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Інвестиційний паспорт міста Боярка
1. Природно-кліматичні умови
Місто розташоване у центральній частині Київської області, на межі
зони змішаних лісів і лісостепу, яка умовно проходить по залізниці
сполученням Київ-Фастів. Західна частина міста відноситься до КиєвоБородянського фізико-географічного району Київського Полісся, а східна –
до Обухівсько-Васильківського району лісостепової області Київського
плато.
Рельєф території рівнинний, слабохвилястий. Найбільш високі
абсолютні відмітки поверхні відмічаються у північно-західній і південній
частині міста – 180,0-185,0 м. Більш низькі спостерігаються у північносхідній і південно-західній частинах, близько 165,0 м.
Поверхневі води представлені невеликим струмком з притоками, що
пересікає південну частину міста, місцева назва – р. Притвірка. У межах
міста струмки зарегульовані каскадом ставків і під час весняних паводків не
затоплюють прилеглі території.
Клімат території міста атлантико-континентальний з нестійкою зимою,
похмурою, з частими відлигами і туманами, теплим літом.
Необхідно
відмітити
сприятливість
кліматичних
умов
для
планувального освоєння території, а наявність практично кругової рози вітру
сприяє комфортності аераційного режиму території.
Гідрогеологічні умови визначаються розташуванням в зоні сполучення
осадових відкладів Дніпровсько-Донецької западини з кристалічними
породами докембрійського кристалічного масиву.
Підземні води приурочені до різних стартиграфічних горизонтів, а
практичне значення має водоносний комплекс четвертинних відкладів і
водоносний горизонт Бучаксько-канівських і Сеноманських відкладів.
Водоносний горизонт є джерелом централізованого водопостачання
м. Боярка.

Сучасний вигляд Графського ставу у парку ім. Тараса Шевченка
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Інвестиційний паспорт міста Боярка
2. Місце Боярки у системі розселення
Боярка - місто районного підпорядкування Києво-Святошинського
району. Місто розташоване в південно-західному напрямку, на відстані 23 км
від існуючої межі м. Києва.
Боярка має вдале географічне положення. Зовнішні транспортні зв’язки
м. Боярка з м. Києвом, приміською зоною, іншими населеними пунктами
здійснюються залізничним і автомобільним транспортом.
До столиці можна дістатися залізницею за 30 хв., а автотранспортом
(маршрутним таксі) за 40 хв. У напрямку Києва і назад, кожні 5 - 10 хв.
курсують 7 маршрутів, яким можна дістатися будь-якої околиці правого
берега столиці. Місто має 4 маршрути маршрутного таксі. Вартість проїзду
містом, станом на 01.01.16, становить 3 грн. 00 коп. Автотранспортний
зв’язок м. Боярки із м. Києвом та населеними пунктами приміської зони
забезпечується приміськими автобусними маршрутами та легковим
індивідуальним транспортом. За 15 км у північному напрямі від Боярки
розташовано аеропорт «Жуляни», що створює додаткові переваги для
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транспортного забезпечення міста.
Місто межує з Одеською трасою, має одну залізничну станцію Боярка і
зупиночну платформу Тарасівка. На станції «Боярка» зупиняються
електропоїзди підвищеного комфорту далекого прямування, і приміські
електропоїзди. Наявні 5 відділень зв'язку, в одному з яких розташований
переговорний пункт, з якого можна подзвонити до будь-якої точки земної
кулі. Відділення зв'язку повною мірою забезпечують потреби населення.
Через місто проходить магістральна електрифікована двоколійна
залізнична дорога Київ-Вишневе-Фастів, яка розділяє місто на дві частини, і є
складовою частиною одного з головних вантажонапружених транспортних
зв’язків країни: Хутір-Михайлівський - Київ (Дарниця) - Жмеринка - Одеса.
Залізниця розділяє місто на дві частини: Південно-східна частина
(історична частина міста) - це житловий сектор приватної забудови (близько
7 тис. житлових будинків); Північно-західна частина (Нова Боярка) - більше
30 багатоквартирних будинків і приватний сектор.
Близькість м. Боярки до м. Києва та зручні транспортні зв’язки з ним є
причиною того, що місто в значній мірі виконує роль спального району
Києва, оскільки з Боярки в м. Київ мають місце значні трудові потоки.
У той же час Боярка відіграє роль місцевого центру розселення: в зоні її
впливу знаходяться села Тарасівка, Юрівка, Віта-Поштова, Забір’я,
Білогородка, Бобриця, Жорнівка, Княжичі. Загальна кількість жителів, разом
з Бояркою, складає понад 70 тис. осіб.
Боярка знаходиться в межах територій, де значною мірою проявляється
вплив столичного чинника на масштаби і характер використання земель,
трудових та інших ресурсів.
На території міста розміщено ряд установ загальнодержавного,
обласного та районного значення.

До центрального вокзалу з Боярки залізницею можна дістатися за 25 – 30 хвилин
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3. Інженерно-будівельна оцінка території
Згідно карти інженерно-геологічного районування території України
м. Боярка розташоване в межах території з незначною складністю інженерногеологічних умов освоєння.
Відповідно СНиП ІІ-28-73 підземні води по відношенню до бетону не
мають агресивності.
У сейсмічному відношенні дана територія відноситься до несейсмічної
зони (СНиП ІІ-7-81).
За умов складності інженерно-будівельного освоєння в межах міста
виділяються:
- території сприятливі для будівництва. До них відноситься майже вся
територія міста. В геоморфологічному відношенні вона розташована в
межах морено-зандрової рівнини з уклонами поверхні 0,5-8% і глибиною
залягання ґрунтових вод 4,5-31,0м, непросадні і І типу просадності. Ґрунтами
основ фундаментів є лесовидні суглинки, піски і супісі з розрахунковим
опором 2,0-2,5 кгс/см2. (СНиП 2.02.01-83);
- території малосприятливі для будівництва. Розташовані локальними
ділянками на схилах долини р. Притвірки. Вони представляють собою
ділянки з ухилами 8-15%. Літологічно вони подібні попереднім. До цього ж
типу відносяться території з заляганням ґрунтових вод 3-1 м. Таке
підтоплення території відмічається в межах впливу р. Притвірки та в районі
Боярського коледжу Національного університету біоресурсів та
природокористування України Також це заболочені ділянки заплави.
Розрахунковий опір ґрунтів основ фундаментів цих території складає 1,0-1,5
кгс/см2. При будівельному освоєнні на цих територіях необхідно проведення
планувальних заходів, що вимагає додаткових капітальних затрат.
- території несприятливі для будівництва. Це локально розташовані
ділянки схилів долин струмків з ухилами більше 15%. Також як і сприятливі
території вони складені лесовидними суглинками, пісками і супісями з
розрахунковим опором ґрунтів основ фундаментів 2,0-2,5 кгс/см2. До цього ж
типу відносяться днища балок, по котрим течуть струмки. Ґрунтові води тут
залягають на глибині вище 1м.
Складені
ці
території
алювіальними
відкладами
з
розрахунковим опором ґрунтів
фундаментів 1,0 кгс/см2. При
освоєнні несприятливих території
необхідно проведення складних
інженерно-технічних заходів.
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4. Населення, демографічна ситуація
За чисельністю населення Боярка
відноситься до малих міст України.
Відповідно до перепису населення 2001
року чисельність жителів Боярки
складала 35,97 тис осіб.
Станом на 01.01 2015 року кількість
жителів міста складало 35,6 тис осіб
(наявне населення).
Починаючи з 2001 року в м. Боярка, як і в переважній більшості регіонів
України, відбувалося скорочення загальної чисельності населення.
Основним фактором скорочення чисельності населення в місті
виступала низька народжуваність (хоча рівень її в останні роки порівняно
вищий, ніж в Україні та Київській області) та висока смертність.
Міграційний баланс населення на початку XXI століття був від’ємним.
Однак, в останні роки міграційний баланс є додатнім. Розташування
м. Боярки в зоні впливу Києва обумовлює міграційний приток населення.

Вигляд на будівлі однієї із центральних вулиць Боярки - вул. Білогородська

5. Житловий фонд
Житловий фонд м. Боярки, за даними Головного управління статистики
у Київській області, станом на 01.01.2015 року становив 825,0 тис. м2
загальної площі, з яких 45 % - садибний житловий фонд
Середня житлова забезпеченість по місту на 1 мешканця складає 23,2 м2
загальної площі. Станом на 01.01.2015 року в місті перебувало на
квартирному обліку 1304 сім’ї (близько 3,5 тис. осіб).
8
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6. Установи та підприємства обслуговування
Установи охорони здоров’я представлені закладами обласного та
районного значення.
Медичні послуги населенню надають:
 центральна районна лікарня на
460 лікарняних ліжок;
 тубдиспансер на 250 ліжок та
50 відвідувань у зміну
 обласна дитяча лікарня на 400
лікарняних ліжок
 амбулаторія ЗПСМ №1 на 28
відвідувань у зміну
 амбулаторія ЗПСМ №2 на 20
відвідувань у зміну
 районна поліклініка на 830
відвідувань у зміну;
 дитяча районна поліклініка на
150 відвідувань у зміну;
 станція швидкої допомоги.
На території м. Боярки в даний час функціонують 4 загальноосвітніх
школи 1-III ступеня, НВК «Колегіум» - загальноосвітня школа № 3,
навчально-виховне об’єднання - загальноосвітня школа І ступеня, НВК
«Гімназія» - загальноосвітня школа 1 ступеня, КЗ КОР «Боярська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат 1-II ступеня, Навчально-оздоровчий
комплекс Київського військового ліцею ім. І. Богуна І-II ступеню, три
приватні загальноосвітні школи – «Виноградник», «Леді», «Кадетство».
Загальна ємність шкіл - 5582 місць; кількість учнів - 6250. Три школи
працюють в дві зміни.
Дошкільна освіта представлена 8 дошкільними закладами на 1046 місць,
які відвідує 1940 дітей.
У місті також функціонують: Українська державна лісодослідна станція,
Український центр підготовки, перепідготовки і підвищення кадрів лісового
господарства, Боярський коледж екології і природних ресурсів НАУ.
У місті за останні роки одержали розвиток приватні підприємства та
організації, що займаються різними видами діяльності. Це торгівля,
громадське харчування, послуги.
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7. Планувальна організація території

Територія в існуючих межах міста має великий рівень урбаністичного
використання. У складі планувальної структури досить чітко сформовані всі
функціональні зони, притаманні міському середовищу.
Сельбищні зони сформовані на території Історичної та Нової Боярки.
Виробничі території представлені трьома промисловими вузлами: в
центральній частині міста (завод «Арксі») в північній (БЛУМГ) та в східній
частині Історичної Боярки.
На території міста також сформовані зони навчальних закладів
(Боярський коледж екології та природних ресурсів, лісодослідна станція та
військовий ліцей ім. Богуна).
Зони закладів охорони здоров’я розташовані в різних частинах міста
(Історична Боярка, вул. Хрещатик та вул. Соборності).
У складі існуючої містобудівної структури м. Боярки сформована
система центрів, зелених насаджень загального користування та спортивних
об’єктів. Рівень забезпечення населення цими видами обслуговування
недостатній.
Планувальна структура міста об’єднує існуючі функціональні зони в
вигляді двох планувальних утворень – Історична Боярка та Нова Боярка, які
розрізані залізницею. Відсутність шляхопроводів через залізницю є
основною проблемою на шляху створення єдиної планувальної структури
міста.

Сучасні панорамні зображення Боярки
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8. Особливості перспективного розвитку міста
Тенденції розвитку м. Боярки завжди були пов’язані з його вигідним
розташуванням в зоні впливу столиці.
Це дозволило місту стати промислово-транспортним центром у складі
Київської агломерації. На території міста функціонують промислові
підприємства, підприємства будівельної індустрії.
Промисловість Боярки є одним з основних містоутворюючих чинників.
Крім того, на території міста розташовані підприємства і організації
обласного та районного значення.
Особливості демографічних процесів у Боярці також залежать від місця
розташування населеного пункту поблизу Києва. На фоні значного
скорочення чисельності населення в більшості міст України у Боярці
чисельність населення в останні роки майже стабільна і має тенденцію до
збільшення.
Боярка є інвестиційно привабливим містом. Активність інвесторів, яка
дуже позитивно впливає на економіку будь якого міста, обумовлена,
близькістю до Києва, зручними транспортними зв’язками, а також, більш
вигідними умовами для інвестування, ніж у столиці.
Територіальні ресурси міста в існуючих межах дуже обмежені. Вільні
території для розміщення будівництва в існуючих межах майже відсутні, а
існуюча забудова є дуже щільною.
Боярка має обмеження і в напрямках територіального розвитку поза її
існуючими межами. З півдня та південного заходу розвиток міста обмежений
територією лісів Національного аграрного університету (Держлісфонд), зі
сходу – забудовою села Тарасівка. Територіальний розвиток міста можливий
лише в північному та північно-західному напрямках.
Пропозиції щодо перспективного розвитку м. Боярки включають:
- територіальний розвиток та планувальну структуру міста;
- обсяги та структуру житлового будівництва та будівництва об’єктів
обслуговування;
- прогноз розвитку господарського комплексу;
- прогноз розвитку інженерно-транспортної інфраструктури.
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9. Перспективні межі міст
Територія м. Боярка в існуючих межах, згідно обміру креслень
управління земельних ресурсів у Києво-Святошинському районі – 998,7 га.
Територія міста в перспективних межах -1508,7 га.
До перспективних меж міста передбачається включити 510,0 га, у тому
числі території:
- Боярської міськради - 403,4 га;
- Петрівської сільради - 38,2,0 га;
- Боярського коледжу Національного університету біоресурсів та
природокористування України - 68,4 га
Наведені показники територій прийняті на основі обміру
картографічного матеріалу і підлягають уточненню при розробці проекту
меж міста.
З метою вдосконалення управлінням суміжними територіями окремим
питанням розглядалося питання проходження межі м. Боярка та с. Тарасівка
вздовж залізниці.
Перспективна структурно-функціональна організація території міста
формується на основі існуючої магістральної вулично-дорожньої мережі з
активним використанням елементів екологічного каркасу. Основними
планувальними осями є вулиці загальноміського значення: в Новій Боярці Білгородська, Магістральна, Незалежності, Хрещатик, в Історичній Боярці –
вул. Т. Шевченка та вул. Лейтенанта Кібенка.
Головною проблемою існуючої планувальної структури міста є
відсутність переїздів через залізницю, що розрізає місто на 2 частини. Крім
того, через місто проходить значний потік транзитного транспорту в
напрямку м. Києва, сіл Білогородка, Забір’я та Бобриці.
Для вирішення цих питань пропонується:
- будівництво трьох розв’язок в двох рівнях через залізницю: в створі
вул. Білогородської, в створі вул. Незалежності, з вул. М. Грушевського;
- будівництво об’їзної автодороги міста. Цей об’їзд буде з’єднувати всі
виходи з міста до зовнішньої мережі автодоріг. Місце підключення цього
об’їзду до Одеської траси планується в двох рівнях.
Це дозволить значно покращити рівень транспортного обслуговування
міста, що в свою чергу обумовить реальну можливість підвищення рівня
комфортності міського середовища.
Досягненню цієї мети буде сприяти також створення системи центрів
обслуговування та формування системи зелених насаджень загального
користування.
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10. Сприятливе середовище для інвестицій
На сьогодні Боярка – місто, що активно розвивається. Виконавчий
комітет та міська рада чудово розуміють, що сталий розвиток у сьогоднішніх
умовах децентралізації можливий лише за рахунок залучення інвестицій.
Адже це – конкурентна перевага кожного міста, особливо розташованого
поряд з Києвом. Тому, у місті активно формується середовище, сприятливе
для інвестицій любого ґатунку.
Для цього у Боярці впроваджуються найбільш зручні умови для роботи з
бізнесом та формування привабливого інвестиційного клімату. Тобто, у місті
створено або запускаються найближчим часом:
- відділ державного архітектурно-будівельного контролю, що зможе
надавати у місті декларації про початок та закінчення будівництва;
приймати заявки та видавати висновки з держгеокадастру;
- відділ державної реєстрації, що зможе проводити реєстрацію бізнесу:
фізичних та юридичних осіб з екстериторіальними повноваженнями
реєстрації нерухомості та майна;
- відділ архітектури та земельних відносин;
- створюються інші сервіси для підтримки та розвитку малого й
середнього бізнесу.
Наша стратегічна мета – перетворити Боярку на центр відпочинку та
оздоровлення не тільки боярчан та жителів навколишніх територій, а й стати
справжнім центром рекреації та туризму вихідного дня для жителів Києва та
усієї Київської області, стати містом безпечним та комфортним для життя й
перебування усіх людей.
Для цього у Боярці існують усі необхідні можливості:
- унікальні природньо-кліматичні умови;
- вдале географічне розташування;
- висококваліфіковані трудові ресурси;
- зручна дорожньо-транспортна й логістична інфраструктура;
- найсучасніша мережа електронних комунікацій;
- один з найпотужніших споживчих ринків України;
- швидкий та прозорий рівень оформлення дозвільних документів.
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11. Пріоритетні галузі для інвестування
Основними пріоритетами для інвестування у Боярку є:
розвиток міської рекреаційної інфраструктури (стадіони, парки,
сквери, спортивні та ігрові дитячі майданчики, місця відпочинку для
містян та туристів);
здійснення природоохоронних заходів та заходів із збереження й
захисту навколишнього середовища;
- збереження та відродження культурно-історичної спадщини міста;
- розширення оздоровчо-рекреаційної та соціально-орієнтованої
інфраструктури (хоспіси, реабілітаційні центри, центри медичної та
соціальної допомоги тощо);
- впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій;
- реконструкція систем водозабезпечення та водовідведення;
- запровадження новітніх технологій поводження з твердими
побутовими відходами;
- реконструкція застарілого житлового фонду та розвиток будівельної
галузі міста.
Місто Боярка є відкритим для інвестицій. Місцева влада готова до
найтіснішої співпраці з інвесторами будь-якого рівня. Тут завжди буде
безпечно та комфортно.
То ж, запрошуємо до Боярки!
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ПЕРЕЛІК ПРОЕКТІВ,
ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ІНВЕСТИЦІЙ

15

Інвестиційний паспорт міста Боярка
2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22.
2.23.

Перелік проектів, що потребують інвестицій
Спортивний комплекс на міському стадіоні «Зеніт»
Спортивно-торгівельно-розважальний комплекс
у парку ім. Тараса Шевченка
Міський центр культури та дозвілля на 800 місць
Міська ДЮСШ з великого тенісу
ДНЗ на вул. Хрещатик
Будинок для літніх людей /хоспіс на 200 місць
Міський Центр соціальної допомоги та реабілітації
Міський парк відпочинку на вул. Хрещатик на перетині
з вул. Волгоградська
Парк Перемоги на вул. Хрещатик
Музей однієї вулиці на вул. Хрещатик, 20
Міський парк розваг з атракціонами на воді біля вул. Богданівська
Відновлення фрагменту «Змієвих валів»
Пляжно-рекреаційний комплекс біля Церковного ставу
Дитячий центр творчості на вул. Вокзальна
Торгівельно-розважальний комплекс на вул. Вокзальна
Реконструкція житлового масиву на вул. Вокзальна
Реконструкція з новим будівництвом приміщення ЗНЗ № 1
на вул. Лисенка
Каналізування території ЛДС
Будівництво мережі водопостачання та водовідведення у історичній
частині міста
Будівництво водо-насосної станції та станції знезалізнення у
історичній частині міста на вул. Кібенка
Заміна азбестоцементних труб питної води у місті
Будівництво міських очисних споруд потужністю 15 000 м.куб на
добу
Будівництво сміттєпереробного заводу
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Орієнтовні
суми, млн.
євро
10,0
12,0
5,0
3,0
2,0
4,0
4,0
2,0
1,5
2,0
2,0
1,5
3,2
3,0
10,0
18,0
9,4
7,8
15,0
0,35
6,5
15,0
20,0
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2.1.

Спортивний комплекс на міському стадіоні «Зеніт»

Назва:

Спортивний комплекс на
міському стадіоні «Зеніт»

Адреса:

м. Боярка,
вул. Молодіжна, 5 б

Напрям розвитку:

Спорт, фізична культура

Форма:

Державно-приватне
партнерство

Орієнтовна ціна:

10 млн. євро

Перспективи
реалізації

Створення сучасної
спортивної арени для
проведення змагань з
футболу та інших видів
спорту; формування
осередку молодіжного
футболу, забезпечення умов
для участі арени в
молодіжних чемпіонатах з
футболу як області так і
України, а використання як
тренувальної бази для
професійного футболу
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Будівництво сучасного стадіону
завершить проект розпочатий
понад 30 років тому. Стадіон
стане головною окрасою та
спортивною ареною міста,
центром розвитку фізичної
культури та спорту.
На сьогодні, для початку
реалізації проекту існує
впорядкований за сучасними
вимогами FIFA футбольний газон
стандартних розмірів, навколо
якого створена бігова доріжка
довжиною 400 метрів, місце під
тренувальне поле 65 х 95 метрів та
спортивний майданчик зі
штучним покриттям розміром 20 х
40 метрів.
На стадіоні, відповідно до
стандартів, встановлено
4 освітлювальні вежі, діє
свердловина для водозабору,
поряд проходить каналізаційний
колектор, вирито котлован під
трибуни, орієнтовно на 3 – 5 тис.
місць.
Ведеться робота щодо включення
даного проекту в програму УЕФА
і ФФУ «Хет Трик» на 2017 рік.

Інвестиційний паспорт міста Боярка

2.2.

Спортивно-торгівельно-розважальний комплекс у парку
ім. Тараса Шевченка

Назва:

Спортивно-торгівельнорозважальний комплекс у
парку ім. Тараса Шевченка
на загальній площі 1,6 га

Адреса:

м. Боярка,
вул. Молодіжна, 5 б

Напрям розвитку:

Спорт, фізична культура

Форма:

Державно-приватне
партнерство

Орієнтовна ціна:

12 млн. євро

Перспективи
реалізації

Формування сучасної
рекреаційної спортивнооздоровчої бази для боярчан,
навколишніх громад, жителів
Києва та області разом із
створенням осередку
реалізації програм
оздоровчого туризму
вихідного дня
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Будівництво великого за площею
та багато функціонального за
призначенням спортивнорозважального комплексу (на
загальній площі 1,6 га) передбачає
вирішення одразу декількох
потреб для міста в галузі спорту,
проведення масових оздоровчих
заходів та бізнесових подій:
- будівництво з
реконструкцією сучасного
критого басейну;
- будівництво багатоцільового
спортивного гіпермаркету;
- створення простору для
реалізації різноманітних івентів
та творчих ініціатив
громадськості (боулінг,
конференц-холи, ресторан, кафе,
кінотеатри тощо);
- будівництво сучасної
льодової арени з відповідною
інфраструктурою для
проведення змагань та масових
заходів;
- будівництво сучасного
готелю на 50 номерів.
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2.3.

Міський центр культури та дозвілля на 800 місць

Назва:

Міський центр культури та
дозвілля на 800 місць

Адреса:

м. Боярка,
вул. Білогородська, 23 В

Напрям розвитку:

Культура та мистецтво

Форма:

Державно-приватне
партнерство

Орієнтовна ціна:

5 млн. євро

Перспективи
реалізації

Формування сучасного
культурно-мистецького
центру для боярчан, жителів
навколишніх громад.
Діяльність центру об’єднає
умови та створить
можливість для реалізації
молодих, творчих,
креативних, яскравих та
позитивних людей та
впливатиме на рішення
гостей приїхати до регіону,
що має самобутню культуру
та багату історичну
спадщину.
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Будівництво сучасного культурномистецького центру, створить
належні умови для організації та
проведення концертів майстрів
мистецтв, творчих самодіяльних
колективів; виставок живопису,
декоративного та прикладного
мистецтва, фото робіт та інше;
Буде створено належний майданчик
для організації вечорів відпочинку,
присвяченим державним та
знаменним датам;
культурно – масових та
розважальних заходів; зустрічей із
діячами науки, культури,
мистецтва; лекцій та консультацій
на різну тематику;
Цей об’єкт перетвориться на
сучасний центр організації творчих
майстерень для оволодіння дітьми,
підлітками та дорослими різних
видів мистецтв; сприятиме
створенню об’єднань за інтересами:
художників, фотоаматорів,
колекціонерів тощо.

Інвестиційний паспорт міста Боярка

2.4.

Міська ДЮСШ з великого тенісу

Назва:

Міська ДЮСШ з великого
тенісу

Адреса:

м. Боярка,
перевулок Сосновий, 2

Напрям розвитку:

Фізкультура та спорт

Форма:

Державно-приватне
партнерство

Орієнтовна ціна:

3 млн. євро

Перспективи
реалізації

Створення сприятливих
умов для заняття фізичною
культурою та спортом у
м. Боярка, сприяння розвитку
та популяризації дитячого й
юнацького тенісу не тільки у
передмісті Києва а й у
всьому Київському регіоні;
поступове збільшення
постійних відвідувачів міста
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Будівництво міської ДЮСШ з
великого тенісу передбачає
улаштування як мінімум двох
відкритих та чотирьох критих
кортів з високоякісним
професійним покриттям.
Також у цьому комплексі
заплановано будівництво
тренувального стадіону та
сучасного фітнес-клубу з басейном.
Міською ДЮСШ буде
запропоновано сучасний кампус з
комфортними умовами проживання,
здорове харчування і корисні
медичні послуги.

Інвестиційний паспорт міста Боярка

2.5.

Міський дошкільний навчальний заклад на вул. Хрещатик

Назва :

Реконструкція з новим
будівництвом міського ДНЗ
«Лісова казка»

Адреса:

м. Боярка,
вул. Хрещатик, 82

Напрям розвитку:

Дошкільна освіта

Форма:

Державно-приватне
партнерство

Орієнтовна ціна:

2 млн. євро

Перспективи
реалізації

Проектом передбачається
розвиток та вдосконалення
мережі дошкільних
навчальних закладів
відповідно до освітніх
потреб населення
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Будівництво сучасного ДНЗ,
розрахованого на 150 місць стане
початком вирішенням питання
хронічного переповнення дитячих
садків у м. Боярка.
Попит на послуги ДНЗ значно
перевищує представлену місцеву
пропозицію. Тому, реалізація
проекту закладе новітні підходи до
задоволення зростаючих освітніх
потреб городян особливо для дітей
дошкільного віку.

Інвестиційний паспорт міста Боярка

2.6.

Будинок для літніх людей/хоспіс на 200 місць

Назва:

Будинок для літніх
людей/хоспіс на 200 місць

Адреса:

м. Боярка,
пер. Сосновий,2

Напрям розвитку:

Соціальний захист

Форма:

Державно-приватне
партнерство

Орієнтовна ціна:

4 млн. євро

Перспективи
реалізації

Створення спеціалізованого
закладу для стаціонарного
перебування людей похилого
віку, які потребують догляду
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Будівництво сучасного будинку
для людей похилого віку з
можливістю постійного
перебування, що передбачатиме
декілька напрямів:
- лікувально-консультативне
відділення для надання хоспісної
та паліативної допомоги;
- цілодобовий стаціонар для
постійного перебування;
- господарський блок.
Будинок розраховано на 200
місць, що дасть можливість
одночасно утримувати одиноких
непрацездатних осіб не тільки із
числа жителів Боярки, а й
Київської області.

Інвестиційний паспорт міста Боярка

2.7.

Міський центр соціальної допомоги та реабілітації

Назва:

Будівництво міського центру
соціальної допомоги та
реабілітації

Адреса:

м. Боярка,
вул. Дєжньова, 62

Напрям розвитку:

Соціальний захист

Форма:

Державно-приватне
партнерство

Орієнтовна ціна:

4 млн. євро

Перспективи
реалізації

Створення спеціалізованого
закладу регіонального рівня
із надання комплексу послуг
із соціального захисту та
медико-психологічної
консультації для широкого
кола осіб, що потребують
суспільної підтримки
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Будівництво сучасного центру
передбачає вирішення завдань
спеціалізованої підтримки та
допомоги соціально незахищеним
категоріям осіб, у тому числі й
вимушеним переселенцям,
учасникам та членам родин
учасників АТО, особам з
обмеженими фізичними
можливостями тощо.
Центр здійснюватиме діяльність
не тільки із постійного супроводу
або патронату соціально
незахищених категорій жителів
міста та регіону, а й надаватиме
спеціалізовані послуги із
соціально-психололічної та
медико-реабілітаційної допомоги,
відповідно до ліцензованих
напрямів такої діяльності із
залученням спеціально
підготовлених фахівців.

Інвестиційний паспорт міста Боярка

2.8.

Міський парк відпочинку
на перетині вул. Хрещатик та вул. Волгоградської

Назва:

Будівництво міського парку
відпочинку

Адреса:

м. Боярка,
перетин вул. Хрещатик та
вул. Волгоградська

Напрям розвитку:

Культура, туризм

Форма:

Державно-приватне
партнерство

Орієнтовна ціна:

4 млн. євро

Перспективи
реалізації

Створення умов для
розширеного відпочинку
боярчан та гостей міста з
використанням принципу
«ліс – частина міста, а місто
– частина зовнішнього
середовища».
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Будівництво міського парку
відпочинку буде зорієнтоване на
упорядкування та благоустрій
існуючого лісового середовища,
без проведення капітального
будівництва, чи встановлення
капітальних споруд.
Пропонується улаштування
доріжок як пішохідних так і для
спорту та велоспорту, часткове
освітлення, облаштування
стаціонарних місць сімейного та
групового відпочинку з
дотриманням усіх правил
благоустрою тощо.

Інвестиційний паспорт міста Боярка

2.9.

Міський парк Перемоги

Назва:

Упорядкування міського
парку Перемоги

Адреса:

м. Боярка,
вул. Хрещатик, б/н

Напрям розвитку:

Культура, туризм

Форма:

Державно-приватне
партнерство

Орієнтовна ціна:

1,5 млн. євро

Перспективи
реалізації

Створення умов для
проведення офіційних та
меморіальних заходів, а
також організація місця для
активного відпочинку
боярчан та гостей міста,
особливо з дітьми.

25

Реконструкція міського парку
Перемоги передбачає створення
двох взаємопов’язаних між собою
зон – одна для проведення
меморіальних заходів, інша – для
використання як зони активного
відпочинку для городян та гостей
міста з дітьми.
У зоні для активного дитячого
відпочинку передбачається
встановлення відповідної ігрової
інфраструктури для дітей. Для
батьків заплановано організація
проведення музичних та
літературних годин, тренінгів,
майстер класів, виставок,
презентацій тощо.

Інвестиційний паспорт міста Боярка

2.10.

Музей однієї вулиці

Назва:

Створення музею однієї
вулиці

Адреса:

м. Боярка,
вул. Хрещатик, 20

Напрям розвитку:

Культура, туризм

Форма:

Державно-приватне
партнерство

Орієнтовна ціна:

2 млн. євро

Перспективи
реалізації

Створення умов для творчої
реалізації ініціатив та
талантів боярчан та гостей
міста: художників,
скульпторів, музикантів,
гончарів, просто талановитих
та обдарованих осіб,
формування простору для
збереження та відтворення
самобутньої історикокультурної спадщини міста.
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Реалізація даної ініціативи
сприятиме об’єднанню когорти
боярських майстрів, творчої
інтелігенції та обдарованих
городян.
Музей вул. Хрещатик стане
символічний центром історії
зародження й початку сучасної
Боярки, у її новітньому образі.
У музеї планується проведення
виставок, вернісажів, літературномузичних та різноманітних
мистецьких акцій, спрямованих на
відродження та збереження духу
Боярки – першого дачного селища
під Києвом.
Планується, що територія музею
та сам музей, стане центром для
проведення семінарів, тренінгів,
культурно-мистецьких та
бізнесових подій для
архітектурної еліти України й не
тільки.

Інвестиційний паспорт міста Боярка

2.11.

Міський парк розваг з атракціонами на воді

Назва:

Будівництво міського парку
розваг з атракціонами на воді

Адреса:

м. Боярка,
вул. Богданівська, б/н

Напрям розвитку:

Культура, туризм

Форма:

Державно-приватне
партнерство

Орієнтовна ціна:

2 млн. євро

Перспективи
реалізації

Створення умов для
активного відпочинку
жителів та гостей міста серед
живописного лісу з
поєднанням відпочинку на
воді
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Будівництво парку розваг
пропонується спланувати таким
чином, аби відповідно до пори
року можна було б проводити
культурно-мистецькі,
розважальні, навчальні та
спортивні програми та
організовуючи у тому числі й
різноманітні водні атракціони,
залучаючи до них якомога більшу
кількість громадськості та
пропагуючи активний здоровий
спосіб життя.

Інвестиційний паспорт міста Боярка

2.12.

Відновлення фрагменту «Змієвих валів»

Назва:

Проведення археологічних,
пошукових робіт з
відновленням фрагменту
«Змієвих валів»

Адреса:

м. Боярка,
дорога на село Малютянку

Напрям розвитку:

Культура, туризм

Форма:

Державно-приватне
партнерство

Орієнтовна ціна:

2 млн. євро

Перспективи
реалізації

Реалізація проекту стане
унікальним на території
України та зможе змінити
уявлення про часи
проживання на території
Боярки, Київської області та
усієї України прадавньої
цивілізації слов’ян та
сприятиме розвиткові
історичного туризму.
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Реалізація проекту ґрунтується
на попередніх розвідках
українських дослідників
(А.С. Бугай), які виявили
фрагменти Валів на правому
березі Бобриці у с. Забір'я КиєвоСвятошинського р-ну, Київської
області.
Історико-географічна спільність
Боярки, сіл Забірʼя та Бобриця,
дозволяє зробити припущення про
спорідненість природнього
ландшафтного рельєфу названих
населених пунктів, а ,отже, й
високу вірогідність існування
давньоруського оборонного
об’єкту під назвою «Змієві вали»,
що проходили повз територію
сучасної Боярки над річкою
Притвірка. .

Інвестиційний паспорт міста Боярка

2.13.

Пляжно-рекреаційний комплекс біля Церковного ставу

Назва:

Влаштування пляжнорекреаційного комплексу
поблизу Церковного ставу

Адреса:

м. Боярка,
вул. Київська, 26

Напрям розвитку:

Культура, туризм

Форма:

Державно-приватне
партнерство

Орієнтовна ціна:

3 млн. євро

Перспективи
реалізації

Створення пляжнорекреаційного комплексу в
центрі історичної Боярки
забезпечить надзвичайно
сприятливі умови для
залучення жителів Києва та
столичного регіону на
відпочинок у літній та
зимовий періоди та надасть
могутній поштовх для
улаштування туристичного
бізнесу
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Рекреаційні ресурси пляжів
відіграють важливу роль в
організації масового відпочинку
поряд з оздоровленням.
Підсилення такого відпочинку
багатовіковою історією Боярки,
зробить відпочинок незабутнім та
сприятиме формуванню стійкого
звикання та потреби постійного
відвідування цієї місцевості, тим
більше що до Боярки від Києва
добиратись – півгодини.
Важливо при реалізації цього
проекту передбачити відповідну
рекреаційну інфраструктуру та
створити привабливі умови для
перебування гостей та містян.

Інвестиційний паспорт міста Боярка

2.14.

Дитячий центр творчості на вул. Вокзальна

Назва:

Будівництво сучасного
дитячого Центру творчості

Адреса:

м. Боярка,
вул. Вокзальна, 51

Напрям розвитку:

Культура, освіта

Форма:

Державно-приватне
партнерство

Орієнтовна ціна:

3 млн. євро

Перспективи
реалізації

Створення сучасного закладу
з новітніми підходами до
розвитку творчих й
мистецьких здібностей дітей
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Формування мистецького
простору творчості для дітей є
найголовнішим завданням
сучасної позашкільної освіти.
Тому, реалізація даного проекту
передбачає будівництво кіноконцертного залу на 200 місць,
відділення для музичної та
хореографічної школи, центру
образотворчого мистецтва,
виставкової зали тощо.
Пропонується облаштувати
вільні зони для творчості, зони
вільного WI-FI, різноманітні
студії за інтересами, творчі
майстерні талановитих боярчан
тощо.

Інвестиційний паспорт міста Боярка

2.15.

Торгівельно-розважальний комплекс на вул. Вокзальна

Назва:

Будівництво торгівельнорозважального комплексу

Адреса:

м. Боярка,
вул. Вокзальна, 11

Напрям розвитку:

Торгівля, організація
дозвілля

Форма:

Приватний бізнес

Орієнтовна ціна:

10 млн. євро

Перспективи
реалізації

Створення сучасного закладу
провадження торгівлі та
організації дозвілля у місті

31

Реалізація проекту передбачає
створення сучасного «шопінгцентру» для людей переважно
середніх статків.
На першому поверсі планується
розмістити великий продовольчий
маркет. На другому - магазини
меблів, одягу, техніки, ресторани,
закусочні.
На третьому поверсі – весь
розважальний спектр (боулінг,
кінотеатр, ігрові зали для
більярда, дитячі ігрові зони, тощо.
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2.16

Реконструкція житлового масиву на вул. Вокзальна

Назва:

Реконструкція житлового
масиву

Адреса:

м. Боярка,
вул. Вокзальна, 5

Напрям розвитку:

Містобудування

Форма:

Приватний бізнес

Орієнтовна ціна:

18 млн. євро

Перспективи
реалізації

Створення сучасного
житлового масиву на
території застарілого
житлового фонду з
покращеною
інфраструктурою
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Реалізація проекту передбачає
нового житлового масиву на
площі 0,6 га.
Реконструкція міської забудови
дозволить найбільш раціонально
використати обмежені фінансові й
матеріальні ресурси в порівнянні з
новим будівництвом. Вона
створить можливість істотно
збільшити його розміри за
рахунок побудови житлових
будинків з підвищенням
інтенсивності використання
міських земель, інженерної та
соціальної інфраструктури.
Реалізація зазначеного проекту
дозволить значно знизити напругу
відсутності житла у місті,
особливо соціального..
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2.17

Реконструкція з новим будівництвом ЗНЗ № 1 на вул. Лисенка

Назва:

Реконструкція з новим
будівництвом ЗНЗ № 1

Адреса:

м. Боярка,
вул. Лисенка,

Напрям розвитку:

Освіта

Форма:

Приватно-державне
партнерство

Орієнтовна ціна:

9,4 млн. євро

Перспективи
реалізації

Створення сучасного закладу
освіти в історичній частині
міста дозволить поліпшити
якість освіти до
міжнародного рівня.
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Реалізація проекту передбачає
нове будівництво навчального
корпусу для школи з сучасним
спортивним залом, басейном,
спеціалізованими навчальними
кабінетами європейського зразка.
Реставрація існуючої будівлі
дозволить розмістити у цьому
приміщенні дошкільний
навчальний заклад, що
забезпечить жителів історичної
частини міста місцями для дітей
дошкільного віку.
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2.18

Каналізування території лісодослідної станції (ЛДС)

Назва:

Каналізування ЛДС

Адреса:

м. Боярка,
територія ЛДС

Напрям розвитку:

Охорона навколишнього
середовища

Форма:

Приватно-державне
партнерство

Орієнтовна ціна:

7,8 млн. євро

Перспективи
реалізації

Забезпечення екологічнобезпечної системи
відведення стоків з лісового
масиву біля міста та
створення умов для
використання вивільнених
територій під рекреаційні
цілі
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Реалізація проекту передбачає
нове будівництво каналізаційнонасосної станції з напірним
колектором на території
лісодослідної станції у зоні полів
фільтрації.
Нове будівництво КНС дасть
можливість не тільки вивести
скиди з існуючих полів фільтації,
а й перенаправити їх, майже усією
територією історичної частини
міста (вздовж вул. Хрещатик), на
існуючі міські очисні споруди. Це
збереже лісову частину міста від
забруднення та створить умови
для рекультивації від забруднень
значної частини лісового масиву,
що прилягає до Боярки.
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2.19

Будівництво мереж водопостачання та водовідведення у
історичній частині міста

Назва:

Проектування та
будівництво мереж
водопостачання та
водовідведення

Адреса:

м. Боярка,
історична частина міста

Напрям розвитку:

Охорона навколишнього
середовища

Форма:

Приватно-державне
партнерство

Орієнтовна ціна:

15 млн. євро

Перспективи
реалізації

Створення сучасної системи
водопостачання та
водовідведення в історичній
частині міста з дотриманням
усіх європейських стандартів
та вимог до питної води та
вимог до відведення стоків.
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Реалізація проекту передбачає
нове будівництво системи
водопостачання та водовідведення
у історичній частині міста.
У ході проектування та
будівництва мереж
передбачається вирішення
складних завдань відведення
стоків від вигрібних ям, якими
користується нині близько 7 000
будинковолодінь, що забруднює
водоносний грунт та відведення
стоків від р. Притвірка.
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2.20

Будівництво водо-насосної станції та станції знезалізнення у
історичній частині міста

Назва:

Будівництво водо-насосної
станції та станції
знезалізнення

Адреса:

м. Боярка,
вул. Кібенка

Напрям розвитку:

Охорона навколишнього
середовища

Форма:

Приватно-державне
партнерство

Орієнтовна ціна:

0,35 млн. євро

Перспективи
реалізації

Формування стабільної
системи водопостачання в
історичній частині міста з
дотриманням усіх
європейських стандартів та
вимог до питної води.
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Будівництво водо-насосної
станції створить умови для
безперебійного та стабільного
водопостачання на усій території
історичної частини міста,
особливо у літній період.
Будівництво станції
знезалізнення забезпечить високу
якість питної води, що
відповідатиме міжнародним
нормам водопостачання та значно
покращить стан здоров’я жителів .
Реалізація проекту дасть
можливість у подальшому
залучати інвесторів для вкладання
у рекреаційну галузь міста.
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2.21

Заміна азбестоцементних труб питної води у місті

Назва:

Заміна азбестоцементних
труб питної води територією
міста

Адреса:

м. Боярка

Напрям розвитку:

Безпечне середовище
життєдіяльності, ЖКГ

Форма:

Приватно-державне
партнерство

Орієнтовна ціна:

6,5 млн. євро

Перспективи
реалізації

Формування стабільної
системи водопостачання в
місті з дотриманням усіх
європейських стандартів та
вимог до питної води.
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Реалізація проекту дасть
можливість убезпечити місцян від
негативного впливу азбесту на
організм людини.
З 2005 року в усіх країнах
Євросоюзу азбест не можна
виробляти, імпортувати і взагалі
використовувати через загрозу
цього матеріалу для здоров’я
людей. За підрахунками
Всесвітньої організації з охорони
здоров’я, щороку через контакт з
азбестом у світі помирає близько
ста тисяч людей.
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2.22

Будівництво міських очисних споруд
потужністю 15 000 м/куб на добу

Назва:

Будівництво міських
очисних споруд

Адреса:

м. Боярка

Напрям розвитку:

Безпечне середовище
життєдіяльності, ЖКГ

Форма:

Приватно-державне
партнерство

Орієнтовна ціна:

15 млн. євро

Перспективи
реалізації

Формування сучасної
системи водоочищення,
розробленої на основі
високих інноваційних
технологій за рівнем
європейських стандартів, що
передбачає повне очищення
та рекуперація промислових
стоків з практично любим
рівнем забруднення.

.
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Реалізація проекту дасть
можливість значно скоротити
площу земельної ділянки,
необхідної для влаштування
очисних споруд; знизить обʼєми
та терміни робіт, необхідних для
влаштування очисних більше ніж
у 5 разів; скорочення
обслуговуючого персоналу більш
ніж у 3 рази; сприятиме значному
поліпшенню екологічної ситуації
у місті та навколишніх територіях.
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2.23

Будівництво сміттєпереробного заводу

Назва:

Будівництво сміттє
переробного заводу

Адреса:

м. Боярка

Напрям розвитку:

Безпечне середовище
життєдіяльності, ЖКГ

Форма:

Приватно-державне
партнерство

Орієнтовна ціна:

20 млн. євро

Перспективи
реалізації

Формування сучасної
системи поводження з
твердими побутовими
відходами, що відповідають
світовим та європейським
стандартам
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Як відомо, з 2018 року в Україні
захоронення сміття буде
заборонено.
Верховна Рада прийняла в
другому читанні законопроект
№10501, який забороняє
захоронення не перероблених
побутових відходів з 1 січня 2018
року.
Реалізація проекту надасть змогу:
• сортувати сміття за фракціями:
органічні та харчові відходи, тверді
побутові відходи: папір і картон,
скло, метал, пластик, інші;
• виробляти в процесі утилізації
сміття біопалива;
• реалізувати вторинну сировину:
чорний і кольоровий метал, папір,
пластик;
• виробляти в процесі переробки
сміття електроенергію і гарячу
воду;
• виробляти з вторсировини тари,
будматеріалів та інших виробів.
При цьому діяльність сміттє
переробного заводу не буде
завдавати шкоди оточуючому
довкіллю, так як діяльність буде
повністю проводитися у
ізольованих від зовнішнього
доступу приміщеннях.

ДОДАТКИ
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3.1. Структурні підрозділи територіального органу місцевої влади
АПАРАТ РАДИ ТА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
Апарат ради

кабінет №8 тел. 40-275
Кляпка Марина Володимирівна
Ткаченко Ірина Володимирівна

головний спеціаліст
провідний спеціаліст

Загальний відділ
кабінет № 6, тел.: 41-550
Остролуцька Людмила Миколаївна
Бокало Надія Дмитрівна

начальник відділу
головний спеціаліст з питань
контролю
головний спеціаліст з питань роботи
з персоналом
провідний спеціаліст з питань
звернень громадян

Євтодієнко Альона Сергіївна
Білан Яна Анатоліївна

Будинок урочистих подій ( вул. Білогородська, 134-а), тел.: 46-925

Медведєва Валентина Володимирівна

головний спеціаліст з питань
реєстрації актів цивільного стану
провідний спеціаліст з питань
реєстрації актів цивільного стану

Ольшанська Алла Іванівна

Юридичний відділ

кабінет № 14, тел.: 40-371
Безверха Лілія Миколаївна

начальник відділу
головний спеціаліст
головний спеціаліст

Відділ фінансів, економічного розвитку та торгівлі

кабінет № 10, тел.: 41-550
Мусієнко Наталія Іванівна

начальник відділу
головний спеціаліст
провідний спеціаліст
спеціаліст 1 категорії

Клєпікова Тетяна Тарасівна
Дзюбіна Крістіна Дмитрівна
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Відділ бухгалтерського обліку та звітності

кабінет № 12, тел.: 40-072
Дідушко Ольга Петрівна

начальник відділу – головний
бухгалтер
головний спеціаліст
провідний спеціаліст

Багінська Арина Вікторівна

Відділ містобудування, архітектури та землевпорядкування

кабінет № 13, тел.: 41-815
Романюк Андрій Олександрович

начальник відділу – головний
архітектор
головний спеціаліст землевпорядник
провідний спеціаліст – архітектор
провідний спеціаліст –
землевпорядник

Севериненко Таїсія Олександрівна
Яворська Катерина Євгеніївна
Пасічник Руслан Станіславович

Відділ з питань житлово-комунального господарства,
транспорту та надзвичайних ситуацій

кабінет № 9, тел.: 40-650
Савчук Марина Володимирівна
Ремесло Павло Петрович
Крук Катерина Олександрівна

начальник відділу
головний спеціаліст
провідний спеціаліст

Відділ з питань освіти, культури,молоді, спорту
та соціального захисту

кабінет № 11, тел.40-371.
начальник відділу
головний спеціаліст
спеціаліст 1 категорії

Цимбалюк Юлія Миколаївна
Слєпова Мар’яна Ігорівна

Відділ з питань реєстрації місця проживання громадян та ведення і формування
реєстру територіальної громади

вул. Білогородська,23в тел. 40-038, 406-35-53
Бавтрук Лариса Миронівна

начальник відділу
головний спеціаліст
провідний спеціаліст

Омельченко Дмитро В’ячеславович
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Відділ державної реєстрації

Слободюк Олександр Миколайович

начальник
відділу,
реєстратор
головний спеціаліст,
реєстратор
головний спеціаліст,
реєстратор

Ашірова Ірина Василівна

державний
державний
державний

Військово-облікове бюро

вул. Білогородська 13 б, тел.: 47-599
Стороженко Анатолій Федорович
начальник бюро
Іванова Людмила Петрівна і
старший інспектор
Захарченко Оксана Андріївна
інспектор
Грон Наталія Сергіївна
інспектор
Скляренко Галина Вікторівна
інспектор
Місячна Наталія Миколаївна
інспектор
Сектор господарського забезпечення апарату ради та виконкому
вул. Білогородська 13 б, тел.: 42-246
Отепко Анатолій Володимирович
завідувач сектором
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З питань інвестування проектів звертатися за контактами:

1. Шульга Валерій Володимирович – перший заступник міського голови,
координатор інвестиційних проектів.
тел. + 38 04598 40 031
2. Мазурець Віталій Вікторович – заступник міського голови з
комунальних питань, координатор проектів за напрямом.
тел. + 38 04598 40 355
3. Кочкова Тетяна Петрівна - заступник міського голови з соціальних
питань, координатор проектів за напрямом.
тел. + 38 04598 41 710
4. Севериненко Таісія Олександрівна – секретар координаційної ради з
інвестиційних проектів, головний спеціаліст-землевпорядник.
тел.+38 04598 41 815
e-mail: boyarka-rada@ukr.net

Інвестиційний паспорт міста Боярка
Виконавчий комітет Боярської міської ради
Боярка - 2016
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