі, однак і цей Генплан
не був своєчасно затверджений з
ряду об’єктивних та суб’єктивних
причин, зокрема, не були погоджені перспективні межі міста.
Коли в інституті «ДІПРОМІСТО» в 2014 році розпочалася робота над внесенням змін до
Генерального плану, за основу
для внесення змін, відповідно
до завдання на проектування,
був визначений Генеральний
план 2009 року.
У проекті відкориговані
основні показники розвитку
міста Боярка, перспективні
межі міста, враховано всі зміни,
які сталися на території міста
після розроблення Генерального плану 2009 року, та надані
пропозиції щодо подальшого
використання території міста.
Територія м. Боярка в існуючих межах, згідно з обміром

креслень управління земельних
ресурсів у Києво-Святошинському районі, – 983 га. Територія міста в перспективних
межах – 1509 га.
У перспективні межі міста
передбачається включити 526
га. Це території Києво-Святошинської РДА та Боярського
коледжу Національного університету біоресурсів та природокористування України.
В основу функціонального зонування території міста
покладені основні принципи
містобудування.
Ставиться
завдання щодо формування
образу центру міста; забезпечення зручного та надійного
транспортного сполучення з
місцями праці, проживання та
відпочинку; раціонального використання земель міста, у тому
числі несприятливих в інженерно-будівельному відношенні;
оздоровлення міського середовища шляхом інженерних та
містобудівних заходів.
Генеральним планом пропонується освоїти ряд ділянок
під житлову та громадську забудову. Всі нові житлові утворення передбачається забезпечити громадськими закладами
повсякденного обслуговування,
дитячими дошкільними закладами та школами.
Вулично-дорожня мережа
і організація руху транспорту
передбачає забезпечення максимальної доступності до місць
праці, проживання і відпочинку населення.
Генеральним планом пропонується сформувати нову
виробничо-комунальну зону в
північно-східній частині міста,
зокрема, передбачається територія для розміщення технопарку (або індустріального парку). Орієнтовна спеціалізація
технопарку – машинобудування та оброблення металу, приладобудування.
Рекреаційна зона формується вздовж річки Притварка та
на базі існуючих зелених насаджень загального користування.
Зокрема, передбачається благоустрій існуючих на території
міста парків та скверів.
Пропонується розглянути
питання формування перспективної рекреаційної зони міста
за рахунок використання лісів,
прилеглих до межі Боярки. На
цих територіях доцільно створити паркову зону, рекреаційну та рекреаційно-туристичну
зону, безпосередньо в лісовому
масиві доцільно сформувати
низку рекреаційних комплек-

сів, об’єднаних системою проїздів та пішохідних зв’язків.
Нині великою проблемою
міста є відсутність переїздів
через залізницю, яка розрізає
місто на дві частини. Крім того,
через місто проходить значний
потік транзитного транспорту
в напрямку Києва та сіл Білогородки, Забір’я та Бобриці.
Для вирішення цих питань проектом пропонується будівництво
трьох шляхопроводів тунельного
типу та дорожньо-транспортної
розв’язки з вулиці Білогородської
в напрямку с. Білогородка.
Обсяги житлового будівництва, передбачені в проекті,
визначені з урахуванням стану
житлових умов населення міста, необхідності формування
ринку житла, здатного задовольнити потреби жителів міста та наявності територіальних
ресурсів для розміщення житлового фонду міста. Боярка
є інвестиційно привабливим
містом для розміщення житлового будівництва, зважаючи на
близькість до Києва та зручні
транспортні зв’язки з ним.

Хочеться поставити крапку

Згідно з проектом плану, передбачається введення в межі
міста земель, які прилягають до
Білогородки, Святопетрівського
та сільгосптехнікуму. Наголошую,
що всі ці землі – розпайовані і
мають своїх власників. Після введення їх до меж міста, власники
зможуть повноцінно використовувати ці землі: будувати промислові об’єкти, житло тощо.
Ще раз нагадаю, що до Генплану ми не включали територію
лісу – йдеться про 10 га, як це передбачалося раніше, заради уникнення забудови лісу та можливих
провокацій з цього приводу.
Сусідні територіальні громади, окрім Білогородки і Святопетрівського, вже підписали
проект Генплану. Нині відбувається погодження меж міста
з ними. Після цього проект буде
передано на експертизу та розгляд Київської обласної архітектурно-містобудівної ради.
Якщо все буде гаразд і рада
підтримає наш проект, то завершальним етапом стане затвердження Генплану на сесії Боярської міської ради і на цьому буде
поставлено крапку. У часових
рамках – це може бути кінець
2017 чи початок наступного року.
Дуже хочеться завершити цей
процес до кінця року, бо місто
надто довго чекало затвердження
нового Генерального плану.

Продовження на стор. 2

МІСЬКІ НОВИНИ
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МІСТОБУДІВНІ ПРОЦЕСИ
У ДЗЕРКАЛІ ГЕНПЛАНУ
Світлофори:
не все так просто

Зважаючи на важливість
проблеми, хочу зупинитися на ситуації, яка склалася в місті зі світлофорними
об’єктами, розташованими на перехрестях вулиці
Білогородської з вулицями Молодіжною та Гоголя, Шевченка з Польовою,
а також два світлофори на
Михайлівській площі. Ми
доклали максимум зусиль
для того, щоб до 1 вересня
відновити роботу світлофорів, які вийшли з ладу.
На жаль, це тимчасовий
успіх. Згадані об’єкти знаходяться на балансі Державного
підприємства
МВС України «Розвиток».
Ремонтувати та обслуговувати ці світлофори за
рахунок міського бюджету
ми не маємо права. Процедуру передачі об’єктів на

чення у батьків за певні незручності. Нині завершується ремонт двох найбільших
ДНЗ міста – «Спадкоємець»
і «Джерельце». Відбувається
їх термомодернізація: утеплення фасаду, заміна вікон. Затримка у їх відкритті сталася не з нашої вини.
Оскільки роботи виконуються коштом з бюджетів
вищого рівня, знадобився
час для проведення тендеру.
Наприкінці вересня має
розпочатися утеплення ДНЗ
«Казка» і після цього всі дитсадки будуть утеплені та відремонтовані. Нині в області
проводиться тендер на визначення виконавця робіт у
ДНЗ «Казка».
Звісно, певні незручності
Усі дитсадки
є, але тішить те, що впротермомодернізують довж цих двох років буде
Розпочався новий нав- завершено дуже важливу дічальний рік. Але ще не всі лянку роботи – термомодердитячі садки працюють, нізація всіх дитячих садочків
тому хочу попросити виба- нашого міста».
наш баланс розпочато – до
міськради надійшла відповідь від ДП «Розвиток»
про готовність передати ці
світлофори на баланс міста.
Але це, на жаль, робиться
не так швидко, як нам би
того хотілось – доведеться
чекати вирішення питання
майже півроку.
Було знайдено можливість відремонтувати світлофор, який знаходиться на
перехресті Білогородської
та Молодіжної, де вийшов
з ладу контролер. У подальшому там буде встановлено такий світлофор як біля
ЦТМ «Оберіг».

КП «Боярка-Водоканал» повідомляє
КП
«Боярка-Водоканал»
проводить роботу з ліквідації
заборгованості споживачів перед підприємством, а саме:
• відключення боржників
від водопостачання та водовідведення;
• впровадження системи
блокування каналізації у боржників, які проживають у багатоквартирних будинках і мають
заборгованість понад 2 тис. грн.
Для виконання цієї роботи будуть залучатися представники

інших водоканалів, які мають їх роботу, замінюються старі
установки типу «КІТ», «ГЛОТ», засувки на сучасні з прогумова«Термінатор-3М» для блоку- ним клином на дільницях водовання каналізації.
постачання міста. Це дозволить
Працівники «Боярка-Водо- зменшити втрати води при реканал» освоюють нову пролив- монтах водогонів, оперативніну установку АС-П для повірки ше проводитимуться ремонти
і калібровки лічильників води водогонів.
на місці їх установлення без деПрацівники підприємства
монтажу.
виконують роботи за заявками
Проводяться роботи по гід- мешканців міста, а також щодо
родинамічній промивці маши- нових підключень і перепідною «КРОТ» систем водовід- ключень систем холодного воведення, що значно покращує допостачання.

КП «БГВУЖКГ» ПОВІДОМЛЯЄ
З 20 серпня до 6 вересня 2017 окремих ділянок внутрішньобуроку до аварійно-диспетчер- динкових мереж водо-, теплоської служби від громадян на- постачання та водовідведення
дійшло заявок всього 268, у т. ч.: у будинку по вул. Лінійній, 28,
під’їзд 1, 2, 3;
аварійні роботи – 86
ліфтове господарство – 60
• проведено ремонт покрівлі
будинкове освітлення – 48
даху над окремими квартирами у
вуличне освітлення – 26
будинку по вул. Незалежності, 10;
вивіз сміття – 18.
• тривають роботи з підПрацівниками
виробничих готовки обладнання котелень
дільниць:
«Космос»;
«Новозбудована».
• своєчасно виконуються Нині вже завершено ремонтні
роботи з усунення аварійних роботи автоматичного управситуацій;
ління котлів котельні «Ново• відновлено мережу ву- збудована»;
личного освітлення по вул. Б.
• триває виконання земляХмельницького, вул. Надії;
них робіт біля встановлених
• проведено планово-попе- бордюрів по вул. Білогородреджувальний ремонт ввідно- ській;
розподільчих щитів у будинках
Працівники підрядної оргапо вул. Лінійній, 28; 30; вул. Сє- нізації проводять роботи щодо
дова, 9;
реконструкції тротуару по вул.
• ведуться роботи із заміни Гоголя.

Продовжуються роботи із
кронування та знесення аварійних дерев: по вул. Самійленка
знесено 4 аварійні дерева; біля
краєзнавчого музею – 1 дерево.

«УКРПОШТА» НЕ ПРИЙМАТИМЕ
ПЛАТЕЖІ ЗА ТЕПЛО ТА ВИВЕЗЕННЯ СМІТТЯ
З 1 вересня 2017 року відУ зверненні до споживачів Адмініділення ПАТ «Укрпошта» не страція КП «БГВУЖКГ» наголошує:
приймають платежі за житло«Доводимо до вашого відома,
во-комунальні послуги, отри- що з 1 вересня 2017 року підмані жителями міста. Про це приємство припиняє договірні
повідомляє Комунальне під- відносини з ПАТ «Укрпошта»,
приємство «Боярське головне у зв’язку з цим відділення ПАТ
виробниче управління жит- «Укрпошта» не будуть приймалово-комунального
госпо- ти платежі від населення за надарства».
дані КП «БГВУЖКГ» послуги.

Просимо здійснювати оплату
за надані підприємством житловокомунальні послуги, в тому числі
з теплопостачання та вивезення
твердих побутових відходів у касі
підприємства за адресою: м. Боярка, вул. П. Сагайдачного, 30 (без
комісії) або у відділеннях установ,
які мають право приймати зазначені платежі від населення».
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ВІДТЕПЕР У БОЯРЦІ АДМІНІСТРАТИВНІ
ПОСЛУГИ ДОСТУПНІ ОНЛАЙН
НА ОФІЦІЙНОМУ ПОРТАЛІ MISTOBOYARKA.GOV.UA ТЕПЕР
ДОСТУПНІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ
ДЛЯ ЖИТЕЛІВ МІСТА БОЯРКА

Виконавчий комітет Боярської міської ради розпочав співпрацю із сервісом державних електронних послуг IGov.
Пропонуємо Вашій увазі перший блок адміністративних послуг онлайн за посиланням: https://mistoboyarka.gov.ua/zhyteliam/
igov_Item2.html.
За допомогою даного порталу Ви маєте змогу замовити
послугу, не виходячи з дому:

• Реєстрація місця проживання особи (із опцією одночасного зняття з реєстрації з попереднього місця);
• Зняття з реєстрації місця проживання особи у зв'язку
зі смертю;
• Зняття з реєстрації місця проживання особи;
• Довідка про реєстрацію місця проживання/перебування особи (для отримання ID-карти);
• Реєстрація місця проживання дитини до чотирнадцяти років;
• Зняття з реєстрації місця проживання дитини до чотирнадцяти років;
Цей портал розроблено волонтерською командою iGov у
рамках боротьби з корупцією в Україні та вдосконалення бізнеспроцесів у наших державних органах. Тут зібрано послуги, які
державні органи України надають громадянам та бізнесу.
Для замовлення послуги Вам необхідно зареєструватися
на порталі iGov, увійти в особистий кабінет, внести необхідну
інформацію та замовити необхідну послугу.
Забрати документ можна буде в зручний для вас час в
Боярській міській раді за адресою: вул. М. Грушевського, 39.

ЯК ЗАМОВИТИ АДМІНІСТРАТИВНУ
ПОСЛУГУ ОНЛАЙН

1

Зайти на сайт mistoboyarka.gov.ua. На головній сторінці
або в меню «Жителям» перейти за посиланням iGov та
вибрати потрібну послугу зі списку.

2

У полі «Оберіть свій регіон» вибрати Київську область, а в
полі «Місто» – Боярка.

3

Здійснити вхід через один із запропонованих та зручних
для Вас способів.

4

Пройти ідентифікацію та заповнити всі обов'язкові поля.
Вказати дату та час, коли Вам буде зручно прийти до органу реєстрації для завершення процесу.

5

Завантажити скан або фотографію необхідних документів.

6

Коли заявка буде оброблена, Ви отримаєте підтвердження, що на Вас чекають у зазначений час із переліком документів.

7

У зазначений час Ви приходите до органа реєстрації, де
підписуєте всі необхідні документи та відразу отримуєте
печатки про реєстрацію в паспорті чи інші довідки.
Місто Боярка
офіційний портал: mistoboyarka.gov.ua
+380 (4598) 42-246
portalboyarka@gmail.com
Боярська міська рада

Як зазначила начальник відділу з питань реєстрації місця проживання громадян та ведення і формування реєстру територіальної громади Лариса Миронівна Бавтрук, процес надання адміністративних послуг онлайн вже розпочато.
Щоправда, боярчани лише знайомляться з цією послугою Боярської міської ради, тому станом на 6 вересня маємо лише три
«перші ластівки»: одна довідка і дві заяви.
Лариса Миронівна наголосила, що необхідно звернути увагу на своєчасну реєстрацію новонароджених дітей. «Все достатньо просто. Враховуючи, що нинішні батьки – молоді люди,
комп’ютерно грамотні. А пакет документів, необхідних для реєстрації дитини, мінімальний: свідоцтво про народження дитини
(його потрібно отримати впродовж місяця після народження дитини), паспорти батьків і зайти в систему. Після подання електронного запиту на реєстрацію дитини, буде призначено час і дату
для швидкого оформлення документа у приміщенні ЦНАПу по
вул. М. Грушевського, 39».
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ЗУСТРІЧ З ГОЛОВОЮ РДА
30 серпня у залі засідань Боярської міської ради відбулась
зустріч за участі міського голови Олександра Зарубіна, голови Києво-Святошинської райдержадміністрації Мирослави
Смірнової та начальника сектора моніторингу Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області підполковника
Ігоря Мнищенка, представників
закладів соціальної сфери, громадських організацій. Під час
зустрічі мова йшла, зокрема, про
криміногенну ситуацію в Боярці.
Мирослава Михайлівна зупинилась також на питаннях
підготовки до зими освітніх закладів району і Боярки зокрема. Вона повідомила про обсяг
ремонтних робіт, профінансованих з районного бюдже-

ту, наголосила на необхідності
проведення енергоаудиту всіх
бюджетних установ.
Міський голова Олександр
Зарубін щиро подякував голові адміністрації за значну підтримку, надану Боярці з районного бюджету. Завдяки цьому в
місті відбуваються відчутні позитивні зміни.
«За останні два роки Боярка
отримала дуже значну фінансову підтримку. Це ремонт освітніх закладів, термомодернізація
дитсадків, будівництво спортивних майданчиків і нових
тротуарів тощо», – наголосила
Мирослава Смірнова.
Під час зустрічі присутні поставили Мирославі Смірновій
запитання та отримали вичерпні відповіді.

НАВЧАЙТЕ ДІТЕЙ ПРАВИЛ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
30 серпня 15 дітей із боярських багатодітних родин
повернулися з відпочинку у вінницькій дитячо-юнацькій спортивно-оздоровчій базі «Колос».
Незабутніх вражень та позитивних емоцій у дітей так багато, що
їх вистачить, мабуть, до наступного літа!
Нагадаємо, що ця поїздка
була знаковою. Адже вперше в
історії Боярської міської ради
діти поїхали відпочивати коштом міського бюджету. Путівки на 14 днів (з 16 до 29 серпня)
було придбано за програмою по

роботі з сім’ями, дітьми та молоддю на 2017 рік.
Маленькі боярчани на Вінниччині відпочивали активно і цікаво: щоденні гуртки
і секції, вечірні дискотеки та
п’ятиразове харчування. Під
час відпочинку маленькі боярчани відвідали музичний
фонтан «Рошен» та дитячий
розважальний центр Roshen у
м. Вінниця — повністю автоматизований
інтерактивний
комплекс. А під час екскурсії до
музею шоколаду «Рошен» отримали смачні солодкі подарунки.
Та ще й взяли участь у Вінниць-

кій обласній спартакіаді! Щоправда, лише в ролі глядачів.
Чи буде мати продовження
ця ініціатива Боярської міської
ради? Як розповіла начальник
відділу з питань освіти, культури, молоді, спорту та соціального захисту Вікторія Кабанцова,
після цієї поїздки задоволеними відпочинком залишилися не
лише діти, а й їх батьки. Тому
вже є багато охочих на наступні
поїздки. Відповідно у Боярської
міської ради теж є бажання продовжити цей проект. А як буде,
життя покаже.
Радіслав Кокодзей

ВИТРАЧАЙТЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ ОЩАДЛИВО
ПрАТ «Київобленерго» звертається до споживачів з переконливим
проханням економно та раціонально використовувати електричну
енергію та не вмикати одночасно
декілька потужних електроприладів.
Особливо актуальним питанням є зниження електроспоживання у години найбільшого навантаження енергосистеми: з 8:00
до 11:00 та з 20:00 до 23:00 години.
Саме в ці години споживачі вмикають одночасно найбільш енергоємні електроприлади: електричні
плити, електрочайники, кондиціонери, бойлери, теплі підлоги,
праски, пральні машини тощо.
Звісно, ми не закликаємо
відмовитися від всіх благ цивілізації, а лише просимо відповідально та розумно підходити
до споживання електроенергії,
адже, зазвичай, надмірне споживання ніяк не пов’язано з
реальними потребами, а є наслідком звичайного безвідповідального ставлення до цього

питання. Враховуючи велику
кількість електроустаткування
в кожній оселі, важливо використовувати економну техніку
класу А, А+, А++ та уникати одночасного застосування
енергоємних приладів.
Зрозуміло, що існує безліч
заходів, яких Ви можете вжити,
щоб зробити Вашу домівку більш
енергоефективною. Деякі зміни
можуть бути одноразовими інвестиціями, а деякі Ви можете
робити кожен день! Навіть якщо
Ви реалізуєте дві або три поради
щодо заощадливого використання електроенергії, Ви зекономите
енергію та власні кошти.
Тож, пропонуємо Вам один
із найефективніших способів
зекономити ваші кошти та допомогти енергетикам вирівняти добовий графік електричних
навантажень.
Встановлення багатотарифних приладів обліку та перехід
на розрахунки за спожиту електроенергію за тарифами, які

диференційовані за періодами
часу, дозволяє споживачам заощаджувати на оплаті спожитої електроенергії за рахунок
найбільшого споживання електричної енергії у період доби, в
який діє найменшій тарифний
коефіцієнт. Наприклад, вночі
при мінімальному навантаженні енергосистеми встановлюються знижені коефіцієнти для
оплати за спожиту електроенергію, завдяки чому вартість спожитої в нічний період електроенергії значно зменшується.
Саме тому, компанія Київобленерго пропонує побутовим
та юридичним споживачам законно та цивілізовано заощадити на витратах, не обмежуючи
себе в користуванні електроенергією. Пропонуємо споживачам укласти договір на послуги по заміні існуючих приладів
обліку на зонні лічильники для
розрахунку за диференційованими тарифами за період часу
(в межах договірної потужності).

АКЦІЯ «КВАРТИРА ПІД ОХОРОНУ – 2017»

З 15 до 30 вересня 2017
року поліція охорони проводить
соціальну акцію «Квартира під
охорону».

За дорученням Національної поліції України, а також з
метою посилення захисту майна громадян і протидії квартирним крадіжкам, у вказаний
період підрозділи поліції охорони зможуть взяти під охорону
квартиру або будинок за половину вартості монтажних та
пусконалагоджувальних робіт.
За умовами акції, громадянам пропонується сплатити

вартість охоронного обладнання, а монтажні та пусконалагоджувальні роботи з
обладнання помешкання сигналізацією фахівці підрозділів
поліції охорони виконають за
половину їх вартості.
Поліція охорони піклується також про забезпечення
соціального захисту учасників
антитерористичної
операції
на Сході України – для них та
членів родин загиблих учасників АТО поліція охорони пропонує встановити охоронну
сигналізацію у помешканні з
75-ти відсотковою знижкою

на монтажні та пусконалагоджувальні роботи.
Після виконання монтажних робіт та укладання договору, власність громадян
гарантовано
перебуватиме
під захистом увесь обумовлений термін. У разі спроби
зловмисників проникнути до
помешкання, на пульт поліції
охорони надійде сигнал «Тривога», після чого мобільна
група добре підготовлених та
належно озброєних поліцейських охорони за лічені хвилини прибуде на місце події, щоб
з’ясувати обставини або, у разі

Важливим аспектом в навчанні дітей шкільного віку
правилам пожежної безпеки є
безпосередня участь батьків у
цьому процесі. Батькам необхідно не тільки нагадувати дітям
про заходи пожежної безпеки, а
й самим неухильно дотримувати дані правила, в цілях безпеки
і запобігання пожеж.
Не слід залишати на видних
місцях сірники, запальнички,
стежити за справністю електроприладів, ступенем зношеності
ізоляції електрошнурів, ховати
від дітей ємності з хімікатами і
горючими речовинами і т. п.
Батькам необхідно якомога частіше проводити бесіди з дітьми про
те, як треба поводитися при виникненні надзвичайних ситуацій.
Головне управління ДСНС
України у Київській області
вкрай стурбоване зростанням
кількості пожеж та загибелі на

них людей, особливо дітей.
Тому звертаємося до Вас з
проханням:
Не залишайте без нагляду на
тривалий час своїх малолітніх дітей.
Сірники та запальнички
зберігайте лише в місцях, недоступних для малечі.
Не дозволяйте їм користуватися електронагрівальними та
газовими приладами, слідкувати за розпаленими печами.
Забороняйте їм привабливі
та водночас небезпечні забави
з петардами, саморобними хлопавками та іншими вогненебезпечними предметами.
Пояснюйте дітям небезпеку
і наслідки гри з вогнем. Зробіть
все, щоб небезпечні ігри дітей з
вогнем стали неможливими.
Києво-Святошинський
РВ ГУ ДСНС України
у Київській області

ГФ «БОЯРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПАТРУЛЬ» ЗАСТЕРІГАЄ

НЕРАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЯ

Впродовж останнього тижня
наряди ГФ «БМП» вживали заходи
щодо припинення несанкціонованої торгівлі на вулицях. Складено кілька протоколів про адміністративні правопорушення.
«Встановлено
цікавий
факт – торгівля з рук на вулицях, на перший погляд, вигідна споживачам, – коментує керівник громадського

необхідності, затримати зловмисників на «гарячому».
Групи реагування поліції
охорони складаються з озброєних працівників поліції, оснащених сучасним спецекіпіруванням, автомобілями та, на
відміну від працівників недержавних охоронних організацій,
мають визначені законом права
та повноваження на озброєну
охорону та застосування владних функцій щодо правопорушників.
Для посилення охорони громадського порядку Управління
поліції охорони в Київській об-

формування Володимир Макаров. – Адже у «вуличних»
торговців ціни на продукти
трохи нижчі ніж в магазинах.
Але виявлено, що ваги у них,
можливо, підкручені або не
зовсім справні і «карають»
споживачів приблизно на 5
грн. Про інші правопорушення такого «бізнесу» вже
не говоримо. Будьте уважні
та зробіть власні висновки».

ласті продовжує встановлювати
кнопки «термінового виклику
поліції», які знаходяться у громадських місцях – магазинах,
супермаркетах,
ресторанах,
освітніх та розважальних закладах, відділеннях банків, транспортних зупинках.
Отримати консультації та
замовити послуги поліції охорони можна за номером прямої
телефонної лінії: 0 800 502-220
(безкоштовно), також за номерами: (097) 050-22-20, (073) 05022-20, (099) 050-22-20 (за тарифами мобільних операторів).
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ПЕРШИЙ ДЗВОНИК ПОКЛИКАВ ДО ШКОЛИ НАВЧАЛЬНИЙ
РІК 2017-2018 ПОЧАВСЯ
святі першого дзвоника заступник міністра освіти та науки України Павло Хобзей. До
привітань долучилися також
директор департаменту освіти
та науки Київської облдержадмінстрації Віра Рогова, начальник
Києво-Святошинського
районного відділу освіти Микола Івашко, заступник міського
голови Тетяна Кочкова та інші.
Боярський НВК «Колегіум – ЗОШ № 3»
З Днем знань вчителів та
учнів Боярського колегіуму

привітали заступник голови
Києво-Святошинської
РДА
Михайло Лєзнік, прес-секретар
голови Верховної Ради України, випускник школи Андрій
Ковальов, секретар Боярської
міської ради Олексій Скринник
та інші почесні гості.
Для цього навчального закладу – це вже 55-й навчальний
рік та другий рік роботи у статусі колегіуму. У 2017 році Боярський колегіум поповнило 120
першокласників.

Традиційно у Боярських школах пролунав перший дзвоник.
Святу знань передувала копітка
праця багатьох дорослих людей
і батьків у тому числі, адже практично у кожній школі виконано
все необхідне перед початком
нового навчального року.

І почався він ще 31 серпня! З Днем знань студентів
Боярського коледжу екології
та природних ресурсів привітали перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Максим
Мартинюк; ректор НУБіП
України,
член-кореспондент
Національної академії педагогічних наук України, Міністр
освіти України 2005-2007 років
Станіслав Ніколаєнко; голова Києво-Святошинської районної державної адміністрації
Мирослава Смірнова; заступ-

селекції НУБіП України, голова ДЕК Сергій Ковалевський.
Згідно з давнім українським
звичаєм студенти коледжу вітали хлібом-сіллю дорогих гостей. Першокурсники прочитали
слова урочистої клятви, а випускники передали їм символічний
ключ знань, граніт науки та сіль.
За багаторічну сумлінну
працю подякою голови КиєвоСвятошинської районної державної адміністрації та цінними
подарунками були нагороджені
директор коледжу Сергій Кропивко та викладач коледжу Оле-

ник Боярського міського голови Тетяна Кочкова; професор
кафедри дендрології та лісової

на Мікосянчик, а за високі досягнення в навчанні – студент
групи КН-14 Ілля Танасюк.

У Боярському НВК «Гімназія –
ЗОШ І ст.» першокласників і зокрема тих, хто буде навчатись
за програмою «Нова українська
школа» привітав присутній на

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.

ДЕНЬ ЄДНАННЯ НАЦІЇ

24 серпня Боярка разом з усією країною відсвяткувала одне з
найголовніших свят нашої Батьківщини.
Урочистості розпочалися
з ходи алеями парку Перемоги та покладання квітів до
обеліску Слави, пам’ятників
воїнам-інтернаціоналістам,
Героям Небесної Сотні. Під
мелодію козацького маршу боярчани – бійці АТО –
внесли Державний Прапор
України – символ свободи і
волі, віри та сили українського
народу. Хвилиною мовчання
вшанували тих, хто навічно
увійшов до складу Небесної
Сотні, хто не повернувся із
зони АТО, кого вже не дочекаються рідні та близькі.

Відбулось також вручення
подяк міського голови боярчанам за мужність і патріотизм, за особистий неоціненний вклад в наближення
перемоги та з нагоди Дня Незалежності України.
До присутніх звернулися
міський голова Олександр
Зарубін, військовий капелан, настоятель Свято-Покровської парафії УАПЦ
м. Боярка митрофорний протоієрей Димитрій Присяжний та учасник бойових дій в
зоні АТО, начальник військово-облікового бюро Володимир Сікорський.
Святковим
концертом
порадували присутніх талановиті боярчани – і юні, і
сивочолі: вихованці студії

«Зорепад» міського будинку культури, відважні козаки із секції бойового гопака
«Шаблезуб» і читці поезій
про Україну та її Незалежність Назар Антипов, Іван
Вікулов та Катя Хруленко.
Хор ветеранів праці «Надія»
підготував до свята спеціальну концертну програму.
Також відбулася акція
«Діти єдиної України», мета
якої – допомога родинам зі
Сходу, чиї діти цього року
розпочнуть
навчання
в
першому класі. Практично
кожен присутній на святі
долучився до збору коштів

у рамках цієї благодійної
акції.
Впродовж свята кожна дитина мала можливість написати листа своїм одноліткам
з окупованих територій та
намалювати їм малюнок, тим
самим подарувавши їм часточку тепла свого серця.
Через погодні умови організаторам довелося відмінити
перегляд мультфільму для дітей та художньому фільму для
дорослих на великому екрані
кінозалу під відкритим небом.
На завершення всі присутні розділили великий святковий коровай!
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ВІДБУВСЯ МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ «РОДИНА»

26-27 серпня з нагоди Дня Незалежності України за сприяння голови Києво-Святошинської районної
державної адміністрації Мирослави
Смірнової, Києво-Святошинської
районної ради та Боярської міської
ради в парку ім. Т. Шевченка відбувся щорічний міжнародний фестиваль СОБОРності культур «Родина».
У програмі першого дня
фестивалю – виступи фольклорних гуртів району та області, показові виступи представників культур різних країн світу,
виставка-ярмарок
народних
умільців, долина дитячих забав
та розваг, територія майстеркласів тощо. Ведучі концертної
програми – народна артистка України Наталя Сумська
та її син В’ячеслав. А відкрив
святкову концертну програму

виступ переможця конкурсу Будинку культури, етно-гурт
читців ім. Тараса Шевченка бо- «Кораллі» Будинку культури
с. Гореничі, народний аматорярчанин Назарій Антипов.
У рамках фестивалю перед ський ансамбль «Вербиченька»
глядачами виступили: представ- з с. Віта-Поштова, народний
ництво культури Ірландії (гурт хор Будинку культури с. Біло«Ель-Міра» з Одеси), Всеукра- городка «Княжа вольниця», анїнська спілка індіаністів Украї- самбль сучасного танцю Боярни та Храм Духовного Розвитку ської школи мистецтв, творчий
«Свідомість Кришни» (Індія/ ансамбль «Родина Гобчаків»,
Україна), представництво куль- народний ансамбль «Червона
тури Кримських татар, творчі калина» с. Крюківщина та інші.
Учасників фестивалю пригромади вірменської культури
в Україні, культурно-мистецькі вітали заступник голови – кеасоціації культури Азії в Укра- рівник апарату Київської обїні, мистецькі ансамблі араб- ласної державної адміністрації
ської культури. Свою творчість В’ячеслав Кучер, голова Києрайонної
презентували також народний во-Святошинської
козацький фольклорний ан- державної адміністрації Мисамбль «Горлиця» Будинку рослава Смірнова та голова Кикультури с. Тарасівка, народний ансамбль «Дивоцвіт» Києво-Святошинського районного

єво-Святошинської районної хисту українського народу,
ради Вадим Гедульянов, вони збереження суверенітету і тенагородили також кращих пра- риторіальної цілісності нашої
цівників району.
держави та з нагоди святкуванЗокрема, нагороди отрима- ня 26-ї річниці Незалежності
ли Боярський міський голова України цінними подарунками
Олександр Зарубін та заступни- та подяками Києво-Святоки міського голови Тетяна Коч- шинської районної державної
кова і Віталій Мазурець.
адміністрації та Києво-СвятоКульмінацією першого дня шинської районної ради були
Фестивалю «Родина» стало вне- нагороджені учасники та весення Державного Прапора терани Другої Світової війни
України представниками різ- Антоніна Смородіна, Григорій
них народів та бійцями АТО.
Процюк, Павло Наумчук і МаУ другому відділенні святко- рія Лахтадир; учасники антитевого концерту своєю творчістю рористичної операції на Сході
гостей свята порадували відо- України Геннадій Гелядов, Ігор
мі колективи: «Без обмежень», Шевченко, Віктор Самійлен«ТаРуТа», «Гайдамаки». Укра- ко, Євгеній Івженко та Юрій
їнський драматичний театр Жук; учасник ліквідації аварії
«КОРиФЕЇ» представив виставу на ЧАЕС, голова Боярського
«Сватання на Гончарівці».
міського осередку «Союз ЧорУ програмі другого дня фес- нобиль України» Юрій Івченко.
тивалю переважали виступи Ці нагороди вручив міський готалановитих боярчан: вихован- лова Олександр Зарубін.
ці Боярської школи мистецтв,
А представники культур різвокальної студії «Зорепад» і них народів з рук режисера Укратеатральної студії «Аметист» Бо- їнського драматичного театру
ярського будинку культури, сту- «КОРиФЕЇ» Романа Корнієнка
дії «Перлина» ЦТМ «Оберіг», а отримали на згадку про цьогорічтакож народний аматорський хор ний фестиваль оригінальні пода«Надія», вокальний гурт «Тріо- рунки від організаторів.
Ріо», родинний дует Прокопчуків
У фінальному блоці вистута представники Київського ко- пили випускники Шпитьківледжу культури і мистецтв.
ської школи мистецтв. Але рапЗа багаторічну сумлінну това злива припинила не лише
працю, патріотизм, мужність, виступ гурту «Кораллі» а й все
активну громадську позицію, свято. Достроково.
особистий внесок у справу за-

Учасників АТО та ветеранів Другої Світової війни нагороджено подяками

БОЯРКА — ДІТЯМ СТАРОБІЛЬСЬКА ДЕНЬ ПРАПОРА В БОЯРЦІ
Коли верстався номер
Стало відомо, що подарунки, придбані на кошти, зібрані під час акції «Діти єдиної
України», вже надійшли до десятьох першачків зі Cходу (м.
Старобільськ Луганської області), для яких святу Першого дзвоника передував сюрприз: подарункові набори.

23 серпня в Україні відзна- біч дороги працівниками КП виконкому діє єдиний дресчають День Державного прапо- «БГВУЖКГ».
код – вишиванка. Такий збіг
ра. Приємно констатувати, що
Урочистості з нагоди Дня виглядає доволі символічно.
Боярка — маленька частинка Державного прапора України Урочистості
завершилися
великої держави — також вбра- відбулись у Боярській міській спільним виконанням Дерлася в національні кольори. раді. Колектив апарату ви- жавного гімну України та
Зокрема, центральна вулиця конавчого комітету на чолі з побажанням нашій державі
Білогородська виглядає ошат- міським головою Олександ- від міського голови Олекно, прикрашена новими жов- ром Зарубіним вшанували сандра Зарубіна «бути потими та синіми прапорцями, державну святиню. Щосе- справжньому цілісною, неповстановленими на стовпах оба- реди для всіх працівників дільною та незалежною».
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ДЛЯ ПОШУКУ КОРДОНІВ НЕ ІСНУЄ

Ця історія розпочалася ще
1918 року, а закінчилася 9 вересня 2017 року в с. Тарасівка за активної участі бійців спеціалізованої пошукової групи «Корчагінець»
Всеукраїнської громадської організації Українського благодійного
фонду пошуку «Пам'ять».

Повернемося в 1918 рік,
коли в с. Тарасівка народився
Ваня Чміль – третій син в освіченій сільській родині. Як і всі
його ровесники-односельці, закінчив школу, мріяв про родину
та щасливе майбутнє. Він навіть
одружитися не встиг, бо розпочалася війна.
Але не судилося Іванові повернутися додому. Як свідчить
надісланий до рідного села документ, Іван Чміль загинув 22
березня 1943 року поблизу с.
Вороново Кіровського району
Ленінградської області.
30 квітня 2017 року під час
проведення пошуковою організацією «Інгрія» (м. СанктПетербург) пошукових робіт у
рамках проекту «Всеросійська
вахта пам’яті -2017» в урочищі с.
Воронова були знайдені останки трьох бійців з України, які
вдалося ідентифікувати. Серед
них – житель с. Тарасівки Іван

Петрович Чміль. Ця звістка війни 3 бійці – молодший леймиттєво полетіла в Україну, де тенант, командир кулеметного
до пошуку родичів загиблого взводу 996 стрілецького полку
героя долучилися бійці бояр- 286 стрілецької дивізії. Іван Петської спеціалізованої пошуко- рович Чміль, 1918 р. н., уроджевої групи «Корчагінець».
нець Київської обл., с. ТарасівРозповідає заступник ко- ка; солдат 294 стрілецької дивізії
мандира СПГ «Корчагінець» по Іван Антонович Заєць, 1899 р.
зв’язках зі ЗМІ Олег Остапенко: н., уродженець Сумської обл.,
«Як тільки мені зателефонувала м. Лебедин та лейтенант Сіврюк
киянка Вікторія Нестратенко, із Луганської області, який був
ми з Валерієм Тхорівським від- збитий у повітряному бою над с.
разу поїхали до Тарасівки. В це Синявино, так і не дізнавшись,
важко повірити, але з першої ж що вдома в нього народився син.
хати, куди ми постукали, вийОстанки молодшого лейшла бабуся – двоюрідна сестра тенанта, командира кулеметІвана Чміля – і вказала нам ного взводу 996 стрілецького
хату, в якій проживала дружина полку 286 стрілецької дивізії
його рідного брата. Стукаємо. Ви- Івана Петровича Чміля було
ходить молода тендітна жіночка, перевезено до храму святиз нею дітки та чоловік. Подиви- теля Миколая Чудотворця
лася на наші шеврони пошуков- м. Боярка, де відспівуються
ців та й каже: «Що, дядю Ваню впродовж місяця.
знайшли?» Вона передзвонила своА вже 9 вересня 2017 року
їй мамі – племінниці Івана Чміля, в с. Тарасівка (вул. Шевченка,
яка зараз проживає в Києві».
50) відбудеться мітинг-реквієм
9 серпня 2017 року в Націо- до Дня пам'яті жертв фашизнальному
військово-історич- му. На території меморіального
ному музеї України відбулася комплексу жертвам фашизму
урочиста передача останків за- с. Тарасівка буде здійснено пегиблих у роки Другої Світової репоховання останків Івана
війни бійців армії СРСР. У рам- Петровича Чміля, який загинув
ках проекту «Дорога додому» на 1943 року. Початок меморіальрідну українську землю нарешті них заходів о 12 год.
повернулися з Другої Світової

Повернення з небуття монітора «Смоленськ»

Тищенко, Ігор та Євген Євки.
Слід зазначити, що найцікавіші знахідки «підняв» наймолодший учасник пошукової
експедиції – учень 3(7) класу Боярського колегіуму Євген Євко.
З-поміж його знахідок – знак
«ГТО» та срібний знак «Відмінник ВМФ», який є надзвичайною рідкістю.
Як зазначив Сергій Гафаров,
унікальність знахідок полягає в
Впродовж 24-27 серпня на тому, що ці особисті речі члемісці героїчної загибелі 12 ве- нів екіпажу корабля – моніторесня 1941 року корабля «Смо- ра «Смоленськ» – були підняті
ленськ» Пінської військової фло- з корабля через 76 років після
тилії (в затоці річки Десна поблизу його загибелі і збереглися майс. Ладинка Чернігівської області) же в ідеальному стані. В піску
працювала Міжнародна (поль- чи землі такого бути просто не Наша довідка
його й відправили на ремонт. У Бобровиця. При виконанні босько-білорусько-українська) архе- могло б – лише в болоті та донМонітор – це клас військо- 1939 році, переозброєний і пе- йових завдань корабель маскуологічна експедиція. До проведен- ному мулі.
вих артилерійських кораблів, рейменований на «Смоленськ», вали гіллям дерев, і збоку він
ня пошукових робіт долучилися й
«Хочу висловити велику вдяч- найбільших, які ходять по річ- корабель включили до складу здавався невеликим зеленим
наші земляки – бійці спеціалізо- ність за ці знахідки, – продовжує ка. Причому ці кораблі могли Дніпровської військової фло- острівцем на річці. Тому для
ваної пошукової групи «Корчагі- пан Сергій. – Вони займуть до- пройти навіть по мілководдю. тилії, а в липні 1940 – до ново- ворога було повною несподінець» Всеукраїнської громадської стойне місце у виставці, при- «Смоленськ» – колишній мо- утвореної Пінської.
ванкою, коли звідти починався
організації Українського благодій- свяченій монітору «Смоленськ», нітор «Krakow» – збудований
28 серпня 1941 року «Смо- шквальний вогонь на враження.
ного фонду пошуку «Пам'ять».
яка стане частиною експозиції 1926 року і належав до Пінської ленськ» передали Чернігівсько- Як зазначають історики, моніНаціонального музею-заповід- флотилії воєнно-морських сил му загону річкових кораблів на тор «Смоленськ» та інші корабУ
пошукових
роботах ника «Битва за Київ в 1943 році», Польщі. 21 вересня 1939 року, Десні, що підтримували захис- лі Пінської флотилії відіграли
взяли участь майже 30 пред- який розташований у с. Нові Пе- при наближенні червоної армії, ників вогнем в районі Остра важливу роль при відступі раставників академії військово- трівці Вишгородського району екіпаж затопив судно на річці і Чернігова. Екіпаж знищував дянських військ у 1941-му: вони
морського відомства Польщі. Київської області».
Піна. Однак червоні підняли німецькі переправи біля смт. не дозволили нацистам швидко
Керівник експедиції – Сергій
навести переправи через Десну.
Гафаров, начальник штабу –
Після цілковитого оточення
Олександр Мармашов. Споннімцями, монітор «Смоленськ»
сори – керівник філіалу Київбув підірваний власним екіпаської громадської організації
жем 12 вересня 1941 року, щоб
«Товариство ветеранів розвідне дістався ворогу.
ки військово-морського флоДля військових археологів
ту» в Німеччині Олександр
«Смоленськ» – справжній скарб.
Кісліцин та Київська громадВони приїжджають сюди майже
ська організація «Товариство
щороку – розшукують нові арветеранів розвідки військовотефакти. Два роки тому Товариморського флоту» і Українство ветеранів розвідки військоський союз підприємців.
во-морського флоту відновило у
Втім, повернімося до учасЛадинці пам’ятний знак легенті в експедиції наших земляків.
дарному «Смоленську». На ньоЦе вже третя пошукова поїздка
му викарбували імена всіх, хто
«Корчагінців» на місце загибеслужив на судні. Про затонулий
лі легендарного корабля. Цього
корабель нагадує і Ладинська
разу її учасниками стали косередня школа – уже кілька романдир СПГ «Корчагінець», воків вона носить ім’я Героїв Пінїн-інтернаціоналіст Володимир
ської військової флотилії.
Остролуцький та бійці групи
фото Артема Чорноморьця
Сторінку підготував
Сергій Остролуцький, Станіслав
Радіслав Кокодзей
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Вітаємо Татаринову Євгенію Макарівну з 90-річчям
З повагою, голова Боярської міської організації інвалідів війни та учасників бойових дій Володимир Нурищенко

СПОРТ, ЩО ГАРТУЄ ХАРАКТЕР

ДОБРЕ СЛОВО – ПРО ФАХІВЦІВ
До редакційної пошти надійшло звернення від пацієнтів ЦРЛ
Києво-Святошинського району зі словами вдячності за високий
професіоналізм та чуйність до людей. Отримувати такі листи завжди приємно.
Глибока подяка від людей, зцілених завдяки майстерності лікарів, адресована завідувачу об’єднаного відділу хірургічного профілю хірургу вищої категорії Володимиру Григоровичу Зінченку та
лікарю-хірургу Андрію Вікторовичу Вольському.
Дорогі лікарі, нехай людська вдячність обертається для вас
щедрими Божими милостями!

ЦІКАВА СТАТИСТИКА

Гривні 21 рік

2 вересня у с. Забір’я на території «Корчагін-парку» відбулися змагання з любительського тріатлону.
Організатори змагань –
спортивний клуб «Олімп» (голова – Олексій Поліщук) та Києво-Святошинський осередок
Національного олімпійського
комітету (голова – Тарас Добрівський).
У змаганнях взяли участь 10
спортсменів. Крім боярчан –
спортсмени з Києва та Вишневого. Вік найменшого учасника – 11
років, найстаршого – 42.
Переможцями стали Едуард
Поліковський (ІІІ місце), Ігор

Широкий (ІІ місце) та Олександр Осипчук (І місце).
Як одностайно зазначали
і учасники, і організатори
змагань, тріатлон – це вид
спорту, який гартує характер.
Не так вже й просто після
плавання сісти на велосипед,
а після велосипеда бігти. Цей
вид спорту доступний абсолютно всім. Бо головним в
ньому є не перемогти, а пройти всю дистанцію чи, для
новачків, хоча б якийсь з її
етапів.
Тріатлон – це олімпійський
вид спорту. Траса любительського тріатлону, яку того дня

пройшли учасники змагань,
складалася з трьох етапів: плавання – 350 м, велотраса –
Забір’я-Боярка-Забір’я – 12 км,
біг – 2,5 км.
Організатори змагань дякують поліції за супровід, а керівництву «Корчагін-парку» за надання території для проведення
змагань.
Враховуючи незабутні враження, які подарували змагання всім учасникам, організатори щиро сподіваються, що ця
традиція продовжиться, і вже
наступного року учасників буде
більше.

ЛІСОВЕ ВІДЛУННЯ РОК-ФЕСТУ

19 серпня на галявині між
Бояркою та Забір'ям поблизу
Йосипського ставка відбувся
фестиваль Friends, який претендує стати традиційним місцевим
святом рок-музики.
Вже втретє в затишній лісовій атмосфері збираються виконавці, їх друзі та просто глядачі, щоб насолодитися живою
музикою і теплою компанією. З
кожним роком фестиваль роз-

ширює свою аудиторію і відкриває все більше талантів.
Програма фестивалю складалася з двох частин: виступи
рок-гуртів (Voronin Band, Le
Cоеur, The Same Toy, Take 5,
Alexis Machine, Nemara) та діджейські сети (DJ Tina Valen,
DJ MOS). Участь у фестивалі
взяли як молоді місцеві колективи, так і професіонали, хедлайнери багатьох концертів,
що сприяло обміну досвідом та

Рекордно дорогі
кавуни

Ціни на кавуни в українських
господарствах вже в середньому в
6,3 рази вище, ніж в аналогічний
торішній період, і є рекордними
для кінця серпня за всю історію
незалежності України.
Для порівняння: до цього максимальними вважали ціни серпня
2014 р., проте тоді вони не перевищували 2,3 грн./кг.
Ціна підскочила через спекотну погоду (урожай кавунів був
значно меншим ніж минулого року), через зростання цін на добрива та через складність перевезення.

Зарплати вгору

встановленню нових творчих та
дружніх контактів між музикантами. Для гостей, окрім музичної
програми, також підготували
фудкорт, зручні сидіння та неймовірну святкову атмосферу.
Захід відбувся за підтримки
виконавчого комітету Боярської міської ради. Особливу
подяку організатори висловили
Тетяні Кочковій та Дмитру Жигінасу за логістику та допомогу
з організацією і забезпеченням
комфортних умов на території
фестивалю.
Власник ідеї та засновник
фестивалю Friends Антон Мойса розповів, що головна мета
цього заходу – дати боярським
музикантам площадку для прояву своєї творчості, а також
сприяти розвитку музичної
культури в нашому місті, залучаючи професійні колективи,
щоб ділитися досвідом і заохочувати аудиторію.
У Боярці багато музикантів,
творчість яких мало відома, і такий фестиваль дає можливість
відкривати нові обличчя і нову
музику.
Еліна Яник

Я, Тишкова Василина Самирівна, запрошую громадянок Башловку Світлану
Андріївну та Литвиненко Надію Іванівну з’явитися 15 вересня 2017 року о 9:00 за
адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Соборності, 40 для підписання акта-передачі межових знаків на зберігання Тишковій
В. С. за адресою: м. Боярка, вул. Соборності, 40.

На момент запровадження гривні, яке відбулося 21
рік тому, 2 вересня 1996 року,
офіційний курс гривні по відношенню до долара становив
1,76 грн. за долар, а станом на
31 серпня 2017 року – 25,57
грн. за долар.

Реальна заробітна
плата в Україні в липні в порівнянні з аналогічним
періодом
минулого року збільшилася на 17,2 %.
Середня номінальна заробітна плата
штатного працівника
підприємств, установ та організацій у липні становила 7339 грн., що
в 2,3 рази вище рівня мінімальної заробітної плати – 3200 грн.
У порівнянні з червнем розмір заробітної плати зменшився на
0,3 %, а за останні 12 місяців збільшився на 36,6 %.

16.09.2017 об 11:00 відбудеться встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
для індивідуального садівництва в натурі (на місцевості), що перебуває у власності громадянина Кривошеї Арсена Сергійовича за адресою: м. Боярка, вулиця Лінія 11, буд. № 28.
Прохання суміжних землевласників Касянчук К.О., Ковальчук О.С та Буряк
С.Д. бути присутніми за зазначеною адресою у вказаний час.

Калейдоскоп
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КВІТКОВИЙ КОСМОС ВАЛЕНТИНИ ПЛАХОТНЮК

Вже не вперше у Боярському
краєзнавчому музеї свої роботи презентує художниця з Білогородки Валентина Плахотнюк.
Цього разу вона представила
глядачам тематичну виставку
«Квіти – Божа любов». Відкриття
виставки відбулося 2 вересня.
Серед глядачів – мистецька інтелігенція міста та шанувальники
образотворчого мистецтва.
Веселкові барви заполонили
полотна, розвішені по виставковій залі музею. І ніби подих
теплої квітучої пори зігрів відвідувачів музею.
Усі присутні колеги-художники одностайно підтвердили, що
тема квітів у творчості пані Валентини розцвіла щедро і яскраво.

«Я наче потрапив у квітковий космос», – так охарактеризував свої враження від побаченого боярський художник
Володимир Відеречко.
«У квітів немає лукавства,
вони такі, які є, – беззахисні та
відкриті світові. Саме такі квіти
ми бачимо на полотнах Валентини Плахотнюк», – говорила
журналіст і поетеса, а ще велика
поціновувачка квіткової краси
Аліна Третяк.
«Більшого трудоголіка серед
жінок за Валентину Плахотнюк
я, мабуть, ще не бачив. З такою
швидкістю, як вона, опанувати
техніку живопису і виробити
власний стиль може тільки працьовита і талановита людина»,
– підкреслив художник Олек-

«СЯЙВО РІДНОГО КРАЮ»

Напередодні Дня Незалежності України у районному Будинку культури у с. Новосілки
відбулася презентація альманаху «Сяйво рідного краю», виданого Києво-Святошинською
районною держадміністрацією
до 80-річчя району.
На зустріч прийшли митці,
чиї твори увійшли до новітньої
мистецької антології нашо-

го району. До збірки увійшли
матеріали з біографіями та короткими описами художніх доробків найактивніших митців:
письменників, поетів, художників, музикантів, скульпторів
та майстрів прикладних видів
мистецтв. Презентоване видання – великий фоліант на 692
сторінки, що зібрав під однією
обкладинкою понад 100 імен, з
кольоровими ілюстраціями творів образотворчого мистецтва.
Приємно, що більше половини поетів та письменників,
чиї твори увійшли до збірки, –
саме з Боярки. Мабуть, саме
тому боярське представництво
на презентації було найчисельнішим – понад 30 осіб!
З вітальним словом до присутніх звернулася голова Києво-Святошинської районної
держадміністрації Мирослава
Смірнова. Вона щиро подяку-
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сандр Малінченко.
Також виступили голова ГО
«Боярське Мистецьке Братство»
Тетяна Зубкова, художники
Андрій Ткаченко і Володимир
Вишняк, поети Олена Новаковська і Сергій Саєнко та інші.
І всі відзначали велике творче
зростання художниці. Малювати
вона почала у 45-річному віці. І
нині її важко назвати аматором.
Поруч з художницею Валентиною Плахотнюк завжди її чоловік і добрий ангел-охоронець
Леонід. Він щиро привітав дружину з черговою виставкою і зауважив, що дуже цінує її творчість.
А пані Валентина по секрету зізналася, що чоловік підтримує її
в усьому. Можливо, саме тому її
роботи несуть в собі таку потужну
енергетику добра й любові.
І вже зовсім символічною
є поява роботи «Мати Тереза»,
яка, за словами художниці, «попросилася» практично перед
завершенням роботи над створенням виставки. Художниця
написала її впродовж кількох
тижнів. Це єдиний портрет,
який включено до різнобарв’я
квітів, але сприймається органічно та ніби об’єднує увесь
квітковий космос Валентини
Плахотнюк навколо ідеї любові, яку дарує Бог, а втілюють у
світ – люди.

вала присутнім митцям за те,
що своєю творчістю прославляють наш район, підносять
його на вищий культурний
рівень, зберігають та примножують творчу скарбницю рідного краю. А також вручила
митцям, чиї твори увійшли до
збірки, авторські примірники
книги. Кращого подарунка
годі було й чекати!
З виходом альманаху присутніх привітали представники
редакційної ради, які безпосередньо займалися упорядкуванням збірки та підготовкою її до
друку: директор «Видавництва
Ліра-К» Віталій Зарицький та
один з упорядників Тетяна Зубкова.
Заключним акордом святкової презентації став чудовий
концерт, яким привітали митців артисти районного будинку
культури.

Овен
Відмінний час, щоб побачити і скористатися нагодою дізнатися щось нове і навчитися чогось ще. Використовуйте всі можливості, шукайте їх, досягайте своїх
цілей, тим більше, що Фортуна буде посміхатися вам
впродовж усього цього періоду. Уміння розташувати до
себе оточуючих стане вашим козирем.
Телець
Це буде період, сповнений нових знайомств, зустрічей, ділових переговорів, а також налагодження відносин зі старими друзями. Справ буде дуже багато. Занадто
насичене життя може швидко вас втомити, тож не варто
погоджуватися на кожну пропозицію друзів організувати гучну вечірку. Краще почитайте книгу, наприклад,
класику.
Близнюки
У сфері роботи і професійної діяльності, а також
навчання і фінансів на вас очікує великий успіх. Безробітні Близнюки знайдуть роботу до душі з гідним місячним окладом і вигідними умовами праці. А ті, кого
влаштовує місце роботи, можуть очікувати приємних
змін. Уникайте одиночних проектів, найбільший успіх
вас чекає в колективній роботі.
Рак
Вам вдасться з неймовірною легкістю впоратись з
усіма своїми обов’язками. Більше того, самі візьмете на
себе додаткові завдання. Та пам’ятайте, що все повинно бути в міру, в розумних межах. У вас багато талантів,
можливостей, планів і ідей. І дуже шкода, якщо ви їх поховаєте, так і не спробувавши втілити в життя.
Лев
Хороший настрій збережеться, якщо ви не дозволите почуттям керувати собою. Це сприятливий період
для пошуку нових захоплень, друзів, хобі, однодумців,
а також для туристичних поїздок і подорожей. Декому
належить змінити звичну обстановку на нетривалий час,
що піде на користь і навчить цінувати те, що ви маєте.
Все пізнається в порівнянні.
Діва
Розташування зірок найсприятливішим чином позначиться на кар’єрі та перебігу професійних справ.
Ви станете автором сценарію свого життя в цей період.
Можете загадувати будь-яке бажання, ставити перед
собою будь-яку мету, мріяти про що завгодно, у вас все
обов’язково вийде. Головне – не сидіти і не чекати, а діяти в заданому напрямку.
Терези
У вас все буде складатися якнайкраще. Хіба можуть
бути неприємності на роботі у трудоголіків? У вас буде
багато інтелектуальної роботи, яку необхідно буде здати
в термін і без затримок. Ви впораєтеся з будь-яким завданням швидко і на ура, а також знайдете нових покровителів і спонсорів.
Скорпіон
Ваша тяга до нововведень буде основним двигуном
прогресу і кар’єрного зростання. У вас в запасі є багато геніальних ідей, які так і просяться, щоб їх втілити в
життя. Укладаючи угоди і підписуючи контракти, вам
потрібно бути передбачливими і просити партнерів про
продовження термінів виконання умов угоди, оскільки
часу може просто не вистачити.
Стрілець
У цей період ви будете дійсно незамінні, особливо в
сфері професійної діяльності. Але навіть якщо начальство
завантажить вас додатковим обсягом роботи, не сумуйте.
Це ваш шанс зміцнити свої професійні навички, дізнатися багато нового і, цілком ймовірно, піднятися кар’єрною
драбиною. Ви у начальства на високому рахунку.
Козеріг
Удача повернеться до вас обличчям, тому не бійтеся
відповідальності і серйозних справ. У вас все вийде якнайкраще. Головне – вірити в свої сили, наполегливо
йти до кінця. Не впадайте у відчай, якщо не зможете побачити результат відразу. День за днем він буде ставати
все більш помітнішим й відчутнішим.
Водолій
Роботи у вас буде досить, але ви не поспішаєте за неї
братися. Все тому, що ви в очікуванні якоїсь яскравої
події, яка кардинально змінить план дій. Уникайте перекладання своєї відповідальності на чужі плечі. Вони
можуть не витримати, а відповідати ж вам. У вас повно
геніальних ідей. Цей період – вдалий час, щоб зробити
крок назустріч своїй мрії.
Риби
Вам доведеться брати активну участь у вирішенні
ділових питань, під час ділових переговорів і зустрічей
з потенційними інвесторами. Багато хто погодиться на
пропозицію додаткового заробітку. Не стримуйте бажання урізноманітнити своє життя, змінивши вид діяльності. Ви все правильно робите.
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