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За результатами голосування більшість 
голосів (3943 голоси або 30,52 %) отри-
мав кандидат на посаду міського голови
Зарубін Олександр Олександрович.

Позиції інших кандидатів мають такий вигляд:
• СлОбОдюк 
Олександр Миколайович  – 1852 (14,33 %) 

• дОбрівСький 
Тарас Григорович   – 1730 (13,39 %) 

• кОЗачук 
артур Олексійович   – 1411 (10,92 %) 

• ПеТришин 
Олег віталійович     – 1282 (9,92 %) 

• Скринник 
Олексій Григорович     – 944 (7,30 %) 

• давиденкО 
віталій іванович     – 435 (3,36 %)

• чеМеС 
Євген анатолійович     – 379 (2,93 %) 

• вільхОвий 
андрій володимирович    – 324 (2,50 %)

• ОчереТний 
юрій валентинович     – 305 (2,36 %)

• Жир 
анатолій дмитрович     – 244 (1,88 %)

• кардакОв 
віктор Олександрович    – 68 (0,52 %).

До нової ради увійдуть кандидати від таких партій:
ПП «Об’єднання 
«Самопоміч»    – 7 осіб
ПП «нові обличчя»   – 6 осіб
блок Петра Порошенка 
«Солідарність»    – 6 осіб;
вО «батьківщина»     – 5 осіб.
ПП «наш край»     – 5 осіб
вО «Свобода»    – 3 особи
ПП «Опозиційний 
блок»      – 2 особи.

Всього у голосуванні взяло участь майже 46 % боярчан.

МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2015 РОКУ. КОГО ОБРАЛА БОЯРКА

Як повідомив голова Боярської міської виборчої комі-
сії Володимир Середюк, 10 листопада 2015 року о 10:00                                                                                                                                           
у приміщенні Боярського НВК «Гімназія – ЗОШ І ст.» (вул. Сєдова, 7)                             
заплановано провести установчу сесію Боярської міської ради VII скликан-
ня – вже з новими депутатами та обраним боярчанами міським головою. 

Місцеві вибори – на завер-
шальному етапі. Через п’ять 
днів після офіційного опри-
люднення результатів виборів 
припиняються повноваження 
дільничних виборчих комісій. 
Робота міської виборчої комі-
сії – триває. 

Про особливості виборів 25 
жовтня 2015 року, які відбува-
лися за новим законом, «Бояр-
ка-інформ» поцікавилась у голо-
ви Боярської міської виборчої 
комісії Володимира Середюка. 

«на мою думку, ця виборча 
кампанія була справедливою. 
адже до боярської міської ви-
борчої комісії за час роботи не 
надійшло жодної скарги, яка 
могла б суттєво вплинути на пе-

ребіг виборів чи визначення їх 
результатів. 

Слід зазначити, що фор-
мування виборчих комісій 
відбувалось шляхом жереб-
кування і мало демократич-
не представництво. 

Серед недоліків цьогоріч-
них виборів – замалий час 
для повноцінного проведен-
ня передвиборчої агітації та 
роботи комісій. адже на всю 
кампанію було відведено 
лише 50 днів. Це призводило 
до неминучих неточностей 
та певних непорозумінь. 

необхідні для роботи ко-
місії документи можна було 
знайти лише на сайті києво-
Святошинської районної ви-
борчої комісії. а там вони мо-

гли мінятися по кілька разів 
на день, що вносило безлад у 
нашу роботу. 

хотів би відмітити, що 
політичні партії – суб’єкти 
виборчого процесу – досить 
легковажно поставились до 
підбору кандидатур у члени 
виборчих комісій. Попри 
добросовісне ставлення до 
виборчого процесу загалом, 
багатьом із них вкрай бра-
кувало досвіду, а районна 
виборча комісія провела для 
членів комісій лише один 
тренінг. 

Принагідно хочу подяку-
вати колегам з виборчих ко-
місій за роботу, яка принесла 
позитивний результат – ми 
маємо нову владу». 

ЧЛЕНАМ КОМІСІЙ БРАКУВАЛО ДОСВІДУ

Фото Олександра Підручного
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Прізвище, власне 
ім’я (усі власні імена) 
та по батькові (за 
наявності) обраного 
депутата

Рік
народження

Освіта Партійність Посада Місце роботи 
(заняття)

Місце проживання Назва місцевої організації політичної партії, 
від якої обрано депутата

Назаренко Андрій 
Олегович

21.08.1988 вища Безпартійний Аспірант ІТТФ НАН
України

Київська область, Києво- 
Святошинський р-н, 
м. Боярка

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«ОБ’ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»

Подзіраєва Тетяна 
Євгенівна

12.01.1971 середня Безпартійний Хірургічна 
сестра

БЦРЛ (Боярська 
центральна районна 
лікарня)

Київська область, Києво- 
Святошинський р-н, 
м. Боярка

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«ОБ’ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»

Семко Олександр 
Володимирович

15.03.1962 вища Безпартійний Фізична особа — 
підприємець

Фізична особа — 
підприємець

Київська область, Києво- 
Святошинський р-н, 
м. Боярка

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«ОБ’ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»

Хижняк Сергій 
Миколайович

28.02.1970 вища Безпартійний Комерційний
директор

ТОВ «Будівельно-
монтажне 
управління 77»

Київська область, Києво- 
Святошинський р-н, 
м. Боярка

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«ОБ’ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»

Косяченко Олександр 
Борисович

09.05.1984 вища Безпартійний Головний 
інженер

ТОВ «Єтерна II» Київська область, Києво- 
Святошинський р-н, 
м. Боярка

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«ОБ’ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»

Бойко Оксана 
Андріївна

23.03.1964 вища Безпартійний Головний
бухгалтер

Державна установа 
«Інститут харчової 
біотехнології 
та геноміки 
Національної 
академії наук 
України»

Київська область, Києво- 
Святошинський р-н, 
м. Боярка

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«ОБ’ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»

Романченко Ольга 
Ігорівна

12.11.1978 вища Безпартійний Тимчасово не 
працює

Київська область, 
м. Біла Церква

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«ОБ’ЄДНАННЯ

Рашковський 
Геннадій 
Олександрович

01.04.1981 вища Безпартійний Викладач
спеціальних
дисциплін

Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України «Боярський 
коледж екології і 
природніх ресурсів», 
м. Боярка

 Київська область, Києво-
Святошинський р-н, 
м. Боярка

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА ПАРТІЙНА 
ОРГАНІ3АЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НОВІ 
ОБЛИЧЧЯ»

Ковальов Андрій 
Вікторович

23.10.1990 вища Безпартійний Заступник
голови

Інформаційний 
відділ Київської 
Патріархії УПЦ 
Київського 
Патріархату

 Київська область, Києво-
Святошинський р-н, 
м. Боярка

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА ПАРТІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НОВІ 
ОБЛИЧЧЯ»

Юрченко Віталій 
Васильович

19.08.1979 вища Безпартійний Директор Києво- 
Святошинський 
районний 
центр еколого- 
натуралістичої 
творчості учнівської 
молоді, м. Боярка

 Київська область, Києво-
Святошинський р-н, 
м. Боярка

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА ПАРТІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НОВІ 
ОБЛИЧЧЯ»

Бабурін Сергій 
Володимирович

13.09.1976 вища Безпартійний Викладач
фізичної
культури

НВК «Гімназія —
ЗОШ I ст.», 
м. Боярка

 Київська область, Києво-
Святошинський р-н, 
м. Боярка

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА ПАРТІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НОВІ 
ОБЛИЧЧЯ»

Королюк Сергій 
Віталійович

14.08.1982 вища Безпартійний Головний лікар «Клініка лазерних 
технологій «ЕЛ.ЕН.» 
м.Київ

 Київська область, Києво-
Святошинський р-н, 
м. Боярка

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА ПАРТІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НОВІ 
ОБЛИЧЧЯ»

Петров Олександр 
Євгенович

21.05.1987 вища Безпартійний Інженер ТОВ «ТЕХДІАГАЗ», 
м. Київ

 Київська область, Києво-
Святошинський р-н, 
м. Боярка

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА ПАРТІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НОВІ 
ОБЛИЧЧЯ»

Слободюк Олександр 
Миколайович

09.02.1979 вища Безпартійний Самозайнята 
особа - адвокат

Самозайнята особа - 
адвокат

 Київська область, Києво-
Святошинський р- н., 
м. Боярка

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В 
КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ 
«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»

Сафонов Володимир 
Михайлович

21.05.1978 вища Член ПАРТІЇ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
«СОЛІДАРНІСТЬ»

Менеджер по 
рекламі

ТОВ «Вілла Віва»  Київська область, Києво-
Святошинський р-н, 
м. Боярка

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В 
КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ 
«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»

Панюта Віктор 
Іванович

28.04.1949 вища Безпартійний Пенсіонер Тимчасово не 
працює

 м. Київ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В 
КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ 
«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»

Дюльдін Олександр 
Валентинович

30.11.1973 вища Член ПАРТІЇ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
«СОЛІДАРНІСТЬ»

Директор Медичний центр 
ТОВ «Інноваційна 
виробнича агенція»

 Київська область, Києво-
Святошинський р-н, 
м. Боярка

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В 
КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ 
«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»

Марценюк Віктор 
Миколайович

21.06.1954 вища Член ПАРТІЇ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА
«СОЛІДАРНІСТЬ»

Директор ТОВ «МІВ-1»  Київська область, Києво-
Святошинський р-н, 
м. Боярка

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В 
КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ 
«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»

Михайлова Стелла 
Євгенівна

08.02.1970 вища Безпартійна Директор Боярська ЗОШ І-ІІІ 
ст. № 3

 Київська область
Києво-Святошинський р-н, 
м. Боярка

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В 
КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ 
«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ

Матейко
Анатолій Васильович

23.01.1961 вища ВО «Батьківщина» Фізична особа —
підприємець

Фізична особа —
підприємець

Київська область, Києво-
Святошинський р-н, 
м. Боярка

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»

Коржова
Валентина 
Миколаївна

08.11.1951 вища ВО «Батьківщина» Пенсіонер Тимчасово не 
працює

 Київська область, Києво-
Святошинський р-н, 
м. Боярка

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»

ДЕПУТАТИ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ В БАГАТОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ

Продовження на стор. 3
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Лавріненко
Любов Степанівна

11.09.1957 вища ВО «Батьківщина» Пенсіонер Тимчасово не 
працює

 Київська область, Києво-
Святошинський р-н, 
м. Боярка

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»

Борецький
Олександр Петрович

13.04.1976 вища ВО «Батьківщина» Головний
спеціаліст

Управління 
державного 
земельного агентства 
у Васильківському 
районі

Київська область, Києво-
Святошинський р-н, 
м.Боярка

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»

Михальов
Євген Валентинович

31.12.1962 вища ВО «Батьківщина» Фізична особа—
підприємець

Фізична особа — 
підприємець

Київська область, Києво-
Святошинський р-н, 
м.Боярка

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»

Добрівський Тарас 
Григорович

14.11.1974 вища Безпартійний Міський голова Міська рада 
м.Боярка

Києво- Святошинський р-н, 
м.Боярка

КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА ПАРТІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАШ КРАЙ»

Арчаков Андрій 
Миколайович

18.09.1967 вища Безпартійний Фізична особа — 
підприємець

Фізична особа — 
підприємець

Києво- Святошинський р-н, 
м. Боярка

КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА ПАРТІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАШ КРАЙ»

Гурнак Людмила 
Дмитрівна

15.02.1959 вища Безпартійний Заступник 
директора з 
виховної роботи

ЗОШ № 2, м.Боярка Києво- Святошинський р-н, 
м.Боярка

КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА ПАРТІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАШ КРАЙ»

Боднюк Олександр 
Володимирович

18.03.1952 вища Безпартійний Фізична особа - 
підприємець

Фізична особа - 
підприємець

Києво- Святошинський р-н, 
м.Боярка

КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА ПАРТІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАШ КРАЙ

Виборна Зоя 
Анатоліївна

14.06.1961 вища Безпартійна Пенсіонерка Тимчасово не 
працює

Києво- Святошинський р-н, 
м.Боярка

КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА ПАРТІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАШ КРАЙ»

Скринник Олексій 
Григорович

15.02.1962 вища Член ПП ВО «Свобода» Тимчасово не 
проацює

Тимчасово не 
працює

Київська область, Києво- 
Святошинський р-н, 
м.Боярка

БОЯРСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ «СВОБОДА»

Васькевич Валентин 
Петрович

21.09.1978 вища Член ПП ВО «Свобода» Директор ФОП Васькевич В.П. Київська область Києво-
Святошинський р-н, 
м.Боярка

БОЯРСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ «СВОБОДА»

Васильчук
Ірина Володимирівна

18.02.1979 вища Член ПП ВО «Свобода» Тимчасово не 
працює

Тимчасово не 
працює

 Київська область, Києво-
Святошинський р-н, 
м.Боярка

БОЯРСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ «СВОБОДА»

Мірзаєв Анатолій 
Наріманович

05.07.1953 професійно-
технічна

Член Політичної партії 
«Опозиційний блок»

Директор Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
«Успіх»

Київська область, Києво-
Святошинський р-н, 
м. Боярка

ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» В КИЄВО- 
СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ КИЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ

Рябич
Олександр 
Миколайович

29.11.1969 середня Член Політичної партії 
«Опозиційний блок»

Фізична особа — 
підприємець

Фізична особа — 
підприємець

Київська область, Києво-
Святошинський р-н, 
м Боярка

ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» В КИЄВО- 
СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ КИЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ

№
з/п

Назва місцевої 
організації політичної 
партії (в порядку 
розміщення у виборчому 
бюлетені)

Кількість голосів 
виборців, поданих 
за місцеву 
організацію 
політичної партії у 
багатомандатному 
виборчому окрузі

Відсоток голосів 
виборців, поданих 
за місцеву 
організацію 
політичної партії у 
багатомандатному 
виборчому окрузі

Кількість 
депутатських 
мандатів, 
отриманих 
місцевою 
організацією 
політичної партії у 
багатомандатному 
виборчому окрузі

1 КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА 
РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«ОБ’ЄДНАННЯ 
«САМОПОМІЧ»

2 168 16,7997% 7

2 КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА 
РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«НОВА ДЕРЖАВА»

34 0,2635% 0

3 КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА 
РАЙОННА В КИЇВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПАРТІЇ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
«СОЛІДАРНІСТЬ»

1 693 13,1189% 6

4 КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА 
РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
«УКРАЇНСЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ - 
УКРОП»

621 4,8121% 0

5 ТЕРИТОРІАЛЬНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«ОПОЗИЦІЙНИЙ 
БЛОК» В КИЄВО-
СВЯТОШИНСЬКОМУ 
РАЙОНІ КИЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ

655 5,0756% 2

6 БОЯРСЬКА МІСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ 
ПЕНСІОНЕРІВ УКРАЇНИ

409 3,1693% 0

7 КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА 
РАЙОННА У КИЇВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«ГРОМАДСЬКИЙ РУХ 
«НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ»

308 2,3867% 0

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ВИБОРЦІВ, ПОДАНИХ ЗА КОЖНУ МІСЦЕВУ ОРГАНІЗАЦІЮ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ У БАГАТОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ:

8 БОЯРСЬКА МІСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ 
ОЛЕГА ЛЯШКА В 
КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

478 3,7040% 0

9 КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА 
РАЙОННА ПАРТІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«НАШ КРАЙ»

1 357 10,5153% 5

10 БОЯРСЬКА МІСЬКА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ’ЄДНАННЯ «СВОБОДА»

1 030 7,9814% 3

11 МІСЬКА ПАРТІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ 
«ВОЛЯ» В МІСТІ 
БОЯРКА КИЄВО-
СВЯТОШИНСЬКОГО 
РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ

563 4,3627% 0

12 БОЯРСЬКА МІСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«ГРОМАДЯНСЬКА 
ПОЗИЦІЯ»

246 1,9062% 0

13 КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА 
РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«СОЦІАЛІСТИ»

67 0,5192% 0

14 КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА 
РАЙОННА ПАРТІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ’ЄДНАННЯ 
«БАТЬКІВЩИНА»

1 413 10,9492% 5

15 КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА 
РАЙОННА ПАРТІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«НОВІ ОБЛИЧЧЯ»

1 863 14,4363% 6

МІСЦЕВІ ВИБОРИ

Оскільки деякі кандидати у депутати увійшли до рад різних рівнів, то склад депутатів може бути змінений, у випадку відмови від 
депутатського мандату Боярської міської ради.УВАГА

Прізвище, власне 
ім’я (усі власні імена) 
та по батькові (за 
наявності) обраного 
депутата

Рік
народження

Освіта Партійність Посада Місце роботи 
(заняття)

Місце проживання Назва місцевої організації політичної партії, 
від якої обрано депутата
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На виконання вимог Указу 
Президента України «Про вій-
ськовий обов’язок і військову 
службу», Указу Президента Укра-
їни від 17 лютого 2015 року           
№ 88/2015 «Про строки прове-
дення чергових призовів, чер-
гові призови громадян України 
на строкову військову службу та 
звільнення в запас військовос-
лужбовців у 2015 році» в Києво-
Святошинському районі триває 
призовна кампанія.

3 листопада 2015 року з киє-
во-Святошинського районного 
військового комісаріату урочисто 
проводжали 12 юних призовників 
району для проходження стро-
кової військової служби до лав 
Збройних сил україни. кожен з 
військовозобов’язаних пройшов 
медичну комісію та визнаний 
придатним до військової служби. 

Серед призовників – наш 
земляк, 20-річний боярчанин 
Олег комісар, випускник бо-

ЮНАКІВ БЛАГОСЛОВИЛИ НА СЛУЖБУ В АРМІЇ

ярської ЗОш № 2. 
З важливими настановами та 

побажаннями до юнаків зверну-
лися районний військовий ко-
місар Оле Гончарук, голова ГО 
«воїни-учасники аТО києво-
Святошинського району» Сергій 
Зінченко, священик храму на 
честь ікони «неопалима купина» 
уПЦ кП Максим кравчук, який 
освятив присутніх свяченою во-
дою та подарував хлопцям моли-
товники та натільні хрестики.

Українська молодь зможе 
безкоштовно пройти один з най-
кращих світових тестів «Магел-
лано університет», що допоможе 
визначитись з майбутньою про-
фесією. Цю можливість надає 
Програма розвитку ООН в Україні 
в рамках проекту «Моя кар’єра», 
яка реалізується за сприяння 
Державної служби зайнятості, 
Міністерства освіти і науки, Мі-
ністерства молоді та спорту та 
інших партнерів.

«кожному підлітку по-
трібен профорієнтаційний 
тест, оскільки сьогодні 52 % 
української молоді працює не 
за фахом. Отже, вища освіта 
обернулась для них даремно 
витраченими роками, нерва-
ми, батьківськими та держав-
ними коштами. Ось чому ми 
хочемо допомогти підліткам 
свідомо прийняти перше з 
найважливіших життєвих рі-
шень – вибір своєї майбутньої 
професії», – зазначає мене-
джер проекту розвитку моло-
ді Програми розвитку ООн в 
україні віра Профазі.

Тест «Магеллано універси-
тет» визначає не тільки інтереси 
та здібності підлітка, а також – і 
це виділяє цей тест з-поміж усіх 
інших на ринку профорієнтації 

– ступінь самовизначення дити-
ни, здатність до прогнозування, 
здатність сприймати критику, 
взаємодіяти з іншими людьми, 
вирішувати проблеми. Про-
ходження тесту займе близько 
2 годин, після чого програма 
автоматично згенерує звіт, у 
якому підліток побачить аналіз 
своїх найсильніших сторін. Піс-
ля цього він зможе порівняти 
свої результати із необхідними 
компетенціями для 16 галузей 
навчання та обрати професію, 
яка найкраще підходить саме 
для нього. вже з кінця жовтня 
випускники разом із батькам 
можуть звернутись до найближ-
чого центру зайнятості за без-
коштовною консультацією та 
роз’яснення результатів тесту 
«Магеллано університет».

Про важливість подібних 

проектів наголосив Міністр 
молоді та спорту україни ігор 
Жданов: «ви знаєте, україна не 
є винятком у молодіжному без-
робітті. Офіційні дані говорять 
про те, що 46 % зареєстрованих 
безробітних – молодь віком до 
35 років. на ці показники впли-
нула нинішня ситуація в держа-
ві. Зараз ми маємо близько 1,5 
млн. внутрішньо переміщених 
осіб, серед яких понад 220 тисяч 

– молоді люди. і наше зав-дання 
– не лише пошук нових робочих 
місць для них, а й їх профорі-
єнтація, перекваліфікація тощо. 
у вирішенні цих проб-лем нам 
допомагає Програма розвитку 
ООн. варто відмітити, що ре-
зультат нашої співпраці з Пр 
ООн – це практичні кроки у ре-
формуванні молодіжної політи-
ки в україні і вони відкривають 
нові можливості для молоді».

для інформування молоді 
з питань освіти, вибору про-
фесії, можливостей стажуван-
ня, працевлаштування, стану 
ринку праці, Пр ООн разом з 
партнерами створив сайт «Моя 
кар’єра» (http://mycareer.org.ua/). 
Також на веб-порталі користу-
вачі можуть дізнатись про етапи 
започаткування власної справи, 
знайти актуальні вакансії, діючі 
волонтерські проекти, ознайо-
митись з порадами щодо напи-
сання резюме та підготовки до 
співбесіди тощо. Також сайт буде 
корисним для батьків, які хочуть 
допомогти своїм дітям у виборі 
професії.

ВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОЇ 
ПРОФЕСІЇ ДОСТУПНЕ ОН-ЛАЙН

КП «БГВУЖКГ» ІНФОРМУЄ:
Минулого тижня після трива-

лих пошуків було усунуто порив 
на теплотрасі котельні «Космос». 
Саме через цю аварію впродовж 
кількох днів було відсутнє тепло в 
п’яти будинках, а також відбувся 
витік води з системи. Зараз всі 
будинки опалюються, та котельні 
функціонують у штатному режимі.

Закінчено роботи з ямково-
го ремонту на прибудинковій 
території багатоповерхових 
будинків міста. Завдяки злаго-
дженій роботі підрядної орга-
нізації та майстрів комуналь-
ного підприємства, ям у дворах 
будинків стало набагато менше. 
Також капітально відремонто-
вано окремі ділянки доріг міста, 
а саме: нове асфальтне покрит-
тя тепер прикрашає відрізки 
доріг на вулицях лермонто-
ва, лінійній, комсомольській, 
хрещатик, волгоградській та 
на Михайлівській площі. від-
тепер водіям пересуватись 
цими шляхами стало зручніше 
і комфортніше. 

Триває робота зі встанов-

лення дитячих майданчиків. 
Оцінити нові яскраві комплек-
си вже мають змогу жителі по 
вул. білогородська, 134, меш-
канці історичної частини міс-
та – два дитячих майданчика 
розташувалися на вул. шев-
ченка (біля боярського будинку 
культури) та на Свято-Михай-
лівській набережній, а також 
всі відвідувачі парку шевчен-
ка – там комплекс ще буде до-
облаштовано двома секціями. 
найближчим часом новим гой-
далкам та драбинкам зможуть 
радіти маленькі мешканці бу-
динків по вул.  лінійній, 28, по 
вул. білогородській, 144, 25 та 
51, по вул. Молодіжній, 74 та по 
вул. ворошилова, 23.

на міні-полі біля боярської 
ЗОш № 1 по вул. лисенка си-
лами підрядної організації за 
допомогою робітників благо-
устрою кП «бГвуЖкГ» роз-
початі роботи по заміні покрит-
тя. і вже незабаром справжні 
спортсмени на новому футболь-
ному полі впевнено зможуть 
показати найкращі результати.

Триває щоденна робота з 
благоустрою міста. навіть не-
зважаючи на тимчасову технічну 
несправність, комунальне під-
приємство дбає про своєчасне 
вивезення сміття та намагається 
вчасно та ефективно реагувати 
на заповнені контейнерні май-
данчики, а також на стихійні зва-
лища негабаритного сміття. 

З початком опалювального 
сезону набагато більше роботи 
і у майстрів житлового фонду – 
звернення громадян надходять 
щоденно, комунальне підпри-
ємство робить все можливе, 
щоб задовольнити обґрунтова-
ні прохання та вимоги мешкан-
ців. на жаль, не завжди це мож-
ливо через застарілі комунікації 
будинків. Тому, комунальне 
підприємство звертається до 
жителів з проханням не роби-
ти змін у системах комунікацій 
будинку без погодження з від-
повідними установами, а та-
кож давати майстрам доступ до 
стояків у квартирі, навіть якщо 
ваша квартира не користується 
централізованим опаленням.

КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ» ПОВІДОМЛЯЄ:

для покращення забезпечення 
міста водою, відбувається капі-
тальний ремонт двох артезіанських 
свердловин. на стадії завершення 
роботи на масиві лисенка в істо-
ричній частині міста. Завдяки ка-
премонту, розпочатому на почат-

ку жовтня, дебіт цієї свердловини 
нині становить 12 м3/год. 

Також розпочато капіталь-
ний ремонт артсвердловини       
№ 6, що по вул. Магістральній. 
Це дозволить підвищити дебіт 
арт-свердловини до 10-15 м3/год.
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«друзі, всіх вітаю зі святом 
артилерії та ракетних військ! 

Сьогодні мені випала на-
года отримати цю відзнаку від 
артилеристів! Мої дорогі бійці, 
я від щирого серця вдячна вам 
за службу, за вашу мужність та 
силу духу, я дякую всім вам за 
те, що ви захищаєте нас, дякую 
вам за спокій та мирне небо 
над нашими головами. 

Я маю честь сьогодні з ва-
ших мужніх рук отримати цю 
нагороду. насправді вона не 
належить мені. Це – заслуга 
багатьох небайдужих україн-

ців, сотень наших друзів та тих, 
хто не лишається осторонь на-
шої спільної проблеми – війни. 

Ми будемо продовжувати 
допомагати армії, не зупини-
мось, тому що ви воюєте там, 
а наше завдання – бути надій-
ним тилом і забезпечити вас 
всім необхідним. 

дякую вам за те, що ви 
є, дякую вашим терплячим 
батькам, дітям та дружинам 
за те, що вони чекають на вас 
вдома, чекають з перемогою. 
Миру всім нам, терпіння та 
мужності».

НАГОРОДЖЕНО 
ВОЛОНТЕРКУ-БОЯРЧАНКУ

Відому волонтерку, нашу землячку Катерину Нечаєву-Скорук від-
значено Почесним нагрудним знаком «За заслуги перед Збройними 
Силами України». На своїй сторінці у Фейсбуці Катерина так проко-
ментувала цю подію: 

Своє професійне свято – День 
працівника соціальної сфери 
України – 1 листопада відзначи-
ли люди з милосердними серця-
ми та щедрими на добро душами. 
Це свято з’явилось в Україні піс-
ля підписання відповідного пре-
зидентського указу від 13 квітня 
1999 року.

За словами директора киє-
во-Святошинського районного 
територіального центру надання 
соціальних послуг Зінаїди блик, 
у терцентрі працює 64 соціаль-
них працівника, які надають 
послуги 580 одиноким непра-
цездатним громадянам району. 
із них 13 працівників обслугову-
ють 120 жителів боярки.

«Основний вид діяльнос-
ті – догляд, адже наші підопічні 
потребують різноманітної допо-
моги. Зокрема, і в оформленні 
субсидій тощо, – розповідає Зі-

наїда Олександрівна. – Працює-
мо також із іншими категоріями 
населення: з особами, які опи-
нились у складних життєвих об-
ставинах, а також з родинами пе-
реселенців. Ще один напрямок 
діяльності наших фахівців – вла-
штування одиноких громадян 
та безхатченків до геріатричних 
будинків-інтернатів. Зокрема, із 
7 осіб, які впродовж останнього 
часу знайшли притулок у ржи-
щівському будинку-інтернаті,     
5 – жителі боярки». 

За словами Зінаїди блик, 
проблема влаштування таких 
осіб була і залишається вкрай 
болючою та актуальною. «нам 
доводиться шукати вихід з без-
виході, – додає директор тер-
центру. – Тому питання щодо 
створення в районі закладу для 
тимчасового або постійного пе-
ребування таких осіб залиша-
ється відкритим».

ЗНАЙТИ ВИХІД ІЗ БЕЗВИХОДІ

В останній місяць осені укра-
їнців чекають нововведення: 
повернуть евакуатори, почнуть 
діяти бали для водіїв, на дорогах 
з’являться відеокамери, а за по-
рушення можна буде розплатити-
ся балами.

«вдарять» передусім по тих, 
хто звик не поважати прави-
ла дорожнього руху – зокрема, 
паркуватися в недозволених 
місцях. Їм тепер не тільки ви-
пишуть штраф, але і відвезуть 
евакуатором машину на штраф-
майданчик – у випадку, якщо 
власника не виявиться поруч. 
Причому «послуга» може обі-
йтися в суму до 1000 грн., яку 
доведеться сплатити водієві, 
коли він захоче повернути авто.

всі ці нововведення стануть 
реальністю після набрання 
чинності закону про забезпе-

чення безпеки руху, який почне 
діяти з 7 листопада, одночасно 
з законом «Про поліцію». Зараз 
поліцейські керуються законом 
«Про міліцію», який втратить 
чинність з цієї дати.

Зміни дозволяють евакую-
вати автомобіль, якщо він «сут-
тєво заважає дорожньому руху». 
але незрозуміло, хто це буде 
визначати, – говорить юрист 
Олексій Святогор. – Побоюю-
ся, що почнуться зловживання: 
поліція стане відвозити авто, що 
стоять на тротуарі, якщо немає 
вільних 1,5 м до найближчого 
будинку для проходу пішоходів. 
хоча це навряд чи можна назва-
ти «істотною перешкодою руху».

Також з 7-го почнуть ді-
яти зміни до адмінкодексу, 
що дозволяють автоматично, 
за допомогою камер, штра-
фувати водіїв за перевищення 

ЯК БУДУТЬ ШТРАФУВАТИ ВОДІЇВ З ЛИСТОПАДА

Під час проведення опера-
тивно-профілактичних заходів, 
спрямованих на протидію не-
законному обігу наркотиків, 
міліціонери району затримали 
жительку Боярки за розповсю-
дження метадону.

днями, під час оперативної 
закупівлі наркотичного засобу, 
жінка за місцем свого прожи-
вання збула наркотичний за-
сіб – метадон вагою 2 грами.

Під час проведення санкці-
онованого обшуку у домоволо-
дінні 32-річної жительки міста 
боярка, працівники міліції вия-
вили та вилучили гроші у розмірі 
3000 гривень, 700 з яких були мі-
чені правоохоронцями – саме ці 
кошти жінка отримала за нарко-
тик під час оперативної закупки. 
Також під час обшуку знайдено 
зброю: дві помпові рушниці «бе-
неллі», карабін «Сайга», автомат 
калашникова та набої до нього.

За цінами «чорного ринку», 
вартість вилучених 2 грамів ме-
тадону складає близько 400 $.

Підозрювану затримано в 
порядку ст. 208 кримінально-
процесуального кодексу укра-
їни та обрано запобіжний захід 
у вигляді тримання під вартою.

За цим фактом відкрито кри-
мінальні провадження за ч. 1         
ст. 263 та за ч. 2 ст. 307 кримі-
нального кодексу україни (не-
законне виробництво, виготов-
лення, придбання, зберігання, 
перевезення, пересилання чи 
збут наркотичних засобів, пси-

хотропних речовин або їх анало-
гів), санкція якої передбачає по-
карання у вигляді позбавлення 
волі на строк від шести до десяти 
років з конфіскацією майна. 

досудове розслідування три-
ває. Правоохоронці встановлю-
ють канали надходження нар-
котичної речовини та коло осіб, 
причетних до цього злочину.

Наталія Донець, 
Києво-Святошинський РВ ГУ 

МВС України

ПРАВООХОРОНЦІ ЗАТРИМАЛИ НАРКОДИЛЕРА

швидкості, проїзд на черво-
ний і жовтий світло світлофо-
ра, порушення правил обгону, 
зупинки та стоянки. у вигля-
ді компенсації водії отрима-
ли 150 «бонусних» балів на 
рік: ними можна «сплатити» 
три перераховані порушення 
(кожне по 50), але бали мож-
на використовувати лише при 
фіксації порушення камерою.

на жаль, як повідомив реч-
ник МвС артем шевченко, 
відеокамер поки немає навіть 
у києві, а коли з’являться – не-
відомо. Також зникає «вилка» 
штрафів, залишать меншу суму 
(наприклад, за перевищення 
швидкості заплатимо 255 грн., а 
було 255-340 грн.) 

впродовж 5 днів можна 
сплатити половину штрафу, 
до 30 днів – повну суму, до 60 
днів – вже подвійну.

28 жовтня 2015 року набули 
чинності окремі положення Зако-
ну України від 2 липня 2015 року 
№ 577-VIII «Про внесення змін до 
Закону України «Про звернення 
громадян» щодо електронного та 
усного звернень.

відповідно до Закону, 
письмове звернення також 
може бути надіслане з вико-
ристанням мережі інтернет, 
засобів електронного зв’язку 
(електронне звернення). Та-
кож громадянин може подати 
усне звернення по телефону.

у зверненні має бути за-
значено: прізвище, ім’я, по 

батькові, місце проживан-
ня громадянина, викладено 
суть порушеного питання, за-
уваження, пропозиції, заяви чи 
скарги, прохання чи вимоги. 

Письмове звернення по-
винно бути підписано заяв-
ником (заявниками) із зазна-
ченням дати. 

в електронному звернен-
ні також має бути зазначено 
електронну поштову адресу, на 
яку заявнику може бути наді-
слано відповідь, або відомості 
про інші засоби зв’язку з ним. 
Застосування електронного 
цифрового підпису при надси-
ланні електронного звернення 

не вимагається.
Таким чином електронне 

звернення, якщо воно над-
силається без використання 
електронного цифрового під-
пису, повинно мати вигляд 
скан-копії та/або фотокопії.      

Зокрема, відповідно до ст. 
20 Закону україни «Про звер-
нення громадян», звернення 
розглядаються і вирішуються у 
термін не більше одного міся-
ця від дня їх надходження, а ті, 
які не потребують додаткового 
вивчення, – невідкладно, але 
не пізніше п’ятнадцяти днів від 
дня їх отримання.

ЗВЕРТАЙТЕСЬ ПО-НОВОМУ

від 1 жовтня в україні зросте на 17,5% абонентська плата за стаціонарний зв’язок, 
який надає компанія «укртелеком». Зокрема, абонплата для міських користувачів 
зросте з нинішніх 39,91 грн до 46,90 грн. для сільських і селищних абонентів – із 
31,58 грн до 37,12 грн. читайте також: у раді хочуть повернути «укртелеком» дер-
жаві національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 
інформатизації, вже затвердила нові тарифи. Остаточне слово – за Міністерством 
юстиції, яке має зареєструвати цей документ. нагадаємо, сьогодні «укртелеком» 
обслуговує майже 7,4 мільйона абонентських ліній фіксованої телефонії.

НОВА ПЛАТА ЗА СТАЦІОНАРНИЙ ЗВ’ЯЗОК
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16 листопада спливає тер-
мін подачі пропозицій (заува-
жень) щодо громадського об-
говорення перейменування 
вулиць м. Боярка.

на жаль, процес пере-
йменування вулиць у боярці 
зустрічає спротив чи неро-
зуміння з боку мешканців 
міста. людей, зокрема, хви-
люють юридичні наслідки 
перейменування. на це та 
інші питання, які виникають 
у жителів з приводу деко-
мунізації, подаємо матеріал, 
підготовлений українським 
інститутом національної 
пам’яті. 

1. Навіщо потрібно пере-
йменовувати вулиці?

Цього вимагає Закон 
україни «Про засудження 
комуністичного та націо-
нал-соціалістичного (на-
цистського) тоталітарних 
режимів та заборону пропа-
ганди їх символіки». Обидва 
ці режими знищили в украї-
ні від 14 до 16 мільйонів лю-
дей. Цей закон стверджує: 
будь-які тоталітарні практи-
ки неприйнятні для україн-
ської держави. убивати лю-
дей не можна ані з класових, 
ані з расових, ані з будь-яких 
інших причин.

«Залишити усе як є» з ко-
муністичними назвами було 
б непослідовно: бо, з одного 
боку, засуджуємо нелюдські 
режими, а з іншого – услав-
люємо його символи чи імена 
його провідних діячів у назвах 
населених пунктів, вулиць, 
парків, досі зберігаємо їм 
пам’ятні знаки та пам’ятники. 
Ці символи тоталітарних ре-
жимів, а також такі елементи 
їх пропаганди мають бути усу-
нені з громадського простору. 
2. Чи правда, що декомунізаційні 
закони забороняють комуністичну 
та нацистську ідеологію та 
символи?

ні, неправда. ані ідеоло-
гію, ані символи неможливо 
заборонити, як неможливо 
заборонити минуле. воно 
було таким, яким було. За-
кон ЗаСудЖуЄ тоталітар-
ні режими, які виросли на 
фундаменті цих ідеологій, 
як нелюдські, та забороняє 
ПрОПаГанду їх симво-
лів. Пропаганда ідеології та 
символів комуністичного та 
нацистського тоталітарних 
режимів визнається нару-
гою над пам’яттю мільйонів 
жертв комунізму і нацизму 
та забороняється.
3. Чи можна НЕ перейменовувати 
вулицю, село або місто?

ні, не можна. Якщо назва 
підпадає під дію Закону «Про 
засудження комуністичного 
та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних 
режимів та заборону про-
паганди їх символіки», вона 
має бути обов’язково зміне-
на. Закон тут не передбачає 
жодних винятків. ані збори 
громадськості, ані орган міс-
цевого самоврядування не 
може своїм рішенням таку 
назву залишити. Це буде по-
рушенням закону. 

Отже, не може бути 
предметом обговорення 
«перейменовувати чи не 
перейменовувати» назву, 
що пов’язана із пропаган-
дою тоталітарного режиму. 
Предметом громадсько-
го обговорення може бути 
Тільки питання вибору 
нОвОЇ наЗви.

4. Як має відбуватися пе-
рейменування вулиць, про-
вулків, проспектів, парків у 
містах і селах?

Перший крок – прове-
дення громадських обгово-
рень нових назв, що мають 
замінити тоталітарні.

до 21 листопада 2015 року 
місцевим радам слід ухвали-
ти рішення щодо перейме-

нування конкретних вулиць, 
провулків, площ, які по-
трапляють під дію декому-
нізаційного законодавства. 
Якщо ж місцева влада тако-
го перейменування не здій-
снить до 21 листопада 2015 
року, це зобов’язаний зро-
бити своїм рішенням сіль-
ський, селищний чи міський 
голова впродовж наступних 
трьох місяців. Тобто, до 21 
лютого 2016 року.

Якщо й до цієї дати сіль-
ські, селищні чи міські го-
лови не впораються із цим 
завданням – право перейме-
новувати переходить до обл-
держадміністрацій. Голова 
Ода зробить це своїм роз-
порядженням.

до літа 2016 року будуть 
змінені всі назви, пов’язані 
із тоталітаризмом. але про-
цедури прописані саме так, 
щоб дати якомога ширші 
права громадам самим ви-
значитися, як саме будуть 
перейменовані їхні населені 
пункти, вулиці і площі.

5. Через перейменуван-
ня населеного пункту/вулиці 
моя адреса змінюється. Чи 
треба буде терміново ставити 
нову відмітку про місце реє-
страції у паспорті?

хіба що в тому разі, коли 
тоталітарна назва у вашому 
документі вас геть дратує. 
Згідно з чинним законо-
давством, після перейме-
нування ніхто не мусить 
бігти до паспортного столу, 
щоб зробити відмітку про 
нову адресу.

Такі зміни можна зро-
бити, коли буде зручно. 
наприклад, після досяг-
нення віку, коли до пас-
порта треба вклеїти нове 
фото, або під час зміни 
місця проживання. штамп 
із новою адресою у пас-
портному столі обійдеться 
у 85 копійок – таким є роз-

мір державного мита.
6. Чи правда, що у зв’язку із 
перейменуваннями треба буде 
змінити документи про власність 
на нерухомість? Скільки це буде 
коштувати сил і грошей?

ні, не правда. Законодав-
ством україни не передбаче-
но кінцевих термінів зміни 
документів у цьому випад-
ку. Зміна назви вулиці не є 
зміною місця проживання. 
Тому всі необхідні зміни до 
документів можуть бути вне-
сені тоді, коли це буде зруч-
но їх власникові. наприклад, 
коли людина захоче змінити 
місце проживання – пере-
їхати на іншу вулицю або в 
інше село чи місто. 

документи власності на 
квартири, будинки, земельні 
ділянки, будь-яке інше май-
но, у яких вказані старі назви, 
залишаються дійсними. Змі-
ни до них треба буде вносити, 
тільки якщо власник захоче 
продати, подарувати або пе-
редати у спадок свою кварти-
ру, будинок чи інше майно. у 
такому випадку в документах, 
які будуть оформлюватися на 
нового власника, вже буде 
вказана нова назва.

Проте на вартості послуг 
нотаріуса це не позначати-
меться: покупець і прода-
вець платитимуть нотаріу-
сові таку ж суму, як і в тих 
випадках, коли назва вулиці, 
села або міста не змінюється.

Єдине, кому треба буде 
внести зміни в статутні до-
кументи – це юридичні осо-
би. Проте, відповідно до 
чинного законодавства, ця 
процедура для них є безко-
штовною. Їм не треба буде 
сплачувати ані адміністра-
тивний збір, ані послуги но-
таріуса, оскільки нотаріаль-
не засвідчення підписів на 
статуті скасовано. Фізична 
особа-підприємець (ФОП) 
вноситиме зміни про свою 
адресу в Єдиному державно-
му реєстрі, але це також без-
коштовно.
7. Чи треба буде міняти техталони 
на автомобілі та номерні знаки?

ні. власникам автомо-
білів не варто хвилюватися. 
Перейменування вулиці не 
є зміною фактичного місця 
проживання, а тому й не є 
підставою для обов’язкової 
перереєстрації транспорт-
ного засобу і внесення змін 
до техпаспорта автомобіля.

його власник зможе зро-
бити це, коли буде прода-
вати або дарувати авто. на 
вартості процедури перере-
єстрації це не позначиться, 
жодних додаткових платежів 
не передбачено.
8. Хто визначає, які саме назви 
отримають наші вулиці?

ви – жителі свого села або 
міста. але є певні процедури.

ВИ ПРОТИ ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ СВОЄЇ ВУЛИЦІ? 
ТОДІ ЦЕ ЗРОБЛЯТЬ ЗА ВАС

для цього свої пропозиції 
можна відправити листом 
на адресу місцевої ради або 
взяти участь у громадських 
обговореннях, які відбувати-
муться у ваших містах і селах. 
Також у багатьох місцевих 
рад на офіційних сайтах уже 
з’явився розділ «декомуніза-
ція», який передбачає різні 
форми зворотного зв’язку.
9. Радянські назви – це теж 
наша історія! Навіщо її знову 
переписувати?

комуністична влада при-
ховувала ганебні сторінки 
свого минулого та злочини 
своїх діячів. настав час ці 
приховані сторінки історії 
відкривати.

дуже складно пояснити 
дітям, що таке добре, а що – 
погано, коли вони ідуть до 
школи вулицею, що названа 
ім’ям дітовбивці та крадія.

декомунізація – це від-
криття забороненої кому-
ністичним режимом правди, 
а не «переписування історії».

до речі, за інформацією 
члена комісії з перейме-
нування Марії кирилен-
ко, станом на 2 листопада 
надійшли такі пропозиції 
щодо перейменування бо-
ярських вулиць: 

• Боженка – Віктора Починка (18).
• Ворошилова – Шовковична (2), 

Юрівська – (24).
• Дзержинського – Горіхова 

(4), Шкільна (6), Вільна (2), 
Щаслива (2). 

• Енгельса – Покровська (63).
• 40 років Жовтня – Каштанова (14).
• Калініна – Калинова (21), І. 

Котляревського (4), Зелена 
(3), Липова (3), Шимка (2), 
залишити назву (2).

• Московська – Вербна (47), 
Шолом-Алейхема (1), проти всіх (1), 
залишити назву (1).

• М. Островського – Олексія 
Островського (20), Острозька 
(8), В. Острозького (2), 
Р. Дашкевича (1), залишити (3).

• Сахалінська – Івана Сірка (20).

Отже, якщо мешканці 
боярських вулиць, що під-
лягають перейменуванню, 
самі не оберуть нові назви, 
це за них зроблять інші.

Пропозиції можна по-
давати до виконавчого ко-
мітету боярської міської 
ради у письмовій формі чи 
електронною поштою із за-
значенням прізвища, імені, 
по батькові, адреси та теле-
фону особи, яка їх подає.

адреса виконавчого ко-
мітету боярської міської 
ради: 08154, м. боярка, вул. 
білогородська, 13. тел.: 
(04598) 41-815, e-mail:
 boyarka-rada@ukr.net

ДЕКОМУНІЗАЦІЯ
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З 2009 року указом Прези-
дента України 28 жовтня було 
офіційно встановлено Днем ви-
гнання нацистських окупантів. 
Саме у цей день у 1944 році було 
покладено край поневоленню те-
риторії України нацистами і лихо-
дійствам, які вони чинили.

Цього дня у боярці у парку 
Перемоги відбулись хвилина 
мовчання, покладання квітів до 
обеліску Слави. 

Під завісу своєї каденції 
на посаді міського голови всіх 
присутніх щиро привітав Тарас 
добрівський. він наголосив, 
що старше покоління завжди 
було і буде мірилом стійкості 
та відданості рідному краю. ке-
рівники організацій лідія хо-

менко та лариса козленко, від-
даючи шану полеглим воїнам, 
низько вклонилися присутнім 
ветеранам та учасникам війни, 
які боронили україну та відбу-
дували її з руїн.

Голова районної організації 
Товариства червоного хреста 
лідія Заїченко добрим словом 
згадала усіх сестер милосердя, 
які, ризикуючи своїм життям, 
рятували бійців.

Після покладання квітів до 
обеліску, учасники урочистос-
тей, за традицією, підійшли до 
пам’ятника воїнам-інтернаціо-
налістам. україна має надійних 
захисників – це засвідчили по-
дії на сході нашої держави, коли 
тисячі мужніх воїнів стали на 
захист цілісності нашої держави.

ДАНИНА ПАМ’ЯТІ ТА 
ВДЯЧНІСТЬ ЖИВИМ 

Всеукраїнський радіодиктант 
національної єдності – це уні-
кальна подія, яка відбувається 
на Українському радіо до Дня 
української писемності та мови, 
що відзначається 9 листопада.

національна радіокомпанія 
україни започаткувала акцію 
ще 2000-го. відтоді щороку слу-
хачі можуть взяти участь у на-
писанні та з’ясувати, наскільки 
добре знають мову.

Як правило, текст – автор-
ський, ексклюзивний, створе-
ний спеціально на замовлення 
українського радіо відповідно 
до всіх приписів і норм право-
пису – складається з близько 
150 слів. диктор читає його в 
прямому ефірі двічі.

кожен охочий може долучи-
тися до акції та написати диктант 
просто біля приймача. далі – за 
бажанням – можна відправити 
роботу на українське радіо для 
перевірки, а можна дочекатися, 
поки текст з’явиться на сайті чи 
буде підбито підсумки в прямому 
ефірі, та перевірити власноруч. 
до розгляду приймаються лише 
рукописи. надсилати можна 
традиційні, паперові листи, а з 
2014 року – і в електронному ви-
гляді. в другому випадку роботу 
слід відсканувати або сфотогра-
фувати.

Підбиття підсумків і урочис-
тий фінал акції відбувається в 
грудні. в прямому ефірі ведучі 
та автор розповідають про кіль-
кість листів, географію, осо-
бливості тексту та найбільш 
поширені помилки. Переможці 
отримують призи та привітан-
ня в прямому ефірі. втім, 2014 
року було запроваджено ново-
введення. вперше за чотирнад-
цять років, з огляду на складну 

ситуацію в державі, диктант пи-
сали не за подарунки та премії, 
а лише в ім’я ідеї. але без при-
ємних сюрпризів не обійшлося: 
усі, хто написав диктант без по-
милок, стали героями спеціаль-
них сюжетів в ефірі українсько-
го радіо.

За час проведення всеукра-
їнського диктанту національної 
єдності постійно збільшується 
аудиторія та географія учасни-
ків. десятки тисяч листів над-
ходять з усіх областей україни 
та з-за кордону: німеччини, 
бельгії великої британії, кана-
ди, аргентини, литви, норвегії, 
Польщі, швеції, Франції, ро-
сії, білорусі, Молдови, Таїлан-
ду. Пишуть люди різного віку 
і різних професій: школярі і 
студенти, військові і робітники, 
пенсіонери і домогосподарки. 
Пишуть наодинці з приймачем і 
цілими колективами. а 2014-го 
в київському університеті імені 
б. Грінченка встановлено ре-
корд – «наймасовіший диктант 
на одній локації», який одно-

часно і в одній аудиторії писали 
689 людей.

Популярність радіодиктанту 
щороку зростає. і найголовні-
ше в ньому – це не перевірка 
знань і не хизування здобутою 
високою оцінкою чи отрима-
ним подарунком. важлива со-
лідарність з усіма, хто любить 
і шанує рідне слово, хто хоче, 
щоб українці говорили україн-
ською мовою і зберегли її для 
нащадків. 

радіодиктант — це дуже 
простий і доступний кожному 
жанр колективної творчості.

бо він єднає усіх незалежно 
від віку, освіти, життєвого до-
свіду чи соціального статусу.

бо він дарує особливе від-
чуття причетності до творення 
спільної справи.

бо писати радіодиктант 
можна будь-де і будь з ким!

бо радіодиктант змушує наші 
серця завмирати в унісон на 
кожному розділовому знакові.

Пишемо радіодиктант                     
9 листопада о 10:00.

XV ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РАДІОДИКТАНТ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ

7 листопада, у суботу, чарів-
не жіноцтво має змогу привітати 
сильну половину людства з Днем 
чоловіків.

всесвітній чоловічий день 
не такий популярний, як 
аналогічний жіночий, від-
значається далеко не з такою 
помпезністю. його наступ не 
передчувають, як настання 
8-го березня, але він є. 

незважаючи на нові віяння 
сучасної історії, становлення 
законодавчої та культурної рів-
ності між чоловіком і жінкою, 
все ж у переважній більшос-
ті, швидше за природою, саме 
на чоловіка і покладається вся 
основна відповідальність як 
у «праці», так і в «обороні». і 
не дарма бог створив чоловіка 

саме чоловіком, здатним на ба-
гато обов’язків і переживань, а 
жінку – помічницею чоловіка. 

Це зовсім молоде свято, 
відзначається в першу суботу 
останнього осіннього місяця. 
воно виникло з ініціативи чо-
ловіка, який любив свою жінку. 
любив, незважаючи на те, що 
був главою величезної держави 
з безліччю турбот і проблем. 

нехай цього дня кожна жін-
ка згадає про тепло свого до-
машнього вогнища, заспокоїть-
ся від турбот, нехай ненадовго 
забуде про проблеми і зробить 
те, що дається їй легше за все: 
згадає про свого чоловіка.

З днем чоловіків вас, доро-
гі жінки! З днем чоловіків вас, 
дорогі чоловіки!

ЦИМИ ДНЯМИ В ЛИСТОПАДІ

9 листопада, у понеділок, від-
значається День української пи-
семності та мови.

Це свято було встановлено 
указом Президента україни 
від 6-го листопаду 1997-го № 
1241/97 і відзначається щороку 

на честь українського літописця 
нестора – послідовника творців 
слов’янської писемності кири-
ла та Мефодія. дослідники вва-
жають, що саме з преподобного 
нестора-літописця і починаєть-
ся писемна українська мова. 

ПОДІЇ

Користувачі найбільшої в сві-
ті соцмережі Facebook Inc. стали 
рідше розміщувати власний кон-
тент, обмежуючись коментаря-
ми до чужих заміток, пише Wall 
Street Journal з посиланням на 
результати опитування, проведе-
ного компанією GlobalWebIndex.

Як показало опитування, в 
третьому кварталі 2015 лише 
34 % користувачів соцмережі 
оновлювали статус і 37 % діли-
лися власними фотографіями, в 
порівнянні з 50 % і 59 % відпо-
відно в аналогічному кварталі 

минулого року.
Тим часом 65 % респонден-

тів щодня заходили на свою 
сторінку в першому півріччі, 
проте їх діяльність обмежувала-
ся переглядом чужих сторінок і 
роздачею відміток «мені подо-
бається».

Можливо, користувачі 
україни певним чином «випа-
дають» із загальної статистики 
через проведення місцевих ви-
борів. Принаймні, в жовтні ак-
тивність вражала.

Цього року Facebook почав 
розміщувати різні нагадування, 

ЧИ ХОЧЕМО МИ, ЩОБ ПРО НАС ВСЕ ЗНАЛИ
які можуть викликати інтерес і 
стати приводом для обговорен-
ня: це можуть бути нагадування 
про свята, про ігри улюбленої 
спортивної команди, вихід но-
вих серій телесеріалів або по-
відомлення про важливі події в 
країні і світі.

Такі нагадування прово-
дяться в тестовому режимі, і 
поки дають «відмінні резуль-
тати», зазначив представник 
Facebook, відмовившись пові-
домити подробиці.

Минулого тижня представ-
ники компанії відзначили, що 
в 2014 році учасники соцмережі 
розмістили 50 млрд. «одиниць 
контенту», які взяті з інших ре-
сурсів, що відповідає приблиз-
но 3 одиницям у розрахунку на 
користувача в місяць. 

Як підкреслюють експерти, 
поки зниження активності в 
плані створення користувачами 
власного контенту не є вели-
кою проблемою для соцмережі, 
що одержує основну виручку 
від показу рекламних повідо-
млень. Однак у більш довго-
строковій перспективі, якщо 
така тенденція збережеться, 
«Facebook може здатися сухува-
тим і нудним», підкреслив ана-
літик GlobalWebIndex джейсон 
Мендер. 
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Замовлення 

ГОРОСКОП
Овен

для вас настав «зоряний час». дійте, відкрито, 
беріть участь у всіх заходах, куди вас запрошують. 
але при цьому проявляйте скромність і стрима-
ність у висловлюваннях. Приділіть особливу увагу 
своєму зовнішньому вигляду. Перш ніж що-небудь 
робити, потрібно усунути перешкоди і завершити 
розпочате.

Телець
на вас чекає величезне навантаження, можли-

вий нервовий зрив. Єдиним джерелом вашої сили і 
витривалості буде віра в бога та підтримка близьких. 
Скористайтеся можливістю виправити помилки. 
будьте активні і відважні – маєте шанс ризикнути. 
Зручний момент для зміни зовнішності і відносин.

Близнюки
Обставини зміняться і вам доведеться працю-

вати в нових умовах, за новими правилами. Прояв-
ляйте стриманість, самоконтроль, не відмовляйте-
ся від зобов’язань та обіцянок. Можливі фінансові 
труднощі. Зверніться до друзів, разом ви зможете 
вистояти. віддайте борг, щоб зберегти авторитет.

Рак
Сприятливий час для ведення переговорів, зу-

стрічей, укладення та підписання договорів, запо-
вітів. вдалими будуть операції пов’язані з нерухо-
містю. Можна вирішити питання про опіку, кредит. 
Покваптеся, інакше далі можливі проблеми на ро-
боті, з фінансами, отриманим спадком. 

Лев
вам доведеться зробити вибір і тим самим від-

крити свої наміри. Щоб домогтися успіху, ризик-
ніть і зробіть необхідні заяви, ваша репутація ціл-
ком залежить від загальної справи. не знижуйте 
швидкість й інтенсивність життя та діяльності. ке-
руйтеся не емоціями, а планом та аналізом.

Діва
ваше становище на роботі буде посилюватися. 

Можливе підвищення та отримання відповідально-
го завдання. Проявіть свої професійні якості і по-
кажіть на що здатні. будьте обережні у виборі друзів 
на роботі. Проявіть хороше ставлення до всіх колег, 
а не тільки до когось окремо. 

Терези
Можете домовитися з фінансових питань, не-

рухомості, вирішити питання своїх дітей, вдало ви-
ступити перед публікою, щоправда остерігайтеся 
різких заяв. Це може призвести до конфліктів. че-
кайте на пропозиції та звернення за допомогою. не 
відмовляйте – тоді й інші допоможуть вам у скрутну 
хвилину.

Скорпіон
ви зможете виправити стан справ, повернути 

втрачене становище, вирішити сімейні проблеми, 
питання нерухомості. доведеться піти на комп-
роміс, поступитися частиною власних інтересів. 
Гроші використовуйте тільки за призначенням. За 
необхідності, підтримайте своїх партнерів.

Стрілець
активно займаючись справою, працюйте над 

своїм іміджем. досягнення будуть радувати вас, 
але необхідно, щоб і інші це бачили. Суспільне ви-
знання допоможе оцінити правильність взятого 
напрямку. ваша кар’єра залежатиме від ставлен-
ня оточення. будьте обережні у висловлюваннях і 
вчинках.

Козеріг
ви зможете вирішити фінансові питання, але ді-

йте обережно, вам небезпечно домагатися мети за 
рахунок інших людей. Можливо, доведеться зро-
бити непростий вибір, від якого залежатиме ваша 
репутація. З часом в нагороду за це на вас очікує 
підвищення по службі, ділова пропозиція, несподі-
ваний спадок.

Водолій
Є небезпека самообману. уникайте публічних 

виступів, відкритих заяв. краще доводьте свою 
думку і досягнення на практиці, справами, а не сло-
вами. Значимі будуть тільки аргументи, речові до-
кази. вдалий час для іспитів, захисту наукової ро-
боти. необхідно поступово змінити своє оточення.

 
Риби

на вас чекають зміни, а з ними — хвилюван-
ня. не пасуйте перед труднощами. вдалий час 
для завершення раніше розпочатих справ. Про-
являйте обережність у висловлюваннях, щоб не 
образити справжнього друга. втрата може бути 
непоправна. Тому бережіть свої відносини від 
поспішних висновків.

Завершуються робо-
ти із заміни покриття 
на міні-полі, що біля 
боярської ЗОш № 1. 
роботи було розпочато 
на виконання рішення 
боярської міської ради 
шостого скликання, 
згідно з яким виділено 
необхідні кошти. 

Заміну покриття ви-
конують фахівці ком-
панії «інтератлетика». 
вони вже демонтували 
старе покриття, вирів-
няли поверхню гран-
відсівом, підготували та 
настелили нове полотно. 

впродовж наступ-
них днів буде засипано 
кварцовий пісок у траву, 
щітками піднято щети-
ну, а зверху засипано гу-
мовою крихтою. Це ро-
блять для того, щоб було 
м’яко бігати по міні-по-
лю. а якщо й падати, то 
без травм.

ФУТБОЛІСТИ В ОЧІКУВАННІ

14 листопада об 11:00 в актовій залі боярського нвк «Гімназія – 
ЗОш і ст.» (вул. Сєдова, 7) відбудеться заключний гала-концерт         
Молодіжного мистецького фестивалю імені івана Коваленка. 

у програмі: виступи і нагородження переможців та призерів кон-
курсів фестивалю.

ЗАПРОШУЄМО НА МИСТЕЦЬКЕ СВЯТО

З 1 до 11 жовтня у ніц-
ці (Франція) відбулись ііі 
Європейські ігри ветера-
нів з 32 видів спорту.

наш земляк борис 
Сухорученко, у складі 
команди веслярського 
клубу «Мала флоти-
лія», взяв участь у зма-
ганнях: два запливи по 
4 км кожен.

За результатом двох 
днів, команда здобула 
почесне друге місце. 

вітаємо!

БОЯРЧАНИН ПРИВІЗ ФРАНЦУЗЬКЕ СРІБЛО


