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ПРОГРАМА ФОРУМУ

Приємно відзначати, що            
Боярка живе насиченим життям, 
у якому знаходиться місце як для 
численних культурно-мистецьких 
заходів, так і для повсякденної, 
подеколи рутинної господарської 
роботи. 

З огляду на початок опа-
лювального сезону, «Боярка-                
інформ» поговорила з міським 
головою Олександром Зарубіним 
про роботу, плани та подальші дії 
влади.

ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН РОЗПОЧАТО
– Нам відомо, що Вашими 

розпорядженнями опалювальний 
сезон у місті повинен був розпо-
чатися з 12 жовтня. Чи все від-
булося, як хотілося б?

– У зв’язку зі зниженням 
середньодобової температури 
повітря, з 10 жовтня розпо-
чато опалювальний сезон у 
дошкільних навчальних за-
кладах м. Боярка. Офіційний 
старт опалювального сезону 
у місті було призначено на 12 
жовтня. Відповідальність за 
дотримання вимог порядку 
підключення котелень та за-
безпечення безперебійної 
роботи систем опалення по-
кладена на керівників КП 

ОЛЕКСАНДР ЗАРУБІН: 
«НА БЛАГО МІСТА СПІВПРАЦЮЄМО З УСІМА»

«Києво-Святошинська тепло-
мережа» КОР та КП «Бояр-
ське ГВУЖКГ». 

Наповнювати міські систе-
ми опалення почали з 8 жовт-
ня. Впродовж 10-12 жовтня 
проводилось їх гідравлічне ви-
пробування. Тобто технічний 
бік роботи відбувався планово. 
Виникли певні проблеми з до-
кументальною частиною.

З 15 до 17 жовтня керівни-
цтво КП «Боярське ГВУЖКГ» 
разом із заступником міського 
голови з комунальних питань 
Віталієм Мазурцем займались 
погодженням документації з 
газопостачальною організаці-
єю. З 17 жовтня обидві міські 
котельні було запущено. 

Щоправда, не обійшло-
ся без аварійних ситуацій. У 
зв’язку зі збільшенням тис-
ку в системі, було виявлено 
порив у теплокамері по вул. 
Маяковського. Через це ко-
мунальники мусили призупи-
нити подачу тепла на житло-
вий фонд, розташований на 
ділянках вулиць Незалежності 
та Б. Хмельницького і, зокре-
ма, до приміщення початко-
вої школи Боярської ЗОШ 
№ 4 у зв’язку з проведенням                       

аварійних робіт. На ліквідації 
аварії комунальники працю-
вали практично всю ніч. 18 
жовтня ввечері тут було під-
ключено опалення.

– Решта освітніх закладів 
Боярки вже опалюються? 

– У школах, які мають авто-
номні системи опалення, опа-
лювальний сезон розпочався 12 
жовтня, згідно з розпоряджен-
ням голови Києво-Святошин-
ської районної державної адмі-
ністрації Мирослави Смірнової. 
Боярська ЗОШ № 3 чекала, 
поки буде запущено міську сис-
тему опалення. 

– Станом на 20 жовтня в 
місті вже тепло?

– Нині міські котельні пра-
цюють. Працівники стравлю-
ють повітря у системах опален-
ня багатоквартирних будинків 
комунального житлового фон-
ду. Виникли певні технічні   
проблеми з опаленням гурто-
житку по вул. Франка, 104. Це 
питання буде врегульовано 
найближчим часом.

Києво-Святошинська те-
пломережа не змогла вчасно 
забезпечити подачу тепла до ба-
гатьох об’єктів на території ра-
йону і, зокрема, Боярки. Але на 

ранок 20 жовтня вже запущено 
всі об’єкти, які обслуговує ра-
йонна тепломережа. 

«УКРОП» ДОПОМАГАЄ БОЯРЦІ
– Поки що погода сприяє буді-

вельним роботам. Чи буде про-
довження ремонтних робіт на 
дорогах Боярки?

– З наступного тижня запла-
новано розпочати реконструк-
цію вулиці Садової: відбудеться 
заміна асфальтового покриття, 
установка бордюрів та тротуа-
рів. Йдеться про частину вулиці 
між початком Білогородської 
до Михайлівської площі. 

Хочу попередити жителів, 
що у зв’язку з цим виникнуть 
певні незручності для руху ву-
лицею Садовою. Звертаємо 
увагу водіїв, що можливе пере-
криття руху на цій ділянці доро-
ги. Хочемо встигнути виконати 
ці роботи впродовж декількох 
тижнів. 

Кошти на виконання цих 
робіт виділено з обласного бю-
джету за сприяння заступника 
голови Києво-Святошинської 
районної ради, керівника ра-
йонної організації політичної 
партії «УКРОП» і мого ко-
лишнього заступника Дмитра               

Гусятинського. Сподіваюсь, що 
така допомога місту триватиме і 
надалі. 

За підтримки «УКРОПу» та 
особисто Дмитра Гусятинсько-
го розпочинається утеплення 
дитячого садка «Іскорка».

– Можемо лише побажати 
нашому місту побільше уваги з 
боку різних політичних партій.

– Так, на благо міста ми 
співпрацюємо з усіма. Але 
й самі працюємо. Коштом 
міського бюджету також за-
плановано ряд робіт. З наступ-
ного тижня плануємо при-
ступити до встановлення двох 
світлофорних об’єктів – на 
перехресті вулиць Білогород-
ської та Соборності, а також 
на перехресті вулиць Тарасів-
ської і Шевченка.

За тиждень маємо при-
ступити до освітлення пі-
шохідних переходів та вста-
новлення LED-ліхтарів зі 
спеціальними світловими 
знаками, як вже встановлено 
на переході біля ЦТМ «Обе-
ріг». Загалом у місті буде та-
ким чином облаштовано 20 
пішохідних переходів. Адже 
безпека жителів – понад усе.

11:30 – 12:00 Реєстрація учасників 
12:00 – 12:05 Олександр Зарубін, 
Боярський міський голова. Вільне слово
12:05 – 12:20 Руслан Рохов,
голова правління Агенції «Спільні Зусилля», 

засновник та керівник програми Школи Мерів:
«Інклюзивна розробка стратегії як запо-

рука синергії в процесі її реалізації»
12:20 – 12:30 Ігор Абрам’юк,
експерт Швейцарського громадського 

проекту «Підтримка децентралізації в Укра-
їні» DESPRO: «Навіщо і яка стратегія по-
трібна місту»

12:30 – 12:40 Тетяна Бойко,
власник і директор агенції стратегічних 

комунікацій «Prime media» (Україна), кон-
сультант програми BAS Україна Європей-
ського банку реконструкції та розвитку в 
сфері маркетингу та комунікаційних тех-
нологій, член громадської ради при Комі-

теті Верховної Ради України з питань сім’ї, 
молодіжної політики, спорту й туризму: 
«Залучення громади до створення стратегії 
розвитку територій. Формат роботи під час 
стратегічної сесії»

12:40 – 13:00 Кевін Мур,
помічник сенатора Флойда Прозански, 

штат Орегон (США), експерт у галузі зако-
нотворчості та стратегічного управління: 

«Стратегія туристичного розвитку міста 
Портленд»

13:00 – 14:00 Перша стратегічна сесія
14:00 – 14:15 Перерва
14:15 – 15:15 Друга стратегічна сесія
15:15 – 15:30 Перерва
15:30 – 16:30 Третя стратегічна сесія
16:30 – 16:45 Перерва
16:45 – 17-45 Четверта стратегічна сесія
17:45 – 19:00 Підведення підсумків
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КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ» ІНФОРМУЄ

«Боярська міська рада та 
її виконавчий комітет вже 
розпочали роботу з підготов-
ки проекту плану соціаль-
но-економічного розвитку 
міста на 2017 рік. Прийняття 
цього плану та передбачених 
ним програм стане основою 
для розробки та прийняття 
міського бюджету на 2017 рік, 
основних напрямків його ви-
користання.

При підготовці бюджетних 
запитів всі головні розпоряд-
ники та отримувачі бюджет-
них коштів обов’язково мають 
враховувати необхідність фі-
нансування вже прийнятих в 
цьому році програм, які з тих 
чи інших причин не фінан-
сувались або фінансувались 
недостатньо. Я маю на увазі, 
перш за все, всі важливі про-
грами соціально-економіч-
ного та культурного розвитку, 

спрямовані на розвиток Бо-
ярки, безпеку мешканців, їх 
соціальний захист, підтримку 
молоді, спорту тощо.

Зрозуміло, що включення 
до бюджету міста тих чи інших 
фінансових витрат буде мож-
ливим виключно за наявності 
економічно обґрунтованих роз-
рахунків, кошторисів тощо.

Депутати міської ради, як 
суб’єкти надання своїх пропо-
зицій щодо прийняття тієї чи 
іншої програми, для їх фінан-
сування із міського бюджету 
теж зобов’язані в усіх випадках 
окрім об’єктивного цільового 
обґрунтування таких програм 
надати ще й економічно об-
ґрунтовані розрахунки. Бю-
джетна комісія не стане брати 
до розгляду ті пропозиції, що 
не містять економічно обґрун-
тованих розрахунків від жод-
ного із суб’єктів подання. 

БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС У БОЯРЦІ РОЗПОЧАТО

З 18 жовтня 2016 року вклю-
чені котельні «Новозбудована» 
та «Космос», які забезпечують 
будинки централізованим опа-
ленням.

На початку опалювально-
го періоду потрібно провести 
значний обсяг робіт щодо за-
пуску внутрішньобудинкових 
мереж теплопостачання.

Просимо з розумінням по-
ставитися до якості опалення 

КП «БГВУЖКГ» ПОВІДОМЛЯЄ

у цей час у Ваших квартирах. 
Працівники КП «БГВУЖКГ» 
намагаються якнайшвидше 
забезпечити стабільну роботу 
системи теплопостачання бу-
динків.

Зауваження щодо опалення 
у квартирах надавайте до ава-
рійно-диспетчерської служби 
за тел.: 40-357.

Адміністрація КП «БГВУЖКГ

• слюсарі-сантехніки – 5 одиниць;
• покрівельники рул. покрівель та покр. зі штучних матеріалів – 

2 одиниці;
• теслярі – 1 одиниця;
• електромонтер – 1 одиниця;
• робітники зеленого будівництва – 3 одиниці;
• оператор котельні на твердому паливі – 1 одиниці;
• слюсарі з ремонту теплових мереж – 3 одиниці;
• слюсар з ремонту устаткування котельні – 1 одиниця;
• електрогазозварники 4 і 5 розряду – 3 одиниці.

За довідками звертатися за тел.:
46-966 — відділ кадрів, 41-753 — приймальня

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ДО КП «БГВУЖКГ» ПОТРІБНІ:

В останню неділю жовтня о 4 годині ночі 
Україна переходить на зимовий час. Вночі з 29 
на 30 жовтня стрілки годинників необхідно пере-
вести на годину назад. 

Багато хто скаржиться, що подібні «переми-
кання» вибивають їх із колії. Хоча восени це пе-
ренести легше, адже створюється ілюзія, що до-
дається «зайва годинка» до ранкового сну.

НАГАДУВАННЯ
З 1 жовтня на заміських дорогах необхідно 

вмикати ходові вогні або ближнє світло фар. По-
рушників будуть штрафувати на 425 грн;

На три місяці скасовано держрегулювання 
цін на продовольчі товари (поки що це пілотний 
проект);

З 5 жовтня примусове виконання судових рі-
шень можуть здійснювати і приватні виконавці. 

КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ» ЗАПРОшУЄ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ: 
• інженера з охорони праці,
• інженера з експлуатації споруд та устаткування;
• водопровідно-каналізаційного господарства; 
• електрогазозварника 4 і 5 розр.; 
• електромонтера 4 і 5 розр.;
• слюсаря АВР 4 і 5 розр.;  
• слюсаря-ремонтника 4, 5 розр.

За довідками звертатися за тел.: 
46-966 – відділ кадрів, 41-753 – приймальня.

Поліція столичного регіону нага-
дує громадянам, що з 1 жовтня роз-
почався місячник добровільної здачі 
зброї, боєприпасів, вибухових речо-
вин, який триватиме до кінця місяця. 

Незаконне зберігання зброї, 
боєприпасів, вибухівки – це 
злочин, за який передбачено 
кримінальну відповідальність. 
Уникнути неприємностей із за-
коном можна, здавши зброю до 
поліції у рамках місячника.

Здати зброю для знищення 
чи подальшої перереєстрації 
мешканці Київщини можуть, 
звернувшись до підрозділів 
дозвільної системи або чер-
гової частини найближчого 
відділу поліції, де відповідну 
заяву приймуть і нададуть не-
обхідну інформацію.

Правоохоронці нагадують, 
що згідно зі статтею 263 Кримі-

нального кодексу України, но-
сіння, зберігання, придбання, 
передача чи збут вогнепальної 
зброї (крім гладкоствольної 
мисливської), бойових при-
пасів, вибухових речовин або 
вибухових пристроїв без пе-
редбаченого законом дозволу 
карається позбавленням волі 
на строк від трьох до семи ро-
ків. Пам’ятайте, що, згідно із 
законодавством, добровільна 
здача зброї звільняє від відпо-
відальності. 

Звертаємося до всіх меш-
канців Київської області з про-
ханням відгукнутися на прове-
дення заходів по добровільній 
видачі зброї та вибухівки, до-
помогти у виявленні осіб, які 
зберігають і володіють зброєю, 
не маючи на це законних під-
став, тим самим запобігти трав-
матизму, скоєнню злочинів та 
нещасним випадкам. 

Пам’ятайте, що до кримі-
нальної відповідальності за 
статтею 263 Кримінального Ко-
дексу України не притягують-
ся громадяни, які добровільно 
здали зброю, вибухівку та набої. 

Управління превентивної 
діяльності в Київській області

НА КИїВщИНІ ТРИВАЄ МІСЯЧНИК 
ДОБРОВІЛЬНОї ЗДАЧІ ЗБРОї 

Про надання дозволу ТОВ 
«МБК «Ю-Майстер» на пробні 
земельно-пошукові роботи в іс-
нуючому яру з метою відкриття 
джерела у парку ім. Т. Шевченка

Керуючись Законом України 
«Про місцеве самоврядування 
в Україні», розглянувши звер-
нення директора ТОВ «МБК 
«Ю-Майстер» Борзакова Р. Г., – 
ВИКОНКОМ МІСЬКОї РАДИ ВИРІшИВ:

1. Надати дозвіл ТОВ «МБК 
«Ю-Майстер» на пробні земель-
но-пошукові роботи в існуючо-
му яру з метою відкриття джере-
ла у парку ім. Т. Шевченка.

2. Доручити директору ТОВ 
«МБК «Ю-Майстер» отримати 
ордер на проведення земельних 
робіт у виконавчому комітеті 
Боярської міської ради.

3. Контроль покласти на за-
ступника міського голови за 
відповідним напрямком.
 МІСЬКИЙ ГОЛОВА             О.О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИїВСЬКОї ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІшЕННЯ 

від 13 жовтня 2016 року  №  58/3
м. Боярка

Про встановлення пристрою 
для примусового зниження швид-
кості транспортних засобів по    
вул. Хрещатик, біля будинку № 140 

Керуючись Законами 
України «Про місцеве само-
врядування в Україні», «Про 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИїВСЬКОї ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІшЕННЯ 

від 13 жовтня 2016 року    58/4
м. Боярка

Про внесення змін у рі-
шення виконкому № 24/1 від 
19.05.2016 р. «Про затвердження 
положення про порядок реєстра-
ції дітей у комунальні дошкільні 
навчальні заклади»

Керуючись Законом Укра-
їни «Про дошкільну освіту», 
пп. б) ч. 1 п. 4 ст. 32 Закону 
України «Про місцеве само-
врядування в Україні», вра-
ховуючи рішення 5 чергової 
сесії Боярської міської ради 
VII скликання № 5/154 від 
16.02.2016 р. та з метою якіс-
ної підготовки прийому дітей 
у комунальні дошкільні на-
вчальні заклади і задоволення 
потреб громадян в освітніх 
послугах для дітей дошкіль-
ного віку, соціальної під-
тримки сімей, що мають дітей 
дошкільного віку та користу-
ються пільгами, передбачени-
ми чинним законодавством, –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИїВСЬКОї ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІшЕННЯ

 від 13 жовтня 2016 року     №57/3
м. Боярка

автомобільні дороги», ДСТУ 
4100:2014 «Знаки дорожні», 
ДСТУ 4123:2006 «Пристрій для 
примусового зниження швид-
кості дорожньо-транспортної 
техніки на вулицях і дорогах», а 
також зверненнями громадян, – 
ВИКОНКОМ МІСЬКОї РАДИ ВИРІшИВ:

1. Надати дозвіл Бойко С. О. 
на встановлення по вул. Хреща-
тик, біля будинку № 140 при-
строю для примусового зни-
ження швидкості транспортних 
засобів (ДСТУ 4123:2006) у 

комплексі з дорожніми знака-
ми «Пагорб» (знак 1.11 ДСТУ 
4100:2014) з обох сторін під’їзду 
до зазначеного пристрою влас-
ним коштом.

2. Рішення дійсне за умови 
погодження з Києво-Свято-
шинським ВП ГУНП у Київ-
ській області.

3. Контроль покласти на 
заступника міського голови       
Мазурця В. В.
 МІСЬКИЙ ГОЛОВА             О.О. ЗАРУБІН

ВИКОНКОМ МІСЬКОї РАДИ ВИРІшИВ:
1. Внести зміни в рішення ви-

конкому № 24/1 від 19.05.2016 р. 
«Про затвердження положення 
про порядок реєстрації дітей у 
комунальні дошкільні навчальні 
заклади», а саме: 

п. 2.1 Положення про поря-
док реєстрації дітей у дошкільні 
навчальні заклади Боярської 
міської ради викласти в новій 
редакції: 

«Реєстрація дітей у кому-
нальні дошкільні навчальні 
заклади міста на поточний на-
вчальний рік проводиться реє-
стратором з 10 січня до 1 травня, 
відповідно до поданих заяв. За-
яви, що надійшли після 1 трав-
ня, будуть розглядатися при 
доукомплектуванні груп впро-
довж календарного року, відпо-
відно до черги».

2 Контроль за виконанням 
цього рішення покласти на        
заступника міського голови        
Т. П. Кочкову.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА             О. О. ЗАРУБІН

Наша комісія просить усіх 
небайдужих громадян, гро-
мадські та ін. організації міс-
та, долучитись до цієї роботи 
та надавати свої пропозиції до 
плану соціально-економічного 
розвитку і бюджету Боярки на 
2017 рік.

Ці пропозиції будуть 
опрацьовані нашою комісією 
і обов’язково розглянуті всі-
ма профільними постійними 
комісіями ради, а також де-
путатами на сесії Боярської 
міської ради. Пропозиції слід 
надавати за адресою: м. Бо-
ярка, вул. Білогородська, 13, 
каб. № 6. 

Передбачається, що про-
ект Плану соціально-еко-
номічного розвитку міста та 
бюджет на 2017 рік будуть 
винесені на широке громад-
ське обговорення, надруко-
вані у міський комунальній 
газеті «Боярка-інформ», а 
також розміщені на сайті 
міської ради: 

www.boyarka-inform.com.
Я особисто і всі члени комі-

сії готові безпосередньо спіл-
куватись з громадою з питань 
підготовки Плану і бюджету на 
2017 рік».

шановні мешканці 
квартир з централізованим теплопостачанням!

В Україні з вересня 2017 року розпочався бюджетний процес. До 
Верховної Ради України від Уряду вже надійшов проект нового бю-
джету на 2017 рік.

«Боярка-інформ» звернулась з прохання надати інформацію щодо 
стану підготовки бюджету нашого міста на 2017 рік до голови постійної 
депутатської комісії з питань реалізації державної регуляторної політи-
ки у сфері господарської діяльності, фінансів, бюджету, соціально-еко-
номічного розвитку Боярської міської ради Віктора Івановича Панюти.

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ АТО!
Координаційний Центр допомоги учасникам АТО та членам 

їх сімей при Боярській міській раді запрошує Ваших дітей на екс-
курсію до Кам’янця-Подільського. 

Отримати детальну інформацію можна за телефоном: 
050 625 22 61 Ольга.
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У молодих, цілеспрямованих 
і чесних людей, які хочуть сто-
яти на варті захисту громадян, 
з’явилася така можливість. 

З 12 жовтня до 10 листопада 
у Київській області проводиться 
прийом заяв на участь у конкур-
сі на заміщення 300 вакантних 
посад у сектори реагування па-
трульної поліції територіальних 
районних відділів поліції.

У нинішніх складних для 
України умовах на плечі правоо-
хоронців лягають значні наван-
таження, адже триває запек-ла 
боротьба зі злочинністю. 

Якщо Ви активні, мотиво-
вані, дисципліновані та бажаєте 
допомагати людям – ласкаво про-
симо на службу до Національної 
поліції Київської області! У нас 
є спільна мета – захист співвіт-
чизників та їх майна від злочин-
них посягань. Об’єднавши наші 
цілі та зусилля, ми змінимо 
наше життя, поліцію та країну 
на краще!

Кожен майбутній патрульний 
повинен чітко усвідомлювати, 
що служба в поліції – це почес-
ний обов’язок і необхідність.

Голова поліцейської ко-
місії Сергій Гулієв наголосив, 
що всі охочі, які відповіда-
ють кваліфікаційним вимогам 
(громадянство України, від-
сутність судимості, вік 21-35 
років, повна загальна серед-
ня або вища освіта, наявність 
посвідчення водія категорії 
«В» та знання основ законо-
давства), можуть заповнити 
онлайн-анкету та отримати 
детальну інформацію на сай-

ті поліції Київської області за 
посиланням: 
www.kv.npu.gov.ua/uk/publish/article/219994)

Тимчасово виконуючий 
обов’язки начальника поліції 
Київської області Дмитро Це-
нов зазначив, що на кожного 
кандидата чекає відбір, який 
складатиметься з тестування 
загальних навичок, професій-
ного теста, медичної комісії, 
перевірки фізичної підготовки, 
психологічної перевірки, спів-
бесіди та спецперевірки. Гро-
мадяни, які успішно пройдуть 
відбір конкурсу, пройдуть про-
фесійну підготовку за міжна-
родними стандартами.

Заробітна плата співробіт-
ника групи реагування пат-
рульної поліції становитиме 6 
тисяч гривень з перспективою 
кар’єрного росту та соціальним 
забезпеченням згідно з діючим 
законодавством.

Відділ комунікації
поліції Київської області

ЗАПРОшУЄМО МОЛОДУ ТА МОТИВОВАНУ МОЛОДЬ 
ПОПОВНИТИ ЛАВИ ПАТРУЛЬНИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ КИїВщИНИ

Впродовж останньої дека-
ди вересня військово-облікове 
бюро виконкому Боярської місь-
кої ради здійснило оповіщення 
призовників про прибуття їх до 
призовної дільниці Києво-Свято-
шинського РВК для проходження 
медичної комісії. Так розпочала-
ся традиційна осіння призовна 
кампанія.

Військовий районний ко-
місар Києво-Святошинського 
району та провідні спеціаліс-
ти райвіськкомісаріату під час 
видачі списків та повісток для 
призову «Осінь-2016» зверта-
ли особливу увагу працівників 
військово-облікових бюро на-
селених пунктів району на ре-
тельність і важливість поімен-
ного оповіщення призовників 
за домашніми адресами та ад-
міністративну відповідальність 
за порушення законів України 
в разі безпричинної неявки до 
призовної дільниці. 

Приділяючи основну увагу 
підвищенню якісних характе-
ристик призовників, ретельно 
перевіряється стан їх здоров’я, 
освіти та морально-ділових 
якостей. 

Також виявляються й такі 
допризовники, які в період між 
призовами порушили Прави-

ла військового обліку та За-
кон України «Про військовий 
обов’язок і військову службу». 
Стосовно тих, хто ухиляється 
від служби, виконуються рей-
ди з розшуку та примусової до-
ставки до призовної дільниці 
Києво-Святошинського РВК 
із залученням ГФ «Боярський 
міський патруль».

Щодо семи таких призов-
ників спільно з депутатами 
Боярської міської ради скла-
дено та підготовлено акти про 
ігнорування ними явки після 
оповіщення для проходження 
медичної комісії, які передано 
до Києво-Святошинського ра-
йонного військового комісару 
для подальшого вивчення при-
зовною комісією та передачі їх 
особових справ до прокуратури 
і суду. 

На стадії завершення пере-
бувають акти про ігнорування 
чинного законодавства ще оди-
надцяти призовників-боярчан, 
яким згідно зі статтею 335 Кри-
мінального Кодексу України за 
ухилення від призову на стро-
кову службу може загрожувати 
покарання обмеженням волі на 
строк до 3 років. 

Прикладом для насліду-
вання призовникам м. Боярки 
можуть бути наші хлопці, яким 

держава довірила охорону своєї 
територіальної цілісності, не-
залежності, мирної праці та 
спокою громадян. Тому на сто-
рінках газети «Боярка-інформ» 
хочеться подякувати старшому 
солдатові Дмитру Самокішу 
(1992 р. н.), який після про-
ведення весняного призову 
спочатку був направлений до 
навчального центру «Десна» 
в Чернігівську область, а нині 
проходить строкову службу в 
комендантському взводі у Хар-
ківській області. А також бій-
цям його призову М. Петерге-
рі (1996 р. н.), Д. Петриченку 
(1994 р. н.), П. Машаровському 
(1996 р. н.), В. Мусієнку (1993 
р. н.), І. Береговенку (1996 р. 
н.). Всім їм хочеться побажати 
завжди бути вірними Присязі 
воїна Збройних Сил України, 
сумлінно навчатися військовій 
справі, примножувати славні 
традиції попередніх поколінь 
наших земляків. Будемо з не-
терпінням чекати їхнього по-
вернення додому міцними, здо-
ровими і сповненими прагнень 
розвивати наше місто.

 Анатолій Стороженко 
начальник військово-

облікового бюро 
виконавчого комітету 

Боярської міської ради.

У БОЯРЦІ РОЗПОЧАВСЯ ОСІННІЙ ПРИЗОВ ДО ЗСУ

15 жовтня в Боярці на будин-
ку по вулиці Всеволода Петріва 
(Петровського), 24/6 відкри-
то меморіальну дошку на його 
честь. Всеволод Петрів – генерал-
хорунжий Армії УНР, військовий 
міністр УНР, учасник оборони Ки-
єва від банд Муравйова. 

Нагадаємо, що на вико-
нання Закону України «Про 
декомунізацію» вулицю Пет-
ровського в Боярці було пере-
йменовано на честь Всеволода 
Петріва. 

Меморіальну дошку ви-
готовлено коштом Боярської 
міської ради та встановлено з 

ініціативи військово-історич-
ного клубу «Повстанець».

Відкриття меморіальної      
дошки відбулось за участі ре-
конструкторів ВІК «Повста-
нець», членів клубу Героїка» 
(кер. Павло Подобед) та ГО 
«Сокіл» (кер. Юрій Чорнота). 

Честь зняти покривало нада-
ли керівнику ВІК «Повстанець» 
Владиславу Запорожцю та Іва-
ну Канівцю – режисеру фільму 
«Українська революція», знятого 
за спогадами Всеволода Петріва.

Про значущість постаті Все-
волода Петріва розповіли керів-
ник клубу «Героїка» Павло По-
добєд та режисер Іван Канівець.

ВІДКРИТО ДОшКУ НА 
ЧЕСТЬ ВСЕВОЛОДА ПЕТРІВА

18 жовтня у міській бібліоте-
ці для дітей відбувся вже тради-
ційний прийом у козачата учнів 
молодшої школи Боярського НВК 
«Колегіум – ЗОШ І-ІІІ ст. № 3».

За словами завідувачки біблі-
отеки Людмили Заєць, понад 90 
дітей – учнів ЗОШ № 3 – при-
йнято у козачата. 

Цьогорічний захід мав яскра-
во виражене патріотичне спря-
мування, а також видався ціка-
вим та веселим, адже козачата 
брали участь у різних конкурсах, 

отримували призи і подарунки. 
Почесні гості – козаки Бо-

ярської козацької Січі – про-
вели процедуру прийому у 
козачата. Заступник міського 
голови Тетяна Кочкова щиро 
привітала учасників заходу з 
Днем захисника України та по-
дарувала їм солодощі.

Серед гостей були учасники 
АТО і волонтери. Всі говорили 
добрі напутні слова юним ко-
зачатам, також було вручено 
грамоти наставникам підроста-
ючого покоління.

ПОЛКУ ЮНИХ КОЗАЧАТ ПРИБУЛО

Кабінет міністрів вирішив 
надавати учасникам АТО, що 
мають право на отримання 
житла, кошти на його самостій-
не придбання.

Відповідне рішення було 
прийнято у середу, 19 жовтня, 
на засіданні Кабінету міністрів.

«Замість того, щоб будува-

ти житло, людям треба дати 
гроші, і люди собі придбають 
житло», - зазначив прем’єр 
Володимир Гройсман.

Уряд виділить субвенції 
у розмірі 300 млн. грн. між               
регіонами для реалізації цього 
рішення.

Як зазначив міністр обо-
рони Степан Полторак, це 

виключить корупційну скла-
дову.

На думку урядовців, таким 
чином учасники АТО самі 
зможуть вибрати собі необхід-
не житло, місце проживання 
та докласти, у разі можливос-
ті, власні кошти, аби придбати 
краще житло.

КВАРТИРИ ЧИ КОшТИ НА КВАРТИРУ
ОГОЛОшЕННЯ

Військова частина в с. Віта-Поштова пропонує військову службу 
за контрактом на вакантні спеціальності :

• водій;
• водій-електрик;
• електрик-дизеліст;
• зв’язківець;
• телеграфіст;
• радіотелеграфіст.

За інформацією звертатися до військово-облікового бюро
м. Боярка: вул. Білогородська, 13-б, тел.: (04598) 47-599. 

18 жовтня Верховною Радою 
України прийнято за основу законо-
проект № 2985 «Про внесення змін 
до Закону України «Про військовий 
обов’язок і військову службу» (щодо 
посилення гарантії дотримання за-
конодавства України).

Законопроектом пропонуєть-
ся поширити на органи місцевого 
самоврядування, керівників під-
приємств, установ і організацій, 

у тому числі навчальних закладів, 
незалежно від місця їх знаход-
ження в Україні та наявності в їх 
адміністративно-територіальних 
одиницях військових комісаріа-
тів, обов’язок на вимогу військо-
вих комісаріатів:

• сповіщати призовників і 
військовозобов’язаних про їх 
виклик у військові комісаріати;

• забезпечувати своєчасне 
прибуття за цим викликом;

• у 7-денний термін по-
відомляти в районні (місь-
кі) військові комісаріати про 
прийняття на роботу (навчан-
ня) та звільнення від робо-
ти (навчання) призовників і 
військовозобов’язаних.

Зараз відповідний обов’язок 
передбачений тільки для адмі-
ністративно-територіальних 
одиниць, де немає військових 
комісаріатів. 

ПОВІСТКА ЗНАЙДЕ АДРЕСАТА
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14 жовтня, в День Захисника 
України та свята Покрови Божої 
Матері, в Боярці відбулася уро-
чиста хода, якою розпочався    
патріотичний історико-просвіт-
ницький фестиваль «Під покро-
вом Тризуба».

В одному строю пройшли 
реконструктори у військовій 
формі часів УНР та бійці АТО, 

а також патріотично налашто-
вані боярчани. Колона подола-
ла відстань від парку Перемоги 
до Меморіалу воїнів Армії УНР 
у історичній частині Боярки. 
Загалом боярчани пройшли 
урочистим маршем вулицями 
Боярки (Хрещатиком, Грушев-
ського та Шевченка) 3,5 км.

Як зазначила один із органі-
заторів фестивалю «Під покро-
вом Тризуба» Марина Мірзаєва, 
це вперше в історії міста відбув-
ся такий масовий рух патріотів 
та націоналістів: «Вкотре пере-
коналася, що в Боярці дійсно 
шанують українських героїв». 

До ходи долучилися моло-
діжні та націоналістичні органі-

зації, ВІК «Повстанець», шко-
лярі (учні Боярської ЗОШ № 1 
приєдналися до ходи окремою 
колоною на чолі з директором 
школи Катериною Мелашен-
ко), а також молодь, боярчани 
та гості міста.

Урочистий мітинг на тери-
торії Меморіалу – не випад-
ковість. Адже військові моги-
ли – це відображення нашого 

ХОДА ПАТРІОТІВ БОЯРКОЮ

Патріотичний історико-        
просвітницький фестиваль «Під 
покровом Тризуба» мав кілька 
локацій у парку ім. Шевченка.

Організатори фестивалю – 
громадські організації «Валь-
кірія» та «Сокіл», Український 
інститут національної пам’яті 
та Боярська міська рада, а та-
кож Марина Мірзаєва, Мишко 
Адамчак, Олександра Петраус-
кайте, Тетяна Мірзаєва, Тетяна 
Кочкова, Леся Нечипоренко.

14 жовтня відбулось від-
криття акустично-повстанської 

сцени на території дискусій-
ного сектора імені Павла По-
луботка у парку ім. Шевченка. 
Оформлення трохи нагадувало 
Майдан: бочки з палаючими 
дровами, гарячий чай і рево-
люційний дух, який незримо 
витав у вечірніх сутінках. Та, 
як зазначила Марина Мірзаєва, 
мета як всього Фестивалю, так 
і вечірньої програми 14 жов-
тня – не ностальгія за чимось, а 
вшанування героїв УНР та всіх 
захисників України. А ще – на-
дихнути молоде покоління на 
не менш віддане служіння рід-
ній землі.

Про початок події сповісти-
ли звуки тулумбаса, трембіти 
та смолоскипи, які запалили 
фестивальну ватру. А згодом 
увагою присутніх заволоділи 

ТУЛУМБАС, ТРЕМБІТА І ВОГОНЬ

Сергій Пантюк (поет і ведучий), 
гурти «Телері» і «Торбан», бард-
бандурист Живосил Лютий, гі-
тарист Юрій Поляков.

У рамках програми відбувся 
унікальний для подібних фес-
тивалів показ мод. Присутні 
ознайомилися з національним 
жіночим одягом правобережної 
Київщини ХІХ ст. Втім, самою 
лише демонстрацією показ мод 
не обмежився. Про особливос-
ті оформлення жіночого одягу 
та використання рідних технік 
вишивки розповів історик Ігор 
Турейський. 

Гурт традиційної музики 
«Варйон» провів практичний 
танцювальний майстер-клас, 
який дуже швидко захопив у 
своє коло практично всіх при-
сутніх. Було вогненно, весело 
й сяйливо! Навіть холод від-
ступив кудись у глибину парку, 
визираючи з-поміж дерев за-
кудланими пасмами в’язкого 
туману.

Всі охочі переглянули у кі-
носхроні фільм «Українська Ре-
волюція». Режисер фільму Іван 
Канівець розповів про задум 
фільму, умови та курйозні та 
часом навіть трагічні моменти 
під час зйомок.

Завершенням програми ста-
ло колективне виконання Гім-
ну України.

Він прозвучав за межами 
фестивального містечка, з 
якого стартував і в якому 
фінішував. Адже ГО «Вело-
Боярка» на чолі з Дмитром 
Жигінасом здійснили вело-
мандрівку історичними міс-
цями Боярки, відвідавши 
Меморіал воїнів Армії УНР. 
Приємно, що до акції до-
лучилися боярчани та гості 
міста. 

ВЕЛОАКОРД 
ФЕСТИВАЛЮ 

ставлення до героїв: як до жи-
вих, так і до давно загиблих. 
Мало сказати «Ми не забули 
про вас». Лише постійна мо-
литва і праця з відновлення та 
впорядкування вояцьких по-
ховань, опіка над родинами 
загиблих і військовими інвалі-
дами яскраво засвідчують, ким 
для нас є захисник України 
сьогодні.

На території Меморіалу 
священики українських цер-
ков (Василь Лило, Максим 
Кравчук, Дмитро Присяжний) 
відслужили поминальну служ-
бу за героями, які віддали своє 
життя за свободу та незалеж-
ність України. До присутніх 
звернулися голова клубу «Ге-
роїка» (який був ініціатором 
відновлення меморіалу) Павло 
Подобєд, організатори ходи, 
історики, сучасні захисники 
України – бійці АТО, директор 
Боярської ЗОШ №1 Катерина 
Мелашенко.

Трикратний залп гвинтівок – 
військове вітання героям – ро-
зітнув тишу хвилини мовчан-
ня. Присутні поклали квіти до 
кам’яних хрестів. 
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Кульмінацією фестивалю «Під 
покровом Тризуба» став потуж-
ний рок-концерт 15 жовтня, під 
час якого музика висловила те, 
чого не змогли передати слова.

Відкрила концерт група зі 
Львова «Залізний Хрест». У 
рамках фестивалю «Під покро-
вом Тризуба» група «Залізний 
Хрест» (український націона-
лістичний хард-н-хеві метал 
бенд, заснований у 2009 році) 
відіграла свій фінальний Open-
air концерт цього сезону – пре-
зентували альбом «Воля або 
Смерть». Виступ приурочили до 
Дня Захисника України, а піс-
нею «Соколи» вшанували (під 
сліпуче сяйво фаєрів у руках 
членів ВМГО «Сокіл») пам’ять 
Мирослава Мисли та всіх бор-
ців за волю України. Музиканти 
настільки «запалили» публіку, 

що, наприклад, члени Всеукра-
їнської молодіжної військово-
спортивної патріотичної гро-
мадської організації «Сокіл» не 
втрималися й зчинили під сце-
ною молодецьку руханку.

Яскравим доказом того, що 
рок не знає мовних бар’єрів, 
став виступ групи «Sciana» 
(Брест, Білорусь). Це білорусь-
кий рок-гурт, утворений 1999 
року з ініціативи барабанщика 
Аляксєя Кузнєцова. В Україні 
здобув популярність 2011 року 
після виходу другого альбому 
«Кропка вяртаньня». Спільну 
мову з боярчанами гурт «Sciana» 
знайшов з перших акордів – 
глядачі вперто не хотіли відпус-
кати музикантів зі сцени.

Група «The Doox» добре знає, 
що сопілка й рок – поняття не-
роздільні! Це – молодий укра-
їнський етно-рок колектив з 

Києва. Виконують новий фолк 
у цікавій сопілково-драйвовій 
обробці. Унікальним на укра-
їнській фолк-рок сцені є по-
єднання чоловічого і жіночого 
«народних» голосів з басами 
гітар. Так як «The Doox» експе-
риментує з музикою, він висту-
пає як в легкому акустичному 
лаунж-форматі, так і з сильним 
драйвовим звуком. На музи-
ку групи покладені пісні з усіх 
куточків України. Музиканти 
прагнуть осучаснити народний 
фольклор і таким чином позна-
йомити слухачів із українським 
колоритом. Що ж до інструмен-
тів, то на «озброєнні» групи – 
крім традиційних для рок-гуртів 
клавіш (Андрій Заплотинський), 
ударних (Олексій Биков), гітари 
(Денис Рильков) та бас-гітари 
(Тарас Перетятько) – сопілки, 

дримба, дудук, трембіта, дво-
денцівка, дуда, хулусі, панфлей-
та, карниз, кульбаби тощо, на 
яких майстерно грає Максим 
Бережнюк. Вокаліста групи – 
Юлія Маляренко.

Вплітала трембіта голос свій 
у рок-концерт під час висту-
пу групи з Івано-Франківська 
«КораЛЛі». Карпатське етно у 
виконанні «КораЛЛів» звучало 
з рок-сцени цілком природно 
й органічно. Композиції цієї 
групи змусили глядачів не лише 
шалено аплодувати, а й пусти-
тися у веселий танок-хоровод 
просто під сценою!

А завершився рок-концерт 
апофеозною феєрією від «Kozak 
System». Цей український гурт 
виник у лютому 2012 року з му-
зикантів, які вийшли зі складу 
гурту «Гайдамаки». Виконують 

РОК БЕЗ КОРДОНІВ

композиції переважно у сти-
лі «козак-рок», «фолк-рок», 
«фолк-панк».

Під час виступу «Kozak 
System» спочатку зникло світ-
ло. Потім переплутані кляті 
дроти ніяк не хотіли правильно 
підключатися. Але феєрверк у 
іншій частині парку не зміг від-
вернути увагу від сцени. Згодом 
«на допомогу» артистам на сце-
ні з’явився маленький боярча-
нин Андрійко, якого мама виса-
дила на сцену, а потім вихором 
увірвалися дівчата – організа-
тори Фестивалю, які органічно 
вписались у виступ групи. 

Та «Kozak System» не просто 
з честю вийшов з усіх цих випро-
бувань, а й влаштував на сцені 
справжню святкову феєрію. 

Матеріали підготував 
Радіслав Кокодзей

15 жовтня відбулось офіційне 
відкриття патріотичного істори-
ко-просвітницького фестивалю 
«Під покровом Тризуба».

Центром денної програми 
став дискусійний сектор імені 
Павла Полуботка. На цій ло-
кації виступив історик, голова 
Українського інституту наці-
ональної пам’яті Володимир 
В’ятрович із лекцією: «Спад-
щина українського визвольно-
го руху в незалежній Україні» 
та презентував нову книгу «За 
лаштунками «Волині – 43»!

День відкриття – це знайом-
ство фестивального містечка з 
маловідомою історією України 
впродовж одного дня. До ува-
ги присутніх були встановлені 
інформаційні стенди з матері-
алами про історію Української 
революції та роль України у 
Другій Світовій війні. Відбулися 
презентації нових видань – кни-
ги Тетяни Юрової «Однострій 
українських вояків від Першої 
до Другої Світової війни та ін.

Церемонія урочистого від-
криття – це ритмізований набат 
«Під покровом Тризуба», після 
якого – стук залізничних коліс і 
голос диктора: «Наступна стан-
ція – Боярка». Церемонія відкрит-
тя – це історично-патріотична 
презентація, авторами якої ста-
ли Тетяна Скоропляс (Березань 
Київської області) та Ксенія Вой-
тюк (Ладижин Вінницької об-
ласті). Церемонія відкриття – це 
символічна позачасова передача 
Українського прапора від вояків 
Армії УНР нащадкам – учасни-
кам Майдану Гідності та бійцям 
АТО. Церемонія відкриття – це 
очікування феєричного нічного 
рок-концерту. 

Та найголовніше, що День 
відкриття, як і сам Фестиваль 
«Під покровом Тризуба» – це 
десятки й сотні молодих сер-
дець, які б’ються в одному рит-
мі. Ритмі девізу і цього заходу, і 
їхнього власного життя: «При-
свячується усім бійцям за волю 
України».

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ БІЙЦЯМ ЗА 
ВОЛЮ УКРАїНИ

У сучасній військовій формі 
на Фестиваль прийшли бійці 
АТО. Члени військово-істо-
ричного клубу «Повстанець» 
наочно продемонстрували вій-
ськову форму та бойове спо-
рядження українських вояків 
початку минулого століття. А 
Владислав Запорожець цікаво 
розповів про кожний елемент 
цих одностроїв та зброї.

Не залишився поза увагою 
намет, у якому розмістилися 
стенди про Симона Петлюру та 
Директорію УНР, а також про 
українську революцію 1917-
1921 рр. Символічною була ви-
ставка спорядження «Поєднано 
часи і покоління». Як розповіла 
науковий співробітник відділу 
ХХ століття Національного му-
зею історії України Аліна Пони-
паляк, цю виставку передав на 
фестиваль «Під покровом Три-
зуба» Національний музей іс-

торії України спільно з Музеєм 
української революції 1917-1921 
років м. Києва. У чому симво-
лічність? Спорядження – бійців 
АТО, світлини – українських 
повстанців. Ось так поєдну-
ються дві реалії: сучасна війна 
на Сході України та війна 1917-
1921 років. 

Уважно розглядали стрілецьку 
зброю початку минулого століття 
юні й сивочолі. Популярністю у 

ЖИТТЯ ТРИВАЄ – ТОЧИТЬСЯ ВІЙНА

Військова форма і зброя різних часів найбільше впадали в око 
на території фестивального містечка. Не випадково однострій – одяг 
справжніх патріотів, героїв-захисників України від часів Армії УНР до 
сьогоднішньої війни на Сході нашої держави.

гостей фестивалю користувався 
імпровізований тир у розташу-
ванні ВМГО «Сокіл». Приваблю-
вала не лише можливість пострі-
ляти по мішенях із зображеннями 
Путіна, Царьова та інших «істо-
ричних діячів». Привертали увагу 
дві таблички: «Кошти на ремонт 
техніки для наших захисників із 
131-ї ОРБ» та «Збір коштів для до-
помоги родині Мирослава Мис-
ли». І відповідь хлопців, які до-
помагали впоратися з автоматом, 
на питання — за скільки можна 
постріляти: «Стріляйте безко-
штовно. А якщо хочете допомог-
ти – сума на ваш розсуд».

Раптом тишу розітнули ску-
пі автоматні постріли й по полю 
запасного стадіону розсипали-
ся хлопці в «атовських» одно-
строях. Втім, не будемо про-
довжувати інтригувати наших 
читачів, а відразу розкриємо 
всі карти. Це – показовий вис-
туп «Реконструкція елемен-
тів тактики ведення бою» від                                 
Всеукраїнської молодіжної 
військово-спортивної патріо-
тичної громадської організації 
«Сокіл», свідками якої стали 
численні гості фестивалю «Під 
покровом Тризуба». 

ПІД ПОКРОВОМ ТРИЗУБА
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Ці слова з поезії нашого ви-
датного земляка Івана Кова-
ленка цілком можна взяти за 
епіграф до події, яка відбулася 8 
жовтня у Києво-Святошинсько-
му районному центрі творчості 
молоді «Оберіг». Від самого ранку 
там було людно й гамірно – діти 
та молоді люди у святкових укра-
їнських вбраннях разом із сво-
їми наставниками та батьками 
готувалися взяти участь в уро-
чистому відкритті Молодіжного 
мистецького фестивалю імені 
Івана Коваленка. 

Ця культурна подія стала 
традиційною для Боярки, адже 
щороку збирає талановитих об-
дарованих дітей, творчу молодь, 
поціновувачів поетичного сло-

ва, української пісні, класичної 
гітари. Але цього року відкрит-
тя Фестивалю було особли-
вим, адже нині він святкує свій 
перший ювілей – 5 років! І вже 
зараз можна прозвітувати про 
перші досягнення.  

Молодіжний мистецький 
Фестиваль носить ім’я тала-
новитого поета, вчителя та          
дисидента – Івана Коваленка. 
Вже давно в Боярці є вулиця 
імені поета, а цього року вули-
ці Івана Коваленка з’явилися в 
селі Лецьки, де поет народився, 
та в місті Переяслав-Хмель-
ницькому, де він здобував се-
редню освіту. На етапі завер-
шення створення фільму про 
Івана Юхимовича. Але Фести-
валь – це, мабуть, найбільш до-

стойний, красивий, вражаючий 
спосіб увічнення пам’яті по-
ета-дисидента. За ці роки було 
розроблено бренд Фестивалю, 
його ідеологію та символіку, 
створено офіційний сайт та сто-
рінки у соцмережах. 

Фестиваль було заснова-
но Боярською міською радою 
у 2012 році з ініціативи гро-
мадської організації «Центр 
розвитку громад». Головним 
організатором конкурсів всі 
роки існування виступає Центр 
творчості молоді «Оберіг». 

У рамках Фестивалю про-
ходить чотири конкурси: по-
етичний конкурс «Віршована 
мелодія», конкурс читців «Сила 
слова», вокальний конкурс 
«Осіння пісня», конкурс гіта-

ристів «Боярський Хрещатик» 
та урочистий заключний гала-
концерт. 

За роки існування Фести-
валю участь у ньому взяли 586 
конкурсантів! З них перемож-
ців та дипломантів – 376! Фак-
тично Фестиваль став Всеукра-
їнським та поєднав у творчому 
змаганні дітей та молодь з різ-
них куточків нашої країни. 

На відкриття Фестивалю 
були запрошені і виступили з ві-
тальним словом: екс-заступник 
міського голови, нині громад-
ський діяч Валерій Дубовець-
кий, який багато зробив для зас-
нування Фестивалю імені Івана 
Коваленка в 2012-2014 роках, 
заступник міського голови Ва-
лерій Шульга, голова правління 
громадської організації «Центр 
розвитку громад» Ангеліна Лах-
тадир. Відкрила Фестиваль по-
чесний президент Молодіжного 
мистецького фестивалю імені 
Івана Коваленка, донька поета, 
Марія Кириленко.

А потім розпочався кон-
курс читців «Сила слова». Всі 
учасники конкурсу хвилювали-
ся, адже в журі конкурсу були 
справжні професіонали, що на-
давало конкурсу неабиякої ваги. 
Голова журі – Тетяна Кобзар, 
заслужений артист України, ак-
триса театру та кіно, радіо- й те-
леведуча, театральний педагог, 
доцент кафедри сценічної мови 
КНУТКТ ім. І. К. Карпенка-
Карого, тренер спеціалізова-
них майстер-класів і тренінгів 
з техніки мовлення. Членами 
журі також були: Євгенія Не-
питалюк – старший викладач 

кафедри режисури телебачення 
КНУТКТ ім. І. К. Карпенка-
Карого, телевізійний редактор, 
сценарист; Павло Голов – стар-
ший викладач кафед-ри сценіч-
ної мови КНУТКТ ім. І. К. Кар-
пенка-Карого, диктор, актор 
дублювання та озвучування. І 
Марія Кириленко з правом до-
радчого голосу.

Читацький конкурс «Сила 
слова» пройшов з надзвичайним 
успіхом. Члени журі одностайно 
визнали, що загальний рівень під-
готовки юних декламаторів став 
набагато вищим. Багата палітра 
творчого доробку Івана Ковален-
ка сприяла тому, що на конкурсі 
знайшлося місце і громадянським 
віршам, і ніжно-ліричним, і жар-
тівливим. Пожвавили програму 
театралізовані виступи в ансамб-
левому виконанні та музичний 
супровід віршів. 

Загалом конкурс сприймав-
ся як повноцінний концерт – і 
за різноманітністю репертуару, 
і за чіткою організацією дій-
ства. Склалося враження, що 
це було не творче змагання за-
ради перемоги, а радше зустріч 
однодумців та шанувальників 
українського поетичного слова 
та творчості Івана Коваленка.

З результатами конкур-
су читців «Сила слова» можна 
ознайомитись на офіційно-
му сайті Фестивалю: http://
kovalenko-fest.cspr.info/

А попереду ще два конкур-
си – вокальний «Осіння пісня» 
(22 жовтня) та конкурс гітарис-
тів «Боярський Хрещатик» (29 
жовтня). 

Ольга Городня

«МИСТЕЦТВО ВИЙшЛО СВЯТКУВАТИ СВІЙ УРОЧИСТИЙ ФЕСТИВАЛЬ»

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про засідання громадського обговорення щодо визначення місць для 

паркування транспортних засобів на території в м. Боярка

Виконавчим комітетом Боярської міської ради проводиться 
засідання громадського обговорення щодо визначення місць для 
паркування транспортних засобів на території в м. Боярка.

Засідання відбудеться 05 листопада 2016 р. о 12:00 у приміщен-
ні актової зали НОК «Колегіум – Боярська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ст. № 3», м. Боярка, вул. П. Сагайдачного, 62.

Виконавчий комітет Боярської міської ради

Нещодавно в Боярці відбувся 
круглий стіл на тему: «Про стан 
хоспісної та паліативної допомо-
ги і перспективи її розвитку в Ки-
ївській області».

Метою роботи круглого 
столу стало підвищення інфор-
мованості громади про про-
блеми паліативної допомоги 
та хоспісів; підвищення розу-
міння медичних, соціальних, 
практичних і духовних потреб 
людей, які мають невиліковні 
захворювання та членів їх сі-
мей; співпраця з громадськи-
ми, благодійними, релігійними 
організаціями та органами міс-
цевого самоврядування; спри-
яння становленню та розвитку 
благодійних фондів, здатних 
підтримувати і розвивати рух 
паліативної допомоги та хоспі-
сів у м. Боярка та Київщині.

Учасниками заходу стали 
представники органів місцево-
го самоврядування та виконав-
чої влади, лікувальних закладів, 
релігійних громад, інститутів 
громадянського суспільства, 
засобів масової інформації Ки-
ївщини, Київського відокрем-
леного підрозділу Всеукраїн-
ської громадської організації 
«Українська ліга сприяння роз-
витку паліативної та хоспісної 
допомоги», науковці.

Хоспіс є однією з форм па-
ліативної допомоги – це спеці-
алізована медична установа для 
догляду за невиліковно хворими 

людьми в кінці життя. Як зазна-
чалося у багатьох виступах, особ-
ливостями сучасної медико-де-
мографічної ситуації в Україні є 
високий рівень захворюваності 
та смертності від онкологічних 
та тяжких ускладнень хроніч-
них неінфекційних захворювань, 
значне поширення ВІЛ/СНІД, 
туберкульозу, вірусного гепатиту 
«В» та «С». Вони часто супрово-
джуються вираженим больовим 
синдромом та іншими важки-
ми розладами життєдіяльності, 
що завдають значних фізичних 
і моральних страждань, суттєво 
знижують якість життя пацієнтів 
та членів їх родин. Це вимагає 
створення та розвитку доступної 
та ефективної системи надання 
паліативно-хоспісної допомоги 
населенню.

Робота круглого столу за-
вершилася прийняттям від-
повідної резолюції. У ній пе-
редбачається розроблення та 
впровадження політики роз-
витку паліативної допомоги та 
догляду на обласному рівні; ін-
теграції паліативної допомоги в 
існуючу систему медичної та со-
ціальної допомоги, розширення 
мережі спеціалізованих закладів 
(хоспісів); створення денних 
та цілодобових стаціонарних 
хоспісів та/або паліативних від-
ділень відповідно до потреб у 
паліативній допомозі; залучен-
ня громадських організацій до 
розробки Програми управління 
спеціалізованими закладами, 

що надають паліативну допо-
могу, здійснення громадського 
контролю щодо якості послуг 
та дотримання прав пацієнтів у 
ході надання паліативної допо-
моги та догляду.

З метою подолання кадро-
вої кризи у закладах паліа-
тивної та хоспісної допомоги 
разом з ЦК профспілки ме-

дичних працівників рекомен-
дується докласти максимум 
зусиль для підвищення по-
садових окладів, збільшення 
тривалості відпустки, піль-
гового пенсійного забезпе-
чення тощо для персоналу 
закладів паліативної та хос-
пісної допомоги; доносити 
до суспільства розуміння 
того, що становлення сис-

НА ПОЧАТКУ ВАЖЛИВОї СПРАВИ
теми паліативної допомоги 
має не тільки медичний, але 
й соціальний, психологічний 
і духовний компонент та від-
повідає багатовіковим тради-
ціям українського народу, що 
ґрунтувалися на релігійному 
світогляді, глибокій повазі до 
людського життя від зачаття 
до природньої смерті.

Ми стали на шлях реаліза-
ції великої важливої справи, 
яка, ставши реальністю, ре-
ально покращить життя на-
ших земляків.

Зоя Виборна,
депутат Боярської міської ради
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Боярка щораз частіше за-
живає слави спортивного міста. 
І якщо до футбольних турнірів 
на стадіоні «Зеніт» найпалкіші 
вболівальники вже звикли, то 
волейбольні змагання також 
знаходять своїх шанувальників, 
адже це стрімкий та енергійний 
виду спорту. 

9 жовтня у приміщенні Ки-
єво-Святошинської ДЮСШ 
відбулася перша гра у рамках 
Столичної ліги чоловічих волей-
больних команд – ВК «Боярка» 

та ВК «Ореанда» (м. Київ). Во-
лейбольна команда Боярки вхо-
дить до 3-го дивізіону групи «Е» 
(тренер Ігор Альохін) і є чемпіо-
ном міських, районних та облас-
них змагань, а керівник коман-
ди – діагональний Волдоимир 
Перейма є кращим гравцем Сто-
личної ліги у своїй категорії. 

Результат гри завершився з 
рахунком 3:2 на користь наших 
гостей, проте це лише перша 
гра осіннього турніру й усі пе-
ремоги ще попереду!

Ольга Городня

РОЗПОЧАЛАСЯ 
ВОЛЕЙБОЛЬНА ПОРА

8-9 жовтня 2016 року в спорт-
комплексі НТУУ «Київський по-
літехнічний інститут» відбулись 
змагання з таеквондо ІТФ – від-
критий кубок СК «СПАРТА». У зма-
ганнях взяли участь діти віком 
від 5 до 13 років. Для когось це 
стало першим випробуванням, а 
для когось необхідним тренуван-
ням перед майбутніми турніра-
ми, хтось просто мав можливість 
перевірити свої сили та рівень 
підготовки. 

У змаганнях взяли участь 
понад 440 спортсменів зі СК 
«СПАРТА» (до речі, найбіль-
ший український клуб), а та-
кож представники цього клубу 

з інших міст України та інших 
спортивних клубів Києва та 
України.

Боярська команду «СПАР-
ТИ» – це спільна команда з 25 
спортсменів, представників Бо-
ярських ЗОШ № 4, ЗОШ № 3 та 
Боярської гімназії. Керівник – 
тренер, майстер спорту України 
(чорний пояс 4-й дан) Богдан 
Мельниченко. 

У важкій боротьбі боярським 
спортсменам вдалось вибороти 
8 золотих, 11 срібних та 6 брон-
зових медалей! Серед перемож-
ців: Прядко Ярослав – 2 місце, 
Сенчук Артем – 3 місце, Рудь 
Паша  — два других місця, Му-
каелян Артур – 3 місце, Кураш-

кевич Леонід – 2 місце, Сенчук 
Олександр – 2 місце, Єременко 
Віталій – 1 та 3 місця, Колос Бог-
дан – 3 та 1 місця, Бичков Денис – 
2 місце, Рудь Дарина – два дру-
гих місця, Мигович Анна – 3 
місце, Осипова Поліна – 1 міс-
це, Проценко Світлана – 1 та 3 
місце, Терешкова Оля – 2 місце, 
Курашкевич Даша – 2 місце, Ко-
зюн Артем – 2 та 1 місце, Мецгер 
Дмитро – 2 місце, Мецгер Ма-
рина – 1 місце.

Вітаємо спортсменів із вда-
ло розпочатим сезоном змагань. 
Бажаємо нових перемог та здо-
бутків, адже попереду чемпіо-
нати України та Європи! 

Боярська ДЮСШ

ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ БОЯРСЬКИХ СПОРТСМЕНІВ

Розпочався вечір з хвили-
ни мовчання за усіма, хто по-
клав своє життя за нашу Неза-
лежність в усі часи. Боярський 
міський голова Олександр За-
рубін подякував землякам-во-
їнам АТО, які зараз боронять 
наш спокій і мирне небо, а та-
кож сивочолим ветеранам, які 
звільняли світ від чуми фашиз-
му в Другій світовій війні. Про-

КОНЦЕРТ ДЛЯ ЗАХИСНИКІВ

те боротися за Україну потріб-
но на всіх фронтах, наголосив 
Олександр Зарубін, і Боярська 
міська рада робить усе, щоб 
наше місто було сучасним, про-
гресивним, європейським.

Заступник міського голови 
Тетяна Кочкова також привіта-
ла присутніх зі святами та вру-
чила Почесні грамоти родинам 
воїнів АТО, зокрема, Вячеслава 

14 жовтня до свято Покрови Пресвятої Богородиці та  Дня Україн-
ського козацтва додався День захисника України. І боярчани,маючи 
законний вихідний день, на повну цим скористалися, провівши без-
ліч цікавих, тематичних та змістовних заходів. Увечері ж у приміщен-
ні Боярської гімназії відбулося вшанування наших героїв-учасників 
АТО, їхніх сімей, волонтерів, представників ветеранських громад-
ських організацій.

Рибачука, який уже вдруге ви-
рушив на Схід нашої держави 
захищати її кордони, а також 
Сергія Щеголєва, Романа Ра-
сулова, Юрія Лінкевича. Також 
виступили: голова Києво-Свя-
тошинської районної організа-
ції ветеранів Афганістану, учас-
ниця бойових дій Лариса 
Козленко та голова Боярської 
міської організації ветеранів 
війни та праці Лідія Хоменко. 
Вони висловили багато теплих 
слів на адресу воїнів АТО, сі-
мей переселенців, а також тих, 
хто їм повсякчас допомагає, і 
також вручили свої подяки. До 
слова була запрошена депутат 
Боярської міської ради Любов 
Лавріненко, яка повсякчас до-
помогає нашим землякам-бо-
ярчанам на передовій та їхнім 
сім’ям і як заступник голови 
комісії Боярської міської ради з 
питань соціального захисту і як 
волонтер ще з часів Революції 
Гідності.

Відбувся також святковий 
концерт вихованців Боярської 
школи мистецтв та Боярського 
будинку культури, які своїми 
піснями та запальними танка-
ми створили по-справжньому 
святкову атмосферу родинного, 
а не офіційного свята.  

Ольга Городня

Чи знаєте Ви, за якими 
номерами з мобільного ви-
кликати рятувальників, як 
зателефонувати до швидкої 
допомоги та міліції? Давайте 
запам’ятаємо. 

Телефонувати з «Київстара», 
«Діджуса» та «Білайна» в по-
жежну частину треба за номе-

ром 101, у відділок міліції – 102, 
у швидку – 103.

Цей номер – єдиний, що 
діє на території України. 
Якщо ж через технічні про-
блеми його неможливо на-
брати, слід зателефонувати 
на номер 112. Оператор на 
лінії з’єднає з потрібною 
службою. Телефонувати 

можна навіть тоді, коли на 
рахунку немає грошей.

Якщо у вас МТС чи 
Vodafone, то викликати 
швидку можна номерами 03, 
030 або 033. Щоб зателефо-
нувати до міліції, набира-
ють 02, 020 та 022. Зі служ-
бою газу з’єднають, якщо 
наберете 04, 040 і 044.

НА ВСІ ВИПАДКИ ЖИТТЯ

ПОКРОВА ЗІ 
СПОРТИВНИМ АКЦЕНТОМ

14 жовтня 2016 року у Боярці 
відбувся легкоатлетичний пробіг 
«Козацькому роду нема перево-
ду», в якому взяли участь понад 
140 спортсменів різного віку. 

Учасники змагались на дис-
танціях 3 000 м, 1 000 м, 800 м. 
400 м, 60 м та естафеті 4х400 м. 

Наймолодші учасники – ді-
тки 6 років, а найстаршому – за 
70 років. 

Розпочалися змагання з 
пробігу на дистанцію 3 000 м. 
Організатори – виконавчий ко-
мітет Боярської міської ради та 
КЗ ДЮСШ м. Боярка – подба-

ли про безпеку учасників цієї 
дистанції, адже їх маршрут про-
лягав центральними вулицями 
міста. Було задіяно працівників 
правоохоронних органів для су-
проводу та тимчасового обме-
ження руху транспорту. 

Подальші змагання відбува-
лись на території стадіону «Зе-
ніт». 

Спонсори змагань подбали 
про солодкі подарунки та призи 
в лотереї. 

Міський голова Олександр 
Зарубін вручив дипломи, меда-
лі та цінні подарунки перемож-
цям забігів. 



ГОРОСКОП 
Овен

Уникайте зайвої самовпевненості та лесто-
щів, щоб не стати маріонеткою в руках маніпуля-
торів. Ви зможете відкрити для себе захоплення, 
які раніше вважали нудними або неможливими. 
Емоційна сфера перебуватиме у рівновазі, якщо 
навчитися керувати гнівом і правильно спрямо-
вувати енергію.

Телець
Ви відчуєте заряд бадьорості і переконаєтеся 

в своїх силах. Беручись за нову справу, шукайте 
однодумців. Саме час завести собі хобі, можна 
навіть поза домом, і з розумінням ставитися до 
захоплень коханої людини – тоді гармонія буде 
панувати не тільки в фізичному, а й у емоційному 
плані.

Близнюки
Уникайте публічних заяв, намагайтеся зміц-

нити стосунки. Не перевантажуйте себе на роботі. 
Нині вам корисно зайнятися спортом: пробіжка-
ми, їздою на велосипеді, записатися в спортзал. 
Знайдіть час для відпочинку, вдалою ідеєю буде 
поїздка за місто – природа допоможе увійти в гар-
монію з собою.

Рак
Остерігайтесь необдуманих фінансових опе-

рацій. Можливо, доведеться взяти на себе опіку 
над слабкими та беззахисними. Той, хто зважить-
ся на це, внесе гармонію і щастя не тільки у своє 
життя. Зверніть увагу на своє здоров’я, варто по-
чати приймати вітаміни і пройти курс загартову-
вання. 

Лев
Прагнення допомогти іншим людям зміцнить 

власний авторитет та допоможе стати лідером 
у колективі. Перетворюйте друзів на партне-
рів – вас чекатиме спільний успіх. Задоволення 
власних амбіцій матиме сумні наслідки. Якщо ви 
хотіли сісти на дієту – для цього настав найбільш 
вдалий час. 

Діва
Старайтесь не нав’язувати іншим людям свої 

ідеали. Ваше намагання все налагодити, випра-
вити призведе до краху. Потрібно проводити час 
у легкій і невимушеній атмосфері, щоб звільнити 
голову від думок про роботу. Вислів «мета виправ-
довує засоби» – не про вас. Намагайтесь бути роз-
бірливими. 

Терези
Вам необхідно довести іншим, чого ви варті і 

на що здатні. У реалізації нових ідей допоможуть 
друзі та партнери. Для вас настав час пошуків сво-
го я, ви можете пережити складну внутрішню бо-
ротьбу, зміну пріоритетів, цінностей і навіть ото-
чення. Нині друзі для вас дорожчі за матеріальні 
цінності.

Скорпіон
Внутрішні суперечності можуть завадити ва-

шому успіху. Щоб уникнути цього, проявляйте 
цілісність натури, беріть участь у громадському 
житті, допомагайте рідним, близьким і партне-
рам. У вас з’явиться цілий ряд можливостей для 
самовираження, і бажано ними скористатися. 

Стрілець
Терпіння і праця – секрет вашого успіху в цей 

період. Не поспішайте з висновками та прий-
няттям рішень. Варто частіше бувати на свіжому 
повітрі, найкращим відпочинком буде спокійне 
проведення часу в колі найближчих людей, від-
правтесь на природу, займіться риболовлею тощо.

Козеріг
Непередбачувані обставини можуть створити 

перешкоди на шляху до успіху або навпаки при-
брати їх. На вас чекає духовне випробування, 
здатне подвоїти карму. Не піддавайтеся примхам 
та дрібним бажанням. Сміливо проявляйте свої 
здібності і таланти, якщо вас цікавило якесь хобі, 
саме час ним зайнятися.

Водолій
Розрахуйте свої здібності та можливості і бе-

ріться лише за ту справу, яка вам «по зубах». Вам 
слід контролювати своє бажання здійснити щось 
незвичайне, ваших сил може вистачити лише на 
короткий час. Заручіться підтримкою рідних та 
близьких людей. А дрібні негаразди налагодяться 
самі собою. 

Риби
Вам слід приділити увагу особистому жит-

тю, творчості, іміджу, але не забувати про взяті 
зобов’язання. Реагуйте на реальну ситуацію, щоб 
вчасно приймати правильні рішення. Ви можете 
як знайти, так і втратити свою любов, тож не мов-
чіть про власні почуття і наміри. 
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ДОшКА ОГОЛОшЕНЬ
МАГАЗИНУ «ГОРЛИЦЯ» 

(ВУЛ. шЕВЧЕНКА, 82) 

ПОТРІБНІ 
ПРОДАВЕЦЬ ТА 

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ 
ТЕЛ. ДЛЯ ДОВІДОК: 
(050) 960-87-14

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і 
природокористування України

«Боярський коледж екології і природних ресурсів»

на підготовчі курси до вступу у вищі навчальні заклади 
з предметів: «МАТЕМАТИКА», «БІОЛОГІЯ» та «УКРАїНСЬКА МОВА»

ТРиВАлІСТь КУРСІВ 6 МІСяЦІВ
ПОЧАТОК 6 лиСТОПАДА 2016 РОКУ 

Заяву слухачі можуть подати в паперовій формі за адресою:
вул. с/г. технікум 1, кім. 5 (приймальна комісія)
м. Боярка, Києво-Святошинський район, Київська область
а також в електронній формі: E-mail:bkeipr@ukr.net 

ОГОЛОшУЄ НАБІР СЛУХАЧІВ 

ВАРТІСТЬ ПІДГОТОВЧИХ КУРСІВ  - 450,00 ГРН. ЗА ОДИН ПРЕДМЕТ

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ:
(04598) 32-786, 32-789, (044) 401-6-401

Пані Надія народилась у бу-
ремному 1941 році недалеко від 
Чорнобиля у багатодітній роди-
ні, де крім неї виховувалося ще 
четверо дітей. 

Діти росли без батька, мате-
рі було дуже тяжко ставити їх на 
ноги. Голодний 1947 рік закар-
бувався в пам’яті на все життя, 
від голоду врятувала тільки ко-
рівка-годувальниця, яка була у 
Надійчиної бабусі.

Трудову діяльність Надія 
Горова почала 1960 року, має 
середню спеціальну освіту та 43 
роки безперервного стажу.

Нагороджена медалями «1500 
років Києву» та «Ветеран праці».

Надія Горова нерозлучна 
з піснею, вже 19 років співає в 
народному хорі «Надія». Доля 
подарувала їй дітей, онуків та 
багато добрих друзів.

Дорога Надіє Олександрів-
но, прийміть найщиріші приві-
тання з нагоди Вашого ювілею! 

Зичимо Вам життєвої на-
снаги та оптимізму, здоров’я та 
довголіття в оточенні люблячих 

СОНЯЧНІ ВІТАННЯ
20 жовтня 2016 року свій 75-річний ювілей 

відсвяткувала солістка народного хору ветеранів 
праці та дітей війни «Надія»

ГОРОВА Надія Олександрівна!

рідних та близьких людей.
Многії літа!

Колектив народного хору
ветеранів праці та 

дітей війни «Надія»

НАЙНИЖЧІ ЦІНИ В БОЯРЦІ

У ПРИВАТНИЙ ПРИТУЛОК 
ДЛЯ БЕЗДОМНИХ ТВАРИН 

ПОТРІБЕН СПІВРОБІТНИК 
ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ТВАРИНАМИ
Графік роботи: 6 днів на тиждень 

З 9:00 ДО 17:00. З/П ВІД 130 ГРН/ДЕНЬ.
Тел.: (093) 636-96-06; 
         (098) 177-84-34

РОЗМІщЕННЯ РЕКЛАМИ В ГАЗЕТІ 

«БОЯРКА-ІНФОРМ»
ТЕЛ.:  47-079

На фото — Максимчик Пота-
пенко, якому нещодавно завдяки 
небайдужим людям було зробле-
но дві операції на плечі та в лік-
тьовому суглобі. Рука, яка довгих 
5 років не підіймалася, не працю-
вала, після першої операції поча-
ла підійматися в плечі, і Максим-
чик зміг обійняти свою маму! 

Для здійснення його мрії – 
бути здоровим – потрібно зро-
бити ще одну операцію на кисті 
руки. На жаль, у батьків Мак-
сима на третю операцію зовсім 
немає коштів. 

Потрібно близько 20 000 грн. 
для здійснення найзаповітнішого 
бажання маленького хлопчика. 
Давайте допоможемо здійснити 
його мрію! Скриньки для збо-
ру коштів встановлено в ЦТМ 
«Оберіг», в Боярській ЗОШ № 
5, у Гімназії, в церкві Покрови 
Пресвятої Богородиці та у Бо-
ярській міській раді.

У ЦСПР, що по вул. Хреща-
тик, 83, можна передати кошти 
через директора центру Лахта-
дир Ангеліну Миколаївну або 
перерахувати мамі Максима 
Потапенко Олесі Вікторівни 
на картку Приватбанку: 4149 
4978 6957 2372, деталі за тел.:                                
(073) 153-97-03; (066) 487-50-26.

ХОЧУ БУТИ 
ЗДОРОВИМ


