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Олександр, 
будівельник, 48 років:
«Організація цьогорічного Дня 

села мені дуже сподобалась. Від-
чувалась підтримка більш досвід-
ченого сусіда – Боярки. Програма 
свята була цікавою і насиченою. 
Мені сподобалась згуртованість, з 
якою святкували малютянці та бо-
ярчани. Отже, і працювати разом 
ми зможемо.

Малютянці та Боярці пот-
рібно об’єднатися. Це одно-
значно! У нас немає ні дитсадка, 
ні лікарні. На роботу, у магази-
ни ми їдемо до Боярки, до бояр-
ських шкіл возимо своїх дітей. 
Об’єднання Боярки та Малю-
тянки – це справа часу».

***
Надія, 
музейний працівник, 42 роки:
«Свято пройшло гарно і весе-

ло. Була дуже урочиста Служба 
Божа у церкві з нагоди храмово-
го свята. Запам’яталися козаки 
та козачата. Особливо сподобав-
ся концерт за участі гостей і, зо-
крема, боярчан.

Дуже приємно, що Бояр-
ка долучилася до святкування 
Дня села Малютянки. Бачу 
хороше майбутнє в об’єднанні 
наших населених пунктів. Як 
зможе маленька Малютянка 
вижити сама?»  

***
Іванна Коновалова, 
художній керівник малютян-

ського ансамблю «Журавка»:
«День села в Малютянці, по-

чинаючи з 2006 року, традицій-
но відзначають 14 жовтня на 
Покрову. Всі жителі вже звикли 
і чекають свята з нетерпінням, 
незважаючи на те, що зазвичай 
в цей день холодна погода.

Особливістю святкування є 
посвята першокласників у ко-
зачата. І це відбувається саме 
на Покрову. Річ у тім, що в 
Малютянській ЗОШ діє учнів-
ське самоврядування у формі 
Козацької республіки, а кожен 
клас у школі – це окремий ку-
рінь, який носить ім'я якогось 
гетьмана. Тож церемонія по-
святи – це подія, якої діти че-
кають з нетерпінням.

Цього року Боярка по-
сусідськи долучилася до нашого 
свята, дуже доречною була допо-
мога в організації свята – хороша 
сцена, якісний звук. Цікавим був 
і концерт завдяки участі боярчан 
та запрошених артистів. Хоча 
Малютянка пишається власни-
ми талантами. 

Про об’єднання територі-
альних громад можу сказати, 
що це питання дуже важливе, 
можливо, через це люди так 
довго вагаються. Адже добробут 
жителів територій ОТГ залежа-
тиме від порядності майбутньо-
го голови ОТГ. Тож людей мож-
на зрозуміти».

ДУМКИ З
ПРИВОДУ

Цьогорічне святкування Дня 
села в Малютянці завдяки жите-
лям найближчого сусіда – Боярки —                                                                              
стало особливим. Адже саме бо-
ярчани виступили з ініціативою 
поєднати День села з Днем сусіда.

Для сельчан 14 жовтня – це 
не лише День села, а й храмо-
ве свято. Тож урочисту частину 
свята зверненням до односель-
ців розпочав настоятель Свято-
Покровського храму Київсько-
го Патріархату с. Малютянка                
о. Андрій Ціко. 

Зі святом жителів Малю-
тянки привітав заступник голо-
ви Києво-Святошинської РДА 
Михайло Лєзнік. Сільський 
голова Малютянки Микола 
Юхименко, вітаючи односель-
ців зі святом, відзначив кращих 
працівників села та бійців АТО. 
Також до всіх присутніх звер-
нувся Боярський міський голова 
Олександр Зарубін. Він привітав 
сусідів з такою великою кількіс-
тю свят, які припали саме на 14 
жовтня, і висловив надію щодо 
створення об’єднаної територі-
альної громади у складі Боярки 
та Малютянки.

Впродовж всього свята 
на майданчику біля Свято-                                                        
Покровської церкви діяли фо-

СВЯТО ОБ’ЄДНАЛО ДВІ ГРОМАДИ

то-зона в українському стилі, 
майстер-клас з гончарства, ви-
ставка-продаж ексклюзивних 
гончарних виробів від бояр-
ського гончара Віктора Чорного 
та різноманітні розваги для ді-
тей. Усіх охочих пригощали ко-
зацьким кулішем від Малютян-
ської сільської ради. Боярчани 
частували дітей смаколиками та 
дарували сусідам прапорці і фо-
тоальбоми про Боярку.

Святковий концерт відкри-
ли давні добрі друзі Малютян-
ки — народні ансамблі танцю 
«Міленіум» та «Бориспільські 
молодички» з м. Бориспіль.

Гостей та односельців пора-
дували виступи учнів Малютян-

ської ЗОШ. На першокласників 
чекала традиційна та важлива 
подія – посвята у козачата, яку 
здійснили представники козаць-
кої старшини Боярської козаць-
кої Січі. Символічну мистецьку 
естафету з рук юних малютян-
ських артистів прийняли старші 
товариші – вокальний ансамбль 
«Журавка» с. Малютянка.

Феєричну кульмінацію свя-
та малютянцям подарувала 
концертна програма, запро-
понована Боярською міською 
радою. Концерт відкрив юний 
читець Назарій Антипов. Ви-
ступили: вихованці вокальної 
студії «Зорепад» Боярського 
будинку культури Тома Пет-
риченко, Юля Шиманська та 
Саша Вигорницька; співачки 
Олена Дем’янова, Наталія Го-
ренко, Мар’яна Слєпова, Юлія 

Вишнякова, Валерія Гоц, Анна 
Гранюкова та Микола Бог-
ма, вокальний гурт «ТріоРіо» 
у складі Людмили Яковенко, 
Оксани Нурищенко та голови 
ГО «Боярське Мистецьке Брат-
ство», поетеси, автора-вико-
навця Тетяни Зубкової та керів-
ника гурту Майї Іваненко.

Свої голоси у святковий вінок 
вплели вихованці Шпитьківської 
школи мистецтв: Єгор Корней-
чук, Аліна Левківська, Михайло 
Белошапка, Яна Брилицька.

Ведучий «боярського блоку» 
концерту Максим Коваленко 
блискуче впорався зі своїм зав-
данням. І завдяки йому навіть 
невеличка проблема з апарату-
рою перетворилася на запаль-
ний флешмоб, який об’єднав у 
танці малютянців та боярчан.
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За першу половину жовтня 
2017 року працівниками вироб-
ничих дільниць:

• своєчасно усунено аварій-
ні ситуації, а саме: проведені 
роботи із заміни засувок мере-
жі опалення у будинках по вул. 
Мазепи, 14; 16; 18, замінено ді-
лянку мережі водовідведення у 
будинку по вул. Молодіжній, 65, 
п. 4; замінено ввідний пристрій 
ліфта по вул. Білогородській, 51 
к. 3, п. 1; поновлено електро-
щитові у будинку по вул. Коно-
вальця, 26; 

• проведена заміна лінолеуму 
в кабіні ліфта по вул. Білогород-
ській, 25, п. 2;

• замінено освітлення на 
LED-лампи сходових клітин у 
будинках по вул. Лінійній, 28, п. 
1, 2, 3; Білогородській, 27, п. 3; 
закінчуються підготовчі робо-
ти із встановлення LED-ламп у 
будинках по вул. Седова, 9; 11; 
13, заплановано встановлення 
ламп освітлення в будинку по 
вул. Гоголя, 78; 

• на котельні «Новозбудова-
на», топка Франка, 104 змонто-
вано заземляючі пристрої;

• теплотраси від котелень 
«Новозбудована», «Космос» за-
повнені водою та готові прий-
няти теплоносій;

• завершено ремонт під’їзду 
будинку по вул. Незалежності, 11;

• проводяться роботи з бла-
гоустрою скверу по вул. Сагай-
дачного, видалено 5 дерев, про-
водиться кронування дерев;                         

• по вул. Шкільній тривають 
роботи з підготовки вулиці до 
асфальтування;

• у межах проведення осін-
нього місячника благоустрою 
в м. Боярка дільницею благо-
устрою ліквідовано 9 несанкці-
онованих сміттєзвалищ, виве-
зено 720 м3 відходів;

• у парках та скверах міста 
прибрано територія приблизно 
40 тис. м2, газонів – 12 тис.м2, 
квітників – 1400 м2.

Роботи з благоустрою міста 
тривають.

КП «БГВУЖКГ» ПОВІДОМЛЯЄ

Розпочато капітальний ремонт 
з розширенням відрізку дороги Боярка-Білогородка.

ФОТОФАКТ

Відповідно до пункту 25 
«Правил обліку громадян, які 
потребують поліпшення жит-
лових умов і надання їм жилих 
приміщень в Українській РСР», 
затверджених Постановою 
Ради Міністрів Української 
РСР від 11.12.1984 року № 470, 
виконавчим комітетом Бояр-
ської міської ради в період з                  
1 жовтня до 31 грудня 2017 року 
проводиться перереєстрація 
громадян, які перебувають на 
квартирному обліку, в ході якої 
перевіряються їх облікові дані. 

Мешканцям міста Боярка, 
які перебувають на квартирно-

му обліку, до 31 грудня 2017 року 
необхідно звернутися до ви-
конавчого комітету Боярської 
міської ради (каб. № 9, телефон 
для довідок (04598) 40-650) для 
уточнення облікових даних в 
справах квартирного обліку. 

Для перевірки облікових да-
них громадяни подають наступні 
документи:

• довідку з місця проживання 
про склад сім’ї та реєстрацію;

• довідки з місця роботи по-
внолітніх членів сім’ї (в довідці 
вказується: де, з якого часу, на 
який посаді працює особа, чи 

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН, ЯКІ ПеРеБУВАюТЬ НА КВАРТИРНОМУ ОБЛІКУ, 
ЯКІ ПОТРеБУюТЬ ПОЛІПшеННЯ ЖИТЛОВИх УМОВ

перебуває на квартирному об-
ліку за місцем роботи);

• копія документу із зазна-
ченням загальної та жилої пло-
щі житлового приміщення (тех-
нічний паспорт або будинкова 
книга);

• копія паспорта 
всіх повнолітніх;

• копія 
ідентифікаційного коду;

• копія свідоцтва 
про народження 
неповнолітніх дітей; 

• за наявності пільги, 
надати копії 
відповідних документів.

Триває підготовка буді-
вель водоканалу до роботи 
в зимовий період. Завер-
шується ремонт покрівель 
ВНС-2, лабораторного кор-
пусу очисних споруд, ряду 
трансформаторних під-
станцій.

Завершується ремонт ава-
рійної ділянки водогону побли-

зу вул. ІІ Піщана в історичній 
частині Боярки.

Відбувається паспортизація 
та процес отримання спецдоз-
волів на експлуатацію транс-
форматорних підстанцій. За-
вершити цю роботу планується 
до кінця листопада.

Вдруге за рік з метою покра-
щення якості води розпочато 

КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ» ПОВІДОМЛЯЄ 

Тема забезпечення місцем в 
ДНЗ боярських дітей завжди була 
вкрай актуальною. Як зізнається 
заступник міського голови з со-
ціальних питань Тетяна Кочкова, 
саме з проблемою прийому до 
дитсадка вона зіткнулася з перших 
днів своєї роботи на цій посаді. 
Про перспективи розвитку міських 
ДНЗ розповідає Тетяна Кочкова:

«У Боярці вже другий рік за-
рахування дітей до дошкільних 
навчальних закладів відбуваєть-
ся згідно з вимогами відповідно-
го Положення, ухваленого Бо-
ярською міською радою. Коли 
ми його затверджували, керува-
лися принципом пріоритету бо-
ярських малюків на прийом до 
міських дитсадків. Також було 
визначено пільгові категорії ді-
тей, які мають першочергове 
право на вступ до ДНЗ. Це – діти 
з багатодітних родин, діти учас-
ників АТО, діти працівників ко-
мунальних підприємств.

Цей підхід виявився виправ-
даним. Адже населені пункти, 
розташовані навколо Боярки, 
нині активно розвиваються, але 
чомусь без врахування соціаль-
ної інфраструктури. Будуються 

багатоповерхові будинки, та не 
будують дитячі садки і школи. 
Ми спостерігаємо великий на-
плив заяв від батьків з інших 
населених пунктів, які шукають 
місце для своїх дітей у бояр-
ський ДНЗ.

Якщо минулого року зага-
лом надійшло 490 таких заяв, то 
станом на 1 жовтня прийнято 
вже 624 заяви, і вони продовжу-
ють надходити. Прийом заяв 
та документів на вступ до ДНЗ 
здійснює міський Центр надан-
ня адміністративних послуг.

Варто нагадати, що до роз-
гляду приймалися заяви, які 
надходили в період з 1 січня до 
31 травня. Відбувалися засідан-
ня комісії, завідуючі проводили 
збори, формували списки. 

Але заяви надходили і після 
цього терміну і, зокрема, від 
не жителів Боярки. Нині заре-
єстровано 62 заяви від жителів 
з інших сіл: Малютянки, Тара-
сівки, Нового, Бобриці, Глева-
хи, Білогородки, Віти Пошто-
вої, Софіївської Борщагівки, 
Гатного, Святопетрівського та 
навіть з Вишневого,

За результатами роботи ко-
місії, цього року направлення 
до дитсадків отримали тільки 
діти боярчан. Але 38 направлень 
батьки – жителі нашого міста – 
досі не забрали. Торік була така 
ж ситуація, чверть направлень 
батьки так і не забрали і, відпо-
відно, діти до дитсадків так і не 
прийшли. 

Маємо ситуацію, коли не-
дисципліновані батьки займають 
місця замість тих, хто дійсно пот-
ребує місця в дитсадку. І, зокре-
ма, з інших населених пунктів.

У середніх і старших групах 
є діти з інших населених пунк-

КОГО ПРИЙМАТИМУТЬ У ДНЗ 

чистку та хлорування резервуа-
рів чистої води та водонапірних 
веж на ВНС-2, ВНС-3, ВНС-4 
та ВНС-5.

Підприємство постійно сти-
кається з проблемою крадіжки 
каналізаційних люків. З початку 
року вже вкрадено 14 люків. Про-
водяться роботи щодо їх заміни.

тів, які вступили до дитсадків у 
попередні роки. Це переважно 
малеча з Тарасівки, де введено 
в експлуатацію багато нового 
житла, з Малютянки, де взагалі 
немає дитсадка.

Початок навчального року 
для дитсадків виявився непро-
стим. Я вдячна батькам за розу-
міння ситуації. Адже утеплення 
дитсадків коштом бюджетів ви-
щих рівнів розпочалося лише 
в серпні. І це жодним чином 
не залежало від міської влади.  
ДНЗ «Спадкоємець» відкрився 
не 1 вересня, а пізніше. ДНЗ 
«Джерельце» працював у режи-
мі зведених груп і також не при-
ймав нових дітей через ремонт 
та заміну вікон. 

Але в результаті проведених 
робіт на кінець 2017 року майже 
всі дитсадки міста будуть тер-
момодернізовані. 

У «Казці» триває ремонт. І 
невдовзі заплановано відкрит-
тя нової ясельної групи. На на-
ступний рік заплановано ремонт 
приміщення в дитсадку «Іскор-
ка», звільненого з оренди. Там 
також буде відкрито нову групу.

У планах – реконструкція 
ДНЗ «Лісова казка», що дозво-

лить прийняти вдвічі більше ді-
тей ніж зараз.

Таким чином ми оптимізуємо 
використання всіх приміщень у 
дитсадках, щоб максимально за-
довольнити існуючу потребу.

Ми розуміємо, що в Боярці бу-
дується значно менше житла, ніж 
у сусідів, які звертаються до Бояр-
ки. Тому ми будемо розглядати за-
яви, але перевага надаватиметься 
жителям села Малютянка, оскіль-
ки там взагалі немає дитсадка. А 
з огляду на майбутнє об’єднання 
наших територіальних громад, 
саме жителі Малютянки отрима-
ють преференції від Боярки.

На завершення розмови хочу 
наголосити, що нині батькам не 
потрібно писати заяву до дитсад-
ка з моменту народження дитини, 
як це було раніше. Нині все відбу-
вається цивілізовано за чіткими 
та зрозумілими правилами. При-
міром, якщо ви хочете, щоб ваша 
дитина відвідувала дитсадок з на-
ступного року, потрібно вчасно 
подати заяву та необхідні доку-
менти до ЦНАПу (вул. М. Гру-
шевського, 39), а потім, після їх 
розгляду, отримати направлення. 
Строк прийому заяв – з 10 січня 
до 31 травня 2018 року».

Під такою назвою 19 жовтня на літній сцені у парку Перемоги відбуло-
ся відкрите заняття для учнів Боярської ЗОШ № 2, Боярського колегіуму 
та Боярської гімназії.

Організатор – ГО «Боярський 
простір» за підтримки Боярської 
міської ради. Захід відбувся в 
рамках конкурсу соціальних про-
ектів за підтримки виконкому 
Боярської міської ради спільно з 
Британською радою в Україні. 

У цікавій ігровій формі діти 
повторювали та вивчали правила 
дорожнього руху під керівництвом 
інспектора ювенальної превен-
ції (відділ поліції по роботі з ді-
тьми) Києво-Святошинського ВП 
ГУНП в Київській області лейте-
нанта Владислава Богданова та ін-
спектора СРПП Катерини Семиди.

Ведучими заходу були ви-
хованці гуртка «Самоврядуван-
ня» та студії «Сценічна мова та 
конферанс» (керівник Галина 
Антипова) ЦТМ «Оберіг».  

Всі учасники заходу отри-
мали солодкі подарунки від ГО 
«Боярський простір».

БеЗПеКА НА ДОРОГАх



320 жовтня 2017
№21 (328) ФеСТИВАЛЬ

З 2012 року у Фестивалю 
з’явились свої особливі традиції. 
Тож і цього року фестиваль було 
відкрито піснею на слова Івана 
Коваленка «Ожиємо, брати» та 
його поезією «Фестиваль»:

У Боярці велике свято!
Тим, хто не був, – хай стане жаль…
Мистецтво вийшло святкувати

Свій урочистий Фестиваль…

Цей вірш має дещо містич-
ну, пророчу природу, адже поет 
ніби передбачав, що колись у 
Боярці відбуватиметься фести-
валь його імені. Взагалі все, що 
пов’язане з іменем Івана Кова-
ленка, оповите деякою місти-
кою. Тож зовсім не випадково, 
що цього року відкриття Фес-
тивалю імені Івана Коваленка 
припало на день, коли вся пат-
ріотична Боярка збиралася на 
Фестиваль «Під Покровом Три-
зуба». І ще більш символічно, 
що це сталося в рік 100-річчя 
Української революції 1917-
1921 рр. Обидва Фестивалі – 
українські, патріотичні, тісно 
пов’язані з історією Боярки. 
Від Фестивалю «Під Покровом 
Тризуба» виступила одна з го-
ловних організаторів Марина 
Мірзаєва, а Людмила Петра-
ускене вручила подарунки для 
найкращих конкурсантів.   

Є різні способи вшанування 
пам’яті видатної людини. Це 
вивчення творчості, наукові та 

СТАРТУВАВ МОЛОДІЖНИЙ МИСТецЬКИЙ 
ФеСТИВАЛЬ ІМеНІ ІВАНА КОВАЛеНКА-2017

7 жовтня в Боярському будинку культури урочисто відкрився шос-
тий сезон Молодіжного мистецького фестивалю імені Івана Ковален-
ка та відбувся конкурс читців «Сила слова». Фестиваль імені Івана 
Коваленка щоосені збирає талановитих обдарованих дітей, творчу 
молодь, їх наставників, поціновувачів поетичного українського слова, 
пісні, класичної гітари.  

публіцистичні статті, увічнення 
імені в назвах вулиць, докумен-
тальні фільми. 

Статей про Івана Ковален-
ка – море, його творчість вивча-
ють по всій Україні, вулиці Івана 
Коваленка вже є в Боярці, в селі 
Лецьки, де поет народився, і в 
Переяславі-Хмельницькому, де 
він закінчував школу. Літератур-
ні та музичні заходи відбувалися 
в Національній спілці письмен-
ників, у Будинку вчителя, в Елі-
тарній світлиці, в Національній 
філармонії України. Пісні на 
слова поета звучали у супроводі 
найкращих музичних колективів 
та у виконанні славетних голосів 
України. Нарешті створено до-
кументальний фільм «Дума про 
вчителів».

Але Фестиваль імені Івана 
Коваленка – це найбільш до-
стойний, найбільш живий, най-
більш перспективний спосіб 
увічнення пам’яті видатного 
поета та вчителя. Цей Фести-
валь твориться, насамперед  
заради майбутнього – дітей та 
нашої молоді. Адже у віршах 
Коваленка є все, що потрібно 
для виховання високодуховних 
порядних людей, справжніх  
патріотів нашої Батьківщини. А 
ще це мистецьке дійство плека-
ється, щоб підживлювати уні-
кальну, творчу, натхненну ауру 
нашої рідної Боярки. 

Від Боярської міської ради 
учасників привітала заступник 

міського голови Тетяна Кочко-
ва, яка запевнила в подальшій 
підтримці Фестивалю Бояр-
ською міською радою.

Цього року Фестиваль радо 
прийняв міський Будинок 
культури. Його дружній ко-
лектив додав максимум зусиль, 
аби створити комфортні умо-
ви талановитим учасникам, їх 
викладачам та всім гостям! Від 
цього закладу з вітальним сло-
вом виступила директор Тетяна 
Іванова. 

Традиційно право відкрити 
Фестиваль було надано доньці 
Івана Коваленка, почесному 
президенту Марії Кириленко, 
яка подякувала минулорічним 
творцям Фестивалю – гро-
мадській організації «Центр 
розвитку громад» та особисто 
Ангеліні Лахтадир, а також Ки-
єво-Святошинському центру 
творчості молоді «Оберіг» та 
його директору Надії Скако-
дуб. Упродовж 5-ти років си-
лами цих організацій творився 
Фестиваль. Марія Іванівна ви-
словила надію на таку ж успіш-

 НАшА ДОВІДКА:
Фестиваль імені Івана Коваленка засновано Боярською місь-

кою радою у 2012 році з ініціативи громадської організації «Центр 
розвитку громад». 

У рамках Фестивалю відбувається чотири конкурси: поетич-
ний конкурс «Віршована мелодія», конкурс читців «Сила слова», 
вокальний конкурс «Осіння пісня», конкурс гітаристів «Бояр-
ський Хрещатик» та урочистий заключний гала-концерт.

За роки існування учасниками Фестивалю стали представни-
ки майже з кожної області нашої держави. 

У якості голів, членів журі та запрошених гостей у Фестивалі взя-
ли участь народні та заслужені артисти України, викладачі вищих на-
вчальних закладів, кандидати наук, лауреати міжнародних конкурсів.

У Фестивалю є власний бренд, ідеологія та символіка. Він має 
офіційний сайт, сторінку та групу в соціальній мережі Фейсбук. 

Почесний президент Фестивалю – донька поета-дисидента Іва-
на Коваленка Марія Кириленко. Віце-президент – композитор та 
гітарист Олег Саліванов. Виконавчий директор – Галина Антипова.  

ну роботу нової команди на 
чолі з виконавчим директором 
Галиною Антиповою та радість 
з приводу того, що ця щорічна 
мистецька подія віднині мати-
ме свій постійний дім – Бояр-
ський будинок культури. Не 
обійшлося без сюрпризів. 

Право відкрити шостий 
Молодіжний мистецький фес-
тиваль пані Марія передала 
володарю гран-прі конкурсу 
читців-2016 Назарію Анти-
пову і урочисто оголосила, що 
віднині таке право завжди на-
даватиметься комусь із чис-
ла учасників Фестивалю як 
символ того, що це дитячий, 
юнацький, молодіжний захід. 
Володар численних нагород і 
відзнак всеукраїнських та між-
народних конкурсів, ще зовсім 
маленький Назарчик про-
читав культовий вірш Івана 
Коваленка «Бандура», з яким 
він виборов не лише гран-прі 
Фестивалю імені І. Коваленка, 
але й міжнародну нагороду. 

І після цього розпочався 
найбільш поетичний, найбільш 
«коваленківський» конкурс, у 
якому і душа, і серце наповню-
ються чарівністю поезії – кон-
курс читців «Сила слова», який 
присвячується Дню учителя 
і завжди відбувається в пер-
шу суботу після професійно-
го свята учителя Коваленка. З 
результатами конкурсу можна 
ознайомитись на офіційному 
порталі Боярської міської ради 
mistoboyarka.gov.ua. 

А вже 21 жовтня, в су-
боту, о 10 год. розпочнеть-
ся наступний етап Фести-
валю — конкурс гітаристів                                                
«Боярський Хрещатик».

7 жовтня в Боярці вжe вдругe 
відбувся патріотичний фестиваль 
«Під покровом тризуба». Цьогоріч-
ний фестиваль був приурочений до 
100-річчя Української Рeволюції. 

Організатор фестивалю – 
ГО «Валькірія» за підтримки 
Боярської міської ради, Києво-
Святошинського національно-
го корпусу, ВО «Свобода» та 
Олександра Однороманенка.

Розпочався фестиваль з 
ходи до меморіалу воїнів Армії 
УНР, де відбулася панахида та 
виступ лідера гурту «Хорея ко-
зацька» Тараса Компаніченка. 

БОЯРКА ПІД ПОКРОВОМ ТРИЗУБА

Продовжився фестиваль у 
парку Перемоги. Грамотами 
міського голови було нагород-
жено боярчан – учасників 
АТО. 

У програмі фестивалю – іс-
торичний лекторій та відкрита 
лекція Андрія Ковальова «Бояр-
ка у період Перших визвольних 
змагань». У концертній програ-
мі взяли участь барди Олексій 
Бик, Живосил-Василь Лютий, 
лідер гурту «Тінь Сонця» Сер-
гій Василюк та гурти «Терито-
рія Простору» (Київ), «Torban» 
(Львів), «Lemko Bluegrass 
Band» (Львів), «Go-A» (Київ),                                                                

«КораЛЛі» (Івано-Франківськ) 
та «Вій» (Київ).

Впродовж всього фестивалю 
також працювала локація «Ди-
тяча галявина» з іграми та за-
бавами, майстер-класами з ви-
готовлення воскових свічок та 
ангеликів, лекція-майстер-клас 
з виготовлення традиційних 
прикрас з бісеру та іншими ці-
кавинками, орієнтованими на 
юних гостей фестивалю. 

Завершився фестиваль по-
казом кінострічки «Червоний» 
з попередньою презентацію за 
участі режисера Заза Буадзе та 
актора Ігоря Колтовського, який 
зіграв у фільмі роль Колі Тайги.

Радіслав Кокодзей
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Набрав чинності Закон Украї-
ни «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
підвищення пенсій», який дає 
старт пенсійній реформі.

Відповідно до Закону, під-
вищення пенсій для громадян 
України розпочато з 1 жовтня. 
Будуть перераховані та осу-
часнені всі раніше призначені 
пенсії за єдиними правилами 
обрахунку, незалежно від того, 
у якому році була призначена 
пенсія за матеріалами пенсій-
них справ, зокрема, із викорис-
танням таких показників:

• єдиний показник серед-
ньої зарплати за останні 3 
роки (2014-2016) у розмірі                                
3764,4 грн.;

• показник прожитково-
го мінімуму для непрацездат-
них громадян, встановлено-
го на 01.12.2017 року на рівні 
1452 грн., збільшеного на 140 
грн., замість такого показни-
ка станом на 01.10.2017 року                                      
(1 312 грн.).

Це гарантує суттєве підви-
щення пенсійного забезпечен-
ня тим громадянам, пенсії яких 
впродовж років не перерахову-
вались. Та, головне, робить цей 
процес постійним – осучаснен-
ня пенсій проводитиметься що-
року в автоматичному режимі, 
починаючи з 2021 року.

Уряд провів комплексну 
підготовчу роботу, яка дозво-
лить здійснити процес осучас-
нення в оперативному режимі 
та без перебоїв, щоби кожен 
пенсіонер якнайшвидше отри-
мав збільшену пенсію навіть 
без необхідності звернення до 
органів Пенсійного фонду – 
усі перерахунки будуть прове-
дені автоматично.

Зазначеним Законом лікві-
довано 15-ти відсоткове змен-
шення пенсійного забезпечення 
для працюючих пенсіонерів. Це 
означає, що з 1 жовтня кожен 
працюючий пенсіонер отриму-
ватиме пенсію у повному розмірі.

ПОЧАЛА ДІЯТИ ПеНСІЙНА РеФОРМА, 
А З Нею РОЗПОЧАТО І ОСУЧАСНеННЯ ПеНСІЙ

Пенсійна реформа також 
скасовує усі преференції в 
пенсійному забезпеченні – 
скасовано спеціальні пенсії 
для держслужбовців, депутатів 
та інших професій. Скасова-
но також достроковий вихід 
на пенсію за вислугою років 
для представників усіх профе-
сій, крім військовослужбовців, 
співробітників силових орга-
нів та робітників із шкідливи-
ми умовами праці.

Суттєве збільшення пенсій-
них виплат дає підстави ствер-
джувати, що такий перерахунок 
наймасштабніший з часів неза-
лежності України.

Пенсійна реформа з 
01.10.2017 року передбачає такі 
основні зміни: 

• мінімальна пенсія для осіб, 
які мають повний страховий 
стаж та інвалідам, встановлена 
на рівні 1 452 грн. Пенсіонерам, 
які не мають необхідного стра-
хового стажу, розмір пенсійної 
виплати буде складати 1373 грн; 

• виплата пенсій працюючим 
пенсіонерам буде відновлена у 
повному розмірі (до цього пен-
сія виплачувалася в розмірі 85 
% призначеного розміру, але не 
менше 150 % прожиткового мі-
німуму, встановленого для осіб, 
які втратили працездатність);

• щороку буде здійсню-
ватися перерахунок раніше 
призначених пенсій шляхом 
збільшення показника се-
редньої заробітної плати (до-
ходу) в Україні, з якої спла-
чено страхові внески та який 
враховується для обчислення 
пенсії. Для цього пенсіонеру 
немає необхідності особисто 
звертатися до органів Пенсій-
ного фонду України;

• перерахунок раніше при-
значених пенсій здійснюється 
за єдиним підходом для «ста-
рих» і «нових» пенсіонерів, з 
врахуванням показника серед-
ньої заробітної плати на рівні                
3 764,40 грн.;

• особам, які одержують пен-

сію за «спеціальними» Закона-
ми і яким доцільно отримувати 
пенсію на загальних умовах, 
таке переведення буде проведе-
но автоматично;

• пенсійний вік підвищу-
ватися не буде, натомість змі-
нюються вимоги до тривалості 
страхового стажу. До кінця 2017 
року мінімальний страховий 
стаж для виходу на пенсію зали-
шається незмінним – 15 років.

З 1 січня 2018 року право 
на пенсію за віком в 60 років 
матимуть ті громадяни, у яких 
є 25 років страхового стажу. 
Мінімальний страховий стаж 
щорічно буде збільшуватися 
на 1 рік, поки не складе 35 ро-
ків у 2028 році.

У 63 роки на пенсію можуть 
виходити ті особи, які мають 15 
років страхового стажу на 1 січня 
2018 року, проте не мають 25 років 
(щороку протягом 10 років вимога 
до наявного страхового стажу буде 
збільшуватися на 1 рік).

З 2019 року в 65 років вийти 
на пенсію зможуть ті особи, які 
на 1 січня 2019 року матимуть від 
15 до 16 років страхового стажу. 
Особам, у яких не буде 15 років 
страхового стажу, буде призна-
чатися державна соціальна допо-
мога після досягнення 65 років.

Для певних категорій грома-
дян збережено право достроко-
вого виходу на пенсію. Зокрема, 
матері, які виховали п'ять дітей 
або інвалідів з дитинства, можуть 
виходити на пенсію у 50 років 
за наявності страхового стажу 
15 років; військовослужбовці – 
учасники бойових дій зможуть 
виходити на пенсію у 55 років 
(чоловіки) та у 50 років (жінки) 
за наявності страхового стажу не 
менше 25 та 20 років, відповідно.

Для працівників освіти, ме-
диків, соціальних працівників 
пенсія за вислугу років скасо-
вана, однак за особами, які на 
01.10.2017 року мали необхід-
ний спеціальний стаж роботи, 
таке право збережено.

14 жовтня у парку Перемоги 
біля пам’ятника Героям Небес-
ної Сотні та Героям АТО відбувся 
мітинг до Дня захисника України.

День захисника України 
було встановлено Указом Пре-
зидента України від 14 жовтня 
2014 року. Це свято всіх, хто 
покликаний захищати свою 
батьківщину, а також нагода 
згадати історичні перемоги по-
передніх поколінь, які своїми 
бойовими звершеннями здо-
бували та відстоювали свободу 
і незалежність України. 

Урочистості розпочалися зі 
Святої Божественної Літургії у 
церкві Покрови Пресвятої Бо-

МІТИНГ ПАМ’ЯТІ ТА 
шАНИ У ПАРКУ ПеРеМОГИ

городиці, в якій взяли участь 
не лише прихожани храму, а й 
учасники бойових дій, члени їх 
родин та жителі міста, небай-
дужі до долі Батьківщини. Біля 
пам’ятника Героям Небесної 
Сотні та Героям АТО боярчани 
вшанували подвиг нескорених 
українців, висловили слова щи-
рої вдячності людям, які захи-
щали соборність і незалежність 
України в ХХ столітті й продо-
вжують відстоювати її. 

До присутніх звернулися 
перший заступник міського 
голови Валерій Шульга та на-
чальник військово-облікового 
бюро виконавчого комітету Бо-
ярської міської ради Володи-

мир Сікорський. Поминальну 
літію за всіма загиблими від-
служили єпископ Донецький і 
Слов’янський Савва (Фризюк) 
та настоятель храму Покрови 
Пресвятої Богородиці митро-
форний протоієрей Димитрій 
Присяжний.

Учасники мітингу поклали 
квіти до пам’ятника Героям 
Небесної Сотні та Героям АТО, 
кургану Слави, пам’ятника вої-
нам-інтернаціоналістам, які не 
повернулися з Афганістану та 
інших гарячих точок. Боярчани 
вшанували пам'ять усіх захис-
ників України, які віддали за 
неї своє життя.

Радіслав Кокодзей

12 жовтня жителі багатопо-
верхових будинків по вул. Білого-
родській, що розташовані побли-
зу нововідкритого ритуального 
дому в черговий раз зібралися на 
акцію протесту. Цього разу «цвя-
хом» акції протесту стала присут-
ність знімальної бригади одного 
з центральних телеканалів.

Спочатку протестанти під 
краплями нудного осіннього 
дощу товпилися через дорогу 
напроти ритуального будинку. 
Зрештою, людське заворушен-
ня побачили господарі і вийшли 
на зустріч з простим народом.

Сторона «Спокою» впевнено 
говорила на камеру про те, що 
спротив місцевої влади, невдо-
волених жителів й активістів – 
це не що інше, як прояв коруп-
ції та перешкоджання у веденні 
підприємницької діяльності.

Мешканці стверджували, 
що підприємці від ритуальної 
справи не мають морального 
права проводити свою діяль-
ність на центральній вулиці 
міста. Хрестам і трунам не міс-
це там, де щодня до школи й 
дитсадків проходять десятки 
малюків різного віку. Навіть 
дорослі люди, які мають нещас-
тя жити навпроти ритуального 
дому, не в захваті від картини, 
яку з вікон вони щодня бачать. 
Звучали також звинувачення на 
адресу підприємців, що вони 
збираються займатися у цьому 
приміщенні бальзамуванням 

покійних та підготовкою тіл до 
поховання.

На запрошення зайти в се-
редину салону учасники акції 
протесту відмовились, моти-
вуючи тим, що не хочуть чути 
трупний запах. Журналісти 
«Боярка-інформ» виявились 
найхоробрішими. Ми побачи-
ли два торговельних зали (один 
на першому поверсі, інший на 
другому), де були виставлені 
на продаж товари ритуального 
призначення, а також офісну та 
сангігієнічну кімнати. Прозек-
торських столів та приладдя для 
проведення бальзамування ми 
не побачили. Як не побачили і 
таємних дверей до прихованих 
чи підвальних приміщень.

Щоправда, жителі навко-
лишніх будинків стверджували, 
що під будівлею є велике під-
вальне приміщення і саме там 
заплановано надавати згадані 
послуги.

Серед учасників акції про-
тесту були: секретар Боярської 
міської ради Олексій Скринник, 
депутат Боярської міської ради 
Володимир Сафонов, член ви-
конавчого комітету Боярської 
міської ради, директор «Міської 
ритуальної служби» Костянтин 
Ващенко, представники Наці-
онального корпусу, боярчани, 
жителі прилеглих будинків. 

Як би там не було, ритуаль-
ний дім працює, а люди змуше-
ні споглядати труни, хрести та 
вінки, готуючись до вічності.

НеСПОКІЙ 
НАВКОЛО «СПОКОю»

13 жовтня в Білогородці відбу-
лось урочисте закладення капсули 
меморіалу «Захисникам України».

Подія об’єднала військових 
строкової служби, ветеранів 
Другої Світової, війни в Аф-
ганістані та бойових дій в зоні 
АТО, волонтерів, родини загиб-
лих бійців АТО, громадських 
активістів тощо. 

Місію закладання капсули 
здійснили голова Києво-Свято-
шинської райдержадміністрації 
Мирослава Смірнова та голова 
Києво-Святошинської райради 
Вадим Гедульянов. Йшлося про 
те, що проект буде реалізовано 
за безпосереднього сприяння 
РДА та райради. Було висловле-
но сподівання, що в наступно-
му році на цьому місці стоятиме 
завершений меморіал Героям 
України. Також вони подякували 
сільському голові Білогородки 
Максиму Зуєву та всім небайду-
жим, хто підтримав цю ініціативу. 

Урочистості продовжилися 
в Будинку культури, де відбу-
лось нагородження грамотами 
та цінними подарунками кра-
щих військовослужбовців час-
тин, які дислокуються на тери-

торії Києво-Святошинського 
району. Родинам загиблих на 
Майдані та в зоні АТО вруче-
но почесні грамоти та нагрудні 
знаки «Герой – Захисник Віт-
чизни» Києво-Святошинсько-
го району. Зокрема, посмертно 
нагороджені Герой Небесної 
Сотні Ігор Бачинський та Герой 
АТО Станіслав Дерев’янко. 

Святковою нотою урочис-
тостей став чудовий концерт, в 
якому взяли участь Аліна Лев-
ківська, Єгор Корнейчук, вій-
ськовий патріотичний клуб 
«Миротворець» та його солісти 
Віра Крачковська й Ростислав 
Заваженко, золотий голос Ки-
єво-Святошинського району 
та ведучий концертної програ-
ми Михайло Белошапка і автор 
офіційного гімну АТО – пісні 
«Браття Українці» – лідер гурту 
«Шабля», вокаліст та автор-ви-
конавець Володимир Гейзер. 

На завершення – вже тради-
ційна для подібних заходів сол-
датська каша, щедро приправ-
лена спогадами людей, які не з 
чуток знають, що таке війна.

Радіслав Кокодзей

МеМОРІАЛУ — БУТИ



520 жовтня 2017
№21 (328) ОФІцІЙНО

Про готовність комунальних під-
приємств м. Боярка до роботи в осін-
ньо-зимовий період 2017-2018 рр.

Керуючись Законом України 
«Про місцеве самоврядування в 
Україні» та  заслухавши доповідь 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТеТ
РІшеННЯ

від 12 жовтня 2017 року                  № 52/2
м. Боярка

начальника відділу з питань жит-
лово-комунального господарства, 
транспорту та надзвичайних ситу-
ацій Савчук М.В. щодо виконан-
ня завдань з підготовки до роботи 
в осінньо-зимовий період 2017-
2018 рр., –

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІшИВ:
1. Взяти до відома доповідь на-

чальника відділу з питань житлово-
комунального господарства, тран-
спорту та надзвичайних ситуацій 
Савчук М. В. про хід виконання за-

Виконавчим комітетом Бояр-
ської міської ради було прийнято рі-
шення від 18.05.2017 р. № 22/1 «Про 
роботу комунальних служб міста в 
опалювальний період 2016-2017 рр. 
та заходи з підготовки до наступного 
опалювального періоду».

Згідно з даним рішенням, за-
тверджено основні заходи з підго-
товки міського господарства м. Бо-
ярка до роботи в осінньо-зимовий 
період 2017-2018 років. Керівникам 
комунальних підприємств м. Бояр-
ка доручено забезпечити в термін до 
10 жовтня 2017 року готовність під-
відомчих підприємств до осінньо-
зимового періоду 2017-2018 років.

Заходи з підготовки до осінньо-
зимового періоду 2017-2018 років 
передбачали виконання робіт по:

• житловому фонду (111 житло-
вих будинків): ремонт внутрішньо-
будинкових мереж електро-, водо-, 
теплопостачання та водовідведен-
ня; ремонтно-будівельні роботи. 
Враховуючи фактичні фінансові 
можливості, проводилися першо-
чергові, вкрай невідкладні робо-

ходів щодо підготовки житлово-ко-
мунального господарства міста до 
роботи в осінньо-зимовий період 
2017-2018 років.

2. Керівникам комунальних 
служб міста продовжити підготов-
ку міських комунальних об’єктів до 
роботи в осінньо-зимовий період 
2017-2018 років.

3. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на заступ-
ника міського голови за напрямком. 
В. О. МІСЬКОГО ГОЛОВИ            В.В. шУЛЬГА

Довідка про виконання заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 рр. 
ти. Станом на 11 жовтня 2017 року 
оформлені акти готовності на всі 
111 будинків;

• тепловому господарству: опа-
лення житлових будинків м. Бо-
ярка забезпечуються котельнями 
«Космос», «Новозбудована» (вул. 
Соборності), по вул. Франка, 104; 
котельнями по вул. Яблуневій – 4 
будинки, вул. Молодіжній, 1 – 1 бу-
динок, обслуговуються КП «Києво-
Святошинська тепломережа» КОР.

• котельня «Космос» – технічно 
підготовлена до роботи;

• топкова по вул. Франка, 104 – 
технічно підготовлена до роботи.

• котельня «Новозбудова» (вул. 
Соборності), на даний час робота за-
вершується з ремонту окремих діля-
нок теплотраси по вул. Молодіжній, 
яка проходить від даної котельні.

Закінчується робота з підготовки 
документів для підпису актів готов-
ності теплового господарства та отри-
мання дозволу на постачання газу.

Станом на 10.10.2017 р. заборгова-
ність КП «БГВУЖКГ» за спожитий газ 
становить 

4 382 800, 00 грн., зокрема: перед НАК 
«Нафтогаз України» – 
3 339 000,00 грн., ПАТ «Київоблгаз» 
(транспортування) – 
777 200,00 грн., ПАТ «Укртрансгаз» – 
266 600,00 грн.  

З 14 жовтня 2017 року КП 
«БГВУЖКГ» планується заповне-
ння систем теплопостачання водою.

Виконавчим комітетом Бояр-
ської міської ради проводилась по-
силена робота з підготовки семи 
дошкільних навчальних закладів м. 
Боярка до осінньо-зимового сезону 
2017-2018 рр. 

Пуск котелень дошкільних 
навчальних закладів м. Боярка 
«Берізка», «Казка», «Даринка», 
«Джерельце», «Іскорка», «Спадко-
ємець», «Лісова казка» відбувся 4 
жовтня 2017 року, відповідно до 
розпорядження міського голови 
від 03.10.2017 р. № 02-14/274 «Про 
початок опалювального сезону в 
дошкільних навчальних закладах м. 
Боярка».
Начальник відділу з питань
 ЖКГ та НС                                          М. В. Савчук

Про надання дозволу на встановлення 
біотуалету та паркану по вул. Вокзальній у 
м. Боярка  

Керуючись Законами України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», а також 
враховуючи лист ПП «Агробудтранс», – 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІшИВ:
1. Затвердити місце розташування 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТеТ
РІшеННЯ

від 12 жовтня 2017 року                      №52/3
м. Боярка

біотуалету по вул. Вокзальній, призначе-
ного для потреб водіїв, що обслуговують 
приміські та міські маршрути загального 
користування.

2. Затвердити місце розташування 
паркану по вул. Вокзальній та надати 
відповідний ордер на проведення зе-
мельних робіт ПП «Агробудтранс».

3. Встановлення біотуалету та парка-
ну відбуватиметься за рахунок ПП «Аг-
робудтранс».

4. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на заступника місь-
кого голови відповідно до розподілу 
обов’язків.
В.О. МІСЬКОГО ГОЛОВИ                       В. В. шУЛЬГА

Про затвердження проектно-ко-
шторисної документації  

Відповідно до Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядування в 
Україні», –

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІшИВ:
1. Затвердити проектно-ко-

шторисну документацію таких 
проектів:

1.1. Реконструкція дороги по вул. 
Шевченка в місті Боярка Києво-Свя-
тошинського району Київської області 
(30943,917 тис. грн.). 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТеТ
РІшеННЯ

від 12 жовтня 2017 року                  № 53/4
м. Боярка

1.2. Капітальний ремонт території 
зелених насаджень загального корис-
тування – парку Перемоги по вул. Хре-
щатик, 86-в у місті Боярка Києво-Свя-
тошинського району Київської області 
(8941,217 тис. грн.).

1.3. Будівництво світлофорного 
об’єкта на перехресті вулиць Біло-
городська – Гоголя в м. Боярка Ки-
єво-Святошинського району Київ-
ської області (691,010 тис. грн.).

1.4. Будівництво світлофорного 
об’єкта на перехресті вулиць Біло-
городська – Молодіжна в м. Бояр-
ка Києво-Святошинського району 
Київської області (682,366 тис. грн.).

1.5. Будівництво світлофорного 
об’єкта по вул. Садова м. Боярка 
Києво-Святошинського району 

Про організацію та забезпечення до-
рожнього руху на перехресті вул. Маяков-
ського та вул. І. Мазепи в м. Боярка  

Керуючись Законами Украї-
ни «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про автомобільні дороги», 
ДСТУ 4100:2014 «Знаки дорожні», 
ДСТУ 2587:2010 «Розмітка дорожня», 
а також враховуючи звернення Ма-
линчука Ю. І., – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТеТ
РІшеННЯ

від 12 жовтня 2017 року                          № 53/3
м. Боярка

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІшИВ:
1. Облаштувати пішохідні переходи 

відповідною дорожньою розміткою 1.14.1 
«Позначення нерегульваного пішохідного 
переходу» та дорожніми знаками «Пішо-
хідний перехід» (5.35.1, 5.35.2) на пере-
хресті вул. Маяковського та вул. І. Мазепи.

2. Зобов’язати КП «Боярське 
ГВУЖКГ» виконати заходи, викладені 
в пункті 1 даного рішення, за умови по-
годження схеми організації дорожнього 
руху органами поліції.

3. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на заступника місь-
кого голови, відповідно до розподілу 
обов’язків.
В. О. МІСЬКОГО ГОЛОВИ                        В. В. шУЛЬГА

Представники Головного 
управління ДСНС України у Ки-
ївській області разом з піротех-
нічною групою Аварійно-ряту-
вального загону спеціального 
призначення та співробітни-
ками Києво-Святошинського 
районного відділу ДСНС при-
їхали до ліцею, аби навчити 
майбутніх офіцерів, як вберег-
тися від пожежі.

Захід проводився згідно зі 

ВРЯТУВАТИ ЛІцеЇСТІВ – ПРОСВІТНИцЬКА 
АКцІЯ НАДЗВИЧАЙНИКІВ

12 жовтня рятувальники завітали до вихованців Київського вій-
ськового ліцею ім. Івана Богуна. Просвітницька акція відбулась під гас-
лом «Запобігти! Врятувати! Допомогти!», щоб нагадати дітям правила 
безпеки і вберегти від ймовірних загроз та небезпек. 

Київської області (395,909 тис. грн.).
1.6. Будівництво світлофорного 

об’єкта на перехресті вулиць Біло-
городська – Сєдова в м. Боярка Ки-
єво-Святошинського району Київ-
ської області (574,355 тис. грн.).

1.7. Будівництво світлофорного 
об’єкта по вулиці Хрещатик в м. Бо-
ярка Києво-Святошинського району 
Київської області (434,948 тис. грн.).

1.8. Капітальний ремонт каналі-
заційної насосної станції № 2 в м. Бо-
ярка Києво-Святошинського району 
Київської області (7874,748 тис. грн.).

2. Контроль за виконанням цьо-
го рішення покласти на заступника 
міського голови за відповідним на-
прямком.
В. О. МІСЬКОГО ГОЛОВИ           В. В. шУЛЬГА

сценарієм. Він розпочався із 
шикування на плацу військово-
го ліцею, знайомства, озвучення 
мети даного заходу та інструк-
тажу. За командою керівника 
закладу ліцеїсти розійшлись по 
спальних приміщеннях. 

Через годину пролунав 
тривожний дзвінок. Учні 8-9 
класів організовано та опера-
тивно залишили приміщення. 
Після навчальної евакуації та 

переклички з’ясувалось, що 
в ротах є відсутні. Не всі лі-
цеїсти змогли покинути при-
міщення через сильне задим-
лення умовної пожежі. Щоб 
врятуватися від вогню, хлопці 
чекали на приїзд рятуваль-
ників на даху будівлі. Після 
прибуття чергового караулу 
на місце події, вогнеборці не-
гайно взялися до роботи. За 
допомогою автодрабини ді-
тей евакуювали з даху цілими 
та неушкодженими. А потім 
взялися до ліквідації умовної 
пожежі в самому приміщенні.

На другій стадії заходу лі-
цеїсти-богунівці прослухали 
повчальну лекцію від піротех-
ніків про вибухонебезпечні 
та підозрілі предмети. Були 
показані технічні знаряддя за 
даною тематикою. Усі охочі 
мали змогу більш детально 
ознайомитись з екіпіруван-
ням піротехніків, приміряти 
його, потримати в руках і де-
тально розглянути.

На завершення заходу усі 
роти взяли участь у демонстра-
ції пожежної техніки та ряту-
вального спорядження. 

29 жовтня 2017 року, в ніч з суботи на неділю, о 4 годині ран-
ку відбудеться переведення годинників. Стрілки годинника слід 
перевести на годину назад, таким чином будемо мати більше 
часу на сон. Експерти кажуть, що перехід на зимовий час люди 
переносять легше.

Нагадаємо, згідно з постановою Кабміну від 1996 року, перехід 
на зимовий час відбувається в останню неділю жовтня, а на літній – 
в останню неділю березня.

КОЛИ ПеРеВОДИТИ ГОДИННИКИ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р.                
№ 869, адміністрація ДП «Арксі Побут» у зв’язку із значним підвищенням 
з 2012 року цін на електроенергію (321,2 %), витрат на заробітну плату (344,8 
%), необхідністю ремонту двох ліфтів (170 тис. грн.) та інших витрат більш 
ніж удвічі, повідомляє про наміри підвищення тарифу на утримання будин-
ків і прибудинкової території до рівня економічно обгрунтованого в розмірі          
13,34 грн./м2 загальної площі (з ПДВ) з 01.12.2017 року, згідно з розрахунком:

ДО УВАГИ МешКАНцІВ ГУРТОЖИТКУ ЗА АДРеСОю: 
М. БОЯРКА, ВУЛ. БІЛОГОРОДСЬКА, 134.

Розрахунок 
вартості послуг з утримання будинку та прибудинкової території з 01.12.2017 р.

Послуги Одиниця 
виміру

Загальна 
сума 
по будинку

Сума за 1 м2 
загальної 
площі

Витрати на прибирання 
прибудинкової території

грн. 74115,20 1,1035

Витрати з прибирання сходових 
клітин

грн. 92331,80 1,3747

Витрати з прибирання підвалів та
 технічних поверхів

грн. 11268,00 0,1678

Витрати з технічного 
обслуговування ліфтів

грн. 21600,00 0,3216

Витрати на електропостачання ліфтів грн. 13192,30 0,1964

Витрати з сантехнічного обслугову-
вання внутрішньобудинкових систем 
тепло-, водопостачання та водовідве-
дення

грн. 105331,80 1,5683

Витрати з дератизації грн. 2059,20 0,0307

Витрати з проведення поточного 
ремонту

грн. 308050,00 4,5865

Витрати з освітлення місць 
загального користування 
підвалу, підкачка води

грн. 154831,80 2,3053

Витрати на повірку та профілактику 
лічильників тепло - та водо -

грн. 11268,00 0,1678

Витрати з обслуговування 
вентиляційних каналів

грн. 7211,52 0,1074

Всього витрати по собівартості : грн. 801259,62 11,93

Рентабельність 4 % 32050,38 0,4772

ПДВ 20 % 135462,00 2,4814

Всього витрат, враховуючи ПДВ 999972,00 14,8886

Зменшення тарифу за рахунок 
компенсації витрат на прибирання 
прибудинкової території орендатора-
ми та інших доходів від оренди

104115,20 1,5502

Загальна площа гуртожитку м2 5597,00

Тариф на 1м2 для населення 13,34 грн.

Просимо надати обгрунтовані зауваження та пропозиції 
щодо тарифу до 03.11.2017 року за адресою: 08153, Київська обл.,                                                                                                        
м. Боярка, вул. Білогородська, 134, тел.: (04598) 46-963.

ТАРИФИ
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хРАМОВе СВЯТО І ДеНЬ НАРОДЖеННЯ

14 жовтня, на Покрову, хра-
мове свято та своє 20-річчя від-
святкувала Свято-Покровська 
парафія УАПЦ м. Боярки. 

Здається, того дня особливо 
яскраво сяяли свічки в храмі й 
особливо урочисто підносилися до 
його склепіння молитви і піснес-
піви. Божественну Літургію з бла-
гословення Предстоятеля УАПЦ, 
Митрополита Київського і всієї 
України Макарія очолив єпископ 

12 жовтня Боярський коледж 
екології та природних ресурсів 
відсвяткував 115 річницю з дня 
створення. 

Колектив навчального зак-
ладу привітали ректор Націо-
нального університету біоре-
сурсів та природокористування 
України Станіслав Ніколаєнко, 
голова Києво-Святошинської 
РДА Мирослава Смірнова та 
голова Києво-Святошинської 
райради Вадим Гедульянов, 
перший заступник міського го-
лови Валерій Шульга, колеги з 
інших навчальних закладів, ви-
пускники коледжу різних років.

Відбулось відкриття мемо-
ріальної дошки випускникам 
коледжу, які загинули, захища-
ючи суверенітет та територіаль-
ну цілісність України: Герою 
України Антоніні Дворянець, 
яка в свої 62 роки навічно уві-
йшла до складу «Небесної Со-
тні», 37-річному кулеметнику й 
розвіднику 25 окремого мото-
піхотного батальйону (раніше –  
«Київська Русь») добровольцю 

НА юВІЛеЙ ДО ALMA MATER

Олександру Грицаю й 40-річно-
му солдату-кулеметнику 13-го 
окремого мотопіхотного баталь-
йону 58-ї окремої мотопіхотної 
бригади Анатолію Бєлобусову. 
Хвилиною мовчання присутні 
вшанували пам'ять героїв, які 
за волю та незалежність рідної 
Батьківщини заплатили найви-
щу ціну.

Гості відвідали виставку 
творчих робіт викладачів і сту-
дентів коледжу. Директор ко-
леджу Сергій Кропивко позна-
йомив всіх присутніх з багатою 
та славною історією навчально-
го закладу. Ректор Національ-
ного університету біоресурсів 
та природокористування Укра-
їни Станіслав Ніколаєнко на-
голосив на вагомому внескові 
коледжу у розбудову України. 
Директор коледжу Сергій Кро-
пивко був нагороджений почес-
ним знаком НМЦ «Агроосвіта» 
«За впровадження інновацій в 
освіті». Також очільник універ-
ситету під дружні оплески при-
сутніх вручив нагрудний знак 
Міністерства освіти і науки 

України «За наукові та освітні 
досягнення» завідуючій НМК 
Наталії Гапонюк, подяки Мініс-
терства освіти і науки України 
заступникам директора коле-
джу Віктору Сидорку й Іванні 
Гетманьчик; почесні грамоти 
НУБіП України – Роману Клі-
ху, Миколі Войналовичу, Надії 
Возняк, Ніні Ємець, Валентину 
Садлію. Також подяки отрима-
ли завідувачі відділень Наталія 
Грицишин, Руслан Якимов-
ський; викладачі Володимир 
Добрівський, Наталія Сидорко, 
Руслана Татарчук, Валентина 
Орлова, Ірина Семенюта, Віктор 
Дергач; водій Григорій Пушкар, 
кухар Тетяна Война, комендант 
Тамара Якименко, вихователь 
гуртожитку Тетяна Маліновська, 
прибиральниця Зоя Сторчоус. 
Подяки від районної профспіл-
ки працівників АПК отримали 
Людмила Лис і Леонід Кочери-
гін. Департамент освіти і науки 
Київської ОДА відзначив подя-
кою весь колектив коледжу за 
вагомі досягнення у навчанні та 
вихованні студентської молоді.

Студенти коледжу вітали 
гостей хлібом-сіллю і святко-
вою концертною програмою. 

Історична довідка:
115-річна історія Боярсько-

го коледжу екології та природ-
них ресурсів бере свій початок 
від практичної школи бджіль-
ництва, садівництва і городни-
цтва, закладеної в Києві «за 
височайшим повелінням госу-
даря імператора» у 1902 pоці за 
цілеспрямованої і наполегливої 
праці членів Південноросій-
ського товариства бджільни-
цтва на чолі з Олексієм Андрі-
яшевим. У липні 1904 p. вона 
перебазувалася у Боярку, а 
після смерті Андріяшева школі 
присвоїли його ім’я. На почат-
ку 20-х років минулого століття 
школу реорганізовано в серед-
ній спеціальний навчальний за-
клад, який згодом переймено-
вано в технікум бджільництва 
і шовківництва, де підготовка 
бджолярів велася до 1952 p. З 
того ж року розпочали підго-
товку агрономів-плодоовочів-
ників та агрономів-рільників, 
а технікум перейменували в 
Боярський сільськогосподар-
ський. У 1959 р. на його базу 
переведено Український рес-
публіканський заочний сіль-
ськогосподарський технікум, і 
до 1997 p. навчальний заклад 
був галузевим центром України 
з навчально-методичного забез-
печення молодших спеціалістів 
для сільського господарства без 
відриву від виробництва. Того ж 
1997 року його перейменували 
в Боярський сільськогосподар-
ський технікум НАУ, а у 2005 – 
реорганізували у відокремлений 
структурний підрозділ універси-
тету «Боярський коледж екології 
і природних ресурсів».

Сьогодні тут готують фа-
хівців за такими спеціальнос-
тями: геодезія та землеустрій, 
комп’ютерні науки, лісове гос-
подарство, садово-паркове гос-
подарство, екологія, маркетинг, 
агрономія, менеджмент, фінан-
си, банківська справа та страху-

вання, є два відділення – агро-
екології та економіки і технічне, 
відділ практичного навчання та 
сприяння працевлаштуванню, 
7 циклових комісій (інформа-
ційних технологій і фізико-ма-
тематичних дисциплін, гумані-
тарних та суспільних дисциплін, 
фізичного виховання та захисту 
Вітчизни, економічних дис-
циплін, еколого-природничих 
і сільськогосподарських дис-
циплін, землевпорядних дис-
циплін, лісогосподарських 
та садово-паркових дисци-
плін), кілька навчально-на-
уково-виробничих лабора-
торій: земельно-кадастрових 
та проектно-пошукових ро-
біт, ландшафтного дизайну, 
бджільництва, відкритого ґрун-
ту, а також навчально-колек-
ційно-дослідне поле, навчальні 
майстерні. Їхню роботу забез-
печують 59 викладачів (кожен 
з яких має вищу кваліфікаційну 
категорію), в т. ч. 12 кандидатів 
наук, 4 відмінники освіти Укра-
їни, 1 відмінник аграрної освіти 
України, 14 мають педагогічне 
звання «викладач-методист», 5 – 
«старший викладач». На базі ко-
леджу функціонує і кафедра еко-
логії агросфери та екологічного 
контролю НУБіП України.

Вся ця славна біографія на-
вчального закладу дбайливо 
зберігається в музеї коледжу, а 
дорогим гостям була представ-
лена узагальненою у цікавих та 
інформативних слайдах, в кож-
ному фрагменті яких відчуваєть-
ся щира вдячність й безмежна 
любов працівників та вихованців 
коледжу до своєї Alma mater.

Підготував Радіслав Кокодзей

Донецький і Слов’янський Сав-
ва (Фризюк). Йому співслужили 
настоятель храму митрофорний 
протоієрей Димитрій Присяжний 
та запрошені священики.

Не обійшлось без нагород. За 
дорученням Митрополита Ма-
карія владика Савва вручив отцю 
Димитрію Присяжному Благо-
словенну Митрополичу Грамо-
ту «За доброчесне служіння у 
Святій Вірі Православній, жер-
товність і труди во славу Святої 

Української Автокефальної 
Православної Церкви». 

Члени ГО МБО учасни-
ків бойових дій, ветеранів 
АТО та волонтерів «Бояр-
ка – АТО» на чолі з керів-
ником ГО «Боярка – АТО» 
Ігорем Міщенком та на-
чальником військово-об-
лікового столу м. Боярка 
Володимиром Сікорським 
подарували настоятелю 
храму ікону Святого Вели-
комученика Димитрія Со-
лунського та від імені всіх 
АТОвців вручили йому 
подяку за високі мораль-
ні якості, активну й твер-

ду громадянську позицію, 
патріотизм та жертовність, 
проявлену турботу та всебіч-
ну допомогу військовослуж-
бовцям у зоні проведення 
антитерористичної операції 
на Сходу України, за особис-
тий неоціненний вклад щодо 
збереження територіальної 
цілісності та незалежності 
України та з нагоди Дня За-
хисника Вітчизни.

Радіслав Кокодзей

13 жовтня у ДНЗ «Даринка» 
відбулося свято для татусів. Адже 
батько – це друге «крило» любові 
до дитини і його роль у вихованні 
донечок і синочків дуже важлива. 

У святково прибраній залі зіб-
ралися татусі та гості й почалося 
святкове дійство, яке діти стар-
шої групи разом з вихователями 
Наталією Кучернюк та Мариною 
Горошко присвятили мужнім, 
хорошим і добрим татусям.

Ведуча – вихователь старшої 
групи Наталія Кучернюк запро-
понувала татусям на хвилинку 

СВЯТО ДЛЯ ТАТУСІВ

забути про свої дорослі турбо-
ти, поринути у дитинство і взя-
ти участь у конкурсах. Гучними 
оплесками діти аплодували сво-
їм кмітливим та спритним тату-
сям. Цікавими, веселими були 
конкурси для татусів «Одягни 
ляльку», «Впізнай свою дитину».

Порадували дітлахи своїх 
татусів веселими піснями та за-
пальними танцями. До привітань 
приєдналися і працівники ДНЗ, 
зокрема, завідуюча Любов Дудні-
кова щиро привітала мужніх чо-
ловіків зі святом батька та Днем 
Козацтва і Захисника України. 
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6 жовтня свій 55-річний ювілей відсвяткував                 
Боярський навчально-виховний комплекс «Колегіум – 
загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 3». 

З цією визначною в житті навчального закладу 
подією вчителів Боярського колегіуму привітали на-
родний депутат України Михайло Гаврилюк, голова 
Києво-Святошинської райради Вадим Гедульянов 
та міський голова Олександр Зарубін. 

Було вручено грамоти, подяки, цінні подарунки, 
звучали щирі слова вдячності на адресу людей, які 
ділилися з учнями знаннями,  мудрістю і сердечним 
теплом. 

Цього дня гості та господарі перегорнули сто-
рінки історії навчального закладу, переглянули ста-
рі фото. Багато хто впізнав себе, своїх товаришів та 
вчителів. Теплі спогади зігріли серця присутніх. 

Учні колегіуму, зокрема, команда КВК «Вітамі-
ни» подарували гостям чудовий концерт, в якому 
взяли участь і випускники школи минулих років.

ДВІ П’ЯТІРКИ ЗА ВІДМІННУ ПРАцю

У попередньому випуску газети 
«Боярка-інформ» ми розповідали 
про героїчний вчинок нашого юно-
го земляка Олексія Храпачевсько-
го, який із палаючої будівлі вряту-
вав стареньку немічну бабусю.

17 жовтня в приміщенні 
Києво-Святошинської РДА за 
проявлений героїзм та муж-
ність подякою та цінним по-
дарунком Олексія нагородили 
голова Києво-Святошинської 
райдержадміністрації Мирос-
лава Смірнова та заступник на-
чальника Головного управлін-
ня ДСНС України у Київській 
області Сергій Майстренко.

Нагадаємо, надзвичайна по-
дія сталася 19 вересня. Повідо-
млення про загорання госпо-
дарської будівлі в місті Боярка 
по вулиці Притвірській надій-
шло до оперативно-диспетчер-

ПОВеРТАюЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

НАГОРОДА ЗА МУЖНІЙ ВЧИНОК

ської служби Києво-Свято-
шинського району.

Але ще до прибуття ряту-
вальних підрозділів повз місце 
пожежі проходив учень 10-го 
класу Боярської ЗОШ №1 Олек-
сій Храпачевський. Хлопчина 
повертався додому зі школи і 
побачив полум’я. Він знав, що 
в будинку може знаходитись 
старенька жіночка, яка пересу-
валась на інвалідному візочку. 
Олексій не розгубився – разом зі 
знайомим вони перестрибнули 
через паркан, розбили вікно та 
залізли в приміщення. Відчини-
ли зсередини двері та викотили 
бабусю на візку на свіже повітря.

«Часу, щоб покликати ще ко-
гось на допомогу, не було, – роз-
повідає Олексій. – Звичайно, 
страшно було у палаючому будин-
ку. Але я не міг інакше – знав, що 
там знаходиться старенька жінка».

Прихильники цього виду 
спорту, мабуть, помітили, що 
останнім часом на «волейболь-
ному фронті» запанувало якесь 
дивне затишшя. Приємним ви-
нятком стали успіхи дівчат-во-
лейболісток та турнір з пляжного 
волейболу, якими порадувало 
цьогорічне літо. 

І ось 15 жовтня в спортивній 
залі КО «ДЮСШ Києво-Свя-
тошинського району» відбувся 
турнір Києво-Святошинсько-
го району з волейболу серед 
чоловіків, присвячений Дню 
Українського козацтва та Дню 
захисника України.

Турнір складався з 6 ігор, 
під час яких до волейбольного 
герцю стали чотири команди: 
три з Боярки (ВК «Maximum», 
ВК «Ветеран» та ВК «Боярка») і 
одна з Крюківщини (ВК «Крю-
ківщина», команда «Прогрес»). 
І хоча ігри проходили досить-
таки рівно, інтрига щодо пере-
можця залишалася буквально 
до останньої хвилини. 

Перші ігри було зіграно з ра-
хунком: ВК «Maximum» – ВК 
«Ветеран» – 2:0, ВК «Боярка» – 

ВК «Крюківщина» – 2:0, ВК «Бо-
ярка» – ВК «Ветеран» – 2:0.

Першою інтригою турніру 
стала боротьба за ІІІ місце. В ре-
зультаті якої боярський ВК «Ве-
теран» здолав крюківщинський 
«Прогрес» з уже традиційним 
для цього турніру рахунком 2:0, 
тим самим забезпечивши собі 
володіння призовою бронзою.

Та найзапеклішою вияви-
лася, звісно ж, боротьба за І-ІІ 
місце. Здавалося, вона не закін-
читься ніколи! Тому що шальки 
терезів весь час схилялися то на 
користь ВК «Maximum», то на 
користь ВК «Боярка». В обох 
команд подачі-прийоми м’яча 
та блоки були настільки про-
фесійними, а атаки настільки 
несподіваними, що, здається, 
сама Фортуна не могла вирі-
шити, кого ж порадувати своєю 
посмішкою. У результаті ФК 
«Боярка», гравці якої в прямо-
му значенні слова виросли в цій 
залі, змушений був задовольни-
тися лише призовим сріблом, 
тоді як ВК «Maximum» з преве-
ликим задоволенням заволодів 
чемпіонським золотом.

Як розповів директор КО 

«ДЮСШ Києво-Святошинського 
району» В’ячеслав Отрішко, го-
ловною метою організаторів є від-
родження районного волейболь-
ного турніру. «Боярка має славні 
й давні волейбольні традиції, та 
й в районі цей вид спорту попу-
лярний, – говорить В’ячеслав 
Петрович. – Нині з’явилося ба-
гато молодих і амбітних сильних 
команд, а добре відомі команди 
впевнено вийшли на більш ви-
сокий професійний рівень. Але 
дивує, що практично кожна ко-
манда виборює своє «місце під 
сонцем» на виїзних чемпіонатах 
або у столичній волейбольній лізі, 
а в своїх рідних населених пунк-
тах і на території нашого району 
лише тренуються. Таке явище не 
є нормальним, а тому волейбол 
треба повертати «додому». В ра-
йоні є вже 10 команд, які хочуть 
повернення Києво-Святошин-
ського районного чемпіонату з 
волейболу. Є можливості для його 
проведення, причому не лише в 
Боярці. Тож будемо відроджувати 
і чемпіонат, і Києво-Святошин-
ський волейбол».

Радіслав Кокодзей

З ПОВеРНеННЯМ, ВОЛеЙБОЛе

30 вересня в Боярському 
краєзнавчому музеї відбулася 
творча зустріч «Поетичні акваре-
лі» з художником та поетом Андрі-
єм Ткаченком.

Андрій Ткаченко щедро на-
ділений талантами: живописця, 
поета, актора і навіть автора-
барда. Боярчанин у четвертому 
поколінні, син заслуженого ху-
дожника України Олеся Микола-
йовича Ткаченка (1934-2004), на 
честь якого на будинку в Боярці 
встановлено меморіальну дошку. 

Під час зустрічі було багато 
щирих і захоплених висловлювань 
на адресу Андрія. Зворушливо 
звучали слова мами Андрія – Ва-
лентини Григорівни – та його дру-
жини – Людмили Горлінської. Ба-
гатьох з присутніх чекав сюрприз: 
саме вони були зображені на пор-
третах і саме їм були присвячені 
вірші пана Андрія. Були пред-
ставлені портрети та поетичні 
присвяти й тим боярчанам, які 
вже відійшли у вічність. І хоча є 

в доробку Ткаченка-художника 
пейзажі та навіть натюрмор-
ти, але саме портретні полотна 
найбільше привернули увагу 
численних гостей митця.

І ще одна грань таланту Анд-
рія Ткаченка-художника була 
лише озвучена під час цієї твор-
чої зустрічі. Тому що ці його ро-
боти просто неможливо вмістити 
в музейній експозиції. Останнім 
часом Андрій Олесевич прикра-
шає рідне місто монументальни-
ми розписами! Це магазини, ди-
тячі садки та майданчики.

«Дитячий» напрямок у твор-
чості Андрія Ткаченка зовсім не 
випадковий. Він любить пра-
цювати саме з дітьми. Доказом 
служить його робота в міжна-
родному дитячому театрі «Мо-
литви Миру» в якості актора 
та художника-постановника й 
викладання у дитячій художній 
студії «Веселкова казка» Бояр-
ського будинку культури.

Радіслав Кокодзей

ПОеТИЧНІ АКВАРеЛІ  
АНДРІЯ ТКАЧеНКА
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ГОРОСКОП 
Овен

Вас очікує поліпшенням фінансового стану і є мож-
ливість отримати велику суму грошей. Зірки приготували 
для вас яскраві враження. Також у цей період можуть по-
силитися ваші потреби, потрібно бути обережним. 

Телець
Цей час сприяє досягненню повної гармонії в сто-

сунках. Ваш партнер буде готовий взяти на себе відпо-
відальність за багато справ, звільняючи вас від турбот і 
клопотів. Розшириться коло знайомств з впливовими 
людьми.

Близнюки
Період сприяє діловій активності. Це прекрасний час 

для вирішення господарсько-побутових питань, а також 
облаштування у будинку. У творчих Близнюків обсяги 
робіт можуть вирости, але й збільшаться ваші доходи.

Рак
Вас чекають подарунки й приємні сюрпризи. Це час 

розквіту любовних відносин і творчості. Навіть якщо ви 
самотні, але мрієте зустріти свою любов, ймовірність ро-
мантичного знайомства зараз неймовірно висока.. 

Лев
Період повного розуміння та підтримки, особливо з 

батьками та близькими людьми. Варто запланувати гене-
ральне прибирання чи розпочати капітальний ремонт у 
квартирі. Ви маєте авторитет серед друзів і вони завжди 
радо йдуть до вас у гості. 

Діва
Зараз для вас час плідного спілкування, адже вас 

оточують оптимістично налаштовані люди. Ви зможе-
те розширити свої ділові та соціальні контакти, позна-
йомитися з новими впливовими людьми. Пам’ятайте, 
що це гарний час для навчання і поїздок.

Терези
Зірки радять вам вирішити фінансові проблеми. Мо-

жуть істотно зрости ваші доходи, що дасть можливість 
здійснити значну покупку. Але не варто всі надходження 
витрачати на продукти харчування. Контролюйте вагу, 
рекомендовано посидіти на легкій дієті. 

Скорпіон
Доведеться докласти максимум зусиль, щоб не зіпсу-

вати відносини з друзями. 
Перед вами можуть відкритися перспективи для са-

мореалізації. Це гарний час для особистісного розвитку 
як в інтелектуальному, так і в фізичному сенсі.

Стрілець
Зірки радять вам вести життя у гармонії з оточенням. 

Поводьтеся дисципліновано, будьте внутрішньо зібрани-
ми, щоб досягти душевної рівноваги. Попередні негараз-
ди ви зможете успішно подолати. Таким чином відновите 
свій енергетичний потенціал. Можливо, у вас з’явиться 
впливовий покровитель.

Козеріг
Нарешті настав час виконання заповітних бажань, 

отримання подарунків, сюрпризів. Існує ймовірність               
виграшу. Розшириться коло спілкування, вас можуть 
часто запрошувати на розважальні заходи, де ви прекрас-
но проведете час.

Водолій
Період докорінної позитивної зміни у кар’єрі. Ви мо-

жете знайти нову роботу, яка відповідатиме запитам ста-
тусу і рівня зарплати. Будьте готові до змін у житті. 

Риби
Настав час для відкриття нових перспектив. Можли-

во, вас зацікавлять якісь нові теми, ви захочете отримати 
нові знання. Прекрасний час для пізнання навколиш-
нього світу. Вас у всіх справах супроводжуватиме удача. 

ОГОЛОшеННЯ

тов «Ідеал Дент»
ВСІ ВИДИ СТОМАТОЛОГІЧНИх ПОСЛУГ

швидко, безболісно, якісно!
(097) 331-64-49
(093) 286-24-60
(04598) 3-66-80

ГРАФІК: 9:00 – 20:00 
м. Боярка, вул. хрещатик, 10

Ліцензія МОЗ серія АЕ №282190 від 10.02.2014 р.

Запрошуємо до Боярського краєзнавчого музею 
на виставку творчих та академічних робіт 

викладача та учнів художньої студії 
ОЛеКСІЯ САРЖИНСЬКОГО.

Виставка триватиме до 8 грудня 2017 року.
Чекаємо на Вас.

адреса: Боярка, вул. Грушевського, 39

АНОНС

ТУТ МОЖе БУТИ ВАшА РеКЛАМА

ТеЛеФОН ДЛЯ ДОВІДОК
47-079

Боярська міська рада на-
гадує, що триває прийом про-
позицій про кандидатів на 
відзначення літературно-мис-
тецькою Премією імені Воло-
димира Самійленка.

Відповідно до Положен-
ня про літературно-мистець-
ку Премію імені Володимира 
Самійленка, затвердженого 
рішенням ХХХ сесії Бояр-
ської міської ради V скли-
кання  № 30/1371 від 8 липня 
2008 р., пропозиції прийма-
ються з 1 червня до 1 грудня.

Літературно-мистецька 

САМІЙЛеНКО шУКАЄ ДОСТОЙНИКІВ
Премія імені Володимира 
Самійленка заснована 2008 
року Боярською міською 
радою для відзначення кра-
щих здобутків українських 
письменників, художників, 
музикантів, у тому числі й 
аматорів та початківців, а та-
кож творчих колективів, які 
проживають або здійснюють 
мистецьку діяльність на те-
риторії Боярки та за її меж-
ами, і виявили відданість 
розвитку української літера-
тури і культури, популяри-
зації творчості Володимира 
Самійленка

Пропозиції про при-
судження Премії вносять 
творчі спілки, організації та 
установи Боярки, окремі лі-
тературно-мистецькі діячі, 
науковці.

Премія присуджується 
щорічно за кращі твори, які 
утверджують ідеали гуманіз-
му, духовні цінності народу, 
сприяють вихованню під-
ростаючого покоління. Пре-
мії присуджуються авторам 
та творчим колективам за 
кращі літературно-мистець-
кі твори різних жанрів, зо-
крема й праці з краєзнавства 

та історичної спадщини, а 
також за вдалий дебют мо-
лодих авторів. На здобуття 
премії можуть бути висунуті 
лише завершені твори, опуб-
ліковані чи оприлюднені 
протягом останнього року.

Усі матеріали надсила-
ються за адресою: 08150,                    
м. Боярка, вул. М. Грушев-
ського, 39, Боярська міська 
рада (журі Премії імені Во-
лодимира Самійленка) або 
ж реєструються у письмово-
му (друкованому) вигляді у 
загальному відділі (каб. № 1) 
виконавчого комітету Бояр-
ської міської ради. З питан-
нями звертатись за телефо-
ном: (04598) 41-710


