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СЛОВО МЕРА

11 квітня у Боярку при-
йшла справжня весна! Звідки 
знаю? Про це нам розповіла 
боярська магнолія!

До цього сіренька й не-
примітна, раптом вдягнулася 
у весільну сукню з ніжного бі-
лосніжного квіту, усміхнула-
ся сонячному промінчикові, 
що таки пробився до неї крізь 
насуплені брови сірих хмар 
та й завмерла в тремтливому 
замріяному чеканні на фоні 
золотих хрестів Церкви Вине-
сення Чесних Древ Господніх.

У БОЯРЦІ ЗАЦВІЛА МАГНОЛІЯ

Розповідає директор «Укр-
центрукадриліс» Сергій Ірклі-
єнко: «П’ять років тому я при-
віз до Боярки п’ять саджанців 
різних видів магнолії з бота-
нічного саду імені Гришка. 
Першою порадувала цвітін-
ням ось ця  красуня. Цей вид 
адаптований до кліматичних 
умов нашого регіону, тому 
красуня дійсно в Боярці як 
удома! Та й сумувати їй немає 
часу, адже із більше ніж 75 ви-
дів рослин, посаджених на на-
шому обійсті, з десяток екзо-
тичних таки знайдеться».

12 квітня біля Будинку урочистих подій відкрито 
«фонтанний сезон». Першими на відкриття фонтану 
злетілися голуби. Щоправда, цю подію птахи сприй-
няли як відкриття… купального сезону! Тому й почали 
завзято купатися! 

ВКЛЮЧИЛИ ФОНТАН

Ми вирішили не за-
йматися популістськими 
заходами. Я маю на увазі 
традиційне прибиран-
ня прибордюрної тери-
торії та побілку бордю-
рів. Натомість зробимо 
ґрунтовне прибирання 
надлишків землі у при-
бордюрних зелених зо-
нах, які сформувалися за 
останні двадцять років. 

Цей процес вже роз-
почато. Лише за перший 
тиждень вивезено понад 
200 тонн землі. Обсяг 
цієї роботи дуже вели-
кий і комунальні служби 
мають зробити це впро-
довж кількох місяців. 

Потрібно буде приб-
рати понад 3000 т ґрунту. 
Тільки після цього запла-
новано помити бордюри і 
вже не білити їх, як раніше, 
а пофарбувати. Це доз-
волить центральним ву-
лицям мати привабливий, 
охайний вигляд не лише 
впродовж одного місяця, 
а рік чи два. Буде прове-
дено очищення зелених 
зон по вул. Білогородській, 
Соборності, Незалежнос-
ті, Молодіжній, Садовій, 
Жовтневій, Шевченка. 

Знятий ґрунт вивози-
мо на територію очисних 
споруд. Якщо комусь із 
жителів потрібно ґрунт 
для підсипання, мож-
на звертатися до кП 
«БГВУЖкГ» – землю без-
коштовно завантажать у 
вашу вантажівку. Прина-
гідно прошу жителів міста 
долучатися – озеленити 
та засіяти травою ділянки, 
прилеглі до їх садиб.

Ми чекаємо від жите-
лів розуміння щодо необ-
хідності такого рішення. 
Доки ми не приберемо на-
лежним чином увесь бруд, 
він після дощу знову по-
вертатиметься на проїж-
джу частину і забиватиме 

БОЯРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА ОЛЕКСАНДР ЗАРУБІН:
«ЗАКЛИКАЮ БОЯРЧАН ДО ТЕРПІННЯ ТА ПРАЦІ»

зливову каналізацію. Пе-
реконаний, що витрачені 
час та кошти дозволять ви-
рішити проблему карди-
нально. Теж саме можна 
сказати про побілку бор-
дюрів – це вже минуле, від 
якого слід відмовлятися. 

До речі, лише після пов-
ного прибирання на до-
рожнє полотно буде нане-
сено розмітку.

комунальникам не ви-
стачає ні робочих рук, ні 
техніки, щоб зробити все 
швидко. Тому також про-
шу з розумінням поста-
витися до ситуацій, коли 
зрізане гілля залишається 
певний час неприбраним 

– дробилка і так працює 
в напруженому режимі. 
Отриману щепу ми скла-
даємо, щоб взимку ви-
користовувати як пали-
во. Лише цього року було 
кроновано понад 100 де-
рев, із них 80 – у районі 
Білогородського круга. 
Ще потрібно розчищати 
та зрізати аварійні дерева 
по вул. Б. Хмельницько-
го, а також на кладовищі. 
йдеться ще про понад 
100 дерев. 

Невдовзі розпочнеть-
ся впровадження комп-
лексної програми, яка 
має на меті організацію 
процесу вивезення сміт-
тя з приватного сектора. 
йдеться про придбання 
пластикових баків для 
сміття, які можна буде 
купити або взяти в орен-
ду з подальшим викупом. 
Таке рішення дозволить 
вирішити проблему розі-
рваних пакетів зі сміттям 
на боярських теренах. 
Окрім цього, матимемо 
сучасний вигляд, адже 
це – нормальна євро-
пейська практика. При-
міром, у Польщі сміття 
також раз на тиждень ви-
возять саме з таких баків. 

Другий запланова-
ний крок з наведення 
порядку – це ліквідація 
майданчиків для круп-
ногабаритного сміття. 
Хоча люди звикли зно-
сити його на сміттєві 
майданчики, необхід-
но розуміти, що за по-
слугу вивезення такого 
сміття потрібно платити 
окремо. Ця робота від-
буватиметься поетап-
но. Спочатку впродовж 
кількох місяців на трьох 
тестових майданчиках 
буде організовано виве-
зення сміття з баків без 
можливості скидання 
крупногабаритного сміт-
тя, але з можливістю за-
мовити спецтранспорту. 
Потім проаналізуємо та 
вирішимо, яким чином 
надалі в масштабах міс-
та вирішувати проблему 
вивезення крупногаба-
ритного сміття.

Дуже показовою є си-
туація зі сміттям біля ба-
гатоквартирних будинків 
по вул. Соборності, куди 
безконтрольно зносять-
звозять сміття з усіх дач-
них товариств та приват-
ного сектора. 

Ми маємо намір ор-
ганізувати нагляд за не-
санкціонованим скидан-
ням сміття. Приміром, у 
місті створюється нова 
громадська організація 
«Боярський міський пат-
руль». До її складу уві-
йдуть 10 учасників АТО, 
вони наглядатимуть саме 
за благоустроєм міста. 

Маю надію, що впро-
довж кількох місяців нам 
вдасться сформувати у 
жителів міста дещо інше 
ставлення до питань бла-
гоустрою. Якщо ми за-
хочемо, то будемо жити 
в сучасному красивому 
місті. Це залежить лише 
від нас.

Весна – пора благоустрою. Тому відразу зауважу, що цього року в Бояр-
ці буде не місячник і не до двомісячник, а швидше чотиримісячник благо-
устрою. Адже прибиранню міста слід приділити серйозну увагу.
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12 квітня працівники КП «Бо-
ярське ГВУЖКГ» зайнялися благо-
устроєм власного подвір’я. 

Під керівництвом заступника 
начальника з благоустрою Ген-
надія Рашковського студенти 
Боярського коледжу екології та 
природних ресурсів висадили 30 
кущиків самшиту вічнозелено-
го та 12  ялівця звичайного, а на 
додачу – три ялини канадських 
конічних, ялину звичайну гніз-
довидну та магонію падуболисту. 

Саджанцями наших кому-
нальників забезпечив «Укр-
центркадриліс».

ЗЕЛЕНІ «ІНВЕСТИЦІЇ» 
У КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Як розповів директор «Укр-
центркадрилісу», депутат Бо-
ярської міської ради Сергій 
Ірклієнко, того дня нові зелені 
насадження з’явилися і в ди-
тячому садочку «Берізка». На-
передодні сюди було завезено 
4 вантажівки землі, 35 кущиків 
самшиту висотою близько 40 
см, 8 кущів біоти, близько 10 
ялівців, а також ялини шаро-
видні та конічні. 

Приживайтеся, «зелені ін-
вестиції», радуйте око й розши-
рюйте легені нашого міста, щоб 
всім нам дихалося легко.

Продовжується обрізання 
аварійних та уражених дерев. З 
особливою обережністю ці робо-
ти нині виконуються на терито-
рії міського кладовища. За сло-
вами заступника начальника кП 
«Боярське ВГУЖкГ» з благо-
устрою Геннадія Рашковського, 
для обрізання дерев на цвинтарі 
залучено альпіністів, адже робо-
та в подібних умовах потребує 
філігранної точності. Завершити 
обрізання дерев на кладовищі 
сподіваються до Великодня.

БЛАГОУСТРІЙ ТРИВАЄ

Також Геннадій Олек-
сандрович повідомив, що 
з наступного тижня про-
довжиться ямковий ремонт                                                                                                                     
вул. Білогородської. «Нами 
враховано численні зауважен-
ня активістів щодо неякісного 
виконання робіт працівниками 
підрядної організації «Євро-
дор». Нам пообіцяли, що під-
хід до роботи буде кардинально 
змінено», – наголосив Геннадій 
Рашковський.  

14 квітня під головуванням 
міського голови Олександра За-
рубіна відбулося чергове засідан-
ня виконавчого комітету Бояр-
ської міської ради.

Найцікавіше для жителів 
міста питання – затвердження 
схеми розташування торговель-
них місць, а також встанов-
лення вартості прибирання та 
вивезення твердих побутових 
відходів в ярмаркові дні (що-
суботи) за адресою: м. Боярка, 
вул. Незалежності.

Перший заступник міського 
голови Валерій Шульга під час 
виступу на засіданні виконко-
му нагадав, що це вже не перша 
спроба впорядкувати роботу 
ярмарків у Боярці. кількість 
продавців, покупців та автомо-
білів створюють, за нинішнього 
розташування, транспортний 
колапс.

«Ми пропонуємо розмісти-
ти суботній ярмарок від площі 
Перемоги по вул. Незалежнос-
ті (50 років Жовтня) до пере-
хрестя з вул. Б. Хмельницького. 
Практика показує, що потрібно 
створити умови для розміщен-
ня близько 300 торгівельних 
місць. Розроблена схема перед-
бачає заїзди, виїзди. 

Я наголошую, що ніхто на 
газони і тротуари ставити тран-
спорт не буде. Торгівля здій-
снюватиметься тільки на про-
їжджій частині. 

Нова схема розташування 
суботнього ярмарку почне ді-
яти з 7 травня», – сказав Вале-
рій Шульга. 

Також було погоджено та-
риф за прибирання твердих 
побутових відходів у розмірі 
8 грн. за 1 кв м, розроблений 
економічним відділом кП 
«БГВУЖкГ». 

Схемою передбачено, що 
стоянка автомобілів буде на пло-
щадці біля кінотеатру «космос». 

Про роботу комунальних 
служб міста в опалювальний 
період 2015-2016 років та захо-
ди з підготовки до наступного 
опалювального сезону допові-
ли начальник кП «БГВУЖкГ» 
Віктор камінський та в. о. ди-
ректора кП «Боярка-Водо-
канал» Олег Огійчук. Вони 
повідомили про особливості 
минулого опалювального се-
зону, зокрема, про аварійні 
ситуації, які виникали в ході 
експлуатації тепломереж, та 
акцентували увагу присутніх 
на необхідності вже зараз готу-
ватися до наступної зими з вра-
хуванням досвіду попередньої. 

Начальник відділу реєстра-
ції місця проживання та фор-
мування і ведення реєстру те-
риторіальної громади Лариса 
Бавтрук ознайомила присутніх 
з тимчасовою інструкцією з 
оформлення матеріалів про ад-
міністративні правопорушення.

Окрема тема – організація 
роботи дитячих садків. Заступ-
ник міського голови Тетяна 
кочкова озвучила нову редак-
цію проекту рішення виконав-
чого комітету від 17.03.2016          
№ 11/3 «Про вартість харчуван-
ня в ДНЗ м. Боярка у 2016 році». 
Встановлено вартість харчуван-
ня для однієї дитини в ДНЗ у 
розмірі до 40 грн. на день. 

Також було внесено зміни у 
рішення виконавчого комітету 
№ 11/6 від 17.03.2016 р. «Про 
створення комісії з питань роз-
поділу дітей у комунальні до-
шкільні навчальні заклади та 
затвердження тимчасового по-
ложення про порядок реєстра-
ції дітей в комунальні дошкіль-
ні навчальні заклади». 

Одноголосно підтримано 
клопотання про присвоєння 
боярчанці Наталії Анатоліївні 
Андрющенко почесного звання 
«Мати-героїня». Вона народила 
та виховала до 8-річного віку 5 
дітей. Відповідно до чинного 
законодавства, вона має право 
на це звання. Діти виховуються 
в належних умовах, займають 
призові місця на спортивних 
змаганнях, олімпіадах, конкур-
сах, мають спортивні, музичні 
досягнення. 

Було затверджено новий склад 
транспортної комісії з пасажир-
ських перевезень у місті Боярка.

Серед інших питань: про ви-
далення аварійно-небезпечних 
дерев; про створення комісії 
з вивчення питання щодо ре-
конструкції фасадної частини 
кладовища по вулиці Шевчен-
ка та впорядкування стоянки 
автотранспорту біля централь-
ного входу кладовища; про об-
меження паркування автотран-
спорту по вул. Магістральній в 
м. Боярка.

СУБОТНІЙ ЯРМАРОК ПЕРЕНЕСУТЬ

ФОТОФАКТ

Розпочато масштабне прибирання прибордюрної тери-
торії та очищення зелених зон від накопиченого впродовж 
десятиліть ґрунту. 
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«Ми повинні вирішувати проб-
леми разом: жителі міста, місце-
ва влада і депутати», — вважає 
депутат Київської обласної ради 
В’ячеслав Соболєв. Про це йшло-
ся на зустрічі з колективами кому-
нальних підприємств «БГВУЖКГ» 
та «Боярка-Водоканал», а також 
жителями міста. 

Під час зустрічі порушува-
лися питання щодо водовід-
ведення, перекриття дахів, ре-
монту доріг, освітлення вулиць, 
будівництва спорткомплексу та 
ін. Бюджетних коштів критич-
но не вистачає, процедура заку-
півлі часом складна та тривала.

«Для мене надзвичайно важли-
во мати зворотній зв’язок, – на-
голосив В’ячеслав Соболєв. – Не 
повинно бути питань без відпо-
відей. Депутатам потрібно пра-
цювати не лише перед виборами. 
Депутатський мандат – це велика 
відповідальність перед громадя-
нами. Саме люди повинні визна-

чити, з якими депутатами чи яким 
міським головою вони готові пра-
цювати далі».

Під час зустрічі начальник 
кП «БГВУЖкГ» Віктор ка-
мінський звернувся з прохан-
ням посприяти виділенню до-
даткових коштів на придбання 
техніки, якої не вистачає і без 
якої неможливо надавати якісні 
житлово-комунальні послуги 
жителям міста.

«Є один шлях вирішення 
цього питання – співфінансу-
вання з міського та обласного 
бюджетів. Я порушу це питан-
ня на засіданні постійної ко-
місії київської обласної ради 
з питань бюджету та фінансів 
і сподіваюсь, що обласна рада 
надасть допомогу», – запевнив 
В’ячеслав Соболєв.

На питання боярчан відпо-
відали також міський голова 
Олександр Зарубін та депутат 
києво-Святошинської райради 
Вадим Гедульянов.

НЕ ПОВИННО БУТИ 
ПИТАНЬ БЕЗ ВІДПОВІДЕЙ

Згідно з рішенням сесії Бояр-
ської міської ради від 17 березня 
2016 року № 7/252 «Про розмі-
щення тимчасово вільних коштів 
міського бюджету на вкладному 
(депозитному) рахунку банку», 
проведено конкурсну процедуру 
з визначення банку-переможця 
для розміщення на вкладних (де-
позитних) рахунках тимчасово 
вільних коштів бюджету м. Бояр-
ка в розмірі 10 000 000,00 грн.

ВИЗНАЧЕНО БАНК ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ 
ТИМЧАСОВО ВІЛЬНИХ КОШТІВ

Відповідно до головного 
критерію, а саме розміру про-
центної ставки, переможцем 
визначено банк «УкРГАЗ-
БАНк», який запропонував 
ставку 18,8 % річних. Відсотки 
від депозиту надходитимуть на 
рахунок загального фонду міста 
та будуть спрямовані для забез-
печення необхідних видатків 
міського бюджету.

У зв’язку з плановими ремонтами та чисткою трас,
20 квітня з 09:00 до 17:00 буде відсутнє електропостачання по вулицях: В. Починка (Боженка);                

Є. коновальця (Ворошилова); Терещинська; Б. Хмельницького; Надії (крупська); Пушкіна; Яблунева.
21 квітня з 09:00 до 17:00 буде відсутнє електропостачання по вулицях: І. коваленка; Дежньова;        

8 Березня; 2-га Піщана; Б. Хмельницького; кірова; Вербна (Московська).
22 квітня з 09:00 до 17:00 буде відсутнє електропостачання по вулицях: Тарасівська; І. Франка; Ам-

булаторна; Самійленка; Шевченка; Піщана; Артилерійська; крилова; Лісодослідна; Васильківська; 
Горького; Зелена; Азовська; Боярська; Будьоного; кооперативна; Лікарняна; кібенка; Лугова; пров. 
Притвірський (Пролетарський); Східна; Вокзальна; Хрещатик.

24 квітня з 09:00 до 19:00 буде відсутнє електропостачання по вул. київській. 
25 квітня з 09:00 до 17:00 буде відсутнє електропостачання по вулицях: Нова; Лисенка.
28 квітня з 09:00 до 17:00 буде відсутнє електропостачання по вул. київській. 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РП «КИЇВОБЛЕНЕРГО» ПОВІДОМЛЯЄ:

13 квітня у Києво-Святошин-
ському ЦСПР відбулася зустріч-
конференція громадських орга-
нізацій «Перспектива розвитку 
громадського сектора в місті 
Боярка». Відкрив захід міський 
голова Олександр Зарубін. Також 
були присутні заступник міського 
голови Тетяна Кочкова, представ-
ники ЦСПР та громадські акти-
вісти, які представляють різний 
спектр розвитку нашого міста — 
від дитячих велогонок до екології.

ЦСПР вже не вперше від-
криває двері для ініціативних 
та небайдужих громадян, які 
представляють громадськість 
Боярки у різних сферах. За сло-
вами голови ГО «Центр розвит-
ку громад» та директора Центру 
Ангеліни Лахтадир, подібні зу-
стрічі – це завжди можливість 
не лише глибше пізнати одне 
одного, перейнятися ідеями 
ближнього і себе показати, а, за 
можливості, втілити їх у життя. 
ЦСПР — прекрасна площадка 
для старту та реалізації усіх про-
ектів та ідей, до того ж Центр має 
великий досвід щодо координа-
ції подібних заходів з 2000 р.

На сайті Боярської міської 
ради розміщено детальну інфор-
мацію про конкурс соціальних 
проектів, оголошений Бояр-
ською міською радою. Зокрема, 
варто наголосити, що до кон-
курсу запрошуються громадські 
організації та творчі спілки, які 
є юридичними особами, заре-
єстрованими не пізніше ніж за 
два роки до дня оголошення 
цього конкурсу. конкурс про-
водиться з метою підтримки 
громадських ініціатив, спрямо-
ваних на вирішення актуальних 
проблем громади міста Боярка. 

Пріоритетні напрямки кон-
курсу проектів у 2016 році – ро-
бота з молоддю та дітьми, духо-
вний та культурний розвиток 
громади міста, залучення учас-
ників АТО до громадської ді-
яльності на благо міста. Пере-
вага надаватиметься проектам, 
які спрямовані на всю громаду. 

21 травня 2016 року о 12:00 
у києво-Святошинському 
ЦСПР, крім ІІ етапу конкурсу 
проектів, відбудеться ярмарок 
ідей. Орієнтовна сума на один 
проект – 2-5 тис. грн. 

Уся інформація та форма за-
явки на ярмарок знаходяться на 
сайті ГО «Центр розвитку гро-
мад» http://community.cspr.info/

На важливості формуван-
ня громадянського суспільства 
саме через розвиток різних на-
прямків місцевого самовряду-
вання наголосив і Олександр 
Зарубін, який сам до обрання 
на посаду міського голови був 

громадським активістом й очо-
лював організацію «Молодь 
Боярки», тому йому завдяки 
власному досвіду було не склад-
но знайти спільну мову з ак-
тивістами. Хоча, як наголосив 
мер, нових облич у громадсько-
му секторі Боярки і не багато, 
в основному скрізь збирається 
«кістяк» ініціативних та небай-
дужих до проблем свого міста 
людей, тому потрібно шукати й 
залучати активну молодь, попу-
ляризувати нові соціальні ідеї та 
втілювати їх у життя. 

Це в майбутньому дозволить 
кадрово оновити органи місце-
вого управління не випадковими 
людьми-управлінцями, а саме 
молодими та ініціативними. І 
міська рада готова реально під-
тримувати такі соціально значу-
щі проекти. 

Цього року вже виділено 60 
тис. грн. на підтримку громадських 
організацій. Це маленький крок 
перед важливим початком форму-
вання бюджету участі, який плану-
ється розробити вже у 2017 році. 

Така практика давно роз-
повсюджена в західних країнах 
і вже запроваджена в деяких 
українських містах. Тож Боярка 
буде одним із флагманів київ-
щини, в якій мешканці міста 
матимуть можливість розпоря-
джатися коштами бюджету на 
нагальні потреби, які визначить 
громада. 

Саме для цього має бути на-
лагоджено міцний місток між 
владою та громадою у якості 
різнопланових громадських ор-
ганізацій міста, які будуть аку-
мулювати енергію та направ-
ляти її на нагальні проблеми 
розвитку громади. 

Також потрібно проводити 
просвітницьку роботу: що таке 
бюджетні кошти, як їх викорис-
товувати, на які потреби, аби не 
виникало хаосу при їх розпо-
ділі. Тож міська влада Боярки 
повністю відкрита до співпраці 
і готова підтримати будь-який 
проект, що буде на користь гро-
маді. Олександр Зарубін закли-
кав брати активну участь у кон-
курсі соціальних проектів.

Також міський голова анон-
сував Фонд розвитку міста, яким 
буде керувати громада, оскільки 
це буде саме громадська органі-
зація, яку будуть контролювати 
представники різних організа-
цій. Це потрібно для того, аби 
матеріальні надход-ження від 
підприємців і бізнесу Боярки 
та ініціативи і нагальні потреби 
містян, знаходили одне одно-
го. Усі кошти будуть надходити 
на безготівковий рахунок, як від 
юридичних, так і фізичних осіб 
через термінали поповнення 
рахунків задля унеможливлен-
ня корупційної складової. Уся 
інформація буде прозорою й 
оприлюднюватися на сайті. 

У ході обговорення Марія 
кириленко – заступник голо-
ви ГО «Центр розвитку громад», 
координатор проектів — при-
ділила багато уваги практичній 
стороні створення та захисту 
соціальних проектів. А також 
запропонувала зібратися усім 
охочим, які вже мають про-
екти або лише мріють про них, 
наступної середи, 20 квітня, о 
18:30 на практичне заняття з 
підготовки та захисту проектів. 
Бюджет реалізації проектів – до 
5 тис. грн., але пані Марія за-
пропонувала бізнесменам не 
лише чекати створення Фонду 
розвитку міста, а долучатися до 
фінансування необхідних гро-
маді проектів вже зараз, напри-
клад, 21 травня на Ярмарку ідей.  

Серед присутніх не було 
байдужих людей. Усі вони про-
понували своє бачення прове-
дення конкурсу проектів та їх 
змістовне наповнення, а також 
обговорювали різні механізми 
залучення коштів на розвиток 
міста (фонд громади, бюджет 
участі тощо) та громадський 
контроль над їх використанням.

Це була зустріч однодумців 
та усіх небайдужих до розвитку 
свого міста людей, яка показала, 
що лише у співпраці — грома-
да-влада-бізнес — можна зна-
йти справжній консенсус щодо 
вирішення проблем від масш-
табних до локальних. 

Ольга Городня

ГРОМАДСЬКИЙ СЕКТОР БОЯРКИ — 
СИЛА, РЕСУРС, ПОТЕНЦІАЛ

ОГОЛОШЕННЯ 
Просимо власників ТП-178, що знаходиться за 

адресою: м. Боярка, вул.  Білогородська, 21, надати до-
кументи, що підтверджують право власності на транс-
форматорну підстанцію до Боярської міської ради за 
адресою: 08150, м. Боярка, вул. Білогородська, 13.

Структурний підрозділ очо-
лює Бавтрук Лариса Миронів-
на. Режим роботи: з понеділка 
до п’ятниці з 9:00 до 17:00 (обі-
дня перерва з 13:00 до 14:00), 
тел.: 40-038.

Нагадаємо, новий відділ 
було створено на виконання рі-

шення Боярської міської ради 
№ 5/163 від 16 лютого 2016 року 
«Про утворення у складі вико-
навчого комітету міської ради 
відділу реєстрації місця прожи-
вання громадян та формування 
і ведення реєстру територіаль-
ної громади».

ВІДКРИТО МІСЬКИЙ
 ВІДДІЛ РЕЄСТРАЦІЇ

5 квітня відбулось відкриття відділу з питань реєстрації міс-
ця проживання громадян та ведення і формування реєстру те-
риторіальної громади. Спеціально для новоствореного відділу 
було облаштовано нове приміщення за адресою: вул. Білого-
родська, 13-в. Символічну стрічку перед приміщенням пере-
різав міський голова Олександр Зарубін.

МІСЬКІ НОВИНИ
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Відповідно до конституції України, Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депута-
тів місцевих рад» та Регламенту Боярської міської ради VІІ скликан-
ня, кожну другу та четверту суботу з 09:00 до 12:00 депутат Боярської 
міської ради VІІ скликання Борецький Олександр Петрович – вибор-
чий округ № 28 (вул. Молодіжна: 1-а – 4, 5-5/1, 6, 7, 8-10, 11-12, 12/2, 
13-52, 56, 58, 60-62/2, вул. Саксаганського) – проводитиме прийом 
громадян у приміщенні виконавчого комітету Боярської міської 
ради за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 13 (загальний хол).
Контактний телефон: (098) 688-13-83, e-mail: deputat_boretskiy@ukr.net.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ПРИЙОМ

Відповідно до конституції України, Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів 
місцевих рад» та Регламенту Боярської міської ради VІІ скликання, 
кожну першу та третю суботу з 12:00 до 14:00 депутат Боярської місь-
кої ради VІІ скликання Лавріненко Любов Степанівна – виборчий округ 
№ 10 (вул. Волгоградська, вул. Герцена, вул. Іркутська, вул. Коротка, 
вул. Родини Матушевських (Лазо), вул. Печерська, вул. Сахалінська, 
вул. Уральська, вул. Соборності (40 років Жовтня), 78 – 118) – про-
водитиме прийом громадян у приміщенні виконавчого комітету Бо-
ярської міської ради за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 13 
(загальний хол).
Контактний телефон: (067) 292-76-09, e-mail: l.lavrinenko@ukr.net.

Для молоді, яка цього чи мину-
лих років закінчили загальноосвіт-
ні та середні спеціальні навчальні 
заклади, прийшов час вибирати 
шлях до свого майбутнього.

Військова служба завжди 
була особливою сферою діяль-
ності людини. Це не тільки ро-
мантична професія, вона вима-
гає від людини деяких якостей, 
які ставлять її в особливий ряд.

Прийом до вищих військо-
вих навчальних закладів МО 
України проводиться на осно-
ві розроблених Міністерством 
освіти умов прийому до вищих 
навчальних закладів, тобто ви-
моги до вступників є загаль-
нодержавними. Це стосується 
вимог до рівня знань і вико-
нання законів держави про 
пільги особам, які потерпіли 
внаслідок Чорнобильської ка-

ОГОЛОШЕННЯ
ВИЩІ ВІЙСЬКОВІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ЗАПРОШУЮТЬ МОЛОДЬ 

НА БЕЗКОШТОВНЕ НАВЧАННЯ
тастрофи, дітям-сиротам і т. 
д. Також виконуються Поло-
ження Міністерства освіти про 
учасників олімпіад та осіб, які 
після закінчення навчально-
виховного закладу нагородже-
ні медалями.

Але прийом до ВВНЗ має 
певні особливості, оскільки 
військова служба вимагає від 
вступників високої нерво-
во-психологічної стійкості, 
вміння діяти в екстремальних 
умовах, своєчасно і грамотно 
приймати рішення. Тому при 
прийомі до ВВНЗ для вступ-
ників висуваються більші ви-
моги, ніж до вступників ци-
вільних навчальних закладів. 
Обов’язковою процедурою 
при проходженні фахових 
вступних випробувань є пси-
хологічне обстеження, яке в 
більшості цивільних навчаль-

них закладах не проводиться, 
та перевірка рівня фізичної 
підготовки.

києво-Святошинський 
районний військовий комі-
саріат отримав вказівку на 
відбір та направлення канди-
датів для вступу до ВВНЗ та 
ВНП ВНЗ з числа юнаків та 
дівчат, жителів району. 

Які вимоги для кандидатів? 
Перш за все, це стан 

здоров’я, відповідна фізична 
підготовка. 

Всім, хто бажає вступити до 
ВВНЗ та ВНП ВНЗ, прохання 
звертатися за більш детальною 
інформацією до києво-Свя-
тошинського РВк, відділення 
комплектування, каб. № 16, 
17, м. київ, вул. М. котельни-
кова, 25-а та за телефонами: 
(044) 450-26-93, (068) 998-06-29,                         
(093) 473-41-44.

З 1 квітня до 1 травня 2016 року на Південно-Західній залізниці 
проводиться місячник з підвищення доходності від перевезення 
пасажирів у приміському сполученні. В електропоїздах та при по-
садці в них будуть проводитись рейди з виявлення безквиткових 
пасажирів. Для уникнення непорозумінь просимо вас завчасно 
купувати абонементні або разові приміські квитки в касах станцій.

Адміністрація

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ МІСТА, 
ЯКІ КОРИСТУЮТЬСЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ 

ТРАНСПОРТОМ

5 квітня у Києво-Святошинському 
відділі Національної поліції відбувся 
профілактичний захід – День відкри-
тих дверей. У гості до правоохоронців 
завітали учні 8-9 класів Боярських 
ЗОШ № 3, 4, 5 та Тарасівської школи.

Про роботу нової поліції 
учням розповіли старший ін-
спектор києво-Святошин-
ського відділу поліції майор 
Надія Семенюк, заступник 
командира спецпідрозділу 
«Дельта» Петро Данько, єф-
рейтор поліції Ігор Мельник, 
поліцейський Євген кулик.

Під час зустрічі боярські 
школярі ознайомилися зі збро-
єю та спецзасобами нової по-
ліції, службовою технікою, 
роботою чергової частини та 

автопатруля тощо. Дізналися 
про реформу, яка відбулася в 
органах внутрішніх справ, за-
вдання та роботу нової поліції. 

Ця зустріч була цікавою для 
дітей та важливою для право-

ЗНАЙОМСТВО З ПОЛІЦІЄЮ

Начальником києво-Святошинської філії «київоблгазу» було 
призначено кутового Руслана Олександровича, який до цього 
очолював у філії Службу експлуатації підземних газопроводів.

Приймальні дні: вівторок з 10:00 до 12:00, четвер з 14:00 до 16:00, 
м. Боярка, вул. Білогородська, 17.

колишнього керівника києво-Святошинської філії Дронова 
Дмитра Сергійовича призначено заступником голови правління з 
обліку газу ПАТ «київоблгаз».

КАДРОВІ ЗМІНИ В «КИЇВОБЛГАЗІ»

охоронців. Адже, як зазначила 
майор поліції Надія Семенюк, 
подібні зустрічі є дієвою про-
філактикою злочинів та право-
порушень дітьми та підлітками. 

У дошкільному навчальному 
закладі «Даринка» в І молодшій 
групі «Капітошка» відбулося від-
крите заняття на тему: «На по-
шуки весняного сонечка». Ви-
хователь Алла Шкірдова підвела 
підсумки роботи, а малеча пока-
зала знання з математики, роз-
витку мовлення, природи. 

НА ПОШУКИ ВЕСНЯНОГО СОНЕЧКА

На занятті дітлахи мали змо-
гу вирушити на пошуки сонеч-
ка, де їх чекали різні перешко-
ди, але за допомогою набутих 
вмінь та навичок діти з легкістю 
здолали їх. Під час пошуків діт-
кам допомагали казкові герої: 
сорока, зайчик, горобчики та 
білочка. Велике задоволення 

діти отримали від практичної 
частини заняття: малювання 
сонечка нетрадиційним спосо-
бом – пальчиками по манці.

На завершення заняття ді-
тей чекав сюрприз – сонечко 
пригостило їх бананами.

Оксана Редька, 
вихователь-методист

АЗС ПП «Валентина-2000», 
яке розташоване за адре-
сою: київська обл., м. Боярка,              
вул. Соборності (40 років Жовт-
ня), 47-а, повідомляє про на-
мір одержати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин (ЗР) в 
атмосферне повітря. 

Під час роботи АЗС утво-
рюються забруднюючі речови-
ни: вуглеводні, пари бензину, 
пропан, бутан. Проведені роз-
рахунки розсіювання ЗР у при-
земні шари атмосфери свідчать 

про те, що виробнича діяль-
ність підприємства не здійснює 
шкідливого впливу на навко-
лишнє середовище і є допусти-
мим та безпечним для здоров’я 
людей. Підприємство спрямо-
вує кошти на покращення еко-
логічної ситуації.

Претензії та побажання до 
роботи підприємства прийма-
ються в місячний термін з дня 
публікації за адресою: 03115,        
м. київ, проспект Перемоги, 126, 
тел.: (044) 454-47-20.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАМІРИ ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ 
ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

Оголошує конкурс на заміщення ва-
кантних посад державного службовця: 

• головний спеціаліст києво-
Святошинського районного відділу;.

• провідний спеціаліст києво-
Святошинського районного відділу.
Основні вимоги до кандидатів:

освіта вища відповідного 
професійного спрямування за 
освітньо-кваліфікаційним рів-
нем спеціаліста, магістра; стаж 
роботи за фахом для керівників 
не менше 5 років, стаж роботи 
за фахом для головних спеціа-
лістів не менше 3 років, доско-
нале володіння державною мо-
вою та комп’ютерною технікою.
Перелік документів, які потрібно подати: 

заява, особова картка (фор-
ма П-2ДС) з відповідними до-

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ 
МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В 

КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
датками, копії документів про 
освіту, підвищення кваліфікації, 
присвоєння наукового ступеня 
або вченого звання, відомос-
ті про майно, доходи, витрати, 
зобов’язання фінансового ха-
рактеру, зокрема за кордоном, 
наявність у себе та близьких осіб 
корпоративних прав, дві фото-
картки розміром 4х6 см, копія 
паспорта громадянина Украї-
ни, медична довідка про стан 
здоров’я (форма 133-о).

Подавати протягом 30 ка-
лендарних днів із дня оголошен-
ня за адресою: 04073, м. Київ,                
вул. Петропавлівська, 11, 

e-mail:kv@dmsu.gov.ua, 
тел.: (044) 468-41-64.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
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Розділ I. Загальні відомості

1. кочкова Тетяна Петрівна
(прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України-декларанта)

2. Місце проживання: 04108, м. київ
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)

3. Посада: Заступник Боярського міського голови 

4. Члени сім’ї декларанта

Ступінь зв’язку Прізвище, ініціали Реєстраційний номер облікової картки платника
податків/серія та номер паспорта громадянина України

донька кочкова Д. Ю. свідоцтво про народження

чоловік кочков Ю. В. не оприлюднюється

Розділ II. Відомості про доходи
А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Cума одержаного (нарахованого) доходуПерелік доходів

5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:
6. заробітна плата, інші виплати та винагороди, 
нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору (крім  виплат, зазначених у позиціях 7, 8)

12. допомога по безробіттю

17. дохід від впровадження підприємницької та 
незалежної професійної  діяльності

декларанта членів сім’ї

46252
34876

355513
45513

11376

310000

Декларація
про майно, доходи, витрати і зобов’язання

фінансового характеру за 2015 рік

Розділ III. Відомості про нерухоме майно
А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати 

декларанта на придбання такого майна або на користування ним

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта
(країна, адреса)

23. Земельні 
ділянки

не оприлюднюється

25. квартири не оприлюднюється

Загальна 
площа (кв.м)

0,155 га

78

Сума витрат (грн.) на

Придбання у 
власність

Оренду 
чи на інше право 

користування

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві 

користування членів сім’ї декларанта

Засвідчую правильність зазначених у цій Декларації відомостей

Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів 
сім’ї декларанта

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта
(країна, адреса)

Загальна 
площа (кв.м)

29. Земельні ділянки не оприлюднюється 0,19 га

30. Житлові будинки не оприлюднюється 86 (1/2)

Перелік 
транспортних засобів

40. Автомобілі легкові

Марка/модель (об’єм 
циліндрів двигуна, куб. см, 

потужність двигуна, кВт, довжина, см)

Рік
випуску

Ford Focus, 1600 2007

Розділ I. Загальні відомості

1. Зарубін Олександр Олександрович
(прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України-декларанта

2. Місце проживання: 08150, київська область,  києво-Святошинський район, місто Боярка
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)

3. Посада: Боярський міський голова

4. Члени сім’ї декларанта

Ступінь зв’язку Прізвище, ініціали Реєстраційний номер облікової картки платника
податків/серія та номер паспорта громадянина України

Мати Зарубіна Л. В. не оприлюднюється

Розділ II. Відомості про доходи
А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Cума одержаного (нарахованого) доходуПерелік доходів

5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:
6. заробітна плата, інші виплати та винагороди, 
нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору (крім  виплат, зазначених у позиціях 7, 8)

17. Дохід від впровадження підприємницької та 
незалежної професійної  діяльності

20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6—19)

декларанта членів сім’ї

109954
109699

73200

73200

255

Декларація
про майно, доходи, витрати і зобов’язання

фінансового характеру за 2015 рік

Розділ III. Відомості про нерухоме майно
А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати 

декларанта на придбання такого майна або на користування ним

Перелік 
транспортних 

засобів

35. Автомобілі 
легкові

сума витрат (грн.) на

Придбання у 
власність

Оренду 
чи на інше право 

користування

Марка/модель (об’єм 
циліндрів двигуна, куб. см, 

потужність двигуна, кВт, довжина, см)

Рік
випуску

Lexus RX 350
3500

2006

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта
(країна, адреса)

23. Земельні 
ділянки

не оприлюднюється

Загальна 
площа (кв.м)

600

Сума витрат (грн.) на

Придбання у 
власність

Оренду 
чи на інше право 

користування

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби
А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві 

користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)

Засвідчую правильність зазначених у цій Декларації відомостей

Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів 
сім’ї декларанта

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта
(країна, адреса)

Загальна 
площа (кв.м)

30. Житлові будинки не оприлюднюється 80

34. Інше нерухоме майно не оприлюднюється 26

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи
А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та витрати 

декларанта на придбання таких активів (грн)

Перелік Усього У тому числі за кордоном

45. Сума коштів на рахунках у банках та інших 
фінансових установ, у т. ч.:

115

Розділ VI. Відомості про фінансові забов’язання
А. Фінансові забов’язання декларанта та інші його витрати (грн)

Перелік фінансових забов’язань Усього У тому числі за кордоном

56. Утримання зазначеного у розділах III—V майна 21100

57. Погашення основної суми позики (кредиту) 2008

В парку ім. Т. Шевченка 3 квітня відбулася 
зустріч ініціативної групи боярчан з представ-
ником компанії Rope Park Павлом Тетерею. 

Нагадаємо: ця компанія нещодавно 
отримала попередній дозвіл виконкому 
Боярської міськради на тимчасове вста-
новлення канатного атракціону «Моту-
зяний парк». 

А причиною зустрічі стало бажан-
ня боярчан більше дізнатися про умови 
функціонування «Мотузяного парку», 
ступінь облагородження відведеної тери-
торії, наявність чи відсутність альтанок з 
мангалами тощо. 

Більшість питань була наслідком недо-
віри боярчан до всього, що відбувається в 
місті. Серед головних: чітке розмежуван-
ня (мінімум на відстані 50-100 м) дитя-
чо-спортивної та відпочивальної (з ман-
галами та альтанками) зон; чи входить до 
зони проекту озеро-котлован; освітлення 
мотузяного парку та доріжок, що ведуть до 
нього; заходи, спрямовані на невживання 

спиртних напоїв, та наявність в зоні від-
починку людей напідпитку; чи плану-
ються якісь ландшафтні роботи; оплата 
атракціону неповнолітніми; наявність 
пільг тощо.

Зрештою, всі погодилися, що наван-
таження проекту соціальними функція-
ми має відбуватися поступово. Буде від-
відування – буде розширення, а відтак і 
можливість зробити більше.

І ще одна думка-заклик прозвучала: 
«Давайте не будемо відлякувати від нашо-
го міста інвесторів і тих людей, які хочуть 
щось зробити для Боярки. Адже нині ми 
маємо унікальне для Боярки явище – ін-
вестора, бізнес якого не пов’язаний з 
продажем алкоголю та тютюну й має со-
ціальну спрямованість, а також бажання 
змінити місто на краще».

Висловлені думки і пропозиції ілюс-
трували бачення боярчан щодо перспек-
тиви парку. Вже ж переважала  думка: 
«Мотузяному парку – бути».

Радіслав Кокодзей

МОТУЗЯНОМУ ПАРКУ – БУТИ!

9 квітня у Боярській дитячій школі мис-
тецтв відбувся сольний концерт учениці 5 кла-
су вокального відділу по класу «Академічний 
спів» Марії Полторацької. Для цього закладу 
вже стали традицією звітні концерти випус-
кників. Втім, на думку викладача Віталія Де-
мянишина, ця здібна учениця вже досягла 
певного рівня майстерності для персонально-
го сольного вечора, хоча їй слід займатися ще 
два роки до закінчення музичної школи. 

Вечір відбувся у теплій і позитивній 
атмосфері. концертмейстер – Марга-
рита Нещертна. У невеличкому залі му-
зичної школи зібралися рідні та знайомі 
Марії, її батьки, друзі. Присутні пори-
нули в атмосферу творчості вітчизняних 
та зарубіжних композиторів, твори яких 
натхненно виконувала 15-річна Марій-
ка. Дівчина має прекрасний, чистий го-
лос, який на повну потужність розкри-
вався під час виконання творів на слова                                             

Т. Шевченка, Л. Українки. Урочисто зву-
чали пісні «Данко» на музику І. Брамса та 
«Лебідь» – музика Е. Гріга. Лунали арії з 
опери «Сліпа» Понкіеллі та «Хабанера» 
з опери «кармен» Ж. Бізе. І відчувалося, 
що в цієї талановитої дівчини може бути 
велике виконавське майбутнє і ця учнів-
ська сцена просто її вдалий старт.

У концерті також взяли участь інші ви-
хованці Віталія Івановича – Богдан Чемес, 
Руслана курукіна, Валерія Опанасюк, Ва-
лерія Дубас, і, можливо, через кілька ро-
ків ми побуваємо й на їхніх звітних соль-
них концертах. На завершення концерту 
прозвучала велична «Ave Maria» І. Баха, 
яка підкреслила усю урочистість моменту 
та розквіт прекрасного Маріїного голосу. 
Після концерту було багато квітів, теплих 
слів та побажань і, безумовно, слова вдяч-
ності викладачеві – В. Демянишину, який 
розвиває й плекає юні таланти.      

Ольга Городня

ВЕСНЯНИЙ РОЗКВІТ ЮНОЇ МАРІЇ
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Розділ I. Загальні відомості

1. Романченко Ольга Ігорівна
(прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України-декларанта

2. Місце проживання: 08150, київська область,  києво-Святошинський район, місто Боярка
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)

3. Посада: Секретар Боярської міської ради 

4. Члени сім’ї декларанта

Ступінь зв’язку Прізвище, ініціали Реєстраційний номер облікової картки платника
податків/серія та номер паспорта громадянина України

чоловік Блудов О. В. не оприлюднюється

син Блудов Н. О. свідоцтво про народження

син Блудов О. О. свідоцтво про народження

Розділ II. Відомості про доходи
А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Cума одержаного (нарахованого) доходуПерелік доходів

5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:
6. заробітна плата, інші виплати та винагороди, 
нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору (крім  виплат, зазначених у позиціях 7, 8)

12. допомога по безробіттю

20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6—19)

декларанта членів сім’ї

53260
12260

147469
147469

35900

5100

Декларація
про майно, доходи, витрати і зобов’язання

фінансового характеру за 2015 рік

Розділ III. Відомості про нерухоме майно
А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати 

декларанта на придбання такого майна або на користування ним

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта
(країна, адреса)

23. Земельні 
ділянки

не оприлюднюється

Загальна 
площа (кв.м)

300

Сума витрат (грн.) на

Придбання у 
власність

Оренду 
чи на інше право 

користування

Засвідчую правильність зазначених у цій Декларації відомостей

Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів 
сім’ї декларанта

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта
(країна, адреса)

Загальна 
площа (кв.м)

29. Земельні ділянки не оприлюднюється 300

ОФІЦІЙНО

1.Загальні положення
1.1. Положення про порядок ре-

єстрації дітей у дошкільні навчаль-
ні заклади Боярської міської ради 
(далі Положення) регулює порядок 
реєстрації дітей на чергу в дошкіль-
ні навчальні заклади, які знаходять-
ся у комунальній власності міста.

1.2. Положення діє на підставі 
конституції України, Законів Укра-
їни «Про місцеве самоврядування», 
«Про освіту», «Про дошкільну осві-
ту», «Про адміністративні послуги», 
«Про інформацію», «Про захист 
персональних даних», інших зако-
нодавчих актів.

1.3. Положення розроблено з 
метою задоволення потреб гро-
мадян, які проживають у місті 
Боярка, в освітніх послугах для 
дітей дошкільного віку, спрощен-
ня процедури та вільного доступу 
до інформації про облік дітей для 
вступу у дошкільний навчальний 
заклад, забезпечення прозорості у 
зарахуванні дітей до комунальних 
дошкільних навчальних закладів 
міста, соціальної підтримки сімей, 
які мають дітей дошкільного віку 
та користуються пільгами, пе-
редбаченими чинним законодав-
ством України.

1.4. У цьому Положенні наве-
дені нижче терміни вживаються у 
такому значенні:

• реєстр дітей дошкільного віку 
до ДНЗ (далі Реєстр) – комп’ютерна 
база даних, яка містить інформацію 
про дітей, які будуть відвідувати 
ДНЗ, та забезпечує її зберігання, 
видачу та захист від несанкціонова-
ного доступу;

• утримувач Реєстру – виконав-
чий комітет Боярської міської ради;

• реєстратор – спеціаліст відді-
лу з питань освіти, молоді спорту та 
соціального захисту;

• заявник – батько або мати ди-

тини (або особа, яка їх замінює), які 
виявили бажання внести дані своєї 
дитини до Реєстру. Особами, які за-
мінюють батьків, є: опікуни, піклу-
вальники, батьки-вихователі, при-
йомні батьки; 

• заява – документ, який скла-
дається фізичною особою з метою 
внесення (зміни, виключення) ін-
формації до Реєстру ( додаток 1)

2. Порядок реєстрації дітей у ДНЗ:
2.1. Реєстрація дітей у комуналь-

ні дошкільні навчальні заклади міста 
на поточний навчальний рік прово-
диться реєстратором з березня до  
червня, відповідно до поданих заяв. 
Заяви, що надійшли після 1 червня, 
будуть розглядатися при доукомп-
лектуванні груп впродовж календар-
ного року, відповідно до черги.

2.2. Внесенню до Реєстру підля-
гає інформація про дітей, які будуть 
відвідувати ДНЗ:

а) про дитину:
• прізвище, ім’я, по батькові;
• дата народження;
• адреса реєстрації місця                  

проживання;
• серія та номер свідоцтва про 

народження;
• інформація про пільгову кате-

горію (за наявності);
• дошкільний навчальний зак-

лад, бажаний для відвідування ди-
тини;

б) про батьків:
• прізвище, ім’я, по батькові 

батька або матері (або осіб, які їх за-
мінюють);

• адреса реєстрації місця прожи-
вання;

• контактні дані (телефон мо-
більний, е-mаіl);

• місце роботи або інформація 
про перебування на обліку в центрі 
зайнятості як безробітних (за умови 
наявності даних обставин).

2.3. Для реєстрації дитини в 
комунальний дошкільний навчаль-
ний заклад до виконавчого комітету 
Боярської міської ради разом із за-
явою необхідно надати наступний 
пакет документів:

• копію свідоцтва про народжен-
ня дитини;

• копію паспорта одного з бать-
ків (опікунів) з реєстрацією в Бояр-
ці;

• довідку з місця роботи матері 
(про дату виходу на роботу);

• документ, що підтверджує пра-
во на пільгу;

• якщо батьки не зареєстровані 
в м. Боярка (в тому числі вимуше-
ні переселенці) – акт депутата про 
фактичне місце проживання з під-
твердженням проживання у Боярці 
(на період з…).

У разі непідтвердження заяви 
документально, заява буде відхи-
лена.

2.4. Зареєструватися в Реєстрі 
можна тільки один раз до одного 
дошкільного навчального закладу.

2.5. Заявник несе персональну 
відповідальність за інформацію, на-
дану в заяві.

2.6. Реєстрація до вікових груп 
здійснюється станом на 01 вересня 
поточного року.

2.7. Вилучення відомостей про 
дітей здійснюється:

• на підставі заяви батьків або 
осіб, що їх замінюють;

• на підставі направлення до 
ДНЗ;

• у разі зазначення в заяві недос-
товірних персональних даних дити-
ни (ПІБ, дата народження, серія та 
номер свідоцтва про народження);

• у разі порушення термінів по-
дачі заяви на зарахування до ДНЗ 
та переліку документів, визначених 
цим Положенням;

• за рішенням суду.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
3. Порядок прийому дітей до дошкільного 

навчального закладу:
3.1. Місця у комунальних ДНЗ 

надаються для дітей віком, відпо-
відно до статуту ДНЗ. Вік дитини 
визначається станом на 1 вересня 
поточного року.

3.2. Формування списків для 
укомплектування дітей до ДНЗ від-
бувається відповідно до реєстру, з 
урахуванням віку дитини, кількості 
вільних місць у ДНЗ, згідно з віко-
вими категоріями, та з урахуванням 
побажань батьків (за можливості).

3.3. Засідання комісії з укомп-
лектування груп на новий началь-
ний рік проводиться з 1 червня до 1 
серпня щорічно. В інший час може 
проводитись доукомплектування 
груп у ДНЗ, відповідно зі встанов-
леними нормативами.

3.4. Відповідно до списків, 
сформованих реєстром дітей до 
ДНЗ, виконавчим комітетом Бо-
ярської міської ради видаються на-
правлення до ДНЗ (додаток 2).

3.5. У разі відсутності вільних 
місць в обраному ДНЗ та відмови 
батьків від іншого запропонованого 
дитячого садочка, заявка залиша-
ється в реєстрі до моменту наявнос-
ті місць в обраному ДНЗ.

3.6. Завідуючі дошкільними на-
вчальними закладами проводять 
прийом документів для зарахуван-
ня дитини у відповідний дошкіль-
ний навчальний заклад лише за на-
явності направлення. 

3.7. Прийом до ДНЗ заявників 
пільгових категорій відбувається у 
співвідношенні 1:10 (1 дитина піль-
гової категорії – 10 дітей без пільг). 
Прийом документів заявників піль-
гових категорій відбувається відпо-
відно до Положення:

а) першочергово зараховують-
ся до комунального дошкільного 
навчального закладу діти, зареє-

стровані в місті Боярці, діти, один з 
батьків яких зареєстрований у місті, 
а також діти з об’єднаної територі-
альної громади та таких пільгових 
категорій:

• діти-інваліди, які не мають 
протипоказань перебування в ДНЗ;

• діти з багатодітних сімей, де 
є двоє і більше дітей дошкільного 
віку, якщо одна дитина відвідує цей 
ДНЗ;

б) позачергово зараховуються 
до ДНЗ діти працівників комуналь-
них закладів міста (на період робо-
ти), а також таких категорій:

• діти учасників антитерорис-
тичної операції;

• діти-сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування.

3.8. Діти, які не були забезпе-
чені місцем у ДНЗ у попередньому 
році, першочергово будуть забезпе-
чені в наступному році, відповідно 
до черги.

3.9. При зарахуванні дитини до 
ДНЗ, вона знімається з черги.

3.10. керівники ДНЗ щомісяч-
но (до 05 числа місяця, наступного 
за звітним) подають звіт про напо-
внюваність груп за звітний період та 
наявність вільних місць, відповідно 
до вікових груп.

4. Забезпечення доступу до Реєстру:
4.1. Доступ до всіх персональ-

них даних заявника, відповідно до 
Закону України «Про захист пер-
сональних даних», має реєстратор, 
який використовує персональні 
дані заявника виключно в межах 
виконання своїх повноважень.

5. Прикінцеві положення:
5.1. Реєстрація дітей відбуваєть-

ся на безоплатній основі.
5.2. Це Положення може бути 

змінено (доповнено) виключно на 
підставі рішення виконавчого комі-
тету Боярської міської ради.

Розділ I. Загальні відомості

1. Шульга Валерій Володимирович
(прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України-декларанта)

2. Місце проживання: 08150, київська область,  києво-Святошинський район, місто Боярка
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)

3. Посада: Перший заступник Боярського міського голови

4. Члени сім’ї декларанта

Ступінь зв’язку Прізвище, ініціали Реєстраційний номер облікової картки платника
податків/серія та номер паспорта громадянина України

дружина Шульга Світлана 
Михайлівна

не оприлюднюється

донька Шульга Альона 
Валеріївна

не оприлюднюється

син Шульга Олексій 
Валерійович

не оприлюднюється

Розділ II. Відомості про доходи
А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Cума одержаного (нарахованого) доходуПерелік доходів

5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:
6. заробітна плата, інші виплати та винагороди, 
нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або 
цивільно-правового договору (крім  виплат, зазначених у позиціях 7, 8)

декларанта членів сім’ї

14454,74
14454,74

Декларація
про майно, доходи, витрати і зобов’язання

фінансового характеру за 2015 рік

Розділ III. Відомості про нерухоме майно
А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати 

декларанта на придбання такого майна або на користування ним

Перелік 
транспортних засобів

40. Автомобілі легкові

Марка/модель (об’єм 
циліндрів двигуна, куб. см, 

потужність двигуна, кВт, довжина, см)

Рік
випуску

ОПЕЛЬ кОРСА, 1,2 2007

Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта
(країна, адреса)

23. Земельні 
ділянки

не оприлюднюється

24. Житлові 
будинки

не оприлюднюється

Загальна 
площа (кв.м)

600

132

Сума витрат (грн.) на

Придбання у 
власність

Оренду 
чи на інше право 

користування

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві 

користування членів сім’ї декларанта

Засвідчую правильність зазначених у цій Декларації відомостей
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Про затвердження «Положення 
про порядок провадження торговель-
ної діяльності в місті Боярка» у новій 
редакції

керуючись ст. 25, 26, 27, 30 
Закону України «Про місцеве са-
моврядування в України», Зако-
нами України «Про захист прав 
споживачів», «Про засади держав-
ної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності», «Про 
патентування деяких видів підпри-
ємницької діяльності», «Про ліцен-
зування певних видів господарської 
діяльності», «Про забезпечення са-
нітарного та епідемічного благопо-
луччя населення», «Про оренду зем-
лі», Постановою кМУ від 15.06.2006 
року за № 833 «Про затвердження 
Порядку провадження торговельної 
діяльності та правил торговельного 
обслуговування на ринку спожив-
чих товарів», «Правилами побуто-
вого обслуговування населення», 
затверджених Постановою кМУ від 
16.05.1994 року за № 313 (в редакції 
від 04.06.1999 року) та іншими нор-
мативно-правовими актами, що ді-
ють у сфері торгівлі, ресторанного 
господарства та побутового обслу-
говування, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити «Положення 

про порядок провадження торго-
вельної діяльності в місті Боярка» 
(далі – Положення) у новій редак-
ції (можна ознайомитись на сайті:                  
www.boyarka-inform.com).

2. Уповноважити відділ еко-
номіки виконавчого комітету Бо-
ярської міської ради забезпечити 
організацію виконання цього По-
ложення, у т. ч. й надавати узгод-
ження на розміщення об’єкта тор-
гівлі (послуг).

3. Оприлюднити дане рішення 
у комунальних засобах масової ін-
формації. 

4. Визнати таким, що втратило 
чинність, рішення Боярської місь-
кої ради № 47/2107 від 19 червня 
2014 року.

5. контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на заступ-
ника міського голови за відповід-
ним напрямом.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                      О. О. ЗАРУБІН

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проекту регу-

ляторного акта – рішення Боярської 
міської ради «Про порядок прова-
дження торговельної діяльності та на-
дання послуг на території м. Боярка»

Виконавчий комітет Боярської 
міської ради відповідно до ст. 9 За-
кону України «Про засади держав-

ної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності», з метою 
одержання зауважень і пропози-
цій фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань повідомляє про оприлюд-
нення проекту регуляторного акта – 
проекту рішення Боярської міської 
ради «Про порядок провадження 
торговельної діяльності та надання 
послуг на території м. Боярка». 

Стислий зміст регуляторного акта:
Регуляторний акт розроблений 

відповідно до Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні».

Строк дії регуляторного акта 
необмежений, з можливістю вне-
сення до нього змін та його відміни, 
у разі зміни чинного законодавства, 
та з інших причин.

Спосіб оприлюднення регулятор-
ного акта – газета «Боярка-інформ».

Також з повним текстом проек-
ту регуляторного акта можна озна-
йомитись безпосередньо у каб. 10 
Боярської міської ради (м. Боярка, 
вул. Білогородська, 13) щоденно з 
08:00 до 17:00, тел.: 41-550.

Пропозиції та зауваження до 
проекту регуляторного акта при-
ймаються письмово впродовж міся-
ця з дня оприлюднення регулятор-
ного акта за адресою: м. Боярка, вул. 
Білогородська, 13, каб. 10

Аналіз регуляторного впливу проекту 
регуляторного акта «Положення про порядок 

провадження торговельної діяльності та 
надання послуг на території м. Боярка»

Визначення проблеми, яку пе-
редбачається розв’язати шляхом ре-
гулювання

Відповідно до ст. 30 Закону 
України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», до делегованих 
державою повноважень виконав-
чих органів сільських, селищних, 
міських рад належать здійснення 
відповідно до законодавства конт-
ролю за належною експлуатацією 
та організацією обслуговування на-
селення підприємствами житлово-
комунального господарства, тор-
гівлі та громадського харчування, 
побутового обслуговування, тран-
спорту, зв’язку; здійснення конт-
ролю за дотриманням законодав-
ства щодо захисту прав споживачів; 
прийняття рішень про скасування 
даного ними дозволу на експлуата-
цію об’єктів у разі порушення нор-
мативно-правових актів з охорони 
праці, екологічних, санітарних пра-
вил, інших вимог законодавства; 
встановлення за погодженням з 
власниками зручного для населен-
ня режиму роботи розташованих на 
відповідній території підприємств, 
установ та організацій. 

Постановами кабінету Мініс-
трів України «Про затвердження 
Порядку провадження торговель-
ної діяльності та правил торговель-
ного обслуговування населення», 
«Про затвердження Правил роботи 
закладів (підприємств) ресторанно-

го господарства», «Правила побу-
тового обслуговування населення» 
та іншими нормативно-правовими 
актами, що діють у сфері торгівлі, 
ресторанного господарства та по-
бутового обслуговування, визначе-
но вимоги ведення вказаних видів 
діяльності в цілому, без врахування 
потреб мешканців окремих тери-
торіальних громад. крім того від-
сутній нормативно-правовий доку-
мент, який чітко визначив порядок 
встановлення за погодженням з 
власниками зручного для населен-
ня режиму роботи розташованих на 
відповідній території підприємств, 
установ та організацій.

Проблема – неможливість вико-
навчих органів міської ради ефек-
тивно виконувати повноваження, 
відповідно до п. 2, 3, 4 ч. «б» Закону 
України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», в зв’язку з відсут-
ністю чітких норм законодавства.

Зазначена проблема стосується 
міської ради як органу місцевого 
самоврядування, суб’єктів господа-
рювання та громадян. 

Визначення цілей регулювання
1. Визначення більш чітких ви-

мог до провадження торговельної 
діяльності та надання послуг на те-
риторії міста.

2. Встановлення місць на тери-
торії міста, де забороняється про-
даж пива (крім безалкогольного), 
алкогольних, слабоалкогольних 
напоїв, вин столових та тютюно-
вих виробів, з метою розв’язання 
соціальних проблем громади, 
пов’язаних зі споживанням вказа-
ної продукції. 

3. Визначення умов та механіз-
му встановлення, за погодженням з 
власниками, зручного для населен-
ня режиму роботи розташованих на 
відповідній території підприємств, 
установ та організацій.

4. Визначення виконавчого ор-
гану міської ради, що має право та 
повноваження здійснювати конт-
роль за належною експлуатацією 
та організацією обслуговування на-
селення закладами торгівлі, ресто-
ранного господарства та закладами 
з надання послуг. 

Визначення та оцінка альтерна-
тивних способів досягнення встанов-
лених цілей

У ході пошуку альтернативних 
способів досягнення встановлених 
цілей, доцільно розглянути такі 
можливості: 

• пропозиція відмови від введення 
в дію запропонованого регулювання; 

• здійснення регулювання нор-
мативним актом іншого органу; 

• введення в дію запропонова-
ного регулювання. 

Існують ще кілька альтернатив, 
однак вони не містять у собі істот-
ний зміст, вступають у протиріччя з 
чинним законодавством або є варі-
аціями наведених. 

У разі відмови від введення в дію 
запропонованого регулювання як 
інтересів суспільства в цілому, так 
і суб’єктів господарювання (під-
приємництва), фізичних осіб – під-
приємців, просто фізичних осіб, за-
лишаться невирішеними. Не буде 
забезпечено відповідним інструмен-
тарієм безумовне виконання вимог 
чинного законодавства. Неузгодже-
ності, які існують у чинному зако-
нодавстві, ефективного контролю за 
надання якісних послуг закладами 
торгівлі, ресторанного господарства 
в частині захисту прав споживачів та 
щодо встановлення режиму роботи 
об’єктів торгівлі та сфери послуг, за-
лишаться на невизначений час. 

Введення в дію регулювання 
вищезазначених відносин шляхом 
прийняття подібного чи іншого ре-
гуляторного акта іншим органом не 
можливо. Оскільки питання, визна-
чені для регулювання, потрібні для 
територіальної громади міста Бо-
ярка і якщо розглядати можливість 
втручання у вирішення порушених 
проблем інших органів, то виявля-
ється, що єдиним органом, наділе-
ним подібною компетенцією, тобто 
приймати рішення місцевого зна-
чення під свою відповідальність і в 
межах своєї компетенції, є Боярська 
міська рада та її виконавчий комітет. 

Для територіальної громади 
міста Боярка, Боярської міської 
ради як представницького органу 
держави, позитивним буде факт 
введення в дію запропонованого 
регулювання, так як відбуватиметь-
ся дотримання принципу верховен-
ства закону, створення позитивно-
го іміджу, забезпечення інтересів 
територіальної громади міста. 

Опис механізмів і заходів, які за-
безпечать розв’язання визначеної 
проблеми шляхом прийняття запро-
понованого регуляторного акта: 

Основним механізмом вирішен-
ня проблеми, зазначеної у розділі 1 
цього Аналізу, є механізм, зазначе-
ний у положеннях Закону України 
«Про засади державної регуляторної 
політики в сфері господарської ді-
яльності» від 11.09.03 р. № 1160-ІV, 
одним із важливих моментів якого 
є аналіз ситуації та прийняття рі-
шення Боярської міської ради «Про 
затвердження Положення «Про 
порядок провадження торговель-
ної діяльності та надання послуг 
на території м. Боярка» в порядку, 
визначеному Регламентом роботи 
міської ради, з дотриманням ви-
мог Законів України «Про засади 
державної регуляторної політики 
в сфері господарської діяльності», 
«Про місцеве самоврядування в 
Україні» та іншими актами законо-
давства. 

Регуляторним актом чітко ви-
значено правила, за якими суб’єкти 
господарювання мають здійснюва-
ти торгівельну діяльність та надан-

ня послуг на території міста Бояр-
ка. Дотримання вказаних правил 
покращить якість обслуговування 
закладами торгівлі, ресторанного 
господарства в частині захисту прав 
споживачів, забезпечить дотриман-
ня інтересів всіх сторін при вста-
новленні режиму роботи об’єктів 
торгівлі та сфери послуг.

Обґрунтування можливості досяг-
нення визначених цілей у разі при-
йняття регуляторного акта

Регуляторний акт встановлює 
чіткі вимоги та мотивує суб’єктів 
виконувати встановлені вимоги че-
рез такі мотиви, як:

• простота положень даного акта;
• простота виконання вимог, 

встановлених актом.
Регуляторний акт відповідає ви-

могам чинного законодавства, не 
потребує додаткових бюджетних ви-
трат. Після проходження процедури 
оприлюднення може бути затвер-
джений Боярською міською радою. 

Обґрунтування строку дії акта
Термін дії запропонованого 

регуляторного акта – довгостроко-
вий. Він є загальнообов’язковим до 
застосування та може бути вико-
ристаним впродовж необмеженого 
терміну. Він, як і інші регуляторні 
акти, запроваджується без встанов-
лення обмежень у часі, тому що на 
нього можуть вплинути невизначені 
зовнішні чинники, передбачити які 
на сьогодні є нереальним. Тому дія 
акта є необмеженою до моменту на-
стання факторів, які можуть впли-
нути на суттєвий зміст цього акта 
або на його цілі. 

Визначення показників результа-
тивності акта

Для цього регуляторного акта 
визначення результативності буде 
здійснюватися лише за статистич-
ними показниками:

• кількість суб’єктів господарю-
вання, на які поширюватиметься 
дія акта;

• кількість проведених обстежень 
щодо дотримання Положення;

• кількість звернень до вико-
навчих органів міської ради щодо 
недотримання вимог вказаного 
Положення (в т. ч. в частині недо-
тримання режиму роботи;)

• фактична кількість погодже-
них режимів роботи об’єктів торгів-
лі та сфери послуг.

Визначення заходів відстеження 
результативності акта

Повторне відстеження резуль-
тативності регуляторного акта здій-
снюється через рік з дня набрання 
ним чинності або набрання чин-
ності більшістю його положень, але 
не пізніше двох років з дня набран-
ня чинності цим актом або більшос-
ті його положень. 

Періодичне відстеження ре-
зультативності проводиться раз на 
кожні три роки, з дня закінчення 
заходів з повторного відстеження.

Проект
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VІІ СКЛИКАННЯ
чергова __сесія 

РІШЕННЯ № 
від _____________ 2016 року

м. Боярка

В залі Боярської гімназії 3 квіт-
ня відбувся звітній концерт Бояр-
ської дитячої школи мистецтв. 

Серед почесних гостей – 
начальник відділу культури, 
туризму і релігій києво-Свя-
тошинської РДА Дмитро Гон-
чаренко, перший заступник 
Боярського міського голови 
Валерій Шульга, випускники 
школи та батьки вихованців. 

У переповненій залі ніде 
яблуку впасти, а на сцені – 
яскраво, феєрично, майстерно, 
казково! Вихованці школи не 
лише звітували, а демонструва-
ли талант, який змінює цю бу-
денність за законами краси.  

Без урочистостей не обі-
йшлося — нагородили кращих 
викладачів, адже інших у цій 
школі просто немає!

За вагомий внесок у роз-
виток української культури, 
сумлінну працю та високий 
професіоналізм грамотами Мі-
ністерства культури України 
нагороджено арт-директора 
школи Антоніну калмикову 
та керівника зразкового ди-
тячого хореографічного ан-
самблю «Перлинка» Наталію 
Авраменко. Грамоти відділу 
культури, національностей та 
релігій києво-Святошинської 
РДА отримали директор та ке-
рівник зразкового ансамблю 
спортивного бального танцю 

«Асгард» костянтин Євлашев-
ський; арт-директор Антоніна 
калмикова; керівник ансамб-
лю спортивно-сучасного тан-
цю «Грандіс» Юлія Циганен-
ко; викладачі бального танцю 
Олексій Скрипнюк та Ігор 
Парубець. А грамотами Бояр-
ської міської ради – керівник 
зразкового дитячого хореогра-
фічного ансамблю «Перлинка» 
Наталія Авраменко; керівник 
зразкового ансамблю сучас-
ного танцю, паркуру та фаєр-
шоу «StreetDance» Олександр 
Сушилін; керівник шкільного 
ансамблю «ArtDancePrestige» 
Андрій Білецький; викладач 
бального танцю Микита Жу-
ковський; викладач хореографії 

Валентина Скрипнюк.
На сцені знайшлося місце для 

всіх: жовтеньким курчаткам і лі-
совим звіряткам, вправним ков-
боям і дотепним кухарям, навіть 
казковим гномикам. Адже коли 
на сцені найменші, то без казки 
просто не обійтися! Запальний 
гопак, вальс, менует, самба, гру-
зинський танок, карело-фінська 
полька та «Яблучко», молдав-
ський, латинський, циганський, 
єврейський танці. А разом з учас-
никами подорожують у часі гля-
дачі, висловлюючи свій захват 
дружними оплесками.  

Родзинкою заходу став ви-
ступ батьківської групи – мам-
танцюристок Школи мистецтв. 

Радіслав Кокодзей 

ЗВІТУЄ БОЯРСЬКА ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ

9 квітня боярчани разом з 
кращими учнями 5-Б класу Бо-
ярської ЗОШ № 1 вшанували 
пам’ять видатного українського 
поета Володимира Самійленка. 

Вшанували своєрідно: за на-
родним звичаєм висадили біля 
могили поета, на пагорбі Свя-
то-Михайлівського храму, кущі 
калини.

«Сьогодні до нашого видат-
ного письменника я прийшла з 

КАЛИНОВА ПАМ’ЯТЬ ПРО 
ВОЛОДИМИРА САМІЙЛЕНКА

кращими учнями свого класу, – 
розповідає класний керівник 5-Б 
класу Ольга Сивенко. – Поліною 
Мельник, костею Пономарем, 
Назаром Слобоженком, Дімою 
Бондарем, каріною Остапець. 
Тільки висадкою калини справа 
не завершиться. Діти пообіцяли, 
що будуть доглядати за цими ку-
щами. І ми щиро сподіваємося, 
що невдовзі тут розростеться не-
великий та затишний калиновий 
гайок».
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Про впорядкування роздрібної 
торгівлі пивом, алкогольними та сла-
боалкогольними напоями на терито-
рії міста Боярка

керуючись ст. 140, 146 кон-
ституції України, ст. 30 та п. 44 ч. 
першої ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 15-3 Закону України «Про дер-
жавне регулювання виробництва і 
обігу спирту етилового, коньячного 
і плодового, алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів», ст. 24 Закону 
України «Про забезпечення санітар-
ного та епідеміологічного благопо-
луччя населення» зі змінами і допо-
вненнями, Законом України «Про 
засади державної регуляторної по-
літики у сфері господарської діяль-
ності», ст. 156, 178 кодексу України 
про адміністративні правопорушен-
ня, п. 9 Правил роздрібної торгівлі 
алкогольними напоями, затвердже-
ними постановою кабінету Мініс-
трів України від 30 липня 1996 року 
№ 854 зі змінами і доповненнями, 
Правилами роздрібної торгівлі тю-
тюновими виробами, затверджени-
ми наказом Міністерства економіки 
та європейської інтеграції України 
від 24.07.2002 р. № 218, та з метою 
усунення порушень громадського 
порядку у вечірній та нічний час, 
зменшення кількості злочинів, ско-
єних у стадії алкогольного сп’яніння, 
обмеження шкідливого впливу спо-
живання алкогольних напоїв та пива 
(крім безалкогольного) на здоров’я 
неповнолітніх та мешканців міста, 
створення сприятливих умов для 
координації роботи об’єктів торгівлі 
та закладів ресторанного господар-
ства органами місцевого самовря-
дування, враховуючи висновки по-
стійної комісії міської ради з питань 
стратегічного розвитку, бюджету і 
фінансів, комунальної власності та 
регуляторної політики, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Заборонити продаж пива 

(крім безалкогольного), слабоал-
когольних та алкогольних напоїв 
у торгівельній мережі міста, за ви-
нятком закладів ресторанного гос-
подарства, з 22:00 до 8:00.

2. Суб’єктам господарювання 
встановити інформаційні таблички 
щодо обмеження реалізації алко-
гольних напоїв згідно з пунктом 1 
цього рішення.

3. Заборонити продаж пива, 
алкогольних та слабоалкогольних 
напоїв під час проведення масових 
заходів у парку, скверах та на пло-
щах міста Боярка. На час проведен-
ня таких заходів дозвіл на продаж 
та споживання пива у пластиковій 
тарі видається виконавчим коміте-
том Боярської міської ради. 

4. Заборонити продаж пива, 
алкогольних та слабоалкогольних 
напоїв на відкритих площадках 
біля стаціонарних та тимчасових 
об’єктів торгівлі. 

5. Визнати невідповідними для 
продажу пива (крім безалкоголь-
ного), алкогольних, слабоалкоголь-
них напоїв та тютюнових виробів:

• торгівельні приміщення площею 
менш як 20 кв. метрів (крім тютюно-
вих виробів) та літні майданчики;

• приміщення на території 
шкільних, дошкільних закладів 
освіти та закладів охорони здоров’я;

• зупинки громадського тран-
спорту;

• кіоски і павільйони, розташо-
вані в радіусі 300 м від шкіл, дитя-
чих садків та спортивних закладів.

6. Пропонувати навчальним за-
кладам посилити роз’яснювальну 
роботу серед підлітків та молоді 
щодо шкідливого впливу вживання 
пива (крім безалкогольного), алко-
гольних та слабоалкогольних напоїв.

7. Дане рішення набуває чин-
ності з дня його опублікування у за-
собах масової інформації.

8. контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на постій-
ну депутатську комісію з питань 
промисловості, підприємницької 
діяльності, торгівлі, реклами, тран-
спорту, зв’язку, питань залучення 
інвестицій та на заступника місь-
кого голови відповідного напрямку.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                       О. О. ЗАРУБІН

АНАЛІЗ 
ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА – 

проекту рішення Боярської міської ради
« Про впорядкування роздрібної 

торгівлі пивом, алкогольними та сла-
боалкогольними напоями на терито-
рії міста Боярка»

1. Визначення проблеми, яку 
передбачається розв’язати шляхом 
прийняття рішення.

Нині на території міста Боярка 
продаж алкогольних та слабоал-
когольних напоїв невпорядкова-
но. Режим роботи закладів торгівлі 
встановлюється відповідно до ст. 30 
Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні» виконавчим 
комітетом Боярської міської ради 
окремо з кожного об’єкта. Перед 
власниками об’єктів торгівлі та за-
кладів ресторанного господарства 
ставляться також вимоги щодо до-
тримання на цих об’єктах деяких 
законодавчих актів України щодо 
захисту населення від впливу шуму.

Питання щодо упорядкуван-
ня торгівлі пивом, алкогольними 
та слабоалкогольними напоями 
не може бути вирішено за допомо-
гою ринкових механізмів, оскільки 
чинним законодавством України 
не врегульовано питання щодо об-
меження в часі продажу пива (крім 
безалкогольного), алкогольних та 
слабоалкогольних напоїв.

При цьому ст. 15-3 Закону 
України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо обмеження споживання 
і продажу пива та слабоалкоголь-
них напоїв» міським радам надано 
право на час проведення масових 
заходів в межах відповідної адмі-
ністративної території обмежувати 
або забороняти продаж пива (крім 
пива у пластиковій тарі), алкоголь-
них та слабоалкогольних напоїв.

П. 9 Правил роздрібної торгівлі 
алкогольними напоями, затвердже-

них постановою кабінету Міністрів 
України від 30 липня 1996 року        
№ 854, органам місцевого самовря-
дування надано право визначати 
місця, в яких торгівля алкогольни-
ми напоями заборонена.

На виконання Закону України 
«Про забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя» 
під час роботи закладів ресторан-
ного господарства, торгівлі та по-
бутового обслуговування повинні 
забезпечуватись встановлені сані-
тарними нормами рівні звучання 
звуковідтворювальної апаратури 
та музичних інструментів у примі-
щеннях і на відкритих площадках, 
а також рівні шуму в прилеглих до 
них жилих і громадських будівлях.

Даний проект рішення носить 
ознаки регуляторності, оскільки 
відповідно до ст. 1 р. І Закону Укра-
їни «Про засади державної регуля-
торної політики у сфері господар-
ської діяльності» встановлює норми 
права і застосовується неодноразо-
во та щодо невизначеного кола осіб.

2. Цілі (мета) правового регулювання
З прийняттям даного регулятор-

ного акта передбачається вирішити 
проблему щодо упорядкування про-
дажу пива, алкогольних та слабоал-
когольних напоїв, ліквідації скарг на 
порушення тиші в нічний час та зни-
ження рівня злочинності в нічний 
час доби на території міста Боярка.

3. Визначення та оцінка альтер-
нативних способів досягнення вста-
новлених цілей

Альтернатива 1. Відмовитись від 
встановлення обмежень у часі щодо 
продажу алкогольних напоїв. У та-
кому разі не буде вирішена проблема 
щодо упорядкування продажу алко-
гольних напоїв, ліквідації скарг на 
порушення тиші в нічний час та зни-
ження рівня злочинності в нічний 
час доби на території міста Боярка.

Альтернатива 2. Проведення цієї 
роботи дасть можливість зменшити 
кількість об’єктів торгівлі та рес-
торанного господарства, які пра-
цюють у нічний час, що частково 
розв’яже проблему порушення тиші 
та стане одним із факторів знижен-
ня рівня злочинності на території 
міста Боярка у нічний час доби.

Альтернатива 3. Упорядкувати 
продаж пива, алкогольних та сла-
боалкогольних напоїв на терито-
рії міста Боярка у нічний час доби 
шляхом прийняття Боярською 
міською радою рішення «Про впо-
рядкування роздрібної торгівлі 
пивом, алкогольними та слабоал-
когольними напоями на території 
міста Боярка».

На думку розробника проекту 
регуляторного акту – виконавчого 
комітету Боярської міської ради – 
найбільш прийнятною є альтерна-
тива 3, при якій:  

• зросте рівень відповідальності 
власників закладів ресторанного 
господарства;

• виконання вимог Правил про-
дажу пива, алкогольних та слабоал-
когольних напоїв;

• знизиться кількість звернень 
громадян на порушення тиші у ніч-
ні години доби;

• знизиться ризик напруженої 

криміногенної обстановки на терито-
рії міста Боярка у нічні години доби.

Неприйняття зазначеного про-
екту регуляторного акта призведе до: 

• зростання кількості випадків 
порушення молоддю в стадії алко-
гольного сп’яніння громадського 
порядку у нічні години доби;

• зростання невдоволеності гро-
мадян міста щодо порушення тиші 
у нічні  години доби.

4. Механізм розв’язання проблеми
Прийняття Боярською міською 

радою рішення «Про впорядкуван-
ня роздрібної торгівлі пивом, ал-
когольними та слабоалкогольними 
напоями на території міста  Боярка».

5. Можливості досягнення визна-
чених цілей

Досягнення вищезазначених 
цілей можливе за умови прийняття 
Боярською міською радою регуля-
торного акта та об’єднання зусиль 
виконавчих органів міської ради, 
суб’єктів господарювання та право-
охоронних органів з контролю за до-
триманням рішення щодо упорядку-
вання торгівлі пивом, алкогольними 
та слабоалкогольними напоями.

6. Очікувані результати прийнят-
тя акта:

для населення:
• забезпечення спокою та здоро-

вого відпочинку у нічний час доби;
• покращання криміногенної 

обстановки, зменшення випадків 
нападу на громадян у нічний час 
особами, які перебувають у стадії 
алкогольного сп’яніння;

• недопущення випадків про-
дажу неповнолітнім особам пива, 
алкогольних та слабоалкогольних 
напоїв;

для органу місцевого самовряду-
вання:

• упорядкування продажу пива, 
алкогольних та слабоалкогольних 
напоїв на території міста Боярка;

для суб’єктів господарювання, 
які здійснюють продаж пива, алко-
гольних та слабоалкогольних напоїв:

• зменшення кількості звернень 
громадян щодо недотримання на 
об’єктах у нічний час встановлених 
рівнів шуму;

• зменшення випадків псування 
майна власників об’єктів торгівлі 
та ресторанного господарства гро-
мадянами, які перебувають у стадії 
сп’яніння, у нічний час;

• зменшення кількості випадків 
порушення працівниками об’єктів 
торгівлі та ресторанного господар-
ства вимог Правил роздрібної тор-
гівлі алкогольними напоями.

8. Термін дії акта
Термін дії запропонованого 

проекту регуляторного акта вста-
новлюється довгостроковий.

При виникненні змін у чин-
ному законодавстві, які можуть 
впливати на дію запропонованого 
регуляторного акта, до нього будуть 
вноситись відповідні зміни та допо-
внення.

9. Показники результативності 
акта

Показниками результативності 
акта стануть:

• кількість звернень громадян 
на порушення на об’єктах торгівлі 
та ресторанного господарства вста-

новлених рівнів шуму для нічного 
часу доби;

• кількість випадків порушення 
працівниками об’єктів торгівлі та 
ресторанного господарства вимог 
Правил роздрібної торгівлі алко-
гольними напоями;

• кількість випадків псування 
майна власників об’єктів торгівлі 
та ресторанного господарства гро-
мадянами, які перебувають у стадії 
сп’яніння, у нічний час.

10. Заходи щодо відстеження ре-
зультативності акта

Передбачається проведення 
таких заходів щодо відстеження ре-
зультативності акта:

проведення щоквартального 
моніторингу щодо:

• кількості звернень громадян про 
порушення на об’єктах торгівлі та рес-
торанного господарства встановлених 
рівнів шуму для нічного часу доби;

• кількості випадків порушення 
працівниками об’єктів торгівлі та 
ресторанного господарства вимог 
Правил роздрібної торгівлі алко-
гольними напоями (за даними пра-
воохоронних органів);

• кількості випадків псування 
майна власників об’єктів торгівлі 
та ресторанного господарства гро-
мадянами, які перебувають у стані 
сп’яніння, у нічний час (за даними 
правоохоронних органів).

Заходи щодо відстеження резуль-
тативності регуляторного акта здій-
снюються постійною депутатською 
комісією з питань промисловості, 
підприємницької діяльності, торгів-
лі, реклами, транспорту, зв’язку та 
питань залучення інвестицій.

Базове відстеження результа-
тивності регуляторного акта буде 
проведено до набрання чинності 
цим регуляторним актом.

Повторне відстеження резуль-
тативності регуляторного акта буде 
проведено через рік (але не пізніше 
двох років) з дня набрання чиннос-
ті цим актом.

Періодичне відстеження ре-
зультативності регуляторного акта 
буде проводитись раз на кожні три 
роки, починаючи з дня закінчення 
заходів з повторного відстеження 
результативності цього акта.

У разі виявлення неврегульо-
ваних та проблемних питань вони 
будуть усунені шляхом внесення 
відповідних змін.

Розробник проекту рішення 
Боярської міської ради «Про впо-
рядкування роздрібної торгівлі 
пивом, алкогольними та слабоал-
когольними напоями на території 
міста Боярка» та аналізу його ре-
гуляторного впливу – виконавчий 
комітет Боярської міської ради.

Проект регуляторного акту пу-
блікується в газеті «Боярка-інформ».

Пропозиції та зауваження сто-
совно даного проекту приймаються 
у письмовому або електронному ви-
гляді впродовж одного місяця з дня 
опублікування проекту рішення на 
сайті Боярської міської ради та в га-
зеті «Боярка-інформ» за адресою: 
вул. Білогородська, 13, м. Боярка, 
08154, київська область, 

тел.: (04598) 41-550, 
e-мail: boyarka-rada@ukr.net. 

ПРОЕКТ
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VІІ СКЛИКАННЯ
чергова  ____ сесія

РІШЕННЯ №   ___/____
від   ____ квітень 2016 року      м. Боярка

Боярка багата митцями й 
просто талановитими людьми. 
Одна з таких особистостей – Ві-
талій Баришев.

СТОРІНКАМИ ТВОРЧОСТІ ВІТАЛІЯ БАРИШЕВА

Писати Віталій Баришев по-
чав ще у 70-х роках минулого сто-
ліття. Публікувався в періодиці. 
Як говорить сам про себе, «пра-

цював на заводі (інженер-кон-
структор, новатор виробництва, 
раціоналізатор заводу «Іскра»), 
будував дім, садив сад, виховував 
синів, а ночами – писав». кожна 
книжка Віталія Володимировича, 
написана у всій величності його 
душі, є унікальною, бойовою. 
його творчість – як піднімаюча, 
прозора, кришталево чиста хви-
ля, підхоплює читача і пригортає 
у свої обійми.

Чим більше читають його 
художні твори, публіцистичні 
роздуми, спогади, оцінки істо-
ричних подій, заклики до бо-
ротьби зі злом, із грабіжниками, 
з «прихватизаторами», з тими, 
хто заважає розвитку України, 
тим більше люди стають націо-
нально свідомими.

Всі книжки Віталія Бари-
шева (а нині готується до друку 
дев’ята книжка вибраних тво-
рів) об’єднують гумор та спо-
стережливий погляд автора за 
багатьма негараздами нашого 

буття. У кожному слові авто-
ра – протест проти несправед-
ливості, заклик до боротьби. 
Захоплює і вражає величезна 
працездатність автора, турбо-
та про наш народ, нашу націю, 
нашу державу, ідеї боротьби за 
виживання українців.

Перша книга – фантастичний 
роман «Таємничий полон» – по-
бачила світ у 2000 році. В ній ав-
тор розповідає про неймовірні 
пригоди, про загадкових істот, 
з якими довелося зустрітися в 
реальному житті, про таємниці 
Землі й Всесвіту.

Через рік, 2002 року, над-
руковано збірку іронічної про-
зи «Нерозмінний бакс». У цій 
книжці зібрані захоплюючі но-
вели й оповідання, які з гумором 
і легкою іронією розповідають 
про життя простих людей, здат-
них не тільки на смішні вчинки, 
але які із задоволенням вміють 
сміятись над ними і над собою.

У 2003 році вийшла збірка 
казок «космічний сон», у 2004 – 
книга «Створіння Сатани». Чи-
таючи її, дивуєшся, як важко 

збагнути, де більше криється міс-
тичних таємниць: у душах людей, 
у непролазних хащах зони від-
чуження чи у створеному вищим 
розумом «Створінні Сатани». А 
чи не є буденне життя, з усіма 
його жартами та веселощами, не-
збагненним сумом і риторичною 
філософією, лише спробою за-
хиститися від того, що відмовля-
ється усвідомлювати розум – від 
природної та водночас неземної 
загадковості.

У 2005 році вийшло друге 
(доповнене) видання роману 
«Таємничий полон». А в 2009 
році – перша збірка україн-
ською мовою «Пригоди гуля-
ки». У 2013 році побачив світ 
детектив «Золотий байбак», а 
в 2014 – книжка «Не жизнь – 
вихрь». В цьому романі розпо-
відається про дитячі та юнацькі 
роки героя попередніх книг – 
слідчого міліції Степана Степа-
новича Яоська.

Бажаю автору нових творчих 
успіхів, а головне – перемог, і 
щоб доля приносила тільки удачу!

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

Щорічні весняні місячники 
благоустрою та озеленення зак-
ладу відбуваються за участі ко-
лективу дітей, дорослих та громад-
ськості. Днями на території ДНЗ 
«Берізка» висаджено саджанці 
ялівцю, туї, ялинок, посіяно насін-
ня квітів, проведено благоустрій 
фруктового саду. 

Висловлюємо щирі слова 
подяки нашим меценатам: Сер-
гію Ірклієнку – депутату Бояр-
ської міської ради та батькам 
Маргариті та Дмитру креден-
сам за надану допомогу та всім, 
хто долучився до акції в «Беріз-
ці». А дощ щедро полив наші 
насадження. 

Дошкільний навчальний за-
клад «Берізка» розташований 
у мальовничому місці Боярки, 
тому екологічному вихованню 

ЮНІ ЕКОЛОГИ ЗРОСТАЮТЬ У «БЕРІЗЦІ»

дітей приділяється особлива 
увага.

Минають роки, змінюють-
ся програми, підходи до вихо-
вання. Час ставить і перед пра-
цівниками ДНЗ нові завдання, 
диктує зміну підходів до вихо-
вання дітей. Зокрема, програ-
ма «Я у Світі», за якою працює 
«Берізка», передбачає, що мета 
виховання і навчання – погли-
блювати, узагальнювати, сис-
тематизувати особистий досвід 
дитини. йдеться про освоєння 
нових способів пізнавальної 
діяльності, усвідомлення того, 
що природу потрібно люби-
ти, оберігати. Обов’язковою є 
участь дітей у вирішенні про-
блемних ситуацій, експеримен-
туванні, дослідженні. 

Не раз ми, дорослі, помічали 
такий парадокс: знання дитина 

має, а в житті чинить навпаки. 
Зважаючи на здатність дитини 
наслідувати в усьому дорослих, 
ми повинні показувати власний 
позитивний приклад.  

«Берізка» – учасник місько-
го проекту «Діти за своє життє-
ве середовище» (2008-2010 рр.). 
колектив має проекти з еко-
логічного виховання: «Птахи 

– пернаті друзі», «Здрастуй, де-
ревце», «Посади свою берізку», 
«корисні комахи поряд», «Мій 
затишний зелений майданчик». 
У закладі створена «Екологічна 
стежина», де діти мають змо-
гу спостерігати, експеримен-
тувати, працювати. Плануємо 
та проводимо тематичні про-
гулянки, екологічні свята, ви-
ставки творчості. 

Валентина Ковальчук, 
методист

Захист Вітчизни, незалеж-
ності та територіальної ціліс-
ності України є конституційним 
обов’язком кожного громадя-
нина нашої держави. Військова 
служба у Збройних Силах Укра-
їни та інших військових форму-
ваннях, створених відповідно 
до законодавства України, по-
лягає в професійній діяльнос-
ті придатних до неї за станом 
здоров’я і віком громадян Украї-
ни, пов’язаній із захистом Бать-
ківщини. В останній час можна 
впевнено стверджувати, що: 

• контрактна служба у 
Збройних Силах України – це 
престижно;

• контрактна служба у 
Збройних Силах України — це 
достойна заробітна плата;

• контрактна служба у 
Збройних Силах України – це 
належний соціальний захист з 
боку держави.

Як бачимо, на сучасному ета-
пі завдяки принциповій позиції 
керівництва держави в напрямку 
підвищення обороноздатності 
держави та забезпечення належ-
ного фінансування армії, служ-
ба в Збройних Силах України 
ще й стала доступним місцем 
роботи, котрий гарантує належ-
ний рівень оплати та соціаль-
ного захисту. Завданням таких 
державних установ як служба 
зайнятості стало оперативне до-
несення інформації про можли-
вості працевлаштування на умо-
вах контракту в Збройних Силах 
України до зацікавлених осіб, 

котрі шукають роботу й готові 
до неї приступити. Саме з цією 
метою в останній період суттєво 
активізовано співпрацю між ки-
єво-Святошинським військовим 
комісаріатом та центром зайня-
тості щодо популяризації серед 
жителів району такої професії 
як «військовий» та сприяння без-
робітним громадянам у працев-
лаштуванні саме в Збройні Сили 
України за контрактом.

13 квітня 2016 року в києво-
Святошинському РЦЗ за участі 
представника києво-Свято-
шинського районного військо-
вого комісаріату відбувся захід 
з орієнтації на військову службу 
за контрактом. Підполковник 
Олег Гончарук проінформу-
вав учасників заходу про умови 
проходження військової служ-
би, державні гарантії військо-
вослужбовцям, грошове, речове 
та матеріальне забезпечення та 
зазначив, що військові частини 
А0799 (с. Віта Поштова), А4180 
(с. Петрівське) та А2180 (с. Гу-
рівщина) нині потребують до-
укомплектування. 

Наприкінці семінару під-
полковник Олег Гончарук за-
значив: «Військова служба за 
контрактом допоможе виріши-
ти проблему працевлаштування 
та відстояти право українського 
народу на свободу та незалеж-
ність, гідність і справедливість».

О. Васильєв, 
провідний фахівець 

з питань зайнятості
Києво-Святошинського РЦЗ

ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА ЗА КОНТРАКТОМ 

Нещодавно в Тернополі відбув-
ся футбольний «Кубок весни», учас-
никами якого стала й футбольна 
дитяча команда ДЮСШ «Боярка». З 
Тернополя наші юні футболісти по-
вернулися з блискучою перемогою.

Тернопіль, футбол, весна. 
Вісім команд юних футболістів 
2005-2006 року народження з 
Тернополя, києва, Хотова, Бо-
ярки, недитячі пристрасті на 
полі й просто таки шалене ба-
жання довести всім, а в першу 
чергу – собі, що твоя команда – 
найкраща! 

Перша гра – з командою 
київської ЗОШ № 296. Раху-
нок – 11:1 на користь боярчан. У 
другому матчі наші хлопці роз-
громили вихованців ДЮСШ-
2006 м. Тернополя з не менш 
вражаючим рахунком 9:1. А під 
час третього матчу здолали своїх 
суперників з київської «Десни» 
з рахунком 7:1.

Таким був шлях до фіналу, 
в якому боярчанам випало мі-
рятися силами зі своїми дру-
зями – Фк «Хотів». Та, як то 
кажуть, дружба – дружбою, а 
кращих виявляє гра. Результат 
вже прогнозований: перемога 
боярчан з рахунком 5:1.

Дві товариські зустрічі з тер-
нопільською ДЮСШ № 15 із 
загальним рахунком 11:6. Звіс-
но ж, на користь наших хлоп-
ців! Відтак зрозуміло, що бо-

ярчани поверталися додому не 
просто переможцями, а справ-
жніми героями. 

Довідка з історії команди від 
тренерів: Ігоря Валерійовича 
Рибінніка та Сергія Володими-
ровича Бабуріна:

«команда ДЮСШ «Бояр-
ка» існує близько п’яти років. 
Цього разу в Тернополі її пред-
ставляли 10 хлопців, які трену-
ються півтора роки. Результат 
перевершив всі прогнози місь-
кого голови Олександра Зару-
біна та небайдужих до дитячого 
спорту і футболу людей, за чиєї 
підтримки й стала можливою 
участь команди у тернопіль-
ському «кубку весни». 

Тернопіль запам’ятався 
якісною організацією змагань 
та цікавою культурною прог-

рамою, про яку подбали гос-
подарі. Зокрема, ми багато ді-
зналися про історію міста під 
час екскурсій, поспілкувалися 
з тернопільцями-атовцями біля 
їх БТРа, сфотографувалися біля 
пам’ятника І. Франку. Але го-
ловне — це зіграні матчі, які 
дуже наочно продемонструва-
ли, чого варта наша команда. 

Зараз відбуваються ігри ІІ 
кола футбольної Першості ки-
ївської області, учасниками 
якої є наша команда. Також ми 
запланували взяти участь у Пер-
шості києва. Завдання – гарно 
стартувати й достойно фінішу-
вати. А влітку нас, як перемож-
ців «кубку весни», запросили 
на спортивну базу Тернополя. 
Там сподіваємося гарно потре-
нуватися та добре відпочити».

ІЗ ТЕРНОПОЛЯ – З ПЕРЕМОГОЮ

НА ЧАСІ
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2 квітня у Боярському кра-
єзнавчому музеї відбувся соль-
ний концерт «Крила» автора 
і виконавця, лауреата премії                                  
ім. В. Стуса, керівника ГО «Бояр-
ське об’єднання музикантів «Ад-
лібітум» Сергія Мороза. 

У програмі звучали автор-
ські пісні на слова Ліни костен-
ко та коротенькі історії про їх 
створення. 

«Поети бувають земні – пи-
шуть про земні речі: кохання, 
якісь соціальні проблеми, – 
схвильовано говорить Сергій 
Миколайович. – Є поети, які 
пишуть про небесне, не опус-

каючись до буденно-земного. А 
спектр відчуття Ліни Василівни 
надзвичайно широкий – від 
земного до небесного. Вона від-
чуває відразу все!»

І поетичні рядки – як доказ, 
як ілюстрація, як найвища про-
ба позачасового карбу: «І пер-
ший вірш, написаний в окопі, 
на цій сипкій од вибухів стіні, 
коли згубило зорі в гороскопі 
моє дитинство, вбите на війні...»

концерт розпочався з інтим-
ної лірики – вишуканої, ніжної, 
щемливої, чистої і надзвичайно 
щирої, в якій кожне слово стоїть 
на своєму місці. Яка надзвичай-
но органічно й природно звучить 

НА КРИЛАХ МУЗИКИ, ПОЕЗІЙ І ЛЮБОВІ
в стилістиці романсу. Далі – фі-
лософська лірика. І ритми блю-
зу, в яких ще більш моторошним 
стає сама суть того, про що пише 
поетеса. 

Втім, передати словами те, що 
відбувалося в залі, практично не-
можливо. Лише відчути, лише 
спів пережити. Безумовним є 
лише одне: просто концертом 
цю подію назвати було б дуже не-
точно. Скоріше, це був цілющий 
дотик до душі поетичного слова, 
стократ підсилений одвічною таї-
ною музики. А нагорода – дружні 
овації. І стан катарсису, пережи-
того під впливом вічного мистец-
тва музики і поетичного слова.

9 квітня в Боярці по вул. Хреща-
тик 135-а згідно з рішенням Києво-
Святошинської районної держадмі-
ністрації, за підтримки Боярської 
міської ради та за погодженням 
господині будинку Катерини Андрю-
щенко, відбулося урочисте відкрит-
тя меморіальної дошки на будинку, 
в якому з 1939 до 1964 року прожи-
вав наш земляк Борис Дмитрович 
Списаренко (1935-2008 рр.). Відо-
мий український поет-пісняр, про-
заїк, журналіст, кобзар, просвітя-
нин, член трьох творчих об’єднань: 
Національної спілки письменників, 
Спілки журналістів, Національної 
спілки кобзарів України.

З вітальним словом до при-
сутніх звернувся Боярський місь-
кий голова Олександр Зарубін, 
який, власне, відкрив меморі-
альну дошку. квіти від громади 
міста та Боярської міської ради 
поклали заступник міського го-
лови Тетяна кочкова та голова 
ГО «Боярське Мистецьке Брат-
ство», лауреат премії ім. Володи-
мира Самійленка Боярської місь-
кої ради Віталій Приймаченко.

Рядки з поетичної збірки 
Бориса Списаренка «Голуба 
підкова» відкривають захід: «Не 
вчора й завтра – світ живе в цю 
мить, А решту – пам’ять кличе 
нам в уяву. Ця мить вміщає по-
двиг, працю, славу, І радістю, і 
соромом щемить…»

У своїх виступах про Бориса 
Списаренка згадували голова На-
ціональної спілки кобзарів Укра-
їни, народний артист України, 
професор Володимир Єсипок; 
народний артист України, ком-
позитор Валерій Титаренко; поет 
і перекладач, член Спілки пись-
менників України, лауреат премії 
ім. Андрія Малишка, заслужений 
працівник культури України Пе-
тро Засенко; журналіст і кобзар 
Микола Литвин; кобзар, заслу-
жений артист України Тарас Си-
ленко; письменниця, заслуже-
ний діяч мистецтв України Софія 
Майданська; директор Боярської 
ЗОШ № 2 Маргарита Савиць-
ка; заслужений вчитель України 
Альбіна Януш; поет, голова ГО 
«Боярське Мистецьке Братство» 
Віталій Приймаченко; відпові-
дальний секретар київської об-

ласної організації Національної 
спілки письменників України, 
лауреат премії ім. Володимира 
Самійленка Тетяна Зубкова; дру-
жина Бориса Списаренка Світла-
на Петрівна, його донька Наталя 
Списаренко-Добровольська та 
його онучки – Роксоляна й Со-
ломія.

крім столичних гостей та 
представників мистецької еліти 
Боярки, того дня була присутня 
на вельмишановному зібран-
ні й душа світлого та духовно 
чистого, щедро обдарованого 
талантом чоловіка, щирого пат-
ріота рідної землі Бориса Дми-
тровича Списаренка. 

Гімн України, що викону-
вався під бандуру, набуває зо-
всім іншого, істинного сенсу.

Біографічна довідка: Борис 
Списаренко народився 1935 року в 

ПОВЕРНЕННЯ ДО ЗЕМЛЯКІВ родині лісничого в Голосієві. Зго-
дом родина переїхала до Боярки.

1942 року пішов до 1 класу 
Боярської залізничної школи   
№ 18, коли Боярка була заповне-
на німецькими солдатами. Але 
недовгим був осінній семестр, 
бо окупанти виселили школя-
рів, щоб улаштувати в школі 
шпиталь. Вчитися почали в лис-
топаді 1943-го в приміщенні ни-
нішнього військового ліцею ім. 
І. Богуна, а у 1944 році, восени, 
повернулися до рідної школи. У 
школі дуже любив геометрію – 
бачив в ній життєвий вимір, ху-
дожньо-смислове наповнення 
й предметність. Закоханий був 
у слово, у Шевченка й Лермон-
това. Боярську середню школу      
№ 2 закінчив у 1953 році та всту-
пив до київського інженерно-
будівельного інституту. 

Друкуватися почав у 60-их 
роках ХХ ст. у журналах «Ра-
нок», «Україна». Писав для ді-
тей і дорослих. У 1973 р. видана 
поема-казка «Біла Вінча». Ви-
йшла космічним, як на тепер, 
тиражем – 120 000 примірників, 
який і розійшовся з космічною 
швидкістю – за місяць. Потім 
були «Паросток», «Веслярик», 
«Хатка бджілки золотої», «Піс-
ня нових кайдаків», «Голуба 
підкова», «крило з надривом», 
«Цвіт кам’яниці». 

Життя Бориса Дмитровича, 
як і життя кожної людини, було 
переповнене злетами та падін-
нями, радощами й печалями. 
Але завжди поруч з ним була 
берегиня домашнього затишку, 

вір-на подруга і любляча дру-
жина Світлана Петрівна. Так 
склалося в житті, що на її тен-
дітні плечі доля поклала великі 
випробування. Але ця сильна і 
мужня жінка залишилася чуттє-
вою та ліричною. Саме їй при-
святив поет свою збірку «Соне-
ти моїй княгині Світлані». 

Немало зробив Борис Спи-
саренко для розвитку укра-
їнської духовності: працював 
редактором відділу літератури 
та мистецтва журналу «Ранок», 
викладачем Стрітівської коб-
зарської школи, завідувачем 
відділу культури Всеукраїн-
ського товариства «Просвіта», 
завідувачем відділу Українсько-
го фонду культури.

Одним із наймасштабніших 
і найулюбленіших проектів 
Бориса Списаренка була орга-
нізація 1993 року кобзарської 
світлиці в Українському домі. 
Впродовж восьми років він 
керував роботою світлиці, ба-
гато зробив для розвитку коб-
зарського мистецтва, відкрив 
Україні імена десятків молодих 
талантів. Борис Дмитрович на-
магався розширювати коло 
прихильників української на-
ціональної культури. В «Укра-
їнському домі» і «Світлиці» 
неодноразово проходили з’їзди 
кобзарів. Борис Дмитрович зав-
жди був серед організаторів цих 
вагомих дійств, обирався до 
Ради Національної спілки коб-
зарів України, у 1990 – 1994 рр. 
був і першим заступником голо-
ви Спілки – Василя Литвина.

Нещодавно у Боярському кра-
єзнавчому музеї експонувалася 
обласна персональна виставка  
робіт заслуженого майстра на-
родної творчості України, лауре-
ата  Київської обласної премії                                                                     
ім. Петра Верни у галузі народно-
го мистецтва – Галини Кучер.

 «Володарка лози» – назва 
виставки. Втім, саме ці слова 
якнайкраще характеризують її 
професійний рівень.

Довідка: Галина кучер наро-
дилася 11 жовтня 1949 року в с. 
Хотянівка Вишгородського ра-
йону київської області в родині 
ремісника-лозоплета.  Лозопле-
тінням займалися її дід Дем’ян 
Андрійович і батько – Федір 
Дем’янович Дудка. Віками в цій 
родині розвивалося та переда-
валося уміння, традиції й пра-
давня техніка пращурів. Вже в 
семирічному віці Галина само-
стійно робила невеликі речі та 
продавала їх на базарі. Займала-
ся також вишивкою, різьблен-
ням по дереву, карбуванням на 
металі, соломоплетінням, пи-

санкарством. Проте її головним 
покликанням і захопленням 
стало лозоплетіння. В цій техні-
ці вона опанувала багато засобів 
і секретів художньої виразності. 
Серед її робіт – меблі, корзини, 
хлібниці, декоративні тарелі та 
глечики, світильники, карафки, 
кошики, дзбани, ложки, кухлі.  
Роботи майстрині відзначають-
ся орнаментальністю. 

Галина Федорівна стажу-
валася в Німеччині, працює 
з колегами із Баварії, Баден-
Вюртембурга та інших феде-
ральних земель, відвідала музеї 
у всій країні та в сусідніх Ав-
стрії, Франції, Польщі. Вона 
освоїла зарубіжні досягнення 
цього виду мистецтва, вихова-
ла понад 70 талановитих учнів, 
зініціювала в Обухові осередок 
лозоплетіння.

Завдяки Галині кучер Укра-
їна представлена в найбільшому 
в світі музеї кошикарства в Мі-
хелау (Баварія). Вона докладає 
багато зусиль для пропаганди 
українського лозоплетіння. Як 
зазначає сама майстриня,  «мета 

мого мистецтва – відродити в 
національному лозоплетінні 
різноманітність технік, форм 
і декоративну довершеність, 
властиві  йому ще на поч. ХХ 
ст., коли наші вироби успішно 
конкурували з англійськими та 
німецькими товарами».

У 1988 р. Галина Федорів-
на була удостоєна звання за-
служеного майстра народної 
творчості України (першою з 
лозоплетільниць). Вона – член 
Національної спілки майстрів 
народного мистецтва України 
(1990 р.), Лауреат київської об-
ласної премії  ім. Петра Верни 
(2004 р).

З 1983 року майстриня бра-
ла участь у багатьох  всеукра-
їнських та  міжнародних мис-
тецьких виставках в Японії, 
Німеччині, Франції, Іспанії, 
Швейцарії, Угорщині, канаді, 
Латвії.

На виставці представлені 
прекрасні, прості та зрозумілі 
речі. Декоративні тарелі, плете-
ні блюда для святкових пирогів, 
різноманітній плетений госпо-

дарський посуд – від величез-
них кошелів до настінних підва-
зонників з квітами та майстерно 
сплетені фоторамки. А ще – ян-
гол-охоронець, обереги і дитячі 
іграшки! При цьому – жодної 
схожої роботи! Галина Федорів-
на охоче пояснює й це: «У своїй 
роботі я ніколи не користуюся 
приладдям, яке дозволяє швид-
ко «штампувати» однакові речі. 
Тому що не для продажу плету 
з лози – для душі і серця. Пе-

реконана – кожна робота по-
винна дарувати радість, нести 
мистецькі надбання минулих 
поколінь, бути своєрідним обе-
регом нашого українського на-
роду».  А в кожному слові, як і в 
кожній роботі – щира любов до 
України, страдницький біль за 
її негаразди та незламна віра у 
щасливе майбутнє рідної землі. 

Сторінку підготував
Радіслав Кокодзей

У ГОСТЯХ У БОЯРЧАН – «ВОЛОДАРКА ЛОЗИ»

ПОДІЇ ТА ІМЕНА
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7 квітня в Боярській ЗОШ       
№ 1 відбулося нагородження пе-
реможців та учасників першого 
благодійного «Відкритого кубку 
Боярської міської ради з Тейк-
вондо ITF серед дітей та юнацтва». 

Нагадаємо: в змаганнях, які 
проходили 2 квітня в примі-
щенні Боярської гімназії, взяли 
участь понад 250 юних спорт-
сменів віком від 5 до 13 років 
з Боярки, київської області, 

ЗІРКОВІ МИТІ БОЯРСЬКИХ ТЕЙКВОНДИСТІВ 

Житомира та Житомирської 
області. Увага до цих змагань 
була на державному рівні, про 
що свідчить присутність під час 
проведення кубку президента 
федерації тейквондо ITF Укра-
їни Віктора Патернака, народ-
ного депутата України Миколи 
Гаврилюка, заступника Бояр-
ського міського голови Тетяни 
кочкової.

Боярські тейквондисти про-
демонстрували високий резуль-

тат, здобувши І і ІІ місця.
кубок Боярки переслідував 

ще одну мету, про яку розповів 
один із засновників Боярсько-
го спортивного клубу «Барс» 
Олександр колле: «Хоча кубок 
і був благодійним, та все ж мав 
і соціальну складову: забез-
печити двох наших боярських 
тейквондисток фінансовою 
можливістю поїхати на чемпі-
онат Європи у Грецію, у складі 
збірної України». 

Нещодавно у м. Славутич від-
бувався чемпіонат Київської об-
ласті з важкої атлетики серед юні-
орів та юніорок віком до 20 років.

Наш район представляли 7 
спортсменів. Всі вони – боярча-
ни. Чемпіонкою стала 14-річна 
Ангеліна Миськава, учениця 9-А 
класу Боярської гімназії. Сріб-
ні медалі здобули Аліна Ордоян, 
Роман Олійник, Дмитро кухта-
ров, Ігор Шубін. Бронзу виборо-
ли Артем Панчук, Ілля Петрук.

Наставник важкоатлетів – 
майстер спорту, заслужений 

тренер України Сергій Тетянюк, 
коментуючи здобутки своїх ви-
хованців сказав: «Всі ці діти об-
даровані. Але особливо хотів би 
відзначити 11-річного Дмитра 
кухтарова, власна вага якого 
вже 73 кг. Хлопець має богатир-
ську статуру і вольовий харак-
тер. Це саме ті якості, завдяки 
яким гартується чемпіонський 
характер». Саме з таких хлопців 
і виростають справжні богатирі. 
Такі, наприклад, як дворазовий 
чемпіон світу зі змагань стронг-
менів Василь Вірастюк. 

ДОСЯГНЕННЯ БОЯРСЬКИХ АТЛЕТІВ

9 квітня в Європейському Уні-
верситеті м. Київ відбувся Чемпі-
онат Київської області з Бойового 
Гопака. Після здачі техніки єдино-
борства до участі в змаганнях з 
50 козаків було допущено 35 гопа-
ківців. Серед них — юні вихованці 
Андрія Гамара, тренера Школи бо-
йового гопака «Шаблезуб». 

Боярська філія Школи бо-
йового гопака працює вже дру-
гий рік. За словами тренера 
Андрія Гамара, у секції займа-

УСПІХ БОЯРСЬКИХ ГОПАКІВЦІВ

ються діти з Боярки, а також 
Тарасівки та Юрівки. У цих 
змаганнях брали участь 10 гопа-
ківців, 6 з них – наші земляки.

Учасники Чемпіонату зма-
гались у дисциплінах: однотан, 
тан-двобій, забава і борня. 

команда з Боярки виборола 
7 золотих, 2 срібні та 1 бронзову 
медалі в трьох дисциплінах.

Переможці поїдуть на чем-
піонат України до Львова 23-24 
квітня. Чекаємо наших козачат 
з перемогою.

7-10 квітня у м. Бровари від-
бувався чемпіонат України з 
кікбоксінгу ВАКО серед юнаків 
та юніорів. Участь у чемпіонаті 
взяли 1300 спортсменів. Серед 
них були і вихованці тренера СК 
«Чемпіон» Андрія Кімейчука.

Юні боярчани виступили 
досить успішно. У розділі лоу-
кік Данііл Руденко у вазі 57 кг 

МЕДАЛІ ЮНИХ КІКБОКСЕРІВ

виборов ІІ місце; Максим Пет-
ренко (67 кг) – ІІІ місце; Мак-
сим Ніколайчук (38 кг) – ІІІ 
місце. 

У розділі к-1 бронзу вибо-
роли Данііл Руденко та Максим 
Петренко.

У розділі лайт-контакт 
Анастасія Мельник (25 кг) та-
кож посіла ІІІ місце.

Вітаємо наших кікбоксерів.

Один з найвідоміших у Бояр-
ці клуб бального танцю «Ритми» 
нещодавно відсвяткував своє 
15-річчя. Святковий концерт від-
бувся 9 квітня в актовій залі Бо-
ярського НВК «Гімназія – ЗОШ І 
ступеня».

Численні глядачі разом з 
членами клубу та його керів-
ником Ольгою Зарицькою зга-
дали сторінки зоряного шляху 
до успіху. І пригадати справді 
було що. Адже за час існування 
клубу мистецтво танцю у ньому 
опанувало, за словами Ольги 
Миколаївни, понад 1500 дітей. 

Чимало випускників студії 
перетворили своє дитяче за-
хоплення бальними танцями 
на справу свого життя. Саме їх 

– випускників клубу – чемпіон-
ку світу Єлизавету Гижко, Вла-
дислава Пономаренка та Юрія 
Мартиненка, вітали шаленими 
оплесками під час святкового 
концерту. Зокрема, Юрій Мар-
тиненко зі своєю партнеркою 
Єлизаветою Лєщовою пода-
рували присутнім «Румбу» та 
на біс «Ча-ча-ча». Треба було 
бачити зал під час виконання 
бальних танців дорослими май-

страми! Малеча на власні очі 
переконалася у тому, яких ви-
сот можна досягти, коли щиро 
любиш те, чим займаєшся!

Нинішні вихованці клубу – 
народної студії бального танцю 
«Ритми», яка діє в ЦТМ «Обе-
ріг», також порадували глядачів 
своїми яскравими концертни-
ми номерами.

Не обійшлося без щирих 
привітань. Міський голова Бо-
ярки Олександр Зарубін вручив 
грамоту керівнику студії Ользі 
Зарицькій та побажав бальни-
кам великих успіхів. красивим 
доповненням до концерту стали 
виступи вихованців студій «Обе-
регу» – «Сонечко», «Перлина», 
«Фантазія» та інших гостей. 

Заняття бальними танцями 
не минають марно для всіх ни-
нішніх та колишніх вихованців 
клубу. Чи не кожен має у своє-

ЖИТТЯ – ЦЕ ТАНЕЦЬ

му активі медалі та кубки. 
А як красиво рухаються тан-

цюристи-бальники не лише в 
танці, а й просто в житті. Вже 
загальновідомо, що заняття 
цим видом спорту приносить 
не лише задоволення, але й ко-
ристь для здоров’я. 

Тож щиро вітаємо народну 
студію бального танцю «Ритми» 
з ювілеєм та зичимо її вихован-
цям і керівнику: життя – як та-
нець і танцю – як життя.

СПОРТ
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Замовлення 

ГОРОСКОП 
Овен

Обставини змушують вас переосмислити досить 
близькі відносини. Чи дає цей зв’язок вам те, на що 
ви сподівалися? Можливо, ви відчуваєте дискомфорт, 
граючи неприємну для себе роль? Рішення на поверх-
ні — просто зупиніться. Будьте собою і дайте відно-
синам можливість пристосуватися до нових обставин.

Телець
Піддатися спокусі — завжди приваблива ідея, не-

хай згодом за задоволення доводиться платити. У цей 
час спокусу та її неминучі наслідки розділяють яки-
хось кілька годин. У вас не буде часу ні насолодитися, 
ні порадіти пригоді. Можливо, доля чітко попереджає 
про проблеми з самого початку. Але хіба вас це зупи-
нить?

Близнюки
Часом річ, щойно принесена з магазину, вдома 

вже не тішить. Обновку доводиться викинути або від-
дати другу. Щось подібне може статися в професійній 
сфері. Співбесіда пройшла відмінно, місце ваше, але 
вже через пару тижнів ви впевнені, що ця робота не 
для вас. Зробіть із нею так само, як і з сукнею.

Рак
Для вас вкрай важко відмовитися від чогось, до 

чого ви встигли прив’язатися. Однак невже ви не за-
слуговуєте більшого? Якби ви були сміливішими, зва-
жившись почати все спочатку, ви могли б відкрити 
собі дорогу до щасливого майбутнього. Дивіться впе-
ред і не намагайтеся чіплятися за минуле!

Лев
Вас чекає прозріння: раптово ви усвідомлюєте, що 

впустили шанс, здатний миттєво змінити все життя. 
Ви сердитесь, що не зрозуміли цього раніше, але звід-
ки вам було знати? Поглянувши на життя по-іншому, 
ви готові пробачити колишніх ворогів, залишити су-
перечки в минулому. Попереду — нові цілі, і ви не по-
вторите помилок минулого.

Діва
Перевести відносини на новий етап не так склад-

но, але як зупинити роман в його ідеальній, найвищій 
точці? Лише перейшовши Рубікон і опинившись в 
ситуації, яка вам зовсім не до душі, розумієш, що тре-
ба було не квапити події. Незабаром ви станете перед 
дуже непростим вибором. Продумавши все з початку, 
зможете уникнути непотрібних мук.

Терези
Минулі тижні явно змінили ваш настрій, і ви вже 

не готові покірно погоджуватися з чужими рішен-
нями. Прийшло розуміння, що ваша думка теж має 
вагу, а ідеї, як мінімум, не гірші за чиїсь ще. Це новий 
вигляд Терезів, готових взяти на себе ініціативу, а не 
тягнутися в ар’єргарді? Може бути, може бути.

Скорпіон
Незакінчені справи терміново потребують уваги. 

Але, як це часто буває, так не хочеться повертатися до 
того, що працює досі. І все ж, якщо ви не вирішите 
колишні проблеми раз і назавжди, залишок року буде 
повністю втрачено для нових звершень. Тож, якою б 
неприємною не здавалася ця робота, її необхідно зро-
бити.

Стрілець
Якщо не можна отримати все і відразу, ви намага-

єтеся зосередитися на чомусь дійсно важливому. Але 
тут таїться своя небезпека: програвши, ви залишитеся 
ні з чим. Рішення, прийняті в цей час, можуть мати 
далекосяжні наслідки — до кінця року. Вкрай важли-
во скинути напругу і намагатися міркувати тверезо. 
Просувайтеся потроху: так буде простіше домогтися 
результату.

Козеріг
В основі вашого успіху лежить готовність присвя-

тити себе справі, чітко контролюючи її аспекти. Од-
нак, коли приходить час рухатися далі, вам доведеться 
розплутувати всі ці дрібні ниточки, а на це потрібен 
час. Навіщо зараз, намагаючись відшукати нову мету 
в житті, ви берете на себе додаткові зобов’язання? 

Водолій
Бувають питання, в яких ви займаєте тверду і не-

примиренну позицію. Ви знаєте, як потрібно вчини-
ти, і дотримуєтеся власних переконань. Однак ніщо в 
світі не вічне. Переосмисліть свою позицію, можливо, 
у вас з’являться нові ідеї. Мова не про те, щоб посту-
питися принципами, ви лише намагаєтеся слідувати 
в ногу з часом.

Риби
За часів змін найкраще поставити себе над ситуа-

цією і віддатися на волю долі – в точності це ви і на-
магаєтеся зараз зробити. У вашому житті відбувають-
ся значні зміни, але від потрясінь вас відволікає дуже 
доречний роман. А коли ви «повернетесь» у себе, не 
дивуйтеся, що колишній світ встиг стати іншим.

Риштування будівельне, 
вишка-тура

Продаж-оренда від виробника
тел.: (097) 882-55-98

РЕКЛАМА

ПРОДАМ КВАРТИРУ
2-к, 6/9 пов., 27 000 у. о.
Тел.: (067) 184-35-94

ПРОДАЖ НЕРУХОМОСТІ:
• вторинний ринок житла;
• новобудови;
• будинки, земельні ділянки.
ОРЕНДА НЕРУХОМОСТІ:

• житлова; 
• комерційна.

ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ.

Тел.: (098) 651-17-15
         (066) 474-96-67

Адреса: м. Боярка, вул. Сєдова, 13

Велетенське яйце, акрилові 
фарби та необмежений рамка-
ми мистецький задум. Що мо-
жуть створити з цього талановиті 
та абсолютно різні за манерою 
творчості художники? Дізнатися 
про це можна вже 23 квітня на 
Софіївській площі, де відбудеться 
арт-перфоманс «374 художника».

Серед майже чотирьох со-
тень художників з усієї Укра-

їни – наша землячка Анна 
кшановська-Орлова.

Про Анну Боярка знає через 
майстер-класи з живопису олій-
ними фарбами, які вона періодич-
но проводить на базі Центру соці-
ально-психологічної реабілітації.

І ось нещодавно, на запро-
шення куратора проекту «Folk 
Ukraine» Анастасії Аверіної, бо-
ярська художниця взяла участь 
у арт-перфомансі «374 худож-

ника». Саме стільки плит на Со-
фіївській площі і саме стільки 
писанок буде презентовано під 
час цієї незвичайної виставки.

кожен учасник проекту 
отримав від організаторів заго-
товку писанки діаметром 50 см 
та висотою 70 см зі склопласти-
ка, а також акрилові фарби. 

Робота над яйцем у нашої 
землячки тривала близько тиж-
ня. «Оскільки під час розпису 
яйця організаторами було до-
зволено використовувати ав-
торську техніку, я вирішила 
відступити від народних тради-
цій писанкарства, – розповідає 
Анна. – І розмалювала писанку 
польовими квітами. Задум ви-
ник одразу: червоні маки та білі 
ромашки на тлі синього неба з 
легкими хмаринками. Робота 
йшла легко і натхненно. Завдя-
ки проекту я мала змогу отри-
мати неповторний досвід, нові 
відчуття в моєму творчому жит-
ті, нові знайомства з чудовими 
художниками, талановитими 
майстрами нашої країни». 

Ми разом з художницею з 
нетерпінням чекатимемо 23 
квітня, коли роботи майстрів 
будуть встановлені на Софій-
ській площі києва, де усі бажа-
ючі зможуть побачити ці арт-
об’єкти та самих художників.

АВТОРСЬКА ПИСАНКА ВІД БОЯРЧАНКИ

Втрачений державний акт на земель-
ну ділянку з цільовим призначенням для 
обслуговування будинку і господарчих 
споруд № 4998/370, кадастровий номер 
3222410300:01:012:0006 площею 0,1099 га 
за адресою: м. Боярка, вул. київська, 66, 
виданий 8 квітня 2004 року когут Наталії           
Миколаївні, вважати недійсним.

16 квітня, 13:00
Боярський краєзнавчий музей (вул. М. Грушевського 
(Жовтнева), 49)
Презентація нової поетичної збірки Володимира 
Пастушенка «Добро твори, добром живи»

17 квітня, з 09:00
Боярська гімназія (вул. Сєдова, 7)
Чемпіонат з черлідінгу серед школярів 
«Весна. Краса. Грація». 
За підтримки Боярської міської ради та ГО 
«Боярський простір»

23 квітня, реєстрація з 10:00, початок з 11:00
Ліцей ім. І. Богуна (вул. Хрещатик, 103)
Всеукраїнський спортивно-масовий захід 
«Олімпійське лелеченя»

23 квітня, з 10:00 до 17:00
Боярська гімназія (вул. Сєдова, 7)
Міський турнір з вільної боротьби «Козацькому роду
 нема переводу»

26 квітня, 11:00 
Пам’ятний знак біля Свято-Михайлівської церкви
Мітинг-реквієм «Чорнобиль – гіркий полин»

26 квітня, 12:30
Міський будинок культури (вул. Шевченка,82-д)
Вистава «Чорнобиль – 30 років потому» за книгою 
С. Алексієвич «Чорнобиль – хроніка майбутнього»

АНОНС


