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У Прощену неділю, коли люд 
православний просить пробачен-
ня у ближніх і готується вступити 
у Великий піст з чистими помис-
лами, у міському парку ім. Шев-
ченка відбулось святкове дійство 
зустрічі Весни – Масляна. 

«Бог простить і я прощаю». 
Минулої неділі ці слова звучали 
часто, адже парк ім. Шевченка 
став улюбленим місцем для від-
починку та дозвілля боярчан. 
Міський голова Олександр За-
рубін також попросив прощен-
ня у земляків. 

Приємно, що за розвагами 
та веселощами люди не про-
йшли повз чужу біду. У рамках 
свята відбувся також збір ко-
штів на лікування маленького 
боярчанина Івана Моспаненка.

На думку багатьох учас-
ників дійства, подібні заходи 
об’єднують громаду, дозволя-
ють жителям міста повніше від-
чути відповідальність один пе-
ред одним та перед маленькою 
географічною точкою на карті 
Київщини під назвою Боярка.
Детальніше про свято Масляної 
читайте в номері.

у Боярці ВЕСНу ЗуСТріЧАЛИ

У Філії «Управління «Укргазтех-
зв`язок» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», що 
по вул. Білогородській, 61, спільно 
з Інститутом технічної теплофізи-
ки НАН України побудовано та за-
пущено в експлуатацію сонячну 
електростанцію потужністю 300 
кіловат. Енергозберігаючі техно-
логії впроваджено у виробничий 
процес для покриття потреб офісу 
та промислової площадки філії. 

«Запущена станція – це пі-
лотний проект, який здатний 
генерувати майже 400 тисяч 
кіловат електроенергії на рік. У 
Київському регіоні такий об’єкт 
є унікальним. Ми розраховуємо 
продовжити таку практику на 
об’єктах основного виробни-

цтва», – розповідають у відділі 
зв`язків з громадськістю та пре-
сою ПАТ«УКРТРАНСГАЗ».

Побудована станція склада-
ється з 1140 сонячних панелей 
номінальною потужністю 260 Вт 
кожен, які розташовані на даху 
виробничого корпусу і займають 
площу 1850 квадратних метрів.

Сонячні панелі об’єднані в 
мережу. Постійний електричний 
струм від сонячних панелей пере-
творюється за допомогою 6 інвер-
торів по 50 кіловат кожен у змін-
ний струм напругою 380 вольт та 
подається в мережу для викорис-
тання.

На проектування та будів-
ництво сонячної електростанції 
було витрачено 11 місяців.

СоНяЧНА ЕЛЕКТроСТАНція ВЖЕ ПоруЧ

Нещодавно Київська область 
відсвяткувала своє 85-річчя. 
Київщина, як адміністративно-
територіальна одиниця, форму-
валася довгий історичний час. 
Наша земля пережила навали 
монголо-татар, литовське, поль-
ське та російське панування, на-
ціонально-визвольні змагання. 
Громадянську та світові війни, 
голодомори та майдани. За всі-
ма історичними подіями стоять 
людські долі, мрії та прагнення.

Як адміністративно-терито-
ріальна одиниця в складі Украї-
ни, столична область утворила-
ся 27 лютого 1932 року. 

Площа Київщини – 28,9 ти-
сячі квадратних кілометрів, що 
становить 4,8 відсотка загальної 
площі України.

Центром області є столиця 
України місто Київ, що й зу-
мовлює зручне географічне по-
ложення Київщини з її рівнин-
ним рельєфом і сприятливими 
агрокліматичними умовами. 
Київська область поділяється 
на 24 райони, до складу яких 
входять 13 міських, 26 селищ-
них і 609 сільських рад, 11 міст 
обласного підпорядкування.

Вже на початку квітня своє 
80-річчя відсвяткує Києво-Свя-
тошинський район.

З нагоди такої солідної дати 
на жителів району чекає чи-
мало сюрпризів. Зокрема, ви-
дання книг про історію району, 
а також альманаху з творами 
митців, які живуть і творять на 
території Києво-Святошин-
ського району.

ЮВіЛЕЙ ЗА 
ЮВіЛЕЄМ
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Працівники підприємства по-
стійно проводять планові роботи 
щодо вручення актів-поперед-
ження споживачам, які мають 
заборгованість за водопостачан-
ня та водовідведення. 

До судових органів для при-
мусового стягнення заборгова-
ності подано позови на 5 най-
більших боржників на загальну 
суму 178,2 тис. грн.

Адміністрація КП «Бо-
ярка-Водоканал» закликає 
мешканців міста до вчасних 
розрахунків за водопоста-
чання та водовідведення та 
наголошує, що необхідно 
терміново погасити існуючу 
заборгованістю. 

Станом на 1 лютого 2017 
року жителі заборгували КП 
«Боярка-Водоканал»  близько              
1 млн. грн.  

КП «БоярКА-ВоДоКАНАЛ» ПоВіДоМЛяЄ 
КП «Боярка-Водоканал» 

з порозумінням ставиться до 
кожного, хто опинився в скрут-
ному становищі. Пропонуємо 
заключити договір реструкту-
ризації за умови сплати нараху-
вання поточного місяця. Якщо 
нарахування за вашою адресою 
проводяться ще за встанов-
леними нормами, які занад-
то великі для Вашого гаманця, 
то після підписання договору 
реструктуризації Ви можете 
встановити лічильник води та 
контролювати свої витрати, і 
таким чином економити на по-
точних нарахуваннях. Це допо-
може сплатити заборгованість 
згідно з графіком.

Шановні споживачі! Наголо-
шуємо, що в разі отримання ак-
та-попередження, не залишайте 
його без розгляду, а подбайте про 
вчасну оплату.

У лютому 2017 р. до диспет-
черської служби КП «Боярка-Во-
доканал» надійшло заявок:

• аварійні ситуації на водо-
провідній мережі – 10 шт.

• аварійні ситуації на каналі-
заційній мережі – 36 шт.

Працівниками бригади ава-
рійно-відновлювальних робіт 
виконано складні технічно-ре-
монтні роботи із злученням но-
вої техніки (вакуумна машина 
об’ємом 5 м3  та екскаватор-на-
вантажувач JCB, автокран):

• 16 лютого 2017 р. на пере-
хресті вул. Молодіжної – вул. 
Чернишевського проведено 
ремонт трубопроводу холодно-
го водопостачання з ремонтом 
водопровідного колодязя. Для 
виконання таких робіт виникла 
необхідність призупинити по-
дачу водопостачання на місто 
на кілька годин;

• 20 лютого 2017 р. було про-

ведено ремонт трубопроводу 
на перехресті вул. Б. Хмель-
ницького – вул. Сагайдачного 
(Леніна);

• 21 лютого 2017 р. виконано 
складні технічні роботи по вул. 
Вербній, 7.
Відділом збуту:

Постійно ведеться робота 
щодо підготовки претензій до 
боржників КП «Боярка-Водо-
канал»: 

• у процесі підготовка 34 
претензій;

• рознесено акти поперед-
ження боржникам;

• подано 5 справ про приму-
сове стягнення заборгованості 
до ВДВС Києво-Святошин-
ського РУЮ в Київській обл.;

• прийнято на облік лічиль-
ників – 9 шт.

• перепломбовано лічильни-
ків – 78 шт.

За період з 15 до 28 лютого 
2017 року до аварійно-диспет-
черської служби від мешканців 
міста надійшло заявок:

• аварійні – 66
• сантехнічні – 12
• ремонт дахів – 13
• електропостачання – 44
• ліфтове господарство – 39
• вуличне освітлення – 10
• вивіз сміття – 32. 

КП «БГВуЖКГ» ПоВіДоМЛяЄ
Працівниками виробничих 

дільниць своєчасно виконані 
роботи з усунення аварійних 
ситуацій; 89 % заявок, що надій-
шли від громадян, відпрацьова-
ні, проведено відповідні роботи. 

На жаль, погодні умови не 
дозволяють проводити роботи 
з усунення затікання з дахів бу-
динків, проблема залишається 
актуальною.

Від 1 березня ми будемо на 
чверть більше сплачувати за елек-
троенергію. Рахунки за неї вже 
й так вимірюються сотнями гри-
вень, особливо для мешканців 
міст, які користуються великою 
кількістю побутових приладів. 

Один кіловат за новими та-
рифами коштуватиме 90 копі-
йок (порівняно з 71,4 коп. ра-
ніше), але тільки для тих, хто 
витрачає ощадливо та не пере-
вищує ліміту в 100 кіловат на 
місяць. Кому це не вдасться – за 
кожен витрачений кіловат до-
ведеться сплачувати вже не 1,29 
грн., а 1,68 грн. 

Це вже п’яте подорожчання 
електрики за останні два роки. 
І не єдине, попереджають екс-
перти ринку. Монополісти і 

далі диктують свої умови, а 
профільна Нацкомісія захища-
ти споживачів не поспішає. Рі-
вень заборгованості за комірне 
з кожним місяцем зростає і до-
лає черговий рекорд неплато-
спроможності населення.

Тим часом інші експерти 
застерігають, що підвищення 
тарифів ускладнює і без того 
непросту ситуацію з боргами 
за комуналку. «Статистика по-
казала, що населення неспро-
можне сплачувати за такими 
цінами. Рівень платежів впер-
ше за 15 років опустився нижче 
90 %», — наголосив директор 
аналітичного центру «Інститут 
міста» Олександр Сергієнко. 
Керівник національної комі-
сії з державного регулювання у 
сфері енергетики Дмитро Вовк 

уникає спілкування з журналіс-
тами – посилається на зайня-
тість. Експерти тим часом ра-
дять українцям звертати увагу 
на дрібниці та вчитися заоща-
джувати. 

«Економити на чайнику ви 
можете, набравши води, скіль-
ки вам треба – не літр-два, а 300 
грам води», – пояснює експерт 
із енергоефективності Святос-
лав Павлюк. Також фахівці ра-
дять не залишати ввімкненими 
в розетки електроприлади у 
режимі очікування, викорис-
товувати енергоефективні лам-
почки, прати в теплій замість 
гарячої води та встановлювати 
нові лічильники, що дозволять 
використовувати вдвічі дешев-
ший нічний тариф.

ПіДВИЩЕННя ТАрИФіВ БуДЕ 
НЕ оСТАННіМ у цЬоМу році

Виконавчий комітет Бояр-
ської міської ради  оголошує 
конкурс на заміщення вакант-
них посад посадових осіб місце-
вого самоврядування:

головного спеціаліста – ін-
спектора відділу державного 
архітектурно-будівельного кон-
тролю – 1 штатна одиниця;

головного спеціаліста – ар-
хітектора відділу архітектури 
та містобудування – 1 штатна 
одиниця (на період відпустки по                                      
догляду за дитиною основного 
працівника);

головного спеціаліста апарату 
ради – 1 штатна одиниця.

Вимоги до кандидатів: гро-
мадянство України, вища осві-
та відповідного професійного 
спрямування за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем магістра, 
спеціаліста; стаж роботи в орга-
нах місцевого самоврядування 
або в органах виконавчої влади 
не менше одного року або стаж 
роботи в інших сферах управ-
ління не менше трьох років; 
вільне володіння державною 
мовою, вміння працювати на 
комп’ютері. 

Згідно з чинним порядком 
заміщення вакантних посад, 
конкурсанти складають у пись-

мовій формі іспити на знання 
Конституції України, законів 
України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», «Про служ-
бу в органах місцевого самовря-
дування» та «Про запобігання 
корупції», а також законодав-
ства з урахуванням специфіки 
функціональних повноважень 
відповідного структурного під-
розділу.

Для участі в конкурсі пода-
ються документи:

заява про участь у конкур-
сі; заповнена особова картка 
(форма П-2 ДС) з відповідними 
додатками; 2 фотокартки роз-
міром 4 х 6 см; копії документів 
про освіту; декларація про май-
но (в електронному вигляді), 
доходи, витрати і зобов'язання 
фінансового характеру за ми-
нулий рік, копії паспорта і вій-
ськового квитка; номер іденти-
фікаційного коду.

Термін подання документів: 
протягом 30 календарних днів з 
дня оголошення про проведен-
ня конкурсу. 

За довідками звертатись за 
адресою: м. Боярка, вул. Біло-
городська, 13, кабінети № 6, 7.

Телефони для довідок: 
43-241, 41-705. 

оГоЛоШЕННя

Дільницею благоустрою продовжується робота з кронування  дерев:
вул. Білогородська – кроновано 8 дерев;

Проводиться робота з перехо-
ду вуличного освітлення на LED-
ліхтарі;

Встановлено LED-ліхтарі: 
вул. Тарасівська – 29 шт.; Київ-
ська – 14 шт.; Франка – 47 шт.; 

• проводиться робота з об-
стеження стану покриття доріг 
по м. Боярка, визначення обся-
гів пошкодженого покриття до-
ріг з метою складання графіків 
проведення ямкового ремонту 
доріг з врахуванням можливого 
фінансування з міського бю-
джету. 

Маяковського – 29 шт.; понов-
лено освітлення по вул. Ново-
богданівській; заплановано ро-
боти з переходу на LED-ліхтарі 
по вул. Самійленка; Хрещатик.

ВуЗЛИК НА 
ПАМ'яТЬ

Нагадуємо, що з 1 бе-
резня 2017 року змінився 
графік вивезення твердих 
побутових відходів з при-
ватного сектора історич-
ної частини м. Боярка. 
Тепер сміття з відповідних 
мікрорайонів міста виво-
зитимуть: 

у п’ятницю замість суботи; 
у понеділок замість неділі; 

у вівторок замість четверга.
Виставляти сміття необхідно у 

«свій» день.
За довідками звертай-

тесь до адміністрації 
КП «БГВУЖКГ» за тел.: 
43-144, 40-357. 
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Зимовий цикл народно-обря-
дових свят завершує Колодій, або, 
як ще в народі називають це свя-
то, Масляна чи Масниця. От і зіб-
ралася боярська громада 26 лю-
того в парку ім. Т. Шевченка, щоб 
весело Масляну відсвяткувати, 
Зиму провести й Весну зустріти.

Хоч і зимно було того дня в 
парку, хоч і куталося мерзляку-
вато сонце у хутра важких сірих 
хмар, та таки зібрало свято під 
свої аромати страв смачних та 
мелодії запальних музик бо-
ярчан і в близьких та далеких 
сусіді. Бо всім весняного тепла 
хочеться, а також скинути з себе 
турботи буденні, немов важкий 
зимовий одяг. Отже – долучай-
мося!

Гуртом добре сВято 
сВяткуВати!

Чимало розваг веселих на 
гостей чекало у святково вбра-
ному парку: веселі пісні, цікаві 
ігри, спортивні молодецькі роз-
ваги та оригінальні фотозони, 
оформлені у народному стилі. 
Силою помірятися хочете – до 
«Familypark» через місток тре-

ба було рушати, де у спортив-
них змаганнях можна взяти 
участь. Боярчани, які прийшли 
з діточками, рушали просто до 
сцени. Бо тут на малечу чекали 
захоплюючі ігри та дотепні за-
гадки, казкові герої та диво-по-
їзд, який всіх охочих відвозив у 
казку.

Та все ж окрасою свята стала 
святкова концертна програма, 
підготовлена Боярським будин-
ком культури. Крім улюблених 
колективів та виконавців рід-
ного міста, у ній взяли участь і 
сусіди. 

Святкову концертну прог-
раму відкрив Народний аматор-
ський хор ветеранів праці «На-
дія» під керівництвом Анатолія 
Пузиря. Після чого й сусіди під-
тягнулися – Народний козаць-
кий фольклорний ансамбль 
«Горлиця» Тарасівського бу-
динку культури. Втім, які ж то 
сусіди, коли ансамбль на 99,9 % із 
боярчанок складається? 

Ще не стихли оплески, як 
вибухнув парк нестримним смі-
хом. Бо на сцені – поетеса-гу-
мористка із Малютянки Любов 

Осіпенко, яка все життя в Бояр-
ці пропрацювала і до складу ГО 
«Боярське Мистецьке Братство» 
повноправною членкинею вхо-
дить! А пише такі гуморески, що 
хоча й сміятися вже не можеш, 
але зупинитися просто не в силі.

Набирала обертів концерт-
на програма, все більше людей 
підтягувалося до сцени, щоб, 
бува, нічого не пропустити. А їх 
вітає коломийками та «Дивною 
квіткою» вокальний ансамбль 
«Мрія» з Боярської ЗОШ № 1 
під керівництвом Любові Бо-
гатир. Щедро пригощала «Ва-
реничками» театральна студія 
Тетяни Вікулової «Аметист» 
Боярського будинку культури, 
а «Червоною рутою» зачарову-
вали вихованці вокальної сту-
дії Наталії Горенко «Зорепад». 
Скільки талановитих юних ви-
конавців та маленьких, але та-
ких яскравих зірочок на святко-
ву сцену того дня піднімалися, 
щоб земляків своїм талантом 
порадувати, так то, мабуть, і не 
злічити! Зазначимо лишень, що 
завершив концертну програму 
виступ Тетяни Зузанської.    

як боярська масляна гостей 
частувала і дивувала

Бо яке ж свято без частуван-
ня? Частувала Боярка гостей 
кулішем гарячим, шашличком 
соковитим і чаєм духмяним! 
І млинці, звісно ж, були, але 
так швидко десь зникли, що в 
об’єктив не потрапили. 

Але навіть тут веселощів 
не бракує, бо, як відомо, лише 
їсти – то діло невелике. Тож 
продовжила дивувати Боярка 
своїми талантами. Бо і майстри 
народні задніх не пасуть, щедро 
пропонуючи витвори своїх ро-
ботящих рук і талановитих сер-
дець. Та, мабуть, найбільшою 
несподіванкою для гостей свя-
та стала театралізована версія 
відомої історії про вовка та со-
баку «Жив був пес» у виконанні 
вихованців Галини Антипової – 
керівника студії сценічної мови 
та конферансу Києво-Свято-
шинського районного центру 
творчості молоді «Оберіг».

Самими лишень розвагами 
свято не обмежилося. Бо життя є 
життя, і навіть у свято хтось по-
требує допомоги. Було проведе-
но благодійну акцію «Допоможи 
Іванку Моспаненку» – нашому 
маленькому землякові, у яко-

у Боярці ВЕСНу ЗуСТріЧАЛИ

го лікарі діагностували гострий 
лімфобластний лейкоз L1. За 
підсумками акції-розіграшу по-
дарункових сертифікатів було 
зібрано 5 тис. 494 грн., які на 
сцені були передані рідним для 
лікування Івасика.

тепер Весна-красна просто 
не може не прийти!

Здається, навіть сама Зима 
була настільки зачудована ве-
лелюдно-бучними власними 
проводами, що вже ладна була 
забути про все на світі, аби ли-
шень ще трохи побути глядачем 
цього феєричного дійства за-
гальноміського фестивалю на-
родних мистецтв та народного 
масового гуляння!

Фінальний акорд свя-
та – дійство спалення опудала 
Зими-Мари. Міський голова 
Олександр Зарубін, взявши до 
рук смолоскип, виконав цю по-
чесну місію спалювання після 
того, як зі сцени привітав бояр-
чан з Масляною та Прощеною 
Неділею. 

Горить Мара, палає, жаром 
вечірній холод розганяє, надією 
серця зігріває. Ще одна зима по-
заду, весна на порозі, а з нею – й 
надії на все найкраще. Тож не-
хай кожний залишить у цьому 
вогнищі всі образи, і нехай все 
найгірше, що є у нашому житті, 
згорить разом з Марою.  

Радіслав Кокодзей
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ПоВіДоМЛЕННя
про оприлюднення проекту 

регуляторного акта — рішення 
виконавчого комітету Боярської 
міської ради «Про внесення змін 
до умов договору з перевізника-
ми та паспортів міських регуляр-
них маршрутів № 1, 3, 4, 5».

Виконавчий комітет Бояр-
ської міської ради, відповідно до 
ст. 9 Закону України «Про засади 
державної регуляторної політи-
ки у сфері господарської діяль-
ності», з метою одержання за-
уважень і пропозицій фізичних 
та юридичних осіб, їх об’єднань, 
повідомляє про оприлюднення 
проекту регуляторного акта – 
рішення виконавчого комітету 
Боярської міської ради «Про 
внесення змін до умов догово-
ру з перевізниками та паспортів 
міських регулярних маршрутів 
№ 1, 3, 4, 5».
Стислий зміст регуляторного акта.

Регуляторний акт розроб-
лений відповідно до вимог За-
конів України «Про засади дер-
жавної регуляторної політики 
у сфері господарської діяль-
ності», «Про місцеве самовря-
дування в Україні», Методики 
проведення аналізу впливу ре-
гуляторного акта, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 11.03.2004 р. № 308.

Строк дії регуляторного акта 
необмежений, з можливістю 
внесення до нього змін та його 
відміни, у разі зміни чинного за-
конодавства та з інших причин.

Спосіб оприлюднення регу-
ляторного акта – газета «Бояр-
ка-інформ». 

Також з текстом проекту ре-
гуляторного акта можна озна-
йомитись на сайті Боярської 
міської ради: 

www.boyarka inform.com. 
Пропозиції та зауваження 

до проекту регуляторного акта 
приймаються письмово впро-
довж місяця з дня оприлюд-
нення регуляторного акта за 
адресою: м. Боярка, вул. Біло-
городська, 13, каб. № 8 або за 
тел.: (04598) 40-275.

АНАЛіЗ
регуляторного впливу до про-

екту рішення виконавчого комі-
тету Боярської міської ради «Про 
засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської 
діяльності».
Проблема, яку пропонується розв’язати

У м. Боярка функціонують 
три автобусні регулярні марш-
рути загального користування:

№ 1 «зал. ст. Боярка (ф-ка 
«Мальви») – Боярський коледж 
екології та природних ресур-
сів», договір між організатором 
перевезень та перевізником від 
25.01.2014 р.; 

№ 3 «зал. ст. Тарасівка – 
Боярська центральна районна 
лікарня», договір між організа-
тором перевезень та перевізни-
ком від 14.05.2013 р.;

№ 4 «зал. ст. Боярка (ф-ка 
«Мальви») – Райтубдиспансер», 
договір між організатором пе-
ревезень та перевізником від 
15.10.2014 р.

Крім того, існує маршрут 
№ 5 «с/г технікум, м. Боярка», 
договір між організатором пе-
ревезень та перевізником від 
17.05.2016 р., який фактично ще 
не запущений, але найближчим 
часом має розпочати свою ро-
боту.

Тариф за проїзд, що діє на 
всіх маршрутах, становить 3 
(три) гривні 00 коп. і встановле-
ний відповідно до умов догово-
рів та паспортів маршрутів.

З незалежних від фінансово-
господарської діяльності пере-
візників причин, значно зрос-
ли ціни на паливно-мастильні 
матеріали, вартість запасних 
частин до транспортних засобів, 
збільшився розмір мінімальної 
заробітної плати.

За умови збереження тепе-
рішнього тарифу за проїзд на 
міських маршрутах, ситуація 
може призвести до:

• погіршення умов надання 
послуг;

• зменшення кількості рей-
сів;

• відмова перевізників від об-
слуговування зазначених марш-
рутів через нерентабельність.
цілі регулювання

Прийняття рішення врегу-
лює тарифи за проїзд на місь-
ких маршрутах до економічно 
обґрунтованого рівня, що за-
безпечить:

• надання якісних послуг 
мешканцям міста;

• збереження регулярності 
здійснюваних рейсів;

• забезпечення роботи місь-
ких маршрутів та початок робо-
ти нового маршруту № 5.
Альтернатива та їх оцінка

Альтернативними способа-
ми досягнення цілей регулю-
вання можуть бути:

1. Залишення тарифів без 
змін та дотація маршрутів за 
рахунок міського бюджету. 

Таке альтернативне рішен-
ня є недоцільним у плані 
безперспективної розтрати 
коштів з міського бюджету. 
Доцільним і перспективним 
є шлях створення міського 
транспортного підприємства, 
яке здатне забезпечити якіс-
ними послугами перевезення 
пасажирів у місті за прийнят-
ними цінами.

2. Залишення тарифів без 
змін. Таке альтернативне рі-
шення може призвести до зни-
ження якості пасажирських 
перевезень або взагалі відмови 
перевізників обслуговувати за-
значені маршрути.

3. Зменшення витрат пе-
ревізників в межах діючих 
тарифів. Така альтернатива 
неможлива, оскільки фак-

тичні витрати на забезпе-
чення безперебійної роботи 
маршрутів значно вищі ніж 
ті, які закладалися в сьогод-
нішні тарифи. Залишення 
тарифів без змін поставить 
під питання роботу вище-
вказаних маршрутів.

Прийняття запропоно-
ваного рішення забезпечить 
вирішення проблеми, що 
склалася. Проект вiдповiдає 
принципам державної регу-
ляторної полiтики, а саме: 
доцiльностi, ефективностi, 
адекватностi, збалансованостi, 
передбачуваностi, принципу 
прозоростi i врахування гро-
мадської думки.
Механізм регулювання

Проблему можливо вирі-
шити шляхом встановлення 

нових економічно обґрунто-
ваних тарифів з 3 (трьох) грн., 
00 коп. до 4 (чотирьох) грн. 00 
коп. При цьому зосередити 
увагу на допомозі малозабез-
печеним мешканцям міста 
непрацездатного віку, впро-
вадження учнівських квитків 
для школярів.

обґрунтування можливості 
досягнення встановлених цілей

Прийняття регуляторно-
го акта дозволить вирішити 
проблему нерентабельності 
роботи міських маршрутів та 
загрози припинення їх функ-
ціонування. Нові тарифи роз-
раховані на підставі наданих 
розрахунків затрат перевізни-
ків на роботу маршрутів.

Сфера інтересів Вигоди Витрати

Орган місцевого 
самоврядування

Вирішення питання якісного надання 
послуг перевезення пасажирів в місті

Впровадження проекту рішення не 
потребує капіталовкладень та виді-
лення коштів з міського бюджету

Перевізники – 
надавачі послуг

Стабілізація роботи підприємств, по-
кращення обслуговування споживачів, 
задоволення потреби перевезень в 
повному обсязі

Збільшення витрат на забезпечення 
послуг мешканцям міста

Споживачі – 
населення

Отримання якісних та безперебійних 
послуг з перевезення пасажирів

Збільшення витрат на оплату проїз-
ду на міських маршрутах

очікувані результати
Таблиця вигод та витрат

Строк чинності регуляторного акта
Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі зміни чинного законодавства або з інших при-

чин, у регуляторний акт можна вносити зміни та доповнення.
Визначення показників результативності          

Результативність буде відстежуватися шляхом аналізу з:
• надання якісних послуг пасажирських перевезень на міських маршрутах загального користування;
• забезпечення проїзду для пільгових категорій громадян, а також проїзд школярів за заниженими 

тарифами на період навчання.

Про внесення змін до умов 
договору з перевізниками та 
паспортів міських регулярних           
маршрутів № 1, 3, 4, 5

Відповідно до ст. 28 Закону 
України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Зако-
ну України «Про автомобіль-
ний транспорт», постанови 
Кабінету Міністрів України 
від 25.12.1996 р. № 1567 «Про 
встановлення повноважень 
органів виконавчої влади та 
виконавчих органів міських 
рад щодо регулювання цін 
(тарифів)», беручи до уваги 

звернення ПП «Агробудтранс» 
та ФОП «Кушнірчук О. З.» та 
надані ними розрахунки, у 
зв’язку з підвищенням цін на 
паливно-мастильні матеріали 
та запасних частин до тран-
спортних засобів, зростання 
рівня заробітної плати, –
ВИКоНКоМ МіСЬКоЇ рАДИ ВИріШИВ:

1. Встановити вартість про-
їзду на міських регулярних 
маршрутах загального користу-
вання: 

№ 1 «зал. ст. Боярка (ф-ка 
«Мальви») – Боярський коледж 
екології та природних ресурсів», 

№ 3 «зал. ст. Тарасівка – Бо-
ярська центральна районна лі-
карня», 

№ 4 «зал. ст. Боярка (ф-ка 
«Мальви») – Райтубдиспансер», 

№ 5 «с/г технікум, м. Боярка – 
с/г технікум, м. Боярка» 

БоярСЬКА МіСЬКА рАДА
КИЇВСЬКоЇ оБЛАСТі

ВИКоНАВЧИЙ КоМіТЕТ
ріШЕННя (ПроЕКТ)

від _______________ № ___/___
м. Боярка

у розмірі 4 (чотири) гривні 
00 коп.

2. Внести відповідні зміни 
до договорів з перевізниками і 
до паспортів міських регуляр-
них автобусних маршрутів № 1, 
№ 3, № 4, № 5 у частині вста-
новлення вартості проїзду.

3. Вважати таким, що втра-
тило чинність, рішення ви-
конавчого комітету Боярської 
міської ради від 13.01.2015 р.                           
№ 1/4 «Про встановлення вар-
тості проїзду на міських марш-
рутах загального користування 
м. Боярка № 1 та № 3 в розмірі           
3 гривні 00 копійок». 

4. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови, згід-
но з розподілом функціональ-
них обов’язків.
МіСЬКИЙ ГоЛоВА            о. о. ЗАруБіН

Про передачу на баланс осно-
вних засобів з подальшим об-
слуговуванням території зелених 
насаджень загального користу-
вання – парку Перемоги по вул. 
Хрещатик, 86-в, м. Боярка – КП 
«Боярське головне виробниче 
управління житлово-комунально-
го господарства»

Керуючись Законом Украї-
ни «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», Законом України 
«Про благоустрій населених 
пунктів», Правилами благо-
устрою території міста Боярка, 
затверджених рішенням Бо-
ярської міської ради № 14/701 
від 24.11.2011 р., Правилами 

БоярСЬКА МіСЬКА рАДА
Vіі СКЛИКАННя

позачергова 27 сесія
ріШЕННя № 27/849

від 28 лютого 2017 року  м. Боярка

утримання зелених насаджень у 
населених пунктах України, за-
тверджених Наказом Міністер-
ства будівництва, архітектури та 
житлово-комунального госпо-
дарства України від 10.04.2006 
р. № 105, –
БоярСЬКА МіСЬКА рАДА ВИріШИЛА:

1. Передати на баланс основ-
ні засоби з подальшим обслу-
говуванням території зелених 
насаджень загального корис-
тування – парку Перемоги по 
вул. Хрещатик, 86-в, м. Бояр-
ка – КП «Боярське головне ви-
робниче управління житлово-
комунального господарства», 
згідно з довідкою.

2. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови, згід-
но з розподілом функціональ-
них обов’язків.

МіСЬКИЙ ГоЛоВА           о. о. ЗАруБіН

Про внесення змін до рішення 
позачергової 25 сесії Боярської місь-
кої ради VII скликання від 17.01.2017 
р. № 25/767  «Про затвердження 
міського бюджету на 2017 рік»

Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 
Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Бю-
джетним кодексом України, рі-
шенням Боярської міської ради 
VII скликання від 17.01.2017 р. 
№ 25/767 «Про затвердження 
міського бюджету на 2017 рік», –
БоярСЬКА МіСЬКА рАДА ВИріШИЛА:

ЗАГАЛЬНИЙ ФоНД
1. Внести зміни до функціо-

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

по кФк 6030 кекВ 2610 
зменшити асигнування на                         
1 017 700,00 грн. (дотація КП 
«БГВУЖКГ») 

по кФк 6060 кекВ 2610 
збільшити асигнування на                         
1 000 000,00 грн. (поточні транс-
ферти КП «БГВУЖКГ» на про-
ведення поточного ремонту до-
ріг м. Боярка)

по кФк 1010 кекВ 2240 
збільшити асигнування на                      
17 700,00 грн. (на розробку схем 
благоустрою території ДНЗ 
«Даринка»)
СПЕціАЛЬНИЙ ФоНД

2. Внести зміни до функціо-
нальної та економічної структу-
ри видатків спеціального фонду 
міського бюджету (бюджету 
розвитку) в межах планових 
асигнувань, а саме: 

по кФк 8600 кекВ 2281 
зменшити асигнування на                     
341 352,00 грн. (виготовлення 
детальних планів територій) 

по кФк 6060 кекВ 3210 
збільшити асигнування на 80 
000,00 грн. (капітальні транс-
ферти КП «БГВУЖКГ» на 
виготовлення проектно-ко-
шторисної документації та ек-
спертизи по об’єкту «Капіталь-
ний ремонт території зелених 

насаджень загального користу-
вання – парку Перемоги по вул. 
Хрещатик, 86-в у м. Боярка)

по кФк 1010 кекВ 3132 
збільшити асигнування на                      
189 072,00 грн. (на капітальний 
ремонт ДНЗ «Іскорка»)

по кФк 0170 кекВ 3132 
збільшити асигнування на                          
72 280,00 грн. (додаткове фінан-
сування на капітальний ремонт 
нежитлового приміщення по 
вул. Грушевського, 39-а)

У п. 3 рішення сесії Бояр-
ської міської ради від 16.02.2017 
р. № 26/774 замінити слова: ка-
пітальний ремонт приміщення 
за адресою вул. Грушевського, 
39 (2-й корпус) на капітальний 
ремонт нежитлового приміщен-
ня по вул. Грушевського, 39-а.

3. Внести відповідні зміни 
до додатків 1-7 «Рішення про 
затвердження міського бюдже-
ту на 2017 рік».

4. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
першого заступника міського 
голови Шульгу В. В.
МіСЬКИЙ ГоЛоВА             о. о. ЗАруБіН

БоярСЬКА МіСЬКА рАДА
Vіі СКЛИКАННя

позачергова 27 сесія
ріШЕННя № 27/850

від 28 лютого  2017 року   м. Боярка

оФіціЙНо
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Про підвищення посадових  
окладів педагогічним працівни-
кам ДНЗ м. Боярка

Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 
Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», По-
становою Кабінету Міністрів 
України від 14 грудня 2016 року 
№ 974 «Про внесення змін у 
додаток 2 до Постанови Ка-
бінету Міністрів України від 
30.08.2002 р. № 1298», відпо-

БоярСЬКА МіСЬКА рАДА
Vіі СКЛИКАННя

позачергова 27 сесія
ріШЕННя № 27/852

від 28 лютого  2017 року   м. Боярка

відно до доручення голови Ки-
єво-Святошинської РДА від 
24.02.2017 р. № 5-1, та розгля-
нувши клопотання завідувачів 
ДНЗ міста, –
БоярСЬКА МіСЬКА рАДА ВИріШИЛА:

1. Затвердити підвищення 
посадових окладів педагогіч-
ним працівникам дошкільних 
навчальних закладів міста Бо-
ярка на 2 тарифні розряди з 
01.01.2017 року.    

2. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
першого заступника міського 
голови Шульгу В. В.

МіСЬКИЙ ГоЛоВА            о. о. ЗАруБіН

«Про встановлення податку 
на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, та затвер-
дження положення Про податок 
на нерухоме майно,  відмінне від 
земельної ділянки на території 
міста Боярка на 2017 рік»

Керуючись пп. 266.5.1                     
п. 266.5 ст. 266 Закону Украї-
ни від 20.12.2016 № 1791-VIII 
«Про внесення змін до По-
даткового кодексу України 
та деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних 
надходжень у 2017 році», –
БоярСЬКА МіСЬКА рАДА ВИріШИЛА:

1. Встановити на території 
м. Боярка місцевий податок на 
нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, та затверди-
ти Положення про податок на 
нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, на території 
міста Боярка на 2017 рік (з по-
ложенням можна ознайомити-
ся на сайті Боярської міської 
ради www.boyarka-inform.com).

2. Контроль за виконанням 
цього рішення покласти на пер-
шого заступника міського голо-
ви В. В. Шульгу.
МіСЬКИЙ ГоЛоВА            о. о. ЗАруБіН

БоярСЬКА МіСЬКА рАДА
Vіі СКЛИКАННя

позачергова 27 сесія 
ріШЕННя № 27/851

від 28 лютого 2017 року    м. Боярка

Все більше незахищених 
суспільних груп отримують до-
ступ до безоплатної правової 
допомоги: Президент України 
підписав закон, який вносить 
зміни до ЗУ «Про безоплатну 
правову допомогу».

3 січня 2017 року Петро По-
рошенко підписав Закон Укра-
їни «Про Вищу раду правосуд-
дя». Цим документом, зокрема, 
внесені зміни до Закону Укра-
їни «Про безоплатну правову 
допомогу» в частині розширен-
ня кола осіб, які мають право 
на безоплатну вторинну право-
ву допомогу. Зазначені зміни 
набрали чинності 5 січня 2017 
року.

Метою зазначених законо-
давчих новел є посилення со-
ціальних гарантій шляхом роз-
ширення кола осіб, які мають 
право на гарантовану державою 
безоплатну вторинну правову 
допомогу.

Насамперед, ідеться про 
внутрішньо переміщених осіб та 
осіб, які до сьогодні лише пре-
тендували на отримання такого 
статусу. Таким чином скорис-
татися кваліфікованою право-
вою допомогою тепер зможуть 
близько 1 700 000 людей – саме 
така сьогодні є приблизна кіль-
кість зареєстрованих внутріш-
ньо переміщених осіб.

Така ж соціальна гарантія 
встановлена для осіб, які пре-
тендують на отримання статусу 

учасника бойових дій. Крім того, 
безоплатна вторинна право-
ва допомога ветеранам війни, 
у тому числі учасникам бойо-
вих дій (на сьогодні їх близько              
275 тис. осіб), іншим особам, на 
яких поширюється дія Закону 
України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціально-
го захисту», надаватиметься не 
лише з питань їх соціального за-
хисту, як це було до прийняття 
зазначених змін, а з будь-яких 
інших питань.

Також суттєво змінилися під-
ходи до визначення рівня мало-
забезпеченості, що є критерієм 
для отримання безоплатної 
вторинної правової допомоги 
не менше 10 000 000 осіб:

• по-перше, особа матиме 
таке право, якщо її дохід не пе-
ревищує двох прожиткових мі-
німумів;

• по-друге, враховувати-
меться середньомісячний дохід 
особи, яка звертається за допо-
могою, а не середньомісячний 
сукупний дохід сім’ї, як це було 
дотепер.

Внесені зміни враховують 
об’єктивну потребу у забезпе-
ченні доступу до безоплатної 
правової допомоги особам, які 
мають дохід, що дорівнює про-
житковому мінімуму або навіть 
більше, проте є недостатнім для 
самостійної оплати правових 
послуг. Крім того, прийняті змі-
ни зроблять особу незалежною 
від доходів інших членів сім’ї у 

питанні звернення за безоплат-
ною правовою допомогою. На-
самперед, це уможливить звер-
нення за такою допомогою осіб, 
законні інтереси та права яких 
порушуються в сім’ї.

 Реалізувати своє право на 
безоплатну правову допомогу 
можна через мережу центрів 
з надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги та 
у їх структурних підрозділах – 
бюро правової допомоги. Пра-
вові послуги надають адвокати 
та штатні юристи центрів. Де-
тальну інформацію з питань, 
пов’язаних з отриманням без-
оплатної правової допомоги, 
можна отримати за номером 
цілодобової телефонної лінії – 
0 800 213 103 або на веб-сайтах 
Міністерства юстиції чи Коор-
динаційного центру з надання 
правової допомоги.

За правовою допомогою 
звертайтесь до Вишневського 
місцевого центру з надання без-
оплатної вторинної правової 
допомоги за адресою: 
м. Вишневе вул. Південна, 5-б, .

Телефони: (04598) 5-36-01, 
(04598) 5-36-21.

Електронна адреса: 
vyshneve.kyivreg@legalaid.gov.ua 

Skype: vyshneve_mc
fb.me/vyshnevelegalaid

Графік роботи:
ПН – ЧТ з 9:00 – 18.00, 

ПТ з 9:00 – 16.45, 
вихідні дні: субота, неділя.

Про недопущення розміщен-
ня підприємства по сортуванню 
та переробці твердих побутових 
відходів в адміністративно-тери-
торіальних межах  с. Нове Тара-
сівської сільської ради

У зв’язку з глибоким зане-
покоєнням мешканців м. Бо-
ярка з приводу розміщення 
підприємства по сортуванню 
та переробці твердих побуто-
вих відходів в адміністративно-
територіальних межах с. Нове 
Тарасівської сільської ради та 
можливими негативними еко-
логічними наслідками для на-
селення м. Боярка, а також на 
підставі Протоколу відкритих 
зборів мешканців міста Бояр-
ка, села Тарасівка, села Нове, 
села Віта-Поштова щодо не-
допущення будівництва ТОВ 
«АЛІТ-ІНВЕСТ ЛТД» підпри-
ємства по сортуванню та пере-
робці твердих побутових відхо-
дів у промисловій зоні с. Нове 
Тарасівської сільської ради від 
25.02.2017 р. № 1 і можливи-
ми екологічними наслідками 
функціонування даного об’єкта, 
керуючись ст. 26 Закону Укра-
їни «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», рішенням 
26 сесії Боярської міської ради 
VII скликання від 16.02.2017 р.                   
№ 26/769, висновками про-
фільних депутатських комісій, –
БоярСЬКА МіСЬКА рАДА ВИріШИЛА:

1. Здійснити наступні заходи:
• направити звернення до 

Тарасівської сільської ради з 
вимогою:

БоярСЬКА МіСЬКА рАДА
Vіі СКЛИКАННя

позачергова 27 сесія
ріШЕННя № 27/848 

від 28 лютого 2017 року   м. Боярка

1) надати завірену копію 
рішення сільської ради про 
розроблення містобудівної до-
кументації (детального плану 
території) під розміщення під-
приємства по сортуванню та 
переробці твердих побутових 
відходів в адміністративно-те-
риторіальних межах с. Нове;

2)  надати викопіювання 
із генерального плану с. Нове 
щодо місцезнаходження зе-
мельної ділянки під розміщен-
ня вищезазначеного об’єкта;

3) надати завірену копію про-
токолу громадських слухань по 
проекту містобудівної докумен-
тації (протокол погоджувальної 
комісії за результатами прове-
дення громадських слухань);

• направити звернення до 
Державного підприємства 
«Український науково-дос-
лідний і проектний інсти-
тут цивільного будівництва                                    
« У К Р Н Д П І Ц И В І Л Ь Б У Д » , 
який був розробником місто-
будівної документації села, про 
надання інформації, чи перед-
бачалась проектом генерально-
го плану с. Нове Тарасівської 
сільської ради, територія під 
розміщення підприємства по 
сортуванню та переробці твер-
дих побутових відходів;

• направити звернення до 
ДП «Київське лісове господар-
ство» щодо надання інформації 
про лісові насадження території 
Тарасівської сільської ради;

• направити звернення до 
Департаменту містобудуван-
ня та архітектури КОДА щодо 
надання інформації про роз-
гляд проекту детального плану 
території по вищезазначеному 
об’єкту на архітектурно-місто-
будівній раді;

• направити звернення до 
Управління Держгеокадастру у 
Києво-Святошинському райо-
ні Київської області щодо на-
дання схеми паювання та фор-
мування території Тарасівської 
сільської ради.

2. Рекомендувати Тарасів-
ській сільській раді скасувати 
рішення сесії від 14.07.2016 р. 
№ 18 «Про надання дозволу на 
розроблення детального плану 
території для розміщення під-
приємства по сортуванню та пе-
реробці твердих побутових від-
ходів у промисловій зоні с. Нове».

3. Звернутись до Києво-Свя-
тошинської районної державної 
адміністрації про визначення в 
схемі планування території Ки-
єво-Святошинського району 
місця під розміщення підприєм-
ства по сортуванню та переробці 
твердих побутових відходів.

4. Звернутись до Київської 
обласної державної адміністра-
ції про визначення в схемі пла-
нування території Київської 
області місця під розміщення 
підприємства по сортуванню 
та переробці твердих побутових 
відходів.

5. За результатами наданої 
інформації по розміщенню під-
приємства по сортуванню та 
переробці твердих побутових 
відходів в адміністративно-те-
риторіальних межах с. Нове Та-
расівської сільської ради, звер-
нутись до відповідних органів 
щодо недопущення вищезазна-
ченого будівництва.

6. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови, згід-
но з розподілом функціональ-
них обов’язків.
МіСЬКИЙ ГоЛоВА            о. о. ЗАруБіН

З 2015 року у відділах дер-
жавної реєстрації актів цивільно-
го стану запроваджено пілотний 
проект з подачі заяв у сфері дер-
жавної реєстрації актів цивільно-
го стану через мережу Інтернет, 
відповідно до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 
26 червня 2015 року № 669-р 
«Про реалізацію пілотного проек-
ту у сфері державної реєстрації 
актів цивільного стану», наказу 
Міністерства юстиції України від 
09.07.2015 року № 1187/5.

Прийом заяв на державну 
реєстрацію актів цивільного 
стану в режимі он-лайн здій-
снюється через веб-портал 
«Звернення у сфері державної 
реєстрації актів цивільного ста-
ну»: http://dracs.minjust.gov.ua.

Києво-Святошинський ра-
йонний відділ державної ре-
єстрації актів цивільного стану 
Головного територіального 
управління юстиції також учас-
ник даного пілотного проекту.

Метою такого нововве-
дення є оптимізація про-
цедури подачі громадяна-
ми заяв у сфері державної 
реєстрації актів цивільного 
стану, запобігання проявам 
корупційних діянь, забез-
печення доступності адміні-
стративних послуг, які нада-
ються відділами державної 
реєстрації актів цивільного 
стану, а також створення 

сприятливих умов для їх 
отримання, зменшення черг 
у цих відділах.

Завдяки реалізації цього 
проекту громадяни мають мож-
ливість:

• подати заяву у сфері дер-
жавної реєстрації актів цивіль-
ного стану, не виходячи з дому;

• оплатити з використанням 
платіжних систем у режимі он-
лайн послуги відділів державної 
реєстрації актів цивільного стану;

• здійснити попередній запис 
на відвідування відділу держав-
ної реєстрації актів цивільного 
стану із зазначенням зручних 
для громадян дати та часу;

• отримати консультації пра-
цівників відділів державної ре-
єстрації актів цивільного стану 
за результатами розгляду надіс-
ланих через веб-портал заяв або 
звернень.

У разі направлення елект-
ронної заяви або звернення щодо 
державної реєстрації шлюбу, ко-
ристувачу необхідно не пізніше 
трьох робочих днів після отри-
мання повідомлення про ре-
зультати її розгляду звернутись 
особисто до відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану 
для підписання заяви, сформова-
ної на підставі звернення.  

Тетяна Рубанік, 
начальник Києво-Святошинського відділу 

державної реєстрації актів цивільного
стану Головного територіального управління

юстиції у Київськвй області

ПоДАЧА ЗАяВ у СФЕрі 
ДЕрЖАВНоЇ рЕЄСТрАціЇ 
АКТіВ цИВіЛЬНоГо СТАНу 
ЧЕрЕЗ МЕрЕЖу іНТЕрНЕТ

БЕЗоПЛАТНА ПрАВоВА ДоПоМоГА
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Другого березня у Боярсько-
му НВК «Колегіум – ЗОШ № 3» від-
булася прем’єра мюзиклу «Леген-
да про Довбуша». Серед почесних 
гостей — голова Києво-Святошин-
ської райради Вадим Гедульянов 
та Боярський міський голова 
Олександр Зарубін. Вистава 
з’явилася завдяки спільній ро-
боті педагогічного та учнівського 
колективу. Це надзвичайно важ-
лива подія для навчального зак-
ладу, адже у підготовці мюзиклу 
було задіяно багато учнів.

Одні знайомилися з історич-
ними легендами, адаптували їх 
до реалій сьогодення, шукали 
стародавні пісні. Інші – займа-
лися декораціями, костюмами 
та хореографією. Загалом ніхто 
не сидів без діла. Не залиши-
лася осторонь навіть батьки – 
Оксана Гранюкова пошила для 

всіх акторів чудові костюми. 
Всі декорації, хореографічні 

та вокальні партії учні розроб-
ляли самостійно Звичайно, не 
обійшлося без допомоги вчи-
телів, але вони зізнаються, що 
їхнім завдання було надихнути 
школярів на створення шедевру. 
«Майже весь вільний час наші 
учні проводили в школі, готу-
ючись до вистави, – розповідає 
заступник директора з виховної 
роботи Вікторія Кучеренко. – У 
нас немає спеціальних праців-
ників сцени, столярів, ми не 
можемо для цих робіт залучати 
сторонніх людей. Тому діти все 
робили самі: вони принесли з 
дому перфоратори, дрилі та інші 
необхідні інструменти. Фактич-
но кожного дня після уроків з 14 
до 16 та з 18 до 21 години, а та-
кож у вихідні дні школярі про-
водили за лаштунками сцени». 

Проте це не означає, що ре-
петиції завдавали дітям клопо-
ту. Виконавці головних ролей із 
задоволенням діляться вражен-
нями та залюбки підготують ще 
не одну виставу. «Ми дуже бага-
то часу витратили на підготовку 
мюзиклу. Найважче було роби-
ти реквізит, – говорить Анжеліка 
Плевако, головна Мавка. – Ра-
зом з тим у виставі задіяно багато 
учасників, тож всі повинні чіт-
ко розуміти — хто куди йде, що 
говорить. Ми фактично розпи-
сали все по секундах. У мюзиклі 
багато пісень, більшість з яких 
ми перероблювали чи допо-
внювали, для деяких довелося 
додатково записувати музику. 
Це дуже кропітка робота, але 
надзвичайно приємно бачити її 
результат».

На основі зібраної учнями 
інформації соціальний педагог 
Оксана Мирончук та заступ-
ник директора з виховної робо-
ти Вікторія Кучеренко писали 
сценарій, який зміг би розкри-
ти як персонажів, так і акторів. 
«Ми вже приблизно знали, хто 
яку роль буде виконувати, тож 
намагалися зробити так, аби 
характер актора доповнював 
характер персонажу», – заува-
жила соціальний педагог Окса-
на Мирончук. 

Вистава присвячена героям 
минулого та сучасності, адже 
багато подій стародавніх часів 
перекликаються із сьогоден-
ням. Зокрема те, як дівчата 
проводжають своїх коханих на 
фронт, борятьба українського 
народу за волю та свободу. Ав-
тори мюзиклу проводять пара-
лель між українськими січови-
ми стрільцями та воїнами АТО, 
які борються за незалежність 
свого народу. «Ми працювали 
над виставою і вдень, і вночі. 
Вона унікальна, іншої такої ви 
не знайдете. Для написання 
сценарію нами було опрацьова-
но сотні джерел історичної лі-
тератури», – розповідає Руслан 
Стороженко, виконавець ролі 
пана Полотніцького.

ДоВБуШ у ДЕКорАціяХ СЬоГоДЕННя

Ідея створити мюзикл «Ле-
генда про Довбуша» з’явилася 
ще торік після успіху вистави 
«Жанна Д’Арк. «Ми хотіли від-
творити власне українські ле-
генди та історії. Довго думали, 
що саме взяти за основу, і неза-
баром згадали про те, що у нас 
є Скелі Довбуша. Це послужило 
основою нашої історично-міс-
тичної постановки», – ділиться 
секретами Вікторія Віталіївна. 

Загалом у виставі взяло участь 
40 осіб, серед яких 30 акторів, ре-
шта – фотографи, оператори, ху-
дожники. Переважна більшість 
акторів – учасники КВК «Ві-
таміни» (учні 8, 10 та 11 класів). 
Головну роль у мюзиклі виконав 
президент школи, учень 11 класу 
Артур Корелов. Для юнака це був 
дебют на сцені, з яким він впорав-
ся на «відмінно». «Головне — не 
перегравати, треба вжитися в роль, 

відчути всі переживання героя. За-
вдання актора – зробити так, аби 
йому повірили», – зауважив Свя-
тослав Нежиборський, викона-
вець ролі Степана Дзвінчука. 

Важливу роль у постанов-
ці мюзиклу відіграли спонсори 
проекту – Олександр Рябич, Ан-
дрій Арчаков, Олександр Дюль-
дін, Анатолій Матейко, Анатолій 
Мірзаєв, Тетяна Кочкова та Во-
лодимир Проноза. Організатори 
висловлюють їм особливу подя-
ку, адже завдяки їхній підтримці 
виставу «Легенда про Довбуша» 
змогли побачити глядачі. 

Повтор мюзиклу «Легенда 
про Довбуша» відбудеться 7 бе-
резня о 14:00. Актори та педаго-
гічний колектив Боярської ЗОШ 
№ 3 запрошують всіх бажаючих 
поринути в атмосферу історич-
них легенд рідної України.

Анна Лапенкова

1 березня в санаторії «Барві-
нок» відбулось урочисте відкрит-
тя спортивної зали з внесенням 
Державного прапора України, 
виконанням Гімну України всі-
ма присутніми, хлібом-сіллю на 
столі та урочистим перерізанням 
символічної червоної стрічки.

СПорТИВНА ЗАЛА яК ВЕСНяНИЙ ПоДАруНоК

Свято зібрало всіх працівни-
ків медичного закладу та дітей, 
які перебувають тут на лікуван-
ні. З важливою в житті санато-
рію подією присутніх привіта-
ли: заступник міського голови 
Тетяна Кочкова, головний лі-
кар санаторію Вадим Горбен-

ко, депутат Києво-Святошин-
ської районної ради В’ячеслав 
Отрішко, депутат Боярської 
міської ради Володимир Сафо-
нов. 

Вдячні маленькі пацієнти 
порадували гостей концертною 
програмою з піснями, віршами 

та навіть акробатично-силовим 
етюдом у виконанні Едуарда 
Колісніченка та Ростислава Фі-
лімонова. Це підтвердило, що 
спортивна зала санаторію «Бар-
вінок», як і будь-якому іншому 
навчально-лікувальному закла-
ду, вкрай необхідна.

Спортивну залу відкрито 
після довготривалого капіталь-
ного ремонту. Тепер там є зруч-
ні роздягальні та оснащені бой-

лерами душові кабіни. Тепер 
у «Барвінку» мріють про вста-
новлення хоча б мінімального 
комплекту тренажерів. 

Як зазначив заступник го-
ловного лікаря з педагогічних 
питань Юрій Ворожбит, ця 
зала має стати місцем не лише 
фізичного, а й духовного вихо-
вання дітей, які перебувають на 
лікуванні в санаторії. 

Радіслав Кокодзей 
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Заповіт – особисте роз-
порядження своїм майном на 
випадок смерті. Прийнято вва-
жати, що приходить час для скла-
дання заповіту тільки тоді, коли 
вже зібрався на той світ. А це, як 
правило, час, коли людина вже 
часто не може ані прийти свої-
ми ногами до нотаріуса, ані чітко 
сказати, що і кому хоче заповіда-
ти. Трапляється, що на неї чинять 
тиск родичі, які доглядають або 
від яких залежить заповідач.

Заповіт необхідно робити 
тоді, коли з'являється майно, 
щодо якого у вас є плани: кому 
воно дістанеться, коли вас (ко-
ли-небудь, можливо, дуже не-
скоро) не стане. Є ситуації, при 
яких зробити заповіт потрібно 
обов'язково. Це коли ви хочете, 
щоб майно розподілилося інак-
ше, ніж за законом. Якщо ви не 
залишите заповіт, то за законом 
ваше майно отримають порівну 
спадкоємці першої черги, які 
будуть живі на час вашої смерті: 
чоловік (або дружина), всі діти, 
ваші батьки. Якщо нікого з них 
немає, то отримають спадкоєм-
ці інших черг. 

І ось якщо ви хочете, щоб 
майно дісталося інакше, ніж 
згідно із законом, необхідно 
зробити заповіт. Наприклад, 
коли у вас кілька дітей, а хоче-
те, щоб дісталося тільки комусь 
одному. Або коли у вас кілька 

об'єктів майна (квартира, бу-
динок, машина, земля тощо) і 
кілька спадкоємців, між якими 
ви хочете розподілити, кому яке 
майно, а інакше — за законом 
вони порівну розділять кожен 
об'єкт.

Також заповіт необхідний, 
якщо в документах, що встанов-
люють особу (паспорт) та/або 
підтверджують родинні зв'язки, 
є розбіжності або інші особли-
вості. Так, нерідко, коли в пас-
портах у близьких родичів літе-
ри у прізвищі різні, наприклад 
«Перепьолкін», «Пєрєпьолкін», 
«Пєрєпьолкин» тощо. Майте на 
увазі, якщо є така різниця, то 
перш ніж отримати спадок, не-
обхідно буде звертатись до суду 
для підтвердження факту, що 
спадкодавець та спадкоємець є 
родичами. Теж саме на вас че-
кає, якщо є подібні розбіжнос-
ті, описки, помилки у свідоцтві 
про народження. Наприклад, 
у свідоцтві про народження 
«Горох», пройшло кілька замін 
паспорта і тепер в паспорті вже 
«Горохов». Паралельно звер-
таю вашу увагу: завжди дуже 
ретельно перевіряйте і звіряйте 
ваші документи при заміні або 
отриманні паспорта, довідки 
про присвоєння податкового 
номера, в нотаріальних дого-
ворах, заповітах, довіреностях 
тощо. У всіх документах пріз-
вище повинно бути таке саме 

як в паспорті – літера до літери!
Замислюючись, кому ви 

хочете, щоб дісталося майно, 
пам'ятайте, що можливо в запо-
віті вказати таку умову: все моє 
майно, мої права і обов'язки 
(або щось конкретне) заповідаю 
другому з подружжя, а в разі, 
якщо він помре до відкриття 
спадщини, відмовиться від неї 
або не прийме, то заповідаю 
такому-то (наприклад, дитині).

КоЛИ ПрИХоДИТЬ ЧАС СКЛАДАТИ ЗАПоВіТ?

Спадкоємцями можна при-
значити одного або кількох 
людей, і вони не обов'язково 
повинні бути вашими кровни-
ми родичами або членами сім'ї. 
Можна заповідати і юридичній 
особі, а також державі.

Якщо в заповіті вказується 
формулювання «все моє май-
но», то туди входить і те, що ви 
в майбутньому можете придба-
ти, і робити додатковий запо-

віт не доведеться. До того ж слід 
пам'ятати, що успадковуються не 
тільки об'єкти рухомого чи неру-
хомого майна, а й ваші права, які 
не є особистими немайновими, 
наприклад, успадковуються інте-
лектуальні права. Також успадко-
вуються і обов'язки, наприклад, 
виплатити кредит, який запові-
дач за життя погасити не встиг.

Приватний нотаріус
Тетяна Єресько

ВіТАЄМо Зі СВяТоМ ВЕСНИ
Президія Боярської організації інвалідів Збройних 

Сил та учасників бойових дій щиро вітає шановних та милих 
жінок нашої організації: інвалідів та учасників війни, вдів з 
днем весни та Міжнародним жіночим днем 8 березня.

Це ви, дорогі наші жінки, здолали тяжкі роки Другої сві-
тової війни, саме ви брали участь у боях, виховували дітей, 
працювали на виробництві.

Низький вам уклін та щира вдячність.
Від президії та усіх чоловіків нашої організації – 

Володимир Нурищенко

СЕКція МіСцЕ ТрЕНуВАНЬ ЧАС ТрЕНуВАНЬ ВіК ТрЕНЕр
Тренер-викладач з 
футболу

4 школа / 
стадіон "Зеніт"

Пн.з 15:00 до 17:00, Вт. 
з 15:00 до 19:00, Чт. з 
15:00 до 19:00

від 7 до 
8 років

Морозов Роман Юрійович                
тел. (063) 897-27-33

Тренер-викладач з 
футболу

4 школа / 
стадіон "Зеніт"

Пн. з 15:00 до 17:00, Вт. 
з 15:00 до 19:00, Чт. з 
15:00 до 19:00

від 7 до 
8 років

Рудюк Ігор Володимирович 
тел. (093) 799-52-22

Тренер-викладач з 
футболу

Гімназія / 
стадіон "Зеніт"

Пн., Ср., Пт. з 18:00 до 
21:00, Вт., Чт. 
з 17:00 до 20:00 

від 6 до 
11років

Рибіннік Ігор Валерійович                      
тел. (097) 220-74-12

Тренер-викладач з 
футболу

Гімназія / 
стадіон "Зеніт"

Пн., Ср., Пт. з 18:00 до 
21:00, Вт., Чт. 
з 17:00 до 20:00, 

від 6 до 
11років

Бабурін Сергій Володимиро-
вич тел. (063) 970-76-10

Тренер-викладач з 
настільного тенісу

5 школа Пн.з 17:00 до 19:00, Ср. 
з 17:00 до 19:00, Сб.з 
11:00 до 13:30

від 6 до 
11 років

Танана Валерій Миколайович 
тел. (097) 575-97-32

Тренер-викладач з 
боксу, кік-боксу

Студіо ЛДІ 
Ентертеймент/ 
Гімназія

Вт.,Чт.з 18:00 до 20:00, 
Сб. з 10:00 до 12:00 / 
Пн.,Ср., Пт. з 15:15 до 
18:30

від 8 до 
16 років

Кімейчук Андрій Миколайо-
вич тел. (096) 225-14-49

Тренер-викладач з 
баскетболу

Гімназія Вт., Чт. з 15:00 до 17:00, 
Сб. з 13:00 до 15:00

від 8 до 
13 років

Бондаренко Сергій Володими-
рович тел. (093) 936-71-22

Тренер-викладач з 
пауерліфтингу

Гімназія Щоденно  (неділя 
вих.) з 18:30 до 21:00

від 18 до 
50 років

Тетянюк Сергій Михайлович 
тел. (050) 384-05-74

Тренер-викладач з 
легкої атлетики

Гімназія / 
стадіон "Зеніт"

Вт., Чт. з 14:30 до 16:30, 
Сб. з 12:00 до 14:00

від 9 до 
16 років

Меньшиков Олексій Павло-
вич тел. (066) 826-72-82

Тренер-викладач з 
волейболу

5 школа / 
ДЮСШ КС

Пн., Ср., Пт. з 17:00 
до 19:00, Сб. з 13:00 до 
15:00

від 8 до 
17 років

Отрішко Вячеслав 
Петрович тел. 
(098) 261-82-93

Тренер-викладач з 
дзюдо

5 школа Пн., Ср., Пт. з 15:00 
до 17:15, Сб. з 10:00 до 
12:15

від 6 до 
18 років

Отсу Гільвест Серафенович тел. 
(068) 353-92-30                            Гай-
да Владислав Миколайович 
тел.(068) 679-58-72

Тренер-викладач з 
вільної боротьби

5 школа Вт.,Чт. з 16:30 до 19:00, 
Сб. з 12:00 до 15:00 

від 7 до 18 
років

Черкасова Алла Костянтинів-
на тел. (063) 322-27-01 

Тренер-викладач з 
тхеквондо

4 школа Пн., Ср., Пт. з 17:00 до 
21:00 

від 4 до 18 
років

Мельниченко 
Богдан Олександрович
 тел. (063) 102-61-88

Тренер-викладач з 
тхеквондо

1 школа Пн., Ср., Пт. з 17:30 до 
20:30 

від 6 до 15 
років

Жарук Олександр Володи-
мирович Колле Олександр                              
тел. (067) 230-76-90

Тренер-викладач з 
черліденгу

Гімназія Пн., Ср., Пт. з 15:00 до 
17:00 

від 6 до 10 
років

Коломійцева Ольга Михайлів-
на   тел. (095) 497-50-15

Для занять спортом у нашому 
місті нині багато можливостей. 
Спортивні майданчики, секції та 
клуби дозволяють усім охочим роз-
винути свій фізичний потенціал. 

НАЛАШТуЙСя НА СПорТ
Зокрема, Комунальний 

зак-лад «Боярська міська 
спортивна школа» пропо-
нує дітям, молоді та дорос-
лим можливість займатися 

у спортивних секціях на 
будь-який смак, а досвідче-
ні тренери допоможуть на-
лаштувати ваш спортивний 
режим та ритм життя. 

Складні погодні умови випробо-
вували учасників дорожнього руху 
у вигляді снігопадів, морозів, відлиг. 
Дався взнаки також вкрай поганий 
стан проїжджої частини доріг та ву-
лиць, стан транспортних засобів, еле-
ментарне ігнорування та небажання 
виконувати правила дорожнього руху, 
самовпевненість учасників дорож-
нього руху. Все це вплинуло на трагіч-
ну статистику аварійності. Сталося 8 
тяжких ДТП, у яких 4 особи загинуло, 
12 було травмовано.

У двох випадках водії автомобілів, 
виконуючи маневри випередження 
на дорозі, не впевнилися в безпеч-
ності своїх дій і не обрали безпечну 
швидкість, таким чином не зуміли 
впоратися з керуванням та допусти-
ли зіткнення з бетонною огорожею 
на розділювальній смузі, після чого 
відбулося зіткнення з автомобілями, 
що рухалися в тому ж напрямку. Ці 
ДТП трапилися 03.01 та 04.01 на а/д 
Київ-Ковель, Київ-Одеса. В одній з 
таких пригод пасажир загинув.

6 січня на 21 км а/д Київ-Фастів 
біля с. Музичі пішохід, рухаючись 
по узбіччю о 05:49 у темну пору доби 
потрапив під колеса авто, який з міс-
ця пригоди зник. Ділянка дороги без 
штучного освітлення, на одежі пі-
шохода не було світлоповертаючих 
елементів. Подібне ДТП сталося ще 

й у с. Петрушки о 03:57 15 січня. В 
обох ДТП пішоходи загинули.

25 січня в цетрі с. Музичі під час 
проїзду перехрестя один з водіїв не 
надав перевагу в русі іншому учас-
нику руху, внаслідок чого сталося 
зіткнення автомобілів. Результат: 
розбиті авто, отримані тілесні ушкод-
ження та тривале лікування в лікарні. 

11 січня в першій половині дня 
на ділянці а/д Київське півкільце – 
Боярка в с. Крюківщина відбулося 
зіткнення 2-х авто, причина – не-
вірне маневрування на дорозі, в ре-
зультаті чого травмовано людей.

6 січня на міжнародній трасі 
М-06 Київ-Чоп на 21км о 6:30, по-
спішаючи потрапити до Києва і уни-
каючи вранішні затори, відбулося зіт-
кнення 4-х авто. Наслідки трагічні: 1 
людина загинула, 7 отримали тілесні 
ушкодження, тривале оформлення 
пригоди, великі затори в русі. А при-
чина все та ж – недотримання безпеч-
ної швидкості руху та дистанції. По-
дібна ситуація відбулася 10 січня о 15 
год майже на тому ж місці, лише на-
слідки не такі трагічні: 1 людина трав-
мована та розбиті 2 авто. Забезпечен-
ням безпеки дорожнього руху на а/д 
Київ-Чоп та Київ- Ковель покладено 
на патрульну поліцію м. Києва. 

Олександр Молодід, 
старший інспектор з дорожнього 

нагляду Києво-Святошинського ВП

СуМНА СТАТИСТИКА
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Замовлення 

Овен
У вас буде достатньо часу, щоб усамітнитися від 

оточуючих і зосередитися на осмисленні важливих 
питань та вирішити деякі свої внутрішні проблеми. 
Можлива напружена ситуація з представниками 
влади і закону з приводу якихось порушень. Стежте 
за своїми словами, щоб не спровокувати конфлікт.

Телець
У вас починається смуга везіння, коли багато питань 

будуть вирішуватися без вашої активної участі і у ваших 
інтересах. Підвищується роль віртуального спілкування 
через Інтернет. Завсідники соціальних мереж дізнають-
ся багато нового. 

Близнюки
Вам вдасться реалізувати деякі сміливі ідеї і ке-

рівництво належним чином оцінить ваші зусилля. 
Можете ставити перед собою будь-яку мету і актив-
но її домагатися. Чим рішучіше ви будете діяти, тим 
більшого результату досягнете. Можливий службо-
вий роман. Причому з людиною, яка займає більш 
високе за статусом становище. 

Рак
Встановляться гармонійні партнерські відноси-

ни як у діловому партнерстві, так і в подружньому 
союзі. У діловій сфері вдасться успішно завершити 
переговори, юридично оформити ділові зв’язки, які 
раніше будувалися на неформальних дружніх від-
носинах. Успішною буде співпраця з іноземцями та 
представниками з інших регіонів. 

Лев
Сприятливий період, щоб змінити щось у своє-

му житті, стати більш ефективними. Вам допоможе 
вивчення методів тайм-менеджменту, що дозволяє 
правильно розподіляти свій час і домагатися за ра-
хунок цього високих результатів, призведе до зміни 
режиму дня і зміни пріоритетів. Важливо попіклува-
тися про своє здоров’я. 

Діва
Ви зможете знайти повне взаєморозуміння з 

партнером по шлюбу. Ваш союз буде зміцнювати-
ся завдяки взаємній пошані і любові. Можливо, ви 
відчуєте оновлення почуттів. Рекомендується від-
відувати концерти, театри, цирк, а також святкові 
заходи. Закохані Діви можуть дозріти до того, щоб 
офіційно оформити відносини.

Терези
Зосередьтесь на діловій активності, особливо, на 

вирішенні господарсько-побутових питань в родині. 
Ви будете налаштовані конструктивно вирішувати 
назрілі справи. І члени сім’ї проявлять готовність у 
всьому вам допомагати. Якщо у вас є дача або садо-
во-городня ділянка, то і там справи підуть успішно. 

Скорпіон
Якщо ви самотні, то в ці дні може відбутися ро-

мантичне знайомство. Все почнеться з цікавої роз-
мови, а почуття підключаться пізніше. Щоб так 
сталося, не слід сидіти вдома, обов’язково активно 
контактуйте з людьми, не відмовляйтеся від участі в 
розважальних поїздках і святкових заходах. 

Стрілець
У вас покращиться фінансове становище і ви 

зможете собі дозволити зробити подарунки близь-
ким, а також купити красиві і корисні товари для бу-
динку. Також до вас в гості можуть приїхати родичі 
і друзі, і ви весело проведете час. У ці дні ваш буди-
нок і ваша сім’я можуть стати джерелом позитивних 
емоцій. 

Козеріг
Очікується багато цікавих зустрічей і знайомств. 

Ви будете орієнтовані на отримання нових вражень 
і на широку взаємодію з різними людьми. Завдяки 
такому стилю поведінки зможете розширити свої 
ділові і чисто людські зв’язки. Інші люди проявлять 
готовність допомагати вам у вирішенні важливих 
питань. 

Водолій
Вам щастить у вирішенні матеріальних і фінан-

сових питань. Багато в чому це буде ваша особиста 
заслуга, оскільки ви будете здатні проявляти чудеса 
практичності і працездатності. Крім того, чимала 
частина ваших доходів може складатися з додатко-
вого підробітку за рахунок роботи в позаурочний час. 

Риби
Вам рекомендується проявляти максимум актив-

ності та ініціативи. В цей час ви зможете не тільки 
домогтися великих результатів, а й повести за собою 
друзів і однодумців. Особисте життя ніяк особливо 
не зміниться за винятком того, що у вас може бути 
багато нових вражень. Партнерські відносини бу-
дуть залежати від вашого фінансового становища. 

рЕКЛАМА

Цього року Великий піст роз-
почався 27 лютого і триватиме 
до 15 квітня. Головне у ці дні не 
просто відмовитися від певної 
їжі, але ще й підходити до всіх 
справ із чистими помислами. 
Але ні в якому разі не можна плу-
тати Великий піст зі звичайною 
дієтою для схуднення, поперед-
жають священнослужителі.

Великий піст – найважливі-
ший і найдавніший з багатоден-
них постів, час приготування 
до найбільшого свята – Свя-
тої Пасхи. Дні утримання від     
прийняття їжі нагадують нам 
про сорокаденний піст Спаси-
теля в пустелі. Пост вводить нас 
в страсну седмицю, а потім під-
водить до світлого Христового 
воскресіння. До цієї події віру-
ючі готуються духовно і тілесно.
Кому дозволені послаблення

Здорова і повна сил людина 
може витримати всі основні по-
ложення Великого посту. Але є 
винятки з правил. Це стосуєть-
ся матерів-годувальниць, вагіт-
них жінок, дітей, хворих людей, 
а також подорожуючих і тих, 
хто займається важкою фізич-
ною працею. На практиці біль-
шість християн дотримуються 
більш помірного посту, тобто 
вживають рибу і олію (крім се-
реди і п’ятниці).
Не плутайте піст з дієтою

Лікарі-гастроентерологи на-
голошують, що перед постом 
людям з хронічними захворю-
ваннями потрібно проконсуль-
туватися у лікаря, аби дізнати-
ся, як піст вплине на здоров'я. 
Священнослужителі солідарні з 
цією думкою, адже піст повинен 
приносити користь, а не шкоду.

утримайтеся від свят і світського життя
У дні посту за можливості 

потрібно утриматися від того, 
що може нас відволікати від го-
ловного. Багато православних 
намагаються навіть не вмика-
ти телевізор. Природно, що у 
дні Великого посту ходіння в 
кінотеатри та інші розважальні 
місця — неприпустимі. Ще в 
давнину була благочестива тра-
диція — у цей час закривалися 
всі розважальні заклади.
Піст з користю для здоров'я

Лікарі-дієтологи ще за ра-
дянських часів, працюючи над 
харчуванням людини, визна-
чили, що для розумової пра-
ці людини в день потрібно не 
менше 100 г білка, а для фізич-
ної праці – 140 г. Такі ж норми 
для жирів. Також для організму 
потрібно щоденна норма 400-
500 г вуглеводів.

Якщо ми будемо голодува-
ти і пити тільки воду, то якийсь 
час людина може проіснувати 
за рахунок енергетичного за-
пасу. Якщо в період посту люди 
відмовляться від тваринних жи-
рів, то вони будуть виживати 
за рахунок запасу жирів. Обме-
жувати себе при цьому від фі-
зичної праці не можна. Тому що 
спалювання запасів жиру почи-
нається, коли людина виконує 
фізичні заняття. Це навіть йде 
на користь — спалюються за-
йві жири, які заважають роботі 
органів.

Особливо не бажано обме-
жувати надходження білків. Але 
якщо тваринні білки не над-
ходять в організм через м'ясо, 
яйця, молоко і рибу, то їх можна 
компенсувати за рахунок рос-
линних. Наприклад, вживаючи 

сою та горіхи. Що стосується 
води, то тут теж немає ніяких 
обмежень. Організму потрібно 
30-40 мл води в день на кіло-
грам ваги.
Тримайтеся до кінця

Багато хто думає, що до-
сить поститися тільки в перший 
і останній тиждень Великого           
посту. Це неправильний підхід. 
Поститися потрібно від початку 
до кінця.
як правильно провести розговіння

Для людини, яка входить у 
Великий піст, розговіння — не 
найголовніше. Обмеження в їжі 
не приносять дисонансу в наше 
життя. Скоріше навпаки. Лю-
дина відчуває себе більш благо-
датно і піднесено. Розговіння в 
день Святої Пасхи для нас — не 
найголовніший момент. Всі 
наші думки спрямовані до Бога. 
Пам’ятка про харчування

Протягом посту христия-
ни не повинні вживати в їжу 
продукти тваринного поход-
ження – м’ясо, молоко, яйця 
та вироби, що їх містять. Риба 
дозволяється в Благовіщен-
ня Пресвятої Богородиці (7 
квітня) і у Вербну неділю (у 
2017 році 9 квітня). У Лазаре-
ву суботу (у 2017 році 8 квітня) 
дозволяється рибна ікра. У 
страсну п'ятницю (у 2017 році 
14 квітня) не можна вживати 
їжу до виносу плащаниці.

Протягом посту можна 
вживати продукти рослинного 
походження – картоплю та ви-
роби з неї, різного роду супи та 
каші, консервовані та квашені 
овочі (помідори, огірки, капус-
ту тощо), консервовані салати. 
Загалом пісна їжа повинна бути 
простою.

ЧАС оЧИЩЕННя ТА БЛАГоЧЕСТя

Втрачену довідку в замін військового квитка 
№ 219423, видану олегу олександровичу Губарєву 

25.03.2016 року Дарницьким рВК, 
вважати недійсною.

Втрачену довідку про військову службу, видану 
Києво-Святошинським рВК Лазебнику Сергію 

олександровичу, 25.03.1985 р. н., вважати недійсною.

роЗМіЩЕННя 
рЕКЛАМИ
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