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Відповідно до Закону Укра-
їни «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів 
України щодо розширення пов-
новажень органів місцевого 
самоврядування та оптимізації 
надання адміністративних по-
слуг», який набрав чинності 
29 грудня 2015 року, органам 

місцевого самоврядування на-
даються повноваження щодо 
реєстрації місця проживання та 
зняття з реєстрації місця про-
живання особи, ведення відпо-
відного реєстру територіальної 
громади. 

Згідно з цим законом, у квіт-
ні 2016 року Державна мігра-
ційна служба не здійснюватиме 
повноваження щодо реєстрації 
місця проживання громадян. 

До зазначеного терміну, 4 
квітня, територіальні органи 
Державної міграційної служ-
би, житлово-експлуатаційні 
організації, інші підприємства, 
установи та організації, які за-

безпечували або забезпечують 
ведення картотек з питань реє-
страції фізичних осіб, повинні 
передати їх відповідному ви-
конавчому органу Боярської 
міської ради. 

До уваги боярчан! 
Для отримання послуги з реє-

страції місця проживання та знят-
тя з реєстрації місця проживання, 
починаючи з 4 квітня 2016 року, 
необхідно звертатися до відділу 
з питань реєстрації місця прожи-
вання громадян та ведення і фор-
мування реєстру територіальної 
громади за адресою: 
м. Боярка, вул. Білогородська, 13-в. 

СТВОРЕНО МІСЬКИЙ ВІДДІЛ РЕЄСТРАЦІЇ

За інформацією відділу міс-
тобудування, архітектури та зем-
левпорядкування виконавчого 
комітету Боярської міської ради, 
введено в експлуатацію само-
пливний каналізаційний колек-
тор від Боярської ЗОШ № 1 до 
каналізаційної насосної станції 
№ 5, що знаходиться в парку             
ім. Т. Шевченка. 

Міському голові Олексан-
дру Зарубіну та виконавчому 
комітету Боярської міської ради 
вдалося довести до логічного 
завершення процедуру введен-
ня в експлуатацію самопливно-
го каналізаційного колектора 
від Боярської ЗОШ № 1 до КНС               
№ 5. Таким чином, Департа-
ментом державної архітектур-
но-будівельної інспекції у Ки-
ївській області від 01.03.2016 р. 

№ КС 143160610778 зареєстро-
вано декларацію про готовність 
до експлуатації об’єкта, який 
належить до І-ІІІ категорії 
складності. Ця процедура три-
вала впродовж п’яти років.

Населення історичної час-
тини м. Боярка може підклю-
чатися до централізованого ка-
налізування, що проходить по 
вулицях: Прорізна, Лейтенанта 
Кібенка, Кооперативна, Січо-
вих Стрільців (колишня Про-
летарська). Загальна довжина 
каналізаційного колектора                  
4 194 м.

На чергову сесію Боярської 
міської ради заплановано ви-
нести проект рішення щодо 
передачі самопливного каналі-
заційного колектора на баланс 
Комунального підприємства 
«Боярка-Водоканал».

ДОВГООЧІКУВАНИЙ ОБ’ЄКТ 
ВВЕДЕНО В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

26 лютого у Боярському НВК 
«Гімназія – ЗОШ І ст.» вперше на 
теренах Київської області запро-
ваджено реєстраційно-аналітич-
ного комплексу «Смарсі». 

Комплекс встановлено гро-
мадською організацією «Без-
пека та інновації навчальним 
закладам». Ця ініціатива перед-
бачає встановлення у загаль-
ноосвітніх закладах України 
систем безпеки, контролю від-
відування, контролю успішнос-
ті, обліку навчального та робо-
чого часу, а також оцінювання 
якості навчального процесу на 

основі розроблених спеціаль-
но для освітніх установ про-
грамно-апаратних комплексів 
«Смарсі», які не мають аналогів 
та відповідають сучасним ви-
могам світового рівня. Про це 
розповів голова громадської 
організації та почесний гість 
урочистостей Юрій Вітомський. 

Автор цього унікального 
комплексу – Артем Іренко – та-
кож взяв участь у його відкритті. 
За словами Юрія Вітомського, 
у цій розробці використано пе-
редовий світовий досвід. Але 
особливістю є те, що розроб-
нику вдалося поєднати систему 
обліку відвідування з обліком 
успішності навчання. І тепер 
закордонні колеги цікавляться 
унікальною розробкою україн-
ця Артема Іренка.

Директор гімназії Світлана 
Сушко привітала учнів з цією 
непересічною подією. Адже 
система «Смарсі» дуже багато-
функціональна і за своїми мож-
ливостями дозволяє не лише на 
порядок підвищити рівень дис-
циплінованості гімназистів, а й 
оптимізувати освітній процес.

Цікаво, що на Київщині 
такі системи окрім Боярки 
матимуть лише два міста – 
Бровари та Біла Церква. Але 
їх буде введено у дію лише з 
травня. У рамках програми ГО 
«Безпека та інновації навчаль-

них закладів» ці комплекси 
встановлено безкоштовно – за 
спонсорські кошти. Орієн-
товна вартість гімназійного 
комплексу – понад 80 тис. грн. 
Батьки гімназистів оплати-
ли лише вартість спеціальних 
електронних паспортів – кар-
ток, які дозволяють безпере-
шкодно увійти до навчального 
закладу. Для батьків облашто-
вано спеціальну буферну зону. 
І технічна можливість виді-
лення такої зони є головною 
технічною умовою для вста-
новлення цього комплексу.

Нарешті урочиста мить: 
Юрій Вітомський разом з гім-
назистами перерізає червону 
стрічку і учні проходять через 
турнікет, користуючись свої-
ми картками. Червона смуга на 
підлозі спалахує зеленим світ-
лом – прохід відкрито. Несанк-
ціонований прохід – спрацьо-
вує тривожна сигналізація.

Як пояснила директор гім-
назії Світлана Сушко, ця сис-
тема дозволить головне – убез-
печити дітей від доступу на 
територію гімназії сторонніх 
осіб. Також батьки завдяки сер-
вісу SMS-інформування зна-
тимуть точний час входу та ви-
ходу з гімназії своєї дитини.

Отже, перший комплекс на 
Київщині «Смарсі» вже працює 
в Боярці. 

ЗЕЛЕНЕ СВІТЛО: ПРОХІД ДОЗВОЛЕНО
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АПАРАТ РАДИ ТА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
м. Боярка, вул. Білогородська, 13 Відповідно до рішення Бояр-

ської міської ради від 19.02.2015 р. 
№ 56/2600 встановлено плату за 
землю. Ставки податків складають: 

• за земельні ділянки, в тому 
числі для сільськогосподарських 
угідь, у розмірі 1 % від їх норма-
тивної грошової оцінки;

• податок за земельні ділянки, 
зайняті житловим фондом, авто-
стоянками для зберігання осо-

НАШІ ПОДАТКИ
бистих транспортних засобів гро-
мадян, які використовуються без 
отримання прибутку, гаражно-
будівельними, дачно-будівель-
ними та садовими товариства-
ми, індивідуальними гаражами, 
садовими і дачними будинками 
фізичних осіб у розмірі 2 % від їх 
нормативної грошової оцінки;

• ставку податку у розмірі 
4 % від їх нормативної грошо-

Ставка Земельні ділянки за їх функціональним використанням

3 % Земельні ділянки під індивідуальними гаражами громадян України на прибудинкових територіях 
та інших міських землях

За землі під житловою забудовою

3 % За землі під житловим фондом

Земельні ділянки для підприємств, що здійснюють оптову та роздрібну торгівлю, посередництво в торгівлі

3 % Торгівля продуктами харчування, господарчими та промисловими товарами

7 % Торгівля підакцизними товарами (лікеро-горілчані, тютюнові вироби) та ювелірні вироби

3 % Продуктові та речові ринки

12 % Роздрібна та оптова торгівля нафтопродуктами

За земельні ділянки промислових підприємств

3 % Промислові підприємства, які зареєстровані на території м. Боярка

8 % Промислові підприємства, які зареєстровані на території інших населених пунктів

3 % За земельні ділянки наукових та проектно-вишукувальних установ та організацій

10 % За земельні ділянки під об’єктами транспортного обслуговування

4 % За земельні ділянки під кооперативними автостоянками для зберігання особистих транспортних засо-
бів громадян, гаражно-будівельними кооперативами, що не є суб’єктами підприємницької діяльності

3 % За земельні ділянки, що знаходяться у користуванні державних та комунальних підприємств та 
дитячих навчальних закладів освіти і релігійних громад

12 % За земельні ділянки юридичних та фізичних осіб, які здійснюють консультаційну діяльність у сфе-
рі права, бухгалтерського обліку та приватні нотаріуси

8 % За земельні ділянки готелів

10 % За земельні ділянки зв’язку

8 % За земельні ділянки ресторанів, кафе, барів, туристичних агентств та бюро подорожей, салонів 
краси

12 % За земельні ділянки банківських, фінансових і кредитних установ та у сфері інформатики

4 % За земельні ділянки підприємств побутових послуг (ремонт та пошиття одягу, взуття, хімчистки, 
пральні)

10 % За інші земельні ділянки вбудованих приміщень для будь-якого виду комерційної діяльності

10 % Комерційні медичні, ветеринарні послуги, заклади (крім аптек)

4 % За земельні ділянки під об’єктами громадських організації, крім релігійних громад

8 % За земельні ділянки під об’єктами політичних партій

10 % Аптеки

8 % За інші земельні ділянки, що не ввійшли до цього переліку

12 % Тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності, в яких здійснюється роздрібна торгівля 
продуктами харчування, промисловими, господарчими товарами та торгівля підакцизними товарами

12 % За земельні ділянки, які протягом 5-ти та більше років не використовуються відповідно до цільо-
вого призначення

9 % За земельні ділянки, на які укладатимуться тимчасові договори оренди землі на один рік (на період 
виготовлення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди)

Дні тижня Поділ адміністративних послуг за напрямками 
(суб’єктами надання)

Графік

Прийом заяв та 
документів

(години)

Видача 
результатів

ПОНЕДІЛОК ПАСПОРТНІ ПИТАННЯ (РВ УДМС) 9:00-13:00, 14:00-17:00 15:00-17:00

ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ 
(Обласне та районне управління держгеокадастру)

9:00-13:00, 14:00-15:00 15:00-17:00

ВІВТОРОК ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ 
(Обласне та районне управління держгеокадастру)

9:00-13:00, 14:00-15:00 15:00-17:00

СОЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ 
(Управління соціального захисту населення)

9:00-13:00 14:00-17:00

ДОЗВІЛЬНІ ПИТАННЯ:
(РВ ГУ ДСНСУ, УВМ, ДІСГ, РУЛ і МГ.),

9:00-13:00 14:00-17:00

СЕРЕДА ПАСПОРТНІ ПИТАННЯ (РВ УДМС) 9:00-13:00, 14:00-17:00 15:00-17:00

ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ 
(Обласне та районне управління держгеокадастру)

9:00-13:00, 14:00-15:00 
(Черговий адм. до-20:00)

15:00-17:00

ЧЕТВЕР ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ 
(Обласне та районне управління держгеокадастру)

9:00-13:00, 14:00-15:00 15:00-17:00

СОЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ 
(Управління соціального захисту населення)

9:00-13:00 14:00-17:00

ДОЗВІЛЬНІ ПИТАННЯ:
(РВ ГУ ДСНСУ, УВМ, ДІСГ, РУЛ і МГ.)

9:00-13:00 14:00-17:00

ПЯТНИЦЯ ПАСПОРТНІ ПИТАННЯ (РВ УДМС) 9:00-13:00 14:00-17:00

ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ 
(Обласне та районне управління держгеокадастру)

9:00-13:00, 14:00-15:00 15:00-17:00

СУБОТА ВИХІДНИЙ ДЕНЬ

НЕДІЛЯ ВИХІДНИЙ ДЕНЬ

ГРАФІК
роботи Центру надання адміністративних послуг при Києво-Святошинській районній державній адміністрації

(м. Київ, проспект Перемоги, 126)

вої оцінки за земельні ділянки, 
які перебувають у постійному 
користуванні суб’єктів госпо-
дарювання (крім державної та 
комунальної форми власності).

Для розрахунку розміру 
орендної плати за користування 
земельними ділянками на тери-
торії міста Боярка встановлені 
наступні відсотки від норматив-
ної грошової оцінки землі:

КП «БГВУЖКГ» ПОВІДОМЛЯЄ:
Станом на 29 лютого дільни-

цею обслуговування будинків 
та прибудинкової території ви-
конано такі роботи:

• ліквідовано порив пода-
чі холодної води на котельню 
«Космос»;

• по вул. Б. Хмельницького, 
113 усунено порив труб теп-
лопостачання в підвальному 
приміщенні. Проведено заміну 
ділянок труб опалення та запір-
ної арматури (засувки діамет-
ром ДУ 50 – 2 шт.).

Станом на 2 березня дільни-
цею обслуговування будинків 
та прибудинкової території:

• ліквідовано порив на мере-
жі теплопостачання по вул. Бі-
логородській, 43;

• відновлено подачу тепла в 
будинках по вул. Сєдова, 9 та 11, 
усунуто порив на трасі тепло-
постачання.

Р е м о н т н о - б у д і в е л ь н о ю 
дільницею по вул. Є. Коноваль-
ця (Ворошилова), 26 у під’їзді 2 
закінчено косметичний ремонт 
на сходових клітинах 9 поверху.

Радник міського голови                                                                 кабінет № 3, тел.: 40-355
Юрченко Віталій Васильович

АПАРАТ РАДИ                                                                                      КАБІНЕТ№ 8, ТЕЛ.: 40-275
Кляпка Марина Володимирівна                           головний спеціаліст

ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ                                                                        КАБІНЕТ № 6, ТЕЛ.: 41-550
Остролуцька Людмила Миколаївна       

начальник відділу
Бокало Надія Дмитрівна 

головний спеціаліст з питань контролю
Євтодієнко Альона Сергіївна 

головний спеціаліст з питань роботи з персоналом
Білан Яна Анатоліївна 

провідний спеціаліст з питань звернень громадян

ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ                                                                  КАБІНЕТ № 14, ТЕЛ.: 40-371
Безверха Лілія Миколаївна                                        начальник відділу
Ашірова Ірина Василівна                                        головний спеціаліст 

ВІДДІЛ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ТОРГІВЛІ       КАБІНЕТ № 10, ТЕЛ.: 41-550
Балуєва Олена Миколаївна                                        начальник відділу
Петруха Оксана Анатоліївна                                  головний спеціаліст 
Клєпікова Тетяна Тарасівна                                 провідний спеціаліст
Багінська Арина Вікторівна                                 спеціаліст 1 категорії

ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ          КАБІНЕТ № 12, ТЕЛ.: 40-072
Дідушко Ольга Петрівна   начальник відділу – головний бухгалтер
Саченок Анна Валентинівна                                   головний спеціаліст
Дзюбіна Крістіна Дмитрівна                               провідний спеціаліст

ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ, 
АРХІТЕКТУРИ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ                        КАБІНЕТ № 13, ТЕЛ.: 41-815

Романюк Андрій Олександрович 
начальник відділу – головний архітектор

Севериненко Таїсія Олександрівна
головний спеціаліст – землевпорядник

Яворська Катерина Євгеніївна 
провідний спеціаліст – архітектор

Пасічник Руслан Станіславович
провідний спеціаліст – землевпорядник

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, 
ТРАНСПОРТУ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ                     КАБІНЕТ № 9, ТЕЛ.: 40-650

Мазурець Віталій Вікторович                                    начальник відділу
Савчук Марина Володимирівна                            головний спеціаліст

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ, 
СПОРТУ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ                                            КАБІНЕТ № 11, ТЕЛ.: 40-371.

Харченко Ольга Сергіївна                                         начальник відділу
Цимбалюк Юлія Миколаївна                              головний спеціаліст

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ГРОМАДЯН ТА ВЕДЕННЯ
 І ФОРМУВАННЯ РЕЄСТРУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ   

Адреса: вул. Білогородська, 13-в

ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВЕ БЮРО                     ВУЛ. БІЛОГОРОДСЬКА, 13-б, ТЕЛ.: 47-599
Стороженко Анатолій Федорович                               начальник бюро
Іванова Людмила Петрівна                                    старший інспектор 
Захарченко Оксана Андріївна                                                     інспектор 
Грон Наталія Сергіївна                                                                інспектор
Скляренко Галина Вікторівна                                                   інспектор 
Місячна Наталія Миколаївна                                                   інспектор 

СЕКТОР ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПАРАТУ РАДИ ТА ВИКОНКОМУ
Отепко Анатолій Володимирович                     завідувач сектором

БУДИНОК УРОЧИСТИХ ПОДІЙ               ВУЛ. БІЛОГОРОДСЬКА, 134-а, ТЕЛ.: 46-925
Медведєва Валентина Володимирівна
головний спеціаліст з питань реєстрації актів цивільного стану
Ольшанська Алла Іванівна
провідний спеціаліст з питань реєстрації актів цивільного стану
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Приватні обслуговуючі 
структури зацікавлені не в якос-
ті надаваних послуг, а в форму-
ванні максимально можливих 
високих тарифів і отриманні з 
населення якнайбільшого фі-
нансового зиску, тобто грошей, 
незалежно від результатів і якос-
ті роботи (адже з практики відо-
мо, що головна мета будь-якої 
приватної бізнесової, підприєм-
ницької структури – отримання 
максимального прибутку). 

Власники квартир і нежит-
лових приміщень у багатоквар-
тирному будинку залишаються 
осторонь та не можуть впливати 
на якість і ціну послуг, а наді-
ятись на органи місцевого са-
моврядування, які призначать 
управителем у будинку «хоро-
шого» і «добросовісного» під-
приємця чи підприємство – не 
більша надія, ніж наївна віра в 
добру владу, особливо в Украї-
ні, де правила життя диктують 
не люди, не закон, не совість, 
а гроші, бізнес, силові і право-
охоронні органи і чиновники, 
які тісно сплелися з місцевою 
чи центральною владою.

Всі жителі багатоповерхівок 

з власного багаторічного досвіду 
знають про «ефективність» робо-
ти ЖЕКів, як вони «дослухають-
ся» до побажань та вимог власни-
ків квартир щодо якості послуг і 
ремонтів у будинках. Але замість 
безрезультатних походів по влад-
них кабінетах з питань ремонту чи 
поліпшення якості в обслугову-
ванні будинку, безплідних витрат 
свого часу і нервів, є інший шлях 
поступового вирішення будинко-
вих проблем – взяти відповідаль-
ність з обслуговування будинку у 
свої руки. Проте для цього необ-
хідно докорінно змінити свою 
психологію і ставлення переваж-
ної більшості мешканців будинку 
до функціонування всього жит-
лового комплексу (підвал, дах, 
сходові клітини, ліфт, водо-, те-
пло-, газо- електромережі, кана-
лізація, прибудинкова територія, 
майданчики, зелені насадження 
тощо), адже в багатоповерхівці 
всі квартири взаємозалежні. 

Звичайно, єдиних рецептів з 
подолання чисельних проблем 
багатоповерхових будинків 
бути не може, адже будинки та 
їхня інфраструктура знаходять-
ся в різному технічному стані, 

будинки різновікові, мають різ-
ну поверховість, неоднорідні за 
ремонтно-технічним обслуго-
вування та збереженням кон-
структивних елементів і кому-
нікацій. Але точно визначеним 
є факт, що будинки, які збудо-
вані як житлові кооперативи, 
чи в яких швидко після зве-
дення створено ОСББ – мають 
кращий технічний, естетичний, 
комунікаційний стан порівня-
но з ЖЕКівськими будинками, 
оскільки мешканці зацікавле-
но ставляться до утримання 
і ремонту всього житлового 
комплексу, як спорудженого за 
власні кошти, або відчувають 
особисту відповідальність за 
весь будинок, а не лише за влас-
не помешкання. 

Створення ОСББ не виклю-
чає можливості, що будинок 
і надалі буде обслуговуватись 
ЖЕКом. Але це буде рішення 
власників квартир, а не міськ-
виконкому. ОСББ матиме пра-
во через рік чи два обрати іншу 
компанію, яка буде обслугову-
вати будинок, з меншим тари-
фом і кращою якістю, або взяти 
обслуговування будинку на себе.

Весь цивілізований світ роз-
винутих країн давно перейшов 
на кондомініуми (наші ОСББ і 
ЖБК), коли за будинок відповіда-
ють самі його мешканці, а не мі-
фічні ЖЕКи. Але це потребує від-
повідальності, законослухняності, 
громадянської позиції і небайду-
жості жителів багатоповерхівок. 

У неправовій сучасній дер-
жаві Україна, де громадянське 
суспільство лише формується, 
єдиним шляхом до законності, 
справедливості, поваги до прав 
людини, недоторканності при-
ватної власності та забезпечен-
ня умов для заможного життя 
всіх громадян – є забезпечення 
суспільного контролю, впливу, 
створення механізмів примусу 
до діяльності влади всіх рівнів 
в інтересах всієї української на-
ції, всього українського народу, 
всього українського суспільства.

Тому звертаюся до всіх 
мешканців багатоквартирних 
будинків Боярки з пропо-
зицією ставати громадянами 
України з громадянською по-
зицією, брати відповідаль-
ність на себе та створювати 
у своїх будинках Об’єднання 
співвласників багатоквартир-

ного будинку. Часу мало – до 
1 липня цього року. Пізніше 
буде складніше.

Для аргументації на користь 
створення ОСББ наведу при-
клади з життя нашого будин-
ку, який 18 років перебував на 
балансі Боярського ЖЕКу, а 
потім мешканці взяли будинок 
на свій баланс, взяли відпові-
дальність на себе за утримання, 
обслуговування і ремонт всього 
житлового комплексу, включно 
з прибудинковою територією, 
створивши в 2008 році ОСББ 
«Зоряний-Боярка»: всі кошти 
з «квартплати», які сплачують 
мешканці будинку, ідуть вик-
лючно на обслуговування, ре-
монт будинку і прибудинкової 
території (ОСББ у 2014 році 
отримало свідоцтво про право 
власності на земельну ділянку 
площею 0,25 га); повністю ка-
пітально відремонтовано, пе-
рекрито весь дах спеціальною 
мембраною (США), що дає 
змогу більше 20 років не турбу-
ватись про протікання води на 
даху; весь будинок переведено 
на індивідуальне теплопоста-
чання шляхом встановлення в 
кожній квартирі двоконтурного 
газового котла (обігрів квартири 
і гаряча вода), що додало ком-
фортності проживання й еко-
номії розміру сплати власних 
коштів за тепло (в 2-3 рази мен-
ше ніж при централізованому 
теплопостачанні); встановлен-
ню індивідуального теплопоста-
чання в квартирах сприяла Бо-
ярська міська рада, виділивши 
з міського бюджету 63 тис. грн. 
на придбання газових труб для 
повної заміни будинкової ме-
режі газопостачання; відремон-
товано один з двох під’їздів бу-
динку (на черзі другий під’їзд); 
поступово облагороджується 
прибудинкова територія (об-
лаштовано квіткові клумби, 
обгороджена газонна частина 
земельної ділянки фасадного 
входу до будинку, з допомогою 
міської ради і за кошти міського 
бюджету змонтовані сучасний 
дитячий майданчик і сміттє-
вий контейнерний майданчик, 
встановлена зручна лавочка пе-
ред під’їздом); замінені ліфтові 
кабіни на нові в обох під’їздах; 
заново заасфальтовано вхідні 
групи до під’їздів; встановлено 
сучасне енергоефективне освіт-

лення з двома світильниками на 
кожному поверсі сходових клі-
тин та антивандальні потужні 
енергозберігаючі світильники 
при входах до під’їздів.

Щороку правління та голова 
звітує документально на зборах 
перед членами ОСББ, після пе-
ревірки ревізійною комісією, 
про витрачання коштів; тариф 
з «квартплати», який, зазви-
чай, нижчий ніж у ЖЕКівських 
будинках (у нас 2,50 грн./кв. м 
загальної площі квартири, в 
ЖЕКу – 3,08 грн./кв. м), ставки 
працівників, кошторис витрат 
на рік, визначення головних ре-
монтних робіт встановлюються 
членами ОСББ на загальних 
зборах. Об’єднання є неприбут-
ковою організацією і не сплачує 
ПДВ та податок на прибуток.

Звичайно, у нас теж є сер-
йозні проблеми: не всі меш-
канці відповідальні у своєму 
відношенні до будинку, до ре-
монтних фондів, є боржники 
з «квартплати», частина меш-
канців вважає, що межею його 
особистих інтересів у будинку 
є лише його квартира, а все, що 
знаходиться за вхідними двери-
ма до квартири, то клопіт інших 
мешканців і ОСББ.

Не всі задумуються, що 
власник приватного будинку 
обслуговує і ремонтує свій бу-
динок сам, не розраховуючи 
на державу, міськвиконком чи 
ЖЕК. А власники квартир є 
одночасно колективними спів-
власниками всього будинку, 
отже стан і доля своєї квартири 
нерозривно пов’язана зі станом 
і долею всього будинку.

Переконаний, що все за-
лежить від нас самих, зокрема 
і в житлово-комунальній сфе-
рі теж. Але для цього потрібна 
відповідальність, небайдужість 
і наполегливі дії. Жителям без 
власної громадянської пози-
ції залишаються лише зневіра, 
байдужість, вічне невдоволен-
ня всім і всіма, крім себе, та по-
шук причин, а не дієвих шляхів 
вирішення всіх проблем і не-
гараздів у своїх багатоквартир-
них будинках.

Віктор Яровий, 
голова правління ОСББ 

«Зоряний-Боярка»

ОСББ: ПЕРЕВАГИ, ПРОБЛЕМИ ТА МАЙБУТНЄ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ

Прийнятий Верховною Радою Закон України «Про особливості 
здійснення права власності у багатоквартирному будинку» чомусь 
мало і пасивно роз’яснюється у ЗМІ. А приводів для серйозного зане-
покоєння у суспільстві щодо наслідків запровадження Закону є досить 
багато. Зокрема, переважна більшість мешканців багатоквартирних 
будинків не знають, не поінформовані про те, що з 1 липня 2016 року 
управителя будинку, в якому не створено Об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку (ОСББ), призначатиме виконком місцевої 
ради. Що це означає? А не що інше, як повна і однозначна залежність 
мешканців будинку від призначеного управителя (наприклад, приват-
ного ЖЕКу) і неспроможність власників жилих і нежилих приміщень 
будинку хоч якось впливати на встановлення тарифу з обслуговуван-
ня будинку і прибудинкової території (т. з. квартплата) і на кількість та 
якість послуг з обслуговування будинку. 

ФОТОФАКТ

3 березня о 17:45 по вул. 
Молодіжна везли… кіоск. Чи 
демонтований, чи якийсь під-
приємець «місце прописки» 
змінював – наразі невідомо. Та 
факт залишається фактом: по 
вузенькій, забитій легковиками 
Молодіжці, везли кіоск: ши-
рокий, високий, ще й з якоюсь 
трубою-гачком на даху. Тріщать 
гілки дерев, що над вулицею 

десь вгорі нависають, хитаються 
стовпи електричного освітлен-
ня, струнами вібрують та рвуть-
ся дроти, які ота труба-гачок на-
дійно ловить. Та не зважає водій 
вантажівки-транспортера на 
такі дрібниці: хоча й повільно, 
але вперто сунеться вперед.

Врешті-решт, якраз біля 
школи «Леді» – навпроти ре-
дакції газети «Боярка-інформ», 

таки спіймався транспортер 
у дротяні тенета, чим надій-
но заблокував проїзд в обидва 
боки. Зупинився. Спочатку із 
дверцят кабіни визирнув во-
дій, потім взагалі з кабіни виліз. 
Знову заліз. Заднім ходом здав. 
А потім почалося шоу: на дах 
кабіни видерся, звідти – на дах 
горе-кіоску та й ну кляту трубу 
ламати – «з корінням» викор-
човувати! Фу-ух, відламав. 

Тут і добровільні помічники 
підтягнулися: хтось – з тичкою 
довгою, хтось – зі словом щи-
рим ненормативним. Всі допо-
магають, руками розмахують, 
водія посилають, хто наліво, 
а хто – за відомою адресою… 
Врешті-решт після гарячково-
го сіпання на перехресті вулиць 
Лінійної та Молодіжної, таки 
звернув горе-транспортер – 
поїхав на інших вулицях дроти 
обривати своїм негабаритним 
кіоском-пасажиром. 

Ось така замальовочка з на-
тури – образок буденності на-
шого боярського життя. Фінал 
цієї історії нам невідомий. 

ПО ВУЛИЦЯХ КІОСК ВОЗИЛИ

Начальник КП «Боярське 
ГВУЖКГ» Віктор Камінський 
став випадковим свідком не-
санкціонованого скидання сміт-
тя на сміттєвому майданчику 
біля будинку по вул. Соборності 
(40 років Жовтня), 53 та 53-а.

ПОРУШНИКА ЗЛОВИЛИ НА ГАРЯЧОМУ

Порушник намагався втек-
ти, але його наздогнали і зму-
сили забрати викинуте сміття. 
Звісно, за фактом порушення 
було складено адмінпротокол.  
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З огляду на це «Боярка-ін-
форм» відвідала Київський об-
ласний протитуберкульозний 
диспансер, який знаходиться 
в Боярці. Бо власне діяльність 
лікувального закладу у пересіч-
них жителів Боярки викликає 
суперечливі думки та овіяна 
різноманітними міфами.

Так, боярчани пишаються 
надзвичайно цілющим клі-
матом для лікування пацієн-
тів з хворобами легень. Але й 
переживають через відносну 
близькість до небезпечного 
сусіда – протитуберкульозно-
го диспансеру. 

Вже неодноразово активіс-
ти, особливо в періоди полі-
тично-передвиборчих баталій, 
порушували питання про пере-
несення протитуберкульозних 
закладів з території Боярки ку-
дись деінде. 

На вимогу громадськості 
порушив це питання і ново-
обраний міський голова Олек-
сандр Зарубін. Так, 16 грудня 
2015 року він звернувся до го-
лови Київської обласної ради 
Ганни Старикової з прохан-
ням «врахувати в містобудівній 
документації регіонального 
рівня – схемі планування Ки-
ївської області та схемі плану-
вання Києво-Святошинсько-
го району місце перенесення 
протитуберкульозного відді-
лення ЦРЛ Києво-Святошин-
ського району, яке знаходить-
ся за адресою: м. Боярка, вул. 
Васильківська, 34 та КЗ КОР 
«Київський обласний проти-
туберкульозний диспансер» за 

адресою: м. Боярка, вул. Ком-
сомольська, 23 у зв’язку з тим, 
що санітарно-захисна зона від-
сутня та вищевказані об’єкти 
знаходяться в щільній забудові 
міста та прибережно-захисній 
смузі річки Притварка». 

Журналісти «Боярка-інформ» 
вирішили на власні очі побачити 
все, про що йдеться в листі місь-
кого голови та почути відповіді 
на питання від головного лікаря 
Київського обласного протиту-
беркульозного диспансеру Васи-
ля Петровича Шурипи.

Після тривалої змістовної 
розмови господар влаштував 
для журналістів екскурсію міс-
цями «народної слави» проти-
туберкульозного диспансеру.

Нині важко сказати: чи це 
річка Притварка мала необе-
режність пролягти територією, 
яку займає лікувальний заклад. 
Чи це тодішня влада не враху-
вала цього факту, але 1995 року 
до існуючих будівель було при-
будовано новий лікувальний 
корпус. За словами Василя Шу-
рипи, до ґудзика було пришито 
пальто. Власних очисних спо-
руд тоді так і не збудували, втім, 
подбали про будівництво двох 
КНС, які і нині відкачують сто-
ки на поля фільтрації сільгосп-
технікуму. І тоді ж було взято 
русло Притварки у колектор – 
дві бетонні труби діаметром по 
півтора метри.

Хоча дощова погода не 
сприяла тривалим прогулянкам, 
ми відвідали місце, де бере свій 
початок Приварка, а потім хо-
вається під землю. Пройшлися 

територією диспансеру, щоб 
переконатися: контакту з по-
верхнею землі Притварка не 
має, і таки тече під землею, аж 
до іншого боку диспансеру. Пе-
ретинає бетонну огорожу і виті-
кає на території боярської жит-
лової забудови.

Туберкульозна лікарня з 
часу свого створення дивним 
чином наблизилась до люд-
ського житла. Але, зрозуміло, 
не з власної вини чи ініціативи. 
Просто місто поступово насту-
пало, розширювалося, аж доки 
впритул не підступило до ліку-
вальної установи. 

Загалом протитуберкульоз-
ний диспансер займає 10 га. І 
головний лікар не виключає 
можливості, що саме цей факт 
лежить в основі такого підви-
щеного інтересу до проблеми 
перенесення лікарні з Боярки.

Біографічна довідка 
Василь Петрович Шурипа 

народився 1948 року на Хмель-
ниччині. У 1968 р. закінчив ме-
дичне училище. До вступу в ін-
ститут працював фельдшером у 
селі на Хмельниччині. У 1977 р. 
закінчив Тернопільський дер-
жавний медичний інститут і був 
направлений на роботу в Київ-
ську область. З 1978 р. до 1980 р. 
працював лікарем-фтизіатром 
у Києво-Святошинському ра-
йоні. 3 1980 р. – лікар-фтизіатр 
обласної туберкульозної лікар-
ні м. Боярка, з 1981 р. призна-
чений головним лікарем цієї 
лікарні. Після реорганізації 
лікарні в обласний протитубер-
кульозний диспансер, у 1997 р. 
призначений головним лікарем 
обласного протитуберкульоз-
ного диспансеру. Має вищу 
кваліфікаційну категорію з ор-
ганізації та управління охоро-
ною здоров’я.

Історична довідка: 
У 1899 році на околиці Бояр-

ки було організовано колонію 
«Боярка» для хворих на тубер-
кульоз дітей, яка утримувалася 
за рахунок пожертвувань, зібра-
них благодійними товариства-
ми у день «білої квітки» та «бі-
лої ромашки». Після революції 
тут оздоровлювались учні ре-
місницьких училищ Києва, які 
хворіли на туберкульоз. Пізні-
ше було організовано дитячий 
санаторій для хворих на кістко-
вий туберкульоз.

З 1963 році створено санато-
рій «Боярка» для дорослих, хво-
рих на туберкульоз.

У 1973 році на базі санаторію 
«Боярка» організовано Обласну 
туберкульозну лікарню № 3.

У 1992 році її реорганізовано 
в Обласну туберкульозну лікар-
ню № 1.

У серпні 1997 року Облас-
ний протитуберкульозний дис-
пансер було переведено в місто 
Боярка Києво-Святошинсько-
го району на територію об-
ласної туберкульозної лікарні                 
№ 1, головним лікарем якої з 
1981 року працює Шурипа Ва-
силь Петрович.

У корпусі, збудованому в 
1995 році, розмістились леге-
нево-хірургічне, терапевтичне 
відділення з ліжками для дифе-

ренційної діагностики туберку-
льозу, відділення інтенсивної 
терапії з сучасним обладнан-
ням, операційний блок, аптека, 
дитяче та поліклінічне відділен-
ня, санпропускник.

Матеріально-технічна база 
закладу:

• у 2003 р. капітально рекон-
струйовано корпус лабораторії,

• у 2004 р. – гуртожиток для 
медичних працівників,

• у 2006 р. – приміщення під 
відділення інтенсивної терапії, 
кабінети для клінічного відді-
лення лабораторії,

• у 2007 р. – дитяче відділення;
• у 2008 р. – операційна, ап-

тека та частково хірургічне від-
ділення.

У протитуберкульозному 
диспансері діє стаціонар на 225 
ліжок: 50 ліжок позалегеневого 
туберкульозу, в основному – це 
ко-інфенкція (туберкульоз у 
поєднанні з ВІЛ-інфекцією), 
єдине в області дитяче відді-
лення на 25 ліжок (цього року 
у відділенні лікуємо та оздо-
ровлюємо дітей, в тому числі 
з будинків дитини); хірургічне 
відділення на 30 ліжок; відді-
лення для лікування резистент-
ного туберкульозу на 60 ліжок 
та для лікування чутливого ту-
беркульозу на 60 ліжок. Нині 
на лікуванні перебуває близько 
200 осіб. Ліками пацієнтів без-
коштовно забезпечує держава 
та Глобальний фонд.

Нині протитуберкульозний 
диспансер є головним спеціа-
лізованим лікувально-діагнос-
тичним закладом області, який 
забезпечує попередження, сво-
єчасне виявлення та високо-
кваліфіковане лікування тубер-
кульозу згідно з адаптованою 
до національних умов ДОТС-
стратегією боротьби із туберку-
льозом:

• здійснює організаційно-
методичне керівництво про-
титуберкульозною роботою 
загальних лікувально-діагнос-
тичних закладів області;

• є базою інтернатури за спе-
ціальністю «Фтизіатрія» та ба-
зою підвищення кваліфікації 
лікарів, середнього та молод-
шого медперсоналу туберку-
льозного профілю області.

У диспансері використову-
ються найсучасніші методики 
обстеження, у тому числі із 
застосуванням ендоскопічної 
апаратури, фібробронхоскопії. 
У штаті диспансеру працюють 

ПРЕДМЕТ ГОРДОСТІ ЧИ НЕБЕЗПЕЧНИЙ СУСІД

З 24 лютого триває місячник боротьби з туберкульозом, а 24 берез-
ня Україна та весь світ відзначатимуть Всесвітній та Всеукраїнський 
день боротьби з туберкульозом. У цьому році Всесвітній день боротьби з 
туберкульозом буде проходити під ініційованим Всесвітньою організаці-
єю охорони здоров’я гаслом «Єднаймося задля подолання туберкульозу».

лікарі як вузької, так і широкої 
спеціалізації. Це єдиний за-
клад у Київській області, який 
надає медичну допомогу хво-
рим на туберкульоз на третин-
ному рівні.

Нині у диспансері працює 
286 осіб, серед них 170 – жителі 
Боярки.

Щороку більш як тисяча 
хворих отримує у диспансері 
висококваліфіковану медичну 
допомогу, повноцінне харчу-
вання, увагу і турботу медично-
го персоналу. Одужанню спри-
яють також особливі кліматичні 
умови та сосновий ліс.

Колектив закладу співпра-
цює з громадськими, релігій-
ними та благодійними органі-
заціями, такими як Глобальний 
Фонд з боротьби зі СНІДом, ту-
беркульозом та малярією, Фон-
дом розвитку України, Товари-
ством Червоного Хреста тощо. 

За ініціативи головного 
лікаря В. Шурипи збудовано 
котельню, яка нині працює на 
альтернативному виді пали-
ва, нову тепломережу, онов-
лено систему водопроводу, 
централізовану каналізаційну 
систему з поданням стоків на-
пірним колектором на поля 
фільтрації, що суттєво поліп-
шило умови лікування хворих 
та екологію довкілля. 

У 2011 р. введено в експлуа-
тацію інсенератор для знешко-
дження біомедичних відходів 
та інфікованих матеріалів. Та-
кож є спеціальне обладнання 
джин-експерт – для діагнос-
тики туберкульозу впродовж 2 
годин, робиться мікроскопія, 
BACTEC для посіву бактерій і 
отримання результату не за два-
три місяці, а впродовж тижня.

Спеціалісти закладу розроб-
ляють певну схему лікування для 
кожного конкретного випадку.

Пацієнти у Київському об-
ласному протитуберкульозно-
му диспансері різні. Згідно з 
правилами закладу, хворому 
забороняється залишати ліку-
вальний заклад, але адміністра-
ція не може закрити ворота на 
замок, поставити охоронців і 
заборонити людям вільно пере-
суватися територією лікарні. Це 
суперечить конвенції про права 
людини. Залишається сподіва-
тися на совість та свідоме став-
лення хворих до соціального 
аспекту захворювання.

У 2011 р. введено в експлуатацію інсинератор для знешкодження 
біомедичних відходів та інфікованих матеріалів

Притварка витікає, пройшовши територію диспансеру
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26 лютого у молодшій гру-
пі «Метелики» ДНЗ «Даринка» 
вихователь Наталія Кучернюк 
провела заняття «Подорож із 
Сніговичком».

Діти давали відповіді на 
питання про навколишній 
світ, розрізняли і називати 
геометричні фігури, вчились 
допомагати один одному. 

Під час заняття навіть по-
дорожували зі сніговиком, щоб 
повернути книги, які викрав 
злий чаклун. Наприкінці маля-
та із задоволенням намалювали 
друзів Сніговичку.

ПОДОРОЖ ІЗ СНІГОВИЧКОМ

26 лютого у ЦТМ «Оберіг» від-
бувся вечір поезії Володимира  
Самійленка, присвячений черго-
вій річниці з Дня його народження. 

Українського письменника, 
поета-сатирика, драматурга і 
перекладача Володимира Са-
мійленка боярчани вважають 
своїм земляком. Похований да-
лекого 1925 року на пагорбі біля 
Свято-Михайлівської церкви, 
нині Володимир Самійленко 
повернувся до сучасників у сво-
єму полум’яному слові, щоб на-
вчити нас щиро любити нашу 
рідну Україну.

Тож недаремно того вечора 
звучали в залі «Оберегу» по-
етичні твори Сивенького (один 

із псевдонімів В. Самійленка). 
Це поезії: «Україні» (у вико-
нанні Вєсти Весніної), «Укра-

їнська мова» (Даніїл Євдоки-
менко), «Пісня» (Єлизавета 
Диптан), «Святий вечір» (Назар 

ПОЕТИЧНИЙ ЗАПОВІТ ВОЛОДИМИРА САМІЙЛЕНКА

27 лютого в Боярському кра-
єзнавчому музеї відбулася пер-
сональна дебютна фотовиставка 
Юлії Золотаренко.

Мабуть, ще ніколи в експо-
зиції Боярського краєзнавчого 
музею не було такої кількості 
професійних фотографів та… 
дітей! Діти дивилися допит-
ливими очима зі світлин, діти 
гучно тупотіли й пританцьову-
вали навколо гостей, діти гамір-
ливим «циганським табором» 
зручно розташувалися просто 
на підлозі й зовсім не звертали 
уваги на дорослих, щось заці-
кавлено видивляючись у пред-
ставлених світлинах. Саме час 
познайомитися з авторкою цих 
прекрасних робіт.

Біографічна довідка
Юлія Золотаренко народила-

ся 1984 року в Одесі. Закінчила 
Одеський педагогічний інститут 
ім. Ушинського, має кваліфіка-
цію бакалавр математики.

Після одруження у 2005 р. 
переїхала до Боярки. Працюва-
ла у Києві в дистриб’юторській 
компанії «Европродукт». І лише 
після народження дітей – Аріни 
та Поліни – змогла здійснити 
свою мрію та зайнятися улюб-
леною справою. 

У 2011 році Юля закінчила 
фотошколу «Молоко» Олексія 
Куницького, вчилася фото-
мистецтву у професійних фото-
графів Анастасії Кондратенко, 
Ірини Калмикової, Катерини 
Упіт та ін.

У професійному зростанні 
їй допомогла Наталія Прокоп-
чук, у котрої Юля в минулому 
році закінчила курс для про-
фесійних дитячих та сімейних 
фотографів.

Окрім дитячого та сімейно-
го фото перейнялася фуд-фото 
і зараз як фотограф багато пра-
цює з їжею.

Коли до Юлиних рук потра-
пив пензель і фарби, вона поча-

ла писати картини. Захоплюєть-
ся також філософією, любить 
інтелектуальне спілкування, 
відвідує різноманітні музичні 
фестивалі.

Повернімося до виставки. 
Як сказала Агата Крісті: «Най-
більша з удач у житті людини – 
щасливе дитинство». Саме таке 
дитинство у всій своїй багато-
барвності проявів представлене 
в роботах Юлії. Як наслідок – 
потужний заряд позитиву! Адже 
яскраві і життєрадісні фото не-
суть сонячне тепло і позитив. Бо 
є у Юлії дар — бачити усіх діток 
найкращими.

Цю особливість творчості 
Юлії Золотаренко відзначає її 
подруга – фотограф Марина 
Шимкович. Вона зазначила: «Я 
вважаю, що на фото ми бачимо 
не лише обличчя дітей, а й душу 
фотографа. Дивлячись на ці со-
нячні, яскраві, радісні фотогра-
фії, на ці дитячі посмішки, на ці 
неповторні моменти дитинства, 
кожного разу я бачу, яка у Юлі 
душа – чарівна й неповторна».

Найдорожчим подарунком 
для господарки виставки став 
пісенний сюрприз від донечки 
Юлії – Аріни Сергіївни. А приві-
тання від чоловіка Андрія Золо-
таренка всі присутні сприйняли 
як освідчення в коханні! Судіть 
самі: «Моя душа переповнена 
гордістю, – схвильовано гово-
рить усміхнений Андрій. – Я 
добре пам’ятаю, як років 10-12 
тому Юлі подарували першу 
«мильницю». Тоді її очі просто 
сяяли від щастя. Як ми всі сьо-
годні бачимо – не даремно. Це 
сяйво вона несе по життю, і сьо-

годні воно – сяйво таланту – зі-
гріло всіх нас. Я в захваті від тебе, 
Юлю!» 

А щоб на пам’ять про цей ве-
чір у Юлії залишилося ще щось, 
крім фото та відео, їй подарува-
ли «чарівну» листівку! «Сердеч-
но вітаємо! Удачі! Натхнення! 
Духовного росту! Хай буде в 
житті усе легко та просто!» Да-
рували чисту й незаповнену, а 
забрала її дебютантка щільно 
списаною руками гостей. І в 
кожному слові, кожному запи-
сі-відгуку – часточка любові та 
захоплення вражених її талан-
том сердець.

Не кожен може розпізнати, 
побачити і показати красу, яка 
тендітним підсніжником хова-
ється під кучугурами буденнос-
ті. До того ж, саме фотограф до-
помагає зберегти нам найкращі 
моменти в житті. А ми здивова-
но вдивляємося в ці кадри, які 
постійно навколо нас, але які 

відкриваються лише в допит-
ливому об’єктиві справжнього 
митця.

«Сьогоднішня зустріч 
для мене – величезне свя-
то! Справжнє дитинство – це 
коли дитина може дозволити 
собі все те, чого хоче саме вона. 
Дитина не має масок, які є у 
дорослого. Тому з дорослими 
працювати важче» – вважає 
Юлія Золотаренко.

Також на виставці про-
звучав подарунок від поета і 
письменника Сергія Саєнка – 
авторська поезія «Світ у фото-
апаратів». А нам залишається 
лише щиро побажати, щоб тво-
ріння були визнані, непередба-
чувані моделі – вдячні й слух-
няні, а сама авторка фоторобіт 
завжди мала змогу насолоджу-
ватися роботою, розвиватися, 
навчатися новому і щодня удо-
сконалюватися. 

Радіслав Кокодзей

МИСТЕЦЬКЕ КРЕДО НА СВІТЛИНАХ

Героїчна постать українки     
Надії Савченко – взірець відда-
ності Батьківщині, стійкості, сили 
духу. Подвиг української льотчиці 
надихає на творчість як професій-
них митців, так і аматорів. Наша 
землячка у переддень 8 Березня 
присвятила Надії Савченко вірш.

НЕЗЛАМНА НАДІЯ
Ім’я ти маєш символічне,
В якім уся земна краса,
І древня гордість Роксолани,
Чарівність, чесність, доброта.

Підступно кинута за грати,
Вже більше року в боротьбі.
Тримаєш прапор України 
І не схиляєш голови.

Антипов), «До душі» (Максим 
Маковський), «Патріоти» (Да-
ніїл Диптан), «Розмова» (Інна 
Фельман), «Не вмре поезія» 
(Михайло Забродський), «Ель-
дорадо» (дует Ярослави Сере-
дюк та Олександра Янушева).

До участі в цьому незви-
чайному поетичному вечорі 
долучилися й дорослі. Зокре-
ма, свою авторську поезію 
виконав голова «Боярського 
Мистецького Братства» Ві-
талій Приймаченко. Лауреат 
літературно-мистецької пре-
мії імені Володимира Самій-
ленка Боярської міської ради 
поетеса Тетяна Володай вико-
нала 4 авторські пісні на слова 
Володимира Самійленка: «На 

печі», «Хай сонце байдужно 
по небу пливе», «Україні» та 
«Символ віри». 

Керівник народної студії 
естрадно-народного співу «Пер-
лина» Оксана Нурищенко вико-
нала колискову «Вечірня пісня», 
а Володимир Вишняк – «Елегію». 

Улюбленим інструментом 
Володимира Самійленка була 
бандура. Тож не випадково того 
вечора промовляла струна бан-
дури до розкрилених сердець 
присутніх. 

Розпочався вечір поезією 
поета-дисидента Івана Кова-
ленка «Пам’яті Самійленка». 
Що теж зовсім не випадково.

Радіслав Кокодзей

Заняття у дитячому садку дають дитині знання, уміння, навички. 
Вони сприяють формуванню у дитини самостійності, здатності до 
спільної координованої діяльності, допитливості. 

Нелюдські стерпіла тортури,
Та не зламалась, не здалась.
І попри наклепи брехливі,
Над Злом підступним 

піднялась.

Та боротьба іще триває,
Ворожа зграя завива.
А Надя мужньо захищає 
І честь, і гідність, і права.

Тримайся, мужня 
наша Надю,

Здолає істина брехню,
Впадуть кайдани, й Україна
Обійме донечку свою.

Майя Михайлівна Харченко, 
пенсіонерка

ТВОРЧІСТЬ НАШИХ ЧИТАЧІВ
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Приватне акціонерне товариство 
«Вентиляційні системи» повідомляє 
про намір отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосфер-
не повітря за адресою: 

08150, Київська обл., м. Боярка, 
вул. Соборності (40 років Жовтня), 36.

Підприємство спеціалізу-
ється на виробництві вентиля-
ційних труб і профілів із пласт-
мас, виробництві електричного 
побутового та промислового 
вентиляційного устаткування.

Підприємство належить до 2 
групи об’єктів, для яких розро-
бляються документи з обґрун-
тування обсягів викидів.

Згідно зі Звітом по інвента-
ризації викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря 
(2016 р.), підприємство має 83 
джерела викидів; від них в атмос-

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ 
ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

феру надходить 38 найменувань 
забруднюючих речовин у кіль-
кості 2,1888 г/с та 15,774 т/рік, 
крім того важкі метали та парни-
кові гази.

На період проведення робіт 
з обґрунтування обсягів викидів 
для отримання Дозволу, згідно з 
результатами розрахунків розсі-
ювання забруднюючих речовин 
в атмосферному повітрі, уста-
новлено, що їх концентрація від 
стаціонарних джерел викидів не 
перевищує ГДК.

Зауваження та пропозиції 
надсилайте в місячний термін 
після публікації до Києво-Свя-
тошинської районної держав-
ної адміністрації за адресою: 
03115, м. Київ, проспект Перемоги, 126 

або за тел.: (044) 454-47-20.

У доповнення до статті Оль-
ги Городньої «Петиція – порядок 
денний міста» («Боярка-інформ»,        
№ 4 від 26 лютого 2016 р.), гро-
мадська організація «Контактер» 
заявляє, що стаття не відображає 
змісту Форуму е-демократії, який 
відбувся 20 лютого 2016 році в 
м. Боярка. Так само, як і тих ре-
волюційних змін, які відбудуться 
в нашому місті, якщо депутати 
підтримають ініціативу громад-
ськості щодо впровадження ме-
ханізмів електронної демократії. 

Підкреслюємо, що мова йде 
не про міфічний «сайт громад-
ських звернень», як вказано в 
статті, а про потужну платфор-
му е-демократії, яка включати-
ме в себе сучасний веб-портал 
Боярської міської ради, автома-
тизовану систему голосування 
депутатів та систему електрон-
ного документообігу. 

У боярчан з’явиться мож-
ливість оперативно отримува-
ти новини, в тому числі через 
смс-інформування; повідомля-
ти міську владу про господарчі 
негаразди і аварії; в реальному 
часі відслідковувати хід реагу-
вання комунальних служб на 
свої скарги; замовляти довідки; 
знайомитись з офіційними до-
кументами; брати участь в обго-
воренні громадських ініціатив; 
готувати електронні звернення 
та петиції; мати змогу голосува-
ти щодо нагальних проблем міс-
та; брати участь у формуванні 
бюджету; бачити історію голо-
сувань депутатів; користувати-
ся всіма сервісами веб-порталу 
з мобільних пристроїв. І це ще 
далеко не всі можливості. 

Одночасно вважаємо не-
припустимим, що в статті не 
була згадана громадська орга-
нізація «Контактер» як ініціа-

ЗАЯВА ГО «КОНТАКТЕР»
тор та співорганізатор Форуму 
е-демократії, основний про-
відник запровадження но-
вітніх технологій до системи 
стосунків «влада – громада». 
Більше того, голова правління 
ГО «Контактер» Ігор Коцар є 
основним комунікатором між 
Боярською міською радою та 
інститутами впровадження 
електронної демократії, роз-
робниками прикладного про-
грамного забезпечення, які 
готові надати платформу 
е-демократії по пільговій ціні з 
огляду на те, що Боярка висту-
пає піонером серед малих міст 
України у запровадженні елек-
тронної демократії. 

Члени ГО «Контактер»: 
Ігор Коцар (голова правління), 

Арсеній Гужва, Марія Кириленко, 
Андрій Волошенюк, Антон Величко.

20 лютого у Боярському кра-
єзнавчому музеї відбулася пре-
зентація книги Сергія Саєнка 
«Ловец ветра».

До збірки увійшли вибра-
ні поезії російською та укра-
їнською мовами, оповідання 
«Дощ» та пригодницько-філо-
софський роман «Ловец ветра».

«Все свідоме життя про-
живаю в Боярці. Та місто не 
перестає вражати своєю духо-
вністю», – говорить Сергій Ми-
колайович.

А далі – дотепна розповідь 
про життєвий шлях, щедро пе-
ресипана жартами, читанням 
віршів в авторському виконан-
ні, з демонстрацією «наочності» 
у вигляді робочих зошитів, бе-
режно збережених газетних та 
журнальних публікаці. Мабуть, 
саме час познайомитися.

Біографічна довідка
Сергій Саєнко народився 

1958 року в місті Кагарлик Ки-
ївської області. Писати вірші 

почав ще в школі: у 9-10 класі 
з’являється низка пісень, які 
Сергій виконує під гітару для 
своїх друзів. Перша вища осві-
та – викладач російської мови та 
літератури (Київський держав-
ний педагогічний інститут імені 
М. Горького). За час навчання 
побачила світ перша збірка лі-
ричних віршів. Далі – служба в 
лавах радянської армії. 

З 1983 року Сергій Саєнко 
проживає в Боярці. Працював у 
системі МВС України інспекто-
ром у справах неповнолітніх, на-
чальником паспортного столу, 
начальником Боярського міськ-
відділу в системі підрозділів охо-
рони громадського порядку. Під 
час аварії на ЧАЕС безпосередньо 
брав активну участь у ліквідації 
наслідків аварії: організовував 
евакуацію жителі Прип’яті та при-
леглих сіл, забезпечував охорону 
громадського порядку та боротьбу 
з мародерством. У зоні відчужен-
ня пробув 45 діб: має статус лікві-
датора аварії на ЧАЕС І категорії. 

Друга вища освіта – юрист. 
Службу в МВС закінчив на-
чальником центру громадських 
зв’язків обласного міліцейського 
главку. Обирався депутатом Бо-
ярської міськради ХХІІ скликан-
ня (1994-1998 рр.) та членом Бо-
ярського виконкому. У журналі 
«Міліція України» вийшла низка 
його оповідань. Брав участь у під-
готовці та виданні унікального 
історико-бібліографічного жур-
налу «Міліція Київщини». Має 
численні публікації в газетах. 

Після звільнення з МВС, за-
прошений до новоствореного 
департаменту ДПА України для 
розробки стратегії взаємодії 
податкової служби та громад-
ськості. В цей період було на-
писано гумористичне оповіда-
ння «Диван», яке посіло І місце 
на Всеукраїнському конкурсі 
оповідань. 

Нині Сергій Саєнко – ак-
тивний учасник Всеукраїнсько-
го руху «Кредитний Майдан». 
Його студія «Саєнко-ТV» має 

кілька десятків сюжетів автор-
ського відео про боротьбу укра-
їнських позичальників проти 
кредитного рабства російських 
банків, якими користуються 
українські та міжнародні орга-
нізації. 

Звісно, головна увага під 
час презентації була приділена 
саме роману «Ловец ветра». Як 
зазначає сам автор, тема рома-
ну «хвилює мене особисто: це 

стосунки Христа та Іуди».
Звісно, в невеличкому газет-

ному матеріалі просто неможли-
во передати все те, над чим автор 
розмірковував близько 10 років 
(саме стільки писався твір). Та, 
як мінімум, це може стати по-
штовхом до роздумів і про роман 
(звісно, після його прочитання), 
і про власне життя…

Радіслав Кокодзей

ПОЕЗІЯ ТА ПРОЗА – ДВА КРИЛА ТВОРЧОСТІ СЕРГІЯ САЄНКА

РЕДАКЦІЙНА ПОШТА

Боярка має низку застарі-
лих проблем, наболілих кожно-
му містянину — благоустрій, ін-
женерні комунікації, соціальна 
інфраструктура тощо. Скільки 
б на ці проблеми не жалілись 
люди, скільки б їх не порушували 
активісти, відповідь одна: недо-
статнє фінансування. Населення 
не завжди розуміє, чому існують 
проблеми з бюджетним фінансу-
ванням, оскільки розуміння бюд-
жету вимагає певної фаховості. 

Важливо розуміти, що на-
повнення бюджету залежить 
від економічної діяльності, яка 
здійснюється безпосередньо в 
місті. Також від цього залежать 
прямі доходи населення. Від-
повідно, і те, й інше найкраще 
досягається лише за наявності 

прибуткових підприємств, які 
територіально розміщені в місті. 

Питання цільового вико-
ристання міської території, в 
тому числі й розміщення в місті 
будь-яких об’єктів, визначаєть-
ся виключно генеральним пла-
ном міста.

Нагадаємо, що генеральний 
план – це архітектурно-плану-
вальний проект всього міста. 
Для досягнення кращого ре-
зультату розвитку міста слід зва-
жено розподілити та спланувати 
використання міської території 
з урахуванням актуальних по-
треб та місцевих особливостей. 
Саме генеральний план є одним 
з ключових інструментів плану-
вання соціально-економічного 
розвитку. 

Так, команда Самопомочі, 
розуміючи та відчуваючи всю 
проблематику міста, наполягає 
на якісній розробці генерально-
го плану та пропонує при цьому 
надати пріоритет розміщенню 
об’єктів саме підприємницької 
діяльності. Сьогодні ця пропози-
ція здебільшого конкурує з про-
позицією розміщення багатопо-
верхового житлового будівництва, 
яке вигідно більше забудовникам, 
а не місцевим громадам. 

На нашу думку, збільшен-
ня житлового фонду призведе 
лише до поглиблення існуючих 
проблем міста, а саме: нестачу 
міського бюджету, збільшення 
автомобільного руху, дефіцит 
автомобільних парковок, проб-
лематичне працевлаштування, 
поглиблення кризи соціальної 
інфраструктури, зокрема шкіл 
та садочків, збільшення наван-
таження на вже існуючі проб-
лемні інженерні комунікації 
тощо. Розвиток підприємницт-
ва матиме протилежні, тобто 
позитивні наслідки. 

Від розвитку економічної ді-
яльності Боярка отримає низку 
переваг, які доповнюватимуть 
одна одну, а саме: наповнення 
бюджету, яке дасть місту фінан-
сову спроможність для досягнен-
ня всього того, про що мріють 
боярчани. Це створення ком-
фортного міського середовища, 
де можуть бути благоустроєні та 
освітлені вулиці, оснащені дитячі 
та спортивні майданчики, парки 
та сквери. Також об’єкти громад-
ського призначення – спортив-

ВДАЛИЙ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН – ЗАПОРУКА УСПІХУ ГРОМАДИ
ні, музичні школи, кінотеатри, 
театри, які мають фінансуватись 
здебільшого з бюджету, отрима-
ють шанс на своє існування. 

Розвиток інженерних кому-
нікацій, відомих у Боярці своєю 
проблемністю, теж можливий 
лише за таких умов. Працев-
лаштування в місті полегшить 
людям життя через швидку та 
зручну доступність до місць ро-
боти, зменшить витрати грошей 
та часу на проїзд. Прикметно, 
що зменшення обсягу пасажир-
ських перевезень суттєво по-
кращить екологічну ситуацію. 
Збільшення кількості робочих 
місць у Боярці втримає обіг гро-
шей у місті, що стимулюватиме 
розвиток сфери послуг, яка та-
кож є джерелом прибутку. 

Тож на даному етапі голов-
ним завданням є прийняття 
правильних рішень при розроб-
ці і затвердженні генерального 
плану, а саме: визначення ці-
льового призначення основних 
земельних ресурсів. 

У подальшому справа зали-
шається лише за правильним 
вибором форми підприєм-
ницької діяльності, яка дасть 
більший обсяг надходжень до 
міського бюджету. Також важ-
ливим завданням для Боярки є 
вибір екологічно чистих видів 
підприємств, оскільки як містя-
нами, так і гостями міста особ-
ливо цінується її природа.

Цікаво, що з точки зору ко-
ристі, для міського бюджету 
найкращими є підприємства 
комунальної форми власнос-

ті, а також підприємства, що 
знаходяться на єдиному по-
датку, оскільки податки тільки 
з їх прибутку в повному обсязі 
надходять до міського бюджету. 
Але оподаткування та бюджет – 
це окрема тема. 

Важливо знати, що гене-
ральний план повинен роз-
роблятися з обов’язковим 
врахуванням інтересів міської 
громади. Саме тому право на 
участь кожного містянина у 
розробці генерального плану 
захищене Законом. Тож долу-
чайтесь і ви.

Команда політичної партії 
«Об’єднання «Самопоміч» про-
вела з боярською громадою об-
говорення проекту генплану 20 
і 27 лютого. Перше обговорен-
ня відбувалось у приміщенні 
Будинку культури в історичній 
частині міста, друге – в при-
міщенні ЗОШ № 3. Загалом на 
обговоренні було присутні 135 
членів громади.

Присутні заповнили анкети, 
в яких висловили думку щодо 
створення нових підприємств 
на околицях міста.

На обговоренні виступили 
фахівці-архітектори та жите-
лі Боярки: Віктор Осипенко, 
Олександр Кривенко, Зоя Мо-
чуговська, Вячеслав Сенчук та 
інші. Увагу було приділено ба-
гатьом актуальним питанням 
проекту генплану.

Фракція «Об’єднання «Самопоміч» 
у Боярській міській раді.
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1 березня рятувальники Київ-
щини провели громадську акцію 
для вихованців НОК Київського 
військового ліцею ім. І. Богуна під 
назвою: «Запобігти! Врятувати! 
Допомогти!» 

Нагадаємо: одним із пріо-
ритетних напрямків діяльності 
рятувальників є навчання, особ-
ливо молоді, правилам безпеки 
життєдіяльності та діям на випа-
док виникнення надзвичайних 
подій. Рятувальники постійно 
проводять інформаційно-піз-
навальні заходи у дошкільних, 
навчально-виховних, вищих на-
вчальних закладах по всій Укра-
їні. Учасниками заходу у ліцеї 
стали близько 190 учнів та ви-
кладачі закладу.

Рятувальники, фахівці піро-
технічної служби та цивільного 
захисту Головного управління 
провели для ліцеїстів пізна-
вальну інтерактивну лекцію з 

використанням мультимедій-
них роликів. 

Для кращого засвоєння ін-
формації було продемонстро-
вано відеофільми «За лічені 
хвилини пожежа може охопити 
ваш дім» та «Евакуація в на-
вчальному закладі». Особливу 
увагу рятувальники акцентува-
ли на необхідності дотримання 
правил безпечної поведінки при 
виявленні підозрілих або вибу-
хонебезпечних предметів та ал-
горитм дій під час виникнення 
різних надзвичайних ситуацій.

Відбулось також комплексне 
об’єктове тренування. За сигна-
лом «Увага всім!» було здійсне-
но оповіщення про надзвичай-
ну ситуацію. Згідно з планом 
евакуації, ліцеїсти під керівниц-
твом педагогів організовано за-
лишили навчальне приміщення. 
Також рятувальники практично 
продемонстрували порятунок 
ліцеїстів з даху будівлі. 

ВІЗИТ РЯТУВАЛЬНИКІВ 
ДО ЛІЦЕЇСТІВ-БОГУНІВЦІВ

26 лютого у ЦТМ «Оберіг» від-
булась театралізована постанов-
ка, якою боярчани вшанували 
героїв наших днів – учасників 
Революції Гідності та бійців АТО.

Просто театралізованою по-
становкою все, що відбувалося 
в переповненій залі «Обере-
гу», назвати навіть некорек-
тно. Тому що сама історія – ще 
недописана й недоосмислена 
нами – увірвалася до зали…

На сцені – двері, чи не єди-
на декорація. Та чи декорація? 
Адже крізь них «вриваються» 
реалії життя (у вигляді фоноза-
писів тих подій). Здається, за-
крив їх щільно – і все страшне 
залишиться за ними. Здається, 
що так просто можна відгороди-
тися від світу. Та лише здається, 
тому що в ті двері виходять твої 
друзі, кохані, рідні. Відчиня-
ють їх, щоб зробити наступний 
крок. Хтось – у новий щасли-
вий світ, хтось – у вічність. Ці 
двері не відчинить той, хто ще 
не має сили переступити. Пере-
ступити через поріг – через себе 
вчорашнього.

Символічним заповітом 
та своєрідним метрономом 
пам’яті линув зі сцени дзвінкий 
дівочий голос: «У кожного є свій 
ангел-хранитель. У когось він 
живе на небі, у когось – в серці, 
а у когось він ще не народився. 
А в мене він зараз зі зброєю, на 
передовій, разом з іншими ан-
гелами-хранителями – такими 
самими молодими хлопцями. Я 
навіть не знаю, з минулого він 
чи з майбутнього, не знаю, де 

він  зараз. Та це не має значен-
ня. Він – є! Це – найголовніше! 
Доки є він – доти є я».

Двері. Зачинені. Така звич-
на деталь та річ рідної оселі. Під 
ними можна сторожко дослу-
хатися або плакати і молитися, 
чи розпачливо гамселити кула-
ками. Під дверима – з того чи 
іншого боку – можна жити або 
помирати. Двері – як символ 
епохи й всього лишень однієї 
миттєвості, яка ввійшла в істо-
рію під назвою Палаюча Зима.

Не менш красномовними 
були інші символи: коробка з лі-
ками, продуктами, одягом – гу-
манітарна допомога майданів-
цям, «тривожна сумка» бійця, 
яку дбайливо збирають дівочі 
руки, українські домайданівські 

військові «дубки»-однострої, 
маки Перемоги у косах дівчат 
та – червоними плямами – на 
грудях Воїнів Світла. А реальна 
особа – хоча й збірна, та цілком 
конкретна – наш сучасник на 
зламі епох. 

Один бік дверей лицьовий – у 
слідах кіптяви, інший – зворот-
ній – білий, наче сніг, на якому 
дівочі руки створюють візерунок 
нового життя у вигляді дерева з 
крони-долоньок.

Основою заходу стала пре-
зентація дипломної роботи 
студентки театру «Шарж» Юлії 
Прокопенко – екс-вихованки 
народної студії бального танцю 
«Ритми», народної студії естрад-
но-народного співу «Перлина», 
зразкової театру-студії «Світла 

ЩИРА ШАНА ГЕРОЯМ НАШИХ ДНІВ

хвиля» ЦТМ «Оберіг». Орга-
нічним пісенним доповненням 
стали вокальні виступи вихо-
ванців народної студії естрад-

но-народного співу «Перлина».
На прохання директора 

ЦТМ «Оберіг» Надії Скакодуб 
піднялися зі своїх місць безпо-
середні учасники тих і сьогод-
нішніх подій. Це родина, яка за-
раз рятує наших бійців з полону: 
Котенко Олег (сотник Майда-
ну) та Котенко Алла (відзначена 
Президентом України медаллю 
«За мужність»). Це бійці АТО та 
волонтери: Вацко Сергій, Расу-
лов Роман, Романченко Юрій, 
Бугаєнко Дмитро, Голик Віта-
лій, Горін Михайло. Це пред-
ставник Боярського штабу во-
лонтерів Наталя Долгова.

А за ними підіймається зі 
своїх місць весь зал. Не тому, 
що так передбачено сценарієм. 
А тому, що хвилиною загально-
го емоційного піднесення та ду-
шевного єднання закінчується 
ця зустріч. Єднання, яке дає на-
снаги жити, яке надає вищого 
сенсу життю кожного українця.

Радіслав Кокодзей

Нещодавно у Білій Церкві 
відбувся чемпіонат Київської 
області з пауерліфтингу. Києво-
Святошинський район був пред-
ставлений дванадцятьма спортс-
менами. Всі вони – мешканці 
Боярки. 

Чемпіонами стали Аліна Ор-
доян, Марія Романченко, Юлія 
Сімонова, Юрій Лисенко, Іван 
Кривобок, Сергій Колесник, 
Ігор Шубін. 

Срібні медалі здобули Ро-
ман Олійник, Антон Валенок, 
Антон Левшов, Артур Храпа-
чевський.

Найкращий результат на 
змаганнях показав 16-річний 

Ігор Шубін, який виконав при-
сідання зі штангою вагою 200 кг, 
жим штанги лежачи 110 кг і вста-
новив рекорд Київської області 
у становій тязі: 222,5 кг! За су-
мою трьох вправ він зібрав 532,5 
кг. Тренер – Сергій Михайло-
вич Тетянюк – сподівається, що 
цей талановитий спортсмен має 
всі шанси потрапити у 2017 році 
на чемпіонат світу серед юнаків 
віком до 18 років. 

Спортсмени з важкої атле-
тики та пауерліфтингу Кому-
нальної організації «ДЮСШ» 
(директор Василь Коновалов) 
займаються у підвальному при-
міщенні Боярської гімназії. До 
речі, вони й досі не мають на-

ОДИНАДЦЯТЬ МЕДАЛЕЙ ІЗ 
ДВАНАДЦЯТИ МОЖЛИВИХ 

лежного спортивного облад-
нання. А між тим Сергій Ми-
хайлович вже підготував трьох 
майстрів спорту міжнародного 
класу, 11 майстрів спорту Укра-
їни, 37 кандидатів у майстри 
спорту. Серед них: чемпіон сві-
ту Олег Гавриш, срібний призер 
світу Сергій Осипчук, чотири 
переможці міжнародних турні-
рів, 10 чемпіонів та 12 призерів 
чемпіонатів України. 

Тож побажаємо нашим бо-
гатирям подальших високих 
досягнень у спорті та належної 
підтримки з боку міської та ра-
йонної влади. 

Євген Левченко
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Замовлення 

ГОРОСКОП 
Овен

Ви пом’якшите ставлення до близьких людей 
і зовсім інакше подивитесь на звичні речі. Завдя-
ки цьому, період ознаменується спокоєм і рівно-
вагою. З’явиться непереборне бажання врівнова-
жити не тільки психологічну атмосферу в сім’ї, а й 
гармонізувати житловий інтер’єр. 

Телець
У вас виникне бажання піти на примирення з 

конфліктними сторонами. Період охарактеризу-
ється більш-менш стабільним життєвим темпом, а 
також значним потеплінням у сімейних взаєминах. 
Будь-які спроби змінити життя на краще вдасться 
здійснити безперешкодно.

Близнюки
Тиждень обіцяє бути спокійним і розміреним. 

Ви намагатиметесь зміцнити стіни сімейної фор-
теці та ступити на новий шлях свого особистісного 
розвитку. Агресія і невдоволення поступово зі-
йдуть нанівець, а гармонія і взаєморозуміння міц-
но займуть місце в домашній атмосфері.

Рак
У цей період на перший план вийде сім’я, ви 

візьметеся втілювати ідею про створення іде-
ального сімейного щастя власними руками. Вам 
буде притаманна небувала соціальна активність. 
Можна сміливо приступати до реалізації своїх 
ідей про створення притулків та інших благодій-
них організацій. 

Лев
Ви зміните свої надмірні прояви темпераменту 

на більш спокійний тон, завдяки чому відновить-
ся довгоочікувана гармонія стосунків з близькими. 
Сварки і суперечки залишаться позаду. Для вас 
особливу цінність представлятимуть сімейні вза-
ємини, а домашній затишок буде триматися ви-
ключно на вас.

Діва
Вам не доведеться нудьгувати - особисте жит-

тя буде вирувати. Можливі суперечності в спіл-
куванні з коханою людиною. Це свідчить про не-
стачу пристрасті, а отже, настав час внести свіжий 
струмінь почуттів в життя. Варто урізноманітнити 
дозвілля, і потік пристрасті увірветься в особисті 
відносини.

Терези
Не час розслаблятися. Вас будуть спонукати 

до активних дій вчинки ваших дітей. Навчіться 
знаходити спільну мову з нащадками, не засто-
совуючи метод «батога і пряника» і не вимагаю-
чи нічого натомість своєї турботи. Ви отримаєте 
можливість врівноважити такі життєві поняття 
як сім’я і служба.

Скорпіон
Саме ви будете ключем до розв’язання склад-

ної ситуації. Не слід переоцінювати свою роль і 
демонструвати перевагу над більш слабкими чле-
нами сім’ї. Інакше ви опинитеся на самоті, прожи-
ваючи на одній житлоплощі з великою кількістю 
людей.

Стрілець
Ви дещо зменшите оберти і надасте перевагу 

дозвіллю в домашній атмосфері. Можливо, запла-
нуєте на цей період капітальний або косметичний 
ремонт, купівлю нових меблів або перестановку в 
домашньому інтер’єрі. Будете прагнути до наве-
дення порядку і затишку в домі. 

Козеріг
Вам буде легко знаходити спільну мову з близь-

кими людьми. Вміння чути власних дітей дозволить 
легко відновити колишню рівновагу. З’явиться 
прагнення до затишку в житловому і діловому при-
міщеннях. Прислухайтесь до своїх творчих поривів 
і неодмінно втілюйте їх на практиці.

Водолій
Ваше серце розіллється теплом почуттів і емо-

цій. Посилиться залежність від родинних взаємин. 
Ви всерйоз задумаєтесь про можливість укладення 
шлюбу з коханою людиною або поповнення в сі-
мействі. Важливо не ігнорувати сімейні негаразди 
і своєчасно вирішувати проблеми.

Риби
Цей час ви проведете в мирі та злагоді з зовніш-

нім і своїм внутрішнім світом. Ви будете прагнути до 
поліпшення відносин з близькими людьми, партне-
рами, колегами, керівництвом і не будете відчувати 
при цьому жодних незручностей. Є можливість від-
правитися в подорож з близькою людиною.

Ваш ювілей – знаменна дата!
І сумніватись тут не слід!
Хай наші добрі, щирі привітання 
У серці Вашому залишать добрий слід.

Отож прийміть найкращі побажання:
Любові й миру на багато літ,
Добра, достатку, музики звучання
І радості, якою повен світ.

Нехай Господь для Вас розкриє крила,
А Мати Божа береже від зла.
Вам зичимо здоров’я, щастя й сили,
Земної радості й душевного тепла!

Хай у житті завжди буяє літо,
А якщо осінь – тільки золота!
Нехай Вас тішать і онуки, й діти,
А сміх і радість в хаті не стиха!

Такого щастя Вам бажає Районна організація 
УСВА та колектив народного фольклорного 

козацького ансамблю «Горлиця»

ЩИРО ВІТАЄМО КОВАЛЕНКО ОЛЬГУ ІВАНІВНУ 
З 75-РІЧЧЯМ!

ПРИВІТАННЯ

ЗАПРОШУЄМО ГРОМАДУ ВИРІШИТИ ДОЛЮ КІНОТЕАТРУ
Обговорення пропозицій щодо цільового призначення приміщення кінотеатру ім. Островського для потреб 

громади міста Боярка відбудеться 19 березня о 14:00 у Боярському будинку культури (вул. Шевченка, 82). 
Виконавчий комітет Боярської міської ради

НАША ПОШТА

АНОНС

У переддень весняного жіночого свята – 
8 Березня – ми, жителі будинку 

по вул. Сєдова, 9, через міську газету хочемо 
привітати нашого двірника 
Людмилу Михайлівну Вовк.

Дорога наша феє чистоти, пані Людмило!
Дякуємо вам за працю і ставлення до роботи. 

Хочемо, щоб ви знали, як високо цінуємо ми, 
жителі будинку, все, що ви робите.

Вам – прекрасній, незрівнянній,
Наче сонечко весняне
Цей букет вітань,
Що підібрано з Любов’ю. 
Щастя! Радості! Здоров’я! 
Здійснення бажань!
Хай не тільки в день жіночий,
Наче зорі сяють очі,
Усмішка цвіте,
Бо у Вас душа прекрасна,
Серце – золоте!

Шановні жінки – інваліди війни! 
Шановні вдови інвалідів!

Від усього серця вітаємо 
вас з Міжнародним святом 
усіх жінок – 8 Березня!

Бажаємо вам міцного 
здоров’я, щастя, сімейного 
благополуччя, домашнього за-
тишку, любові ваших ближніх 
та довгих років життя!

Президія, рада 
Боярської організації 

інвалідів війни, Збройних Сил 
та учасників бойових дій 

 та її голова 
Володимир Нурищенко 


