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СЛОВО МЕРА

На мою думку, тіль-
ки об’єднання дозво-
лить місту розвиватися 
та отримати нові мож-
ливості. Перш за все, 
це стосується бюджет-
них надходжень, яких 
за нинішніх умов ледве 
вистачає на обслуго-
вування комунальної 
власності, мереж, при-
бирання та благоустрій 
міста, утримання апара-
ту виконкому тощо.

Бюджет у розмі-
рі 41 млн. грн. не доз-
воляє місту нормаль-
но розвиватися. Тому 
об’єднання було і зали-
шається пріоритетним 
завданням, адже після 
завершення цього про-
цесу бюджет міста скла-
датиме 160 млн. грн. 
Тому ми готові долати 
труднощі.

Трохи про роботу ко-
мунальних служб. Не-
щодавно було призна-
чено нового виконувача 
обов’язків директора 
КП «Боярка-Водока-
нал» Сергія Хижняка. 

Перед ним поставлено 
дуже важливі і навіть ам-
бітні завдання. Маємо 
намір виводити міський 
водоканал зі збиткового 
стану. Нині доводиться 
компенсувати підпри-
ємству різницю в тари-
фах за електроенергію: 
щомісяця 800 тис. грн., 
які ми могли б витрати-
ти з більшою користю 
для міста.

Щодо вуличного 
освітлення. Через два 
місяці завершиться 
конкурс на придбан-
ня LED-ліхтарів. Після 
чого відбудеться повна 
заміна ліхтарів, почина-
ючи зі старої Боярки.

Зі сміттям ситуація 
непроста. Найближчим 
часом приступає до ро-
боти створений Бояр-
ський міський патруль, 
одним із завдань якого 
буде нагляд за дотри-
манням Правил благо-
устрою міста, а також 
контроль за несанкці-
онованим викиданням 
сміття.

Серед планів – облад-
нати найбільш проблемні 
сміттєві майданчики каме-
рами відеоспостереження, 
освітленням, новими кон-
тейнерами. Цього року 
відбудеться демонтаж 
майданчиків для крупно 
габаритного сміття. Ви-
везення такого сміття не 
включено до тарифу, і 
цю послугу жителі мають 
оплачувати окремо. В усіх 
сусідніх населених пунк-
тах цю роботу організова-
но саме таким чином.

Жителі мають звик-
нути до того, що крупно 
габаритне сміття скида-
ти біля контейнерів не 
можна. За умови подіб-
них порушень, влада 
буде змушена вдаватися 
до більш жорстких захо-
дів. Плануємо встано-
вити більше контейне-
рів, частіше їх вивозити, 
але викидання сміття 
поза баками буде жор-
стко контролюватися, а 
також будуть застосову-
ватися штрафні санкції.

Якщо ми хочемо жити 
у чистому місті, необхідно 
почати з себе і виконува-
ти прості речі: викидати 
сміття лише у контейнери, 
дбати про охайний вигляд 
рідного міста.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА ОЛЕКСАНДР ЗАРУБІН:
«МИ ГОТОВІ ДОЛАТИ ТРУДНОЩІ»

Одне з найважливіших питань – об’єднання 
територіальних громад. На жаль, нині з різ-
них причин відбувається певне гальмуван-
ня цього процесу. Але робота триває. 

28 травня міський голова Олександр Зарубін звітуватиме       
перед громадою Боярки за півроку своєї діяльності.

«Програма, з якою я переміг на виборах міського голови, 
отримала підтримку більшості жителів нашого міста. Нами 
розпочато реалізацію багатьох проектів. І мені є що сказа-
ти громаді. Разом із тим, я відчуваю відповідальність перед 
боярчанами за надану довіру. Тому вважаю за необхідне не 
тільки розповісти жителям про все, що робиться мною і моєю 
командою, а почути зауваження та пропозиції земляків», –      
наголошує міський голова Олександр Зарубін.

Зустрічі з міським головою відбудуться 28 травня об 11:00 
в актовій залі Боярської гімназії (вул. Сєдова, 7) та о 15:00 – у 
приміщенні Боярського будинку культури (вул. Шевченка, 82). 

Запрошуємо до розмови з міським головою.

ВІДБУДЕТЬСЯ ЗВІТ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

На підставі Закону 
України «Про військовий 
обов’язок і військову служ-
бу» та Указу Президента 
України від 29.03.2016       
№ 122/2016 «Про звільнен-
ня в запас військовослуж-
бовців строкової служби, 
строки проведення черго-
вих призовів та чергові при-
зови громадян України на 
строкову військову службу у 
2016 році», з 5 травня 2016 
року до 30 червня 2016 
року проводиться призов 
громадян на строкову вій-
ськову службу.

Виклику до Києво-
Святошинського район-
ного військового коміса-
ріату підлягають юнаки 
1990-1996 року народжен-
ня, яким на дату відправ-
ки виповню ється 20 років 
та не більше 27 років.

Усі громадяни, які під-
лягають призову на стро-
кову військову службу, 
зобов’язані прибути на 

призовну дільницю Киє-
во-Святошинського ра-
йонного військового комі-
саріату за адресою: м. Київ, 
вул. Котельникова, 25-а в 
зазначений час з докумен-
тами, що вказані в особис-
тих повістках. Громадяни, 
які не отримали особистих 
повісток для призову на 
строкову військову службу, 
зобов’язані прибути в ра-
йонний військовий комі-
саріат в десятиденний тер-
мін, починаючи з 5 травня 
2016 року, маючи при собі 
документи, які засвідчу-
ють особу.

Громадяни, які ухи-
ляються від призову і не 
з’являються за повісткою 
до військового комісарі-
ату, несуть відповідаль-
ність згідно з чинним за-
конодавством. Стаття 335 
КК України: «Ухилення 
від призову на строкову 
військову службу – кара-
ється обмеженням волі на 
строк до трьох років».

ПРО ПРИЗОВ ГРОМАДЯН НА 
СТРОКОВУ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ

ШАНОВНА 
ГРОМАДО БОЯРКИ!

24 травня (вівторок) о 16 годині 
в актовій залі Боярського НВК 

«Гімназія – ЗОШ І ст.» (вул. Сєдова, 7)
 відбудуться громадські обговорення на тему: 

«Визначення місця розташування 
для проведення суботнього ярмарку 

та організація ярмаркової торгівлі в м. Боярка».
Запрошуємо долучитися усіх небайдужих!

Продовження на стор. 2
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ПОВІДОМЛЕННЯ
Виконавчий комітет Боярської міської ради прийняв рішення від 

17.03.2016 р. № 14/36 «Про демонтаж самочинно встановленого гара-
жу в м. Боярка», який був встановлений гр. Ковальською Г. В. за адре-
сою: м. Боярка, вул. Січових Стрільців (Пролетарська), біля № 71/9.

Комунальному підприємству «Боярське головне виробниче 
управління житлово-комунального господарства» доручено здій-
снити демонтаж вищезазначеного об’єкта згідно з чинним законо-
давством.

Приводом для розмови 
«Боярка-інформ» з першим 
заступником міського голови 
Валерієм Шульгою стало пи-
тання, пов’язане з упорядку-
ванням суботнього міського 
ярмарку. 

«Вже кілька років поспіль 
надходять численні звер-
нення мешканців на гарячу 
урядову лінію, до облдерж-
адміністрації та на адресу 
виконавчого комітету Бояр-
ської міської ради з вимогою 
організувати розташування 

торгівлі під час ярмаркових 
днів. 

Тому серед першочерго-
вих рішень виконкому Бо-
ярської міської ради цього 
скликання і є намагання 
впорядкувати суботній яр-
марок по вул. Молодіжній. 
Йдеться про рішення ви-
конкому щодо перенесення 
ярмарку з перехрестя вулиць 
Молодіжної та Б. Хмель-
ницького на вул. Незалеж-
ності (вул. 50 років Жовтня).

Ще в січні 2016 року ви-
конком прийняв рішення 
про громадське обгово-
рення з цього питання. Ми 
просили висловити свої 
пропозиції щодо перене-
сення суботнього ярмарку, 
який створює значні не-
зручності для пересування 
громадського транспорту, а 
також для жителів, покуп-
ців і продавців. Пропозицій 
надійшло небагато, тому 
було прийнято об’єктивне 
рішення щодо перенесення 
ярмарку на вулицю Неза-
лежності, яка має ширину                  

9 м та дає можливість більш-
менш ефективно розмісти-
ти торгівлю.

Чому було надано пере-
вагу саме цьому рішенню? 
У практиці європейських 
міст прийнято організову-
вати ярмарки у вихідні дні, 
вдаючись до часткового 
перекриття автомобільно-
го руху якогось широкого 
проспекту і даючи можли-
вість громадянам здійсню-
вати торгівлю. 

Ми розуміємо важливість 
подібних ярмарків, особ-ли-
во у нинішніх скрутних умо-
вах, але необхідно покласти 
край хаосу, який відбуваєть-
ся в ярмаркові дні на вули-
цях Молодіжній та           Б. 
Хмельницького.

Рішенням виконавчо-
го комітету № 17/4 «Про 
затвердження схеми роз-
ташування торгівельних 
місць і встановлення вар-
тості прибирання та виве-
зення ТПВ в ярмаркові дні 
за адресою: м. Боярка, вул. 
Незалежності» було пере-

ВИРІШАТЬ ДОЛЮ СУБОТНЬОГО ЯРМАРКУ

Комунальне підприємство «Бо-
ярка-Водоканал» повідомляє своїх 
споживачів, що найближчим часом 
нас очікує підвищення вартості та-
рифів на послуги з централізовано-
го водопостачання та водовідве-
дення для всіх груп споживачів.

Основна причина цієї ситу-
ації полягає у стрімкому зрос-
танні цін на електроенергію, 
паливо-мастильні матеріали, 
запасні частини. 

На сьогоднішній день діючі 
тарифи на послуги водопоста-
чання та водовідведення, які 
надаються КП «Боярка-Водока-
нал» для мешканців м. Боярка та 
введені в дію для всіх груп спо-
живачів з 01.05.2015 року, не від-
шкодовують фактичних витрат, 
які необхідні для забезпечення 
стабільної роботи підприємства. 
У травні 2015 року відбулося 
лише коригування тарифів по 
статті витрат електроенергії. 

З часу встановлення тарифів 
(01.05.2015 р.) відбулося зрос-
тання цін на енергоносії, в пер-
шу чергу електроенергію, па-
ливно-мастильні матеріали та 
інші виробничо-технічні ресур-
си, що призвело до збільшення 
фактичної собівартості послуг 
КП «Боярка-Водоканал». Саме 
електроенергія, ціна якої для 
підприємства збільшується 
щомісячно і є основною скла-
довою витрат на виробництво, 
тягне за собою підвищення вар-
тості послуг з водопостачання 
та водовідведення. 

На даний час вартість елек-
троенергії порівняно із вартістю, 
яка закладена у діючий тариф, 
збільшилася на 48 % та стано-
вить за 1 кВт 1,91 грн. з ПДВ (а 
1 кВт електроенергії в діючому 
тарифі – 1,30 грн. з ПДВ). 

Нині чинний тариф на по-
слуги з централізованого поста-

чання холодної води становить 
лише 84,4 % рівня відшкоду-
вання собівартості, а на по-
слуги з централізованого водо-
відведення – на 98,9 %. Серед 
водопостачальних підприємств 
Київської області КП «Боярка-
Водоканал» є найбільш енерго-
затратним, тому що видобуток 
води проводиться лише з ар-
тсвердловин. Основна кількість 
артсверловин знаходиться тери-
торіально нижче рівня міста, а 
саме – в с. Забір’я, що призво-
дить до чималих витрат елек-
троенергії на транспортування 
води до споживача (близько 390 
тис. кВт щомісячно). 

За вартістю послуг водопос-
тачання у Київській області КП 
«Боярка-Водоканал» посідає 28 
позицію серед 41 підприємства 
в бік збільшення ціни (це ниж-
ній ціновий сегмент), а з кана-
лізування – 15 позицію серед 41 
(середній ціновий сегмент). 

Показники для формуван-
ня діючого тарифу (з 01.05.2015 
року) на водопостачання та 
водовідведення було взято на 
рівні 2013-2014 років. Звісно, 
що ціна, в першу чергу електро-
енергії, а також палива, матері-
алів, реагентів та іншого у 2013 
році була значно нижчою.   

Звертаємо увагу спожива-
чів, що наразі мова йде не про 

підняття тарифів з якогось кон-
кретного числа, адже повнова-
женням встановлювати тарифи 
наділена лише Нацкомісія з ре-
гулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг. Зараз во-
доканал тільки доводить до відо-
ма боярчан свій намір підвищити 
тарифи до економічно обґрунто-
ваного рівня з урахуванням про-
позицій і зауважень споживачів.

Приведення тарифів на цен-
тралізоване водопостачання та 
водовідведення до економічно 
обґрунтованого рівня є необ-
хідним заходом для належного 
функціонування підприємства, 
зокрема, для здійснення вчас-
них розрахунків за електроенер-
гію, оплати податків та забез-
печення споживачів якісними 
послугами та питною водою. 

Підприємство звертається до-
абонентів з розумінням сприйня-
ти інформацію щодо майбутнього 
вимушеного підвищення тарифів 
на послуги з централізованого во-
допостачання та водовідведення.

КП «Боярка-Водоканал» 
вдячне сумлінним платникам 
та з метою уникнення в май-
бутньому непорозумінь при 
розрахунках за надані послуги 
нагадує про своєчасність вне-
сення оплати за послуги з цен-
тралізованого водопостачання 
та водовідведення.

ПОДОРОЖЧАННЯ ВОДИ НЕ ЗА ГОРАМИ
КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ» ПОВІДОМЛЯЄ

несено ярмарок на вул. Не-
залежності.

Рішенням передбачалося 
перехід до нової схеми роз-
ташування ярмарку вже з       
7 травня.

Відразу після затвер-
дження цього рішення до 
виконкому надійшло звер-
нення від жителів будинку 
по вул. Незалежності, 10, а 
також на прийом прийшли 
підприємці, які здійснюють 
торгівлю на ярмарку, з ви-
могою переглянути згадане 
рішення.

Після цього біля кіно-
театру «Космос» відбулась 
зустріч з жителями, під час 
якої було висловлено думки, 
пропозиції та зауваження 
щодо впорядкування ярмар-
кової торгівлі.

Було висловлено такі 
пропозиції розміщення яр-
марку:

• від вул. Б. Хмельницько-
го по Незалежності до Біло-
городського кола; 

• по вул. Білогородській 
від Будинку урочистих подій 

до Білогородського кола; 
• на біговій доріжці місь-

кого стадіону; 
• на майданчику біля місь-

кої ради (місце розташуван-
ня пересувних атракціонів); 

• по вул. Молодіжній з 
перекриттям руху на ній, а 
також 

• на виїзді з Боярки в на-
прямку с. Білогородка, хоча 
ця територія не належить 
Боярській міській раді.

Ми вивчаємо всі пропо-
зиції, але, як свідчить досвід 
і практика, вносити зміни 
до організації ярмарків тре-
ба таким чином, щоб людям 
було зручно, а також розта-
шовувати там, де вони зви-
кли. 

Тому рішенням позачер-
гового засідання виконкому 
від 28 квітня було призупи-
нено дію попереднього на 
два місяці.

Користуючись нагодою, запро-
шую громадян 24 травня о 16:00 до 
Боярської гімназії для участі в гро-
мадському обговоренні питання 
щодо перенесення ярмарку».

Впродовж останнього часу са-
мовільне вирубування лісів стало 
доволі значною проблемою. Бо-
ярка, на жаль, не виняток. Само-
вільні лісоруби, які «розчищають» 
боярський ліс, мусять знати, що 
тепер їх дії вважаються протиза-
конними, адже не зможуть маску-
ватися під санітарне вирубування. 

Кабінет Міністрів України 
підтримав пропозицію Мін-
природи щодо тимчасового 
припинення санітарно-оздо-
ровчих заходів (рубок) у лісах 
до перегляду Мінприроди, Мі-
нагрополітики, Держлісаген-
ством нормативно-правових 
актів, які регулюють порядок та 
правила їх здійснення. Рішення 
ухвалено 11 травня.

Заборона діятиме до перегля-
ду нормативно-правових актів, 
які його регулюють. Таке рішен-
ня Кабміну покликане запобігти 
комерційному вирубуванню лісу 
під виглядом санітарного.

Уряд також доручив Мін-
природи, Нацдержслужбі, Міна-
грополітики провести службове 

розслідування фактів бездіяль-
ності керівництва Державної еко-
логічної інспекції України у сфе-
рі охорони та збереження лісових 
ресурсів, а про результати у дво-
тижневий строк поінформувати 
Кабінет Міністрів.

У місячний термін Мінпри-
роди, Мінагрополітики, Мін-
регіону, Держлісагентство, 
Держрибагентство мають опра-
цювати та подати Кабінету Мі-
ністрів відповідні проекти актів 
щодо реформування системи 
державного нагляду (контр-
олю) у сфері охорони нав-
колишнього природного се-
редовища шляхом визначення 
єдиного контролюючого органу 
у цій сфері та передачі йому всіх 
контрольних функцій.

У Мінприроди наразі опра-
цьовується питання призна-
чення керівників установ при-
родно-заповідного фонду за 
результатами відкритих кон-
курсів із залученням фахівців, 
науковців, представників гро-
мадських організацій та місце-
вих громад.

ЗАБОРОНЕНО САНІТАРНЕ 
ВИРУБУВАННЯ ЛІСІВ

Продовження зі стор. 1
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9 травня в парку Перемоги 
відбувся районний захід, при-
свячений 71 річниці Перемоги у 
Другій Світовій війні.

Сонячний ранок, мелодії 
духового оркестру Петрівської 
школи мистецтв, тихий пере-
дзвін бойових нагород на грудях 
ветеранів. Нас об’єднало вшану-
вання подвигів країни і народу. 
Адже саме свято Перемоги уосо-
блює героїзм, силу духу та вічну 
скорботу за мільйонами полеглих. 

Відбулися хода вшанування 
пам’яті полеглих у Другій Сві-
товій війні та покладання квітів 
до обеліска в парку Перемоги, а 
також хвилина мовчання. 

На мітингу вшануван-
ня пам’яті виступили голова 

Києво-Святошинської рай-
держадміністрації Мирослава 
Смірнова, Боярський міський 
голова Олександр Зарубін, за-
ступник голови Києво-Свято-
шинської райради Олександр 
Однороманенко, голова Киє-
во-Святошинської районної 
організації ветеранів війни 
Анатолій Пастовенський.

Мимоволі впадає в вічі, що 
серед святково вбраних людей все 
менше ветеранів Другої Світової і 
все більше чоловіків у сучасних 
одностроях – сьогоднішніх за-
хисників нашої Батьківщини, які 
зі зброєю в руках на Сході боро-
нять Незалежність України від 
зовнішнього агресора.

Українська доля на сторінках історії
День Перемоги – це дійсно 

свято пам’яті. Зі сцени озвучи-
ли цифри страшної статистики. 
Друга Світова війна розпоча-
лася 1 вересня 1939 року із ні-
мецького вторгнення в Поль-
щу. Саме тоді близько 120 тис. 
українців розпочали світову 
боротьбу проти нацизму в ла-
вах Війська Польського. Вісім 
тисяч з них загинули впродовж 
першого місяця війни…

Україна понесла неоцінені 
втрати. Під час бойових дій та в 
полоні загинуло близько 4 млн. 
військових і підпільників, більше 
5 млн. цивільних; до 5 млн. укра-
їнців були евакуйовані або при-
мусово вивезені до Росії та Німеч-
чини. При цьому слід зауважити, 
що саме в Україні нацистський 
окупаційний режим був одним 
із найжорстокіших у світі. Зага-
лом безповоротні втрати Укра-
їни (українців та представників 
інших народів, які проживали на 
території нашої держави) склали 
близько 10 млн. осіб.

На боці Об’єднаних Націй 
українці воювали у складі ар-
мій Великої Британії та Канади 
(45 тис. осіб), Польщі (120 тис.), 
СРСР (більше 6 млн.), США (80 
тис.), Франції (6 тис.), УПА (100 
тис.). Понад 2,5 млн. українців 
були нагороджені медалями й 
орденами, більше 2 тис. – ста-
ли Героями Радянського Союзу, 
причому 32 з них – двічі, а ас 
союзної авіації Іван Кожедуб – 
тричі.

Це історія, яка живе в сер-
цях, у пам’яті, яка дивиться на 
нас зі старих фото. Саме з цими 
фронтовими фотографіями 
прийшли на свято більшість 
ветеранів, розглядаючи їх зі 
своїми однополчанами як най-
дорожчі реліквії.
 «Я за тебе молюсь, український солдате!»

Як і на кожному подібному 
заході, хвилююча мить – наго-
родження. Подяками та грамо-
тами ветеранів Другої Світової 
нагородили голова Києво-Свя-

тошинської райдержадмініс-
трації Мирослава Смірнова та 
заступник голови Києво-Свя-
тошинської райради Олександр 
Однороманенко. 

Та були й інші нагороди. Бо, 
на превеликий жаль, сьогод-
ні Україна, як і в роки Другої 
Світової, опинилася в епіцен-
трі протистояння. Тому на сце-
ні – бійці антитерористичної 
операції: герої сьогоднішнього 
часу, захисники рідної землі. 
22 боярчанини отримали з рук 
військового комісара Києво-
Святошинського району під-
полковника Олега Гончарука 
нагрудний знак «Учасник АТО».

Парк Перемоги цього дня 
подарував присутнім змогу осо-
бисто поспілкуватися з ветера-

СВЯТО ПАМ’ЯТІ, ЩО ЄДНАЄ ПОКОЛІННЯ

нами та нинішніми воїнами, по-
частуватися солдатською кашею 
з польової кухні, почути духовий 
оркестр та учасників концерту, 
яким завершились заходи. 

З кожним роком Друга 
Світова війна віддаляється, та 
кожного року на День Пере-
моги, день пам’яті і прими-
рення ми вшановуємо героїв 
війни – воїнів-визволителів. 
Ця пам’ять робить нас силь-
нішими. Відтак завжди, а не 
лише на свята, пам’ятаймо 
тих, хто віддав життя за рідну 
землю на бойових і трудових 
фронтах, хто самовіддано бо-
ровся за свободу Батьківщини, 
хто мужньо протистоїть воро-
гові сьогодні.

Радіслав Кокодзей

Серед багатьох урочистих мо-
ментів цьогорічного відзначення 
Дня Перемоги був один особливо 
хвилюючий.

З головної сцени було ого-
лошено, що пошуковці на чолі 
з командиром спеціалізованої 
групи «Корчагінець» Володи-
миром Остролуцьким відшука-

ли інформацію про полеглого 
бійця Івана Григоровича Невін-
ського – брата нашої землячки, 
невтомної волонтерки та акти-
вістки міської організації вете-
ранів Таїсії Григорівни Бондар.

Як з’ясувалося, єфрейтор 
Іван Невінський був родом із 
Одеси, служив у 269-ому стрі-
лецькому полку. Загинув 5 ве-
ресня 1942 року на Ленінград-
ському фронті. Похований на 
південно-західній окраїні с. 
Новая Всеволозького району 
Ленінградської області.

Таїсія Григорівна була дуже 
схвильована – її брат, похований 
далеко від батьківщини, вже не 
безіменний солдат. Про нього 
знають і пам’ятають рідні, а душа 
його нарешті знайшла спокій. 

Наша планета Земля – одна 
велика колиска і дім для всього 
живого. З неї все починається, 
туди все повертається, у ній все 
знаходить спокій.

«Я дуже вдячна пошуковцям, – 
говорить Таїсія Бондар, – у мене 
немає слів. Я наче отримала при-
віт із далекого минулого».

ПРИВІТ З ДАЛЕКОГО 
МИНУЛОГО

9 травня у парку Перемо-
ги відбувся урочистий захід на 
честь воїнів, які захищали країну 
у Другій Світовій війні. 

Під час мітингу вшанування 
пам’яті полеглих у Другій Сві-
товій війні виступили депутати 
Боярської міської ради Олек-
сандр Семко та Оксана Бойко: 
«Багато років минуло з травня 
1945 року, але й сьогодні ве-
личність подвигу захисників і 
визволителів залишається не-
вичерпним джерелом патріо-
тизму і вірного служіння своєму 
народові». 

На жаль, не всі учасники 
Другої Світової війни змогли 
прийти, адже роки беруть своє і 
дехто зовсім не виходить зі сво-
єї кімнати: дехто взагалі при-
кутий до ліжка. Але всі наші 
ветерани мають відчути, що ми 
про них пам’ятаємо! Вони чека-
ють на увагу і так її потребують. 
«Ніхто не забутий» – це не лише 
про загиблих, це, перш за все, 
про живих.  

Тому представники фракції 
та об’єднання «Самопоміч» при-
вітали і тих ветеранів, які не були 
присутні на офіційному заході.

Неда Валентина Федорівна 
два роки служила в медсанбаті. 
Нині їй 92 роки, але вона до-
бре пам’ятає війну, адже важко 
стерти її з пам’яті.

Дунаєва Марія Дмитрівна 
розповіла, що вона з 1941 до 
1943 року перебувала в парти-
занському загоні.

Пуглаченко Марія Омелья-
нівна під час війни була пора-
нена. Разом з іншими жінками 
вона рила окопи, щоб зупини-
ти ворога під час наступу на 
Київщину. 

Ще багато спогадів про ті 
страшні часи було почуто та зга-

дано під час відвідування 25-ти 
ветеранів та інвалідів війни. 

Тож День Перемоги чи день 
Пам’яті відзначаємо ми в травні? 
Насправді, це не має особ-ливо-
го значення. Головне – згадати 
про загиблих і відвідати живих. 
На щастя, серед нас ще лиши-
лися ті, хто творив історію 20-го 
сторіччя, хто пройшов через біль, 
страждання і смерть. Слава їм!

Ольга Романченко, 
секретар Боярської міської ради

НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ
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Майже півстоліття у Боярці 
стоїть кінотеатр «Космос». За 
час свого існування знав він і 
кращі, і гірші часи. Нині закину-
та будівля переживає чи не най-
тяжчий період – поступово руй-
нується та занепадає. Простоїть 
ось так ще кілька років – і повто-
рить долю іншого боярського кі-
нотеатру ім. Островського.

Втім, жителі міста з такою 
перспективою не згодні. Не-
щодавно відбулось кілька по-
дій, пов’язаних з улюбленим 
колись закладом культури.

Голова громадської орга-
нізації «Боярське об’єднання 
музикантів «AD LIBITUM», ві-
домий в Боярці та за її межами 
автор-виконавець Сергій Мо-
роз зустрівся з головою Києво-
Святошинської районної ради 
Олександром Тиговим. Під час 
зустрічі йшлося про долю кіно-
театру та перспективи його по-
дальшого використання. Зго-
дом з Олександром Тиговим 
спілкувалися й інші представ-
ники громади Боярки. Під час 
зустрічей було озвучено думку 
щодо створення на базі кіно-

театру креативного культур-
но-мистецького центру, який 
об’єднав би митців міста та дав 
можливість кожному охочому 
реалізувати свій творчий по-
тенціал.

За словами голови район-
ної ради Олександра Тигова, 
питання передачі кінотеатру 
«Космос» громаді Боярки роз-
глядалося на комунальній 
комісії районної ради. Її вис-
новок такий: місту вже було 
передано кінотеатр ім. Ос-
тровського і досі нічого не 
робиться. Тож, що стосується 

КІНОТЕАТР «КОСМОС»: ЧЕКАТИ, ДОКИ ЗРУЙНУЄТЬСЯ?

9 травня о 19:04 до опера-
тивно-диспетчерської служби 
Києво-Святошинського району 
надійшло повідомлення про по-
жежу в будівлі по вулиці Собор-
ності. На місце виклику було на-
правлено рятувальників 33-ї, 34-ї 
та 51-ї Державних пожежно-ря-
тувальних частин Києво-Свято-
шинського району. 

Після прибуття на місце ви-
клику було встановлено, що від-
булося загорання в адміністра-
тивному корпусі ВАТ «Арксі», 
яке вже тривалий час не викорис-
товується. 

Пожежу ліквідовано о 19:34. 
Під час пожежі згоріло сміття 

на площі 2 м. Причина та збитки 
від пожежі встановлюються.

ГОРІВ АДМІНКОРПУС «АРКСІ»

За інформацією Головного 
управління статистики в Київ-
ській області, індекс спожив-
чих цін у січні-березні 2016 
року становив 101,7 % (у відпо-
відному періоді попереднього 
року – 120,8 %).

Ціни на продукти харчуван-
ня та безалкогольні напої зросли 
на 0,6 %. Найбільше (на 13,1 % 
та 9,2 %) подорожчали фрукти 
та продукти переробки зерно-
вих. На 6,3-2,2 % зросли ціни 
на масло, сири, кисломолочну 
продукцію, овочі, сметану, мо-
локо, олію, рибу та продукти з 
риби, макаронні вироби, хліб. 
Водночас, на 35,4 % знизилися 
ціни на яйця. На 8,3–3,4 % по-
дешевшали сало, рис, м’ясо та 
м’ясопродукти.

Ціни на алкогольні напої та 
тютюнові вироби знизилися 
на 2,6 %, що пов’язано зі зде-
шевленням тютюнових виро-
бів на 6,4 %. У той же час ціни 
на алкогольні напої підвищи-
лися на 5,0 %.

Ціни (тарифи) на житло, 
воду, електроенергію, газ та інші 

види палива зросли на 3,9 %, що 
головним чином спричинено 
підвищенням цін на електро-
енергію (на 25,2 %), водопоста-
чання (на 15,7 %) та каналізацію 
(на 9,9 %).

Предмети домашнього 
вжитку, побутова техніка та 
поточне утримання житла по-
дорожчали на 1,6 %, зокрема, 
праски – на 7,5 %, пральні 
машини – на 4,6 %, плити – 
на 2,6 %.

Зростання цін у сфері охоро-
ни здоров’я на 4,7 % пов’язано з 
подорожчанням фармацевтич-
ної продукції, медичних товарів 
та обладнання на 6,3 %. Крім 
того, стали дорожчими послуги 
лікарень та амбулаторні послу-
ги на 2,1 % та 1,6 % відповідно.

Підвищення цін на тран-
спорт у цілому на 0,6 %, в пер-
шу чергу зумовлено подорож-
чанням транспортних послуг на 
0,9 %, палива та мастил на 0,8 %.

У сфері відпочинку і культу-
ри ціни зросли на 9,8 %, в осно-
вному через подорожчання ту-
ристичних послуг на 34,8 %.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ, КУДИ ВИ?

9 травня на Володи-
мирській гірці у Києві від-
булась міжконфесійна мо-
литва за мир та перемогу, 
у якій взяли участь капе-
лани та учасники АТО. Се-
ред учасників – настоятель 
Свято-Покровського храму 
УАПЦ митрофорний протоі-
єрей Дмитро Присяжний.

Це була спільна молитва 
понад сотні військових свя-
щеників різних конфесій 
та трьохсот військових. За-
галом за два роки неоголо-
шеної війни в зоні АТО на 
Сході побували понад 600 
капеланів і військових свя-
щеників.

Перед молитвою присут-
ні виконали гімн України. 

Участь у молитві взяли та-
кож перші особи країни, зо-
крема – Президент України 
Петро Порошенко, прем’єр-
міністр України Володимир 
Гройсман, міністр оборони 
України Степан Полторак та 
міський голова Києва Віта-
лій Кличко. 

Молитву о 9.45 розпочав 
митрополит Іоан (Яремен-
ко), голова Синодального 
управління військового ду-
ховенства УПЦ Київського 
Патріархату. Йому співслу-
жило понад 30 військових 
священиків Київського 
Патріархату.

Перед молебнем Петро 
Порошенко подякував свя-
щеникам і військовим за 
службу, мужність та відвагу. 

МОЛИТВА ЗА МИР ТА ПЕРЕМОГУ

«Космосу», жителі мають до-
вести серйозність своїх намі-
рів та бажання щось робити. 
«Моя особиста позиція – наве-
діть там порядок, – наголосив 
Олександр Тигов. – Складіть 
план заходів щодо відновлен-
ня кінотеатру. Щось зробіть 
власними силами, а у чомусь 
ми вам допоможемо». 

З трьох кінотеатрів, які 
свого часу знаходились на ба-
лансі Комунального підпри-
ємства «Києво-Святошинська 
кіномережа», два вже передано 
громадам Боярки та Вишнево-
го. «Космос» і досі знаходиться 
на балансі кіномережі, колиш-
ній директор з уставними до-
кументами та печаткою зник.

Громадських активістів 
не злякала позиція депутатів 
районної ради. Вже 23 квіт-
ня в рамках Всеукраїнської 
акції «Зробимо Україну чи-
стою» біля «Космосу» від-
бувся суботник.

«Наші наступні кроки: 
слід визначитись щодо по-
дальшого використання 
приміщення кінотеатру, роз-
робити план реконструкції 
будівлі з урахуванням усього 
спектру діяльності майбут-
нього культурно-мистецько-
го центру», – говорить голо-
ва ГО «БОМ «AD LIBITUM» 
Сергій Мороз. – Наша гро-
мадська організація відкрита 

до співпраці. Ми дуже хочемо 
почути думку громади щодо 
подальшої долі «Космосу», 
щоб урахувати усі культурно-
мистецькі потреби жителів 
міста. Тож закликаю земля-
ків долучатися. Разом нам 
вдасться відстояти «Космос» 
і дати йому друге життя».

Наша довідка: Громад-
ська організація «Боярське 
об’єднання музикантів «AD 
LIBITUM» зареєстрована в 
січні 2016 року і створена з 
метою задоволення потреб 
жителів Боярки у сфері му-
зичного мистецтва, а також 
проведення різноманітних 
музичних фестивалів, кон-
курсів, концертів тощо як у 
Боярці, так і в Києво-Свято-
шинському районі. 

Очолює ГО відомий автор-
виконавець та громадський 
діяч Сергій Мороз. Нині гро-
мадська організація нараховує 
15 членів. 

В активі «AD LIBITUM» – 
проведення цікавих мистець-
ких заходів. Зокрема, концерт 
дуету «Простір музики», при-
свячений Тарасу Шевчен-
ку, який відбувся в Свято-
Пок-ровському храмі УАПЦ                 
м. Боярка, та сольний концерт 
Сергія Мороза «Крила», при-
свячений творчості Ліни Кос-
тенко, який відбувся в Бояр-
ському краєзнавчому музеї.

Звертаючись до присутніх, 
Президент України зазна-
чив, що під час суворих ви-
пробувань на міцність на-
шої Батьківщини народився 
дуже потужний всенародний 
рух волонтерів. «Я впевне-
ний у тому, що є ще один рух, 
який ми маємо зараз – це ін-
ститут військових капеланів. 
Українські військові капела-
ни – теж захисники Вітчиз-
ни. Вас не мине доля солдата 
на війні. Вас так само рвуть 
кулі й осколки. Ви можете, 
як будь-який солдат, потра-
пити в оточення або полон. 
Ви, як кожен в армії, терпи-
те всі труднощі військового 
побуту», – сказав Петро По-
рошенко.

ДСНС ПОВІДОРМЛЯЄ
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Відпочиваючи на воді, зав-
жди треба пам’ятати про власну 
безпеку і про безпеку близьких.

Першою умовою безпечно-
го відпочинку на воді є вміння 
плавати. Людина, яка добре 
плаває, почуває себе на воді 
спокійно, впевнено, у випадку 
необхідності може надати до-
помогу тому, хто потрапив у 
біду. Проте навіть той, хто доб-
ре плаває, постійно має бути 
обережним, дисциплінованим 
і суворо дотримуватись правил 
поведінки на воді. Знання та 
виконання цих правил є запо-
рукою безпеки вашого життя та 
життя ваших близьких. Необ-
хідно звернути особливу увагу 
на дотримання правил безпеки 
на воді дітьми, які не усвідом-
люють, що вода може бути не-
безпечною.
У першу чергу варто пам’ятати, 
що основними умовами безпеки є:

• правильний вибір та облад-
нання місць купання;

• навчання дорослих і дітей 
плаванню;

• суворе дотримання правил 
поведінки під час купання і ка-
тання на плавзасобах;

ДОТРИМУЙТЕСЬ ПРАВИЛ 
ПОВЕДІНКИ НА ВОДІ

• постійний контроль за ді-
тьми у воді з боку дорослих.
Для того, щоб уникнути лиха:

• відпочинок на воді (купан-
ня, катання на човнах) про-
водьте тільки у спеціально від-
ведених місцях, які обладнані 
для цього належним чином;

• на воді перебувайте у світ-
лий час доби;

• купайтеся лише при відпо-
відних для цього погодних умо-
вах (спокійна безвітряна погода 
при швидкості вітру до 10 м/сек, 
температурі води — не нижче +18 

°С, повітря — не нижче +24 °С);
• не заходьте у воду в незна-

йомому місці;
• у воду заходьте повільно, 

поступово занурюючись у воду, 
щоб дати можливість тілу адап-
туватися до температури води;

• не стрибайте у воду в міс-
цях, де є необстежене дно;

• не купайтеся наодинці;
• не запливайте за поперед-

жувальні знаки;
• не вживайте спиртні напої 

перед купанням;
• не беріть участі у довгих вис-

нажливих запливах без дозволу 
лікаря і необхідних тренувань.

Пам’ятайте, що порушення 
правил поведінки на воді може 
призвести до непоправних на-
слідків! Дотримуйтесь правил 
безпеки на воді і слідкуйте за 
тим, щоб цих правил дотриму-
валися діти!

Києво-Святошинський 
РВ ГУ ДСНС України 

у Київській області

Про внесення змін до рішен-
ня чергової 3 сесії Боярської 
міської ради VII скликання від 
22.12.2015 року № 3/18  «Про 
затвердження міського бюджету 
на 2016 рік»

Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 
26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Укра-
їні», Бюджетним кодексом 
України, рішенням Боярської 
міської ради VII скликання від 
22.12.2015 року № 3/18 «Про за-
твердження міського бюджету 
на 2016 рік», –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
За рахунок залишку:
1. Внести зміни до функці-

ональної та економічної струк-
тури видатків загального фонду 
міського бюджету за рахунок 
залишку коштів на початок 
2016 року в сумі 9 920,00 грн., а 
саме:   

по КФК 100103 КЕКВ 2610 
збільшити на 9 920,00 грн. (до-
тація КП «БОК»)    

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
За рахунок залишку:
2. Внести зміни до функціо-

нальної та економічної структу-
ри видатків спеціального фонду 
міського бюджету (бюджету 
розвитку) за рахунок залишку 
коштів на початок 2016 року в 
сумі 716 000,00 грн., а саме: 

по КФК 100203 КЕКВ 
3210 збільшити асигнування на               
366 000,00 грн., а саме: 

• капітальні трансферти 
КП «БГВУЖКГ» на придбан-
ня з монтажем спортивних 
майданчиків з тренажерним 
обладнанням за адресою: вул. 
Білогородська, 51 та прову-
лок Волинський в м. Боярка –               
86 000,00 грн. 

• капітальні трансферти КП 
«БГВУЖКГ» для переобладнан-
ня автомобіля КДМ КАМАЗ 
65115 на МДКЗ 19/46 КАМАЗ 
65115 – 280 000,00 грн.  

по КФК 150101 КЕКВ 
3210 збільшити асигнування на            
350 000,00 грн. (капітальні 
трансферти КП «БГВУЖКГ» 
на додаткове фінансування 
будівництва спортивного май-
данчика на міському стадіоні за 
адресою: вул. Молодіжна, 5-б)

3. Збільшити видаткову час-
тину спеціального фонду місь-
кого бюджету (бюджету розвит-
ку) за рахунок залишку коштів 
загального фонду бюджету на 
початок 2016 року) 

по КФК 180409 КЕКВ 
3210 збільшити асигнування на                
3 675 000,00 грн. (капітальні 
трансферти КП «БГВУЖКГ» 
для поповнення статутного 
фонду, сформованого раніше, а 
саме придбання: 

AVANT 528 – комплектація 
з кабіною і системою самовирів-
нювання – 890 000,00 грн., А21043 
ківш основний 128 см, 260 л, з 
прямим ножем – 30 000,00 грн., 

пелетні вила AVANT –           
30 000,00 грн., 

планувальник – 25 000,00 грн., 
JCB 4CX – 2 700 000,00 грн.)
4. Виділити з міського бю-

джету до районного бюджету у 
вигляді субвенції кошти в сумі                           

258 000,00 грн. на придбання з 
монтажем 6-и спортивних май-
данчиків з тренажерним облад-
нанням для шкіл м. Боярка за 
адресами:
вул. Лисенка, 11/23, ЗОШ № 1; 
вул. М. Грушевського, 49, ЗОШ № 2;
вул. Сагайдачного, 62, ЗОШ № 3; 
вул. Шкільна, 28, ЗОШ № 4; 
вул. Б. Хмельницького, 57-а, 
ЗОШ № 5; 
вул. Сєдова,7, Боярський НВК 
«Гімназія – ЗОШ І ст.» 
шляхом збільшення видаткової 
частини спеціального фонду 
(бюджету розвитку) міста за ра-
хунок залишку коштів на поча-
ток 2016 року.

Зобов’язати керівників ви-
щезазначених закладів надати 
відповідні документи для уточ-
нення вартості робіт та товарів.

Укласти з Києво-Свято-
шинською районною радою 
угоду про передачу коштів місь-
кого бюджету (бюджету розвит-
ку) у вигляді субвенції на здійс-
нення видатків, зазначених в п. 
4, відповідно до уточнених, на 
підставі наданих документів, 
сум видатків.

5. Внести відповідні зміни 
до додатків 2, 3, 6 «Рішення про 
затвердження міського бюдже-
ту на 2016 рік».

6. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
першого заступника міського 
голови Шульгу В. В. та на про-
фільну депутатську комісію з 
питань реалізації державної 
регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності, фі-
нансів, бюджету, соціально-
економічного розвитку.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА            О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

позачергова  9 сесія
РІШЕННЯ № 9/342

від 26 квітня 2016 року   м. Боярка

Про внесення змін до рішен-
ня сесії Боярської міської ради 
від 16.02.2016 року № 5/166 
«Про затвердження Програми со-
ціально-економічного та культур-
ного розвитку міста на 2016рік»

Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 
Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», Бюд-
жетним кодексом України, рі-
шенням Боярської міської ради 
VII скликання від 16.02.2016 
року № 5/166 «Про затверджен-
ня Програми соціально-еконо-
мічного та культурного розвитку 
міста на 2016 рік», –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програ-
ми соціально-економічного та 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VIIСКЛИКАННЯ

позачергова 9 сесія
РІШЕННЯ № 9/343

від 26 квітня 2016  року   м. Боярка

Додаток до рішення сесії Боярської міської ради № 9/343 від 26 квітня 2016 року

Розділ «Стратегічна ціль С.4. Формування комфортного та  безпечного середовища проживання» доповнити пунктом 4.27

№ п/п Основні заходи Відповідальні Терміни 
виконання

Джерела 
фінансування

Заплановані видатки 
на 2016 рік, грн.

4.27 Фінансова допомого ОСББ по 
вулиці Гоголя, 58 на влашту-
вання вимощення будинку

КП 
«БГВУЖКГ»

протягом
 року

районний 
бюджет

130 000

культурного розвитку міста на 
2016 рік згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
постійну депутатську комісію з 
питань фінансів, бюджету, со-
ціально-економічного розвит-
ку, зовнішньоекономічних 
зв’язків та заступників міського 
голови з питань діяльності ви-
конавчих органів влади.  
МІСЬКИЙ ГОЛОВА             О. О. ЗАРУБІН

Розпорядженням голови Ки-
ївської обласної державної ад-
міністрації № 124 від 19 квітня 
2016 року у Київській області 
створено Державне Підприєм-
ство «Державна транспортна 
компанія» для контролю та ви-
рішення питань пасажирських 
перевезень.

За словами першого за-
ступника голови Київської 
облдержадміністрації Лева 
Парцхаладзе, підприємство 
створюється з метою підви-
щення якості перевезень паса-
жирів, модернізації рухомого 
складу, боротьби з нелегаль-
ними перевізниками та опера-
тивного вирішення проблем, 
що виникають на маршрутах.

«У Києві подібна органі-
зація «Київпастранс», яка за-
ймається пасажирськими пе-
ревезеннями в столиці, діє ще 
з 2001 року. Тоді як в Київській 
області – столичному регіоні – 
транспортна система складна, 
перенасичена і слабо регульо-
вана, а якість пасажирських 
перевезень залишає бажати 

кращого. І це при тому, що 
тільки за січень-березень 2016 
року в Київській області було 
перевезено 24 млн. пасажирів, 
а через регіон проходять біль-
шість міжнародних і держав-
них доріг, обласних, міських і 
приміських маршрутів у різних 
напрямках», – зазначив Лев 
Парцхаладзе.

Він підкреслив, що створене 
підприємство вже активно пра-
цює над такими першочергови-
ми проектами, як:

• організація мережі авто-
станцій по всій області з залами 
очікування, закладами харчу-
вання та всіма зручностями для 
пасажирів;

• оновлення всього рухомого 
складу перевізників області на 
транспортні засоби не старші 5 
років;

• упорядкування маршрутної 
мережі пасажирських переве-
зень і легалізація перевізників з 
метою впровадження контролю 
стану рухомого складу та водіїв;

• створення спеціальних 
паркінгів для великовантажно-
го транспорту.

У ПРИВАТНИХ АВТОПЕРЕВІЗНИКІВ 
З’ЯВИВСЯ КОНКУРЕНТ

11 травня у місті Боярка во-
дій «Форда» не поступився до-
рогою автомобілю «МАЗ», що 
рухався по головній дорозі, та 
скоїв ДТП. Внаслідок автоприго-
ди 76-річного водія іномарки з 
тяжкими травмами госпіталізо-
вано до лікарні. 

Дорожньо-транспортна 
пригода сталася близько 15 го-
дини на перехресті вулиць Б. 
Хмельницького та Незалежнос-
ті. За попередніми даними, міс-
цевий мешканець, керуючи ав-
томобілем «Форд Фьюжин», не 
надав перевагу в русі вантажівці 
та допустив зіткнення.  

Внаслідок ДТП літнього 
чоловіка із закритою черепно-
мозковою травмою, струсом 

головного мозку та закритою 
травмою грудної клітини до-
ставлено до лікарні. 

Розпочато розслідування.
Водії! Враховуйте погодні та 

дорожні умови. Неухильно до-
тримуйтесь правил дорожнього 
руху — не перевищуйте швид-

кість, дотримуйтесь правил ма-
неврування та відмовтеся від ри-
зикованих маневрувань.

Управління превентивної діяльності 
ГУ Національної поліції 

в Київській області

ВОДІЙ ІНОМАРКИ НЕ ПОСТУПИВСЯ 
ДОРОГОЮ ВАНТАЖІВЦІ ТА ОПИНИВСЯ У ЛІКАРНІ

Повторно та додатково до оголошення про втрату дер-
жавного акта, надрукованого у газеті «Боярка-інформ» 
№ 7 від 15.04.2016 р., повідомляємо реквізити втраченого 
державного акта: серія КВ № 073219, виданий 08.04.2004 р. 
Києво-Святошинським районним відділом земельних ре-
сурсів Київської області на ім’я Когут Наталії Миколаївни.
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Цьогорічний районний літературний конкурс «Дивослово» був присвячений героям Небесної Сотні, учасникам АТО, волонте-
рам. У ньому взяли участь учні боярських шкіл. Приємно констатувати, що наші юні земляки, які подали на конкурс свої твори, 
дуже гідно показали себе. Пропонуємо читачам газети «Боярка-інформ» ознайомитись з найцікавішими творами-переможцями.

Цього уроку ми чекали з 
нетерпінням. Не тільки тому, 
що предмет цікавий – за-
хист Вітчизни, а й учитель 
мав прийти новий, молодий, 
ще й учасник АТО. Кожен із 
нас уявляв такого собі Рембо: 
кремезного, вольового, силь-
ного. Та ось Вадим Олегович 
Афанасьєв заходить до класу, 
високий на зріст, худорлявий, 
із сором’язливою посмішкою, 
він анітрохи не нагадував су-
пергероя. 

Ми, учні із десятирічним 
досвідом, одразу помітили, що 
він хвилюється, і навіть вирі-
шили за давньою школярською 
звичкою випробувати нового 
вчителя на міцність. Але було 
в ньому щось, що не дозволило 
втілити наші задуми. Це його 
погляд — уважний, проникли-
вий, спокійний і зосереджений. 
Здавалося, що він проникає в 
душу кожного із нас. 

Вже потім від класного ке-
рівника ми дізналися, що Ва-
дим Олегович був учасником 
бойових дій, зазнав важкого по-
ранення… І одного дня ми таки 
вмовили вчителя дати відповіді 
на наші питання, хоча вони й не 
стосувалися теми уроку. 

І місце у номінації «Журналістика»
АНАСТАСІЯ КАРАУЛЬНА,

 учениця 10-В класу Боярської ЗОШ № 3, народилася й живе в 
місті Боярка. Навчається в художній студії, займається танцями,   

вивчає іноземну мову. Любить читати, має багато друзів. 

– Скажіть, Вадиме Олеговичу, 
що стало основним поштовхом у 
рішенні залишити звичне життя 
та піти добровольцем в АТО?

– Відверто кажучи, жодних 
вагань у мене в думках з цього 
приводу не було. Я був учасни-
ком Самооборони на Майдані й 
одразу, як дізнався, що форму-
ються добровольчі батальйони, 
записався в один із них. Я не міг 
вчинити інакше, бо розумів, що 
після Майдану боротьба тільки 
починається. Знаєте, як у Тара-
са Григоровича: «Та не однаково 
мені, як Україну злії люди…»? 
Так от, мені було не однаково.

– А якими були Ваші перші 
враження від зони АТО?

– Коли ми їхали на наші по-
зиції, боляче було дивитися на 
понівечену вибухами землю, 
зруйновані будинки… Відчу-
валось, що зовсім недавно тут 
вирувало життя. У моїй пам’яті 
назавжди залишаться табличка 
з написом «Обережно – міни», 
прикріплена до розкішно кві-
тучої дикої груші, що дивом 
збереглася, порожній дитячий 
майданчик, підірваний шкіль-
ний автобус… Територія нага-
дувала кадри з якогось голлі-
вудського фільму жахів. 

– Чи часто переживали Ви 
страх, думали про смерть?

– Звичайно, кожен боїться по-
мерти. Я теж боюся, особливо тоді, 
коли це може трапитися з тобою 
будь-якої секунди. Наприклад, 
коли просто біля нас розривали-
ся снаряди, у яких розліт осколків 
майже 400 метрів. Найскладні-
шим було побороти свій страх. На 
війні іноді треба діяти блискавич-
но, коли часу подумати немає, а 
почуття страху заважає. Добре, що 
в нас була підготовка і фізична, і 
моральна, і психологічна. Посту-
пово, провівши в окопах не один 
тиждень, звикаєш до вибухів, по-
стрілів, страх відступає, а думки 
про смерть навчаєшся долати за 
допомогою молитви та здорового 
гумору.

– А що для Вас було найсклад-
нішим під час перебування в зоні 
бойових дій? 

– Зараз я вже давно не зна-
ходжусь на фронті. Але я брав 
участь у визволенні Маріуполя 
та Мар’їнки. Складно втрача-
ти друзів. Це те, до чого жодна 
людина ніколи не звикне. І ще 
складно зрозуміти, за що нам 
усе це. Маю на увазі, за що це 
країні. Певно, українці – ве-
лика нація, якщо вже стільки 
століть поспіль то одна, то інша 
країна хоче не просто загарбати, 
а й винищити все, що ми маємо.

– Що найбільше запам’яталося 
у зоні АТО?

– Особисто мені запам’яталися 
не смерть, не жах, а те, як зміню-
ються люди. Знаєте, я спостерігав 
такі випадки, коли людина була 
на «гражданці» сором’язливою, 
м’якою, делікатною. А в стресо-
вих умовах бою вона ж виявляла 

ІНТЕРВ’Ю З ГЕРОЄМ

мужність і рішучість, зберігала 
бойовий дух, поводилася чітко, 
впевнено, словом, показала себе 
«на всі сто». Війна розставляє все 
на свої місця, вона є чітким показ-
ником того, хто насправді боягуз, 
а хто боєць. Війна змінює людину, 
загострює в ній головне. 

– Чи є випадок, про який Вам би 
хотілося розповісти своїм дітям?

– Пам’ять – дивна річ. Вона 
зберігає найменші подробиці 
того, що вразило. Коли мені став-
лять схожі питання, то страшні 
спогади вона блокує. На думку 
спадає історія, яка вразила всіх 
моїх побратимів. Коли ми при-
їхали до селища, яке захищала 
наша бригада, четверо жителів 
(на той час це було все населення) 
з радістю зустріли нас. Але не всі 
були такими привітними. Місце-
вою легендою тут була німецька 
вівчарка Альма, покинута хазяї-
ном напризволяще. Вона захища-
ла свою територію, не підпускала 
чужих. Нам вартувало немалих 
зусиль завоювати її довіру. Яким 
же було наше здивування, коли 
одного разу після обстрілу вона 
принесла до нас у бліндаж двох 
новонароджених цуценят. Зрозу-
міла, напевно, що наше житло – 
найнадійніше укриття для її дітей. 
Що ж, довелося всиновити малю-
ків, а Альму вдочерити. Вона була 
в нас найкращим «радаром», чу-
жого відчувала здалеку.

– Чого найбільше хотілося в 
зоні АТО?

– Крім того, щоб цей жах за-
кінчився і ми всі живими й не-
ушкодженими повернулися до-
дому, до батьків, до коханих, до 
дітей? Найбільше мені хотілося 
щоранку відчувати теплі до-

лоньки донечки на своїх щоках 
і чути її дзвінкий голос: «Тату, 
вставай, Сашуня вже не спить!» 
І, не повірите, свіжих черешень 
та маминих вареників.

– А от чи змогли б ви присвя-
тити життя військовій службі, 
армії?

– Не думаю, що зміг би. Зараз 
я відчуваю, що знайшов свою 
«сродну працю». Я викладаю в 
школі захист Вітчизни. В очах 
хлопців і дівчат я бачу юнаць-
кий запал, довіру та повагу до 
мене. Я розумію, що майбутнє 
держави залежить саме від вас, 
від вашого патріотизму, рішу-
чості та чесності, готовності 
захищати свою Батьківщину. Я 
намагаюся передати вам усі свої 
знання та досвід. 

– Чи змінилося Ваше ставлен-
ня до життя та друзів?

– Звичайно, я зрозумів, що 
насправді треба цінувати кож-
ну хвилину життя, радіти навіть 
простим, буденним речам, нести 
приємне близьким людям, да-
рувати їм тепло й любов. А ще я 
усвідомив, що «завтра» може й не 
бути. Є тільки «сьогодні», і якщо 
ти хочеш зробити щось добре, то 
зроби це зараз. Також я вдячний 
долі, що познайомила мене з по-
братимами. Тепер я маю вірних, 
перевірених бідою друзів.

– А що б Ви порадили кожно-
му українцеві зараз?

– Пам’ятати про ціну, яку 
ми щодня сплачуємо за право 
бути громадянами вільної дер-
жави. Пам’ятати про Небесну 
Сотню, про тисячі поранених 
та загиблих, які віддали життя 
на цій війни за кожного з нас. 
Пам’ятати і боротися з усіх сил.

Я звичайний чоловік, 
якому сьогодні виповни-
лось 90 років. Я не можу 
сказати, що в мене було пре-
красне життя, ні. Напевне, 
воно було як у всіх. У сво-
єму житті я, мабуть, досяг 
не всього та більшість мо-
ментів не оминула мене як 
добрих, так скромних і по-
ганих. Та найщасливіший 
момент мого життя – це мій 
онук Андрій. А про найгір-
ший я розповім зараз.

Народився я 18 лютого 1923 
року. Ріс у звичайному селі. 
Коли мені виповнилось 18 ро-
ків, 22 червня розпочалась вій-
на. Оскільки батько виховував 
у мені любов до Батьківщини, я 
вирішив піти на війну. Батьки 
мене намагалися не пустити, та 
я втік. І там минуло 4 роки мого 
життя. Захищав я рідний край 
з думкою: щоб мої діти і онуки 
не дізналися, що таке війна. По-
вернувшись додому, я дізнався, 

що село наше спалили і ніхто не 
вцілів.

Через декілька років після 
війни я одружився, а невдовзі в 
мене з’явився син, ну, а потім – 
онук, якого назвали Андрієм. Че-
рез рік після народження Андрія 
мій син та його дружина загину-
ли в автокатастрофі. Після цього 
випадку я був для онука не тільки 
дідусем, а ще й батьком.

Андрія я виховував так, як 
мене мій власний батько. Я 
прищеплював йому любов до 
Батьківщини, виховував чес-
ним, гідним, відважним, щед-
рим. Розповідав йому, як я во-
ював, як прожив ті страшні 4 
роки свого життя. Але тепер я 
жалкую про те, як його вихову-
вав. Хоча, кажуть, герої не вми-
рають, та як же легко так каза-
ти, коли нікого не втратив, і як 
важко, коли лишився один.

Андрій мій, як почув, що люд 
зібрався на майдані мітингувати, 
то почав там днювати й ночува-
ти. Кожного дня він мені теле-
фонував і розповідав усі чутки та 
новини, іноді питався у мене по-
рад, як вчинити, і я йому охоче 
допомагав.

Сьогодні ж мій день народ-
ження. Сьогодні 18 лютого 2014 
року. Зранку телефонував Ан-
дрій і сказав, що зайде мене при-
вітати, але це було аж о восьмій 
годині ранку, а зараз вже сьома 
вечора. Він не бере слухавку і 
сам не телефонує. У мене серце 
крається, відчуваю, що щось не 
так. Аж ось задзвонив телефон. 
Я подумав, що то онук. І справ-
ді, Андрій, але коли я промовив :       
«Алло?!» – мені відповів не він.

— Федоре Яковичу? – запи-
тав сумний голос.

— Так, – відповів тихо я.

ІІІ місце у номінації «Проза»
ЛІЛІЯ СКОРОХОДОВА, 

учениця 8-А класу Боярської ЗОШ  № 5, 14 років. Має здібності 
до малювання, декламування творів, пише поезію, прозу.

КОЛО

— Ваш онук, Андрій, помер 
від кулі снайпера. Прийміть мої 
співчуття.

Я вже не міг нічого сказати 
й просто поклав слухавку. Ніяк 
не міг повірити, що мого Ан-
дрійка більше немає. Я розумів, 
що він вже не прийде, та все 
одно чекав. Але він не прийшов, 
і я пішов до нього сам.

P.S.: Ми завжди боремося за 
свою гідність, честь, свободу, за 
свої ідеали. Ми хочемо, щоб наші 
діти жили краще за нас. Ми чи-
мось жертвуємо, про щось жал-
куємо, а щось хочемо забути наві-
ки. Але перед нами постає одна й 
та сама проблема. Ми ходимо по 
колу. З кожною війною все біль-
ше життів зупиняється, і як тільки 
починається нова війна, ті жертви 
стають марними. І тепер мене пе-
реслідує одна думка, що ми вми-
раємо через замкнене коло.

ІІ місце у номінації «Журналістика»

 учениця 11-Б класу Боярської ЗОШ № 3, народилася й живе в        
Малютянці. Навчається в музичній школі грати на гітарі. З 9 років 
займається академічним рисунком та живописом. У вільний час      

займається судномоделюванням.

ОЛЕКСАНДРА САРЖИНСЬКА,

ЧОРНЕ СОНЦЕ
Саме цей загадковий символ 

на жовтому тлі над водою зоб-
ражений на емблемі батальйону 
«Азов». Також, намалювавши 
саме чорне сонце, 4-річний Свя-
тослав Косюк із села Бистриці 
заробив своєму батькові-бійцю 
з АТО 1 050 канадських доларів 
на операцію. Усе почалося з того, 
що військовий розповів синові 
про сонце чорного кольору, яке 
побачив під час обстрілу. Тому 
хлопчик під враженням нама-
лював його жовтими та чорними 
фарбами. Малюнки побачила 
волонтерка і відвезла в Канаду 20 
робіт. Українська діаспора прид-
бала їх на аукціоні, і для свого 
батька на операцію Святослав 
заробив 1 050 канадських доларів.

Крім того, саме таку назву 
має нова книга Василя Шкляра, 
із зображенням Чорного Сонця 
на обкладинці. У першій «Думі 
про братів азовських» цієї збір-
ки автор описує життя бійців 
батальйону «Азов», намагаєть-
ся передати їх «повсякдення», 
переживання і зовсім різні та 
несхожі долі. І час від часу тебе 
проймає жах від їхнього «ви-
живання». Ці люди зустрілися з 
першим горем під час Револю-
ції Гідності, коли поруч із ними 
падали їхні побратими. Вони 
хоч і загартовані болем, та все ж 
гостро переживають втрату сво-
їх друзів, те, що «нормальне», 
сімейне життя, можливо, назав-
жди для бійців втрачено. А за 

своєю організацією вони чи-
мось нагадують січових козаків, 
що існували в Україні близько 
500 років тому. 

Мій односельчанин пішов 
на АТО добровольцем. Розпо-
відав про ті жахіття та суцільну 
антисанітарію на Донбасі. Про 
те, що місцевих жителів, які там 
залишилися, важко навіть на-
звати людьми, здатними якось 
мислити. Каже, що там лиши-
лися тільки алкоголіки, які пос-
тійно кричать: «Росія!», і не мо-
жуть навіть прибрати власного 
будинку. 

Узагалі військові на Сході 
дуже забобонні. І це й не дивно, 
що ти починаєш вірити в при-
кмети або в силу різних оберегів 
(дуже часто це дитячі малюнки, 
прапори або древні сакральні 
символи), адже ТАМ починаєш 
усвідомлювати, що твоє життя 
вже не залежить лише від тебе. 
Тому стає зрозумілим, чому бій-
ці «Азову» так трепетно став-
ляться до Чорного Сонця й ви-
користовують його як оберіг, 
роблять татуювання. А в своєму 
часописі «Чорне Сонце» (с. 3, 
№ 13/03.06.2015) Вирій (голо-
вний редактор) присвятив статтю 

цьому знаку – «Живий символ 
Чорне Сонце». За словами авто-
ра, «вперше опис цього символу 
зустрічається у «Ригведі» – літе-
ратурній пам’ятці індоарійської 
культури, написаній санскритом:

Чорне Сонце і Світле Сонце – 
Обертаються два простори

 по своєму віданню.
Агні-Вайшванара, 

народжуючись,
Як цісар, ховає морок.
Останні події в Україні 

(Майдан та Революція Гід-
ності, війна на Сході) змусили 
український народ почати зга-
дувати своє минуле. Адже наші 
предки, нерозривно пов’язані 
з  рідною землею, були нездо-
ланним народом. Ані скіфів, 
ані амазонок, ані сарматів не 
могла здолати жодна інша на-
ція. Це тривало доти, доки ми 
в якийсь момент не втратили 
свого зв’язку з нашим історич-
ним корінням. І вже понад 1000 
років, починаючи із завоюван-
ня країни Золотою Ордою, нас 
постійно оточує розруха, і ми 
перестали бути власниками 
своєї держави та долі. 

На мою думку, сучасна війна 
на Сході – це результат понад 

трьохсотлітнього панування 
Московії в Україні: голодомори, 
виселення та нищення людей. У 
нас видаляли пам’ять про своїх 
батьків, коли їх оголошували 
ворогами народу, відбирали 
все до останнього та вбивали. 
А письменниця Ліна Костенко 
вже давно зауважила, що «нації 
просто так не вмирають. Спо-
чатку у них відбирають мову».

Тож українці зобов’язані по-
чати згадувати, ким вони є на-
справді. Адже наші вороги, на-
певне, аплодують, коли чують 
на вулицях молодь, яка спілку-
ється винятково мовою своїх 
загарбників і користується їхні-
ми  соціальними мережами. І я 
вважаю, що лише відкриваючи 
свою генетичну пам’ять, згаду-
ючи себе, свою справжню іс-
торію та звичаї – тільки так ми 
звільнимося від нескінченного 
горя, війн та страждань.

Тож згадаймо історію і те, 
ким ми є насправді! Лише тоді 
до нас повернеться наша слава 
незвойованого та неперемож-
ного народу! Слава нашій Нації 
і смерть ворогам!
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11 травня дитячий майдан-
чик у парку ім. Шевченка виру-
вав не лише дитячими голосами 
та співом пташок, а ще й різно-
манітними розвагами, конкур-
сами та тренінгамит для матусь. 
Виявляється, що цього дня відбу-
валося свято «Мамин День», при-
урочене до Міжнародного Дня 
Матері. Одна із організаторів 
цього дійства Людмила Ященко 
розповіла, що свято влаштова-
но завдяки зусиллям соціальної 
крамнички «Крихітка» та ресур-
су для матусь «Мудра мама», які 
свого часу об’єдналися в гро-
мадську організацію «Боярський 
простір», що допомагає жінкам 
та сім’ям з дітками у вирішенні 
їхніх нагальних питань.

Дітки із задоволенням ма-
лювали та брали участь у кон-
курсі дитячого малюнку «Ма-
тусино серце», бавилися із 
мультиплікаційним героєм По-
сіпакою, що також завітав на 
свято, а ті, що могли всидіти на 
місці, разом зі своїми мамами 

проходили тренінг «Розвиток 
дитини за допомогою пісочної 
терапії», який проводила пси-
холог Людмила Малиновська. 
Хоча, насправді, окрім піску, у 
спеціальних мисочках були на-
сипані і суха кукурудза, горох та 
інші сипучі суміші, у яких діти 

залюбки гралися, розвиваючи 
дрібну моторику рук, яка пози-
тивно впливає і на весь психо-
фізіологічний розвиток дитини.

На святі панував дух весело-
щів, гармонії та змагальниць-
кого духу, однак переможцями 
були всі, позаяк отримали вели-

МАМИНЕ СВЯТО У ПАРКУ ІМ. ШЕВЧЕНКА
кий заряд енергії та позитив від 
спілкування та розваг. Мами 
тим часом також не нудьгува-
ли, а спілкувалися з психоло-
гом, громадськими активістами. 
Також було оголошено про зу-
стріч із лікарем Наталею Лелюх 
на тему жіночого здоров’я, яка 
відбудеться 5 червня об 11 год. 
у ресторанному комплексі «Ек-
ватор» по вул. Білогородській, 
68-б. Там же 28 червня відбу-

деться Жіночий форум «Жінка 
в сучасному світі». 

Завітала на свято і заступник 
міського голови Тетяна Кочко-
ва: «Вітаю всіх мам з Днем мате-
рі! Хочу побажати вам здоров’я і 
благополуччя, особливо багато-
дітним родинам нашого міста. 
Дякую громадській організації 
«Боярський простір» за гарно 
організоване свято».

Ольга Городня

7 травня у Вишневому відбув-
ся ХХІІ турнір з боротьби дзюдо 
на призи Києво-Святошинської 
районної ДЮСШ, присвячений 
Дню перемоги. Одним із чемпіо-
нів турніру став наш боярчанин… 

Змагання проводилися се-
ред дзюдоїстів 2004-2005 та 
2007-2008 років народження. В 
турнірі взяли участь команди з 
32 населених пунктів України 
та юні дзюдоїсти з Молдови, 
Грузії та Білорусії. Відтак турнір 
вкотре підтвердив свій статус 
міжнародного. 

З початком змагань учасни-
ків привітали заступник мініс-
тра молоді та спорту України з 

питань європейської інтеграції 
Микола Мовчан, аташе з пи-
тань наукового співробітництва 
посольства Франції в Україні 
Сільвем Ріголле, заступник го-
лови Києво-Святошинської 
райдержадміністрації Михайло 
Лєзнік, начальник відділу осві-
ти Києво-Святошинської ра-
йонної державної адміністрації 
Микола Івашко, майстер спор-
ту міжнародного класу, срібний 
призер Олімпійських ігор Іван 
Гришин.

Боярку представляли чоти-
ри найсильніші дзюдоїсти Ки-
єво-Святошинської ДЮСШ. 
Найкращого результату до-
сягнув Олександр Вінніченко 

(2004 р. н.), який став чемпіо-
ном у ваговій категорії до 35 кг. 
Достойну боротьбу продемон-
стрував також Роман Шелков-
ський (2005 р. н., вагова катего-
рія до 29 кг). Але до бронзової 
медалі Романові не вистачило 
лише однієї перемоги у фіналь-
ній боротьбі за ІІІ місце.

Таким результатом тренер 
наших дзюдоїстів Роман Маці-
пура залишився задоволений.. 
«Боярські дзюдоїсти роблять 
лише перші кроки на шляху 
підкорення великих професій-
них вершин, – говорить Роман 
Васильович. – Саме цьогоріч-
ний чемпіонат став для нашої 
команди знаковим. Останні 
п’ять років на цьому турнірі 
не було переможців з Боярки. 
І ось сьогодні, незважаючи на 
те, що у кожній ваговій катего-
рії першість виборювали 20-30 
учасників, ми таки маємо сво-
го чемпіона. Погодьтеся, що 
навіть 5 та 9 місця, які посіли 
боярчани, також є непоганим 
результатом».

Наступного дня боярські 
дзюдоїсти вирушили на змаган-
ня до Одеси. Тож з нетерпінням 
чекаємо від них перемог.

Радіслав Кокодзей

«ЗАХИСНИКАМ – ВСІ НАШІ ПЕРЕМОГИ!»

Матч юних футболістів 
проходив у рамках друго-
го кола змагань Чемпіо-
нату Київської області за 
схемою «Осінь-Весна». На 
полі панував азарт та при-
страсті не гірше ніж у до-
рослих команд, тим більше 
підтримати своїх гравців 
прийшов чималий гурт 
уболівальників, що також 
надавало їм упевненості у 
власних силах та перемозі. 

Проте явних переможців 
на полі цього разу не було і 
матч закінчився з резуль-
татом 1:1. Старша команда 
Дитячо-юнацької футболь-
ної ліги Києво-Святошин-
ського району (ДЮФЛ) – 
програла гостям із Фастова 
з рахунком 0:5.

За словами старшо-
го тренера Володимира 
Романовського, обидві 
команди зіграли вдало, 
головне — правильно роз-
ставити пріоритети, щоб 
діти із задоволенням при-
ходили на тренування, на-
вчалися взаємодіяти в ко-
лективі. Адже футбол — це 
командна гра, і тоді вони 
не сприйматимуть пере-
могу як найвищу вершину, 

а поразку – як найбільшу 
трагедію. Тому не потріб-
но акцентувати занадто 
прискіпливу увагу на па-
діннях, потрібно вставати і 
йти далі – це основа будь-
якого спорту. Також Воло-
димир Іванович тренує до-
рослу футбольну команду 
«Омега», яка грала на ста-
діоні кількома годинами 
пізніше.

Матч дорослих команд 
відбувався у рамках 2-ї ліги 
футбольного Чемпіонату 
Києво-Святошинського 
району, на поле вийшли 
у помаранчевій формі ФК 
«Ветеран Vents» із Бояр-
ки та у блакитній – ФК 
«Омега» с. Тарасівка. Тре-
нери, як завжди, емоційно 
давали настанови своїм 
гравцям. Гра видалася ви-
довищною – Боярська ко-
манда «Ветеран», виграла з 
прекрасним рахунком 5:0. 
На що тренер Ігор Васи-
льович Пузаков відзначив, 
що цей результат був зако-
номірним, грою і гравця-
ми він задоволений, тож у 
подальшому — лише нові 
звершення і перемоги.

Ольга Городня

ФУТБОЛЬНІ ПЕРЕМОГИ 
УСУПЕРЕЧ ПОГОДІ

7 травня, незважаючи на всі примхи весняної природи, на Бояр-
ському міському стадіоні відбулося одразу два футбольні матчі. Об 
11 год. розпочався матч між юними спортсменами 2005-2006 р. н. із              
с. Тарасівка (ДЮСШ Києво-Святошинського району) та 2003-2004 р. н., 
і їхніх ровесників-суперників з Фастова, а о 17 год. на поле вийшли до-
рослі футбольні команди «Ветеран Vents» Боярка та «Омега» с. Тарасівка.

До 30-х роковин на Чорно-
бильській АЕС Київська обласна 
бібліотека проводила конкурс 
«Чорнобильська трагедія очима 
дітей». Володаркою ІІ місця стала 
юна боярська художниця Поліна 
Уніченко.

А 12 травня до 3-Б класу Бо-
ярської ЗОШ № 5, де навчаєть-
ся Полінка, завітала завідувач 
Боярської міської бібліотеки 
для дітей Людмила Заєць. При-
чина поважна: привітати юну 
художницю з перемогою.

«Поліна Уніченко – одна з 
найактивніших наших читачів, 

– розповідає Людмила Іванів-
на. – Дівчинка бере також ак-
тивну участь у всіх заходах, які 
ми проводимо. Але цей кон-

курс був для неї особ-ливим, 
адже родина Поліни — пере-
селенці з Чорнобиля».

У подарунок від міської біб-
ліотеки юна художниця отри-

КНИГА – ПОДАРУНОК ХУДОЖНИЦІ

мала цікаву книгу. А подарунок 
від області чекатиме на Полінку 
19 травня. 

Радіслав Кокодзей



8 13 травня 2016
№ 9 (292)КАЛЕЙДОСКОП

Засновник —Боярська міська рада.
Директор Ганна Коваленко. 
Головний редактор газети Радіслав Кокодзей. 
Верстка Валентин Мараховський.

Адреса редакції: Київська обл., м. Боярка,  
вул. Молодіжна, 77, другий поверх.  

Телефон редакції: 47-079. 
e-mail: boyarka-inform@ukr.net

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.

Реєстраційне свідоцтво 
КІ № 971 від 23.10.2006 р.

Віддруковано в ПП 
 “Видавництво “Слово”. 

Тираж 5000 прим. 

Замовлення 

ГОРОСКОП 
Овен

Час уважніше стежити за здоров’ям, займіться 
спортом, стежте за раціоном і тоді самопочуття знач-
но покращиться. Можливо, доведеться робити те, 
чого не хочеться. Ви завжди вміли говорити оточен-
ню «ні» – скористайтеся цим умінням і зараз. 

Телець
У ваше життя прийде любов, і якщо ви зумієте 

позбутися своїх комплексів та сумнівів, то пережи-
вете справді незабутні моменти. Прагнення бути 
лідером спонукатиме розробити план повернення 
втрачених позицій. Ваші організаторські здібності 
досягнуть свого піку. 

Близнюки
Вам захочеться вдовольнити неймовірну тягу до 

нових знань, тому будете проводити час у бібліоте-
ках, на лекціях або в розмовах з ерудованими людь-
ми. Не дозволяйте оточенню збивати вас з обраного 
шляху. Незважаючи на ряд помилок, продовжуйте 
домагатися свого, доки не досягнете в цьому успіху.

Рак
Ви проявите себе прекрасним організатором, 

який вміє тримати все під контролем. Натхнення до 
вас прийде з несподіваних джерел, довго приховува-
ні таланти нарешті проявлять себе. Будьте готові ре-
алізувати можливості, які перед вами відкриваються.

Лев
Ви будете активно підтримувати одного зі своїх 

друзів, який останнім часом переживав досить важ-
кий період. Особисте життя відчутно набере обертів, 
ви зумієте налагодити контакт з цікавою людиною. 
Не дуже хизуйтесь успіхами – дайте людям можли-
вість побачити це самим.

Діва
Ви захочете продемонструвати всім, хто вас ото-

чує, на що ви насправді здатні. Захочеться піти про-
ти своєї натури і дати волю скороминущим імпуль-
сам і поривам. Вам буде приємно розслабитися і 
просто насолоджуватися життям, не особливо пере-
живаючи про наслідки. Веселіться і радійте життю!

Терези
Ви будете почувати себе дуже привабливою лю-

диною, хоча це може йти врозріз з усталеними кано-
нами краси. Впевненість у собі допоможе зустріти 
нову цікаву людину під час яскравого заходу. Не по-
спішайте довірятися комусь, ця людина має довести, 
що їй дійсно можна вірити.

Скорпіон
Вас переповнює безліч цікавих, новаторських 

ідей. Але необхідно надати їм остаточно сформульо-
ваний і послідовний вигляд, перш ніж представляти 
на розгляд керівництва. У цей період утримайтесь 
від поривів до розкішного життя. Ваша інтуїція буде 
особливо активною, скористайтеся цим.

Стрілець
Ці дні не годяться для того, щоб займатися са-

морекламою. Зачекайте, поки керівник сам зверне 
увагу на ваші успіхи, замість того, щоб виставляти 
їх напоказ. Хтось друзів або рідних може нагадати 
вам про подію з минулого. Визнайте свої колишні 
помилки і залиште їх у минулому.

Козеріг
Серед оточення може зачаїтися той, хто буде на-

магатися водити вас за ніс. Строго, але справедливо 
покарайте його за цей обман. Ви зіткнетеся з випро-
буванням, від результату якого буде залежати ваша 
репутація, ви впораєтеся. І це дасть зрозуміти кон-
курентам, що з вами краще не жартувати!

Водолій
Зазвичай Ви володієте феноменальними на-

вичками спілкування з людьми, але вам потрібна 
буде допомога, щоб довести свої думки до цільової              
аудиторії. Період прекрасно підходить для того, щоб 
переглянути свої фінансові активи. Позбудьтеся не-
вдалих та інвестуйте кошти у вигідні починання.

Риби
Якщо ви не хочете стати об’єктом пліток, то 

не розпускайте їх самі. У ці дні ясність мислення 
дещо затуманиться, тож почекайте з прийняттям 
важливих і відповідальних рішень. Знайомі будуть 
постійно звертатися до вас із своїми проблемами. 
Прямо скажіть, що їм краще звернутися за пора-
дою до фахівців.

РЕКЛАМА

Всі види 
юридичних послуг

Безкоштовні консультації 
за тел.: (068) 175-00-03

(093) 303-03-76

Риштування будівельне, 
вишка-тура

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

БОЯРСЬКИЙ ТУРИСТИЧНИЙ
КЛУБ «ІСКРА» 

запрошує на весняну велогонку 
2016 року, присвячену 
Дню захисту дітей.
Велогонка 
відбудеться 
29 травня 
в парку 
ім. Шевченка. 
Початок 
о 10 годині.
Запрошуються діти 
від 1,5 до 15 років. 
Обов’язкова попередня реєстрація за 
тел.: (067) 247-56-11; (063) 611-59-15

Успіхів та перемог!

АНОНС

18 ТРАВНЯ З 9:00 ДО 16:00

ОРДЕНА, МЕДАЛІ, ФОТОАПАРАТИ, 
ГОДИННИКИ У ЖОВТОМУ КОРПУСІ

 м.БОЯРКА, вул. Б. ХМЕАЬНИЦЬКОГО, б9

(044) 209-92-53, (067) 823-29-06

ДУЖЕ ДОРОГО КУПУЄМО ВОЛОССЯ

перукарня «ПАН ТА ПАНІ»


