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Три роки тому 3 лютого у Боярці відкрився новий-старий дитячий садок 
«Казка». Старожили пам’ятають той час, коли на базі ДНЗ «Казка» було ство-

ОСОБЛИВА ГРУПА ДЛЯ ОСОБЛИВИХ ДІТЕЙ

Продовження на стор. 3

На своїй сторінці у Фейсбуці міський голова Олександр Зарубін 
висловився щодо отримання містом нової техніки: «За 2016 рік лише 
спецтехніки для наших комунальних підприємств ми придбали на суму 
більшу за весь наш бюджет розвитку міста на рік: дев’ять нових авто. 
Дякую за підтримку голові Києво-Святошинської РДА Мирославі Смір-
новій та голові Києво-Святошинської райради Вадиму Гедульянову. Хочу 
додати, що на 2017 рік заплановано придбання нової техніки для наших 
комунальних підприємств на загальну суму 5 900 000 грн. (для КП «Бо-
ярка-Водоканал» – 3 300 000 грн., для КП «БГВУЖКГ» – 2 600 000 грн.».

Минулий рік для комунальників Боярки був щедрим на нові 
придбання. Загалом для КП «Боярське ГВУЖКГ» та для КП 
«Боярка-Водоканал» було придбано рекордну кількість техніки –             

9 одиниць на загальну суму                                                                                    
11 223 712 грн. 

Зокрема, для потреб КП «Бо-
ярське ГВУЖКГ» придбано:

У червні 2016 року: Авант- 
528 вартістю 890 000 грн. за 
кошти з міського бюджету; 
Ланос Пікап – 222 900 грн. 
за кошти з міського бюджету.

У серпні 2016 року — JCB 
4CX вартістю 2 622 000 грн. – 
за кошти з міського бюджету.

У жовтні комунальне гос-

СЛОВО МЕРА

МІСЬКИЙ ГОЛОВА ОЛЕКСАНДР ЗАРУБІН: 
«МІСТО ОТРИМАЛО РЕКОРДНУ КІЛЬКІСТЬ НОВОЇ СПЕЦТЕХНІКИ»

подарство поповнилось авто-
гідропідіймачем вартістю 1 
123 812 грн. за кошти міського 
бюджету. 

У грудні 2016 р. надійшла 
нова спецтехніка, придбана 
коштом районного бюдже-
ту: сміттєвоз із заднім заван-
таженням – 1 598 000 грн. та 
сміттєвоз із боковим заванта-
женням – 1 398 000 грн. 

Слід додати, що впродовж 
попередніх 5 років для КП 
«БГВУЖКГ» було придбано 
понад 10 одиниць спецтехні-
ки, хоча не завжди нової. 

За кошти з міського бю-
джету КП «Боярка-Водока-
нал» отримало спецтехніку:

• Екскаватор-навантажувач 

JCB3СХ CONTRACTOR – 
для виконання земляних робіт 
на об’єктах та мережах підпри-
ємства на суму 1 890 000 грн.;

• машина вакуумна КО-
503-В-11 на суму 990 000 грн.;

• автомобіль ГАЗ 22-33-55 
(Некст-Дует) – для брига-
ди дільниці каналізаційних 
мереж та споруд на суму                            
489 000 грн. 

Нагадаємо, що востаннє 
автопарк КП «Боярка-Водо-
канал» оновлювався у 2010 
році, коли було придбано 
ЗІЛ Крот (каналопромивоч-
на машина) 2006 року ви-
пуску; ГАЗ (2 асенізаційні-
машини) 2008 року випуску 
та ГАЗель 2008 року випуску. 

рено районний дитячий будинок 
«Родина». З великою радістю молоді 
боярчани-батьки сприйняли звістку 
про відкриття нового садка. За цей 
час «Казка» стала матеріальним вті-
ленням казкового світу. Практично 
усі приміщення ДНЗ розмальовані                                                               
неповторними образами казкових героїв. 

І ось через три роки після 
відкриття у дитсадку «Казка» від-
булась чергова приємна подія. 
Тут відкрито першу і єдину на 
сьогодні в Києво-Святошинсько-
му районі інклюзивну групу для 
дітей з особливими освітніми 
потребами. Ця група не стала 
винятком – вона також яскрава 
та неповторна. Один лише котик-
муркотик на стіні у спальній кім-
наті чого вартий!
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НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ДО КП «БГВУЖКГ» ПОТРІБНІ:
• ЕЛЕКТРОМОНТЕРИ
• РОБІТНИКИ З БЛАГОУСТРОЮ
• СЛЮСАР-САНТЕХНІК
• ТРАКТОРИСТ
• ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК

За довідками звертатися за тел.:
46-966 — відділ кадрів, 41-753, 42-423.

КП «БГВУЖКГ» ПОВІДОМЛЯЄ
У січні 2017 року працівни-

ки виробничих дільниць КП 
«БГВУЖКГ» забезпечували об-
слуговування теплових комп-
лексів та мереж централізовано-
го теплопостачання, житлових 
будинків та прибудинкових 
територій у несприятливих по-
годних умовах: різкі коливання 
температури повітря, низька 
температура повітря до – 180о С, 
зокрема:

• ліквідовано 7 поривів на 
трубопроводах теплопостачан-
ня; проводилися роботи з лік-
відації утворених повітряних 
пробок у внутрішньобудинко-
вих мережах опалення;

• враховуючи тимчасове від-

ключення окремих будинків від 
централізованого теплопоста-
чання, в січні 2017 року будуть 
проведені перерахунки меш-
канцям за ненадані в повному 
обсязі послуги; 

• на даний час стан роботи 
котелень стабільний; централі-
зоване теплопостачання в жит-
лових будинках задовільне; іс-
нують окремі стояки опалення, 
що потребують додаткового об-
стеження та проведення заходів 
щодо покращення опалення 
квартир; роботи проводяться 
згідно із заявками мешканців, 
що надходять до аварійно-дис-
петчерської служби комуналь-
ного підприємства.

До уваги мешканців приватних будинків м. Боярка!
У приватному секторі історичної частини заплановано змінити 

графік вивезення твердих побутових відходів з суботи та неділі на 
інші робочі дні. 

Про затверджений новий графік вивезення ТПВ буде повідо-
млено додатково.

Адміністрація КП «БГВУЖКГ»

Розпочав роботу відділ дер-
жавної реєстрації виконавчого 
комітету Боярської міської ради 
за адресою: м. Боярка, вул. М. 
Грушевського, 39, 1 поверх.
Відділ державної реєстрації здійснює :

Державну реєстрацію речо-
вих прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень:

• офіційне визнання і під-
твердження державою фактів 
набуття, зміни або припинення 
речових прав на нерухоме май-
но, обтяжень таких прав шляхом 
внесення відповідних відомос-
тей до Державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно;

Державну реєстрацію юри-
дичних осіб та фізичних осіб-під-
приємців:

• державна реєстрація ново-
створених юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців;

• державна реєстрація змін до 
відомостей про юридичну особу 
та фізичну особу-підприємця;

ОГОЛОШЕННЯ
• державна реєстрація при-

пинення юридичних осіб та 
припинення підприємницької 
діяльності фізичних осіб – під-
приємців.
Графік роботи:

Понеділок-четвер:
реєстраційні дії в ЄДР щодо 

юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців;

реєстраційні дії в ДР щодо 
реєстрації речових прав на не-
рухоме майно та їх обтяжень

09:00-12:00 – прийом заяв та 
документів;

15:00-16.00 – видача резуль-
татів;

Середа:
9:00-11:00 – особистий при-

йом громадян начальником від-
ділу;

П’ятниця:
Неприйомний день.
Проведення реєстраційних 

дій державними реєстраторами.

Працівники підприємства 
проводять планові роботи щодо 
вручення актів-попередження 
споживачам, які мають забор-
гованість за водопостачання та 
водовідведення. До судових ор-
ганів для примусового стягнення 
заборгованості підготовлено по-
зови на найбільших боржників.

Адміністрація КП «Бояр-
ка-Водоканал» закликає меш-
канців міста до вчасних роз-
рахунків за водопостачання та 
водовідведення та наголошує 
на необхідності терміново по-
гасити існуючу заборгованість. 

Станом на 1 січня 2017 року 
сума заборгованості споживачів 
перед КП «Боярка-Водоканал» 
складає близько 1 100 тис. грн.  

Наголошуємо, що в разі 
отримання акта-попередження, 
не залишайте його без розгляду, 
а подбайте про вчасну оплату.

Додатково також інформу-
ємо, що діє державна програма 
субсидіювання з оплати за жит-
лово-комунальні послуги. 

За інформацією ви можете 
звертатися за адресою: м. Бояр-
ка, вул. Білогородська, 13, каб. 
№ 8 (приміщення Боярської 
міської ради).

КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ» ПОВІДОМЛЯЄ 

КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
• СЛЮСАРя АВАРІйНО-ВІДНОВЛЮВАЛьНИХ 
                                                     РОБІТ 4 ТА 5 РОЗРяДУ;

• ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИКА – 2 ОСОБИ.

За довідками звертатися за тел.: 46-966

КП «БГВУЖКГ» розпочало виробництво та заміну контейнерів на сміттєвих майданчиках Боярки.

ФОТОФАКТ

За інформацією кому-
нального підприємства 
«БГВУЖКГ», у 2017 році плану-
ється замінити зношені сміттєві 
контейнери на нові. Буде також 
збільшена кількість таких кон-
тейнерів на кожному сміттєво-
му майданчику. Ці заходи про-
водяться з метою утримання 

майданчиків в належному тех-
нічному та естетичному стані. 
Також це призведе до покра-
щення санітарного стану на-
вколишнього середовища міста 
та підвищить рівень якості по-
слуг, що надаються населенню 
з питань благоустрою та сані-
тарного очищення.

Шановні мешканці!  Нага-
дуємо вам знайоме гасло, що 
чисто не там, де прибирають, 
а там, де не смітять. Тому не 
можна утворювати звалище на 
сміттєвих майданчиках, а потім 
скаржитись на безлад. 

КП «БГВУЖКГ» РОЗПОчАЛО 
ВИРОБНИЦТВО ТА ЗАМІНУ КОНТЕЙНЕРІВ 
НА СМІТТЄВИХ МАЙДАНчИКАХ БОЯРКИ

Відбулось громадське обго-
ворення щодо напису на щиті 
Меморіалу Героїв Небесної Сот-
ні та Героїв АТО, проведене ви-
конавчим комітетом Боярської 
міської ради. 

Цей меморіал планується 
встановити на місці тимчасо-
вого пам’ятного знаку у парку 
Перемоги. З-поміж кількох ва-
ріантів тексту напису на щиті, 
було визначено два варіанти, 
які додатково поставлено на го-
лосування у соціальній мережі 
Facebook.

Враховуючи результати голо-
сування, виконавчий комітет Бо-
ярської міської ради повідомляє, 
що написом на Меморіалі буде:

Герої таки не вмирають,
Вони будуть вічно живі.

Героїв завжди пам’ятають
На небі й на рідній землі.

ОБРАНО ТЕКСТ 
НАПИСУ НА 
ПАМ’ЯТНИКУ

У приміщенні Києво-Свя-
тошинської РДА організовано 
пункт збору гуманітарної допо-
моги для мешканців Авдіївки та 
військових, які тримають обо-
ронні позиції на лінії вогню.
Наразі дуже потрібні: 

• продукти швидкого приго-
тування (консерви, галети, ди-
тяче харчування тощо);

• ковдри;
• памперси дорослі;
• памперси дитячі;

• свічки воскові (якомога 
більше);

• керосинові лампи;
• паливно-мастильні матеріали 

(бензин, масло для генератора);
• бензинові генератори.

Адреса: м. Київ, проспект 
Перемоги, 126.

Контактна особа – 
Святослав Воскобійник, 
тел.: (044) 454-47-23; 
          (063) 457-99-26.

ЗБІР ГУМАНІТАРНОЇ 
ДОПОМОГИ ДЛЯ АВДІЇВКИ 
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Про відкриття нової групи 
«Боярка-інформ» поговорила 
із завідувачкою ДНЗ Галиною                      
Косовською.

«Вважаю, що відкриття ін-
клюзивних груп у дошкільних 
навчальних закладах нині осо-
бливо на часі. У Європі – це 
нормальна практика. Тож, 
якщо ми вважаємо Україну єв-
ропейською державою, маємо 
створити умови для виховання 
і навчання дітей з особливими 
потребами, зокрема для дітей 
Сонця – з синдромом Дауна, 
дітей дощу – аутистів, дітей з 
ДЦП та іншими особливостя-
ми, через які ці діти відрізня-
ються від більшості. 

Зазвичай для сімей, у яких 
ростуть діти з подібними особ-
ливостями, складається дуже 
важка ситуація. Раніше було 
більше спеціальних навчально-
виховних закладів, де діти могли 
отримати необхідні для життя 
навички. Нині більшість їх за-
криті, а турбота про особливих 
дітей цілковито покладається 
на плечі рідних. 
На прикладі 
нашої інклю-
зивної групи 
можна побачи-
ти, що в Боярці 
розпочато ро-
боту у напрям-
ку створення 
умов для ін-
теграції в сус-
пільство дітей 
з особливими 
потребами.

Одразу піс-
ля відкриття 
садочку ми 
створили групу, 
яка працювала 
за принципами 
вальдорфської педагогіки. Нині 
ми відмовились від цієї ідеї, адже 
вальдорфська школа є альтерна-
тивою до сучасної системи осві-
ти і випускникам вальдорфської 
групи на сьогодні практично 
ніде продовжити своє навчання 
в Боярці. А я дотримують ідеї на-
ступальності у навчанні. 

Нинішнє законодавство 
України передбачає наступаль-
ність і в інклюзивній освіті. 
Діти з особливими потребами, 
які отримали навчання у ДНЗ, 

ОСОБЛИВА ГРУПА ДЛЯ ОСОБЛИВИХ ДІТЕЙПродовження зі стор. 1

переходять до школи, де про-
довжують свою освіту. Думаю, 
що наша інклюзивна група 
перша, але не остання в Бояр-
ці, адже всі ДНЗ комбінованого 
типу мають право за необхід-
ності відкрити подібні групи.

Так склалося, що до нас у са-
док звернулися батьки кількох 
дітей з особливими освітніми 
потребами, що спонукало нас ді-

яти у цьому напрямку. У нас було 
приміщення, яке потребувало ка-
пітальної реконструкції. Ідея від-
криття інклюзивної групи знай-
шла підтримку на рівні району. У 
результаті численних перемовин 
з очільниками району Вадимом 
Гедульяновим, Мирославою 
Смірновою та міста – Олексан-
дром Зарубіним було виділено 
немалі кошти – 590 000 грн. з ра-
йонного бюджету на капітальний 
ремонт приміщення майбутньої 
інклюзивної групи та необхідні 

кошти на придбання інвентарю 
з міського бюджету. Ремонт було 
розпочато 28 липня минулого 
року. За цей час зроблено дуже 
багато. Група повністю оснащена 
та устаткована: придбано меблі, 
посуд, м’який інвентар, іграшки.

Нині група готова до при-
йому нових вихованців. Вона 
розрахована на 15 дітей, серед 
яких, згідно із нормами, має 

бути 3-5 діток 
з особливими 
потребами. Піс-
ля обстеження 
особливих ді-
тей психолога-
ми, логопедами, 
дефектологами, 
для кожного 
з малюків пи-
шеться індиві-
дуальна програ-
ма розвитку та 
навчання.

В и н и к а л и 
певні складнос-
ті на моменті 
внесення змін 
до штатного 
розпису ДНЗ, 

адже відкриття такої групи по-
требує залучення додаткових 
фахівців: дефектолога, асис-
тента вихователя, які працю-
ватимуть саме з особливими 
дітьми, а загалом це буде зви-
чайна група. Її перевагою буде 
те, що через меншу кількість 

дітей малюкам перепадатиме 
більше уваги від вихователів. А 
особливістю групи – різний вік 
вихованців. Термін перебуван-
ня дітей у дитсадку залежить 
від їх особливостей. Також 
ретельно ми шукали педаго-
гів для цієї групи, підбирали 
людей, здатних співчувати та 
допомагати особливим дітям. 
У групі працюватимуть 2 ви-

хователі, помічник вихователя, 
асистент вихователя, а також 
наші спеціалісти: психолог, ло-
гопед та дефектолог.

Нині крім дітей звичайного 
розвитку до групи записано ді-
ток з синдромом Дауна, аутистів 
та з ДЦП. Звісно, що всі нюанси 
формування групи погоджуються 

з батьками. Головна мета – спри-
яння соціалізації дітей з осо-
бливими освітніми потребами та 
виховання людяності у дітей зви-
чайного розвитку. 

Після закінчення дитсадка 
наші особливі вихованці, згід-
но з принципами інклюзивної 
освіти, підуть до школи. Там 
також з’явиться нова посада – 
асистент вчителя.

На завершення нашої роз-
мови хочу наголосити, що я 
особисто не вбачаю чогось ек-
страординарного у відкритті 
нашої інклюзивної групи. Це 
має стати загальною нормою 
для всіх дошкільних навчаль-
них закладів комбінованого 
типу для задоволення освітніх 
потреб особливих дітей». 

ФОТОФАКТ

Завершено утеплення дитячого садочка «Берізка» в історичній 
частині міста. Міський голова Олександр Зарубін від імені жите-
лів Боярки подякував Київській обласній раді за підтримку на-
шого міста. «Особлива подяка депутату обласної ради Тимофію 
Ничу», – наголосив міський голова.

Мовленнєвий розвиток дити-
ни є одним із важливих чинни-
ків становлення особистості в 
дошкільному дитинстві. Рівень 
розвитку мовлення визначає рі-
вень сформованості соціальних і 
пізнавальних досягнень малюка, 
його потреб та інтересів, знань, 
умінь і навичок.

Саме тому у ДНЗ «Даринка» 
з ініціативи завідуючої Любо-
ві Дуднікової з січня 2016 року 
розпочали впровадження ме-
тодики розвивального читання            
Л. Шелестової . 

Під час навчання дітей до-
шкільного віку читанню за ав-
торською методикою Л. Шелес-
тової «Розвивальне читання», 
розвиток малят поєднується із 
задоволенням їхніх потреб та 
інтересів, а, отже, викликає по-
зитивні емоції. Перед дітьми не 
ставиться завдання якнайшвид-
ше оволодіти технікою читання. 
Завдання вихователя – викли-
кати позитивні емоції, радісний 
настрій, бажання виконувати 
ігрові вправи та завдання. Діти 
використовують різні види ді-

чИТАЛИ, РОЗВИВАЛИСЯ І ОТРИМАЛИ ПОДАРУНКИ

яльності: малювання, ліплення, 
конструювання, аплікація, спі-
ви, танці.

25 січня 2017 року в се-
редній групі «Калинка» ви-
хователь Наталія Кучернюк 
провела відкрите заняття для 
батьків за методикою Л. Ше-
лестової на тему: «В гостях у 
казки» (вивчення букви Ч). 
Перед малятами ставило-
ся завдання познайомитися 
з новою буквою Ч, читати, 
склади та слова з нею і при-
думувати слова на нову букву.

Ігрові ситуації, загадковість 

сюжету спонукали дітей до дії. 
Граючись, діти закріпили зна-
ння про кольори та їх відтінки, 
предмети побуту, навчилися 
класифікувати предмети тощо. 
За чудово виконану роботу 
малята отримали подарунки – 
розмальовки з буквою Ч.

За результатами опитуван-
ня дітей можна зробити висно-
вок, що навчання за методикою                 
Л. Шелестової забезпечує ком-
фортний психологічний клімат 
і абсолютну зацікавленість до-
шкільнят. 
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29 січня, в День вшанування 
пам’яті героїв Крут, відбулася по-
їздка боярчан (переважно моло-
ді: вихованців спортивних секцій 
Боярки та їх тренерів-керівників) 
до однойменного меморіалу. Два 
автобуси надані Боярською місь-
кою радою за підтримки «ВЕНТ-
Су». На цю поїздку боярчан 
благословив настоятель Свято-                                                                                             
Покровської парафії УАПЦ о. Дмитро.

Така поїздка в історії Бо-
ярки – перша! Її ініціаторами 
стали ГО «Валькірія» (в особі 
Марини й Тетяни Мірзаєвих та 
Лесі Нечипоренко) та ГО «Єд-
ність нації» за сприяння Бояр-
ської школи вільної боротьби 
та тренерів Олексія Мельника, 
Сергія Тетянюка, Романа Маці-
пури, Костянтина Ващенка.

Під час поїздки Марина Мір-
заєва прочитала «екскурсантам» 
цікаву та змістовну лекцію на тему 
«Історія України початку ХХ ст.» 
взагалі та «Подвиг під Крутами» 
зокрема. На згадку про цю по-
їздку всім учасникам залишилися 

книжечки «Крути. Пам’яті героїв 
Крут» видавництва «Смолоскип». 
До збірочки увійшли історичні 
матеріали, прізвища українських 
героїв, які загинули в бою під Кру-
тами й тих, які залишилися живи-
ми (з їх короткими біографіями), 
та добірка поезій різних авторів 
«Присвячується героям Крут». 

У Крутах боярчани відвіда-
ли ще один музей: «Блокпост 
пам’яті». Цей музей відкрито за 
участі та підтримки Міжнарод-
ної асоціації дослідників фор-
тифікацій «Цитадель», Управ-
ління цивільного військового 
співробітництва Міністерства 
оборони України, Національ-
ного військово-історичного 
музею України та благодійного 
фонду «Стіна народної пам’яті». 

Під час екскурсії боярча-
ни прослухали розповідь про 
нинішніх захисників України. 
Причому особлива увага була 
приділена тим бійцям добро-
вольчих батальйонів, хто заги-
нув в зоні АТО, не відсвятку-
вавши своє повноліття. 

Наша довідка: Будівництво 
Меморіального комплексу 
«Пам’яті героїв Крут» розпо-
чалося у січні 1990 року побли-
зу залізничної станції Крути 
за ініціативи громадськості. 
Тоді було встановлено перший 
дерев’яний хрест. 

У 1996 році було насипано 
курган та встановлено стелу, а 
дерев’яний хрест замінено на 
металевий. 2006 року, за участі 
тодішнього Президента Украї-
ни Віктора Ющенка, відбулося 
офіційне відкриття монументу 
у вигляді 10-метрової колони. У 
2008 році було відкрито музей, 
розташований у залізничних ва-
гонах. Автор експозиції – Ана-
толій Гайдамака. 

У 2010 році Меморіальний 
комплекс був переданий у під-
порядкування Міністерству 
оборони України і став філією 
Національного військово-істо-
ричного музею України. 

Радіслав Кокодзей

ПАМ’ЯТАЄМО ПОДВИГ ГЕРОЇВ КРУТ

27 січня за сприяння Києво-
Святошинської районної державної 
адміністрації в Боярському будин-
ку культури відбувся спектакль за 
мотивами п’єси Григорія Квітки-
Основ’яненка «Сватання на Гонча-
рівці» українського драматичного 
театру «КориФеї», який функціонує 
на базі районного Будинку культури.

Як розповів режисер те-
атру Роман Корнієнко, до 
Дня Соборності України 
реалізується проект «Укра-
їнський театр в Києво-
Святошинському районі». 

ТЕАТР «КОРИФЕЇ» В ГОСТЯХ У БОЯРчАН

Саме 27 січня турне театру                                                                                 
«КориФеї» стартувало в ра-
йонному Будинку культури 
с. Новосілки, продовження – 
спектакль в Боярці. Далі – с. 
Дмитрівка, с. Білогородка та 
ін. 

Перед початком спектаклю 
переповнена глядачами зала 
вшанувала хвилиною мовчан-
ня пам'ять жертв Голокосту. До 
присутніх звернулися голова 
Києво-Святошинської район-
ної державної адміністрації Ми-
рослава Смірнова та міський го-
лова Боярки Олександр Зарубін.

Варто наголосити, що вхід 
до зали був вільний, а всі гля-
дачі отримали в подарунок від 
голови Києво-Святошинської 
РДА Мирослави Смірнової ка-
лендарі на 2017 рік.

Що ж до самого спектаклю, 
то актори вкотре вразили гля-
дачів витонченою грою та ви-
соким рівнем професіоналіз-
му. Безумовно, такі спектаклі 
потрібно бачити і пережити 
особисто. Для чого? Щоб усві-
домити, щоб стати кращими. І 
щоб просто отримати насолоду. 

Радіслав Кокодзей 

У місті Боярка започатковано 
сервіс спільних поїздок «BZCar» 
з метою пошуку та координації 
водіїв і пасажирів за принципом 
каршерінгу.

Якщо ви здійснюєте регуляр-
ні та/або не регулярні поїздки (на 
роботу, навчання і т. д.) і бажаєте 
розділити видатки на дорогу (як 
водій) чи доїхати з комфортом 
(як пасажир), долучайтесь до 
спільноти, скануючи QR-код.

Сервіс «BZCar» – це ініці-
атива, яка об’єднує водіїв, що 
їдуть до/з найближчої станції 
метро, і пасажирів, які щодня 
прямують на роботу/навчання 
та додому.

Пасажири можуть вирізняти 
водіїв, що готові підвезти до ме-
тро, за допомогою карток, які:

• закріплюються в правій 
нижній частині лобового скла;

• містять назву найближчої 
станції метро, до якої прямує 
водій, та логотип сервісу;

• колір букви «М» відповідає 
кольору гілки метро.

Водії можуть отримати від-

ШУКАЄМО АЛЬТЕРНАТИВУ
повідну до необхідного напрям-
ку картку у партнера сервісу – 
Принт-центрі «Формат» на вул. 
Білогородській, 21. Вартість 
картки складає 20 гривень.

Пасажири можуть визначи-
ти зупинки сервісу наступним 
чином:

• табличка формату А4, яка 
закріплюється на видному місці 
в зоні зупинок;

• містить логотип сервісу та 
унікальний QR-code.

Водії на відповідно промар-
кованих зупинках сервісу, по-
бачивши пасажирів, які чека-
ють на авто, можуть зупинятись 
для посадки пасажирів.

Даний проект не є комерцій-

ним, а адміністратори виконують 
лише координаційну функцію.

Адміністрація сервісу 
«BZCar» рекомендує для визна-
чення вартості проїзду керу-
ватись попередньою вартістю 
проїзду маршрутних автобусів, 
яка діяла на дату до останнього 
підняття ними цін (11-12 грн. до 
станції метро) або «за віршики» 

Доєднуйтесь!

Група «BZCar» у 
Facebook

чат «BZCar» у 
Telegram

Група «Боярське 
Земляцтво» у Facebook

Пристрасті після підвищення 
тарифів на проїзд пасажирським 
транспортом трохи вляглися, але 
тема все ще хвилює боярчан. 
Відомо, що 25 січня відбулось 
пікетування автодороги у Вишне-
вому. 31 січня відбулась зустріч 
голови Київської ОДА Олександ-
ра Горгана з перевізниками Київ-
щини щодо підвищення тарифів. 
Зустріч не була анонсована, на 
неї не запросили представників 
громадськості, а тих, хто дізна-
вся, на зустріч не пустили. Буде-
мо чекати інформацію про ре-
зультати переговорів. 

Тим часом у Боярці ситуація 
змінилася наполовину. У новій 
частині міста діють підвищені 
тарифи. В історичній частині 
Боярки перевізник ПП «Агро-
будтранс» зважив на можливос-

ПОВЕРТАЮчИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

ПОДЕШЕВШАЛО. 
АЛЕ НЕ СКРІЗЬ

ті людей. За словами директора 
цього підприємства-перевізни-
ка Марії Мазуркевич, вартість 
проїзду по Боярці на маршрутах 
№ 825 та 812 було трохи зниже-
но – нині проїзд становить 4 
грн. по Боярці і 15 грн. до Ки-
єва. На міських маршрутах № 1 
та 4 вартість не підвищувалась і 
становить 3 грн. «Ми зробили 
це з власної ініціативи, враху-
вавши фінансову спроможність                          
основного контингенту наших 
пасажирів – пенсіонерів та 
школярів та взявши до уваги 
віддаль проїзду по місту», – за-
уважила Марія Мазуркевич.

Перевізники, які працюють 
у новій Боярці, назустріч паса-
жирам кроків не роблять. Тож 
мешканцям нової Боярки до-
їхати до Києва обходиться до-
рожче.
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Півтора місяця тривав ка-
пітальний ремонт КП «Банно-
оздоровчий комплекс». Постійні 
відвідувачі з нетерпінням очіку-
вали завершення ремонту. І ось                        
нарешті 20 січня відбулось уро-
чисте відкриття оновленої бані. 

Любителі легкого пару, а він 
у боярській бані саме такий, на-
повнили фойє банно-оздоров-
чого комплексу. 

З особливою вдячністю 
люди зустріли народного де-
путата України Михайла Гав-
рилюка. Від імені боярчан 

міський голова Олександр За-
рубін щиро подякував народ-
ному обранцю за таку вагому 
підтримку Боярки. Здається, 
що Михайло Гаврилюк навіть 
трохи розчулився. Адже люди 
щиро дякували за відновлення 
банно-оздоровчого комплексу. 
Народний депутат України за-
певнив відвідувачів бані, що це 
лише перший вагомий крок, а 
будуть й інші.

Директор комунального 
підприємства Олександр Сан-
дул показав дорогим гостям ре-
зультат півторамісячної роботи 

БОЯРСЬКА БАНЯ: ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ

кількох ремонтно-будівельних 
бригад. І справді, в оновленій 
бані подивитися є на що. Ка-
пітально відремонтовані чоло-
віче та жіноче відділення, замі-
на вікон та дверей, сантехніки, 
систем опалення, вентиляції, 
електропроводки, зовнішнє 
утеплення будівлі. А ще багато 
інших дрібниць, які допома-
гають створити у відвідувачів 
приємне враження про відві-
дини бані.

Як з’ясувалося, пар у бані й 
справді легенький. Нові парові 
регістри створюють у парних 
відділеннях ту неповторну ат-
мосферу, за яку шанувальни-
ки так люблять баню. А ще й 
з’явилися нові дерев’яні відер-
ця, з яких можна облитись хо-
лодною водою.

Замість старих громіздких ша-
фок для одягу встановлено нові. 
Вони займають менше місця, тож 
тепер для відвідувачів з’явилась 
зона зі столиком та лавочками, 
де можна посидіти, перепочити, 
охолонути та попити чаю. 

Працює баня: у середу 
та четвер з 16:00 до 22:00, у 
п’ятницю, суботу та неділю – з 
13:00 до 22:00 (вул. Б. Хмель-
ницького, 111). 

Уряд ухвалив рішення від-
термінувати початок реалізації 
постанови «Про державне регу-
лювання цін на лікарські засоби». 

Підготовча робота Із за-
провадження цінового регу-
лювання проводилася у тісній 
консультації з виробниками та 
операторами ринку лікарських 
засобів. Деякі виробники по-
годилися на зниження цін і вже 
почали цю практику.

Однак напередодні запро-
вадження референтних цін на 
ліки частина представників 
фармацевтичної індустрії ви-
словили занепокоєння, що для 
належного виконання зазначе-

ного регулювання їм потрібний 
триваліший перехідний період 
для реалізації залишку лікар-
ських засобів, на які поширю-
ється регулювання цін.

Відповідно до протоколь-
ного доручення Кабінету Мі-
ністрів України від 01.02.2017, 
Міністерство охорони здоров’я 
та Міністерство економічного 
розвитку та торгівлі перегля-
нуть Порядок розрахунку гра-
ничних оптово-відпускних цін 
на лікарські засоби на основі 
референтних цін з метою при-
ведення таких цін до економіч-
но обґрунтованих та подадуть 
пропозиції Кабінету Міністрів 
України.

ЕКОНОМІчНО ОБҐРУНТОВАНІ 
ЦІНИ НА ЛІКИ БУДУТЬ ПІЗНІШЕ

Віднині самі боярчани вирішу-
ватимуть, куди спрямувати півміль-
йона гривень місцевого бюджету.

Наше рідне місто ввійшло в 
першу двадцятку міст України, 

ВАШІ ПРОЕКТИ ЗА КОШТИ ГРОМАДИ
де запрацював найсучасніший 
інструмент прямої демократії – 
БЮДЖЕТ УЧАСТІ!

Завдяки наполегливій 
співпраці ГО «Контактер» з 
Боярською міською радою 

та за підтримки депутат-
ського корпусу рішенням 
Боярської міської ради VII 
скликання від 16 грудня 2016 
року №23/178 було ухвалено 
Програму «Бюджет учас-

ті у місті Боярка» на суму                          
500 000 гривень.

Розпочинаємо інформа-
ційно-просвітницьку кампа-
нію з цього революційного 
напрямку. Важливо залучити 
якнайбільшу кількість меш-
канців міста до створення 

власних цікавих проектів та 
їх відбору шляхом голосу-
вання кожним охочим. 

Завдання громади: ство-
рювати цікаві і значимі про-
екти для міста.

Завдання влади: достойно 
втілити ці проекти в життя.
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В Україні продовжується не-
гативна тенденція старіння на-
ції. Пенсіонерів з кожним роком 
стає все більше. Мінімальна пен-
сія в Україні – одна з найнижчих 
у країнах Європи. Абсолютна 
більшість пенсіонерів отримує 
менше 1500 гривень на місяць, 
при цьому споживчий кошик, за 
підрахунками Мінсоцполітики, 
обходиться українцям у 3200 гри-
вень. Що можна дозволити собі 
на мінімальну пенсію в Україні?

Скромно поїсти місяць або 
купити 1/3 пари взуття.

В Україні на мінімальну 
пенсію 1247 гривень живе май-
же 400 тисяч пенсіонерів. На 
цю суму можна скромно хар-
чуватися цілий місяць. Пенсі-
онери можуть дозволити собі 
раз на день купувати хліб, сте-
генця і кілька разів на тиждень 
недорогі крупи і макарони. А 
ось на засоби особистої гігієни 
залишиться дуже обмежений 
бюджет – дорогі шампуні, зуб-
ні пасти з такою пенсією не «по 
кишені». До того ж, навіть пен-

сіонерам з субсидією доводить-
ся витрачати гроші на комунал-
ку і проїзд. У середньому, після 
найбільш необхідних мінімаль-
них витрат, на день «існування» 
у пенсіонера залишається рівно 
30 гривень. Не враховується ще 
одна стаття витрат: на ліки.

На даний момент в Укра-
їні не призначають пенсії 
вище 10,7 тис. грн. Проте всі 
пенсії вище цієї суми, які 
були призначені до чинного 
обмеження, залишаються в 
силі. Приміром, як розпові-
ли в Пенсійному фонді, зараз 
пенсію понад 20 тисяч гривень 
отримують 2,2 тис. осіб, пе-
реважно судді у відставці. 19 
тисяч пенсіонерів отримують 
більше 10 тисяч гривень.

Для отримання трудової 
пенсії жінкам необхідно про-
працювати 30, а чоловікам – 35 
років. Як підрахували в Мін-
соцполітики, українці з мі-
німальною зарплатою за все 
життя не заробили навіть на 
мінімальну пенсію.

ЯК ВИЖИТИ ПЕНСІОНЕРУ
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30 січня представники ГО «Бояр-
ське Мистецьке Братство» відвідали 
Васильків на запрошення своїх ко-
лег по мистецькому цеху – членів лі-
тературно-мистецького об’єднання 
Васильківщини «Багаття калинове», 
що діє при секторі культури та туриз-
му Васильківської РДА.

Боярчани привітали сусідів 
з презентацією першого літера-
турного альманаху Васильків-
щини. У поїздці наших творчих 
земляків супроводжував голова 
Київської обласної організації 
Національної спілки письмен-
ників України Анатолій Гай.

Під час презентації про-
звучали виступи авторів, твори 

яких увійшли до альманаху. Що 
ж до боярчан, то своєї творчіс-
тю з васильківськими колегами 
поділилися Віталій Прийма-
ченко, Аліна Третяк, Любов 
Осіпенко. Також у рамках бо-
ярського творчого вітання від-
булася презентація нової пісні 
«Маленький принц Екзюпері», 
створеної у співавторстві голо-
ви «Боярського Мистецького 
Братства» Тетяни Зубкової та 
поетеси з Василькова Людмили 
Кравченко. 

Транспорт для поїздки бо-
ярських митців було надано ПП 
«Агробудтранс», за що окрема 
велика вдячність керівнику під-
приємства Марії Мазуркевич.

КОЛИ ГОВОРЯТЬ ГАРМАТИ – 
МУЗИ НЕ МОВчАТЬ

28 січня у Боярському кра-
єзнавчому музеї відбулася пре-
зентація творчості письменника 
Віталія Баришева: автора 9 книг 
та понад 180 раціоналізатор-
ських винаходів по механізації 
та автоматизації виробництва, 
що засвідчено відповідними по-
свідченнями.

Родзинкою вечора стало ви-
конання окремих оповідань чи 
уривків з творів не автором, а 
саме шанувальниками його та-
ланту. Мабуть, дійсно є якась 
таїна в колективному читанні 
надзвичайно талановитої прози 
жіночими голосами. 

Віталій Баришев поділився 
з присутніми короткою істо-
рією створення своїх книг, від-
кривши таємниці своєї творчої 
письменницької лабораторії. 
Головне правило – віддзерка-
лення в художніх творах ре-

ального життя реальних людей 
та відкриття для читачів не-
звичайного в повсякденному. А 
ще – використання в художньому 
творі детективних елементів та 
іскрометного народного гумору 
в змалюванні персонажів. 

Сюрприз від автора – по-
дарунок музею: стародавній 
козацький казан, знайдений 
Віталієм Баришевим між с. Бі-
логородка та с. Бобриця в 1960-х 
роках під час одного з його чис-
ленних історико-геологічних 
досліджень з пізнання місце-
востей рідного краю. Можли-
ва «біографія» цієї знахідки 
описана автором в оповіданні 
«Золота булава», яке присутнім 
зачитала завідувач фондами Бо-
ярського краєзнавчого музею 
Любов Кравченко. А «іменин-
никові» – пісенний дарунок 
від членів вокально-інструмен-
тального ансамблю «ТріоРіо» 

Людмили Яковенко та голови 
ГО «Боярське Мистецьке Брат-
ство», поетеси та автора пісень 
Тетяни Зубкової.

Що ж до особливостей твор-
чого й біографічного шляху 
Віталія Баришева, який пише 
російською і українською мо-
вами, то ними з присутніми 
поділився Олег Хапков – не-
змінний художній редактор 
всіх 9 книг Віталія Володими-
ровича: фантастичного рома-
ну «Таємничий полон», збірки 
іронічної прози «Нерозмінний 
бакс», збірки оповідань, казок 
та легенд «Космічний сон» для 
дітей молодшого шкільного 
віку, фантастичного детективу 
«Створіння Сатани», україно-
мовної збірки оповідань «При-
годи гуляки», збірки повістей та 
оповідань «Місток через мину-
ле в майбутнє» та інших.

При нагоді зазначимо: 
найближчим часом побачить 
світ нова книга пана Віталія, 
крім неї в роботі у автора ще 
дві книги.

На згадку про дебютну пре-
зентацію своєї творчості (через 
15 років після виходу першої 
книги) Віталій Володимиро-
вич отримав численні мистець-
кі дарунки від представників 
творчої еліти Боярки та вже 
раритетну книгу «Літературне 
сузір’я. Твори письменників 
Святошинського краю» з автог-
рафами всіх присутніх. 

Радіслав Кокодзей

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ТВОРчОСТІ чЕРЕЗ 15 РОКІВ

21 січня в Боярському крає-
знавчому музеї відбулося від-
криття виставки художника Юрія 
Горбачова та його вихованців.

На виставці були пред-
ставлені роботи Ярослави 
Єдакової (5 років), Карини 
Прокопчук (5 років), Карини 
Соколенко (8 років), Ольги 
Понько (9 років), Марії Гор-
бачової (9 років), Маргарити 
Ковтун (9 років), Марії Рас-
путної (9 років), Лізи Олефі-
ренко (10 років), Дар’ї та Марії 
Хондожко (11 років), Владис-
лави Чубенко (11 років), Кате-
рини Івашко (12 років), Єли-
завети Савицької (12 років), 
Назара Шевчука (14 років) та 
Бас Тетяни (30 років). А ще – 
ранні роботи Юрія Горбачова, 
створені ним у 14-16 років й до 
цієї виставки невідомі широ-
кому загалу. 

Приблизно рік тому Юрій 

Іванович вирішив спробувати 
себе у якості вчителя-настав-
ника. Його вихованці – юні, 
талановиті й надзвичайно 
перспективні художниці нової 
генерації. Варто нагадати, що 
впродовж ХІХ-ХХ ст. у Бояр-
ці жили й працювали понад 60 
художників, в тому числі – й 
світового рівня: Богомазов, 
Мохор, Грачов.

З відкриттям виставки 
Юрія Горбачова та його юних 
вихованців привітали пред-
ставники влади міста та чис-
ленні друзі. Та до них черга 
дійшла не відразу. Адже голов-
ними іменинниками того дня 
були саме діти. «Дорослі, заче-
кайте! Це – зіркова мить саме 
дитячої першої слави!» – із 
захопленням говорить Юрій 
Іванович, представляючи сво-
їх учнів. При цьому жодної 
дитини не залишив поза ува-
гою, про кожну сказав щось 

важливе, цікаве, дотепне, для 
кожної знайшов особливі,                                   
теплі й привітні слова, саме їй 
адресовані. 

Представляючи своїх вихо-
ванців, Юрій Іванович щедро 
поділився з присутніми дея-
кими секретами педагогічної 
школи. Головними з яких є: 
«надійний фундамент», «ін-
дивідуальна співпраця», «не 
руйнувати напрацьоване», 
«духовні казки», «робочий 
блокнот», «конкретний ре-
зультат». Наприклад, у кінці 
кожного двогодинного занят-
тя (а працює Юрій Іванович 
виключно індивідуально з 
кожним своїм учнем!) – ціл-
ком закінчена готова карти-
на. Як це досягається? Про це 
знає Юрій Горбачов, його ви-
хованці, а тепер ще й всі ті, хто 
був на презентації цієї незви-
чайної виставки, яка експону-
ватиметься у Боярському кра-

єзнавчому музеї до 10 лютого. 
Мабуть, тепле й щире сяй-

во світлої й надзвичайно по-
тужної дитячої творчості, яке 
панувало в залі, й стало при-
чиною того, що вітання від 
дорослих перетворилося на 
яскраве поетично-музичне 
шоу з елементами доброго 
гумору. Під час відкриття ви-
ставки знайшлося місце і для 
великого торта від заступни-
ка міського голови Тетяни 
Кочкової, і для поетичних 
експромтів із салом-часни-
ком від Володимира Токовен-
ка, і для хорового виконання                                                                  
«Щедрика» всіма присутніми 
під керівництвом Майї Іва-
ненко, і для музичного сюрп-
ризу-дарунка від Наталії Про-
копчук, і поезій від Олени 
Новаковської.

А ще було найголовніше, 
що хотіли сказати відвідува-
чі виставки, окрім щирих ві-
тальних слів. «Я надзвичайно 
вражена! – говорить депутат 
Боярської міської ради, від-
повідальний секретар ГО «Бо-
ярське Мистецьке Братство» 
Валентина Коржова. – Знаю 
Горбачова багато років, вва-
жала, що чимось здивувати він 
мене вже не зможе. Але сьо-
годні Йому це вдалося! Вдячна 
за любов до мистецтва. Емо-
ційність та правдивість дитя-
чих робіт – це мистецтво». 

Провідний концертмейстер 
кафедри народно-пісенного 
виконавства та диригентського 
мистецтва Київського Націо-
нального університету культу-
ри Майя Іваненко зауважила: 
«Вчитель відбувається лише тоді, 

коли у нього є учні. Коли є кому 
передати свої знання, свої вмін-
ня, свої ідеї. Рада за пана Юрія, 
що він має таку можливість. За-
вдяки дітям ми продовжуємося, 
ми – є. Та ще більше щастя – 
бачити успіхи своїх дітей».

Були й інші, не менш щирі 
та глибокі слова-побажання, 
слова-вітання та слова вдяч-
ності. І були сяючі радісні 
очі дітей, які повірили в свої 
сили, в свій талант, в свого 
вчителя. Побажання від ди-
ректора Боярської ЗОШ № 2 
Маргарити Савицької: «На 
вчителях стоять держави. Ви – 
вчитель. Хочу побажати, щоб 
учні завжди запрошували Вас 
на виставки та вернісажі, які 
будуть у їхньому житті. Тому 
що Ви – Маестро, знаний в 
усьому світі, який має мож-
ливість займатися виключно 
своєю творчістю – присвяти-
ли себе цим маленьким дітям, 
побачивши в них талант».

Наша довідка: Юрій Горба-
чов – член Київської та Фео-
досійської Спілки художників, 
член товариства художників 
етнічних німців в Україні та 
багатьох інших товариств ху-
дожників. Його персональні 
виставки в різний час відбу-
лися в Центральному будинку 
художників (більше 10 виста-
вок), у Будинку вчених та Ка-
бінеті Міністрів України, в му-
зеї Айвазовського (Феодосія), 
в музеї Олександра Гріна (5   
виставок), у музеї Верещагіна 
(м. Миколаїв). А ще – у Нью-
Йорку (США), Німеччині і на-
віть… на Гавайських островах.

Радіслав Кокодзей

НОВА ГРАНЬ ТАЛАНТУ ЮРІЯ ГОРБАчОВА

Музеї Києва традиційно щомісяця 
влаштовують день відкритих дверей. А 
для нас – це прекрасна можливість без-
коштовно ознайомитися з експозиція-
ми, адже до Києва зовсім недалеко. 

6 лютого:
Музей історії Києва, 
вул. Б. Хмельницького, 7;
Літературно-меморіальний 

музей М. Булгакова, 
Андріївський узвіз, 13;
Національный музей «Ме-

моріал жертв Голодомору», 
вул. Лаврська, 3.

7 лютого:
Музей-майстерня І. Кавале-

рідзе, Андріївський узвіз, 21;
Музей О. Пушкіна, 
вул. Кудрявська, 9;

МУЗЕЙНЕ ДОЗВІЛЛЯ

Музей шестидесятників, 
вул. О. Гончара, 33;

Музей Шолом-Алейхема, 
вул. В. Васильківская, 5-а.
16 лютого:

Музей видатних діячів укра-
їнської культури Лесі Українки, 
Миколи Лисенка, Панаса Сакса-
ганського, Михайла Старицького, 
вул. Саксаганського, 97/95-б/95.
18 лютого:

Музей-майстерня І. Кавале-
рідзе, Андріївский узвіз, 21;

Національний музей літе-
ратури України, вул. Б. Хмель-
ницького, 11;

Літературно-меморіальний 
будинок-музей Т. Г. Шевченка, 
вул. Т. Шевченка, 8-а.
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Майже 40 % усіх ДТП трапля-
ються саме на переходах. Окрім 
того, що водії часто порушують 
правила дорожнього руху, пішо-
ходи також погано їх дотриму-
ються. 

Основними причинами ско-
єння ДТП, які трапилися на пі-
шохідних переходах, є переви-
щення водіями швидкості руху, 

правил маневрування, раптова 
поява на дорозі. 

З метою недопущення ско-
єння ДТП, профілактики до-
рожньо-транспортного травма-
тизму серед дітей працівниками 
Києво-Святошинського відділу 
поліції вживаються необхідні 
заходи: проводяться зустрічі, 
бесіди з учнями в навчальних 
закладах, в трудових колективах, 

АВТОТРАНСПОРТ – НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ

У 2016 році за участі дітей 
на території Києво-Святошин-
ського району сталося 8 ДТП.

7 квітня, 15 год. 4 км+200 м 
а/д Київське півкільце – Боярка, 
в межах с. Крюківщина – наїзд 
автомобіля на пішохода-дитину, 
яка була травмована.

9 квітня, 14 год., м. Боярка, 
вул. Білогородська, 40 – наїзд 
автомобіля на пішохода-дити-
ну, яка була травмована.

8 серпня, 11:59, с. Софіїв-
ська Борщагівка, вул. Шев-
ченка, 132 – наїзд автомобіля 
на пішохода-дитину, яка була 
травмована.

12 вересня, 07:40, с. Віта По-
штова, вул. К. Маркса, 96 – на-

серед громадян. Роз’яснюються 
вимоги Правил дорожнього 
руху, поведінки на дорозі. Під 
час підведення підсумків вста-
новлено, що найбільш аварійні 
дні тижня четвер, понеділок та 
субота. Закликаємо батьків, ви-
кладачів, дорослих вивчати та 
дотримуватися правил дорож-
нього руху.

СУМНА СТАТИСТИКА
їзд автомобіля на двох пішохо-
дів-дітей, які йшли до школи, 
дівчинка загинула, хлопчик 
травмований.

29 вересня, 14:04, м. Вишне-
ве, перехрестя вул. Святошин-
ської та вул. Жовтневої – наїзд 
автомобіля на пішохода-дити-
ну, яка була травмована.

19 жовтня, 16:20, а/д Р-04 Ки-
їв-Фастів у межах с. Софіївська 
Борщагівка водій легкового авто-
мобіля скоїв наїзд на пішохода-
дитину на пішохідному переході 
та після ДТП з місця пригоди 
зник. Проведеними розшукови-
ми заходами був встановлений. 
Дитина внаслідок ДТП отримала 
тілесні ушкодження.

29 жовтня, 08:00, на а/д Сто-
янка-Гореничі сталося зіткнен-
ня 2-х автомобілів. У результаті 
ДТП 3 дітей, які перебували в 
салоні одного з авто, отримали 
тілесні ушкодження.

22 грудня, 14:40, на а/д М-05 
Київ-Одеса 24 км+100 м по-
близу с. Глеваха водій автобуса 
скоїв наїзд на перешкоду, в ре-
зультаті ДТП 5 дітей, які були в 
салоні, отримали тілесні ушко-
дження.

Олександр Молодід, 
старший інспектор 

з дорожнього нагляду
Києво-Святошинського ВП

Мені часто доводиться зустрі-
чатися з великою кількістю ціка-
вих людей. Вони розповідають 
про нові або про давно забуті 
сторони нашого життя. 

Нещодавно відбулася роз-
мова з відомим майстром гон-
чарних справ боярчанином 
Віктором Чорним. Ця люди-
на постійно працює з глиною, 
створює ексклюзивні живі те-
плі вироби і багато може роз-
повісти про силу натурального 
матеріалу та про його вплив на 
нашу енергетику, здоров’я.

– Те, що наші предки корис-
тувалися глиняним посудом, 
відомий факт. Але ЯК вони 
ним користувалися, забуло-
ся, – розповідає Віктор. – А це 
відіграє велику роль для люди-
ни. Споживаючи, людина з’їдає 
частинку того, чим їсть і з чого 
вона їсть. За давніх часів у кож-
ного була своя тарілка і своя 
ложка, частіше дерев’яна. З ча-
сом вона потроху «з’їдалася» і 
тому потрібно було брати нову. 

У наш час ми керуємося 
принципом, що не можна ко-
ристуватися чужою зубною 
щіткою. Але своєю ложкою 
чужим людям дозволяємо ко-
ристуватися. То де ж тут ло-
гіка? А з іншого боку, коли 
ми їмо, то можемо про щось 
думати-гадати, про щось мрі-
яти. Цією самою ложкою міг, 
наприклад, ще хтось із гостей 
користуватися. І ця людина не 
обов’язково приязно до тебе 
ставиться. Тоді які думки з 

цієї ложки, яка побувала в чу-
жих руках, ви будете «заковту-
вати»?

Ось і подумайте: раніше 
«з’їдалися» дерев’яні ложки, а 
зуби залишалися цілими, а те-
пер ложки залишаються, а зуби 
з’їдаються. 

– А з яких матеріалів ложки 
корисні для здоров’я людини?

– Ложка повинна бути 
або золота, або срібна, або 
дерев’яна. Золоту, звичайно, 
не кожен може собі дозволити, 
а ось дерев’яну – будь-хто. Да-
вайте згадаємо також про сто-
лові набори зі срібла у наших 
бабусь. Вони не просто так ко-
ристувалися саме сріблом! |

– З ложками зрозуміло. А ось 
якщо до тебе додому приходять 
гості, з чого їх краще годувати?

– Як на мене, для подібних 
випадків чудово підходить од-
норазовий посуд. Наприклад, з 
картону – і зручно, і для при-
роди ніякої шкоди. Не дуже 
естетично? А що важливіше: 
естетика чи здорова атмосфера 
в будинку? Посиділи гості за 
столом, побажали тобі всього 
найкращого. Після всього зби-
раємо весь цей посуд і – ви-
кидаємо! Варто спробувати це 
зробити хоча б кілька разів!

– А якщо родичі приїхали на-
довго, не годувати ж їх постійно з 
картонного посуду?

– Я в такому випадку відразу 
пропоную кожному придбати 
тарілку з глини. Кожен такий 
виріб з глини неповторний, 
власну тарілку ні з чиєю не пе-

реплутаєш. А коли гості їдуть 
додому, то тарілки забирають. 
Тоді зручно всім – у гостей за-
лишається на пам’ять тарілка 
ручної роботи, а мені не треба 
морочитися з чужим посудом, 
з чужою енергетикою. Повірте, 
спочатку – це дивина. Але така 
система прийому їжі достатньо 
швидко починає подобатися, і 
всі залишаються задоволені. 
Лише одне усвідомлення, що з 
моєї тарілки їм тільки я, дуже 
покращує енергетику, вселяє 
спокій. Людина і так витрачає 
особисту енергію на багато ре-
чей, тож нехай хоч поїсть по-
людськи!

Для мене ця інформація 
була достатньо несподіваною, 
але все ж щось у ній зачепило. 
Щось у цьому є. Мені сподо-
балося. Я вирішила спробувати. 
Для початку – хоча б втілити 
ідею своєї тарілки і ложки. А 
Вам сподобалася ця ідея?

Розмову вела Анна Горновська

КОЖНОМУ СВОЯ ТАРІЛКА

Вітаємо Могилка Івана Івановича та 
Волошина Олексія Аніфатовича з 90-річчям

З повагою, голова Боярської міської організації інвалідів війни та учасників бойових дій Володимир Нурищенко

Управління соціального захисту населення Києво-Святошин-
ської райдержадміністрації запрошує фахівців до своєї команду на 
посади державної служби.

Вимоги до кандидатів:
• вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 

бакалавра, бакалавра або магістра;
• володіння комп’ютером;
• знання державної мови.

Документи приймаються за адресою: м. Київ, вул. Янтарна, 12-а, 
кабінет № 3. 

Телефон для довідок: (044) 450-56-15, (044) 424-10-95.

ВАКАНСІЯ

Впродовж останніх років 
наша держава зробила багато 
кроків на шляху до євроінтеграції. 
Однією з головних вимог Євро-
союзу на шляху до повноцінного 
членства в ЄС є децентралізація 
влади – передача значних повно-
важень та бюджетів від держав-
них органів органам місцевого 
самоврядування. 

У лютому 2016 року Верхов-
ною Радою України прийнято 
Закон України «Про добровільне 
об’єднання територіальних гро-
мад», який створив передумови 
для початку роботи з укрупнен-
ня територіальних громад.

Цей закон, між іншим, пе-
редбачає, як не парадоксаль-
но, «добровільно-примусове» 
об’єднання територіальних 
громад сіл. Тобто, якщо сусідні 
територіальні громади добро-
вільно не дійдуть згоди щодо 
об’єднання, то обласна рада за 
поданням обласної державної 
адміністрації фактично зможе 
самостійно здійснити вказа-
не об’єднання територіальних 
громад на свій розсуд. В іншому 
випадку ті сільські ради, які не 
об’єдналися або яких не вклю-
чили в перспективний план 
формування територій громад, 
фактично приречені на занепад.

Чи готові органи місцевого 
самоврядування до розширен-
ня повноважень? Адже люди не      
звикли до самостійності.

За роки незалежності всі ті, 
хто не хотіли реформувати міс-
цеве самоврядування, говорили, 
начебто громади не готові взяти 
на себе управління. Мовляв, 
нема підготовлених кадрів, на 
місцях буде хаос і корупція. 

Вважаю, що це лише відмов-
ки. Подивимося на сусідів в Єв-
ропі. Практично всюди система 
влади побудована саме таким 
чином. І доводить свою ефек-
тивність. Чому? Бо якщо проб-
леми вирішують ті люди, які ре-
ально їх відчувають, то вони й 
зацікавлені в тому, щоб зроби-
ти все якнайкраще. Помилко-
во вважати, що на місцях люди 
гірші – менш чесні, менш осві-
чені, менш відповідальні, ніж 
столичні чиновники. Місцеві 
жителі справді хочуть розвива-
ти свою громаду (село, селище 
чи місто) – тож будуть шука-
ти найкращі рішення, а також 
вчитись. Ще й самі люди будуть 
на своїх місцевих обранців тис-
нути, щоб вони працювали про-
фесійно і відкрито. Тому нова 
система швидко почне сама 

себе вдосконалювати, залучати 
нових, грамотних і відповідаль-
них людей. А завдання держави 
на етапі реформи – допомогти 
людям на місцях освоїти нові 
повноваження.

як після реформи місцеві гро-
мади отримають не лише повнова-
ження, а й належні ресурси?

У концепції реформи і у про-
позиціях щодо змін в Конститу-
ції чітко сказано: повноваження 
органів місцевого самоврядуван-
ня мають забезпечити фінансами. 
Органи місцевого самоврядуван-
ня матимуть, зокрема, частку від 
загальнонаціональних податків 
(а не тільки дотації). 

Якщо у місцевої влади через 
державні рішення виникнуть до-
даткові витрати, то це теж компен-
сує держава. Механізм розподілу 
податків між органами різного 
рівня і державою визначать у змі-
нах до Бюджетного кодексу. 

Чи саме така реформа необ-
хідна Україні і чому зараз?

На мою думку, сьогодні 
можна лише шкодувати, що 
така реформа не відбулась ра-
ніше. У центральної влади не 
було волі, рішучості і готовнос-
ті поділитись повноваженнями 
та ресурсами. Пострадянські і 
постсоціалістичні країни, які 
провели реформу, сьогодні зна-
чно випереджають Україну в 
соціально-економічному роз-
витку. Завдяки реформі вони 
включили в роботу те, що є най-
більш цінним капіталом будь-
якої держави, – інтереси людей. 
І навпаки, прибрали головну 
перешкоду на шляху успіху та 
добробуту – корупцію.

Що буде головним результа-
том реформи для людей?

Реформа дасть поштовх до 
повноцінного розвитку гро-
мад. Децентралізація призведе 
не лише до змін системи влади 
в країні. Зміни стосуються всіх 
аспектів нашого повсякден-
ного життя. Саме ця реформа 
є «реформою нашого самовря-
тування». Зможемо самі госпо-
дарювати на власній землі без 
перешкод від столичних хабар-
ників чи бюрократів. Та й жити 
нарешті демократично, й бути 
не радянськими, а українськими 
європейськими громадянами.

Андрій Мусійовський.
аспірант кафедри 

державного управління 
і місцевого самоврядування 
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Замовлення 

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ В ГАЗЕТІ 

      «БОЯРКА-ІНФОРМ»
Втрачене свідоцтво про право власності на квартиру за 
адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 134-а, кв. 62, 
видане на ім’я Пухальського Геннадія Вікторовича та 
Пухальської Лариси Степанівни, вважати недійсним.

Втрачений студентський квиток КВ 10305629, 
виданий Національним транспортним уні-
верситетом Татаренко Надії Олександрівні, 
вважати недійсним.

Цього птаха я востаннє бачив дуже 
давно. Років з 10 тому. Пам'ятаю, це було 
морозного дня, я прогулювався на лижах 
біля 5-го ставка, і раптом побачив снігура, 
що сидів просто переді мною на очеретині. 
Було дуже красиво. З тих пір снігурі стали 
рідкісними гостями, і я їх більше не бачив. 
А цього року їх у Боярці досить багато. Ось, 
наприклад, цього я сфотографував у парку 
ім. Шевченка. Ласував насінням.

З настанням морозів у Боярці можна побачити гар-
неньку пташку- омелюха. Омелюхи літають досить ве-
ликими зграями, десь по 50-100, тому їх легко поміти-
ти ще в польоті. Така зграя дружно сідає на дерево, на 
якому є якісь ягоди (ялівець, горобина, омела) і дружно 
обносить їх геть усі. Найбільше омелюх любить ягоди 
омели, за що і отримав свою українську назву-омелюх. 
Російською мовою омелюхи називаються «свиристели» 
за те, що, годуючись на дереві, весь час мелодійно пере-
свистуються.

СНІГУРІ ОМЕЛЮХИ

Віталій Падалка

Зимовий час – це не тільки 
веселі свята, катання з гірок, гра 
в сніжки, але й морози з вітром. 
Узимку наші маленькі пернаті 
друзі потребують турботи та до-
помоги. В рамках акції «Добра 
справа для свого міста» виховате-
лі старшої групи № 7 ДНЗ – ЦРД 
«Джерельце» Любов Саєтова, 
Ганна Раєвська разом з вихован-
цями та батьками змайстрували 
годівниці для птахів і розвісили 
їх на майданчику дошкільно-
го закладу та в міському парку                         
ім. Т. Шевченка.

Дякуємо батькам та дітям за 
годівниці. Тепер малята будуть 
щоденно підгодовувати пер-
натих друзів та спостерігати за 
ними. Сподіваємося, що наша 
добра справа допоможе птахам 
пережити холодну зиму!

Наталія Нєдовєсова, 
вихователь-методист

ДОШКІЛЬНЯТА ДОПОМАГАЮТЬ 
ПТАХАМ ПЕРЕЖИТИ ХОЛОДНУ ЗИМУ

Лютий, холодно надворі,
А у птахів свято.

Їм зробили годівниці —
Можна зимувати!

Овен
Настає оптимальний час, щоб змінити своє 

життя в правильному напрямку і досягти бажаних 
результатів. Необхідно всю свою енергію сконцен-
трувати на тому, що для вас важливіше. Правильно 
розставлені пріоритети і певні життєві цінності не 
дозволять зійти з вірного шляху і зробити помилку. 

Телець
Прийшов час для реалізації сміливих планів. 

Слід сконцентрувати свої зусилля на досягненні од-
нієї найголовної мети. І вже зовсім скоро результати 
перевершать всі ваші очікування. Вас очікує стрім-
кий підйом. Зумійте утриматися на досягнутій висо-
ті.

Близнюки
У вас хороші перспективи на професійній ниві. 

Натхнення буде переповнювати вас, а нові ідеї бу-
дуть народжуватися самі собою. Спробуйте по-
глянути на ситуацію відстороненим поглядом, що 
допоможе об’єктивно оцінити ситуацію. Уникайте 
сумнівних пропозицій, пам’ятайте, що безкоштов-
ний сир буває тільки в мишоловці.

Рак
Вдалий час для просування кар’єрними схода-

ми або зміни місця роботи з більш гідною оплатою 
праці. Все, над чим ви працювали впродовж остан-
ніх кількох місяців, принесе гарний прибуток. Про-
буйте свої сили в різних напрямках, розвивайте свої 
здібності, і успіх вам гарантований.

Лев
Фінансовий стан справ буде стабільним. Мож-

ливо, навіть з’явиться додаткове джерело прибутку. 
Зараз ви цілком можете дозволити собі розслабити-
ся і не думати про те, що буде завтра. Намагайтеся не 
змішувати роботу з особистим життям і зробіть так, 
щоб вони якомога менше перетиналися. 

Діва
В першу чергу вам необхідно залагодити всі не-

вирішені питання і зайнятися плануванням робочо-
го часу і справ. Часу на неробство практично не буде. 
Комунікабельність і безконфліктність підкреслять 
ваш професіоналізм і компетентність у справі. Мож-
ливий прибуток з несподіваного джерела. 

Терези
На професійній ниві справи будуть складатися 

вдало. Цілком ймовірно, що більшість з вас знайде 
ще одне постійне джерело доходів. Ви з легкістю 
візьмете на себе відповідальність за виконання до-
ручень і зробите це якнайкраще. Можливо, хтось 
оцінить ваші творчі роботи, і запропонує вигідний 
контракт. 

Скорпіон
Можете сміливо підписувати контракти і уклада-

ти різні угоди. У будь-якому випадку ви виграєте від 
цього. Не варто впадати у відчай, якщо очікування 
грошового прибутку або пропозиції зайняти висо-
кооплачувану посаду трохи затяглося. Наберіться 
терпіння. Ваш зоряний час не за горами. 

Стрілець
На вас очікують приємні зміни на професійній 

ниві. Можливо, це буде зміна роботи або просуван-
ня в кар’єрі. Перегляньте манери своєї поведінки і 
знання ділової етики. Попрацюйте над своїми по-
милками і удоскональте свої професійні навички. 
Всі ваші зусилля будуть щедро винагороджені. 

Козеріг
Період буде успішним і результативним. В цей 

час «підтягніть» всі свої хвости, які були відкладені 
в довгу шухляду і відчуєте задоволення від того, що у 
вашому житті все просто і зрозуміло, що все лежить 
по місцях. Не варто брати на себе відповідальність 
за виконання чужої роботи, хай кожен робить свою 
справу. 

Водолій
Рішучість і впертість допоможуть подолати будь-

які труднощі і довести всім, хто сумнівався в ваших 
можливостях, що ви здатні на багато що. Результа-
ти не змусять себе довго чекати, вже скоро ви буде-
те купатися в променях тріумфу. Розширюйте свій 
кругозір, це додасть впевненості в собі.

Риби
На вас чекають відрядження і ділові переговори, 

які пройдуть вельми успішно. Це чудовий час, щоб 
оволодіти новим видом мистецтва або вивчити нову 
іноземну мову. Також зараз дуже вдалий час для 
того, щоб просити про підвищення платні або пере-
ведення на іншу посаду.

ТЕЛ.:  47-079


