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СЛОВО МЕРА

ОЛЕКСАНДР ЗАРУБІН:

«РОЗПОЧИНАЄМО ГЕНЕРАЛЬНЕ ПРИБИРАННЯ МІСТА»
У традиційній рубриці «Слово
мера» міський голова Олександр
Зарубін поділився своїми думками щодо актуальних проблем і
торкнувся питань, які цікавлять
широкий загал жителів Боярки.
Про сміттєпереробний завод
«Хочу висловити свою думку щодо планів Тарасівсьского сільського голови побудувати завод для сортування та
переробки твердих побутових
відходів на території села Нового поблизу нового кладовища. Наша офіційна позиція:
ми проти такого будівництва
на цьому місці. Це суперечить
усім
санітарно-гігієнічним
нормам. Про це йдеться в
листі, отриманому мною від
директора ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД»
Олександра
Чижевського. Цей проектний
інститут розробляв генеральний план села Нового. Згідно з генпланом, будівництво
сміттєпереробного заводу у
тому місці не планувалося. До
того ж при будівництві такого об’єкту слід передбачити
500-метрову охоронну зону,
чого не можна зробити у вказаному місці.
Боярська міська рада вже
розглянула та прийняла відповідне рішення сесії. Ми будемо

«ІСКОРКА» ВІДКРИВАЄТЬСЯ
ПІСЛЯ КАПРЕМОНТУ

і надалі вживати всіх необхід- організація двічі ремонтувала,
них кроків щодо недопущення можу повідомити: підрядник
будівництва такого заводу у без- адекватний і пообіцяв з наступпосередній близькості до міста. ного тижня доробити проблемАле нам не варто передчасно за- ні ділянки.
спокоюватися і розслаблятися.
Вже розпочато гарантійТреба пильнувати за розвитком не відновлення тротуару по
цього процесу. Всі небайдужі та вул. Молодіжній, з наступного
активні громадяни мають до- тижня візьмуться за відновлучатися і допомагати міській лення тротуару по вул. Шевраді боронити інтереси жителів ченка та його продовження до
міста.
залізничного переїзду по вул.
Щодо будівництва, роз- М. Грушевського. Виконання
Понад чотири місяці тривав дуюча дитсадком Наталія Копочатого
біля
кладовища, гарантійних робіт підрядними капітальний ремонт ДНЗ «Іскорка». вальчук. – Загалом замінено 70
можу сказати, що то не сміт- організаціями буде ретельно Згідно з рішенням виконавчого вікон. Дитячий садок зовні накомітету Боярської міської ради був іншого вигляду і вже чекає
тєпереробний завод. Згідно з перевірено.
від 8.11.2016 року, 9 листопада на своїх вихованців».
проектно-кошторисною
до- Про генеральне прибирання міста
дитсадок було закрито на ремонт.
За словами Наталії Григокументацією, там розпочато
Цього року перед КП
рівни, під час ремонту понад 100
будівництво логістичного цен- «БГВУЖКГ» поставлено завЗамовником капітального вихованців «Іскорки» було тимтру, де планують займатися, зо- дання докласти максимум зу- ремонту виступило Управління часово влаштовано до решти
крема, фасуванням продуктів. силь і привести місто до ладу, капітального будівництва Київ- міських ДНЗ. Педагогічний
колектив також було розподіТому власник цього будівни- прибрати сміття. Заплановано ської ОДА.
На ремонт обласним бю- лено на вільні місця у дитсадках
цтва також проти спорудження придбання необхідної техніки. джетом було витрачено близько «Спадкоємець», «Казка», «Лісопоруч з логістичним центром Вже відбувся тендер на при- 3 млн. грн., виділених за спри- ва казка» та «Джерельце».
яння першого заступника голосміттєпереробного заводу.
дбання сміттєвих баків.
Нарешті ремонт завершено.
Про гарантійні ремонти доріг і
Закликаю городян долуча- ви Київської обласної ради, го- Згідно з рішенням виконавчого
тротуарів
тися до весняного прибирання лови обласної організації ПП комітету Боярської міської ради
«УКРОП» Володимира Майбо- від 16 березня 2017 р. № 10/8
З настанням теплих пого- міста. Попереду у нас багато женка, а також заступника голови щодо відкриття ДНЗ «Іскорка»
жих днів розпочато роботи з ям- роботи, оскільки весна настала Києво-Святошинської райради, після проведення капітальнокового ремонту доріг. Першою рано, сніг зійшов і роботи вже голови районної організації ПП го ремонту, вже з 20 березня
«УКРОП» Дмитра Гусятинського. малюки та вихователі повервідремонтують вул. Білогород- треба розпочинати.
Боярська міська рада також нуться в рідні стіни. Загалом у
ську, згодом решту основних
Міська влада, комунальні
виділила близько 200 тис. грн. дитсадку працює 10 груп, які
доріг міста. На виконання га- служби, підприємства і підпри- на виконання додаткових робіт відвідують 289 дошкільнят.
рантійних зобов’язань розпоча- ємці, а також кожен мешканець та встановлення водостоків.
До речі, цього року влітку
«Впродовж цього часу вико- «Іскорка» буде черговим дитто відновлення дорожнього по- мають зробити особистий вненано утеплення будівлі та повну садком і прийматиме малюків з
лотна по вул. Шевченка. Щодо сок у наведення порядку.
заміну
вікон, – розповіла заві- інших дитсадків.
вулиці Садової, яку підрядна

СЛОВО КОБЗАРЯ ЖИВЕ ТА ВІЧНЕ

12 березня у Будинку культури відбулося урочисте нагородження переможців та учасників
міського відбіркового туру Всеукраїнського конкурсу читців ім.
Т. Шевченка «Живе слово Кобзаря».
Цього року в конкурсі взяли
участь 69 юних боярчан, з яких
33 стали переможцями у різних
номінаціях конкурсу та вікових
групах учасників.
Переможців та учасників
конкурсу привітали міський

голова Олександр Зарубін, заступник міського голови Тетяна Кочкова та голова журі конкурсу Тетяна Зубкова.
Усі учасники конкурсу
читців отримали у подарунок
ілюстроване видання «Кобзаря». Переможців нагороджено
пам’ятними відзнаками, дипломами лауреата. Грамоти
міського голови отримали також вчителі-наставники юних
читців, які підготували дітей
до участі в конкурсі. «Діста-

лося» і колективу Боярського
міського будинку культури –
під щирі оплески присутніх
міський голова Олександр Зарубін нагородив колектив закладу грамотою, яку отримала
директор будинку культури
Тетяна Іванова.
Пісенним подарункам для
всіх присутніх став виступ вихованців вокальної студії «Зорепад» під керівництвом Наталії Горенко.
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ДО ДНЯ КОМУНАЛЬНИКА

19 березня працівники КП «БГВУЖКГ» та КП «БояркаВодоканал» приймають привітання з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. Професійне свято комунальники
традиційно відзначають кожної третьої неділі березня.

Цього дня ми можемо подякувати всім працівникам житловокомунальних господарств, які виконують вкрай необхідну справу – забезпечують життєдіяльність міста, надають різні послуги.
Традиційно щороку адміністрації комунальних підприємств
дякують трудовим колективам та відзначають своїх кращих
працівників. Знайомтесь.

Шановні працівники житлово-комунального господарства
і побутового обслуговування населення!

Юрій Степанович Коржан,
1961 р. н., працює на підприємстві з 02.06.2015 року електромеханіком 4-го розряду дільниці
ліфтового господарства.

Віктор Іванович Березянський,
1969 р. н., працює на підприємстві з 16.05.2013 року водієм
самоскида дільниці транспорту та комплектації.

У день Вашого професійного свята щиро дякую вам за щоденну копітку працю на благо нашого міста. Ви зробили і робите багато хороших
справ, і тільки зрідка отримуєте у відповідь вдячні слова.
Знаю, що комунальні підприємства міста перебувають у тяжкому
стані і потребують значної уваги та підтримки.
Міська влада робить і надалі робитиме все необхідне для покращення умов праці кожного з вас. Бажаю Вам і Вашим родинам міцного
здоров’я, натхнення, добробуту.
Також хочу звернутися до жителів міста з проханням шанувати роботу працівників всіх комунальних служб. Наше місто неодмінно буде
квітучим та комфортним, але працювати заради цього має вся громада
міста.
Олександр Зарубін,
Боярський міський голова

Адміністрація комунального підприємства «Боярське головне виробниче
житлово-комунального господарства» вітає всіх працівників управління з Днем
працівника житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. Цей святковий день присвячений усім тим, хто виконує вкрай необхідну
справу – створює затишок у наших домівках і навколо них. Саме працівники комунальної галузі роблять все можливе для того, щоб життя кожного з нас було комфортним, зручним та безпечним.
За високий професіоналізм та відповідальне ставлення до праці варто відзначити найкращих працівників підприємства. Вони чесно та добросовісно ставляться
до своїх посадових обовязків, користуються авторитетом у своєму колективу, є
прикладом з виконання виробничих завдань на підприємстві.

Віктор Камінський,
начальник КП «БГВУЖКГ»

Володимир Володимирович
Немировський, 1963 р. н.,
працює на підприємстві
з 16.05.2012 року водієм
сміттєвоза дільниці транспорту та комплектації.

Катерина Никифорівна Помін, 1955 р. н., працює на
підприємстві понад 25 років
робітником з комплексного
прибирання будинків та прибудинкової території.

ФОТОФАКТ

Ремонтуючи дороги, працівники дбають про зручність для водіїв - піднімають на один рівень з дорогою люки та решітки зливової
каналізації.

На виконання гарантійних зобов’язань проводиться ремонт тротуару по вул. Молодіжній. Також буде продовжено роботи щодо будівництва тротуару по вул. Шевченка та Грушевського.

По вулиці Білогородській розпочато ямковий ремонт дорожнього полотна. Такі ж
роботи буде виконано згідно з гарантійними зобов’язаннями підрядними організаціями по вул. Шевченка та Садовій.

Вадим Володимирович Стасюк,
1981 р. н., працює на підприємстві з 16.10.2008 року трактористом 4-го розряду дільниці
благоустрою.

У місті триває кронування та обрізання аварійних та вражених омелою дерев. Так з
маленьких щоденних справ, зроблених кожним із нас, створюється комфорт і затишок
у рідному місті.
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У будь-якого підприємства, особливо комунального спрямування, найбільшим скарбом є досвідчені працівники. Саме вони виконують щоденну копітку працю, сумлінно виконують свої обов’язки.
Українці завжди шанували працелюбних людей. Саме такі працівники трудяться у комунальних
господарствах нашого міста.
КП «Боярка-Водоканал» відповідає за надзвичайно важливу справу – забезпечення жителів
чистою водою. Без хороших працівників тут не обійтись. Цього року адміністрація КП «Боярка-Водоканал» за традицією вітає колектив підприємства та відзначає кращих працівників.

Адміністрація комунального підприємства «Боярка-Водоканал» щиро
вітає працівників підприємства з професійним святом – Днем працівників
житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення.
Дорогі колеги! Бажаємо всім трудових успіхів, наснаги, плідної
праці, мирного неба.
Кожен з Вас робить свій внесок у справу розбудови рідного міста,
завдяки Вашій праці життя мешканців Боярки стає комфортнішим та кращим.
Хочу відзначити працівників, які тривалий час працюють на підприємстві, докладають зусилля та вміння в роботу підприємства.
Андрій Михеєнко,
в. о. директора КП «Боярка-Водоканал»

Дмитро
Володимирович
Прахніцький, 1988 р. н. Працює на підприємстві з 2012 р.
начальником очисних споруд.
Зарекомендував себе знаючим, комунікабельним керівником підрозділу. Користується авторитетом серед
працівників підприємства.

Любов Ясонівна Короленко,
1957 р. н. – начальник відділу
кадрів. Працює на підприємстві з 1999 р., у системі житлово-комунального
господарства – з 1977 р.

Василь Григорович Ходовицький,
1948 р. н. Працює на підприємстві з 2007 р. слюсарем-ремонтником дільниці водопідйому.
Зарекомендував себе кваліфікованим працівником.
Постійно бере участь у вирішенні виробничих питань
на дільниці. Працелюбний,
відповідальний,
цілеспрямований.

Олексій Володимирович Година,
1956 р. н. – начальник дільниці
водовідведення. Працює на підприємстві з 2000 р.
За час роботи проявив
себе як кваліфікований, відповідальний керівник підрозділу. У спілкуванні з колегами завжди доброзичливий,
ввічливий.

За час роботи проявила
себе як працелюбна, відповідальна, цілеспрямована.

БУДНІ КОМУНАЛЬНИКІВ
З 6 березня до 14 березня 2017 р. до диспетчерської служби
КП «Боярка-Водоканал» надійшло заявок:
• Аварійні ситуації на водопровідній мережі – 7 шт.
• Аварійні ситуації на каналізаційній мережі – 10 шт.
Працівниками бригади аварійно-відновлювальних робіт були виконані складні технічно-ремонтні роботи на
трубопроводі холодної води в с. Забір’я із залученням аварійної бригади та бригади дільниці водопідйому, спецтехніки (вакуумна машина об’ємом 5 м3, автокран).
Ліквідовано аварійні ситуації по:
• вул. Гоголя, 30;
• вул. Ватутіна, 54;
• вул. Січових Стрільців (Пролетарська), 2.
Відділом збуту:
Постійно ведеться робота з підготовки претензій до
боржників КП «Боярка-Водоканал»:
• у процесі підготовка – 34 претензії;
• рознесені акти попередження боржникам;
• вручено приписи підприємствам про надання пакета
документів щодо підключення до системи водопостачання та водовідведення.
На дільниці очисних споруд міста проведено комплекс
підготовчих робіт із заміни фільтросної плитки аерації
аеротенку № 4.
Закінчено ремонт екскаватора ЕО 2102.

ОГОЛОШЕННЯ
КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ»
запрошує на постійну роботу:
• електромонтерів 4, 5 розр.,
• електрогазозварників 4, 5 розр.,
• слюсаря АВР 4, 5 розр. (потижневий графік).
За довідками звертатися за тел.:
46-966 – відділ кадрів, 41-753 – приймальня.

Нагороди для «Миротворця»

Світлана Миколаївна Кабанюк,
1972 р.н. Працює на підприємстві контролером водопровідного господарства з 2003 р.
За час роботи проявила
себе як працелюбна, відповідальна,
цілеспрямована.
Користується авторитетом
серед працівників підприємства. Уважна до людей, тактовна.

ТАРИФИ
КП
«Боярка-Водоканал» Плановий тариф
на послугу з централізовамає намір затвердити на 2017
рік розрахунки економічно об- ного постачання холодної води
ґрунтованих тарифів на цен- (з використанням внутрішньотралізоване водопостачання та будинкових систем) в розмірі
водовідведення та тарифів на 11,59 грн/м куб (без ПДВ);
на послугу з централізованого
централізоване постачання холодної води, водовідведення (з водовідведення (з використанням
використанням внутрішньобу- внутрішньо будинкових систем) в
розмірі 9,59 грн/м куб (без ПДВ).
динкових систем).
КП
«Боярка-Водоканал»
Так, плановий тариф становитиме:
на централізоване водопос- надано розрахунки до Націотачання в розмірі 11,13 грн/м нальної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфекуб (без ПДВ);
на централізоване водовід- рах енергетики та комунальних
ведення в розмірі 9,22 грн/м куб послуг (далі – НКРЕКП) на
затвердження тарифів на вище(без ПДВ).

зазначені послуги.
Планові
розрахунки
тарифів були схвалені на засіданні
НКРЕКП, яке відбулося 25 січня
2017 року та проект тарифів оприлюднено на офіційному веб-сайті
НКРЕКП за електронною адресою: www.nerc.gov.ua/data/filearch/
Materialy_zasidan/2017/25.01.2017/
p2-25-01-2017.pdf,
www.nerc.gov.ua/
data/filearch/Materialy_
zasidan/2017/25.01.2017/p3-2501-2017.pdf
з метою одержання зауважень і пропозицій.

15 березня в Боярці на базі
дислокації Полку патрульної служби поліції особливого призначення «Миротворець» відбулися урочисті заходи до Дня Українського
добровольця.
Це свято, встановлене постановою Верховної Ради України
від 17 січня 2017 року, цього року
в Україні відзначається вперше.
В урочистостях взяли участь
особовий склад полку «Миротворець» на чолі з командиром
Юрієм Шершньовим, начальник ГУ НП в Київській області Дмитро Ценов, Боярський
міський голова Олександр Зарубін та інші шановні гості.
Відбулося покладання квітів до меморіалу загиблим в зоні
проведення АТО бійців полку
«Миротворець» та вручення наго-

род бійцям і офіцерам полку, які
відзначилися в зоні проведення
АТО. Також відбувся святковий
концерт за участі оркестру МВС

України та ансамблю військово-патріотичної пісні Ірпінської
спілки ветеранів Афганістану та
учасників АТО – гурту «Перевал».
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ОФІЦІЙНО

ОГОЛОШЕННЯ
Виконавчий комітет Боярської міської ради повідомляє про

виявлення та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, а
саме: каналізаційно-насосної стації, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка,
вул. Хрещатик, 103-в (рішення про взяття на облік безхазяйного
нерухомого майна індексний номер: 34203689 від 10.03.2017 р.).
Власників вказаного майна з підтверджуючими правовими
документами просимо звернутися до виконавчого комітету Боярської міської ради (м. Боярка, вул. Грушевського, 39, відділ з
питань житлово-комунального господарства, транспорту та надзвичайних ситуацій) з метою зняття з обліку протягом року з дня
оприлюднення цього оголошення.
Виконком Боярської міської ради
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 16 березня 2017 року № 10/5
м. Боярка
Про вартість харчування в ДНЗ
м. Боярка у 2017 році
Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», законом «Про дошкільну
освіту», з метою ефективного використання субвенцій з районного
бюджету міським бюджетам, зокрема на харчування в дошкільних
навчальних закладах Києво-Святошинського району, –
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Встановити вартість харчування для однієї дитини в дошкільних закладах освіти м. Боярка у 2017
році в розмірі до 40 грн. у день.
2. Встановити розмір батьківської
плати за харчування дітей у дошкільних закладах освіти м. Боярка – 60 %
фактичної вартості харчування.
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 16 березня 2017 року № 10/6
м. Боярка
Про режим роботи ДНЗ м. Боярка
в літній період 2017 року
Керуючись пп. 1 п. а) ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», для проведення ремонтних робіт та належної
підготовки дошкільних навчальних

3. Встановити фінансування за
рахунок бюджетних коштів у розмірі 40 % фактичної вартості харчування, але не більше 16 грн. 00 коп.
у день на одну дитину.
4. Встановити пільгу у розмірі
50 % від суми нарахованої батьківської плати у сім’ях, в яких виховується троє і більше дітей.
5. Звільнити від плати за харчування батьків дітей-інвалідів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей,
що отримують допомогу відповідно
до Закону України «Про державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», батьків-учасників антитерористичної операції та батьків,
які отримали «Герой України».
6. Рішення вступає в силу з моменту його прийняття.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Кочкову Т. П.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

О. О. ЗАРУБІН

закладів міста до нового навчального року, –
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Затвердити графік роботи
ДНЗ міста на літній період 2017
року згідно з графіком.
2. Відділу фінансів, економічного розвитку та торгівлі виконкому врахувати зміни в режимі роботи
ДНЗ при виконанні бюджету міста
на 2017 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Т. П. Кочкову.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О. О. ЗАРУБІН

ГРАФІК РОБОТИ
ДНЗ м. Боярка в літній період 2017 року
Назва закладу

Період закриття для
проведення ремонту

ДНЗ «Лісова казка»

1 липня – 31 серпня

ДНЗ «Даринка»

1 липня – 31 серпня

ДНЗ «Берізка»

1 липня – 31 серпня

ДНЗ-ЦРД «Джерельце»

1 липня – 31 серпня

ДНЗ «Іскорка»

21 серпня – 31 серпня

ДНЗ «Спадкоємець»

1 червня – 20 серпня

ДНЗ «Казка»

1 липня – 31 серпня

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 16 березня 2017 року 11/1
м. Боярка
Про проведення весняного місячника санітарної очистки та благоустрою м. Боярка
Керуючись пп. 7 п. а ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до
Правил благоустрою території міста Боярка, затверджених рішенням
ХІV сесії Боярської міської ради №
14/701 від 24 листопада 2011 року,
з метою поліпшення стану навколишнього природного середовища,
благоустрою міста та прилеглих
територій, –
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Затвердити штаб з координації робіт щодо проведення весняного місячника благоустрою міста
Боярка.
2. Затвердити заходи з проведення весняного місячника благоустрою міста.
3. Комунальним службам провести весняний місячник благоустрою та поліпшення санітарного
стану території м. Боярка у термін
з 16 березня 2017 року до 16 квітня
2017 року.

Період чергування

1 червня – 20 серпня

4. Керівникам організацій, установ, підприємств та громадських
організацій м. Боярка провести благоустрій та поліпшення санітарного
стану прилеглих території.
5. Підсумки проведення весняного місячника благоустрою розглянути на засіданні виконкому
2017 року.
6. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника
міського голови за напрямком.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О. О. ЗАРУБІН
ШТАБ
координації робіт весняного місячника з благоустрою та поліпшення
санітарного стану міста
Начальник штабу.
Мазурець В. В. –
заступник міського голови;
Секретар штабу.
Савчук М. В. –
начальник відділу з питань житлово-комунального господарства,
транспорту та надзвичайних ситуацій;
Члени штабу:
Кочкова Т. П. –
заступник міського голови;
Юрченко В. В. –
радник міського голови;
Камінський В. А. –
начальник КП «БГВУЖКГ»;
Трофімов Ю. В. –
в. о. заступника начальника КП
«БГВУЖКГ» з благоустрою міста;

СКЛАД
комісії з питань розподілу дітей у
комунальні дошкільні заклади
Кочкова Т. П., заступник міського голови – голова комісії;
Кабанцова В. І. – начальник відділу з питань освіти, культури, моПро затвердження нового складу
комісії з питань розподілу дітей у ко- лоді, спорту та соціального захисту
мунальні дошкільні навчальні заклади – заступник голови комісії;
Цимбалюк Ю. М., головний
Керуючись Законом України
«Про дошкільну освіту», пп. б) ч. 1 спеціаліст відділу з питань освіти,
культури, молоді, спорту та соціп. 4 ст. 32 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ального захисту – секретар комісії;
враховуючи рішення 5 чергової сесії Боярської міської ради VII склиЧлени комісії:
кання № 5/154 від 16.02.2016 р. та з
Калабуліна Г. Д., методист раметою якісної підготовки прийому
йонного методичного центру віддітей у комунальні дошкільні на- ділу освіти Києво-Святошинської
вчальні заклади і задоволення по- РДА;
треб громадян в освітніх послугах
Медведєва В. В., головний спедля дітей дошкільного віку, соціаль- ціаліст з питань державної реєстраної підтримки сімей, що мають дітей
ції актів цивільного стану загальдошкільного віку та користуються
ного відділу виконавчого комітету
пільгами, передбаченими чинним
Боярської міської ради;
законодавством, –
Михайлова С. Є., директор БоВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
ярського НВК «Колегіум – ЗОШ
1. Затвердити новий склад комісії
І-ІІІ ст. № 3», депутат Боярської
з питань розподілу дітей у дошкільні
міської ради (за згодою);
навчальні заклади міста комунальної
Гурнак Л. Д., депутат Боярської
форми власності.
міської ради (за згодою);
2. Контроль за виконанням цьоЛавріненко Л. С., депутат Боярго рішення покласти на заступника
ської
міської ради (за згодою);
міського голови Т. П. Кочкову.
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 16 березня 2017 року №10/4
м. Боярка

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 16 березня 2017 року 11/2
м. Боярка
Про продовження терміну дії рішення виконкому від 12.05.2015 р.
№ 26/1 «Про затвердження норми витрати води споживачами в м. Боярка»
Керуючись п. 1 ст. 30 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши

звернення в. о. директора КП «Боярка-Водоканал» від 13.03.2017 р.
№ 02-9/526, –
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Продовжити термін дії рішення виконкому від 12.05.2015 р. №
26/1 «Про затвердження норми витрати води споживачами в м. Боярка» до 01.01.2018 року.
2. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника
міського голови за напрямком.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О. О. ЗАРУБІН

Про організацію та забезпечення
безпеки дорожнього руху на дорогах
та вулицях м. Боярки
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування
в Україні», «Про автомобільні дороги», розпорядженням міського
голови від 13.02.2017 р. № 02-14/24,
ДСТУ 4100:2014 «Знаки дорожні»,
ДСТУ 2587:2010 «Розмітка дорожня», ДСТУ 4123:2006 «Пристрій для
примусового зниження швидкості
дорожньо-транспортної техніки на
вулицях і дорогах», а також враховуючи звернення філії «Управління
«УКРТРАНСЗВ’ЯЗОК» ПАТ «Укртрансгаз», –

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл на облаштування по вул. Магістральній нерегульованого пішохідного переходу
дорожньою розміткою 1.14.1 «Позначення нерегульованого пішохідного переходу», встановлення з
обох боків перед пішохідним переходом пристроїв для примусового
зниження швидкості транспортних
засобів (ДСТУ 4123:2006) в комплексі з дорожніми знаками «Пагорб»
(1.11), «Обмеження максимальної
швидкості» (3.29), «Рекомендована
швидкість» (5.30), «Пішохідний перехід» (5.35.1, 5.35.2).
2. Рішеня дійсне за умови погодження з Києво-Святошинським
ВП ГУНП в Київській області.
3. Контроль за виконанням
цього розпорядження покласти на
заступника міського голови за відповідним напрямком.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О. О. ЗАРУБІН

Михеєнко А. В. –
в. о. директора КП «Боярка-Водоканал»;
Рашковський Г. О. –
депутат Боярської міської ради;
Михальов Є. В. –
депутат Боярської міської ради
(за згодою).
ЗАХОДИ
проведення місячника санітарної очистки та благоустрою території
міста Боярка.
1. Затвердити міський штаб з
організації та проведення місячника санітарної очистки та благоустрою території міста Боярка.
2. Закріпити за керівниками
підприємств всіх форм власності
прилеглі території, майдани, вулиці,
місця громадського користування
та відпочинку та зобов’язати підприємства впорядкувати закріплені
території.
3. Провести загальноміські суботники з впорядкування зелених
зон міста.
4. Провести збори підприємств
з метою інформування про заходи
з проведення місячника санітарної
очистки та благоустрою території
міста Боярка та згоди підприємців
щодо участі в цих заходах.
5. Зобов’язати садові товариства
впорядкувати прилеглі території.
6. Зобов’язати мешканців приватного
сектора
впорядкувати
подвір’я та прилеглі території.

7. Житловим кооперативам та
ОСББ організувати та провести суботники з впровадження прилеглих
до будинків територій, підрізку дерев, кущів, побілку бордюрів, озеленення прибудинкових територій.
8. КП «Боярка-Водоканал»:
• провести благоустрій територій, прилеглих до виробничих баз;
• станцій водозабору, КНС,
очисних споруд;
• облаштування та благоустрій
артсвердловин;
• відновити дорожнє покриття в
місцях проведення ремонтних робіт
на мережах водозабезпечення та водовідведення;
• провести благоустрій території
біля адмінбудови по вул. Молодіжній;
9. КП «Боярське ГВУЖКГ»:
• організувати прибирання прибудинкових територій двірниками;
• санітарна очистка закріплених
вулиць;
• вивезення сміття з приватного
сектора;
• демонтаж рекламних щитів на
МАФ, встановлених без дозволу;
• відновлення дорожнього покриття в місцях проведення земельних робіт на мережах теплозабезпечення;
• своєчасно проводити реконструкцію, ремонт та утримувати в
належному стані всі вулиці, дороги,
шляхопроводи, переходи, технічні
засоби регулювання дорожнього

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 16 березня 2017 року № 11/6
м. Боярка
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БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 16 березня 2017 року №10/3
м. Боярка
Про затвердження нового складу
Центру допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей
та членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції
Керуючись пп. 4 п. б) ч. 1 ст.
34, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення надання
дієвої допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх
сімей та членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь
у проведенні антитерористичної
операції, –
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Затвердити новий склад
Центру допомоги учасникам антитерористичної операції, членам
їх сімей та членам сімей загиблих
військовослужбовців,які
брали
участь у проведенні антитерористичної операції.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Т. П. Кочкову.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О. О. ЗАРУБІН
Склад Центру допомоги
учасникам
антитерористичної
операції, членам їх сімей та членам
сімей загиблих військовослужбовців,
які брали участь у проведенні антитерористичної операції м. Боярка
Кочкова
Тетяна
Петрівна,
заступник міського голови – керівник Центру;
Плеханов В’ячеслав Володимирович, учасник АТО – заступник
керівника;
Цимбалюк Юлія Миколаївна,
головний спеціаліст відділу з питань
освіти, культури, молоді, спорту та
соціального захисту – секретар;
Члени комісії:
Кабанцова Вікторія Іванівна,
начальник відділу з питань освіти,
культури, молоді, спорту та соціального захисту;
Апостолова Юлія Валеріївна –
волонтер (за згодою);
Горчинський Андрій Олександрович – учасник АТО (за згодою);
Долгова Наталія Миколаївна –
волонтер (за згодою);
Васкевич Ольга Євгеніївна –
волонтер (за згодою);
Вацко Сергій Михайлович –
учасник АТО (за згодою);
Лавріненко Любов Степанівна –
волонтер, депутат міської ради (за
згодою);
Лахтадир Ангеліна Миколаївна –
волонтер (за згодою);
Макаров Володимир Георгійович –
учасник АТО (за згодою);
Присяжний Дмитрій Анатолійович – волонтер, військовий капелан
(за згодою);
Романченко Юрій Михайлович –
учасник АТО (за згодою);
Стороженко Анатолій Федорович – начальник ВОБ;
Гелядов Геннадій Олександрович – учасник АТО (за згодою).

руху, зовнішнього освітлення, водопостачання і водовідведення;
• проводити будівництво та
утримувати в належному стані
спортивні споруди для мешканців
мікрорайонів та у подвір’ях;
• своєчасно проводити заходи
щодо підготовки житлового фонду, об’єктів житлово-комунального
господарства і соціальної сфери до
сезонної експлуатації;
• забезпечити утримання територій та об’єктів міської інфраструктури, в тому числі меморіалів,
братських могил і кладовищ у зразковому технічному і санітарному
стані;
• забезпечити наявність та належний технічній стан інформаційних показчиків – назв вулиць,
будинкових ліхтарів, під’їздів;
• утримувати в належному технічному стані дошки оголошень на
будинках, прибудинкових територіях та своєчасно проводити їх ремонт;
10. Забезпечити участь громадськості та освітян у заходах з проведення місячника.
11. Комунальному підприємству
«Міська ритуальна служба Боярської
міської ради Києво-Святошинського району Київської області»:
•провести благоустрій та упорядкувати кладовища у м. Боярка
за адресами: вул. Зелена, 17-а, вул.
Лікарняна, 27, вул. Шевченка, 190,
Нове кладовище.
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РЕФОРМАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЛЮДСТВА
У 2017 році весь світ відзначатиме 500-ту річницю Реформації. Важливість цієї історичної
події підкреслює масштаб святкування, яке відбуватиметься не
лише в Німеччині, де почався реформаційний рух, але й в інших
країнах Європи, Північної та Південної Америки, Азії, Тихоокеанського регіону та навіть Африки.
На державному рівні 500-річчя
Реформації святкуватимуть і в
Україні. Сьогодні ми вільно користуємося благами цивілізації:
досягненнями науки і культури,
медициною, освітою, маємо соціальний захист та право. Але не
завжди так було, і не всюди так є.
Реформація та передумови її
виникнення
У широкому сенсі слова
реформація – це відновлення,
перетворення або перебудова,
поновлення або повернення
колишнього кращого стану (інституції, суспільства, держави).
Реформація (від лат. reformatio –
перетворення, виправлення) – католицький церковно-релігійний,
духовно-суспільний та політичний рух оновлення в країнах Західної та Центральної Європи у
XVI столітті, спрямований на
повернення до біблійних першоджерел християнства, який
набув форми релігійної боротьби проти католицької церкви і
папської влади.
Реформацію
пов’язують
з іменами Мартіна Лютера,
Жана Кальвіна та Ульріха
Цвінглі, її ще називають протестантською, лютеранською
або євангелічною. Мартін
Лютер (1483-1546) – католицький священик, ініціатор
руху в Церкві, пізніше названого Реформацією. Жан
Кальвін (1509-1564) – французький
протестантський
проповідник,
засновник
кальвінізму. Ульріх Цвінглі
(1484-1531) – діяч Реформації
у Швейцарії, теолог, протестантський пастор.
Передумовою до Реформації була криза папства у
XIV-XV ст. Протягом усього
Середньовіччя церква відігравала визначальну роль у житті суспільства. Католицька
церква в різних державах Європи володіла третиною обсягу всієї оброблюваної землі, на якій використовувала
працю кріпаків, застосовуючи
ті ж методи й прийоми, що й
світські феодали. Монархи
Європи, у свою чергу, йшли
на будь-які витрати, щоб
отримати від кліриків вищу
санкцію на своє панування. У
Німеччині католицька церква
з її нескінченними поборами
і здирництвом викликала за-

гальну ненависть, а численні Початок Реформації в Німеччині
У Німеччині, яка на почазловживання та непристойна
поведінка священиків цю не- ток XVІ століття все ще залишалася політично роздробленависть посилювала.
Безпосереднім
початком ною, невдоволення церквою
Реформації вважають розпов- поділяли практично всі стани:
сюдження Мартіном Лютером селян розоряли церковні полистів, в яких він доводив, що бори, продукція ремісників
спасіння та Божа милість до- не могла конкурувати з просягаються завдяки вірі, а не дукцією монастирів, яка не
церква
сповіді в гріхах. Загальним оподатковувалася,
суспільним поштовхом стала розширювала свої земельні
публікація латиною 25 жовтня володіння в містах, погрожу1517 року в місті Віттенберзі 95 ючи перетворити городян у
тез, в яких йшлося про гріх та довічних боржників. Великару, і особливо критикувалась чезні суми грошей, які Ватиторгівля індульгенціями. Іні- кан вивозив з Німеччини, і
ційований Мартіном Лютером, моральний занепад духовенцерковно-релігійний рух спри- ства стало приводом до вичинив розрив єдності західно- ступу Мартіна Лютера, який
європейської церкви – появу 31 жовтня 1517 року прибив
національних церковних спіль- до дверей Віттенберзької Замнот та виникнення нової теоло- кової церкви свої «95 тез». До
причин виникнення Рефоргії – протестантизму.
мації належать: жорстокі поПредтечі Європейської Реформації
Економічний тиск, помно- бори на користь католицької
жений на утиски національних церкви, продаж індульгенцій,
інтересів, викликав ще в XIV недотримання релігійних застолітті в Англії протест проти повідей у житті священства.
Доктор богослов’я, катоПапи Римського. Виразником
невдоволення мас тоді став лицький священик Мартін ЛюДжон Вікліф, професор Ок- тер відкрито виступав проти
сфордського університету. У продажу індульгенцій і влади
1379 році він зазіхнув на авто- Папи над відпущенням гріхів. У
ритет Папи Римського, висло- своєму вченні він проголошувивши у своїх творах ідею про вав, що церква і духовенство не
те, що Христос, а не Папа Рим- є посередниками між людиною
і Богом. Він оголосив помилкоський, є главою церкви.
Він
стверджував,
що вими претензії папської церкви
саме
Біблія, а не церква на те, що вона може давати лює єдиним авторитетом віряни- дям за допомогою таїнства «відна, і що церкву треба будува- пущення гріхів», «порятунок
ти за образом Нового Завіту. душі» шляхом особливих поЩоб підкріпити свої погляди, вноважень від Бога, якими вона
Вікліф зробив Біблію доступ- нібито наділена.
Основне положення, яке
ною людям їхньою рідною
мовою. Хоча погляди Вікліфа висунув Мартін Лютер, нагобули засуджені в Лондоні й у лошувало, що людина досягає
Римі, його вчення про рівність «спасіння душі» (або «виправу церкві було застосоване до дання») не через церкву та її обекономічного життя селяна- ряди, а за допомогою віри, дами і сприяло селянському по- рованої їй безпосередньо Богом.
встанню 1381 року. Студенти Також Лютер спростував автоз Чехії, які навчалися в Англії, ритет Святого Переказу, тобто
перейняли його вчення й при- постанов католицької церкви
везли до себе на батьківщину, і папських декретів, відводячи
де воно стало підґрунтям для роль єдиного джерела релігійної істини Святому Письму.
ідей Яна Гуса.
Ян Гус, пастор Віфлеєм- Пізніше Лютер зайнявся переської каплиці, який навчав- кладом Нового Завіту, а потім
ся в Празькому університеті, і всієї Біблії німецькою мовою.
пізніше став його ректором, Виступ Лютера у Німеччині
був обізнаний з творами Ві- на Вормському рейхстазі скокліфа. Проповіді Гуса при- лихнув широкі народні маси,
пали на час підйому чеської по-різному трактували вчення
національної свідомості, ви- Лютера. За відсутності Мартіна
ступів проти влади Священ- в місті Віттенберзі розгорнувся
ної Римської імперії в Чехії. бюргерський рух, на чолі якого
Прагнучи спинити народне стали Андреас Карлштадт і Ганевдоволення, імператор Си- бріель Цвіллінг.
Мартін Лютер проголошує,
гізмунд I і Папа Римський
Мартін V ініціювали церков- що церква і духовенство не є
ний собор у Констанці, на посередниками між людиякому Ян Гус був проголоше- ною і Богом, а тільки Христос,
ний єретиком і спалений на Син Божий є істинним посередником.
багатті.

ВЕЛИКІ ЛЮДИ
Йоганн Себастьян Бах (1685-1750)
Народився в сім'ї органіста, старанно вчився і рано опанував гру на органі, клавірі і
скрипці. З 1703 року працював
самостійно в Веймарі придворним скрипалем, потім церковним органістом в Арн-Штадті
та в кількох німецьких містах.
З 1723 року до кінця життя в
Лейпцигу був регентом і органістом в церкві Св. Фоми, викладав музику.
Найбільш відомі з великих
творів «Страсті за Іоанном»,
«Страсті за Матфієм», «Другий
Брандербургский концерт».
Бах визнаний одним з найвизначніших композиторів світу. За життя він був відомий як
віртуоз-органіст, неперевершений імпровізатор.
Мистецтвознавці
підкреслюють глибоку релігійність

Баха. Про нього писали: «Людина дуже проста і скромна. Бах
якось сказав учням, що кожен
з них зможе досягти таких вершин майстерності, якщо буде
працювати не менше самовіддано і старанно. Це не означає,
що Бах применшував свій дар
і творчі досягнення. Просто
композитор не згадав ще три
очевидних для нього обставини:
істинну віру в Бога; повсякденне слідування словам і діям Ісуса Христа, особливо заповідям
любові і жертовності; нарешті,
бажання і вміння розкрити всю
свою душу назустріч Святому
Духу – носію творчого початку».
На відміну від пишної урочистості католицької музики,
писав Вагнер, «в старій протестантській церкві панував
простий хорал, який співала

вся громада в супроводі органу.
Оце-то спів, чия благородна
гідність і неприкрашена чистота могли виникнути лише в
скромних благочестивих серцях, має розглядатися як справжнє німецьке надбання.
Багаті і наповнені сили гармонії, покладені в основу мелодій німецького хоралу, свідчать
про глибоке художнє чуття нації. Хорал можна сміливо вважати основою всієї протестантської церковної музики; саме
на ній споруджував художник
свої чудові твори... Найвидатніші зразки цього жанру належать
Себастьяну Баху, який взагаліто є найбільшим протестантським композитором».
Справа, звичайно, не в
особливостях протестантської
церкви, а в її простоті і народності. Нема сумніву, творчість
Баха надихалася християнськими ідеалами. Виникнувши на конкретному національному ґрунті в певний час,
творчість Баха висловила щось
значно більше, властиве природі людини в усі часи.

Підсумки Реформації
Підсумки реформаційного
руху неможливо охарактеризувати однозначно. Християнського
світу, який об’єднував всі народи Європи під духовним керівництвом Папи Римського, більше не існувало, так само як не
існувало і єдиної християнської
культури. Єдина церква була замінена безліччю національних
церков, які часто залежали від
світських правителів, тоді як раніше клірики могли апелювати
до Папи Римського як арбітра. З
іншого боку, національні церкви
сприяли зростанню національної свідомості народів Європи.
При цьому істотно підвищився культурний та освітній
рівень жителів Північної Європи, яка до цього була ніби
околицею
християнського
світу – необхідність вивчення
Біблії приводила до зростання як початкових навчальних
закладів, так і вищих, що виразилося в створенні університетів для підготовки кадрів
національних церков. Для деяких мов спеціально була розроблена писемність, щоб мати
можливість видавати на них
Біблію. Проголошення духовної рівності стимулювало розвиток уявлень про політичну
рівність громадян. Так, в країнах, де більшість становили реформати, мирянам надавалися
великі можливості в управлінні церквою, а громадянам – в
управлінні державою.
Головний постулат Реформації — тільки Христос. Не
святі, не Діва Марія, не обряди
або положення в суспільстві, а
тільки Ісус Христос приносить
спасіння. Люди спасаються
Божою благодаттю за допомогою своєї віри. Поширення
у житті народів істини про те,
що всі люди є дітьми одного
Отця Небесного і викуплені
смертю Христа, сприяло визнанню цінності особистості.
Ціна життя кожної людини
виміряна життям Сина Божо-

го. У країнах, які взяли ідеї Реформації, відзначають високий
рівень поваги до особистості.
Також поняття прав людини,
де кожна людина володіє природженими правами, якими
його наділяють не люди і не
держава, а Бог, – народилося
в протестантській культурі. Реформація призвела до глибоких змін у суспільстві: християни брали активну участь у його
житті та відстоювали честь
Бога в суспільному житті. Їх
особисте освячення позитивно
вплинуло на мораль їхніх країн.
Богослов’я Реформації вказує
людям на Христа та допомагає
виконувати їм громадський
обов’язок: жити відповідально
перед Богом та людьми.
В економічному плані Реформація сприяла зміні старих
феодальних економічних відносин на нові капіталістичні.
Прагнення до економії, до розвитку промисловості, до відмови від дорогих розваг (так
само як і дорогих богослужінь)
сприяло накопиченню капіталу, який вкладався в торгівлю і
виробництво. У результаті протестантські держави почали
випереджати в економічному
розвитку католицькі та православні. Навіть сама протестантська етика, заснована на
біблійних принципах, сприяла
розвитку економіки та соціально-економічних відносин між
людьми в європейських країнах.
Реформація вплинула на
всі сфери суспільного життя, і
наслідки Реформації відчуваємо сьогодні. Можна сміливо
стверджувати, що цивілізації,
яка зараз існує, могло б і не
бути, якщо б реформаційний
рух в Європі не розпочався або
зазнав поразки. Сподіваємося,
що історія успіху Реформації
надихатиме молодих громадян
України кинути виклик забобонам та несправедливості, привести свою країну до миру та
процвітання.

Музика – мова, зрозуміла
тим, хто здатний її сприймати і відчувати. Це добре видно
на прикладі творів Баха. Призначені для протестантських

церков першої половини XVIII
століття, вони досі продовжують глибоко хвилювати любителів класичної музики.

Матеріали надані Оргкомітетом святкування
500-річчя Реформації у Києво-Святошинському районі
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НАШЕ МІСТО

На гостину до родинного дуету

4 березня у Боярському
краєзнавчому музеї відбулося
відкриття виставки «Родинний
дует Чорних».
Родинні виставки – досить
рідкісне явище у музеї. Відкриття виставки робіт родинного дуету Чорних – Віктора
та Лілії – співпало з ще однією
подією. Вранці було освячено
прапор Боярської Січі. Про це
присутніх сповістив настоятель
Свято-Покровської
парафії

УАПЦ митрофорний протоієрей Димитрій Присяжний. Тож
не дивно, що після освячення
прапора вся козацька старшина
на чолі з отаманом Боярської
козацької Січі Володимиром
Терентьєвим завітала до Боярського краєзнавчого музею,
щоб привітати козака-побратима Віктора Чорного та його
дружину Лілію з надзвичайно
важливою подією у їх творчому
житті.
Про
творчість
гончара

працює з багатьма відомими
Віктора Чорного знають не дизайнерами одягу. На виставці
лише в Боярці, а й за її межами. були представлені роботи Лілії,
Розповідаючи про свою твор- виконані в найрізноманітніших
чість, Віктор Петрович розпо- техніках. Що ж до оригінальчав з того, як глина зцілила його них капелюшків, які найбільше
від тяжкого недугу. А серед тих, сподобалися присутнім жінхто привітав майстра з черговою кам, то вони виконані у техніці
виставкою, був і Богдан Вуйко – «мокре валяння», як і шарфи,
президент Міжнародного Ор- прикраси.
дена Святого РівноапостольноПід час відкриття виставок
го князя Володимира.
прозвучали слова вітань від друЩо ж до пані Лілії, яка за зів та гостей. Співачки Людмила
освітою – дизайнер-декоратор,
для більшості присутніх знайомство з її творчістю відбулося
саме під час цієї виставки. Роботи Лілії Славіної (саме таке
її творче псевдо) демонструвалися навіть в Парижі (2014 рік)
на Міжнародній виставці моди,
де колекція «Парижанка» пані
Лілії була удостоєна гран-прі!
Виїзні виставки по Україні Лілія В’ячеславівна влаштовує, як
правило, двічі на місяць: Київ,
Харків, Полтава. Також спів-
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Яковенко, Наталя Горенко та
вихованці вокальної студії «Зорепад» Боярського будинку культури подарували всім присутнім
віночок українських пісень.
Ця
виставка
експонуватиметься
в
Боярському
краєзнавчому музеї до 1 квітня.
Тож приходьте: вас запрошують
родинний дует і Боярський краєзнавчий музей. Запевняємо: не
пошкодуєте!
Радіслав Кокодзей

У ТРАВНІ ЗАПРАЦЮЄ ЦЕНТРАЛІЗОВАНА ВЕСНЯНИЙ ТРІУМФ «СУЗІР’Я»
ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА НМД

Триває реформа медичної
галузі України. На початку 2013
року відбулась реорганізація
швидкої медичної допомоги з
розподілом її на екстрену та невідкладну.
У результаті Боярська станція
швидкої медичної допомоги відійшла в підпорядкування Фастівської філії КЗ КОР «Київський
обласний центр екстреної медичної допомоги (ЕМД) і медицини катастроф (МК)» і підпорядковується області. А пункти
невідкладної медичної допомоги,
які належать до первинного рівня надання медичної допомоги,
підпорядковані району.
«У Боярці по вул. Білогородській, 21 знаходиться
пункт невідкладної медичної
допомоги (НМД) – підрозділ
КЗ
«Києво-Святошинський
Центр первинної медико-санітарної допомоги, – розповідає
старший фельдшер Валентина Боженко. – У боярському
пункті працює дві бригади невідкладної медичної допомоги,
ще по одній – у селах Мила,
Хотів, Горенка.
Хочу повідомити, що у Києво-Святошинському районі з 1
травня 2017 року розпочинає свою
роботу централізована диспетчерська служба невідкладної медичної допомоги з єдиними номерами для всіх населених пунктів:
(04598) 68-103; (044) 22-55-103».

Як повідомила Валентина
Сергіївна, нині всі звернення
про медичну допомогу надходять за єдиним телефоном 103,.
працюють і вказані вище номери.
Диспетчер – фахівець з медичною освітою – об’єктивно
розподіляє звернення пацієнтів. В екстрених випадках до
хворого виїздить бригада ЕМД
чи МК, в інших випадках, які
не потребують надання негайної допомоги, до пацієнта направляють бригаду НМД.
Бригада складається з лікаря,
фельдшера та водія. Але лікарів
не вистачає. Одна бригада обслуговує близько 30 тис. населення. Боярські бригади окрім
Боярки виїздять на виклики до
Музич, Луки, Горенич, Білогородки, Княжич, Жорнівки,
Малютянки, Забір'я, Тарасівки,
Юрівки, Віти Поштової.
Взимку найчастіше виїздили на виклики, пов’язані з підвищенням температури, ГРВІ
тощо. У грудні 2016 року за добу
приймали понад 70 викликів
щодня, на сьогодні по Боярці
щодня фіксуємо понад 30 викликів. Нині найбільша кількість
звернень стосується підвищення артеріального тиску, головного болю тощо.
«Дуже часто хворі лікуються лише у пунктах невідкладної медичної допомоги і
звертаються до нас по допомогу в дуже запущеному ста-

ні, – продовжує Валентина
Боженко. – Не хочуть люди
йти до поліклініки, адже даються взнаки черги. Дбати
про здоров’я треба замолоду,
у нас же люди дуже запущені,
немає культури збереження
власного здоров’я».
За словами старшого фельдшера, забезпечення медичної
служби зараз хороше: достатньо обладнання, медикаментів,
пального.
Диспетчерський
пункт
обладнано
спеціальним
комп’ютером. На ньому диспетчер бачить рух усіх автомобілів.
Диспетчер Анюта Шульга
продемонструвала «Боярка-інформ», як працює програма: на
моніторі чітко видно маршрут
кожної бригади, рухається чи
стоїть машина, склад бригади та
інші деталі. За словами медиків,
до НМД звертаються у таких
випадках:
загострення хронічних захворювань, при яких не має потреби надання екстреної медичної допомоги;
підвищення
температури
тіла (в т. ч. кашель, нежить, біль
у горлі та ін.);
підвищення артеріального тиску, без уражень органів мішеней;
травми середньої важкості;
біль у животі, який турбує
впродовж декількох днів;
головний біль, який турбує
протягом декількох днів та не
супроводжується запамороченням, блювотою, порушенням
мовлення, слабкості у кінцівках, що виникли раптово;
виїзди до онкологічних хворих, стан яких не потребує екстреної медичної допомоги;
біль у попереку, суглобах
(радикуліт, остеохондроз, артрит, артроз тощо);
всі види висипань, крім випадків гострих проявів алергії
на різні чинники;
інші стани, які не загрожують життю людини, але потребують огляду лікаря.
Тетяна Зубкова

Нещодавно у Боярському будинку культури відбувся звітний
концерт народного аматорського
ансамблю «Сузір’я». Атмосфера у
залі того дня панувала затишна й
по-родинному тепла, у чому велика заслуга художнього керівника,
заслуженого працівника культури
України Алли Бібік.
Ведуча заходу Олена Старкова налаштувала публіку на
особливий лад, адже зі сцени
лунали класичні твори, на вірші
Шевченка, а також місцевих авторів.
Алла Яківна акомпанувала і
представляла кожного учасника
колективу: Тетяну Мисніченко,
Евеліну Ситник, Марію та Катерину Вялих, Карину Шибен-

ко. Лунали пісні, покладені на
музику художнім керівником
Аллою Бібік.
Директор Боярського будинку культури Тетяна Іванова
подякувала «Сузір’ю» та керівнику за прекрасний виступ.
Депутати Боярської міської
ради Оксана Бойко та Любов
Лавріненко також тепло привітали Аллу Бібік та її колектив. Від імені міського голови
Олександра Зарубіна Любов
Лавріненко вручила Аллі Бібік
Подяку за багаторічну співпрацю з виконавчим комітетом
та Боярською міською радою,
ініціативність, професіоналізм
та з нагоди Міжнародного жіночого дня.
Ольга Городня

Слово вдячності
Так склалося, що мені доводиться часто користуватись
послугами автоперевізників. Я пенсіонерка і не можу похизуватися значними статками. Кожна гривня має ціну.
Тому глибоко вдячна водіям маршруту № 742 за чуйність
та уважність. На жодному іншому приміському маршруті не зустрічала такого приязного ставлення до пасажирів
пільгових категорій.
На сторінках газети «Боярка-інформ» хочу висловити
щиру вдячність людям, які дотримуються букви закону і
залишаються людьми на своєму місці.
Валентина Луківна Антоненко,
пенсіонерка
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СПОРТ

«БАРС»: перші серед рівних

ДО ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ ЗАВІТАЛИ З ПОДАРУНКАМИ

12 березня у Житомирі відбувся турнір з таеквон-до «Кращі
серед кращих». Його учасниками
і переможцями стали юні вихованці боярського СК «БАРС».

Срібними призерами турніру
стали Олексій Конончук та Артем Тонковид.
Загальний результат: 15
боярських учасників турніру –
вихованців тренерів ОлексанНадзвичайно важливим цей дра Коллє та Олександра Жарутурнір став саме для початківців ка – 10 «золотих», 7 «срібних» і
СК «БАРС», адже вони отримали 1 «бронзова» медаль!
перший досвід участі у турнірах з
Напередодні цього турніру
таеквон-до ITF. При цьому – не відбувся Чемпіонат України з
загубилися з-поміж приблизно 300 таеквон-до ITF, який прохоучасників турніру і не розгубилися! див у Вінниці 3-5 березня, де
Яскравим підтвердженням стали наші вихованці теж здобули
призові нагороди, які вони привез- значні перемоги. Вітаємо Богли з Житомира до рідної Боярки.
дана Кравчука, Михайла КолЗокрема, чемпіонське «зо- лє-Васкевича, Тимура Тузюка,
лото» турніру поповнило скарб- Кіріла Оніщука, Михайла Саничку Єгора Петриченка, Єв- морая, Євгена Дацюка з отригена Урядова та Іллі Лазаренка. маними досягненнями!

ПЕРЕМОЖНА
СИЛА КРАСИ І ГРАЦІЇ

Вже стало доброю традицією відвідання Боярським міським головою
Олександром Зарубіним спортивних
секцій та команд міста, під час яких він
не лише дарує юним спортсменам форму чи інше знаряддя, але й спілкується
з ними, розповідаючи, що саме сьогоднішня молодь – завтрашня надія Боярки.
Кошти на матеріально-технічне забезпечення міських спортивних команд і секцій передбачено міською програмою
розвитку спорту на 2017 рік.
Не стало винятком і знайомство пана Зарубіна із зовсім
юними футболістами, якітренуються у залі школи «Виноградник». Справа в тому, що там
займаються дітки, починаючи
з чотирьох років, які лише через гру і загальний спортивний
розвиток пізнають ази футболу,
тому й м’ячі та інші засоби для
тренувань, які презентував секції мер, якраз годяться для відповідного віку, адже найстаршим футболістам там не більше
десяти років. Завітав на зустріч
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і директор Боярської міської
ДЮСШ Володимир Сафонов.
Юні футболісти, на тренування яких завітали гості, одразу
ж з радістю та ентузіазмом взялися випробовувати презентоване знаряддя, і поки вони вдосконалювали свою майстерність,
тренер Роман Морозов розповів
про своїх вихованців та їх успіхи
у спорті: «На тренерській роботі
я лише півтора року, прийшов
сюди одразу після закінчення
університету фізичного виховання і спорту, тому ми з моїм напарником Ігорем Рудюком одразу взялися тренувати дітей 2012 р.
н., щоби потім разом з ними рости й досягати справжніх спортивних вершин у футболі.
Спорт – це не лише загартовування, але й певна дисципліна, тому не всі діти в нас залишаються, а йдуть шукати себе у
інших видах спорту. Але ті, що
залишаються, певен, і в подальшому будуть розуміти, наскільки важливий спорт у житті май-

бутніх чоловіків. Це, передусім,
командний дух і, сподіваюся,
вони не поповнять ряди своїх
ровесників з асоціальною поведінкою, яких зараз, на жаль, немало в нашому місті. Адже діти,
навіть такого дошкільного віку,
вже проводять свій час за різноманітними гаджетами, а ми
пропонуємо їм альтернативу –
з весни до осені проводимо свої
тренування на свіжому повітрі –
міському стадіоні «Зеніт».
Нині не всі батьки мають час
побувати разом з дітьми на природі.
Самі ми з колегою-тренером також
граємо в футбол за боярську команду «ПС-Віннер».
Тому звертаємо увагу, передусім батьків хлопчиків 20082012 р. н., якщо бажаєте, аби
ваша дитина менше хворіла,
була життєрадісною та спортивно загартованою – звертайтеся до секції футболу ДЮСШ.
Ольга Городня

ЗОШ № 5 – ШКОЛА ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ

11 березня в залі КО «ДЮСШ»
Києво-Святошинського району
м. Боярки, за підтримки депутата
Києво-Святошинської районної
ради В’ячеслава Отрішка та районного відділу освіти відбувся
фінал Чемпіонату Києво-Святошинського району з волейболу
серед дівчат.
Напередодні фінальних змагань відбулися зональні чвертьфінальні та півфінальні ігри в
усіх школах району. З 20 тисяч
учнів району до фіналу потрапили 8 найсильніших команд, а це
понад 80 юних волейболісток віком 14-16 років. У результаті напруженої боротьби призові місця розподілилися таким чином.
У віковій категорії U-17 І місце
виборола команда «Maximum»

(Боярка), ІІ – Вишнівська ЗОШ
№3, ІІІ – Шпитьківська ЗОШ.
У віковій категорії U-14
І місце здобула Боярська
ЗОШ № 5 (другий склад VK
«Maximum»), ІІ – Хотівський
НВК, ІІІ – Шпитьківська ЗОШ.
Цей чемпіонат у нашому районі за 9 років його проведення
вже став традиційним. Причому 8
років поспіль чемпіонське золото
змагань не випускає зі своїх рук
волейбольний клуб «Maximum».
Цього року переможці Чемпіонату представлятимуть Києво-Святошинський район на
чемпіонаті України серед школярів, який відбудеться вже в
квітні цього року. Відтак попереду у нашого ВК «Maximum» – цікаві ігри та напружені змагання!
Радіслав Кокодзей

ОГОЛОШЕННЯ
Приватний нотаріус Києво-Святошинського районного
нотаріального округу Київської області Єресько Т. Г. повідомляє про те, що відкрито спадкову справу до майна померлої
05 жовтня 2016 року Мовчан Світлани Іванівни.
Спадкоємців згідно з чинним законодавством прошу звернутися до нотаріуса за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Молодіжна, буд. 2 з літерою «А».

Боярську ЗОШ № 5 по праву
називають школою олімпійського резерву. Починаючи з 2006
року ЗОШ № 5 є опорним навчальним закладом в Київській
області з впровадження олімпійської освіти в загальноосвітніх
школах.
На базі школи працює чимало спортивних секцій, багато учнів займаються спортом і,
зокрема, олімпійськими його
видами.
Серед шкільних традицій –
проведення масових спортивних заходів, участь у змаганнях.
Малі олімпійські Ігри тут проводяться щовересня, починаючи з 1999 року. Вже вдруге
школа взяла участь у змаганнях
«Олімпійське лелеченя». Тож
цілком закономірним для школи є проведення Олімпійських

уроків. Впродовж березня цього року для школярів 1-4, 5-7,
8-11-х класів ЗОШ № 5 відбулися Олімпійські уроки.
Як розповіла вчитель фізкультури, «Відмінник освіти
України» Лілія Миколаєнко,
під час уроків діти засвоїли
олімпійську символіку та традиції олімпізму. «Саме спорт
здатний створити альтернативу сучасному захопленню
молоді шкідливими звичками,
уберегти молоде покоління
від алкоголю, наркотиків, тютюнопаління, – вважає Лілія
Борисівна. – Школа пишається досягненнями наших юних
спортсменів. Привітання та
вручення їм нагород завжди
відбувається в урочистій обстановці, щоб однолітки знали про
успіхи своїх однокласників та
прагнули брати з них приклад».

Під час Олімпійських уроків
для школярів звучав Олімпійський гімн, демонструвалися
слайди з олімпійською символікою: емблема, прапор, факел,
вогонь, гасло.
Зокрема, 13 березня такий
урок зібрав в актовій залі учнів
молодшої школи. Виконувалися концертно-спортивні номери, які так і вабили дітей долучитися до музичної зарядки та
енергійних рухів.
Щирими оплесками зустрічали школярі своїх однолітків, які займаються олімпійськими видами спорту.
Вони підіймалися на сцену,
у кожного на грудях – медалі. Учень 2-В класу Ярослав
Царевський займається спортивною гімнастикою; брати
Нікіта та Михайло Гаргалики
з 3-А та 4-А класів – займаються боротьбою. Першокласниця Соломія Грубюк
вже почала своє сходження
на вершину Олімпу в художній гімнастиці. Учениця 3-Б
Оля Понько – переможниця
Чемпіонатів України та Києво-Святошинського району з
настільного тенісу.
Окрім Лілії Миколаєнко
фізичним розвитком школярів опікуються вчителі Наталія
Ткаченко та Євгенія Орехівська.
Як наслідок – на кожній шкільній паралелі є свої чемпіони та
переможці змагань різного рівня. А також успішна участь у
масових спортивних заходах.
Тетяна Зубкова

Калейдоскоп
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Гороскоп
Овен
Розставте пріоритети і зробіть переоцінку життєвих цінностей, це відкриє перед вами багато можливостей і перспектив. Приймаючи рішення, керуйтеся виключно власними бажаннями, інтуїцією і
відчуттями. Не варто брати до уваги поради оточуючих, особливо якщо ви не впевнені в їх щирості.
Телець
У житті відбудеться подія, яка істотно вплине на
світогляд і життєві цінності. Доля буде підносити подарунки, тож навчіться цінувати кожну мить свого
життя і дякувати за все, що маєте. Коли ви почнете
радіти і насолоджуватися щоденними маленькими
досягненнями, вам випаде шанс здійснити заповітну мрію.

Минулими вихідними у Білій
Церкві відбувся весняний кубок
Народної Ліги гумору під егідою
Всеукраїнського КВК України.
Серед учасників, які своїм гумором намагалися заполонити
серця журі, була команда з Боярського колегіуму «Вітаміни».
Шкільна команда КВК «Вітаміни» має шалений успіх не
лише у стінах рідного навчального закладу, а й поза його межами. Торік «Вітаміни» відзначали 20 років творчої діяльності.
За цей час склад команди змінювався не один раз, приходили нові учні, кожне покоління
школярів вносило своє зерно,
але керівники залишалися незмінними – заступник директора з навчально-виховної роботи
Вікторія Кучеренко та соціальний педагог Оксана Мирончук.
Саме завдяки їхньому натхненню, бажанню працювати і таланту про Боярку дізнається вся
Україна.
11 березня дитячу команду
КВК «Вітаміни» запросили на
рівні з дорослими змагатися за
кубок Ліги гумору. У змаганнях
взяли участь 6 команд зі Скадовська, Умані, Запоріжжя та
Києва. Судді оцінювали таланти учасників у двох конкурсах:
фрістайл та фоторозминка. «Ми
буквально за два дні розробили
сценарій одного з конкурсів. Добре, що команда у нас вже спра-

цьована, тож все пройшло на мує в нас бойовий дух». Весь
«ура», – розповідає Вікторія Ку- вільний час учні Боярського
черенко. – Ми не сподівалися, колегіуму проводять на репещо за такий короткий проміжок тиціях. Це нерідко викликає
часу діти підготують номер, тим занепокоєння батьків, осопаче, що наразі ми показуємо бливо 11-класників, але гарні
мюзикл «Легенда про Довбуша». оцінки переконують дорослих,
що позашкільне навантаженАле вони це зробили!»
Білоцерківські глядачі добре ня потрібне.
прийняли боярських гуморис«Я не уявляю життя без КВК!
тів – майже після кожного жар- Майже щодня ми збираємося,
ту у залі лунав сміх та оплески. аби обговорити виступи, готуЗа загальною кількістю балів ємо нові сценарії, репетируємо.
команда посіла перше місце А навчанню це зовсім не завата отримала Кубок Ліги Смі- жає, адже такий напружений
ху серед дорослих. «Для дітей графік допомагає краще розздобути перемогу у дорослому планувати свій день», – розпоконкурсі ще приємніше та важ- відає Анна Мирончук, учениця
ливіше, адже їх оцінювали вже 11 класу
не як школярів, а як професійЧастина учасників КВК щоних акторів-гумористів», – за- року обирає творчі виші та проуважує Оксана Мирончук. Дітям довжує гумористичну кар’єру.
чудово вдалося гумористично Не забувають вони і про рідну
обіграти аспекти дорослого альма-матер: колишні учні часжиття, що відзначили члени то відвідують улюблених вчитежурі.
лів та навіть допомагають у підУчасники команди КВК готовці номерів.
«Вітаміни» на чолі з капіта«Вітаміни» не сидять без
ном Русланом Стороженком діла. Вже 29 березня вони відвіщиро радіють перемозі. «Аби дають місто Лубни Полтавської
жарт вдався, його потрібно області та спробують свої сили
зрозуміти і «пропустити через на Всеукраїнському фестивалі
себе». Лише це дозволяє бути КВК. Потім діти відправляться
відвертим з глядачами, – ді- на конкурс КВК ЮІР, покажуть
литься секретами успіху Ярос- себе на екологічній олімпіаді у
лав Євдокименко, учень 10 Полтаві, а також влітку у Скакласу. – Всі учасники нашої довську. Тож побажаємо накоманди доповнюють один од- шим землякам удачі, натхнення
ного, кожного дня ми вчимося та перемоги!
чомусь новому, і це підтриАнна Лапенкова

Патріотизму вчить Тарас Шевченко

9 березня в приміщенні БоярТочніше, його поезії. Офіської міської бібліотеки для дітей ційна назва заходу: поетичний
відбувся урочистий урок патрі- калейдоскоп «І лине над земотизму, головною дійовою осо- лею Шевченкове слово», прибою якого став Тарас Григорович свячений 203-й річниці з дня
Шевченко.
народження Тараса Шевченка.

У заході взяли участь учні
5-А та 9-А класів Боярського
колегіуму разом з вчителем
української мови Тамарою Сухініною. А в якості почесного
гостя – заступник голови Києво-Святошинської районної
державної адміністрації Михайло Лєзнік.
Вихованці колегіуму та їхній гість читали напам’ять поезії Тараса Шевченка. Причому більшість творів, які
звучали того дня в читальній
залі, за шкільною програмою не
вивчаються.
Михайло Геннадійович наголосив на позачасовій актуальності та сучасному звучанні
творів Великого Кобзаря. Відбулася також цікава розмова
про літературу та роль книги і
знань у житті людини.
Радіслав Кокодзей

РЕКЛАМА
Втрачене посвідчення учасника бойових дій (серія
УБД № 052287), видане Сташевському Віталію
Григоровичу 3 жовтня 2016 року Управлінням
персоналу штабу військової частини А1314,
вважати недійсним.
За повернення документа власник гарантує
винагороду, тел.: (067) 493-05-05.
Засновник — Боярська міська рада
В. о. директора Тетяна Зубкова

Прошу Садкову Тамару Адольфівну
та Кривецьку Світлану Адольфівну —
суміжників земельної ділянки за адресою:
м. Боярка, вул. Надії (Крупської), 37,
яка належить Лавренюку Володимиру
Дмитровичу, з’явитися 19 березня 2017
року о 13:00 на погодження меж
за вищевказаною адресою.
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Замовлення

Близнюки
Перед вами будуть відкриті всі двері, в які ви раніше старанно стукали. Фінансове становище почне
стрімко поліпшуватися, тому зараз у вас з’явиться
можливість відкладати гроші на те, що ви давно
хотіли придбати. Уникайте сумнівних пропозицій,
щоб утримати ситуацію на належному рівні.
Рак
Ви відчуєте безперервний потік натхнення та
енергії, що допоможе розкрити нові таланти, про які
ви раніше і не підозрювали. Можливо, з’являться
нові захоплення, які в найближчому майбутньому
можна буде перетворити на додаткове джерело прибутку, або й зовсім присвятити цій діяльності весь
свій час.
Лев
Не варто робити те, до чого не лежить душа,
знайдіть собі заняття, яке приносить задоволення і
радість. Лише за таких умов ви зможете досягти серйозних результатів і зайняти лідерську позицію. Ваш
авторитет буде стрімко рости і міцнішати. Дійте за
планом і приймайте виключно практичні рішення.
Діва
Всі непорозуміння і конфлікти будуть успішно
вирішені, налагодяться стосунки з давнім приятелем. Ви будете перебувати у відмінному настрої і випромінювати впевненість у собі і своїх можливостях.
Зорі обіцяють поліпшення добробуту і самопочуття.
Будьте уважними до дрібниць, щоб не упустити чогось важливого.
Терези
Період буде насичений яскравими подіями та
новими знайомствами, які вплинуть на ваші життєві цінності і наповнять ваше життя різноманітністю.
Нудьгувати в жодному випадку, не доведеться. Відмінне почуття гумору стане вашим козирем при зустрічах і посиденьках з друзями і родичами.
Скорпіон
На вас чекає дуже романтичний період. Кохана
людина оточить вас турботою і увагою, а також зробить приємний сюрприз. Уникайте конфліктних ситуацій і шукайте компромісні рішення, щоб досягти
гармонії і балансу в особистому житті. Будьте уважніші до потреб свого партнера, але не варто жертвувати власними принципами.
Стрілець
Ви будете перебувати в прекрасному настрої,
сповнені сил, нових ідей, ентузіазму і просто не зможете сидіти на місці. Весь час буде тягнути на пригоди і на нові досягнення. Ви самі будете в захваті
від себе і своїх здібностей, про які раніше навіть не
підозрювали.
Козеріг
Розставивши все по місцях, проаналізувавши
своє життя, вчинки, думки, зможете зосередитися
на головному і твердо йти йому назустріч. Зараз потрібно проявити відповідальність і пунктуальність,
щоб зміцнити своє соціальне становище в суспільстві і заслужити повагу людей.
Водолій
Всі недоброзичливці відсіються самі собою, а
біля вас залишаться надійні, віддані друзі. Втихомирте своє самолюбство і не ставтеся до близьких
людей зверхньо. Проявіть співчуття і розуміння до
того, хто цього потребує, допоможіть, якщо це в вашій компетенції і життя віддячить вам за чуйність.
Риби
Вам зараз не варто боятися змін, а навпаки, гідно і з вдячністю прийняти нове життя, як подарунок Долі. Ви постійно замовчуєте свої переживання, думки і радості. Але кінець березня подарує вам
нових знайомих і друзів, яким ви зможете відкрити
душу і довіритися, що значно полегшить життя і наповнить його радістю.
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