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3 листопада відбулась позачер-
гова 19 сесія Боярської міської ради 
VІІ скликання. У порядку денному 
єдине бюджетне питання: «Про вне-
сення змін до рішення чергової 3 
сесії Боярської міської ради VІІ скли-
кання від 22.12 2015 року № 3/18 
«Про затвердження міського бюдже-
ту на 2016 рік».

Добігає кінця бюджетний 
рік. Тож депутати скористалися 
нагодою внести певні коректи-
ви щодо бюджетного розподілу. 
Основні фінансові потоки цьо-
го разу було спрямовано місь-
кому водоканалу. Було прийня-
то рішення про виділення 890 
тис. грн. у вигляді дотації КП 
«Боярка-Водоканал» на опла-
ту різниці у вартості електро-
енергії. Також цим рішенням 
виділено 550 тис. на придбання 
автомобіля «Газель» NEXT дует 
для аварійної служби водокана-
лу.

Передбачено виділення 
коштів на виготовлення про-
ектно-кошторисної докумен-
тації для техніко-економічного 
обґрунтування реконструкції 
очисних споруд. 

«Боярка-інформ» зверну-
лась до голови постійної де-
путатської комісії Боярської 
міської ради з питань реалізації 
державної регуляторної політи-
ки у сфері господарської діяль-
ності, фінансів, бюджету, соці-
ально-економічного розвитку 
Віктора Панюти та в. о. дирек-
тора КП «Боярка-Водоканал» 
Сергія Хижняка з проханням 
прокоментувати ухвалене рі-
шення.

Віктор Панюта: «Сесією 
було вкотре виділено кошти на 
погашення різниці у вартості 

електроенергії. Депутати під-
тримали рішення про придбан-
ня спецтехніки для водоканалу, 
оскільки люди мають бути за-
безпечені усім необхідним для 
повноцінної роботи. 

У ДНЗ «Даринка» коштом 
районного бюджету було вико-
нано ремонт покрівлі. Залишок 
коштів було вирішено витрати-
ти на капітальний ремонт ого-
рожі та благоустрій території. 

Система бюджетного фі-
нансування така, що потребує 
участі місцевого бюджету для 
виготовлення проектно-кошто-
рисної документації. Тож депу-
тати підтримали це рішення. 

Саме в цьому полягала не-
обхідність проведення поза-
чергової сесії, адже бюджетний 
рік закінчується і нам потрібно 
встигнути вчасно та раціональ-
но використати наявні кошти.

Депутати проголосували 
практично одностайно. Ця 
єдність пояснюється якісною 
попередньою роботою у комі-
сіях – було узгоджено всі пи-
тання та зауваження». 

Сергій Хижняк: «Нова спец-
техніка життєво необхідно 
підприємству, адже існуюча 
техніка дуже активно викорис-
товується та, відповідно, швид-
ко зношується. Виділено кошти 
на придбання автомобіля для 
аварійної бригади, вакуумної 
машини тощо. 

Щодо виділених 890 тис. грн. 
то ці кошти необхідні на пога-
шення різниці у тарифах, яка 
утворилася ще з 2015 року. І 
доки не буде затверджено нові 
обґрунтовані тарифи, водока-
нал потребуватиме дотацій від 
міста».

ВНЕСЕНО ЗМІНИ ДО БЮДЖЕТУ

«У своїй роботі ми намага-
ємось охопити найважливіші 
аспекти життєдіяльності міста. 
Сьогодні я хочу зупинитися на 
кількох проектах, які нині реа-
лізуються в місті. 

З метою покращення орга-
нізації руху та підвищення без-
пеки на дорогах для пішоходів 
та автомобілістів вже було зроб-
лено ряд кроків. Нині ж міська 
влада врахувала зауваження 
та побажання жителів Боярки 
щодо встановлення світло-
форних об’єктів у місцях під-
вищеної аварійної небезпеки.

Підрядна організація ТОВ 
«Знаки UA» вже взялася за вста-
новлення світлофорів на перехрес-
тях вулиць Соборності – Білогород-
ської та Шевченка – Тарасівської. 
Підрядники обіцяють впоратись з 
роботами впродовж двох тижнів, 

якщо погода не підкине неприєм-
них сюрпризів. 

Одразу після встановлен-
ня світлофорів «Знаки UA» 
візьмуться за обладнання 20 
пішохідних переходів. Вони 
будуть оснащені спеціальним 
освітленням за допомогою 
LED ліхтарів та обладнані 
світлодіодними знаками.

З ініціативи голови Киє-
во-Святошинської районної 
державної адміністрації Ми-
рослави Смірнової та голови 
Києво-Святошинської район-
ної ради Вадима Гедульянова 
було виділено кошти на заміну 
старих вікон на металоплас-
тикові у під’їздах будинків ко-
мунального житлового фонду. 
Роботу розпочато з будинків 
по вул. Молодіжна, 69 та Біло-
городська, 21. Вікна замінять у 

СЛОВО МЕРА

ОЛЕКСАНДР ЗАРУБІН: «НЕ ЛЮБЛЮ ОБІЦЯТИ. 
РОЗПОВІМ ПРО ТЕ, НАД ЧИМ ПРАЦЮЄМО»

будинках по вулицях: Сєдова, 
13; Білогородській, 23; Ліній-
ній, 28 та 30. 

Також з їх ініціативи роз-
почато роботи щодо вста-
новлення сучасного спор-
тивного майданчика у дворі 
біля будинку по вул. Моло-
діжній, 69. Вже демонтова-
но стару обшарпану клітку. 
Натомість буде встановлено 
сучасний багатофункціо-
нальний спортивний май-
данчик. Районна влада 
спільно з Боярською місь-
кою радою прагнуть ство-
рити нормальні умови для 
занять фізичною культурою 
та спортом. Переконаний, 
що цей майданчик стане ще 
одним плацдармом для ви-
ховання здорового майбут-
нього покоління». 

2 листопада в Боярці у при-
міщенні «Укрцентркадриліс» з 
ініціативи міського голови Олек-
сандра Зарубіна та керівника Ки-
ївського обласного офісу реформ 
Володимира Удовиченка відбу-
лась нарада, присвячена ситуації 
щодо добровільного об’єднання 
територіальних громад.

У нараді взяли участь пред-
ставники територіальних гро-
мад сіл Тарасівка, Бобриця, 
Забір’я, Малютянка, Княжичі, 
депутати Києво-Святошин-
ської районної та Боярської 
міської рад, представники гро-
мадськості, а також консуль-
танти офісу реформ.

Володимир Удовиченко в 
ході наради наголосив, що про-
цес об’єднання громад є невід-
воротним та єдиним шансом 
для соціально-економічного 
розвитку громад.

Цей процес, відповідно до 

ВІДКРИВАЄМО ВІКНО МОЖЛИВОСТЕЙ

діючого законодавства, є доб-
ровільним. Однак основним і 
визначальним критерієм тако-
го об’єднання є спроможність 
утворених об’єднаних громад.

Відповідно до затвердженої 
Кабінетом Міністрів України 
Методики, спроможна терито-
ріальна громада – це громада, 
яка в результаті добровільного 
об’єднання здатна самостій-
но або через відповідні органи 
місцевого самоврядування за-
безпечити належний рівень 
надання послуг, зокрема у сфе-
рі освіти, культури, охорони 
здоров’я, соціального захисту, 
житлово-комунального госпо-
дарства з урахуванням кадрових 
ресурсів, фінансового забезпе-
чення та розвитку інфраструк-
тури відповідної адміністратив-
но-територіальної одиниці.

Міський голова Олександр 
Зарубін поінформував присут-
ніх про роботу міської ради та 
виконавчого комітету, спрямо-
вану на утворення Боярської 
об’єднаної територіальної гро-
мади. Зокрема він повідомив, 
що оскільки пропозиція міської 
ради про об’єднання із усіма су-
міжними із Бояркою селами не 
була ними підтримана, міською 
радою було прийнято рішення 

про об’єднання у новому фор-
маті, тобто із селами Малютян-
ка та Іванків. Однак і цей про-
цес поки що гальмується.

У ході наради були обгово-
рені переваги об’єднання гро-
мад і проблемні питання про-
цесу децентралізації. Зокрема, 
представники територіальних 
громад сіл висловили своє за-
непокоєння щодо відсутності 
гарантій дотримання прав те-
риторіальних громад сіл у разі 
об’єднання з територіальною 
громадою міста Боярка, в тому 
числі і щодо кількості депутатів 
від сіл у об’єднаній громаді.

Присутні на нараді також на-
голосили на необхідності активі-
зації всебічного і професійного 
інформування громад про децен-
тралізацію, роз’яснення переваг 
такого процесу, організації зус-
трічей депутатів сільських і місь-
кої рад, представників інститутів 
громадянського суспільства.

Марія Рябошапка, 
керуюча справами виконкому 

Боярської міської ради
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ЛІКВІДОВАНО АВАРІЮ НА ТЕПЛОТРАСІ
Зношені тепломережі постійно додають роботи працівникам 

комунальних підприємств міста. Зокрема, 1 листопада працівники 
КП «Боярське ГВУЖКГ» впродовж дня ліквідували аварію на те-
плотрасі по вул. П. Сагайдачного. 

У результаті було відновлено подачу тепла на будинки по вул. 
Білогородській, 21 та 23.

БУДНІ КОМУНАЛЬНИКІВ

Забезпечення надійного 
функціонування комунального 
підприємства «Боярка-Водока-
нал» і цілодобове якісне надання 
послуг з водопостачання та во-
довідведення в повному обсязі 
можливо за умови поліпшення 
платіжної дисципліни абонентів. 
Колектив нашого підприємства 
щиро вдячний споживачам за 
своєчасну оплату наданих послуг, 
а також сподівається на подаль-
шу співпрацю та розуміння важ-
ливості щомісячного розрахунку 
кожного абонента. 

Найбільшим проблемним 
питанням зараз є зниження рів-
ня платежів населення за надані 
послуги, що унеможливлює по-
вне і своєчасне надання послуг, 
проведення планових ремонт-
них робіт на мережах водопос-
тачання та водовідведення.

КП «Боярка-Водоканал» з 
розумінням ставиться до кож-
ного, хто опинився в скрутному 
становищі, та пропонує укласти 
договір реструктуризації за умо-
ви сплати нарахувань поточно-
го місяця. Якщо нарахування 
за Вашою адресою проводяться 
ще за встановленими нормами, 
які занадто великі для вашого 
гаманця, то після підписання 
договору реструктуризації Ви 
можете встановити лічильник 
води та контролювати свої ви-
трати, зекономити на поточних 

КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ» ПОВІДОМЛЯЄ

нарахуваннях, це допоможе 
Вам у подальшому сплатити за-
боргованість згідно з графіком. 

Згідно з п. 18 «Правил на-
дання послуг з централізова-
ного опалення, постачання 
холодної та гарячої води і 
водовідведення», затвердже-
них Постановою КМУ № 630 
від 21.07.05 р. розрахунковим 
періодом для оплати послуг є 
календарний місяць. Плата за 
використані послуги водоко-
ристування вноситься не піз-
ніше 20 числа місяця, що на-
стає за розрахунковим. Тобто 
за використану воду в жовтні 
місяці Ви повинні сплатити в 
листопаді.

У разі виникнення боргу за 
отримані послуги, пропонує-
мо Вам звернутися до відділу 
збуту КП «Боярка-Водоканал» 
для укладання угоди про по-
ступову сплату боргу. Проси-
мо Вас зробити це завчасно, 
оскільки наше підприємство 
проводить планові рейди щодо 
вручення актів-попереджень, 
обмеження в наданні послуг 
боржникам, передає матеріа-
ли про примусове стягнення 
боргу до суду тощо. 

Для зменшення боргу Ви 
завжди маєте можливість змен-
шити свої витрати шляхом 
встановлення приладів обліку 
води, опломбувати запірну ар-
матуру на час Вашої відсутнос-

ті, а в разі відсутності одного чи 
кількох членів Вашої родини 
при наданні підтверджуючих 
документів (довідка з лікарні, з 
місця тимчасового проживан-
ня, роботи, навчання, прохо-
дження військової служби), Ви 
можете розраховувати на змен-
шення нарахування.

Право на призначення суб-
сидії для відшкодування ви-
трат на оплату житлово-кому-
нальних послуг мають сім’ї, у 
яких розмір плати за житло-
во-комунальні послуги у меж-
ах соціальних нормативів пе-
ревищує обсяг визначеного 
Кабінетом Міністрів України 
обов’язкового відсотка платежу 
від середньомісячного сукуп-
ного доходу. Тож, якщо частина 
сплати за комунальні послуги 
перевищує встановлений відсо-
ток від сукупного доходу Вашої 
родини, не зволікайте і звертай-
теся до районного відділу соці-
ального захисту населення для 
отримання субсидій. Працівни-
ки відділу збуту підприємства 
готові надати Вам допомогу у 
заповненні заяви та декларації 
для отримання субсидії.

Адміністрація КП «Боярка-
Водоканал» закликає мешканців 
міста до вчасних розрахунків за 
водопостачання та водовідведен-
ня та наголошує про необхідність 
термінового погашення заборго-
ваності тим, хто її має. 

ЩОБ З ВОДОЮ В ДОМІ ЖИТИ – ТРЕБА ВЧАСНО ЗАПЛАТИТИ

ЛИСТЯ – НЕ СМІТТЯ

У СТАРІЙ БОЯРЦІ ПОСВІТЛІШАЛО
Впродовж остан-

ніх днів встановлено 
50 нових LED ліхтарів 
на вулицях історичної 
частини міста. Зокре-
ма, за допомогою енер-
гоефективних ліхтарів 
покращено освітлення 
вулиць: Польової – від 
вул. Франка до вул. 
Шевченка; Лисенка – 
від вул. Тарасівської 
до Байкальського про-
вулку, а також вул. Ва-
сильківської та Першої 
Піщаної.

ТОПОЛЯ ВИЖИВЕ
Нещодавно працівники КП «БГВУЖКГ» змушені були діа-

гностувати «стан здоров’я» однієї з тополь, що росте поблизу АЗС 
«Родничок». Як з’ясувалося, невідома особа підпалила тополю. Де-
рево зайнялося. Вогонь вчасно помітили працівники АЗС, які й за-
гасили полум’я. «Діагноз» комунальників: дерево ростиме і надалі.

Комунальники наполегливо просять жителів міста у дні виве-
зення твердих побутових відходів з приватного сектора не вистав-
ляти у пакетах для сміття зібране листя. Листя краще компостувати, 
а якщо вже так необхідно позбутися його, слід замовити машину у 
КП «БГВУЖКГ».

ПОВІДОМЛЕННЯ
12 листопада 2016 року 

о 17 год. у актовій залі Бо-
ярського НВК «Колегіум – 
ЗОШ І-ІІІ ст. № 3» (вул. Са-
гайдачного, 62) відбудуться 
громадські слухання щодо 

стану Комунального підпри-
ємства «Боярка-Водоканал» 

Фахівці КП «Боярка-
Водоканал» готові дати 
відповіді щодо: тарифо-
утворення, технічного та 

економічного стану під-
приємства.

Запрошуємо долучитися 
всіх небайдужих. 

Адміністрація 
КП «Боярка-Водоканал»

27 жовтня на території ПАТ «Ки-
ївоблгаз» проведено фінальні об-
ласні конкурсні тренування серед 
аварійно-диспетчерських служб 
компанії. Газовики перевіряли 
стан готовності бригад АДС пра-
цювати в складних ситуаціях, ло-
калізувати та ліквідувати аварійні 
ситуації в режимі реального часу. 

Для проведення тренувань 
«Київоблгаз» у Боярці має спеці-
альний полігон, на якому можна 
достовірно відновити ту чи іншу 
аварійну ситуацію. Майданчик 
оснащено різноманітними тре-
нажерами, які моделюють скла-
дові діючої газотранспортної 
системи під тиском природного 
газу: газові колодязі, газорегу-
ляторні пункти шафового типу, 
підземні газопроводи тощо. В 
Україні подібні полігони є лише 
в Марганці (Дніпропетрівська 
область) та в Харкові. 

У змаганнях взяли участь 
бригади Білоцерківської, Бро-
варської, Києво-Святошин-
ської філії та Вишгородського 
відділення ПАТ «Київоблгаз». 

Кожна команда якомога 
швидше намагалася виконати 
ряд завдань: виявлення витоків 
газу в зоні проходження під-
земного газопроводу низького 
тиску, ліквідація витоку газу на 
підземному газопроводі у разі 
загорання, установка ущільню-

ючих муфт і бандажів на під-
земному газопроводі тощо. При 
оцінюванні враховувались час та 
якість виконання робіт. Додат-
ково оцінювалось власні ноу-хау, 
професійні винаходи, які дозво-
ляють оптимізувати роботу. 

Склад бригади – 3 особи: во-
дій та два слюсаря. Під час по-
шуку місця витоку газу бригади 
користуютьтся різноманітними 
шукачами витоків газу – при-
ладами, які працюють завдяки 
ультразвуку. 

«Найголовніше для по-
дібних завдань – довести до 
автоматизму стандартні для 
аварійних бригад дії, – вважає 
технічний директор «Київоб-
лгазу» Павло Кишкар. – До нас 
приїхали бригади з різних міст, 
у кожної бригади є свої автор-

ські оригінальні винаходи, які 
допомагаютиь швидше та ефек-
тивніше виконувати поставлені 
завдання. Подібні бригади – 
наш ремонтний спецназ. Осно-
вні критерії: якість та швидкість 
виконання робіт. Бригаду-пе-
реможця ми нагородили новим 
сучасним інструментом».

Варто наголосити, що лише 
8 % вартості газу (приблизно 56 
коп. від 7 грн.), згідно із затвер-
дженим державним тарифом, 
йде на організацію безпеки. Це 
наша з вами інвестиція в без-
пеку! Заборгованість оплати за 
газ стає причиною недофінан-
сування АДС. 

Хоч цього року представники 
Києво-Святошинського району 
не перемогли, набутий досвід 
стане всім учасникам у пригоді. 

ГАЗОВИЙ РЕМОНТНИЙ СПЕЦНАЗ ТРЕНУВАВСЯ У БОЯРЦІ



34 листопада 2016
№21 (304) МІСЬКІ НОВИНИ

Якщо Ви постійно прожи-
ваєте на території Києво-Свя-
тошинського району, досягли 
тридцятирічного віку, відпові-
даєте вимогам Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» 
та виявили бажання бути при-
сяжним, просимо подавати до 
Києво-Святошинської район-
ної ради (м. Київ, вул. Янтарна, 
12, загальний відділ) такі доку-
менти:

Власноручно написану за-
яву про включення до списку 
присяжних Києво-Святошин-
ського районного суду Київ-
ської області.

Ксерокопію паспорта гро-
мадянина України (1-2 сторін-
ки та сторінка з інформацією 
про останнє місце реєстрації /
проживання кандидата).

Ксерокопію ідентифікацій-
ного коду.

Документ, що підтверджує 
відсутність судимостей.

Документ, що підтверджує 
відсутність хронічних психіч-
них чи інших захворювань, що 
перешкоджають виконанню 
обов’язків присяжного.

Довідки за телефоном: 
(044) 409-09-75

РАЙРАДА ОГОЛОШУЄ ПОШУК 
КАНДИДАТІВ У ПРИСЯЖНІ 

З ініціативи координаційного 
Центру допомоги учасникам АТО 
та членам їх сімей при Боярській 
міській раді 10 маленьких боярчан 
відвідали Кам’янець-Подільський.

Оплата проїзду та супро-
водження автобусом під час 
перебування в Кам’янці-
Подільському та Хотині забез-
печено ПРАТ «Вентс». Решту 

ВІДКРИВАЄМО ДЛЯ СЕБЕ УКРАЇНУ
витрат – проживання, харчу-
вання, екскурсії – взяла на себе 
Боярська міська рада. 

Як розповіла заступник місь-
кого голови Тетяна Кочкова, го-
ловний організатор – Ольга Вас-
кевич. Поїздка стала можливою 
згідно з міською комплексною 
Програмою соціальної підтримки 
учасників АТО та членів їхніх сі-
мей, адже одна зі статей цієї про-
грами – «оздоровлення та відпо-
чинок дітей учасників АТО».

Мабуть, ці канікули для на-
ших маленьких боярчан дійсно 
стануть незабутніми! Адже під 
час екскурсії діти ознайом-
ляться зі стародавніми форте-
цями Кам’янець-Подільського 
та Хотина. А щоб поїздка була 
комфортною та незабутньою, 
всі дітки отримали «в дорогу» 
солодкі подарунки від Бояр-
ської міської ради.

ФОТОФАКТ

У дворі будинку по вул. Молодіжній, 69 невдовзі буде встанов-
лено новий сучасний спортивний майданчик. Вже розпочато роз-
чищення території майбутнього майданчика. 

Ведення господарства у 
місцях особливого культурно-
го, історичного, екологічного 
та релігійного значення для 
місцевого населення загалом 
мають здійснюватися відпо-
відно до вимог нормативних 
документів України, які за-
стосовуються до лісів, що ви-
конують історико-культурні та 
рекреаційні функції.

Відповідно до вимог нор-
мативних документів Укра-
їни, господарські заходи 
повинні спрямовуватися на 
підтримання / покращення 
структури лісів для збере-
ження особливих цінностей, 
які підтримують ідентичність 
місцевої громади. Конкретні 
заходи з охорони повинні 
встановлюватися, залежно 
від конкретного випадку, 
від наявної структури лісу й 
потреб у збереженні, визна-
чених у ході консультацій 
з представниками місцевої 
громади чи відповідальними 
органами. Серед основних 
заходів можна назвати: збе-
реження або створення під-

виділів лісів, ідентифікова-
них як ОЦЗЛ 6, дотримання 
принципу обережності під 
час проведення інтенсивних 
лісогосподарських робіт або, 
за потреби, повне обмежен-
ня рубок.

Планування лісогоспо-
дарських заходів у місцях 
особливого культурного, іс-
торичного, екологічного та 
релігійного значення для 
місцевого населення прово-
диться з обов’язковим ураху-
ванням думки представників 
громад. Залучення громад до 
процесу прийняття рішень 
повинно бути повністю ре-
презентативним. Громадам 
має бути гарантовано право 
вільного доступу та тривало-
го користування ОЦЗЛ 6.

Ведення лісового госпо-
дарства у місцях особливого 
культурного, історичного, 
екологічного та релігійно-
го значення для місцевого 
населення спрямовується 
на підтримання лісів куль-
турної та релігійної само-
бутності місцевих громад і 
соціальних груп, а також на 

ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА
В МІСЦЯх ОСОБЛИВОГО КУЛЬТУРНОГО, ІСТОРИЧНОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО 
ТА РЕЛІГІЙНОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ МІСЦЕВОГО НАСЕЛЕННЯ
НА ТЕРИТОРІЇ ВП НУБІП УКРАЇНИ «БОЯРСЬКА ЛДС»

оптимізацію рекреаційного 
навантаження на лісові ма-
сиви, оздоровлення і збере-
ження лісів.

Враховуючи те, що ОЦЗЛ 
6 мають обмежене лісоко-
ристування, проведення 
рубок головного користу-
вання можливе лише не су-
цільними способами, зокре-
ма вибіркові, поступові та 
комбіновані рубки, слабкої 
інтенсивності.

Застосування лісогоспо-
дарських заходів у місцях 
особливого культурного, іс-
торичного, екологічного та 
релігійного значення для 
місцевого населення, які 
спрямовані на підвищення 
продуктивності деревоста-
нів, збереження біорізнома-
ніття лісів, їх оздоровлення 
і посилення захисних, са-
нітарно-гігієнічних, оздо-
ровчих та інших функцій 
забезпечується шляхом про-
ведення рубок формування і 
оздоровлення лісів. 

Олександр Шевчук, 
головний лісничий 

ВП НУБіП «БЛДС»

Друга половина жовтня про-
йшла в Боярці під знаком «Во-
лонтерів». «Волонтери» – це доку-
ментальний фільм латвійського 
режисера Яніса Вінгріса про тих, 
без кого Україна не вистояла б у 
протистоянні на сході України, – 
про волонтерів. 

21 жовтня показ фільму 
відбувся в Будинку культури, 
а 23 жовтня – в актовій залі 
Боярського навчально-вихов-
ного комплексу «Колегіум – 
ЗОШ № 3».

Показ унікальний тим, що в 
Україні ця стрічка демонструвалася 
тільки в двох містах: Києві і Дніпрі. 

Вхід на перегляд – віль-
ний. Та після кожного пе-
регляду всі присутні мали 
можливість долучитися до 
волонтерського руху, про 
який в інших країнах вже хо-
дять легенди. Адже в рамках 
показу відбувся збір коштів 
для воїнів АТО – ОШБ 24 

«АЙДАР» (для закупки бензо-
пили) та 131 батальйону (для 
ремонту автомобіля, який 
вже придбаний, але потребує 
ремонту та дооснащення).

Після закінчення перегляду 
глядачі мали змогу поспілкува-
тися з героями фільму: волон-
терами Родіоном, Миколою, 
командою фонду «Повернись 
живим». А також з боярськими 
волонтерами Юлією Апосто-
ловою, Любов’ю Лавріненко та 
військовим капеланом отцем 
Павлом.

Перегляд фільму організу-
вали ГО «Затишна Боярка» та 
храм на честь ікони Божої мате-
рі «Неопалима Купина» за під-
тримки Боярської міської ради. 

Організатори дякують за 
підтримку керівництву Бояр-
ського будинку культури, ди-
рекції НВК «Колегіум – ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 3» та всім, хто 
долучився до допомоги нашим 
воїнам. 

НА ЗУСТРІЧІ З «ВОЛОНТЕРАМИ»

При Боярській міській раді діє 
Центр допомоги учасникам АТО, 
членам їх сімей та членам сімей 
загиблих військовослужбовців, які 
брали участь у проведенні АТО. Не-
щодавно за сприяння цього Центру 
було віднайдено можливість від-
правити комплекти термобілизни, 
теплі флісові балаклави та набори 
«чай-кава» кожному боярчанину, 
який зараз служить у зоні АТО. Піс-
ля оголошення демобілізації 6 хви-
лі, таких наших земляків – 9. 

Активну участь у роботі 
Центру беруть Тетяна Кочко-
ва (голова Центру), В’ячеслав 
Плєханов (заступник голови 
Центру), Юлія Цимбалюк (се-
кретар Центру), Юлія Апосто-
лова, Ольга Васкевич, Ангеліна 
Лахтадир, Любов Лавріненко, 
Анатолій Стороженко, Володи-
мир Макаров та інші. 

Незважаючи на те, що 
«географія» служби наших 
хлопців широка (Сіверсько-
донецьк, Новотроїцьке, Вол-
новаха, Новоградське, Ма-
ріуполь тощо), кожен боєць 

отримав до Дня захисника 
України корисний і, з огляду 
на осінньо-зимові погодні 
умови, життєво необхідний 
вітальний комплект від рід-
ного міста.

ТУРБОТА ПРО ЗАхИСНИКА
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Молодіжний мистецький 
фестиваль імені Івана Кова-
ленка-2016 продовжується! 22 
жовтня 2016 року в Києво-Свя-
тошинському районному центрі 
творчості молоді «Оберіг» відбув-
ся вокальний конкурс «Осіння 
пісня». 

В ошатній залі цього гос-
тинного закладу зібралися 
схвильовані учасники зі своїми 
батьками та викладачами, від 
різнобарв’я української вишив-
ки на урочистих вбраннях миго-
тіло в очах, настрій був урочис-
то-піднесений. Сприяло цьому 
й компетентне журі, яке очолив 
заслужений артист України, му-

ЮНІ ТАЛАНТИ «ОСІННЬОЇ ПІСНІ»

зикант, співак і композитор Ві-
талій Свирид. До складу журі 
також увійшли: Олег Саліванов – 
віце-президент Фестивалю, про-
фесійний гітарист, композитор 
та Інна Андріяш – заслужена 
артистка України, оперна та 
концертно-камерна співачка, 
викладачка музично-навчаль-
ного закладу «Соло Співочого 
Серця», регент церковного хору. 
Всі вони виступили із напутнім 
словом та всіляко підтримували 
учасників конкурсу.

Ліричну назву «Осіння піс-
ня» конкурс отримав від вірша 
Івана Коваленка, а згодом і од-
нойменної пісні Олега Саліва-
нова. За п’ять років існування 

у вокальному конкурсі взяли 
участь 139 учасників, з них 100 
отримали призові місця та від-
знаки. 

Українські пісні – це 
справжня окраса Фестивалю: 
на слова переможців конкур-
су «Віршована мелодія» було 
написано 15 пісень, 10 з яких 
отримали професійні фоно-
грами та студійний запис. Біль-
шість із цих пісень знайшли 
своє прем’єрне виконання на 
конкурсі «Осіння пісня».  

Розпочали конкурсну про-
граму музичні колективи, зго-
дом конкурсанти виступили 
за віковими категоріями, усі 
твори виконувалися наживо 
у супроводі музичних інстру-
ментів або інструментальної 
фонограми. Всього ж у кон-
курсі взяло участь 23 учасника 
із 10 навчальних закладів на-
шого району. 

У залі звучали і всім відомі 
українські шлягери, і класичні 
твори, і народні пісні, і, звичай-
но, пісні на слова Івана Кова-
ленка. Учасники уважно слуха-
ли всі виступи, тож мали змогу 
і себе показати, і повчитися. У 
залі панувала святкова добро-
зичлива атмосфера, позбавле-
на духу конкурентної боротьби. 
Загальний виконавський рівень 
був досить високим. Згадаємо 
лише тих, хто отримав гран-прі 

Коли ми чуємо про реформу 
шкільної освіти, то сприймаємо 
її відсторонено, а не як реаль-
ність у найближчій школі, де на-
вчаються наші діти. Проте у трьох 
боярських школах – ЗОШ № 2, 3, 
4 відбулася незвичайна річ – до 
них завітала «Творча школа» й на 
місяць змінила життя учнів та 
вчителів. 

Метою цього проекту була 
допомога шкільним громадам: 
відповісти на виклики, які сто-
ять перед ними, підвищити 
впевненість учнів у собі, розви-
нути їхню допитливість та ко-
мунікативні навички, щоб дати 
можливість проявити себе, змі-
нити своє оточення і сформува-
ти бачення майбутнього. 

Впродовж місяця майже 100 
учнів і 20 вчителів, разом з де-
сятьма представниками творчих 
професій – акторів, режисерів, 
журналістів, музикантів, худож-
ників, дизайнерів – вчилися від-
повідати на питання, важливі 
для місцевої громади, такі як: 
інтеграція вимушених пересе-
ленців, розвиток громадських 

«ТВОРЧА ШКОЛА» ПОЄДНАЛА БОЯРКУ Й ЛИТВУ

зв’язків, комунікативних нави-
чок, критичного мислення, роз-
ширення культурних горизонтів. 

Проект реалізувався Ли-
товською асоціацією творчо-
го навчання «Kurybines jungtys» 
(«Творчі зв’язки») спільно з парт-
нерами в Україні – «YMCA Укра-
їна» та «Театром переселенця». 

Молодіжна організація 
«YMCA Боярка» стала співор-
ганізатором проекту. Цій ор-
ганізації лише один рік, але за 
час свого існування вона заяви-
ла про себе не тільки в Україні, 
але й за її межами. Президент 
організації Вікторія Трофімова 
підкреслила актуальність реалі-
зації подібних творчих проектів 
у школах України, адже вони 
сприяють розвитку комуніка-
тивних навичок і творчих зді-
бностей дітей та молоді, моти-
вують їх брати активну участь у 
житті школи. 

У трьох боярських школах 
відбувалися різні проекти, які 
реалізовувалися в одному з кла-
сів цих шкіл. У Боярській ЗОШ 
№ 2 разом із 7-мим класом твор-
чі практики створили невелику 

та перші місця в своїх вікових 
категоріях. 

Гран-прі – Писанко Михай-
ло, КІМ ім. Глієра, керівник – 
Жмуденко Віталій Іванович.

Колективи: I місце – ан-
самбль «Зорепад», Боярський 
будинок культури, керівник – 
Горенко Наталія Філаретівна.

Молодша вікова категорія 
(6-10 років):

І місце – Радука Маргарита, 
Дмитрівський будинок культу-
ри, керівник – Левківська Алі-
на Іванівна.

Середня вікова категорія (11-
13 років):

І місце поділили:
Глушко Ганна, Дмитрів-

ський будинок культури, керів-
ник – Левківська Аліна Іванівна;

Мельник Поліна, ВЦТДЮ 
на базі Боярської ЗОШ I-III ст. 
№ 1, керівник – Богатир Любов 
Станіславівна.

Юнацька вікова категорія 
(14-16 років):

І місце поділили:
Лещенко Емілія, ВЦТДЮ 

на базі Боярської ЗОШ I-III ст. 
№ 1, керівник – Богатир Любов 
Станіславівна.

Сінько Таміла, Боярський 
НВК «Колегіум ЗОШ I-III ст. 
№ 3», керівник – Сліпенчук 
Людмила Олександрівна.

Про всі результати кон-
курсу можна дізнатися на 
офіційному сайті Фестивалю 
http://kovalenko-fest.cspr.info

зону відпочинку з дерев’яних 
піддонів, які були надані про-
екту ПрАТ «ВЕНТС», де б учні 
цієї школи могли не лише про-
водити час на перервах, але й 
влаштовувати різноманітні не-
формальні зустрічі, концерти. 

У четвертій школі 
дев’ятикласники разом з митця-
ми розписували мурал на стіні 
одного з підсобних приміщень, 
а учні ЗОШ № 3 отримували 
нові знання через неформальне 
навчання. Та найголовніше, що 
все це не просто експеримент, а 
поштовх для дітей далі працю-
вати над створенням вільного, 
захищеного і творчого простору 
у своїх шкільних громадах.

Після завершеня проекту 
організатори та шкільні колек-
тиви поділилися своїми вра-
женнями.

Мілда Лаужікайте, керівник 
асоціації Creative partnership» 
(«Творча співпраця»): «Ми по-
єднуємо представників різних 
творчих професій з практич-
ною стороною застосування 
їхніх вмінь, наприклад, у шко-
лах, щоб обмінятися досвідом 

і поглядами на творчість, на-
вчання, та доповнити одне од-
ного, що піде лише на користь 
учням. Проект «Творчі практи-
ки» діє на національному рівні 
в нашій державі уже п’ять років, 
за час його реалізації до участі 
було залучено 138 шкіл, 9000 
учнів і 1500 вчителів. Програ-
ма «Творче партнерство» стала 
національною програмою, яку 
підтримала Литовська держава в 
особі Міністерства науки і осві-
ти, а також Європейський Союз.

У минулому столітті існу-
вало індустріальне суспільство, 
яке вимагало фахівців вузько-
го профілю. Школа готувала 
«гвинтики», які могли ефек-
тивно працювати, виконуючи 
лише вузькі функції. Світ змі-
нився, новий час кидає нові ви-
клики. Щоб бути ефективним і 
успішним, потрібно бути креа-
тивним. Зараз складно визна-
чити, в яких нових професіях 
працюватимуть нинішні шко-
лярі. Тому школа повинна дава-
ти не тільки знання, а й вміння 
співпрацювати і комунікувати в 
суспільстві, вміти мислити і ви-
рішувати нестандартні завдан-
ня, а також народжувати творчі 
рішення та ідеї.

Ці зміни дуже важливі і 
для молоді України. Програма 
«Creative partnership» має ба-
гатий потенціал для сприяння 
освіті молоді України. Партне-
ри проекту почали спільну ро-
боту з метою дослідити, як дане 
українсько-литовське партнер-
ство може стати початком зна-
чущих позитивних змін як на 
локальному рівні, так і в більш 
широкому масштабі».

Ольга Юркова, журналіст: 
«У рамках проекту «Творча 
школа» ми працювали у ЗОШ 
№ 4, нас троє: я – журналіст, 
Олена Волончук – художник і 

Євген Насадюк – кінорежисер. 
Ми намагалися впродовж міся-
ця творчо впливати на шкіль-
ний процес разом із 9-А класом. 
Пізнавши запити до творчої 
реалізації і педагогічного ко-
лективу й учнів, ми разом на-
магалися створити цей простір 
у рамках звичайної шкільної 
програми й провели шість се-
сій-занять. На кожній сесії були 
нові завдання, але переважно у 
командній роботі, що давало 
змогу дітям не лише згуртувати-
ся, але й по-новому поглянути 
на своїх однокласників, роз-
крити їхні, можливо приховані, 
таланти. Найбільше дітям спо-
добалися уроки літератури та 
інформатики, які ми проводи-
ли, а також зустріч із професій-
ним футболістом, тренером од-
нієї зі спортивних шкіл Києва».

Вікторія Германчук, клас-
ний керівник 7-Б класу ЗОШ 
№ 2: «У мене залишилися лише 
позитивні враження від цього 
проекту, оскільки діти поча-
ли саморозвиватися, пізнали 
більше нової інформації, та, що 
найважливіше, глибше пізнали 
один одного. Адже така спільна 
робота згуртовує наших дітей, у 
них з’являється більше можли-
востей для розвитку, вони разом 
почали створювати свій «твор-
чий простір» і з нашою допомо-
гою будуть творити надалі».

Настя Фадєєва, учениця 7-Б 
класу ЗОШ № 2: «Ми весь час 
щось придумували, дізнали-
ся багато нового, у тому числі 
про таланти своїх одноклас-
ників, про які раніше не під-
озрювали. Було дуже весело і 
жаль, що наші друзі від нас вже 
від’їжджають, але я хочу, щоб 
і наступного року до нас хтось 
приїхав.

сторінку підготувала
Ольга Городня
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Про внесення змін до Пра-
вил благоустрою території міста 
Боярка, затверджених рішен-
ням Боярської міської ради від 
24.11.2011 року № 14/701

Керуючись ст. 144 Конститу-
ції України, п. 44 ч.1 ст. 26 Зако-
ну України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Законом 
України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності», рі-
шенням Боярської міської ради 
«Про впорядкування роздрібної 
торгівлі пивом, алкогольними 
та слабоалкогольними напоями 
на території міста Боярка» від 
12.07.2016 року № 12/431, роз-
глянувши звернення Громад-
ського формування з охорони 
громадського порядку «Бояр-
ський міський патруль» за вх.                                                                                  
№ 02-9/1466 від 04.07.2016 року, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до п. 5.8. 
Правил благоустрою території 
міста Боярка, затверджених рі-
шенням Боярської міської ради 
від 24.11.2011 року № 14/701, а 
саме: доповнити п. 5.8.5: 

«З метою покращення мі-
кроклімату серед населення, 
протидії розпиванню алко-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VIІ СКЛИКАННЯ

Чергова 18 сесія
РІШЕННЯ № 18/599

від 25 жовтня 2016 року  м. Боярка

гольних напоїв на територіях 
дитячих, спортивних майдан-
чиках, дворів багатоквартир-
них будинків та інших місць, 
порушення тиші, вчинення 
інших правопорушень під 
впливом алкоголю, що пося-
гає на спокій населення у нічні 
години доби, забороняється 
реалізація (продаж) пива (крім 
безалкогольного), інших сла-
боалкогольних та алкогольних 
напоїв у закладах торгівельної 
мережі з 23 години вечора до 
08 години ранку, крім закладів 
громадського харчування (рес-
торації, кафе, бари)». 

2. Внести зміни до п. 6.12.3. 
Правил благоустрою території 
міста Боярка, затверджених рі-
шенням Боярської міської ради 
від 24.11.2011 року № 14/701, а 
саме: доповнити пп. 6): «Забо-
роняється: «функціонування 
літніх (відкритих) майданчиків, 
павільйонів тощо підприємств 
сфери послуг торгівельної ме-
режі громадського харчування в 
зонах, секторах житлових будин-
ків у нічні години доби з 23 годи-
ни вечора до 08 години ранку».

3. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови за на-
прямком та на постійну депутат-
ську комісію Боярської міської 
Ради з питань житлово-кому-
нального господарства, енергоз-
береження та благоустрою міста.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА             О. О. ЗАРУБІН

Про затвердження Статуту 
комунального підприємства «Бо-
ярське головне виробниче управ-
ління житлово-комунального гос-
подарства» у новій редакції

Керуючись Законом Укра-
їни «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», враховуючи 
лист Комунального підприєм-
ства «Боярське головне вироб-
ниче управління житлово-ко-
мунального господарства» від 
29.06.2016 р. № 02-9/1391, –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА  ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Статут кому-

нального підприємства «Бояр-
ське головне виробниче управ-
ління житлово-комунального 
господарства» у новій редакції, 
згідно з додатком.

2. Начальнику комуналь-
ного підприємства «Боярське 
головне виробниче управління 
житлово-комунального госпо-
дарства» провести державну ре-
єстрацію нового Статуту, відпо-
відно до чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови, згід-
но з розподілом обов’язків. 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА              О.О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ

Чергова 18 сесія
РІШЕННЯ № 18/601

від 25 жовтня 2016 року   м. Боярка

Про погодження інвестицій-
ної програми комунального під-
приємства «Боярка-Водоканал» 
на 2017 рік

Керуючись ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», відповідно 
до п. 3.2. Порядку розроблення, 
погодження та затвердження ін-
вестиційних програм суб’єктів 
господарювання у сфері тепло-
постачання, затвердженого На-
казом Міністерства регіональ-
ного розвитку, будівництва та 
житлово-комунального госпо-
дарства України від 14.12.2012 р.                                                                                       

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VIІ СКЛИКАННЯ

чергова 18 сесія
РІШЕННЯ № 18/598

від  25 жовтня 2016 року    м. Боярка

№ 630 та Постановою На-
ціональної комісії, що здій-
снює державне регулювання у 
сфері комунальних послуг від 
14.12.2012 р. № 381, розглянув-
ши звернення в. о. директора КП 
«Боярка-Водоканал», –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Погодити інвестиційну 

програму комунального під-
приємства «Боярка-Водоканал» 
на 2017 рік.

2. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
заступника міського голови за 
напрямком та на постійну де-
путатську комісію Боярської 
міської Ради з питань житло-
во-комунального господарства, 
енергозбереження та благо-
устрою міста.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА            О. О. ЗАРУБІН

Про внесення змін до рішення 
чергової 3 сесії Боярської міської 
ради VII скликання від 22.12.2015 
року № 3/18 «Про затвердження 
міського бюджету на 2016 рік»

Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 
Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Бю-
джетним кодексом України, рі-
шенням Боярської міської ради 
VII скликання від 22.12.2015 
року № 3/18 «Про затверджен-
ня міського бюджету на 2016 рік 
зі змінами, для забезпечення 
фінансування першочергових 
видатків бюджету, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА: 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
1. Внести зміни до функці-

ональної та економічної струк-
тури видатків загального фонду 
міського бюджету в межах пла-
нових асигнувань, а саме:

по КФК 250404 КЕКВ 2240 
зменшити асигнування на             
60 000,00 грн. (інші видатки)

по КФК 010116 КЕКВ 2210 
збільшити асигнування на               
60 000,00 грн. (придбання но-
утбуків для новостворених від-
ділів державного архітектур-
но-будівельного контролю та 
державної реєстрації, придбан-
ня ПММ)

по КФК 110502 КЕКВ 2282 
зменшити асигнування на            
35 000,00 грн. (програма розви-
тку культури)

по КФК 250404 КЕКВ 2210 
збільшити асигнування на           
35 000,00 грн. (придбання про-
дукції з символікою)

по КФК 100203 КЕКВ 2610 
зменшити асигнування на           
50 000,00 грн. (поточні транс-
ферти КП«БГВУЖКГ» на бла-
гоустрій міста ) 

по КФК 100103 КЕКВ 
2610 збільшити асигнування 
на 50 000,00 грн. (дотація КП 
«БГВУЖКГ» на придбання мате-
ріалів, необхідних для підготов-
ки до опалювального періоду)

2. Визначити розпорядни-
ком коштів міського бюджету 
по КФК 100203 КЕКВ 2610 у 
сумі 150 000,00 грн., виділе-
них на кронування дерев, КП 
«Міська ритуальна служба».

У зв’язку зі зміною розпо-
рядника коштів, зняти відпо-
відні кошторисні призначен-
ня по КФК 100203 КЕКВ 2610 
у сумі 150 000,00 грн. з КП 
«БГВУЖКГ». 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
3. Внести зміни до функціо-

нальної та економічної структу-
ри видатків спеціального фонду 
міського бюджету (бюджету 
розвитку) в межах планових 
асигнувань, а саме:

по КФК 150101 КЕКВ 3210 
зменшити асигнування на                                                              
130 000,00 грн. (капітальні транс-
ферти КП «Міська ритуальна 
служба» на реконструкцію фасад-

ної частини кладовища м. Боярка) 
по КФК 100203 КЕКВ 3210 

збільшити асигнування на                                                                         
130 000,00 грн. (капітальні 
трансферти КП «Міська риту-
альна служба» на капітальний 
ремонт фасадної частини кла-
довища м. Боярка) 

по КФК 100201 КЕКВ 3210 
зменшити асигнування на                  
60 000,00 грн. (капітальні транс-
ферти  КП «БГВУЖКГ» на 
утримання тепломереж) 

по КФК 150101 КЕКВ 3210 
збільшити асигнування на                
60 000,00 грн. (капітальні транс-
ферти КП«БГВУЖКГ» на ре-
конструкцію системи газопос-
тачання топкової гуртожитку 
по вул. Франка, 104)

по КФК 100203 КЕКВ 3210 
зменшити асигнування на               
160 530,00 грн. (капітальні 
трансферти  КП «БГВУЖКГ» 
на придбання техніки для діль-
ниці благоустрою) 

по КФК 180409 КЕКВ 3210 
збільшити асигнування на               
160 530,00 грн. (капітальні 
трансферти КП«БГВУЖКГ» на 
поповнення статутного фонду, 
сформованого раніше (додат-
кове обладнання до мінінаван-
тажувача AVANT)

по КФК 100400 КЕКВ 
3210 зменшити асигнування                                                            
238 095,00 грн. (капітальні 
трансферти КП «БОК» на капі-
тальний ремонт чоловічого від-
ділення)

по КФК 010116 КЕКВ 3132 
збільшити асигнування на           
176 931,00 грн. (додаткове фі-
нансування на капітальний 
ремонт приміщення за адре-
сою: вул. Грушевського, 39 –                                                                                   
85 363,00 грн. та капітальний 
ремонт приміщення РАЦСу – 
91 568,00 грн.)

по КФК 070101 КЕКВ 3132 
збільшити асигнування на             
61 164,00 грн. (капітальний ре-
монт музично-спортивної зали 
приміщення ДНЗ «Казка»)

Перенаправити:
Кошти в сумі 1 000 000,00 грн., 

виділені раніше як капітальні 
трансферти КП «Боярка-Водо-
канал» по КФК 100202 КЕКВ 
3210 на придбання насосів 
Pentax CA 100-250B Н=73 м 
ВНС 3, 5 на придбання основ-
них засобів, обладнання та 
приладів (у т. ч. перетворювачі 
частоти, насосного обладнання 
для свердловин, лабораторного 
обладнання та приладів, кон-
денсаторні установки, мийка 
високого тиску).   

4. Внести відповідні зміни 
до додатків 3, 6, 7 «Рішення про 
затвердження міського бюдже-
ту на 2016 рік».

5. Контроль за виконан-
ням даного рішення поклас-
ти на першого заступника 
міського голови Шульгу В. В. 
та профільну депутатську 
комісію з питань реаліза-
ції державної регуляторної 
політики у сфері господар-
ської діяльності, фінансів, 
бюджету, соціально-еконо-
мічного розвитку.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА          О. О. ЗАРУБІН

ПРОЕКТ
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 18 сесія

РІШЕННЯ № 18/596
від 25  жовтня  2016 року   м. Боярка

Про надання дозволу КП 
«БГВУЖКГ» на списання з балансу 
багатоквартирного будинку за адре-
сою: м. Боярка, вул. Полярна, 10 та 
передачу його в управління ОСББ 
«Боярка Полярна 10»

Керуючись ст. 144 Кон-
ституції України, Законами 
України «Про місцеве само-
врядування в Україні», «Про 
особливості здійснення права 
власності у багатоквартирно-
му будинку», «Про об’єднання 
співвласників багатоквар-
тирного будинку», відповід-
но до Порядку списання з 
балансу багатоквартирних 
будинків, затвердженого по-
становою Кабінету Міні-
стрів України від 20.04.2016 
р. № 301, Правил управ-
ління будинком, спорудою, 
житловим комплексом або 
комплексом будинків і спо-
руд, затверджених Наказом 
Міністерства з питань житло-
во-комунального господар-
ства України від 02.02.2009                                                                          
№ 13, розглянувши звернен-
ня голови правління ОСББ 
«Боярка Полярна 10» Бут Л. 
Я. та з метою забезпечення та 
реалізації прав співвласників 
багатоквартирних будинків 
на самостійне управління 
житловими будинками, – 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл комуналь-
ному підприємству «Боярське 
ГВУЖКГ» на списання з балан-
су багатоквартирного будинку 
за адресою: м. Боярка, вул. По-
лярна, 10. 

2. Доручити начальнику КП 
«БГВУЖКГ утворити комісію 
для списання багатоквартирно-
го будинку за вказаною адресою 
та передачі його в управління 
ОСББ «Боярка Полярна 10».

3. Утвореній комісії у двомі-
сячний термін з дня прийняття 
даного рішення:

3.1. Провести комісійний 
огляд будинку перед списанням з 
метою фіксації технічного стану.

3.2. За результатами роботи 
комісії скласти акт про списан-
ня багатоквартирного будинку 
за встановленою чинним зако-
нодавством формою.

3.3. Після закінчення 
процедури списання дано-
го будинку здійснити при-
ймання-передачу об’єкта 
за вищевказаною адресою в 
управління ОСББ «Боярка 
Полярна 10» з підписанням 
відповідного акта та переда-
чею документації на будинок.  

4. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
заступника міського голови за 
напрямком та на постійну де-
путатську комісію Боярської 
міської ради з питань житло-
во-комунального господарства, 
енергозбереження та благо-
устрою міста.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА            О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VIІ СКЛИКАННЯ

Чергова 18 сесія
РІШЕННЯ № 18/600

від 25 жовтня 2016 року   м. Боярка

Києво-Святошинський район 
отримає додаткові кошти для про-
ведення у 2017 році робіт з благо-
устрою. Цією радісною звісткою 
поділився на своїй сторінці у Фей-
сбуці народний депутат України 
Михайло Гаврилюк.

Депутат звернувся з подан-
ням щодо виділення додатково-
го фінансування й Кабінет Мі-

ністрів України дав позитивну 
відповідь.

Видатки вдалось збільшити з 
96 960 322 грн. до 123 863 702 грн. 

Селище міського типу 
Чабани для будівництва 
СЗОШ І-ІІІ ст. на 24 класи 
(720 учнів) по вул. Юності, 
5 отримає 11 310 000 грн. за-
мість раніше передбачених   
2 510 000 грн. 

Селище Гостомель зможе 
здійснити реконструкцію мере-
жі освітлення в’їзної групи по 
вул. Свято-Покровській, на це 
виділено 1 400 000 грн. 

Боярка отримає 1 280 000 грн. 
для проведення капітально-
го ремонту будівлі КП «Бан-
но-оздоровчий комплекс» 
по вул. Б. Хмельницького, 
111. 

ДОДАТКОВІ КОШТИ ДЛЯ РАЙОНУ Для с. Крюківщина перед-
бачено 1 200 000 грн. на капі-
тальний ремонт дороги від вул. 
Мічуріна, 12-а до м. Вишневого, 
а також 1 120 000 грн. на капі-
тальний ремонт тротуарів від 
вул. Балукова, 10 до вул. Черво-
ноармійської. 

Місцеві ради з радістю зу-
стріли цю звістку, адже це вели-
кі суми, які дають можливість 
провести помітну роботу в Ки-
єво-Святошинському районі. 
Перший крок на шляху до по-

зитивних змін зроблено, тепер 
важливо забезпечити якісне 
проведення згаданих робіт. 

Михайло Гаврилюк зазначив: 
«Сподіваюсь, що місцева влада 
сумлінно виконає свої обов’язки. 
Я ж, у свою чергу, контролювати-
му розподіл цих коштів і прошу 
громаду Києво-Святошинського 
району долучитись до цього про-
цесу, щоб вказані мною суми не 
осіли в кишенях».
Ірина Гриців, помічник-консультант 

народного депутата України
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Вітаємо Стрішну Катерину Омельянівну з 80-річчям
З повагою, голова Боярської міської організації інвалідів війни та учасників бойових дій Володимир Нурищенко

Про створення погоджуваль-
ної комісії з вирішення спірних 
питань, які виникли під час гро-
мадських слухань по проектах 
містобудівної документації

Відповідно до Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», Закону України 
«Про регулювання містобудів-
ної діяльності», Порядку про-
ведення громадських слухань 
щодо врахування громадських 
інтересів під час розроблен-
ня проектів містобудівної до-
кументації на місцевому рівні, 
затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 
25.05.2011 р. № 555 та у зв’язку 
із необхідністю вирішення 
спірних питань, які виникли 
під час громадських слухань по 
проектах містобудівної доку-
ментації:

1. Створити погоджувальну 
комісію із вирішення спірних 
питань, що виникли під час 
громадських слухань по проек-
тах містобудівної документації, 
а саме:

• «Внесення змін до проекту 
генерального плану м. Боярка»;

• Детальний план території, 
обмежений вул. Молодіжною, 
вул. Гоголя, вул. Дежньова та 
вул. Бульварною в м. Боярка;

• Детальний план території 
центральної частини міста з 
парком Перемоги між вул. Бі-
логородською та вул. Хрещатик 
в м. Боярка у складі згідно з до-
датком (додається).

2. Доручити комісії розгля-
нути пропозиції (зауваження) 
громадськості та прийняти рі-
шення про їх врахування або 
мотивоване відхилення.

3. Рішення погоджувальної 
комісії опублікувати в засобах 
масової інформації.

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

Додаток 
до розпорядження 

міського голови
від 31.10.2016 р. № 02-

14/300

Склад погоджувальної комісії:
ЗАРУБІН Олександр Олек-

сандрович – міський голова;
ШУЛЬГА Валерій Володи-

мирович – перший заступник 
міського голови;

РОМАНЮК Андрій Олек-
сандрович – начальник відділу 
містобудування, архітектури та 
землевпорядкування – голо-
вний архітектор;

СЕВЕРИНЕНКО Таїсія 
Олександрівна – головний спе-
ціаліст – землевпорядник відді-
лу містобудування, архітектури 
та землевпорядкування;

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
БОЯРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 31 жовтня 2016 року  

№ 02-14/300

ЯВОРСЬКА Катери-
на Євгенівна – провідний 
спеціаліст – архітектор 
відділу містобудування, 
архітектури та землевпо-
рядкування;

БЕЗВЕРХА Лілія Микола-
ївна – начальник юридичного 
відділу;

РЕМЕСЛО Павло Петро-
вич – головний спеціаліст відділу 
з питань житлово-комунального 
господарства, транспорту та над-
звичайних ситуацій;

ШПИЛЕВСЬКИЙ Іван Іва-
нович – директор УДНДІПМ 
«ДІПРОМІСТО» ім. Ю. М. Бі-
локоня;

АЙЛІКОВА Ганна Вітоль-
дівна – ГАП, КТН, керівник 
бригади АПМ № 3 УДНДІПМ 
«ДІПРОМІСТО» ім. Ю. М. Бі-
локоня;

НЕСТЕРЕНКО Анна Яків-
на – економіст, керівник АПМ № 
3 УДНДІПМ «ДІПРОМІСТО» ім.         
Ю. М. Білоконя;

БЄЛЯНОВСЬКА Людмила 
Миколаївна – керівник групи 
сектору транспорту УДНДІПМ 
«ДІПРОМІСТО» ім. Ю. М. Бі-
локоня;

БОРЕЦЬКИЙ Олександр 
Петрович – депутат міської 
ради;

СКРИННИК Олексій Григо-
рович – депутат міської ради;

СЕНЧУК В’ячеслав Мико-
лайович – представник громад-
ськості, архітектор;

КРИВЕНКО Олександр 
Олександрович – представ-
ник громадськості, архітек-
тор;

БІЛОУС Віктор Степано-
вич – представник громад-
ськості, генеральний дирек-
тор ТОВ «Дезіре», голова 
громадської ради «Ветеранів 
Києво-Святошинського ГУ 
МВС»;

ЯРОВИЙ Віктор Мико-
лайович – представник ГО 
«Громадянська позиція бо-
ярчан»;

ГАВРИЛЮК Ростислав 
Савелійович – представник 
ГО «Громадянська позиція 
боярчан»;

ВАЦКО Сергій Михайлович – 
представник ГО «Правий Сектор», 
учасник АТО;

ДАНИЛОВ Андрій Ігорович – 
представник громадськості;

БОРИСЕНКО Сергій Пет-
рович – представник громад-
ськості;

ЛЯХОВСЬКА Марина Воло-
димирівна – представник гро-
мадськості;

ОСИПЕНКО Віктор Пет-
рович – представник громад-
ськості, архітектор;

СКОЧИНСЬКА Юлія Воло-
димирівна – представник гро-
мадськості;

СТАНКЕВИЧ Іван Олексі-
йович – представник ГО «Мо-
лодь Боярки»;

ЖИГІНАС Дмитро Станіс-
лавович – голова ГО «ВелоБо-
ярка»;

ЛАХТАДИР Ангеліна Мико-
лаївна – голова ГО «Центр роз-
витку громад»;

ТЕТЯНЮК Сергій Михайло-
вич – представник громадськості.

28 жовтня нижній зал рес-
торанно-готельного комплексу 
«Екватор» поринув у справжню 
осінню феєрію, де були гарбузи і 
осіннє листя, творча й концепту-
ально оформлена зона фотосесій, 
інсталяції й картин. 

Але найголовніше – там 
витав дух свята – Осіннього 
Жіночого Форуму. Це вже чет-
вертий захід, організований 
громадською організацією «Бо-
ярський простір» та її керівни-
ком Наталією Серватович за 
підтримки заступника міського 
голови Тетяни Кочкової. Ор-
ганізатори вже здобули певний 
досвід у проведенні подібних 
форумів, у залі панувала неви-
мушена, дружня атмосфера. 

Цього разу до чарівних бояр-
ських жінок завітала бізнес-тре-
нер, блогер з Миколаєва Євгенія 
Бардіна, яка у цікавій та доступ-
ній формі розповіла про архетипи 
жінок і чоловіків, як за зовнішнім 
виглядом людини визначити, що 
важливо в даний момент для неї, 
а що для вас. Причому на прак-
тиці ці знання можна використо-
вувати як у особистих стосунках, 
так і бізнесі. Для закріплення 
теорії учасниці брали участь в об-
говореннях, швидко та успішно 
виконували складні завдання.

Оскільки Форум – це гарна 
нагода зустрітись і поспілкува-
тись з друзями, а також завести 
нові знайомства, то засновниця 
«Боярського простору» Людми-
ла Ященко, фахівець із грудно-

го вигодовування, повідомила 
присутнім, що незабаром від-
будеться відкриття у Боярці Су-
часного сімейного центру. Тут 
заплановано створити для жі-
нок комфортний простір, почи-
наючи від вагітності, до творчо-
го розвитку всіх членів родини.  

Усе почуте на форумі учасниці 
могли обговорити на кавових пау-
зах із шампанським та смаколика-
ми від пекарні «Котофей», а також 
взяти собі на згадку та поділитися 
із друзями та рідними печивом із 
пророцтвом. Такою нагодою ско-
ристалися присутні та понесли з 
собою у ці осінні дні примхливого 
жовтня часточку енергії та тепла, 
щоб зустрітись вже на Зимовому 
жіночому форумі!

Ольга Городня

ОСІННЯ МУЗА ЗАВІТАЛА ДО БОЯРКИ

22-23 жовтня в приміщенні 
Мистецького центру Вінницько-
го державного педагогічного уні-
верситету ім. М. Коцюбинського 
відбувся ІІІ Всеукраїнський ба-
гатожанровий конкурс мистецтв 
«Єднаємо серця». 

Участь у мистецькому за-
ході взяли солісти та творчі 
колективи з Київської, Одесь-
кої, Львівської, Хмельницької, 
Житомирської, Тернопільської, 
Дніпропетровської, Черкась-
кої, Полтавської, Запорізької та 
Миколаївської областей Украї-
ни. Вони приїхали позмагатися 
за перемогу в жанрових конкур-
сах з хореографічного, вокаль-
ного, театрального, циркового 
та інструментального мистецтв.

Боярку на вокальному кон-
курсі представили два дитячих 
творчих колективи ЦТМ Обе-
ріг», а також дорослий колек-
тив – вокальний гурт «Тріо-
Ріо». Вихованці народної студії 

естрадно-народного співу «Пер-
лина» під керівництвом Оксани 
Нурищенко привезли з Вінниці 
чимало нагород. Перші місця у 
своїх вікових категоріях посіли 
солістки Анжеліка Плєвако та 
Марія Алейнік, дует «Сяйво» 
(Яна Бобренко, Марія Алєйнік) 
і дует у складі: Анжеліки Плєва-
ко та Сергія Павловича. Друге 
місце виборола Катерина Фаю-
ра і почесне третє дісталося Ми-
колі Шатковському.

Вокальна студія «Діамант» 
під керівництвом Катерини 
Криворучко також виступила 
успішно. Перші місця посіли 
солістки Марія Осика, Анас-
тасія Гранюкова, Анастасія та 
Дар’я Мельникови. Друге місце 
виборов ансамбль «Дореміфа-
солька» та солістка Валентина 
Шуляк, почесне третє дісталося 
Денису Сергєєву.

Вокальний гурт «ТріоРіо» у 
складі Оксани Нурищенко, Те-
тяни Зубкової і Людмили Яко-
венко у своїй віковій категорії 
виявився найкращим, що за-
свідчило отримане перше місце. 

Фестиваль організований 
громадською організацією «Єд-
наємо серця». Головна мета ді-
яльності організації полягає у 
розвитку та популяризації на-
ціональної української куль-
тури, виявленні, заохоченні та 
підтримці талановитих дітей і 
молоді в різних видах мистецтв. 

ВІННИЦЯ ЄДНАЄ СЕРЦЯ
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За сприяння Центру допомоги 
учасникам АТО, який діє при Бояр-
ській міській раді, дітям з багатодіт-
них родин та дітям учасників АТО були 
надані безкоштовні квитки для відві-
дання цирку на воді 28 та 29 жовтня. 

Завдяки такій турботі влади, 
178 осіб отримали можливість 
вирушити в казкову подорож з 
інтригуючою назвою «Острів 
скарбів». 

Не лише діти, а й дорос-
лі аплодували веселому клоуну, 
пухнастому єнотові та флегма-

КВИТКИ НА ВИСТАВУ – 
ПОДАРУНОК ВІД ВЛАДИ

тичному крокодилові; спосте-
рігали, затамувавши подих, за 
повітряною гімнасткою під ку-
полом цирку; дружно сміялися 
з витівок нявчиків та гавчиків і 
охоче гладили велетенських змій! 

Діти вповні скористалися 
можливістю, наданою Бояр-
ською міською радою, щоб 
отримати неймовірні вражен-
ня та задоволення не лише від 
циркової вистави, але й від 
казково-феєричного шоу фон-
танів, лазерного, вогняного та 
3-D шоу. 

26 жовтня в приміщенні дитячої 
бібліотеки відбулася зустріч юних 
читачів з поетом, перекладачем, жур-
налістом тижневика «Слово Просвіти» 
Надією Володимирівною Кир’ян. 

Того дня до читальної зали 
завітали учні 4-А класу Бояр-
ського навчально-виховного 
комплексу «Колегіум – загаль-
ноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 3» разом зі своєю вчитель-
кою Оленою Рябовою. 

А до них на зустріч, разом 
з Надією Кир’ян, прийшли 
дракончик і киця, восьми-
ніг і мишка, риба-кит, равлик, 
пінгвінчик, тушканчик і навіть 
гном та зоря! Тобто, герої ци-
клу дитячих віршів Надії Во-
лодимирівни про тварин. Саме 
вони стали приводом до сер-
йозної, але такої цікавою роз-
мови. Про що? Про письмен-
ників та літературу, про вірність 
та зраду, про взаєморозуміння 
та взаємодопомогу, про любов 

З НАЙМЕНШИМИ – ПРО НАЙВАЖЛИВІШЕ

до Батьківщини. А також про 
те, що в нашому житті є багато 
радості, яку треба просто вміти 
побачити.

На згадку про цю зустріч юні 
читачі подарували своїй гості 
квіти, а також хорове виконан-
ня поезії Т. Шевченка «Зоре 
моя вечірняя». А Надія Володи-
мирівна дітям подарувала свою 

нову книжку «Свято споминів» 
та книгу пісень з нотами на її      
вірші «Гойдолочка». 

Після зустрічі з цікавою лю-
диною маленькі слухачі зали-
шилися в бібліотеці. Для чого? 
Звісно ж, щоб почитати! І, ма-
буть, це є найкращим доказом 
того, що подібні зустрічі варто 
проводити.

28 жовтня в Боярському НВК 
«Колегіум – ЗОШ І-ІІІ ступенів           
№ 3» відбувся Києво-Святошин-
ський районний відбірковий 
етап Київського обласного про-
форієнтаційного змагально-мо-
тиваційного заходу серед учнів-
ських команд у 2016 році «Обери 
майбутнє», організований відді-
лом освіти Києво-Святошинської 
РДА та Києво-Святошинським 
районним центром зайнятості.

Перед початком гри учас-
ників привітали голова журі 
Ігор Незабитовський, методист 
РМЦ відділу освіти Києво-
Святошинської райдержадмі-
ністрації та Андрій Іванов, в. о. 
директора Києво-Святошин-
ського районного центру зай-
нятості. 

Захід мав багато спільного 
з улюбленою багатьма поко-
ліннями грою «КВК». Зокрема, 
команди-учасниці заходу «Обе-
ри майбутнє» змагалися в кон-
курсах «Візитівка», «Конкурс 
капітанів», «Реклама професії».

Учасниками районного від-
біркового етапу змагально-мо-
тиваційного заходу стали 9 ко-
манд: «Вітаміни» Боярського 
НВК «Колегіум – ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 3», «Вишня сіті» 
Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів № 4, «О’Кей» Вишнівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, «Див-
ні діти» Горенської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, «Копи» Дмитрівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, «Фреш» 
Музичанської ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів, «Фортуна» Шпитьків-

ОБЕРИ СВОЮ МАЙБУТНЮ ПРОФЕСІЮ

ської ЗОШ І-ІІІ ступенів, «Під 
напругою» Михайлівсько-Ру-
бежівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
«Мрія» Юрівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів. 

Усі команди показали над-
звичайно цікаву та напружену 
боротьбу за звання переможців 
змагально-мотиваційного за-
ходу. За словами членів журі, 
цього року значно зріс рівень 
команд-учасниць, активніше і 
змістовніше велася підготовка 
учасників до змагань.

Відбулося справжнє свято 
гумору, творчих ідей школярів 
щодо уявлення та знань про 
світ професій.

Команди розкрили своє 
бачення про значення май-
бутньої професії. Електрик, 
вчитель, ветеринар, поліцей-
ський, лікар… Ці та багато ін-
ших професій, актуальних на 
ринку праці району, за допо-
могою гумору репрезентували 
глядачам учасники відбірко-
вого етапу. «Ким бути?» – най-
головніше питання для ниніш-
ньої молоді.

На конкурсі оцінювалися 
тематична спрямованість, твор-
чий підхід, виконавська май-
стерність та артистизм, а також 
винахідливість, нестандарт-
ність мислення, гумор, сатира, 
грамотне використання профо-
рієнтаційних термінів.

Переможцем гри стала ко-
манда «Вітаміни» Боярського 
НВК «Колегіум – ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 3», яка візьме участь 
у першому півфіналі обласно-

го етапу. Вітаємо її керівників 
Вікторію Кучеренко та Оксану 
Мирончук. За крок до пере-
моги була команда «Фортуна» 
Шпитьківської ЗОШ, яка здо-
була друге місце. Почесне третє 
місце зайняли команда «Ви-
шня-сіті» Вишнівської ЗОШ    
№ 4 та «О’Кей» Вишнівської 
ЗОШ № 3.

Блискавична атмосфера 
заходу, бурхливі емоції вбо-
лівальників були віддзерка-
лені в заключних коментарях 
членів журі: методистів РМЦ 
відділу освіти Києво-Свя-
тошинської райдержадміні-
страції Галини Байрамової, 
Тетяни Гончарук, заступни-
ка директора Києво-Свято-
шинського районного цен-
тру зайнятості.

Глядачі та журі були вра-
жені кмітливістю учасників, 
дотепністю капітанів та ціка-
вими музичними компози-
ціями, адже захід не просто 
об’єднав молодь та подарував 
нових друзів, а й дав можли-
вість зануритися у різнома-
нітний світ професій, про-
явити власні таланти.

Організатори заходу щиро 
вдячні колективу Боярського 
НВК «Колегіум – ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 3» в особі директора 
Стелли Михайлової за належне 
забезпечення проведення за-
ходу.

Ігор Незабитовський,
методист районного 
методичного центру

Щодня підрозділи ДСНС Укра-
їни ліквідовують сотні пожеж 
по всій території країни, значна 
частка яких виникає саме у жит-
ловому секторі. Так, з початку 
року в Україні виникло 60 068 
пожеж, з яких 20 108 – у житло-
вому секторі. Внаслідок пожеж 
вже загинуло 1 тис. 057 людей та 
постраждало 872. 

Зазвичай причиною виник-
нення пожеж у житловому секто-
рі є нехтування громадянами еле-
ментарних правил пожежної та, в 
першу чергу, власної безпеки. Па-
ління у ліжку, перенавантаження 
або несправність електромережі 
часто призводять до пожеж у по-
буті. Крім того, особливої акту-
альності питання протидії поже-
жам у житловому секторі набуває 
з початком похолодання та зни-
ження температурних показників. 
Адже часто для обігріву власних 
помешкань люди використову-
ють саморобні або несертифіко-
вані електрообігрівачі, а також 
порушують правила експлуатації 
пічного опалення.

Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій вко-

тре застерігає громадян дбати 
про належний протипожежний 
стан власних помешкань, до-
тримуватись правил пожежної 
безпеки в побуті: 

• не паліть у ліжку;
• слідкуйте за станом та 

справністю електромережі;
• у разі виходу з приміщень 

не залишайте ввімкненими те-
левізори, праски тощо;

• використовуйте для обігрі-
ву помешкань тільки сертифі-
ковані електрообігрівачі;

• дотримуйтесь правил по-
жежної безпеки при викорис-
танні індивідуальних систем 
опалення та систем пічного 
опалення;

• намагайтеся уникати пере-
вантаження електричних ме-
реж, не вмикайте одночасно 
побутові електроспоживачі ве-
ликої потужності.

Лише виконання елемен-
тарних правил пожежної та 
власної безпеки зможе збе-
регти ваше життя та майно від 
вогню.

Києво-Святошинський 
РВ ГУ ДСНС України 

у Київській області

ДОТРИМУЙТЕСЬ ПРАВИЛ 
ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ У ПОБУТІ



ГОРОСКОП 
Овен

Ви матимете яскраве уявлення про кінцевий 
результат ваших починань і проектів. Підтримка 
може надійти з найбільш несподіваного джере-
ла. У цей період ви неймовірно ініціативні і ці-
леспрямовані – спрямуйте цей заряд у потрібне 
русло. Немає нічого гіршого, ніж нереалізова-
ний потенціал!

Телець
У вас буде нагода поглянути на своє життя 

під абсолютно новим кутом – не пропустіть цей 
шанс! Скориставшись ним, ви зможете здій-
снити у своєму житті дуже серйозні зміни. Вда-
лий час, щоб розумно розпорядитися фінанса-
ми. Головне – не хвалитися своїм матеріальним 
добробутом.

Близнюки
У вашому житті можуть з’явитися дуже ці-

каві особистості, і ви будете годинами спілку-
ватися з цими новими людьми. Здатність жар-
тувати допоможе розтопити лід у відносинах і 
налагодити з ними контакт. У вас прокинеться 
дух підприємництва, доведеться попрацювати 
«мозковим центром».

Рак
Ви будете черпати натхнення буквально в 

усьому, це надаватиме оптимізму і віри в май-
бутнє всім, хто вас оточує. Конфлікт через дріб-
ницю з близькою людиною може бути прямим 
наслідком прихованих негативних емоцій. Ви 
можете ігнорувати проблему або глянути їй в 
обличчя, вирішивши її раз і назавжди. 

Лев
Стережіться «благих намірів» у відносинах з 

іншими людьми, вони можуть цього не зрозу-
міти. Намагання справити позитивне враження 
на інших людей вимагатиме багато зусиль. Ко-
мусь із ваших друзів, які знаходяться у пошуку 
любові, ви зумієте підібрати ідеального канди-
дата на роль другої половинки.

Діва
У вашому житті може спалахнути неза-

бутній роман, тому не допускайте, щоб ваша 
скромність стояла на шляху щастя. Виходьте за 
рамки, які ви самі для себе встановили, вас ото-
чує цілий світ, який тільки і чекає, щоб ви поча-
ли з ним знайомитися! Приділяйте увагу дріб-
ницям, не накопичуйте невирішені проблеми.

Терези
Ви будете сповнені впевненості в своїх си-

лах, і якщо хтось із оточення буде сумнівався у 
вас, ви зумієте довести зворотне. Намагайтесь 
зберігати концентрацію, ваші проблеми не ви-
рішаться самі собою. Прагнення отримувати 
від життя максимум задоволення вкладайте в 
рамки свого бюджету.

Скорпіон
Постарайтеся зняти напруженість з колиш-

нім партнером чи колегою, перш ніж вона пере-
росте в щось більш серйозне. Нині ви дуже спо-
стережливі та уважні. Побачений вами дрібний 
нюанс допоможе вашому оточенню заощадити 
масу часу, грошей і сил.

Стрілець
Вдалий час, щоб розробити новий план нако-

пичення заощаджень або змінити чинний. Дуже 
скоро у вас можуть виникнути якісь непередба-
чені витрати, до яких варто підготуватися. Оригі-
нальний підхід до виконання своїх справ і турбот 
допоможе вам швидко з ними усіма впоратися. 

Козеріг
У реалізації ваших стратегій і тактик намі-

титься відчутний прогрес, і ця обставина вас 
порадує. Зазвичай, ви є досить прямолінійною 
людиною, але у цей період ви будете куди більш 
делікатні і тактовні. І ця новознайдена дипло-
матичність дозволить вам досягти справді не-
бувалих висот.

Водолій
Втома знизить вашу здатність справлятися 

з деякими своїми проектами і справами, але ви 
не станете кидати їх на півдорозі. Це та ситуа-
ція, коли потрібно продовжувати вперто йти по 
вибраній дорозі. Після того, як ви розберетеся з 
усіма своїми турботами і справами, відпочиньте 
в колі сім’ї. 

Риби
Вам подобається допомагати іншим людям, 

але ви не любите, коли вам сідають на шию. 
Тому, коли хтось буде нав’язливо звалювати на 
вас свої проблеми, проявіть твердість і постійте 
за себе. Ці дні ідеально підійдуть для того, щоб 
побалувати себе. Порадуйте себе тим, чим не 
зможе порадувати вас ніхто інший.
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Замовлення 

ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ В ГАЗЕТІ 
      «БОЯРКА-ІНФОРМ»

12 ЛИСТОПАДА О 15 ГОД. 
У ПРИМІЩЕННІ 

БОЯРСЬКОЇ ЗОШ № 5 
відбудеться звітний 

КОНЦЕРТ АНСАМБЛЮ «СУЗІР’Я» 
(керівник – заслужений 

працівник культури України 
Алла Бібік) 

та юних зірочок колективу

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

ПЕРЕДПЛАТИ ГАЗЕТУ 

РІДНОГО МІСТА

СТАРТУВАЛА ПЕРЕДПЛАТНА 
КАМПАНІЯ 2017 РОКУ

НАШ ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС: 98573
Вартість передплати на рік — 70 грн. 08 коп.

ТЕЛ.:  47-079

ГАРБУЗОВА ЗАПІКАНКА З СИРОМ І ЯБЛУКАМИ
Якщо у вашій сім’ї люблять і сир, і гарбуз, то поєд-

нання цих продуктів в такій чудовій страві, напевно всім 
припаде до смаку. Рецепт особливо актуальну в сезон 
гарбуза.

ГОТУЄМО СМАЧНО

Приготування:
Гарбуз очистити і порізати кубиками, відварити до 

готовності. Додати половину цукру, манну крупу і по-
дрібнити за допомогою блендера, накрити кришкою і 
дати постояти хвилин 20 для набухання манки.

Додати 1 яйце, ваніль і 3 ст. л. сухарів.
Почищені яблука покришити великими скибочка-

ми, скропити лимонним соком, прогріти на сковорідці.
Білок з другого яйця збити в міцну піну, а жовток 

розтерти з сиром і цукром, що залишився. Змішати 
сирну масу з білком.

Форму змастіть вершковим маслом, посипте суха-
рями, викладіть гарбузову масу рівним шаром, при-
трусіть корицею, потім яблука і знову корицею, тепер 
викладіть сирну масу і ставте в розігріту до 200°C духов-
ку на півгодини. Якщо буде швидко рум’янитися верх, 
накрийте фольгою.

Готова запіканка повинна повністю охолонути до 
подачі її на стіл!

Інгредієнти:
Гарбуз (очищений) – 1 кг
Манна крупа – 100 г
Сир – 500 г
Кислі яблука – 8 штук
Яйця – 2 штуки

Панірувальні сухарі – 3 ст. л.
Цукор – 4-6 ст. л.
Ванільний цукор – 10 г
Кориця – 2 ст. л.
Сік лимона
Вершкове масло для змащування форми


