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РІВНОБЛИЗЬКІСТЬ
ВЛАДИ ДО ЖИТЕЛІВ

ВИХОДЬ НА ПРИБИРАННЯ ВЖЕ ЗАВТРА
8 квітня в Боярці відбудеться
міська толока. Кожен боярчанин
може приєднатись до гурту ековолонтерів. Час облишити кивати
на комунальників і чекати, доки ті
прийдуть і поприбирають за нами.
Сміття на вулицях, у парках і лісах
не з’являється саме собою.
Якщо кожен із нас цього
дня прибере кілька папірців та
порожніх пляшок, а потім взагалі не буде смітити в місцях
громадського
користування,
ми отримаємо Боярку, про яку
мріємо: чисту і красиву.

Минулого тижня відбулось
«велике переселення» Боярської
міської ради у нове приміщення за адресою: вул. Грушевського (Жовтнева), 39. Тож відтепер
міська влада знаходиться однаково близько до жителів нової та
історичної частин Боярки.
Вже 29 березня, у середу,
міський голова Олександр Зарубін провів перший на новому місці особистий прийом громадян.
«Нам хотілося перегорнути
сторінку, залишити в минулому колишні негаразди міста, –
«Боярка-інформ»
повідомив
міський голова Олександр Зарубін. – Нове приміщення не має
тієї негативної аури, яку міська
рада здобула за попереднє десятиліття. Я вірю, що на новому місці Боярська міська рада
працюватиме ще ефективніше,
з більшою самовіддачею і жителі міста вже скоро відчують це».

Нині на першому поверсі у
приміщенні Боярської міської
ради розпочали роботу адміністратори Центру надання адміністративних послуг. Зараз
триває робота з облаштування
ЦНАПу для надання якісних та
оперативних адміністративних
послуг мешканцям Боярки.
У новому приміщенні відтепер знаходяться апарат міської
ради, та виконавчого комітету та
всі відділи виконкому за винятком відділу державного архітектурно-будівельного контролю, а
також новоствореного інформаційно-аналітичного відділу. Ці
відділи залишились у старому
приміщенні міської ради по вул.
Білогородській, 13.
Також вирішено, що стара будівля міської ради стане місцем дислокації для КП
«Боярка-Водоканал», КП «Боярка-інформ» та КЗ «Міська
ДЮСШ».

ЗІ СВІТЛИМ ХРИСТОВИМ ВОСКРЕСІННЯМ!

Міський голова Олександр Зарубін

Зверніть увагу, 29 квітня 2017
року відбудеться чергова всеукраїнська екологічна акція «Зробимо
Україну чистою разом!» – наймасштабніше прибирання в країні.
Стратегічною метою проекту є формування у населення
України культури дбайливого
ставлення до довкілля, правильного поводження з відходами, об’єднання громади,
влади, бізнесу та ЗМІ для ліквідації стихійних сміттєзвалищ, а
також переведення України до
2020 року на роздільний збір і
переробку відходів.
8 квітня беріть друзів та
однодумців і долучайтесь до
прибирання. Будьмо свідомими!

Продовження на стор. 2
З 1 квітня розпочалась реалізація Програми
«БЮДЖЕТ УЧАСТІ В МІСТІ
БОЯРКА». У громади міста є
реальна можливість самим
вирішити, на що витратити
500 000 гривень!
Прийом проектів розпочнеться з 1 травня і триватиме 31 календарний
день. Детальніше – на офіційному порталі Боярської
міської ради за посиланням
https://gb.mistoboyarka.
gov.ua/ або на офіційній
сторінці у мережі Facebook
«БЮДЖЕТ УЧАСТІ В МІСТІ
БОЯРКА»
(facebook.com/
gb.mistoboyarka).
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ВАЖЛИВО
Продовження зі стор. 1

ПРИЗНАЧЕННЯ
Згідно з розпорядженням міського голови Олександра Зарубіна № 24/к від 20 березня 2017 року, Михеєнка Андрія Васильовича призначено директором комунального підприємства «БояркаВодоканал».

КП «Боярка-Водоканал» повідомляє
У березні до диспетчерської служби
КП «Боярка-Водоканал» надійшло
заявок:
• аварійні ситуації на водопровідній мережі – 16 шт.
• аварійні ситуації на каналізаційній мережі – 33 шт.
30 березня працівниками
КП «Боярка-Водоканал» на каналізаційному колекторі КНС
№ 5, 6 у районі вул. Молодіжної
з 11 год. до 01 год. 31 березня
виконувались складні технологічні роботи.
Для усунення аварії було залучено дві аварійні бригади та спецтехніка: МАЗ асенізаційна, ГАЗ
асенізаційна, ГАЗ аварійна – бригада АВР та ГАЗ аварійна – бригада КНС, екскаватор JCB 3х.
Цей каналізаційний колектор було збудовано 1956-1959
рр. з керамічної труби діаметром 300 мм. За період експлуатації через природне зміщенню надр землі утворився злам
труби. Цей колектор постійно
забивався та був частково зруйнований. Трубу періодично замінювали, але колектор потребував повної заміни на більш
сучасні матеріали.
Під час ліквідації аварійної
ситуації було розкопано котлован глибиною 4,5 м та замінено
2,5 м труби. Виконання робіт
ускладнювалось наявністю 4-х
10 кВт високовольтних кабелів
та обмеженим доступом для
спецтехніки до даної аварійної
ділянки.
Завдяки
професіоналізму
та відповідальному ставленню
до виконання робіт працівників КП «Боярка-Водоканал»,
складну аварійну ситуацію було
ліквідовано. Водопостачання
мешканцям м. Боярка відновлено в повному обсязі.

Ліквідовано аварійні ситуації на водопровідних мережах:
• вул. Б. Хмельницького, 67
• вул. Молодіжна, 18
• вул. Пролетарська (Січових
Стрільців), 20
• вул. Хрещатик, 20
•
вул.
Василя
Стуса,
(Ватутіна) 54
• вул. Молодіжна, 25
• вул. 8 Березня
• вул. Громова-В. Стуса (Ватутіна).
Усунено аварії на трубопроводі між свердловинами № 3 і
№ 5 (у с. Забір’я). Це дало змогу
включити в роботу ще 3 свердловини і сприяло покращенню
водозабезпечення міста. Ця ділянка водогону має аварійну ділянку протяжністю 850 м. У літній період заплановано провести
тут капітальний ремонт, що потребуватиме значних коштів.
На вул. Колгоспній було відновлено роботу свердловини.
Напередодні літнього періоду для збільшення видобутку
води і покращення водозабезпечення, «Боярка-Водоканал»
має намір провести капітальні
ремонти свердловин.
Тривають ремонтні роботи
на очисних спорудах міста для
покращення функціонування
системи очищення стічних вод.
Відділом збуту:
постійно ведеться робота з
підготовки претензій до боржників КП «Боярка-Водоканал»:
• у процесі підготовки 34
претензії
• рознесені акти попередження боржникам
• вручено приписи підприємствам про надання пакету
документів щодо підключення
до системи водопостачання та
водовідведення.

Минулої суботи, 1 квітня, Боярська міська рада запросила
жителів та підприємців прибрати центральну вулицю Боярки –
Білогородську.
У суботнику взяли участь
працівники виконавчого комітету Боярської міської ради,
колективи міських ДНЗ «Берізка», «Іскорка», «Спадкоємець»,
«Джерельце», «Казка», «Лісова казка» та працівники КП
«БГВУЖКГ» зі спецтехнікою.
У результаті дружної роботи
прибрано частину вулиці від Білогородського кола до Будинку
урочистих подій та ділянку біля
будівлі Укртелекому. І це все
зробили приблизно 40 осіб.
Дуже прикро констатувати,
що практично жоден підприємець, який веде свою діяльність на вул. Білогородській, та
жителі вулиці Білогородської,
які отримали повідомлення про
проведення акції, не долучилися до проведення суботника.
Приємним винятком стали
працівники Фонду соціального
страхування та поштового відділення, які працюють в «жовтій» будівлі
колишнього Укртелекому, та ветаптеки, що знаходиться навпроти.
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Хочеться сподіватись, що
жителі Боярки та підприємці,
які заробляють гроші у нашому
місті, долучаться до генерального прибирання.
До речі, 24 березня працівники «Укрзазенергосервіс»
спільно з ЛВУМГ відгукнулися на заклик Боярської міської
ради – прибрати ділянку вулиці Магістральної від в’їзного
знаку «Боярка» до Білогородського кола.
У цьому прибиранні вулиці Магістральної також брали
участь працівники і спецтехніка
КП «БГВУЖКГ».

У Боярці, як і по всій території України, відбудеться
наймасштабніша
соціальноекологічна акція Let’s Do It,
Ukraine! На глобальне прибирання українці вийдуть заради
того, щоб зробити нашу вулицю, місто, країну чистими, а
також сформувати національну
культуру чистоти!
Генеральне
прибирання
міста тільки почалося. Якщо
хочемо бачити рідне місто чистим і затишним, кожен з жителів міста може і повинен взяти у
ньому участь.

КП «БГВУЖКГ» ПОВІДОМЛЯЄ
31 березня 2017 року о 24-й
годині закінчився опалювальний період 2016-2017 рр., роботу котелень зупинено; мережі
будинків централізованого теплопостачання перекриті, але
залишаються заповнені водою.
Проведення будь-яких робіт
у квартирних мережах централізованого теплопостачання без
погодження з КП «БГВУЖКГ»
заборонено.
Розроблено заходи щодо
підготовки житлового фонду
та теплового господарства до
роботи в опалювальний період
2017-2018 рр.
Роботи з виконання заходів
розпочнуться з квітня поточного року.
КП «БГВУЖКГ» проводить
роботу з видачі мешканцям

приватного сектора будинко- «Посади своє дерево» та «Зрових табличок на переймено- бимо Боярку чистою разом!»
ваних вулицях. Таблички виАктивну участь у заходах бедаються власникам будинків у руть ековолонтери м. Боярка за
приміщенні КП «БГВУЖКГ» участі Боярської міської ради,
за наявності паспорта.
громадських організацій «ЗаДільницею
благоустрою тишна Боярка», «БАРС», «Веспільно з підрядними організа- лоБоярка» та інших.
ціями проводяться відповідні
Станом на 6 квітня 2017 року
роботи по м. Боярка:
проведено прибирання вулиць Біло• на стадії закінчення роботи городської (частково), Магістральз капітального ремонту тротуа- ної, Ново-Богданівської, пров. Вору по вул. Молодіжній;
линського, біля кінотеатру «Космос»
• завершено кронування де- та на стадіоні біля ЗОШ № 1.
рев по вул. Білогородській, ГогоКП «БГВУЖКГ» дякує гроля (біля Боярського колегіуму);
мадянам міста, які взяли участь
• продовжується робота в благоустрої міста. Висловлюіз встановлення вуличного ємо щире сподівання на участь
LED-освітлення.
всіх мешканців у поліпшенні
У м. Боярка розпочаті робо- санітарного стану навколишти з проведення двомісячника нього середовища та благоблагоустрою, в рамках яко- устрою нашого міста.
го планується провести акції

Шановні жителі історичної
частини м. Боярка!

Комунальне підприємство «Боярка-Водоканал» повідомляє,
що 12 квітня 2017 р. з 08:30 в історичній частині міста Боярка буде
проводитись планова чистка водопровідних мереж водонапірної
вежі по вул. Кібенка, об’ємом 80 м3.
З 15:00 до 17:00 – хлорування і промивка.
Просимо здійснити запаси питної води терміном на 1 день.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
Дата і час проведення конкурсу: 20 квітня 2017 о 10:00
Місце проведення конкурсу:
приміщення виконавчого комітету Боярської міської ради за
адресою: м. Боярка, вул. Грушевського, 39
Об’єкт оцінки: нежитлова
будівля розташована за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 43 площею 102,9 м2.
Мета: здача в оренду комунальної власності
Кінцевий термін подання
документів: 19 квітня 2017 року.
Термін виконання робіт в
календарних днях: 7 (сім) днів.
Перелік документів, які необхідно подати на розгляд кон-

курсної комісії:
1. Заяву (затвердженого
зразка рішенням Боярської
міської ради від 09.06.2016
№ 12/357);
2. Запечатані конверти з
описом підтвердних матеріалів
та з конкурсними пропозиціями. Конкурсні пропозиції претендентів мають містити інформацію щодо ціни, калькуляції
витрат, а також строків виконання робіт у календарних днях.
До підтвердних документів
належать:
• копія установчого документа претендента;
• копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які пра-

Проведено ямковий ремонт доріг, у т. ч. Білогородської, Молодіжної, Незалежності,
Гоголя (з підняттям люків), Магістральної, Шевченка, Київської, Матросова.
цюють у штатному складі і яких
буде залучено до проведення
оцінки та підписання звіту про
оцінку майна;
• письмові згоди оцінювачів,
яких буде додатково залучено
претендентом до проведення
робіт з оцінки майна, підписання звіту про оцінку майна,
завірені їхніми особистими підписами, копії кваліфікаційних
документів оцінювачів;
• копія сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності;
• інформація про претендента у формі довідки, яка містить відомості: про претендента
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду
роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та
додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна.

Вимоги до учасників конкурсу:
зареєстровані в установленому
законодавством порядку фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, а також
юридичні особи, незалежно від
їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча
б один оцінювач, та які отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно до
цього Закону; органи державної влади та органи місцевого
самоврядування, які отримали
повноваження на здійснення
оціночної діяльності в процесі
виконання функцій з управління та розпорядження державним майном та (або) майном,
що є у комунальній власності, та у складі яких працюють

оцінювачі, згідно із Законом
України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні».
Місцезнаходження комісії:
Конкурсна документація претендентом подається до виконавчого комітету Боярської
міської ради з метою реєстрації
заяви та подальшої передачі пакету документів голові Комісії
за адресою: м. Боярка, вул. Грушевського, 39.
Відповідальна особа:
Севериненко Т.О.
Контактний телефон:
(04598) 41-815.
Претендент має право відкликати свою заяву до дати
проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову
Комісії.

7 квітня 2017
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МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА ЗЕМЛЯКУ

27 березня у Боярському
колегіумі відбулось урочисте відкриття меморіальної дошки випускнику школи Станіславу Анатолійовичу Дерев’янку.
Стас Дерев’янко – учасник
Революції Гідності, доброволець, розвідник-гранатометник
81-ї окремої аеромобільної бригади Збройних Сил України.
Загинув 27 березня 2016
року під Авдіївкою під час виконання бойового завдання.
Нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
Посмертно.
Після урочистої частини відбулася зустріч запрошених на
захід бійців АТО, священиків
різних конфесій, представників
влади Боярки та інших шановних гостей з учнями Колегіуму –
рідної школи Стаса Дерев’янка.
Під час цієї зустрічі всі присутні отримали можливість ознайомилися з біографією героя,
який того весняного сонячного
дня повернувся до своїх земляків у спогадах, фотографіях і навіть віршах-присвятах.
Звичайний хлопець, який став героєм
Станіслав Дерев’янко народився 30 липня 1984 року в м.
Боярка. Його батьки – Анатолій Миколайович та Людмила
Миколаївна – працювали на
заводі. Хлопчик відвідував дитячий садок «Іскорка», згодом
став учнем Боярської ЗОШ № 3.
У своїй родині він та його
старша сестра Яна виховувалися у дусі патріотизму. Стас ніколи не носив жовтеняцької зірочки, натомість захоплювався
«Кобзарем» Тараса Шевченка
та віршами українських поетів.
Відмова від вступу до Всеукраїнської піонерської організації
була його самостійним свідомим рішенням.
Через кілька років родина
переїхала до Києва. Станіслав
Дерев’янко продовжує навчання у Київському ліцеї бізнесу.
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АКТУАЛЬНО

У 2001 році юнак закінчив
навчання в ліцеї і став студентом Київського Національного
університету харчових технологій. Щиро вірить у Бога, співає в
церковному хорі, грає на баяні.
Здобуваючи вищу освіту,
юнак став учасником акцій народного протесту в Києві. Під
час Помаранчевої революції
2004 року вдень Станіслав йшов
до університету здавати сесію, а
ввечері повертався на Майдан.
У 2010 році Станіслав влаштувався на роботу в Державне
підприємство Серійний завод
«Антонов» складальником-клепальником цеху №18. Того ж
року, маючи на меті втілення
мрії стати авіаконструктором,
юнак вступив на заочне відділення Харківського авіаційного
університету.
Через три роки Станіслав
став студентом музичного факультету Ірпінської Біблійної
семінарії.
Вже наприкінці осені 2013го, на наступний день після
побиття студентів на Майдані
Незалежності, у віці 29 років
хлопець став активним учасником Революції Гідності. З 18
до 20 лютого 2014 року, у найзапекліші дні протистояння
революції, Станіслав проявив
особливу мужність та відданість
національним переконанням
і громадській позиції. Як згадує Ігор Плохий, «нерідко було
так, що в робочі дні він відпрацьовував повну зміну на заводі
«Антонова», а з вечора до ранку
перебував на Майдані». У дні
особливих загострень під час
Революції Гідності він відпрошувався з роботи, щоб боронити Майдан.
18 лютого 2014 року, під час
боїв на вул. Інститутській, Станіслава було поранено кулею зі
зброї «Беркута».
З початком бойових дій на
сході України Станіслав прийняв тверде рішення захищати

УЗАКОНЬТЕ ПЕРЕКРИТУ ДОРОГУ

Для приведення дорожньо- до виконавчого комітету БоярБатьківщину. Він звільнився з
роботи, перервав навчання у се- транспортної мережі у відпо- ської міської ради із заявою про
мінарії. У червні 2014 року Ста- відність вимогам законодавчих узаконення цих елементів.
У заяві просимо вказати:
ніслав вступив добровольцем норм, а також для безперешкоддо сотні «Ісуса Христа» баталь- ного пересування службового точну адресу розміщення елейону «Шахтарськ». Брав участь транспорту (поліція, пожежна мента дорожнього перекриття
у боях за звільнення с. Піски та швидка допомога, газова зі схематичною прив’язкою,
поблизу Донецького аеропорту. служба та служба обслуговуван- обґрунтування та причину його
У серпні, у складі батальйону, ня електромереж), забезпечен- встановлення, конструктивні
виїжджає на воєнні операції в ня безпеки для всіх учасників можливості елемента.
Усі звернення будуть розІловайськ. У листопаді Станіс- дорожнього руху, а також на виконання
вимог
протоколу
№
13
глянуті
транспортною комісілав прийняв рішення іти добровід 17.11.2016 р. засідання Київ- єю з пасажирських перевезень.
вольцем у Збройні Сили Україської обласної комісії з питань За результатами розгляду буде
ни і підписав контракт до кінця
техногенно-екологічної
без- прийнято одне із наступних ріАТО про несення служби у 81
пеки та надзвичайних ситуацій, шень: про надання дозволу на
десантно-штурмовій бригаді.
Боярська міська рада вживає встановлення елемента переРазом з побратимами прой- заходи з демонтажу пристроїв криття/обмеження дорожнього
шов Іловайськ, Дебальцево та перекриття/обмеження дорож- руху, про реконструкцію елеінші гарячі точки. З січня 2015 нього руху (шлагбаумів, бетон- мента та приведення його до
року перебував під Донецьким них блоків, парканів тощо).
встановлених норм, про демонаеропортом і неодноразово виУ місті Боярка склалася кри- таж елемента.
ходив на бойові завдання. В бе- тична ситуація щодо незаконСтрок надання звернень
резні 2016 року розвід-роту 81 ного перекриття мешканцями встановлено до 19.05.2017 р.
десантно-штурмової бригади проїздів у двори та вулиці. Це
У разі відсутності звернення
було направлено в Авдіївку.
створює ускладнення, переду- на узаконення елемента переУ ніч з 26 на 27 березня Стас сім, автомобілям служб поря- криття, виконавчим комітетом
разом зі своїми побратимами тунку та швидкого реагування.
буде прийматися рішення щодо
вийшов для виконання черЗ метою врегулювання ситу- примусового демонтажу цих
гового бойового завдання. Як ації, що склалася, пропонуємо елементів.
Виконавчий комітет
з’ясується пізніше – востаннє. власникам елементів дорожБоярської міської ради
Солдат 81 десантно-штурмової нього перекриття звернутися
бригади Збройних Сил України Станіслав Анатолійович
Дерев’янко загинув уночі від
Виконавчий комітет Боярської міської ради оголошує конкурс на завогнепального поранення у
міщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування:
місті Авдіївка Донецької області у віці 31 року, ціною власного
• начальника відділу інформа- України «Про місцеве самовряжиття прикривши відхід розвід- ційно-аналітичного забезпечення – дування в Україні», «Про службу в органах місцевого самовря1 штатна одиниця;
групи.
• головного спеціаліста від- дування» та «Про запобігання
Похований 30 березня у Києві на Берковецькому цвинтарі. ділу інформаційно-аналітичного корупції», а також законодавУказом Президента України від забезпечення – 2 штатні одиниці; ства з урахуванням специфіки
• головного спеціаліста – ін- функціональних повноважень
8 квітня 2016 року «Про відзначення державними нагородами спектора відділу державного ар- відповідного структурного підУкраїни» Станіслав Дерев’янко хітектурно-будівельного контро- розділу .
Для участі в конкурсі подабув посмертно нагороджений лю – 1 штатна одиниця;
ються
документи:
•
головного
спеціаліста
віддіорденом Богдана Хмельницьзаява
про участь у конкурлу
бухгалтерського
обліку
і
звіткого ІІІ ступеня.
сі; заповнена особова картка
ності – 1 штатна одиниця.
Воїну
АТО
Станіславу
Вимоги до кандидатів: гро- (форма П-2 ДС) з відповідними
Дерев’янку була встановлена
мадянство України, вища осві- додатками; 2 фотокарткии розмеморіальна дошка у Київськота відповідного професійного міром 4 х 6 см; копії документів
му ліцеї бізнесу, а на заводі «Анспрямування за освітньо-ква- про освіту; декларація про майтонова» відкрили стенд пам’яті ліфікаційним рівнем магістра, но (в електронному вигляді),
на його честь. В Інтернет-ме- спеціаліста. Стаж роботи в орга- доходи, витрати і зобов’язання
режі є доступним фільм вироб- нах місцевого самоврядування фінансового характеру за миництва 5 каналу про життєвий або в органах виконавчої влади нулий рік, копії паспорта і війшлях та службу Станіслава не менше одного року, або стаж ськового квитка; номер ідентиДерев’янка.
роботи в інших сферах управ- фікаційного коду.
Замість післямови
Термін подання документів:
ління не менше трьох років.
Це була одна із тих зустріВільне володіння держав- протягом 30 календарних днів з
чей, яку назвати протоколь- ною мовою, вміння працювати дня оголошення про проведенним словом «захід» просто на комп’ютері.
ня конкурсу. За довідками зверязик не повертається. Тому
Згідно з чинним порядком татись за адресою: м. Боярка,
що ще свіжі в пам’яті фото заміщення вакантних посад вул. М. Грушевського, 39.
Телефони для довідок:
із сімейного альбому роди- конкурсанти складають у пись43-241, 41-705.
ни Дерев’янків, виведені на мовій формі іспити на знання
білосніжний екран. Тому що Конституції України, законів
події на сході України продовжують бути нашою страш- ФОТОФАКТ
ною сучасністю. Тому що
більшість присутніх не могли
і не хотіли стримувати сліз,
які наверталися на очі. Тому
що на зустрічі крім міського
голови Олександра Зарубіна
та заступника міського голови Тетяни Кочкової були
присутні батько Станіслава
Дерев’янка Анатолій Миколайович, випускники школи – учасники АТО (зокрема,
Андрій Назаренко), волонтер
Наталя Долгова та бойові побратими Стаса – бійці розвід-роти 81-ї окремої аеромобільної бригади Збройних
Сил України.
Рух по вулиці Магістральній знову регулюється світлофором.
Радіслав Кокодзей Його відремонтовано завдяки тісній співпраці Боярського ЛВУМГ
та Боярської міської ради.

ОГОЛОШЕННЯ
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БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 28 сесія
РІШЕННЯ № 28/859
від 30 березня 2017 року м. Боярка
Про затвердження офіційного
веб-сайту Боярської міської ради
Відповідно до Конституції
України, Законів України «Про
інформацію», «Про захист інформації в автоматизованих
системах», «Про авторське право і суміжні права»; Указів Президента України від 31.07.2000
р. № 928/2000 «Про заходи
щодо розвитку національної
складової глобальної інформаційної мережі в Україні», від
01.08.2002 р. № 683/2002 «Про
додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади», від 31.07.2004/2004 № 854
«Про забезпечення умов для
більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», від
15.09.2005/2005 № 1276 «Про
забезпечення участі громадськості у формуванні та реаБОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 28 сесія
РІШЕННЯ № 28/874
від 30 березня 2017 року м. Боярка
Про визначення розмірів і
меж водоохоронних зон річки
Притвірка та режим ведення
господарської діяльності на території Боярської міської ради
Києво-Святошинського району
Київської області
Керуючись ст. 12, 58-61
Земельним кодексом України, Водним кодексом України,
Законом України «Про землеустрій», Законом України
«Про землеустрій», Законом
України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності», Постановою
Кабінету Міністрів України від
08.05.1996 № 486 «Про затвердження Порядку визначення
розмірів і меж водоохоронних
зон та режиму ведення господарської діяльності в них» та
Законом України «Про місцеве
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІI СКЛИКАННЯ
чергова 28 сесія
РІШЕННЯ № 28/866
від 30 березня 2017 року м. Боярка
Про надання згоди на прийняття
до комунальної власності територіальної громади м. Боярка квартир,
які обліковуються на балансі Міністерства внутрішніх справ України
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування
в Україні», «Про передачу об’єктів
права державної та комунальної
власності», Постановою Кабінету
Міністрів України від 21.09.1998
№1482 «Про передачу об'єктів
права державної та комунальної
власності», розглянувши звернення державного секретаря Міністерства внутрішніх справ за вх. від
20.01.2017 р. № 02-9/106 та враховуючи рішення Постійної депутатської комісії Боярської міської ради
з питань житлово-комунального

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 28 сесія
РІШЕННЯ № 28/860
від 30 березня 2017 року м. Боярка
Про утворення у складі виконавчого комітету міської ради відділу інформаційно-аналітичного забезпечення
Відповідно до Закону України «Про
електронні документи та електронний документообіг», «Про доступ до публічної інформації», враховуючи необхідність обслуговування модулів електронної демократії,
керуючись ч. 5 ст. 54 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Утворити у складі виконавчого
комітету міської ради відділ інформаційно-аналітичного забезпечення у
складі 3 осіб, а саме:

ОФІЦІЙНО
лізації державної політики»;
постанови Кабінету Міністрів
України від 03.11.2010 № 996
«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1.
Затвердити
веб-адресу:
http://mistoboyarka.gov.ua/ (далі –
веб-сайт) як офіційну адресу представництва Боярської міської ради
в глобальній інформаційній мережі Інтернет.
2. Обов’язки з інформаційного наповнення та супроводження веб-сайту покласти на
відділ інформаційно-аналітичного забезпечення.
3. Обов’язки з технічного
обслуговування та підтримки
веб-сайту закріпити за відділом
інформаційно-аналітичного забезпечення.
4. Привести у відповідність
до даного рішення всі документи Боярської міської ради.
5. Контроль за виконанням
даного рішення покласти на
заступника міського голови
Т. П. Кочкову.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О. О. ЗАРУБІН
самоврядування в Україні», та
з метою впорядкування угідь та
охорони річки Притвірка, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Надати виконавчому комітету дозвіл на розроблення
проекту землеустрою щодо
визначення розмірів і меж водоохоронних зон річки Притвірка та режим ведення господарської діяльності на території
Боярської міської ради КиєвоСвятошинського району Київської області.
2. Зобов’язати виконавчий
комітет Боярської міської ради
замовити виготовлення проекту землеустрою щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон річки Притвірка та
режим ведення господарської
діяльності на території Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської
області.
3. Контроль за виконанням
даного рішення покласти на заступника міського голови, відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О. О. ЗАРУБІН
господарства, енергозбереження та
благоустрою міста (Протокол № 28
від 09.02.2017 року), –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Надати згоду на прийняття
до комунальної власності територіальної громади м. Боярка квартир
№ 20, 31, 39, 69, 70, 91, 93, 121, 133,
140, 151, 170, 177, 178, 180, які обліковуються на балансі Міністерства
внутрішніх справ України та знаходяться за адресою: м. Боярка, вул.
Білогородська, 19-а.
2. Доручити виконавчому комітету створити та затвердити комісію
з передачі до комунальної власності
вказаних квартир.
3. Контроль за виконанням
даного рішення покласти на заступника міського голови згідно з розподілом обов’язків та на
постійну депутатську комісію з
питань житлово-комунального
господарства, енергозбереження,
благоустрою міста.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О. О. ЗАРУБІН
начальник відділу – 1 штатна одиниця;
головний спеціаліст –1 штатна одиниця;
головний спеціаліст –1 штатна одиниця;
2. Внести відповідні зміни в структуру виконавчого органу міської ради та
затвердити загальну чисельність апарату
міської ради та виконавчих органів міської ради у кількості 65 штатних одиниць.
3. Провести упорядкування
структури апарату міської ради та
виконавчого комітету згідно із затвердженою структурою та загальною чисельністю.
4. Затвердити Положення про
відділ
інформаційно-аналітичного
забезпечення.
5. Контроль за виконанням даного
рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

О. О. ЗАРУБІН
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ОГОЛОШЕННЯ

До уваги мешканців, які живуть на
вулицях, перейменованих відповідно до
Закону України «Про декомунізацію».
Просимо вас завітати до КП «Боярське ГВУЖКГ» (вул. Сагайдачного, 30)
для безкоштовного отримання таблички з номером на свій будинок. Забрати
табличку можна щодня з 8:00 до 17:00,
обідня перерва з 12:00 до 13:00 (крім
вихідних).
При собі обов’язково мати паспорт з
місцем реєстрації проживання.
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 28 сесія
РІШЕННЯ № 28/918
від 30 березня 2017 року м. Боярка
Про розроблення детального плану
території Центральної районної лікарні
Києво-Святошинського району Київської області під будівництво нового
корпусу лікарні в м. Боярка, вул. Соборності, 51
Розглянувши лист Києво-Святошинської районної державної
адміністрації Київської області про
розроблення детального плану території Центральної районної лікарні
Києво-Святошинського району Київської області під будівництво нового корпусу лікарні в м. Боярка, вул.
Соборності, 51, керуючись Законом

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 28 сесія
РІШЕННЯ № 28/856
від 30 березня 2017 року м. Боярка
Про встановлення розміру
відрахувань до бюджету Боярської міської ради частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами
та їх об’єднаннями на 2017 рік
Керуючись п. 9 ч. 1 ст. 69 Бюджетного кодексу України, п. 29
ч. 1 ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійно
діючими комісіями з питань
житлово-комунального
господарства, енергозбереження,
благоустрою міста, комунальної власності та з питань реалізації регуляторної політики у
сфері господарської діяльності,
фінансів, бюджету, соціальноекономічного розвитку, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок і
норматив відрахування до загального фонду бюджету міста
частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних
підприємств та їх об’єднань, що
вилучаються до бюджету міста,
згідно з Додатком.
2. Керівникам підприємств,
що належать до комунальної
власності Боярської міської
ради, забезпечити відрахування
до місцевого бюджету частини
чистого прибутку (доходу), згідно із затвердженим Порядком.
3. Рішення сесії Боярської
міської ради від 25.04.2013
№ 32/1504 «Про встановлення розміру відрахувань до бюджету Боярської міської ради
частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх
об’єднаннями» вважати таким,
що втратило чинність.
4. Контроль за виконанням
даного рішення покласти на
комісії з питань житлово-комунального господарства, енерБОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІI СКЛИКАННЯ
Чергова 28 сесія
РІШЕННЯ № 28/865
від 30 березня 2017 року м. Боярка
Про внесення змін до Статуту
КП «Боярка-Водоканал»
Керуючись ст. 78 Господарського кодексу України, відповідно до Закону України
«Про місцеве самоврядування
в Україні», розглянувши звернення директора КП «Боярка-Водоканал» від 28.03.2017 р.
№ 02-9/676, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Збільшити статутний фонд
підприємства на 13 042 784,00 грн.

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України
«Про регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про
основи містобудування», Порядком
розроблення містобудівної документації, затвердженим Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 16.11.2011
р. № 290, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Розробити детальний план
території Центральної районної
лікарні
Києво-Святошинського
району Київської області під будівництво нового корпусу лікарні в м.
Боярка, вул. Соборності, 51.
2. Доручити виконавчому комітету Боярської міської ради визначити проектну організацію, яка

буде розробляти детальний план
території Центральної районної
лікарні
Києво-Святошинського
району Київської області під будівництво нового корпусу лікарні в м.
Боярка, вул. Соборності, 51, та замовити містобудівну документацію.
3. Фінансування з розроблення детального плану території буде
проведено за рахунок коштів районного бюджету.
4. Забезпечити оприлюднення
даного рішення в засобах масової
інформації.
5. Контроль за виконанням
даного рішення покласти на заступника міського голови, згідно з розподілом функціональних
обов’язків.

гозбереження,
благоустрою
міста, комунальної власності і
з питань реалізації регуляторної
політики у сфері господарської
діяльності, фінансів, бюджету,
соціально-економічного
розвитку та першого заступника
міського голови Шульгу В. В.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О.О. ЗАРУБІН

ємствами та їх об'єднаннями
до міського бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської
діяльності за відповідний період у строк, встановлений для
сплати податку на прибуток
підприємств.
3. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті
до міського бюджету, визначається комунальними унітарними підприємствами та
їх об'єднаннями відповідно до
форми розрахунку, встановленої Державною фіскальною
службою України, та зазначається у декларації з податку на
прибуток підприємств.
Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з
фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень
(стандартів)
бухгалтерського
обліку, подається комунальними унітарними підприємствами
та їх об'єднаннями до органів
державної фіскальної служби у
строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств.
4. Сплачена відповідно до
цього Порядку частина чистого прибутку (доходу) зараховується на відповідні рахунки
з обліку надходжень до загального фонду міського бюджету,
відкриті в органах Державного
казначейства.
5. Інформацію про нарахування та сплату частини чистого прибутку (доходу) відповідно
до цього Порядку комунальні унітарні підприємства та їх
об'єднання подають щоквартально до відділу фінансів, економічного розвитку та торгівлі
Боярської міської ради.
6. Відповідальність за правильність
нарахування
та
своєчасність сплати частини
чистого прибутку (доходу) комунальні підприємства несуть
відповідно до чинного законодавства.

ПОРЯДОК І НОРМАТИВ
відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх
об’єднань, що вилучаються до
бюджету міста Боярка на 2017 рік
Даний Порядок і норматив
регламентують здійснення відрахування до загального фонду
міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами та їх
об’єднаннями, що знаходяться
у комунальній власності територіальної громади міста, або у
статутних фондах яких є частка
комунальної власності, за результатами
фінансово-господарської діяльності.
1. Відрахування частини
чистого прибутку (доходу) до
загального фонду бюджету міста за результатами фінансовогосподарської діяльності визначається, виходячи з обсягу
чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, у розмірі:
• 0,0 % чистого прибутку (доходу) – установам та організаціям, що належать до комунальної власності громади міста.
Відрахування частини чистого прибутку (доходу) до загального фонду бюджету міста
за результатами фінансово-господарської діяльності здійснюється господарськими організаціями, починаючи з 1 кварталу
2017 року, розрахованого згідно
з положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку.
2. Частина чистого прибутку (доходу) сплачується комунальними унітарними підпри-

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

О. О. ЗАРУБІН

(одинадцять мільйонів сто вісім2.3. Викласти абзац 3-й п. 4.1.
десят чотири тисячі сімсот вісім- Статуту в наступній редакції:
десят чотири гривень 00 коп.).
«Головний інженер, головний
2. Внести зміни до Статуту бухгалтер і заступник директора
комунального
підприємства призначаються та звільняються
«Боярка-Водоканал», а саме:
директором підприємства».
2.1. Викласти пункт 3.5
3. Затвердити Статут у новій
Статуту в наступній редакції: редакції, з урахуванням змін.
«Статутний фонд підприємства
4. Доручити директору КП
становить 22 634 828,72 грн. «Боярка-Водоканал» Михеєнку
(двадцять два мільйони шістсот А. В. здійснити державну реєтридцять чотири тисячі вісімсот страцію змін до Статуту.
двадцять вісім гривень 72 коп.)».
5. Контроль за виконанням
2.2. Доповнити розділ 1. даного рішення покласти на
Статуту пунктом 1.9. наступ- профільні депутатські комісії та
ного змісту: «1.9. Скорочене заступника міського голови за
найменування підприємства: напрямком.
українською мовою – КП «Боярка-Водоканал».
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О. О. ЗАРУБІН
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ОФІЦІЙНО

У БОЯРЦІ – ОБЛАСНИЙ ЧЕМПІОНАТ ІЗ САМБО

1 квітня у спортивній залі
Боярської гімназії за підтримки
виконавчого комітету Боярської
міської ради та КЗ ДЮСШ м. Боярки відбувся чемпіонат Київської
області з боротьби самбо серед
юнаків та дівчат 2003-2004 р. н.
та 2001-2002 р. н.
З початком змагань юних
самбістів привітали міський
голова Олександр Зарубін, заступник голови Києво-Святошинської районної державної
адміністрації Михайло Лєзнік,
представник управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації
Олександр Моспан, президент
Київської обласної федерації
самбо НФСУ Вадим Скрипаль,
директор Боярської ДЮСШ
Володимир Сафонов. Головний суддя змагань – Олексій
Лобанов (м. Буча).
Налаштуватися ж на бойовий
лад, на перемогу учасникам змаБОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
Чергова 28 сесія
РІШЕННЯ № 28/855
від 30 березня 2017 року м. Боярка
Про внесення змін до рішення
позачергової 25 сесії Боярської міської ради VII скликання від 17.01.2017
№ 25/767 «Про затвердження міського бюджету на 2017 рік»
Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним
кодексом України, рішенням Боярської міської ради VII скликання від 17.01.2017 № 25/767 «Про
затвердження міського бюджету
на 2017 рік», враховуючи лист заступника начальника управління
фінансів
Києво-Святошинської
РДА Петренко Т. М. від 23.03.2017
№ 04-10/113, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
1. Внести зміни до функціональної та економічної структури
видатків загального фонду міського
бюджету в межах планових асигнувань, а саме:
по КФК 5062 КЕКВ 2240 зменшити асигнування на 117 000,00
грн. (послуги-видатки на програму
спорту)
по КФК 5011 КЕКВ 2282
збільшити
асигнування
на
117 000,00 грн. (заходи-видатки на
програму спорту)
по КФК 1010 КЕКВ 2210
зменшити
асигнування
на
6 500,00 грн. (видатки ДНЗ «Спадкоємець» згідно з програмою на
придбання)
по КФК 1010 КЕКВ 2240
збільшити
асигнування
на
6 500,00 грн. (видатки ДНЗ «Спадкоємець» згідно з програмою на послуги
(програма «Чиж»)
по КФК 1010 КЕКВ 2240
збільшити
асигнування
на
300 000,00 грн. (поточні видатки
ДНЗ «Даринка» на благоустрій території)
по КФК 0170 КЕКВ 2800
збільшити
асигнування
на
100 000,00 грн. (видатки на оплату

5
ТРИВОЖНА СТАТИСТИКА

До Києво-Святошинського відділу поліції у березні надійшло 16 повідомлень про скоєння ДТП, в яких 18 осіб отримали тілесні ушкодження.
Половина пригод – це наїзд на пішоходів.
Переважно ДТП траплялися з вини пішоходів через нехтування ПДР, а
саме: раптовий вихід на проїжджу частину дороги, перехід дороги у невстановленому місці, нехтування водіями швидкісного режиму руху населеними
пунктами. У двох ДТП водії залишили місце події після скоєння наїзду, а потерпілих пішоходів – без допомоги: 3 березня о 08:30 у м. Боярка на перехресті вул. Білогородської – Сєдова та 14 березня о 22:00 у м. Вишневе по вул.
Святоюріївській. Працівниками поліції було вжито відповідних заходів та
проведено розшукову роботу з метою встановлення цих транспортних засобів та водіїв. Винні особи встановлено, їх буде притягнуто до відповідальності.
Після важкої зими певні ділянки доріг практично не придатні до експлуатації та потребують капітального ремонту. На жаль, несприятливі погодні
умови не завжди дають можливість швидко та якісно проводити ремонт.
Структурними підрозділами ГУ НП в Київській області згідно із вимогами ст. 52-1 Закону України «Про дорожній рух» постійно здійснюється
контроль за експлуатаційним станом утримання вулично-дорожньої мережі, залізничних переїздів, технічних засобів регулювання дорожнього руху,
а також контроль у сфері безпеки дорожнього руху.
Відповідно до вимог ст. 7, 9 Закону України «Про дорожній рух» проектування, будівництво та утримання у безпечному для дорожнього руху
стану доріг, вулиць та залізничних переїздів, забезпечення безпечних, економічних та комфортних умов дорожнього руху для всіх його учасників належить до компетенції сільських, селищних рад, їх виконавчих органів а
також власників автомобільних доріг.
З початку 2017 року з метою забезпечення безпеки дорожнього руху на
вулицях і дорогах нашого району працівниками поліції видано 10 приписів та вручено 38 вимог для усунення виявлених недоліків. За неналежне
утримання шляхів, невжиття заходів до адміністративної відповідальності
по ст.139, 140, 188 28 КУпАП притягнуто 18 осіб.

Олександр Молодід,
старший інспектор з дорожнього нагляду Києво-Святошинського ВП

гань допоміг виступ вихованців надану для проведення змагань
ансамблю сучасного танцю «Данс- спортивну залу.
Бенд» (керівник – Інга Шатілова)
Що ж до боярчан, то справКиєво-Святошинського центру жніми
іменинниками
себе
творчості молоді «Оберіг».
почували призер України з
У чемпіонаті взяли участь боротьби самбо, кандидат у
юні самбісти з Яготина, Жи- майстри спорту з дзюдо Сертомира, Києва (три команди: гій Новак (І місце в гран-прі,
ДЮСШ-1, ДЮСШ-14, Центр вагова категорія 55 кг), канди«Десантник»), Бучі (клуб «Ахіл- дат у майстри спорту з дзюдо
лес»), Білої Церкви «Олімп»), Ілля Крижаніський (ІІ місце в
Василькова, команда з Вишне- гран-прі, 60 кг), Софія Полувого та дві команди з Бояр- лященко (ІІ місце, 65 кг), Аліна
ки (ДЮСШ та СК «Стимул»). Манова (ІІ місце, 51 кг), Роман
Всього – близько 110 учасників, Шелковський (ІІІ місце, 32 кг),
з яких 20 – дівчата. Тобто, 11 Владислав Ковальов (ІІ місце,
«хлопчачих» та 11 «дівчачих» ва- 71 кг.). V місце у своїх вагових
гових категорій плюс 2 гран-прі. категоріях здобули Назар КриПризери у кожній ваговій жанівський, Артур Момот, Ілакатегорії отримали грамоти, ме- ріон Аржаной, Іван Борисенко
далі та подарункові сертифікати та Кіріл Крижанівський.
від «Дитячої планети», а чемпіСама участь в обласному
они кожної вагової категорії – чемпіонаті є яскравим свідченще й пам’ятні кубки! Організа- ням професійної майстерності
тори чемпіонату висловлюють наших хлопців, яких ми щиро
щиру подяку директору Бояр- вітаємо з перемогою!
ської гімназії Світлані Сушко за
Радіслав Кокодзей

Про провадження державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності м. Боярка
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 26, п. 14
ст. 46 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статті 10
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності», Методики
відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
11.03.2004 № 308, враховуючи велике
суспільне значення для громади міста
та суб’єктів господарської діяльності
актів регуляторного характеру та з метою їх якісної підготовки, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Створити спільну з міською
радою та виконавчим комітетом
постійну комісію для підготовки та
провадження регуляторних актів.

Коновальця, відповідно до програми культури)
по КФК 1010 КЕКВ 3132
збільшити
асигнування
на
550 000,00 грн. (капітальні видатки ДНЗ
«Даринка» на благоустрій території)
Перенаправити залишок коштів,
виділених раніше КП «БГВУЖКГ»
по КФК 6060 КЕКВ 3210 на встановлення огорожі навколо спортивного
майданчика (СТРІТ ФАЙТ) по вул.
Молодіжній у м. Боярка на придбання
біотуалетів в сумі 19 748,00 грн.
Перенаправити кошти, виділені
раніше КП «БГВУЖКГ» по КФК
6021 КЕКВ 3210 на індивідуальне
опалення житлових будинків, на
проведення капітального ремонту
покрівлі за адресою: вул. Лінійна,
30 (частково) у сумі 200 000,00 грн.
5. Збільшити доходи спеціального фонду міського бюджету (бюджету
розвитку) по КДК 41035003 за рахунок субвенції з районного бюджету на
1 050 000,00 грн.
5.1. Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету
(бюджету розвитку) за рахунок субвенції з районного бюджету на 1 050
000,00 грн., а саме:
по КФК 1010 КЕКВ 3132
збільшити
асигнування
на
800 000,00 грн.(капітальний ремонт
ДНЗ «Казка» за адресою: вул. Дачна, 38)
по КФК 4090 КЕКВ 3110
збільшити
асигнування
на
250 000,00 грн. (придбання та налагоджування світлового обладнання для
сцени КЗ «Будинок культури м. Боярка»)
6. Внести зміни до функціональної та економічної структури
видатків спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) в
межах планових асигнувань, а саме:
по КФК 6060 КЕКВ 3210
зменшити
асигнування
на
434 824,00 грн. (капітальні трансферти КП «БГВУЖКГ» на встановлення світлофорного об’єкта по
вул. Білогородська/Сагайдачного –
434 824,00 грн.)
по КФК 6310 КЕКВ 3210
збільшити
асигнування
на
434 824,00 грн. (капітальні трансферти КП «БГВУЖКГ» на будівництво світлофорного об’єкта по
вул. Білогородська/Сагайдачного –
434 824,00 грн.)

по КФК 6060 КЕКВ 3210
зменшити
асигнування
на
124 000,00 грн. (капітальні трансферти КП «БГВУЖКГ» на впровадження
програми енергозбереження)
по КФК 6310 КЕКВ 3210
збільшити
асигнування
на
124 000,00 грн. (капітальні трансферти КП «БГВУЖКГ» на виготовлення проектів будівництва світлофорних об’єктів)
по КФК 6052 КЕКВ 3210
зменшити
асигнування
на
150 000,00 грн. (капітальні трансферти КП «Боярка-Водоканал» на
впровадження програми енергозбереження)
по КФК 7470 КЕКВ 3210
збільшити
асигнування
на
150 000,00 грн. (капітальні трансферти КП «Боярка-Водоканал» на
поповнення статутного фонду –
придбання насосів (частково)
по КФК 8600 КЕКВ 2281
зменшити
асигнування
на
378 648,00 грн. (виготовлення детальних планів територій – 358 648,00
грн. та виготовлення топографо-геодезичних робіт – 20 000,00 грн.)
по КФК 6430 КЕКВ 2281
збільшити
асигнування
на
196 051,00 грн. (розробка детальних
планів територій)
по КФК 0170 КЕКВ 3110
збільшити
асигнування
на
182 597,00 грн. (додаткове фінансування для придбання автомобіля –
100 000,00 грн. та оргтехніки –
82 597,00 грн. для потреб виконавчого
комітету)
по КФК 1010 КЕКВ 3132
зменшити
асигнування
на
189 072,00 грн. (на капітальний ремонт ДНЗ «Іскорка»)
по КФК 0170 КЕКВ 3132
збільшити
асигнування
на
189 072,00 грн. (капітальний ремонт
ДНЗ «Іскорка»)
Розпорядником коштів визначити виконавчий комітет Боярської
міської ради.
7. Внести відповідні зміни до додатків 1-7 «Рішення про затвердження міського бюджету на 2017 рік».
8. Контроль за виконанням даного
рішення покласти на першого заступника міського голови Шульгу В. В.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О. О. ЗАРУБІН

штрафів, пені, членських внесків)
по КФК 7212 КЕКВ 2610
збільшити
асигнування
на
20 000,00 грн. (поточні видатки КП
«Боярка-інформ» на придбання
оргтехніки )
по КФК 6052 КЕКВ 2610
збільшити
асигнування
на
250 000,00 грн. (поточні КП «БояркаВодоканал» на очистку свердловин)
по КФК 6030 КЕКВ 2610
зменшити
асигнування
на
2 051 200,00 грн. (дотація КП
«БГВУЖКГ»)
2. Встановити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі
1 381 200,00 грн., напрямком використання якого є передача коштів із
загального фонду до спеціального
фонду (бюджет розвитку).
3. Встановити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в
сумі 1 381 200,00 грн., напрямком
покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду
міського бюджету до спеціального
фонду (бюджету розвитку).
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
4. Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) за рахунок передачі
із ЗФ до СФ у сумі 1 381 200,00 грн.:
по КФК 7470 КЕКВ 3210
збільшити
асигнування
на
221 200,00 грн. (капітальні трансферти КП «Боярка-Водоканал» на
поповнення статутного фонду (121
200,00 грн. – розробка проекту автоматизованої системи диспетчерського управління техобладнанням,
100 000,00 грн. – придбання насосів
(частково)
по КФК 6310 КЕКВ 3210
збільшити
асигнування
на
168 000,00 грн. (капітальні трансферти КП «БГВУЖКГ» на реконструкцію системи газопостачання будинку за адресою: вул. Сєдова, 13)
по КФК 6021 КЕКВ 3210
збільшити
асигнування
на
412 000,00 грн. (капітальні трансферти КП «БГВУЖКГ» на проведення
капітального ремонту покрівлі за
адресою: вул. Лінійна, 30 (частково)
по КФК 4200 КЕКВ 3110
збільшити
асигнування
на
30 000,00 грн. (придбання меморіального барельєфу на честь Є. М.

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
Чергова 28 сесія
РІШЕННЯ № 28/854
від 30 березня 2017 року м. Боярка

2. Затвердити Положення «Про
провадження державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності м. Боярка».
3. Віднести до компетенції
комісії усі регуляторні акти, що
плануються приймати як рішеннями міської ради, так і рішеннями
міськвиконкому.
4. Доручити комісії розглядати
регуляторні акти, що встановлюють ціни (тарифи), з проведенням
обов’язкової економічної експертизи на предмет їх економічного
обґрунтування згідно з діючими
нормативними актами, а також залучати до підготовки таких актів
представників громадськості.
5. Зобов’язати КП «Боярка-інформ» оприлюднювати проекти та
регуляторні акти, відповідно до Положення.
6. Контроль за виконанням
цього розпорядження покласти на
постійну депутатську комісію з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, фінансів, бюджету,
соціально-економічного розвитку.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VIІ СКЛИКАННЯ
Чергова 28 сесія
РІШЕННЯ № 28/870
від 30 березня 2017 року м. Боярка
Про прийняття автомобільних
доріг у комунальну власність територіальної громади м. Боярка
Відповідно до ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення від 22.12.2015 р.
№ 3/28 «Про проведення інвентаризації доріг, що знаходяться в м. Боярка», з метою більш
ефективного
використання
автомобільних доріг, що знаходяться на території Боярської
міської ради та забезпечення
можливості їх ремонту та безпечної експлуатації, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Прийняти у комунальну
власність територіальної громади м. Боярка автомобільну дорогу за адресою: пров. Лісний.
2. Визначити балансоутримувачем даної дороги комунальне
підприємство «Боярське головне
виробниче управління житловокомунального господарства».
3. Провести комісії з інвентаризації доріг інвентаризацію
дороги, вказаної в п. 1 даного
рішення, з визначенням її балансової вартості.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови згідно розподілу
обов’язків та на постійну депутатську
комісію з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, благоустрою міста.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О. О. ЗАРУБІН
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Вихід з Єгипту
Історія виникнення свята
Пасхи сягає своїм корінням
у глибину віків. Щоб краще
зрозуміти і вивчити її, нам
доведеться звернутися до великої книги Біблії, а саме до
її частини під назвою «Вихід». У цій частині розповідається, що єврейський народ, перебуваючи в рабстві у
єгиптян, терпів від своїх господарів великих мук і утисків. Незважаючи на це, вони
сподівались на милість Божу
і пам’ятали про даний їм завіт і про землю обітовану.

Серед євреїв був один
чоловік на ім’я Мойсей,
якого Бог і обрав собі пророком. Давши в допомогу Мойсеєві його брата
Аарона, Господь творив через них чудеса і насилав на
єгиптян різні кари числом
10. Єгипетський фараон
довго не бажав відпустити своїх рабів на свободу.
Тоді Бог звелів ізраїльтянам ввечері заколоти на
кожне сімейство по одному
однорічному ягняті чоловічої статі і без вад. А кров’ю
його помазати двері свого

житла. Ягня потрібно було
з’їсти за ніч, не ламаючи
його кісток.
Вночі ангел Божий пройшов по Єгипту і повбивав
усіх єгипетських первістків
від худоби до людини, а єврейські житла не торкнув. У
страху фараон вигнав ізраїльтян з країни. Але коли ті підходили до берегів Червоного
моря, він схаменувся і погнався за своїми рабами. Однак Бог відвів води морські і
провів євреїв по морю, як по
суші, а фараон був потоплений. На честь цієї події з тих
пір і до цього дня євреї святкують Пасху, як звільнення
від єгипетського полону.
Жертва Христа
На цьому історія походження та виникнення
свята Пасхи не закінчується. Адже через багато
століть після описаної події на ізраїльській землі
народився Ісус Христос,
спаситель світу від рабства пекла над душами
людськими. За свідченням Євангелія, Христос
був народжений від діви
Марії і жив у будинку тесляра Йосипа. Коли йому
виповнилося 30 років, він
вийшов на проповідь, навчаючи людей заповідям
Божим. Через 3 роки він
був розп’ятий на хресті, на
горі Голгофі. Сталося це
після свята єврейського
Великодня в п’ятницю. А
в четвер була таємна вече-

ря, де Христос встановив
таїнство євхаристії, представивши хліб і вино, як
свої тіло і кров. Як і ягня
в Старому завіті, Христос
був заколений за гріхи світу, а його кістки також не
були зломлені.
Від раннього християнства
до середніх віків
Згідно
зі
свідченнями все тієї ж Біблії, після
смерті,
воскресіння
і вознесіння Христа на
небо історія святкування
Великодня розвивалася так:
після п’ятидесятниці Великдень святкували кожну неділю, збираючись за трапезою
і здійснюючи Євхаристію.
Особливо шанували це свято в день смерті і воскресіння Христа, який спочатку
випадав на день юдейської
Пасхи. Але вже в II столітті
християни прийшли до думки, що не личить здійсню-

вати Пасху Христову в один
день з євреями, які розіп’яли
його, і постановили відзначати її у наступну неділю
після юдейської Пасхи. Так
тривало аж до середніх віків,
поки християнська церква
не розділилася на православну і католицьку.
Пасха в наші дні
У сучасному житті святкування Великодня розділилася на 3 течії – православну, католицьку і
юдейську. Кожна з них обросла своїми традиціями
і звичаями. Але від цього
свято не стало менш урочистим і радісним. Просто
для кожного народу і навіть кожної людини воно
суто особисте і в той же час
загальне. І нехай це свято і
торжество з торжеств торкнеться і ваших сердець,
дорогі читачі. З Великоднем вас, любові та миру!

Шановні боярчани!
Християнські
церкви
міста
Боярка запрошують Вас відсвяткувати
разом з нами світле свято Христового
воскресіння.
16 квітня о 17:00 у місті Боярка у парку ім. Т. Шевченка відбудеться святкове пасхальне богослужіння. Ми разом
будемо співати, слухати Слово Боже, а
також молитися за мир у нашій країні та
наших сім’ях. Одразу після служіння на
Вас чекатиме святковий концерт, у якому візьмуть участь група «Квант», Валерій Короп, Олена Михайлова та інші.
Чекаємо Вас разом з Вашими сім’ями,
щоб розділити радість воскресіння нашого Господа Ісуса Христа!

Християнські церкви м. Боярка, с. Тарасівка
Церква ЄХБ «Навколо Христа»:
м. Боярка, вул. Білогородська, 56
Служіння проходять кожної
неділі о 10:00
Контактний телефон:
(097) 717-91-40
Дім молитви «Вівтар»:
м. Боярка, вул. Анатолія Пастернака (Високовольтна), 105
Служіння проходять кожної
суботи о 12:00
Контактний телефон:
(097) 212-12-76

Церква «Надія»:
с. Тарасівка, вул. Садова, 2
Служіння проходять кожної
неділі о 10:00 та о 18:00, а також
кожної п’ятниці о 19:00
Контактний телефон:
(097) 921-81-39

Церква «Спасіння»
м. Боярка, вул. Шевченка, 82
Служіння проходять кожної
неділі о 12:00
Контактний телефон:
(063) 876-75-69

Церква «Спасіння»
м. Боярка, вул. Незалежності, 63
Служіння проходять кожної
неділі об 11:00
Контактний телефон:
(066) 759-34-91

Церква «Божа любов»:
с. Тарасівка, вул. Київська, 41
Служіння проходять кожної
неділі о 10:00
Контактний телефон:
(097) 218-75-06

Церква «Світло Життя»
м. Боярка, вул. Миру, 70/15
Служіння проходять кожної
неділі о 10:00 та о 13:00
Контактний телефон:
(067) 903-21-62

Церква адвентистів сьомого дня
м. Боярка, вул. Садова, 11,
Служіння проходять: п'ятниця
о 19:00, субота о 10:00, 18:00
Контактний телефон:
(063) 050-65-65, (098) 050-65-65

Церква «Слово віри»
м. Боярка,
вул. П. Сагайдачного,30-а
Служіння проходять:
Четвер – 18:30
Субота – 15:00
Неділя – 11:00
Контактний телефон:
(066) 743-14-12
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Слово Пасха і вислів «Христос
воскрес!» давно відомі всім нам,
але чи всі достатньо глибоко розуміють значення цих слів і самого свята Великодня.

Слово Пасха в перекладі з івриту означає «пройти повз».
Це слово пов'язано з подіями, коли єврейський народ, що
знаходився в єгипетському рабстві, отримав від Бога повеління
вийти з Єгипту. В ту ніч, коли
перед виходом євреїв Бог послав
Свого Ангела-губителя знищити
всіх первородних дітей Єгипту,
щоб покарати за утискання євреїв, Бог дав повеління кожній
єврейській сім'ї заколоти молоде ягня, запекти його і з'їсти, а
кров'ю ягняти помазати двері
їхнього житла для того, щоб Ангел-губитель не зачепив у ту ніч
дітей євреїв. Саме це, принесене в жертву ягня і було назване
Пасхальним, а сама подія, яку
Бог повелів святкувати кожного року, була названа Пасхою. В
ту ніч Ангел-губитель пройшов
повз єврейські будинки, коли
бачив кров на дверях…
Після цих подій минуло

багато часу, впродовж тисячі
років євреї святкували свято
Пасхи. В образі ягняти, що було
принесено в жертву, вони бачили Месію, що скоро прийде,
адже Божі пророки неодноразово казали про це.
Через тисячі років в одній єврейській сім'ї народився
хлопчик, його народження було
незвичайним.
Біблія говорить нам про те,
що Янгол з'явився Діві Марії
та сказав про народження Сина
Божого і про Його призначення.
Коли
новонародженого
принесли в храм посвятити
Богу, до матері підійшов пророк та пророкував про Його велике майбутнє служіння…
Коли хлопчик підріс та досягнув тридцятирічного віку, він пішов до Йордану, щоб прийняти
хрещення від Івана Хрестителя.
Побачивши
Ісуса,
Іван
Хреститель сказав: «Ось Агнець
Божий, що на Себе гріх світу
бере…» (Іван 1:29)
Іван Хреститель каже про
нього, як про Агнця, якого євреї приносили символічно у
жертву протягом тисячоліть під
час святкування Пасхи. Це був
Ісус Христос.

Він взяв на Себе гріх усього
людства, це було Його призначення.
Слово Боже каже: «Бо так
Бог полюбив світ, що дав Сина
Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог
не послав Свого Сина на світ,
щоб Він світ засудив, але щоб
через Нього світ спасся. Хто
вірує в Нього, не буде засуджений, що не повірив в Ім'я Однородженного Сина Божого…»
(Івана 3:16-18)
Чому так важливо вірувати
в Сина Божого Ісуса Христа?
Тому що Він став за усіх нас
тією жертвою, що Бог Отець
приніс за наші гріхи.
Його пролита на Голгофському хресті Кров стала тим
символом крові, якою помазані
були двері єврейських будинків
там, в Єгипті. Саме Його Кров
змила нашу провину і недосконалість, і тепер виправдовує нас
перед Богом, якщо ми дійсно
віримо в Його жертву.
У Біблії написано: «... І майже все за Законом кров'ю очищується, а без пролиття крові

не має відпущення» (Евр. 9: 22).
Отже, щоб нас виправдати
перед Богом хтось повинен був
постраждати і пролити кров.
Жодна людина не була гідна того, щоб стати належною
жертвою за гріхи всього світу. Тому Бог Батько послав на
нашу землю Свого Сина, названого пізніше ім'ям Ісус Христос,
щоб Він взяв на Себе цю долю
і прийняв на Себе гріх усього
світу. Пізніше, Його схопили
наче лиходія і розіп'яли на хресті. Його смерть була болісною.
Його спочатку принижували,
били і пізніше прибили до хреста. По Його тілу текла кров.
Чому? «...Тому що без пролиття Крові не має відпущення...». Він пролив Свою Кров за
людей. Всі ці події відбувалися
дві тисячі років тому, якраз в
період святкування Пасхи. І як
в ці дні євреї їли пасхальне ягня,
приносячи його в жертву, так і
Ісус Христос був принесений в
жертву за гріхи.
Тепер, коли Ісус помер і воскрес на третій день, як і було про
Нього сказано, сила Його воскресіння, робить воскреслими і
всіх, хто вірить в Нього, як Агнця
Божого і Спасителя всього світу.
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Цей світлий ранок... Сонце пробудилось,
Своїм ясним промінням засіяло…
Природа ожила і звеселилась,
І всюди співи радісні лунали.
Прекрасний ранок. Все таке чудове!
Чому комусь у день цей сумувати?
Та йдуть жінки до гробу із журбою:
Ісус не з ними, він тепер розп’ятий.
І біль, і горе їхні душі крає:
Чому несправедливий світ й жорстокий?
Того, Кого любили, вже немає,
В душі печаль, тривога і неспокій.
Та раптом – що це? Відвалений камінь!
А гріб – порожній… Що могло би статись?
Їх світло осіяло: з неба ангел
Зійшов, щоб звістку радісну сказати:
«Христа між мертвими уже немає!
Дарма Його шукати в домовині,
Бо Він воскрес, відкрив всім шлях до раю,
Він переміг гріховні темні сили!»
Яка ж це радість – Спас воскрес із мертвих!
Співає радісно уся природа.
В жінок спокій і мир тепер на серці.
Ісус живий! Він Бог, Він Цар, Володар.

А тому, не традиції, шановані людьми, не фарбовані яйця або випечені паски наближають нас до Бога і
виправдовують нас перед Ним, а справжня віра в Ісуса
Христа як Агнця Божого, який помер за мої гріхи, і воскрес, щоб і нас одного разу привести до Бога Отця.
Кожен з нас повинен пізнати Ісуса Христа як свого
особистого Спасителя. Нам потрібно не тільки зрозуміти,
а й повірити, що Він є тією жертвою, яка принесена Богом для нашого відкуплення. Моя велика подяка Богу за
цю найбільшу жертву, це моя щира віра в Його Сина Ісуса
Христа, і ніщо інше не зможе задовольнити серце Бога!
Кожен з нас повинен прийняти рішення глибоко пізнавати Бога і Його Сина Ісуса Христа, а це пізнання починається для нас зі слів покаяння в наших гріхах, адже
не дарма Бог Батько віддав у жертву Свого єдиного Сина.
Про Ісуса Христа сказано ще: «...бо немає іншого
імені під небом, даного людям, що ним би спастися ми
мали» . (Діян. 4: 12) Це означає, що нічого більше Бог
Батько не прийме крім віри в Його Сина Ісуса Христа.
Ніяка інша релігія світу не зможе нас виправдати перед
Богом. Він віддав Свого Сина в жертву і тому ні філософія, ні релігії світу, ні навіть прагнення до добропорядної поведінки або шанування релігійних традицій не
зможе виправдати нас. Тільки віра в Ісуса Христа, який
помер і воскрес для нашого виправдання, врятує нас від
прийдешньої загибелі людства і суду Божого...
Коли я чую слова «Христос воскрес!», я відчуваю перемогу, здобуту Ісусом Христом над гріхами, прокляттям і самою смертю!
Для мене це не просто релігійні слова, які всі говорять
в день святкування Пасхи Господньої, це проголошення
Божої перемоги і в моєму житті, тому що я вірю, що Ісус
Христос помер за мої гріхи і простив мене, заплативши
за мене Своєю Кров'ю.
Святкування Пасхи Господньої – це щорічне нагадування людству про перемогу Господа Ісуса Христа
над смертю, якою було уражено все людство і про те, що
кожна людина може мати життя вічне, віруючи в Господа Ісуса Христа.
Отже, знову і знову хочеться сказати вам: «Христос
воскрес!» І почути у відповідь: «Воістину воскрес!» І дякувати разом з вами Бога Отця і Його Сина за Його жертву!

І я радію, серце так співає,
Така щаслива, як колись Марія.
В думках лечу до неба, слави раю,
Бо там Спасителя свого зустріну.
Христос воскрес! Хіба оце не чудо?
І Він царює у прекраснім небі.
Йому поклін складають усі люди,
Він все зробив для мене і для тебе.
Це все для мене… Я ж не варта, Боже,
За що мене Ти любиш і прощаєш?
І смуток мою душу не тривожить,
Немає сліз, і розпачу, й печалі.
Це Ти мені подарував спасіння,
Для мого щастя, мого оправдання.
Засяяло божественне проміння,
Відкрилися широко двері раю.
«Христос воскрес!» – я чую спів навколо,
Річки, степи про це розповідають.
Подяку щиру я складаю Богу,
Його Одного й велич Його славлю.
Коли б Він не воскрес – все було б марно,
Даремна проповідь, даремна віра.
І ми були б обтяжені гріхами,
Й не мали у житті своїм надії.
Христос воскрес! І ми колись воскреснем,
Щоб бути з Богом у прекраснім краї.
Життя там радісне й таке чудесне,
І я там буду, твердо вірю й знаю.
Мій друже, тяжко стомлений гріхами,
О, що для тебе значить воскресіння?
Ідеш без цілі і чогось шукаєш…
Невже не думав про своє спасіння?
Мій друже, знай: Ісус тебе чекає,
Таким, як є, до ніг Його схилися.
Для тебе Він воскрес, тебе прощає,
Воскресни й ти, за Богом йди, не бійся.
Тоді псалми чудові ти почуєш:
«Христос воскрес! У Ньому лиш спасіння».
У серці твоїм спокій запанує,
Радіти будеш славним воскресінням.
Діана Парипа
Матеріали надані Оргкомітетом
святкування 500-річчя Реформації
у Києво-Святошинському районі
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Вітаємо Кузьменка Дмитра Івановича з 90-річчям
З повагою, голова Боярської міської організації інвалідів війни та учасників бойових дій Володимир Нурищенко

ВЕСНА У РИТМАХ «ПАТЕФОНУ»

30 березня відбулось вже
традиційне для історичної частини міста, але вперше в актовій
залі Боярської ЗОШ № 5 засідання клубу для людей поважного
віку «Патефон».
Міський голова Олександр
Зарубін щиро привітав учасників заходу з приходом весни.
Приємним подарунком для усіх
присутніх жінок стало вручення вазонів з квітами, які цвістимуть не один день, а потім,
висаджені в грунт, будуть радувати око і надалі.
На «Патефоні», як завжди,
панувала тепла та невимушена
обстановка, чому сприяли солодощі та солодкі напої, а також
концерт за участі хору «Надія»,
ансамблю «Сузір’я», хореографічного колективу «Шанталь»,
співачок Алли Бібік, Наталії Горенко та Олени Дем’янової, автора-виконавця Сергія Мороза та
багатьох інших учасників заходу.
Перше у цьому році засідан-

ня клубу «Патефон» відбулось
23 березня в Будинку культури.
Тоді місія привітати з весною та
вручити членам клубу квіти припала секретарю Боярської міської ради Олексію Скриннику.
Вихованці творчих студій
Будинку культури та оркестр
народних інструментів «Мальви» Боярської музичної школи
подарували присутнім чудовий
концерт, до якого долучився
і хор «Надія». Приємною несподіванкою для «Надії» стало
отримання подяки від командира 1 механізованого батальйону 72 ОМБ Олександра Вдовиченка за підтримку особового
складу та волонтерську допомогу військовій частині.
Як повідомив міський голова Олександр Зарубін, на прохання жителів поважного віку
засідання клубу «Патефон» будуть відбуватися і надалі, щоб
якомога більше людей отримали змогу цікаво та змістовно
проводити час та спілкуватися.

ДО АВДІЇВКИ З ДОПОМОГОЮ

Депутат Боярської міської
ради від партії «Батьківщина»
Любов Лавріненко нещодавно
повернулась з Авдіївської промзони. Це далеко не перші її відвідини зони АТО. На прохання «Боярка-інформ» Любов Степанівна
розповіла про цю поїздку.
«18-19 березня волонтери
міста Боярка зорганізувалися
та відвідали бійців 1 батальйону
72 окремої механізованої бригади, які знаходяться в «нульовій зоні» в Авдіївці. Так армійці
називають крайні точки перед
позиціями ворога – «нуль».
Далі – територія, підконтрольна проросійським бойовикам.
Взагалі Авдіївка – це невелике містечко у Донецькій
області, де живе приблизно 20
тисяч мешканців. Ми заїхали з
боку приватного сектора. Звичайні сільські хати, людей дуже
мало, вони не дуже спілкуються
зі сторонніми особами.
Ми побачили територію, засипану уламками, осколками,
заповнену зруйнованими ангарами, будівлями, розбитими

машинами, цистернами, зі слідами вирв від вибухів. Не встигли приїхати, як пробили колесо
в машині.
У підвалі, який залишився
від зруйнованого триповерхового будинку, розмістилися бійці 1 батальйону 72 ОМБ.
Умови – жахливі. Стеля сиплеться, її підперли балками,
сплять у спальних мішках на
звичайних дошках. Найбільше
мене вразили порожні спальні
місця, які не займає ніхто, бо
це ліжка полеглих бійців. На
стіні – портрети цих 15 бійців,
які загинули під час запеклих
боїв під Авдіївкою.
Ми відвідали й інші приміщення батальйону, побували в траншеях, бліндажах.
Пересування по території обмежено – вона прострілюється снайпером.
Волонтери приїхали двома машинами. Одну з них –
Volkswagen Caravelle, спеціально придбану та відремонтовану
волонтерами, заповнили продуктами та гуманітарною допомогою і залишили на передовій.

Її ремонтував і переганяв на
фронт волонтер Костя Єгошин,
працівник КП «Боярка-Водоканал».
У наших волонтерів був документ, який дозволяє проїжджати через блокпости. Шлях
від Боярки до Авдіївки зайняв
14 годин. У Харкові до нас приєдналися інші волонтери, які
везли аптечки та іншу допомогу
бійцям.
Я везла допомогу, передану жителями с. Мироцьке, зокрема, від депутата райради від
«Батьківщини» Олени Гриценко: картоплю та інші овочі; від
небайдужих жителів м. Боярка:
печиво, цукерки, цигарки; одна
з релігійних громад передала
солодощі тощо. Окрім усього, я особисто вив’язала кілька
пар шкарпеток, додала устілки.
Депутат Боярської міської ради
від партії «Батьківщина» передав близько 100 кг м’яса, яке
було перероблене волонтерами. Треба було бачити, з яким
задоволенням наминали бійці
домашні ковбаси, буженину,
котлети та іншу смакоту.
Також було передано бійцям
газову плиту з балоном, вогнегасники, наколінники – все те,
що було записано волонтерами Артуром Козачуком та Наталією Ульяновою у переліку
необхідних речей. Боярські волонтерки Ольга Остапівна Інглятовська і Таїсія Григорівна
Бондар передали пошиту власноруч білизну.
Бійці — переважно молоді
хлопці віком від 23 до 33 років,
є й старші, але їх значно менше.
Мене вразило те, що попри втому, бійці знаходять час читати –
у них є власна бібліотека».
Тетяна Зубкова

БОЯРСЬКИЙ КОЛЕГІУМ НАГОРОДЖЕНИЙ ЗОЛОТОЮ МЕДАЛЛЮ

Боярський
краєзнавчий музей
запрошує відвідати
виставку Анни
Кшановської
«Кольорові
барви життя»,
яка триватиме до
21 квітня 2017року.
***
22 квітня о 13:00
у Боярському
краєзнавчому
музеї відбудеться
відкриття
персональної
художньої виставки
Олександра
Малінченка.

Нещодавно у Київському
Палаці дітей та юнацтва відбулася VIII Міжнародна виставка
«Сучасні заклади освіти», участь
взяли понад 700 учасників із 25
регіонів України і 14 країн світу.
У межах виставки відбулося нагородження переможців конкурсу з 9 тематичних номінацій із
врученням золотих, срібних та
бронзових медалей.

ОГОЛОШЕННЯ

22 квітня 2017 р. з 10:00 до 19:00
у приміщенні Боярського будинку
культури (м. Боярка, вул. Шевченка, 82-д) відбудеться відбірковий
кастинг шоу-проекту телеканала
СТБ «МастерШеф»
Запрошуємо всіх охочих до участі!

Боярський НВК «КолегіумЗОШ І-ІІІ ст. № 3» отримав
золоту медаль та диплом у номінації «Розробка та впровадження інноваційних проектів,
тренінгових технологій, програм і рішень для осучаснення
навчального процесу та підвищення рівня знань молоді».
У VIII Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти –
2017» взяли участь педагоги:
Посікера І. П. Види алгебраїчних рівнянь та методи їх
розв’язування: навчально-методичний посібник. – Боярка,
2017. – 41 с.
Савушкіна К. К. Програма
інтегрованого курсу «Фізика з
літературних джерел» для учнів
7-х класів - Боярка, 2016. – 16 с.
Прахніцька В. В. Перевірка
предметних компетентностей.

Практикум з природознавства
для учнів 5-х класів. – Боярка,
2017. — 40 с.
Прахніцька В. В. Природничі диктанти з природознавства
для учнів 5-х класів. – Боярка,
2017. – 42 с.
Карась Н. І. Уроки з навколишнього світу: навчально-методичний посібник / Н. І. Карась. – Боярка, 2017. – 84 с.
Карась Н. І. Учіть любити
маму : методичний посібник /
Н.І. Карась, Н.А. Ванькевич. –
Боярка, 2017. – 148 с.
Кучеренко В. В. Система
профорієнтаційної діяльності
у виховній роботі школи: мето-

дичний посібник / В. В. Кучеренко. – Боярка, 2017. – 29 с.
Кучеренко В. В. Впровадження тьюторських технологій в систему виховної роботи закладу:
методичний посібник / В. В. Кучеренко. – Боярка, 2017. – 42 с.
Світогляд дитини закладається саме в школі, тут формується особистість, її громадянська позиція та професійні
якості. Тож учителі Боярського
НВК «Колегіум – ЗОШ І – ІІІ
ст. № 3» і надалі створюватимуть умови для різнобічного
розвитку, виховання і соціалізації особистості, презентуючи
власні доробки.
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ВШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ ГЕРОЇВ УПА У «ПЕРЛИНКИ» – ЮВІЛЕЙ

30 березня вихованці Боярської школи бойового гопака «Шаблезуб» та дитячої школи вільної
боротьби м. Боярки за підтримки
Боярської міської ради відвідали єдиний у Київській області
пам’ятник воякам УПА, встановлений в с. Мигалки Бородянського
району Київської області. В цей
день тут відбувся урочистий захід,
присвячений вшануванню вояків
УПА, які віддали своє життя у боротьбі із червоними окупантами.
Про
історичні
події,
пов’язані з цим місцем, розповіла історик Марина Мірзаєва.
Саме в цей день – 30 березня
1944 року – у с. Мигалки відбувся бій УПА з НКВС та частинами Червоної армії. Загиблих у
боях упівців поховали у братській могилі біля с. Мигалки.
На місці бою розташована братська могила з дерев’яним хрестом та встановлено пам’ятний
знак, до якого учасники заходу
поклали квіти.

До присутніх звернулися
голова об’єднаної Пісківської
територіальної громади Анатолій Рудніченко, староста с.
Мигалки Лідія Корякіна, співзасновник ГО «Єдність нації»,
засновник дитячої школи вільної боротьби м. Боярки, член
«Національного корпусу» Костянтин Ващенко, директор Макарівського районного історико-краєзнавчого музею Віталій
Гедз та інші почесні гості.
У рамках культурної програми заходу київський поет, музикант та бард Олекса Бик виконав декілька повстанських та
своїх авторських пісень. А вихованці Боярської школи бойового гопака «Шаблезуб» вразили
всіх присутніх своїм показовим
виступом.
Представник військово-історичного клубу «Повстанець»
Микола Григоренко ознайомив
членів спортивно-історичного
десанту зі зброєю та спорядженням вояків УПА, а також розпо-

Свій справжній перший ювівів про їх побут. Усі присутні
на заході змогли ознайомитись лей – 10-річчя від дня створення
із автентичним строєм, який – відзначив зразковий дитячий
носили українські повстанці, хореографічний ансамбль «Перта зброєю. Для більш глибоко- линка» Боярської міської дитяго занурення у події 73-річної
чої школи мистецтв. Справжнє
давнини проведено історичний лекторій, під час якого юні яскраве велелюдне свято відбубоярчани мали можливість не лося 19 березня у приміщенні
просто переглянути виставку Боярської гімназії. У залі крім
зброї та спорядження, присвя- батьків, педагогів, друзів юних
чену Українській Повстанській танцюристів зібралися ще й поАрмії, а й потримати в руках чесні гості, адже відбувалося
автентичну зброю тих часів та не лише святкування, але й підотримати вичерпні відповіді на
твердження звання «зразкового
свої численні запитання.
На зворотному шляху бояр- колективу».
чани ознайомилися з мальовМає «Перлинка» свою леничими околицями с. Мигалки,
спробували себе у якості кана- генду. Вважалося, що богиня
тохідців, потренувалися у вмін- танцю Терпсихора, як її назині збирати та розбирати зброю. вали древні греки, відкриває
А також пообідали на природі людям істинну гармонію між
ситним кулішем та духмяними
зовнішнім та внутрішнім свішашликами. Відтак і сам захід, і
відпочинок на природі вдалися том, тілом і душею. Звичайно
ж, богиня багато танцювала,
на славу!
Ця поїздка відбулася завдя- але одного разу вона випадково
ки організаторській та спонсор- необережним рухом розірвала
ській підтримці ГО «Валькірія» своє коштовне намисто і сята ГО «Єдність нації» спільно із
Києво-Святошинським «Національним Корпусом». Завдяки
об’єднанню зусиль небайдужих
до долі України людей юні боярчани отримали унікальну можливість дізнатися про трагічні
сторінки історії Батьківщини,
які раніше ретельно замовчувалися, та побачити живописні
місця рідного краю.
Радіслав Кокодзей

ною майстерністю колективу,
які всі 10 років так плідно плекали талановиті педагоги – викладачі народно-сценічного і
бального танців Наталія Авраменко, Любов Красільнікова та
акомпаніатор Віктор Кучер.
Про популярність ансамблю
свідчить і наявність у колективі
груп для дітей різних вікових категорій, тому в колективі склалася традиція шефства старших
над молодшими дітьми. Аби
підсолодити цей урочистий та
хвилюючий день, від мерії Тетяна Кочкова подарувала учасникам великий торт та разом з
представником РДА Дмитром
Гончаренком привітала «Перлинку» й побажала вихованцям
та їх викладачам нової тренувальної зали. Адже танцювальна слава Боярки завдяки цьому
ансамблю розноситься далеко
за межі нашого регіону, оскільки на багатьох конкурсах вони
займають призові місця.

Провідали полеглих земляків

4 квітня члени Боярської міської організації ветеранів війни,
праці та Збройних Сил України під
керівництвом голови Лідії Хоменко провели «суботник» на старому
кладовищі, що по вул. Лікарняній.

Жінки
здійснили
прибирання могил боярчан, які
полягли на фронтах Другої
Світової. Зокрема, могилу легендарного льотчика Аркадія
Грабчака (1920-1944), який

ДУМА ПРО ВЧИТЕЛІВ

2 квітня 2017 року в Боярському будинку культури відбулася презентація документального фільму
«Дума про вчителів» про унікальне
подружжя вчителів Івана та Ірину Коваленків. Іван Юхимович –
це шістдесятник, поет-дисидент,
політв’язень радянських таборів,
Ірина Павлівна – людина, яка допомогла йому вистояти.
Робота над фільмом тривала довгих 10 років. Його створення стало можливим завдяки боярчанам, які збирали
кошти на цю документальну
стрічку. «Я дуже вдячна всім,

хто організаційно та фінансово долучився до створення
фільму про моїх батьків», –
сказала з цього приводу донька героїв фільму Марія Кириленко.
Понад 40 імен благодійників
перераховано в титрах фільму.
Цей творчий проект – яскравий
приклад успішної громадської
ініціативи. Все почалося з палкого бажання відомого хірурга
Володимира Вітюка. Саме він
знайшов талановитого режисера Богдана Гнатюка та ініціював збір коштів у боярській
громаді.

здійснив 1313 бойових вильотів. А ще – братську могилу, в
якій знайшли свій спочинок
останки десятків людей, що
загинули восени 1943 року під ючі перлинки розсипалися по
час бомбардування фашист- всьому світові. Одна з них доським літаком цивільного котилася й до нашої Боярки.
ешелону на станції Боярка.
Так і народилася танцювальна,
І вже наступного дня – 5 талановита й невгамовна «Перквітня – ветеранський трудо- линка».
вий десант вирушив до залізОкремо слід зупинитися
ничного мосту на станції Бо- на гостях свята: Представярка. Адже саме тут наступний ник атестаційної комісії, прооб’єкт прибирання – пам’ятник відний методист хореографії
воїну-визволителю.
Київського обласного центру
народної творчості та культурНа етапі монтажу та озву- но-освітньої роботи, голова
чення фільму громадську ініці- Київського обласного осередативу підтримала Києво-Свя- ку національної хореографічтошинська районна державна ної спілки України, заслужена
адміністрація та Боярська міська рада. Це приклад того, як артистка України Віра Синєяскрава і благородна ідея здатна ок; начальник відділу культуоб’єднати громаду і владу, лю- ри, національностей та релігій
дей різних поглядів, українців з Києво-Святошинської
РДА
різних куточків світу.
Дмитро
Гончаренко;
заступник
Перед початком показу виступили Марія Кириленко, Воло- міського голови з соціальних
димир Вітюк та автор численних питань Тетяна Кочкова; запісень на вірші Івана Ковален- служений працівник культури
ка композитор Олег Саліванов.
Після перегляду фільму у фор- України; доцент кафедри хомі «вільного мікрофону» своїми реографії Національної акадедумками, враженнями та спога- мії керівних кадрів культури та
дами ділилися всі охочі: поетеса мистецтв Наталія Корисько;
Леся Коваленко, учениця Івана голова циклової комісії хореЮхимовича Ганна Дика, голова ГО «Боярського Мистецького ографічних дисциплін КанівБратства» Тетяна Зубкова, екс- ського коледжу культури і мисдиректор Боярського краєзнав- тецтв Уманського державного
чого музею Любов Кравченко, педагогічного університету ім.
народний депутат України (1990–
1994 рр.) Олександр Нечипоренко П. Тичини Тетяна Пазіненко;
викладач фахових дисциплін
та багато інших.
Міський голова Боярки Олек- кафедри народної хореографії
сандр Зарубін також був того дня Коледжу культури і мистецтв,
в залі. Заступник міського голови
Тетяна Кочкова висловила спільну комунального вищого навчальдумку: «Я вважаю, що презентацію ного закладу Київської облради
цього фільму потрібно провести в керівник ансамблю народного
кожній школі перед цьогорічним танцю «Калинонька» Василь
Молодіжним мистецьким фестиваСтаровойтов. Усі вони разом
лем імені Івана Коваленка».
Радіслав Кокодзей насолоджувалися хореографіч-

На сцені ж відбувався не
концерт, а справжня феєрія, маскарад, від різнобарв’я
костюмів миготіло в очах, а
танці різних народів, стилів
та епох змінювали один одного. Найзворушливішими були
вихованці молодшої та підготовчої студій, які виходили
на сцену то в образі ягняток,
то метеликів, а юні танцюристи не лише презентували
традиційні українські танці,
але й ставили хореографічні
сценки, виконували сольні та
дуетні номери. Безперечно,
яскраві, колоритні виступи
юних танцюристів – це лише
вершина айсберга, за якою
схована кропітка робота цілої
плеяди творчих людей, зокрема і дизайнера сценічних
костюмів Людмили Бардашевич, оскільки образи, що втілювалися на сцені для різних
вікових груп, вражали своєю
вишуканістю та елегантністю.
Відчувається, що всі у цьому
колективі на своєму місці.
Вразили публіку та зірвали шалені оплески незвичайна
група особливої вікової категорії «30+», яка складалася із
не менш обдарованих мам, вихованців «Перлинки», які виконали запальні українські та
циганські танки. Це зайвий раз
підтвердило, що усі в цьому ансамблі єдина родина, попереду
в якої лише нові звершення!
Ольга Городня
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«ГОЛОСІЇВСЬКА ВЕСНА» ЗАБУЯЛА У БОЯРЦІ ВІДЧУЙТЕ ЧАРІВНИЙ ПОДИХ ЛІТА
І хоча до літа ще декілька
кроків, але, переступивши поріг
гостинного Боярського краєзнавчого музею, одразу потрапляєш
у спекотний полудень та освіжаючий морський бриз, які немов
випромінюють картини нашої
землячки Анни КшановськоїОрлової.

Недаремно весна, а особливо
рання, вважається порою розквіту й оновлення природи, адже
у цей час збільшується світловий
день і поліпшується настрій від сонячних днів, яких так бракувало
взимку. Саме в цей період відбувається й підвищення енергії, пошук її виходу, у тому числі, й творчості. Саме такими заповзятими
виявилися студенти Боярського
коледжу екології і природних ресурсів, які провели у своєму навчальному закладі масштабний
захід, а саме 17-й Міжнародний
фестиваль художньої творчості
«Голосіївська весна – 2017».
Заповнена вщерть зала свідчила про неабиякий інтерес
студентів, викладацького складу та гостей коледжу до цього
мистецького заходу, до якого,
відчувається, ретельно готувалися, адже за підсумками проведення фестивалю в різних
навчальних закладах аграрного
спрямування різних регіонів
України, відбудеться підсумковий гала-концерт, де й визначать переможців.
Про всю серйозність моменту свідчило й поважне журі

у складі: директора коледжу
Розпочавши з класики – інС. Кропивка – голови журі, та сценізації твору С. Васильченка
членів комісії – начальника «На перші гулі», драматичний
відділу регіонального розвитку, гурток «Берегиня» – керівник
дистанційної освіти та заочного Т. Маліновська, переніс зал у
навчання О. Єресько; старшого патріархальну сім’ю українськовикладача кафедри культуроло- го селянства, у якій зростала догії НУБіП України Л. Шкварун; чка. Вже назва твору свідчить,
зав. навчально-методичним ка- аби потрапити на перші вечорбінетом Н. Гапонюк; координа- ниці, юній Оленці та її коханому
тора фестивалю І. Гетманьчик.
Тимішу довелося проявити неНа святковій сцені одні ви- абиякі хитрощі та здібності. Зал
конавці змінювали інших, щоб співпереживав героям та пирхав
продемонструвати свою твор- сміхом, коли актори майстерно
чість у різних жанрах – акаде- відображали кожен типаж героя.
мічному, народному, естрадЗакружляв у ритмі різних
ному, які оцінювалися за хореографічних композицій хоп’ятибальною шкалою – вчас- реографічний колектив «Проний початок та дотримання лісок», а літературн-музична
хронометражу концерту, по- композиція «Мама і сини» у
будова та темпоритм концерт- виконанні «Берегині» поєднаної програми, різножанровість ла воїнів Другої світової війни
та оригінальність, художнє з нинішніми захисниками Віоформлення афіші, програм та тчизни.
сцени, враховувалась навіть поБуло багато гарної музики,
ведінка та етика студентів під співів та танців, але найголовчас концерту.
ніше – у залі панувала дружня
Проте варто визнати, що все атмосфера і повна взаємодія
в наших юних майстрів сцени глядацької зали з артистами.
було на високому професійно- Тож бажаємо нашим юним кому рівні, старалися всі: й во- лежанкам лише перемог!
калісти й хореографи й актори
Ольга Городня
драматичного жанру.

ПЕРЕВІЗНИКИ ВИМАГАЮТЬ.
ВЛАДА ВІДПОВІДАЄ

ЯК ЗМІНИТЬСЯ
ЦІНА НА ОВОЧІ

Більш як сотня водіїв і власників приміських маршрутних
таксі зранку 5 квітня пікетували Київську обласну державну
адміністрацію.

Ціни на імпортну ранню капусту
в Україні почали знижувати. Велику
партію капусти завезли з Македонії.
Стартові ціни на продукцію були 3740 грн/кг. Протягом останнього тижня ціни на імпортну капусту зменшили майже на 10 %. Сьогодні її можна
придбати за ціною 34-36 грн/кг.
Капусту від українських виробників продають дорожче. Ціна кілограма від 45 грн. Везуть її із Західної
України.
«Головка капусти коштує в середньому 30-35 гривень. Охочих купити зелень надзвичайно мало. Тому
змушені тримати високу ціну. Якби
зріс попит і зрізана капуста постійно
продавалася, вона була б дешевша», кажуть українські виробники.
Піком купівлі молодих овочів
вважали Великдень і травневі свята.
Цього року виробники побоюються
зменшення попиту на овочі.
«Ми побачили пік економії на
харчах. Люди намагаються не купувати нічого зайвого. Цього року навіть на Великодні свята робитимуть
мінімальну кількість закупок. Люди
братимуть м’ясо, сири, яйця і молокопродукти. Більшість не купуватиме дорогих овочів», - стверджують
бізнес-експерти.
Торік молоду капусту на оптових ринках продавали по 27-28
грн/кг. Роздрібна ціна доходила
до 45 грн/кг.

Вони поставили намети й
погрожували спалити автобус у центрі міста. Перевізники вимагали відшкодовувати
їм гроші за проїзд пільговиків,
бо нині перевозять їх власним
коштом. Також хочуть, щоб
маршрути розподіляли на конкурсній основі. А ще – не примушували їх знижувати ціни на
проїзд.
Свою позицію щодо цін
на проїзд у маршрутних таксі
озвучили в Київській обласній
держадміністрації. Кажуть, що
готові до спільного пошуку варіантів – як здешевити проїзд,
запровадити програми відшкодування за проїзд пільговиків
та боротися з нелегальними
маршрутниками.
Київська обласна державна
адміністрація уважно розглянула
звернення частини автоперевізників і заявляє, що діє виключно

в межах чинного законодавства і
згідно з його вимогами.
Управління
інфраструктури
облдержадміністрації
діє на виконання рішень суду
про перегляд результатів конкурсу. Посадові особи обласної державної адміністрації
зобов’язані виконати рішення
суду і закон не передбачає жодних альтернатив. При цьому
слід зауважити, що адміністрація не зверталась до суду в якості позивача, а змушена забезпечувати виконання судового
рішення, сторонами якого були
компанії-перевізники.
Київська обласна державна
адміністрація відкрита до конструктивної співпраці задля
пошуку варіантів здешевлення
вартості проїзду, в тому числі
впровадження програми відшкодування проїзду пільгових
категорій та боротьби з нелегальними перевізниками. В той
же час існує група автоперевізників, які не бажають працювати в умовах прозорого ринку,
в якому влада гарантує рівність
прав для всіх учасників.

Відкриття виставки відбулося 1 квітня і відповідало цьому

поспіль Анна КшановськаОрлова бере участь у проекті
Folk-Ukraine з розфарбування
у авторському стилі великодніх
писанок, які потім експонуються у Софіївському Соборі.
Лише цей невеликий послужний список художниці
свідчить, що людина вона непересічна, не консервує свій
талант, а ділиться ним з усіма
охочими, проводячи майстер-

веселому дню. Винуватиця торжества була з різнокольоровими повітряними кульками, що
їй вже встигли подарувати шанувальники творчості, скрізь
відчувалася легкість і невимушеність у спілкуванні, адже
таку позитивну енергетику випромінювала й сама художниця.
Всі ніби зібралися на гостини
до давньої подруги. Урочисте
відкриття виставки розпочалося зі зворушливого привітання
дитячого оркестру українських
народних інструментів «Мальви» Боярської дитячої школи
мистецтв під керівництвом Наталії Прокопчук.
До невеликої затишної зали
краєзнавчого музею завітали
небайдужі до мистецтва люди,
які знайомі з мисткинею й ті,

класи у ЦСПР. Саме тому невелика картинна галерея музею
заледве вміщала усіх, хто хотів
долучитися до мистецтва Анни.
Привітати нашу талановиту
землячку завітали її друзі, шанувальники та всі, кому не байдужа доля нашого мистецтва.
У привітальних виступах, які
пролунали від заступника міського голови Тетяни Кочкової,
голови ГО «Боярське Мистецьке Братство» Тетяни Зубкової,
поетеси та журналіста Аліни
Третяк, громадського діяча
Марії Кириленко та засновниці організації «Боярський простір» (членом якої є й художниця) Наталії Серватович, митців:
Андрія Ткаченка, Ніни Знови,
Володимира Цепляєва, Валентини Плахотнюк, Володими-

хто знайомий з творчістю Анни
віртуально, адже її картини
можна побачити в інтернеті та
на персональних виставках, які
вже вдруге відбуваються саме
у цьому закладі. Вона також
учасниця багатьох колективних
виставок в Україні та за кордоном. Художниця є переможцем
конкурсу Ukrainian Art Week у
номінації «Натюрморт», а також отримала нагороду Golden
Eagle в категорії «Імпресіонізм»
за участь у виставці, яка проходила в Нью-Йорку в West
Park Art Gallery. Напередодні
ж Великодня уже кілька років

ра Вишняка було висловлено
слова захоплення творчістю та
побажань, настанов не зупинятися на досягнутому. Дуже
теплим був виступ першого
учителя малювання майбутньої художниці Павла Баламаджі, саме його настанови вона
запам’ятала на все життя.
Якщо хочете поринути у
світ Середземномор’я, посидіти у прихистку дерев та помилуватися чарівними квітами,
вам у Боярський краєзнавчий
музей. Виставка триватиме до
21 квітня.
Ольга Городня

СПОРТ

7 квітня 2017
№8 (315)

ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ СПОРТУ В ДІЇ

Як розповів директор Боярської міської ДЮСШ Володимир
Сафонов, у рамках Програми підтримки розвитку спорту на 2017
рік передбачено придбання спортивної форми та спортінвентарю
для секцій міської ДЮСШ. Причому кошти досить таки солідні: по
15 тис. грн. на кожну з 15 діючих
секцій! І Програма вже працює!
14 березня міський голова
Боярки Олександр Зарубін та
директор Боярської ДЮСШ
Володимир Сафонов завітали на тренування найменших
(2010-2012 р. нар.) футболістів
Боярки – вихованців тренерів Романа Морозова та Ігоря
Рудюка, які працюють на базі
школи «Виноградник». Гості подарували футбольні м’ячі,
балансири для тренування вес-

тибулярного апарату та інший
спортивний інвентар. Всі подарунки були відразу ж апробовано дітьми, які були від них у
захваті!
24 березня ВК «Максимум» отримав з рук директора
Боярської міської ДЮСШ Володимира Сафонова сучасні
волейбольні м’ячі, які їм вже
знадобилися наступного дня.
Адже 25 березня ВК «Максимум» вирушив до Житомира
для участі у Чемпіонаті Західної ліги.
Надзвичайно врожайним на
подарунки був день 27 березня.
Зокрема, відбулося вручення
нової футбольної форми вихованцям секції футболу Боярської міської ДЮСШ, яка працює на базі Боярської гімназії.
Як зазначили тренери Сергій
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Знакова перемога ВК «Боярка»

Бабурін та Ігор Рибіннік, їхні
вихованці (2008-2009 р. н.) цього року вперше в своєму житті
візьмуть участь у Чемпіонаті
м. Києва з футболу. Нові комплекти (спортивні костюми, куртки-штормовки та зручні рюкзаки) виявилися дуже доречними.
Подарунки від Боярської
міської ради юним футболістам
вручили заступник міського голови Тетяна Кочкова та директор Боярської ДЮСШ Володимир Сафонов. Цей день надовго
запам’ятає воротар команди Захар Хижняк. Адже саме 27 березня 2017 року хлопчина дав
своє перше спортивне інтерв’ю
для теленовин.
2 квітня на базі Київського
27 березня Боярська місь- спортивного ліцею-інтернату відка рада за безпосердньої участі бувся фінал відкритого чемпіоміського голови Олександра нату м. Києва з волейболу серед
Зарубіна, заступника місько- чоловічих команд ІІІ Дивізіону
го голови Тетяни Кочкової та столичної ліги у сезоні 2016-2017.
директора Боярської ДЮСШ
Владимира Сафонова передаУчасником фіналу став і
ли для дітей, що тренуються в наш волейбольний клуб «Босекції Таеквон-До ІТФ на базі ярка», який у нелегкій боротьбі
ЗОШ № 4 спортивний інвен- таки виборов ІІІ місце!
тар. Як розповів тренер – майЯк розповів капітан команстер спорту України, володар ди Олександр Красножон, ця
чорного поясу ІV дану Богдан перемога була надзвичайно
Мельниченко, це – боксерські важливою для ВК «Боярка».
мішки, кріплення на стіну, по- Адже завдяки їй боярська кодушки, ракетки та лапи для на- манда вийшла вищий рівень,
працювання точності й сили перейшовши до 2 дивізіону.
ударів. Весь інвентар високо- «Ми дякуємо всім, хто допоякісний, переважно імпортного магав та підтримував нашу ковиробництва TM GREEN HILL. манду протягом року і щиро
Вручаючи подарунки, за- сподіваємося, що наша плідна
ступник міського голови Тетяна Кочкова особисто привітала
Марину (чемпіонку Європи
2015 та срібну призерку Європи
2016 року) та Дмитра (неодноразового чемпіона України) Мецгерів, які у складі національної
збірної України з Таеквон-До
ІТФ у квітні вирушать до Англії (Ліверпуль) на Чемпіонат
Європи 2017. Комплекти індивідуального спортивного спорядження для проведення поєдинків знадобляться їм вже на
найближчих тренуваннях.
Радіслав Кокодзей

співпраця продовжиться для
загальної користі», – закінчує
розмову Олександр.
Переможці, крім медалей
та кубків, отримали ще й цінні
призи та подарунки. А боярчанина Володимира Перейму
було визнано кращим гравцем
чемпіонату. І це – ще одна перемога ВК «Боярка».
Черговий сезон класичного волейболу закінчено. А наступний, в якому ВК «Боярка»
гратиме вже в 2 дивізіоні, розпочнеться з вересня й триватиме до травня 2018 року. Але
відпочивати – не на часі, адже
розпочинається сезон пляжного волейболу, тому попереду – нові ігри, нові зустрічі й
нові перемоги!

Подарунок ювіляру –
футбольний турнір

ЮНІ ХУДОЖНИКИ ЗАВІТАЛИ ДО ГІМНАЗІЇ
31 березня на полі для міні-футболу біля Боярської ЗОШ
№ 1 відбувся футбольний турнір,
присвячений 70-річному ювілею
тренера-викладача І категорії
відділення футболу КЗ КОР «Київська обласна дитячо-юнацька
спортивна школа» Олександра
Зубавленка.

3 квітня у фойє Боярського
НВК «Гімназія – ЗОШ І ст.» відбулось відкриття виставки робіт
вихованців художньої студії Юрія
Горбачова.
Свої роботи виставили: Єлизавета Савицька (12 р.), Катерина Івашко (14 р.), Владислава
Чубенко (11 р.), Єлизавета Олефіренко (10 р.), Назар Шевчук

(14 р.), Олександра Шофаренко
(11 р.), Марія і Дарія Хондожко
(по 11 р.), Анна Козачук (13 р.),
Марія Распутная (10 р.), Маргарита Ковтун (10 р.), Ольга
Понько (10 р.), Марія Горбачова (9 р.), Тамара Гончарова
(9 р.), Карина Соколенко (8 р.),
Ярослава Єдакова (5 р.).
Наставник представив присутнім гімназистам своїх вихо-

ванців, розповів про те, за який
час вони досягли таких успіхів
і закликав дітей до творчої самореалізації у мистецьких напрямках, які найбільше припадають до душі.
Директор Боярської гімназії Світлана Сушко привітала
учасників виставки та побажала
їм великих творчих успіхів.
Тетяна Зубкова

Олександр Зубавленко –
жива легенда боярського, районного та, мабуть, і всього
українського футболу. Першим
тренером Олександра Зубавленка був Василь Сухарєв – учасник «матчу смерті». Свого часу
Олександр Зубавленко грав
у збірній Радянського Союзу.
Після отриманої травми з 1974
року розпочав відлік свого тренерського стажу. Понад 60 років
прожив у Боярці, де працює й
зараз, навчаючи хлопчаків премудростям мистецтва футболу.
З такою почесною датою
Олександра Дмитровича привітали представник управління
молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації
Олександр Моспан, голова Києво-Святошинського
район-

ного осередку НОК України
Тарас Добрівський, голова Києво-Святошинської районної
федерації футболу Валерій Чалий, голова комітету спостерігачів арбітражу Сергій Пасько, директор КЗ Київської
обласної ради «Київська обласна ДЮСШ» В’ячеслав Сидоренко та інші почесні гості.
У чемпіонаті взяли участь
команди юних футболістів з
Боярської ЗОШ №1 (тренер –
Олександр Макосій), Києво-Святошинської районної ДЮСШ
м. Боярки (тренер – Олександр
Зубавленко) та Києво-Святошинської районної ДЮСШ
с. Тарасівка (тренер – Володимир
Романовський). Незважаючи на
холодний дощ того дня, юні футболісти порадували ювіляра і всіх
присутніх красивою професійною грою, і заслужено отримали
пам’ятні кубки та медалі.
А ми приєднуємося до численних вітань і щиро зичимо
нашому землякові Олександру
Дмитровичу Зубавленку міцного здоров’я і довгих років плідної праці на благо рідного міста
в царині спорту.

Калейдоскоп
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У БОЯРЦІ ВІДКРИТО ПАМ’ЯТНИК ГЕРОЯМ

27 березня у парку Перемоги
відкрито пам’ятник Героям Небесної Сотні та полеглим бійцям АТО.
В
урочистостях
взяли
участь: голова Києво-Святошинської районної державної
адміністрації Мирослава Смірнова, голова Києво-Святошинської районної ради Вадим
Гедульянов, Боярський міський
голова Олександр Зарубін, учасники АТО, депутати Боярської
міської ради та громада міста.
Чин освячення пам’ятника
звершили настоятель СвятоПокровської парафії отець Димитрій Присяжний та настоятель храму на честь ікони Божої
Матері «Неопалима купина»
отець Максим Кравчук.
«Події Революції Гідності, – звернулася до присутніх

Мирослава Смірнова, – це не
тільки урок для нас, українців,
це урок і для наших сусідів. Ті
молоді люди, які вийшли з акціями протесту в Москві та Мінську кілька днів тому, вірять у
справу, яку робимо ми, та у ті
цінності, які відстоює український народ. Я дякую кожному, хто сьогодні на своєму місці
допомагає нашим мужнім військовим, хто вірить у потужну
Україну, яку сьогодні ми будуємо.
А також вклоняюся нашим захисникам, яким ми завдячуємо
життям. Вічна пам'ять полеглим
героям. Вірю, що вони у кращому
світі спостерігають за нами».
Також слова подяки українським героям висловив Вадим
Гедульянов: «Я дякую нашим
героям та їхнім родинам за патріотизм і віру в Україну. За те,

Гороскоп

що сьогодні нашу армію поповнюють свідомі хлопці, які
виконують свій обов'язок перед
державою. Сьогодні наше завдання – захистити ідеали, за які
боролися герої. Щасливий, що
цей меморіал, сповнений символізму і духовності, встановлений саме у Боярці».
Міський голова Олександр
Зарубін наголосив, що дата відкриття пам’ятника невипадкова. Саме 27 березня загинув
учасник АТО – боярчанин Станіслав Дерев’янко. «На жаль,
нашу Боярку не оминуло горе.
Рік тому на Сході загинув наш
земляк. Цей пам’ятник встановлено на честь сучасних українських героїв, які проливають
свою кров та віддають життя за
незалежність України», – наголосив Олександр Зарубін.
Символічно під час покладання квітів у небо випурхнули
білі голуби, ніби душі полеглих
героїв, які здійнялися в небо,
щоб у небесній варті стояти на
сторожі рідного краю.
Автор пам’ятника – скульптор, член Національної спілки художників України, заслужений художник України
Олександр Радіонов. «Постать
ангела символізує собою Воїна-захисника.
Пам’ятник
встановлено саме на честь таких воїнів, які, віддавши своє
життя за Батьківщину, стали до
лав небесного воїнства, і в такій іпостасі захищають рідний
край», – розповів Олександр
Аркадійович.

РЕКЛАМА
Подається мовою оригіналу

Втрачений
військовий
квиток, виданий
Захаренку Петру
Миколайовичу,
вважати
недійсним.

Наша продукція – на
будь-який смак, на
будь-який гаманець.

Щоп’ятниці

діють акційні ціни.
Завітайте до
нашого магазину за
адресою: м. Боярка,
вул. Білогородська, 25

Втрачений
диплом серії
КВ № 31354298
про закінчення
Національного
медичного університету імені
О. О. Богомольця,
виданий
Шевченко
Олені
Миколаївні
27 червня 2007
року,
вважати
недійсним.
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Овен
Зірки радять не метушитися, а чітко спланувати
свій час, щоб продуктивно справлятися з поточними обов’язками, не відмовляючи собі у відпочинку
і розвагах. Ймовірне знайомство з людиною, яка
може стати вам близькою і дорогою. Зустрічі з однодумцями допоможуть розкрити свій потенціал.
Телець
Ваша життєрадісність стане потужним двигуном,
який буде підштовхувати вас все ближче до мети.
Реалізувати найсміливіші плани буде легко, якщо не
витрачати свою енергію на дрібниці. Цей період подарує нові ідеї, надії, знайомства. Вимкніть розум і
слухайте своє серце.
Близнюки
Ви здатні створити справжній шедевр або втілити в життя нову геніальну ідею. Не варто обмежувати
себе і стримувати свій потенціал в межах соціальних
рамок. Відкиньте стереотипи і чиніть так, як велить
серце. Мотивацією може стати успіх, яким ви зможете насолоджуватися вже в кінці місяця.
Рак
Цілком можливо, що ви виявите у себе новий
талант і здібності, про які раніше і не підозрювали.
Спробуйте свої сили на даному напрямку. Є ймовірність того, що в цій області ви знайдете себе і зробите свій бізнес. У професійній сфері життя можна
розслабитися. На роботі все буде стабільно і злагоджено.
Лев
Може трапитись подія, яка кардинально переверне ваше життя. Всі сумніви відійдуть на другий
план і потім повністю зникнуть. Вам і так не позичати впевненості у власних силах, але зараз вона
ще більше зміцниться. Настав прекрасний час для
творчості і самопізнання. Насолоджуйтесь тим, що
маєте.
Діва
Настає радісний і приємний період, але для цього доведеться докласти чимало зусиль і гарненько
попрацювати. Все, до чого ви доторкнетеся, перетвориться в «золото». Тому, якщо у вас виникають
якісь думки та ідеї, не варто ховати їх передчасно,
вони цілком мають право на життя і здатні принести
вам непоганий прибуток.
Терези
Ваша комунікабельність приверне увагу інших
людей, зокрема, представників протилежної статі. Вам випаде можливість реалізувати свою давню
мрію. Будьте уважнішими до знаків Долі, які підкажуть, що ваш зоряний час настав. З’явиться маса
можливостей для самореалізації і розкриття творчого потенціалу.
Скорпіон
Вам варто зайнятися вирішенням робочих питань
і навести порядок у своїх документах. Не залишайте
незавершених справ, які можуть перешкоджати досягненню вашої мети. Також варто попрощатися зі
старими речами, які ви давно не наважувались викинути. Позбувшись старого, ви звільните місце для
нового.
Стрілець
У вас спокійний і гармонійний період. Не сидіть
у чотирьох стінах. Вас чекає маса пригод, нові знайомства та враження. Проводьте якомога більше
часу поза домом, розширюйте своє коло спілкування.
Долучайте рідних до своїх розваг. Всі робочі справи
будуть успішно і досить швидко вирішуватися.
Козеріг
Проявіть винахідливість і не стримуйте свої
творчі пориви. Ймовірно, що в вас спить якийсь
талант, завдяки якому ви зможете домогтися своїх
цілей. Спробуйте щодня виконувати кілька справ,
які зроблять вас кращими і наблизять до мети. Ви
будете пишатися собою і це почуття не дозволить зупинитися на досягнутому.
Водолій
Період принесе вам перші плоди наполегливої
праці, що стане чудовою мотивацією для подальших
старань. Але розслаблятися не слід, тримайте всі під
контролем. Стабілізація фінансового стану додасть
ще більше впевненості в своїх силах. Ті з вас, хто шукав стабільну роботу, врешті-решт знайдуть її.
Риби
Настане час здійснення бажань. Пам’ятайте, що
ніхто не буде вас цінувати, якщо ваша самооцінка
буде нижче необхідного рівня. На роботі у вас спокійний період. Не варто брати на себе відповідальність за справи, які не входять до вашої компетенції.
Виконуйте свою роботу, чітко дотримуючись посадової інструкції.
Відповідальність за достовірність публікацій в газеті несуть автори
та рекламодавці. Редакція не листується із читачами та залишає за собою
право скорочувати, редагувати та ілюструвати публікації на власний розсуд.
Передрук матеріалів дозволяється тільки за письмовою згодою редакції.

