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В УКРАЇНІ ЗМІНИЛИСЯ
ЦІНИ, ЗАРПЛАТИ, ТАРИФИ
Початок Нового року має значення не тільки для кожного з
нас, а й для держави в цілому. З
1-го січня набули чинності кілька
нововведень, що стосуються усіх
українців.

ДЕ МОЖНА ПОГРІТИСЯ В МОРОЗ
З настанням холодів
традиційно в
Боярці працюють 2
пункти обігріву:
• Будинок культури
за адресою:
вул. Шевченка, 82-д,
тел.: (04598) 35-940;
• Гуртожиток
за адресою:
вул. Молодіжна, 12/2,
тел.: (04598) 40-819.

За прогнозами Укргідрометцентру, 6-7 січня, у зв’язку із вторгненням арктичного повітря, в Україні очікується різке зниження
температури: вночі до 13-19° морозу, у Київській області місцями до
20-26° морозу, вдень до 11-17° морозу.
8-9 січня в Україні утримається холодна погода, проте опади на
півдні та сході послабшають і припиняться.
Києво-Святошинський РВ ГУ ДСНС України у Київській області

Зарплати
З Нового року мінімальна
зарплата в Україні збільшилась
удвічі й становить 3 200 грн.
Українцям обіцяють, що субсидію перераховувати не будуть
до кінця опалювального сезону,
а надалі споживачам не доведеться віддавати всі додаткові
кошти за комунальні послуги.
Також зросла мінімальна
заробітна плата вчителя без категорії, що відтепер складатиме
5 266 грн. Це відбулося завдяки
підвищенню її на 2 тарифні розряди.
З 1-го січня українці мають
півроку, щоб укласти контракти
з сімейними лікарями. Відповідно, зміниться і механізм зарплати останніх: гроші йтимуть
«за пацієнтом». Сімейний лікар
отримуватиме кошти за кількістю договорів, які з ним уклали,
його зарплата може зрости від
19-ти до 50-ти тисяч гривень.
Пенсії та стипендії
В
Україні
кардинально
змінили виплату академічних
стипендій студентам ВНЗ: її
сплачуватимуть за рейтинговою системою. Мінімально
студенти отримуватимуть 1 100
грн. Соціальну стипендію продовжуватимуть виплачувати 7 %
студентів.
З 1 січня, відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування», запускається накопичувальна система виплати пенсій.
Це означає, що кожен українець
віком до 35 років починає відраховувати частину своєї зарплати
на майбутню старість. За прогнозами Пенсійного фонду, до
кінця 2017 року пенсія майже
8 млн. українських пенсіонерів
(а це 60 % від загальної кількості) складе не менше 1 732 грн. Показник середньої пенсії в цілому
відповідно зросте до 2 000 грн.
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Прожитковий мінімум
Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2017й рік», цього року прожитковий
мінімум для працездатних осіб в
розрахунку на місяць становитиме: з січня – 1600 грн., з травня –
1684 грн., з грудня – 1762 грн.
Тарифи
Українці зможуть платити
за електроенергію менше на
15,2 %, про це повідомила Національна комісія, що здійснює
регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг. Тут
прогнозують, що оптово-ринкова ціна на електроенергію
знизиться з розбивкою на квартали: І квартал – 1341,57 грн. за
1 МВт•год (без ПДВ); II, ІІІ та
IV квартали – 1263,76 грн. за 1
МВт•год (без ПДВ).
У зв’язку зі зниженням тарифу на світло, може стати дешевшим водопостачання і водовідведення для населення на 10-12 %.
Відтепер усі підприємці, навіть ті, хто не отримує доходу,
мусять платити єдиний соціальний внесок, що становить
704 гривні.
Ціни
Зросли ціни на алкоголь та
тютюн. Згідно із Законом, який
напередодні нового року підписав
Президент України, ціни на горілку зростуть на 20 %, на пиво – 12 %,
на цигарки – 15-30 % .
Перегляд українських телеканалів став платним. Медіагрупи озвучили мінімальну вартість свого контенту для мереж
платного ТБ при укладенні договорів. Ціни будуть узгоджувати з кожним провайдером окремо, залежно від абонентської
бази.
Значно мають знизитися
ціни на ліки, які з 1-го січня
мають стати референтними – їх
порівняють із сусідніми державами й ототожнять із найменшими з них. До лютого аптеки
продаватимуть лікарські засоби
зі складів за старою вартістю, а
потім знизять ціни й видруковуватимуть їх у обов’язковому
порядку.
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НОВИЙ РІК – НА ПОРІГ

На загальноміську святкову феєрію біля головної
ялинки Боярки в парку Тараса Шевченка завітав Новий 2017 – рік Вогненного
півня!

З Новим роком боярську громаду привітали
депутат
Києво-Святошинської районної ради
В’ячеслав Отрішко, заступник міського голови

Новорічно-патріотичними піснями земляків
вітали Галина Солодка
(«Вільна країна»), Наталя
Горенко («Сніг», «Новий
рік», «Одна калина»), Олена Дем’янова («Ружа-квітка», «Там, на Україні»),
Аня Гранюкова («Новий
рік», «Новорічна»), а піснями англійською мовою
(«Big eyes», «Can’t pretend»,
«Let it snow», «Young and

Beautiful») – Юля Вишнякова. Та й для вихованців
ЦТМ «Оберіг» – Анжеліки
Плевако, Аліни Солоненко, Каті Фаюри – у святковій концертній програмі
Тетяна Кочкова та секретар Боярської міської
ради Олексій Скринник.
І це був лише єдиний
офіційний момент свята.
Тому що відразу два феєричних дійства захопили у
свій вир всіх присутніх.
Перше – на сцені: святкова концертна
програма, підготовлена
виключно силами наших боярських талантів.
Учасників
святкового
концерту
оголошувала
красуня-Снігуронька, що зобов’язувало до
надзвичайно
майстерного виконання кожного номеру!

місце, звісно ж, також знайшлося! Та запальний і дуже-дуже патріотичний реп
від хлопців з дуету «Голос
німих».
Не менш велелюдне

шоу, в якому взяли участь
усі охочі – перед сценою.
Чого тут тільки не робили: і живі ялинки двома
командами
наряджалиприкрашали, і банани
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Новий рік – на поріг

(прощальний привіт від
року Мавпи) на швидкість
їли, і хороводи водили, і в
загадки-відгадки
грали,
і віршики із заданою інтонацією читали, і танці
веселі танцювали! Тож не
дивно, що лише кікімора
Клара та Дід Мороз, який
переможцям
подарунки щедро роздавав, тому
веселому
велелюдному
шарварку лад могли дати.
А скільки бенгальських
вогнів у руках присутніх чарівними квітками розцвітало, скільки поглядів
було до сцени прикуто,
скільки сміху лунало –
здається, навіть нічні зорі,
забувши про свій небесний хоровод, дивувалися.
Бо у Боярці вдалося провести запальне свято! І
не тільки в плані емоцій!
Адже заключним номером святкової програми
стало вже традиційне для
боярських загальноміських свят фаєр-шоу. Яке
стало своєрідним початком новорічної – аж до
ранку! – святкової дискотеки.
Ще одна цьогорічна
родзинка свята ледве не залишилася поза увагою нашої розповіді. Це – «ЗатишБОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІI СКЛИКАННЯ
Чергова _____сесія
РІШЕННЯ
№ ____/____
ПРОЕКТ
від ____________ 2017 року
м. Боярка
Про затвердження Порядку приєднання об’єктів з інших населених
пунктів до комунальних мереж централізованого водопостачання та водовідведення міста Боярка

Керуючись ст. 144 Конституції України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади
державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності», «Про питну воду і питне водопостачання», «Про
охорону навколишнього природного
середовища», відповідно до Правил користування системами централізованого
комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України,
затверджених наказом Міністерства з
питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, та
Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та
гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 21.07.2005 № 630, враховуючи Протокол Постійної депутатської
комісії Боярської міської ради з питань
житлово-комунального
господарства,
енергозбереження та благоустрою міста
від 01.12.2016 року № 26, з метою удосконалення правових та економічних засад
діяльності у сфері користування системами централізованого водопостачання
та водовідведення в місті Боярка, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок приєднання об’єктів з інших населених пунктів
до комунальних мереж централізованого водопостачання та водовідведення міста Боярка (з документом можна
ознайомитись на сайті Боярської міської ради www.boyarka-inform.com).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови за відповідним напрямком та на Постійну депутатську
комісію Боярської міської ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження та благоустрою міста
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О. О. ЗАРУБІН

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту регуляторного акта–рішення Боярської
міської ради «Про затвердження Порядку приєднання об’єктів з інших
населених пунктів до комунальних мереж централізованого водопостачання
та водовідведення міста Боярка»

Виконавчий комітет Боярської міської ради відповідно до
ст. 9 Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень і пропозицій фізичних
та юридичних осіб, їх об’єднань,
повідомляє про оприлюднення
проекту регуляторного акта –
рішення Боярської міської ради
«Про затвердження Порядку
приєднання об’єктів з інших населених пунктів до комунальних
мереж централізованого водопостачання та водовідведення
міста Боярка»
Стислий зміст регуляторного акта.
Регуляторний акт розроблено відповідно до вимог Законів
України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,
«Про місцеве самоврядування
в Україні», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 11.03.2004 р. № 308.
Строк дії регуляторного акта
необмежений, з можливістю
внесення до нього змін та його
відміни, у разі зміни чинного законодавства та з інших причин.
Спосіб
оприлюднення
регуляторного акта – газета
«Боярка–інформ».
Також з текстом проекту регуляторного акта можна озна-
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на ялинка» на центральній
алеї парку, прикрашена
великими
новорічними
панчохами-чобітками та
більш ніж промовистим
плакатом-написом на зелених грудях: «Маєш зайве – поділись!» Наразі нам

йомитись на сайті Боярської
міської
ради:
www.boyarka
inform.com.
Пропозиції та зауваження
до проекту регуляторного акта
приймаються письмово впродовж місяця з дня оприлюднення регуляторного акта за
адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 13, каб. 9 або за тел.:
(04598) 40-650.
АНАЛІЗ
регуляторного впливу до проекту рішення Боярської міської
ради «Про затвердження Порядку
приєднання об’єктів з інших населених пунктів до комунальних
мереж централізованого водопостачання та водовідведення
міста Боярка»
1. Аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом
державного регулювання.
Основною діяльністю КП
«Боярка-Водоканал» є виробництво та надання послуг з
водопостачання та водовідведення.
На сьогодні неврегульовано
відносини, які виникають між
власниками водопровідних і
каналізаційних мереж та юридичними або фізичними особами з інших населених пунктів
(замовниками) у процесі приєднання до водопровідних та каналізаційних мереж закінчених
будівництвом, реконструйованих, реставрованих, технічнопереоснащених або капітально
відремонтованих об’єктів.
Враховуючи
вищезазначене, комунальним підприємством «Боярка-Водоканал»
розроблено Порядок приєднання об’єктів з інших населених пунктів до комуналь-

невідомо, чи наповнилися ті чобітки-панчохи після закінчення святкування. Та погодьтеся, що ця
нова ініціатива одного із
громадських рухів нашого міста цілком сучасна і
надзвичайно потрібна. Бо

святкувати ми таки вміємо! А власноруч створити
свято та поділитися своєю радістю з тими, хто
цього потребує – цьому
нам ще треба навчитися.

них мереж централізованого
водопостачання та водовідведення міста Боярка.
2. Цілі державного регулювання:
- виконання Закону України «Про житлово-комунальні
послуги»;
- приведення Порядку приєднання об’єктів з інших населених пунктів до комунальних
мереж централізованого водопостачання та водовідведення
міста Боярка до вимог діючого
законодавства;
- запровадження ефективного механізму, завдяки якому
КП «Боярка-Водоканал» буде
в змозі виконувати обов’язки
щодо безперебійної подачі та
використання води.
3. Механізм та заходи, що
пропонуються для розв’язання
проблеми.
Проектом рішення пропонується затвердити «Порядок приєднання об’єктів з
інших населених пунктів до
комунальних мереж централізованого водопостачання та
водовідведення міста Боярка»,
який визначить процедуру
приєднання до водопровідних та каналізаційних мереж
закінчених будівництвом, реконструйованих, технічно переоснащених об’єктів інших
населених пунктів, врегулює
відносини між виробником,
власником водопровідних та
каналізаційних мереж і замовником та визначать їх взаємну
відповідальність.
4. Можливість досягнення цілей у разі прийняття регуляторного акта.
У разі прийняття регуляторного акта будуть реалізо-

вані повноваження, надані Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та
Законом України «Про житлово-комунальні
послуги»,
врегульовані відносини, які
виникають між виробниками, власниками водопровідних і каналізаційних мереж та
юридичними або фізичними
особами з інших населених
пунктів (замовниками), у процесі приєднання закінчених
будівництвом,
реконструйованих, технічно переоснащених об’єктів до водопровідних
та каналізаційних мереж.
Впровадження такого рішення не потребує додаткових
витрат з місцевого бюджету.
5. Очікувані результати від
прийняття регуляторного акта.
Очікуваним
результатом
прийняття регуляторного акта є
виконання вимог Закону України «Про державне регулювання
у сфері комунальних послуг».
У результаті прийняття регуляторного акта негативних
наслідків не очікується.
6. Обґрунтування терміну дії
регуляторного акта.
З моменту набрання чинності рішення Боярської міської ради, строк його дії необмежений.
Повторне
відстеження
результативності буде здійснюватись через рік після набрання ним чинності шляхом
порівняння показників базового та повторного відстеження, періодичне – раз на кожні
три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного
відстеження результативності
цього акта.

Радіслав Кокодзей
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Вітаємо Дорогана Олександра Івановича з 65-річчям
З повагою, голова Боярської міської організації інвалідів війни та учасників бойових дій Володимир Нурищенко

НОВОРІЧНА ФЕЄРІЯ ЗАПОЛОНИЛА УСІХ

30 грудня у святково вбраній
актовій залі Боярського навчально-виховного комплексу «Колегіум – загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 3» відбулася благодійна вистава-феєрія «Новорічна
казка», на яку завітали понад 70
маленьких боярчан – діток з родин воїнів АТО, багатодітних родин та дітей-сиріт.

ри-постановники – заступник
директора з виховної роботи
Вікторія Кучеренко та соціальний педагог Оксана Мирончук.
Тож це була не аматорська
гра, а справжній сучасний мюзикл, який переплітав казкових
героїв не лише із сьогоденням,
а й майбутнім, зокрема, пришельцями з невідомих галактик.

численні благодійні вистави.
Наприклад, у минулі роки –
для вихованців «Отчого дому»
с. Петрівське. То невже ж ми й
для своїх маленьких боярчан
свято не влаштуємо?»
Учасники ж новорічного
дійства були в повному захваті –
брали участь у веселих конкурсах,
іграх, традиційних новорічних

АТО, дітей-сиріт та дітей з багатодітних родин через програму «ProZorro», в результаті чого
вдалося зекономити майже 5 тис.
грн.
За підтримки виконавчого
комітету Боярської міської ради
для дітей із багатодітних родин,
дітей учасників АТО, сиріт і
позбавлених батьківського піклування напередодні Нового
2017 року у ЦТМ «Оберіг», Боярському будинку культури та

Боярському колегіумі загалом
було проведено 5 новорічних
вистав. Ці заходи відвідали майже 500 маленьких боярчан.
Принагідно виконавчий комітет нагадує батьки дітей згаданих категорій, що всі, хто ще
не отримав новорічні солодкі
подарунки, можуть звернутися
впродовж найближчого часу до
Боярської міської ради (вул. Білогородська, 13) у каб. № 11.
Ольга Городня

Спочатку все виглядало ніби
«Взагалі не в наших прави- хороводах. Діти отримали солоду звичайному спектаклі: гля- лах когось наймати для того, кі презенти від Діда Мороза та
дацька зала, казкові герої й сю- щоб влаштувати концерт чи заступника міського голови Тежетна лінія на сцені. Але в одну виставу, – розповідає дирек- тяни Кочкової. Тетяна Петрівна
мить усе перевернулося, коли тор Боярського колегіуму побажала малечі та їх наставнидіти стали не просто глядачами, Стелла Михайлова. — Адже кам, щоб не згасав вогонь мрій та
а безпосередніми учасниками ми й самі це можемо зробити, збувалися всі їхні бажання.
Солодкі новорічні подарунки
дійства від команди КВН «Віта- навіть краще за інших! І досвід
міни» та учнів колегіуму. Тобто маємо великий: не лише участь було придбано виконавчим ковистава стала інтерактивною й у різноманітних конкурсах мітетом Боярської міської ради
рольовою, до її створення неа- найвищих рівнів та постанов- за бюд-жетні кошти по програмі
бияких зусиль доклали режисе- ки спектаклів-мюзиклів, а й «Культура» для дітей учасників

«ДАРИНКА» ЗУСТРІЧАЄ ТЕПЛОМ

Новорічними святковими ранками завершувався 2016 рік у
дошкільних навчальних закладах
Боярки. Не став винятком і ДНЗ
«Даринка».
Численних батьків на свято
покликали веселі новорічні мелодії. Малеча порадувала найрідніших людей читанням віршів,

виконанням пісень і танців.
Завітали до дітей і гості, зокрема, секретар Боярської міської ради Олексій Скринник.
Приємним доповненням до
свята для дітей став виступ артистів творчої групи «Колоритми». Солодкі подарунки отримали всі юні учасники свята.
Завідуюча дитсадком Лю-

бов Дуднікова щиро привітала усіх дорослих та малих
присутніх у залі з Новим 2017
роком. Подякувала Боярській міській раді та, зокрема,

міському голові Олександру повідомила батьків, що для
Зарубіну, а також Києво-Свя- «Даринки» цей рік завершутошинській районній дер- ється масштабно – зовнішнім
жавній адміністрації за увагу утепленням будівлі, заміною
до дитячого садка, а також паркану та ремонтом даху.
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«МРІЯ» ЗАВІТАЛА У ГОСТІ ДО МІСЬКОЇ РАДИ
Святковим міні-концертом
привітали 29 грудня Боярську
міську раду вихованці фольклорного ансамблю «Мрія»,
який працює на базі Боярської
ЗОШ №1 від Вишнівського центру творчості.
Мить – і все приміщення
наповнилося дзвінкими дитячими голосами. Не лише
працівники міської ради, а й
відвідувачі завмерли, щоб розділити (бодай у якості глядачів)
цю світлу радість, потужне джерело якої з’явилося, неначе за
помахом чарівної палички біля
святково вбраної ялинки!
Після закінчення фінального номеру, коли юні артисти
отримали на знак вдячності цілий шквал овацій, у приміщен-

ні виконкому зовсім несподівано з’явився Святий Миколай.
Він щедро обдарував юних артистів солодкими новорічними
подарунками.
«Є у нашого колективу така
традиція: напередодні свят дарувати гарний настрій гарним
людям», – відкриває секрети
«Мрії» керівник ансамблю Любов Богатир.
Задоволення від візиту отримали всі без винятку. Дорослі
– від чудових пісень про свято,
про добро, про Україну, про
мрії, що обов’язково збудуться. А діти – від щирих оплесків
глядачів, привітних усмішок та
новорічних солодких подарунків, отриманих з рук Святого
Миколая.

ВАРЕНИКИ – ПОЧАТОК ДОБРОЧИННОСТІ НА КИЇВЩИНІ ПЛАНУЮТЬ

СТВОРИТИ 4 ГОСПІТАЛЬНІ ОКРУГИ

Спочатку були вареники, а потім – подарунки для вихованців
Київського обласного спеціалізованого будинку дитини, який знаходиться в Боярці по вул. Хрещатик.
Ідея приготувати та продати
вареники, а потім на виручені
кошти придбати необхідні речі
для українського дитбудинку
належить Марії Невойт. Дівчина чотири роки тому переїхала з
Боярки до Канади. Нині мешкає
у місті Вінніпег, провінція Манітоба. Марія навчається у дванадцятому класі місцевої школи.
Задовго до Різдва та Нового року
розпочала роботу над організацією та проведенням фестивалю
вареників у своїй школі.
«Загалом було зібрано 300

канадських доларів, – розповідає Марія Невойт. – Вареники, особливо з картоплею та
цибулею, — в Канаді дуже популярна страва, тому нашу ідею
було підтримано всією школою. Мені допомагали друзі,
вчителі та школярі. Купували
всі, навіть директор школи, бо
знали, для чого ми збираємо
кошти. Вареники ліпили і самі,
і замовляли готові у знайомої
господині – канадки українського походження. Під час
фестивалю було зібрано близько 200 доларів. Окрім цього двічі на тиждень ми продавали у
школі піцу та попкорн. У місці
продажу також було встановлено скриньку для збору коштів
для вихованців українського

дитячого будинку. Туди надійшло близько 100 доларів. Про
те, як ці кошти буде витрачено,
Міністерство
охорони
я домовилась з волонтером Блаздоров’я
в
рамках
медичної
регодійного фонду імені Святителя Луки (Войно-Ясенецького) форми планує утворити в КиївМариною Треповою. І ось ми ській області 4 госпітальні округи
з центрами в місті Біла Церква,
тут, у Боярці».
Як
розповіла
волонтер Боярка, Вишгород і Бровари.
Марина, благодійний фонд
Відповідні пропозиції МОЗ
було створено, щоб допомагати дітям, які потребують або надіслав до Кабінету міністрів
перенесли
нейрохірургічне України.
Кожен округ матиме мінівтручання, а також дітям з патомум
2 лікарні багатопрофільлогіями розвитку нервової системи. «Через фонд ми дізналися, ного інтенсивного лікування
чого саме на цей момент потре- першого рівня та одну лікарню
бує боярський дитячий будинок, другого рівня.
Лікарні інтенсивного лікуі на кошти, привезені Марією,
придбали новий пилосос та вання (ЛІЛи) першого та другого
комплект посуду на 13 осіб, – рівня надаватимуть вторинну медичну допомогу (стаціонарну) у
зауважила Марина Трепова.
Подарунки від канадських випадках, коли пацієнт потребує
благодійників прийняла за- інтенсивної терапії за життєвиступник головного лікаря Віра ми показами в умовах стаціонару.
Іванівна Січкаренко. «Перед На базі ЛІЛів другого рівня праРіздвом та Новим роком люди цюватиме екстрена медична дозазвичай прагнуть творити доб- помога та надаватиметься більш
ро. Цього року вже було чима- широкий спектр допомоги.
ло благодійників. Але допомога нам потрібна завжди. Ми з
вдячністю приймаємо подарунок від нашої колишньої землячки та усіх, хто підтримав її
ідею. Пилосос та посуд буде передано для групи «Дзвіночок»,
де нині перебуває 12 дітей віком
від 1 до 2 років».

Поряд існуватиме структура первинної медичної допомоги з лікарів загальної практики, терапевтів та педіатрів, з
якими жителі підписуватимуть
договори на надання медичних послуг. Кожен житель у
межах госпітального округу
матиме змогу самостійно вибрати свого лікаря, який надаватиме направлення в лікарню першого чи другого рівня,
оскільки ЛІЛи прийматимуть
лише за направленнями лікарів первинної ланки.
Служба екстреної медичної допомоги забезпечуватиме надання хворим допомоги
у випадках, що загрожують їх
життю, а також доставку таких хворих до ЛІЛів першого
або другого рівня, у разі необхідності надання хворому
медичної допомоги в умовах
стаціонару.

ЄДИНЕ ЖИТЛО У БОРЖНИКА НЕ ВІДБИРАТИМУТЬ

АЛКОГОЛЬ ТА КЕРМО – НЕ СУМІСНІ

Поліція Київщини нагадує,
що допустима норма алкоголю у
крові водія складає 0,2 проміле.
Якщо водій має ознаки сп’яніння,
але відмовляється від проходження експертизи, то автоматично
визнає своє порушення.

Згідно із законом, керування
транспортом особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом
лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, а
також передача керування тран-

спортом особі, яка перебуває в стані сп’яніння, передбачає штраф у
розмірі 10200 грн. та позбавлення
права керування транспортними
Мін’юст роз’яснив ситуацію
засобами на строк один рік.
Повторне вчинення цих пору- зі стягненням житла в рахунок
шень протягом двох років перед- боргів за комунальні послуги.
бачає накладення штрафу на водіїв
Закон про виконавче провау розмірі 1200 неоподатковуваних
дження
забороняє забирати єдине
мінімумів доходів громадян (20400
грн.) та позбавлення права керу- житло боржника та земельну дівання транспортними засобами лянку, на якій воно розташоване.
Діюче в Україні законодавство
на строк три роки, і на інших осіб
– накладення штрафу 20400 грн. з гарантує захист права людини на
оплатним вилученням транспорт- житло, яке закріплене в Конституції України. Зокрема, Закон
ного засобу чи без вилучення.
Аби вихідні дні принесли «Про виконавче провадження»
у вашу домівку тільки задово- забороняє забирати єдине житло
лення та сміх, святкуйте відпо- боржника та земельну ділянку, на
якій воно розташоване.
відально.
З метою захисту прав дітей,
Управління превентивної діяльності
в Київській області чинним законодавством заборонено відчуження нерухомого

майна, в якому зареєстровані
неповнолітні. У таких випадках
необхідний попередній дозвіл
органів опіки та піклування.
Окрім того, встановлений
законом порядок стягнення
майна боржника передбачає,
що в першу чергу борг має бути
погашений за рахунок коштів
боржника, а у разі відсутності
коштів іншого майна, і лише в
крайньому випадку застосовується стягнення житла.
Таким чином, стягнення
житлових приміщень боржників
при виконанні рішень про стягнення комунальних платежів
нині фактично не застосовується.
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Духовність

З метою визнання
вагомого внеску протестантських церков і
релігійних організацій
у розвиток релігійної,
культурної і соціальної
сфери України, вияву
поваги до їхньої ролі в
українській історії та
становленні незалежної держави, а також
відзначення в Україні
500-річчя Реформації Президент України Петро Порошенко підписав
відповідний Указ.
Згідно із затвердженим Планом заходів, урочистості з нагоди
500-річчя Реформації триватимуть в Україні впродовж 2017 року. Заплановано проведення тематичних наукових конференцій, симпозіумів, круглих столів, семінарів, інших наукових та просвітницьких
заходів. У навчальних закладах відбудуться тематичні заходи з висвітлення історії Реформації.
«Боярка-інформ» долучається до відзначення в Україні 500-річчя Реформації.

курси, тож діти весело гралися
і не мерзли. А на підготовленій
сцені, освітленій багатьма вогниками та гірляндами, багатолюдний об’єднаний хор співав
веселі різдвяні пісні. Далеко від
епіцентру святкового Богослужіння було чути голосний дзвін
тамбурина та народні щедрівки. На кожній локації місцеві
пастори різних Церков вітали
боярчан зі святом. Різдвяний
настрій об’єднував, створював
атмосферу братерської любові,
яку можна було побачити в очах
присутніх там людей.
Не обійшлося і без гарячого чаю та імбирних пряників-різдвяників (справжні
витвори мистецтва!), якими
люб’язно пригощали всіх
присутніх. А після чаю вже й
мороз не так дошкуляв, і веселіше співалося…
Сільський голова Тарасівки та села Нове Володимир
Сизон також взяв участь у цих
заходах та привітав учасників

Флешмобом «Україна та світ
святкують Різдво Христовe разом», який відбувся 25 грудня
на Європейській площі у Києві, розпочалося відзначення
500-річчя Реформації. Боярка
і Тарасівка також святкували
Різдво разом з усім світом.
Заходи відбулися в чотирьох локаціях: 24 грудня – в
Боярці біля Будинку урочистих
подій та Будинку культури. 25
грудня – в парку імені Тараса
Шевченка та в селі Тарасівка
біля будинку сільської ради.

Громади
Євангельських
Християнських Церков Боярки і Тарасівки цього року вирішили об’єднати свої зусилля в
святкуванні Різдва Христового.
Вони заздалегідь готувалися
до цього. Зокрема, підготували
змістовну театральну виставу,
яка була спрямована не тільки
на дітей, її цікаво було дивитися і людям дорослим. Гарні костюми, глибокий зміст, музика.
Все це залишило глибокий слід
у серцях глядачів. Для дітей організовували захоплюючі кон-

День
народження
Ісуса
Христа – одне з найважливіших
християнських свят. Сьогодні це
свято є найпопулярнішим у світі.
Хтось вже відсвяткував Різдво
з 24 на 25 грудня, а для когось
воно ще попереду.

(до легалізації християнства в до радянської окупації України
IV ст.) не існувало спеціаль- християни з року в рік відзначали це чудове свято.
ного святкування Різдва.
***
***
У 1920-х роках релігійні свяРішення про святкування
Різдва Христового 25 грудня та викорінювались безбожною
було прийнято на Ефесько- атеїстичною владою.
му (Третьому Всесвітньому)
Почалась глобальна антицерковному соборі в 431 році. християнська, а разом з тим
З того часу весь християн- антиріздвяна пропаганда. Діти
ський світ відзначає це радіс- ходили вулицями міст з плане свято.
катами: «Воспитывай детей с
Римо-католицька церква, помощью педагога, а не Бога»,
більшість
протестантських «Родители, не сбивайте нас с
церков, а також частина пра- толку, не делайте Рождества и
вославних, включаючи Кон- елку».
стантинопольську
церкву,
***
святкують Різдво в ніч з 24 на
З 1929 року офіційно було
25 грудня.
заборонено відзначати Різдво
Інші православні церк- Христове.
ви а також греко-католицька
Комуністами було докладецерква святкують Різдво в ніч но немало зусиль для того, щоб
на 7 січня (що відповідає 25 свято Різдва замінити святкугрудня за старим Юліанським ванням початку нового каленкалендарем).
дарного року (1 січня).
Оскільки
святкування
З середини 30-х років нові
25 грудня пов’язується з ка- персонажі-дарителі Дід Мороз
толицизмом, а 7 січня – з та Снігуронька стають симправослав’ям, першу дату часто волами зимових свят (ціканеправильно називають «ка- во, що в той же час компанія
толицьким Різдвом», а другу – Coca-Cola «розкручує» в США
«православним». Насправді, як Санта-Клауса, як головного
вже було зазначено вище, так різдвяного персонажа). У Разване «католицьке Різдво» від- дянському Союзі різдвяні тразначають мільйони вірян різ- диції стають новорічними. На
них християнських конфесій по жаль, довгі роки пропаганди
всьому світу.
дали свій результат, і така си***
туація збереглася й після відВ Україні свято Різдва стає новлення Різдва як офіційного
офіційним святом з часів запро- державного свята з 1991 року.
вадження християнства як офі«Реанімація» свята
ційної релігії князем ВолодиКомуністична пропаганда і
миром (988 р.). З того часу і аж сучасна секуляризація суспіль-

заходу. У своєму виступі він
акцентував увагу на тому, що
ніколи більше в історії не повинно бути таких гонінь за
віру, яких зазнавали віруючі
в нашій країні за часів радянської влади. Вітаючи всіх присутніх на святковому заході
із Різдвом Христовим та наступаючим Новим роком, по-

СВЯТО РІЗДВА: ІСТОРІЯ І СУТЬ
Звісно, день святкування
не є принциповим. Залежно
від календаря, Різдво припадає на 25 грудня або на 7 січня,
тож про точну дату народження Ісуса мова не йде. Важливо,
що саме цей день відвели для
того, щоб згадати про ту радісну подію.
У самий розпал сезону святкувань пропонуємо вам пригадати історію виникнення цього
свята та ще раз поринути в роздуми про значення Різдва для
кожного з нас.
Історія виникнення свята
Перш за все слід пригадати,
що саме народження Христа
поділяє всю історію людства на
два періоди: до Різдва Христового (народження Ісуса Христа)
та після. Незважаючи на велику
кількість різних хронологічних
систем, саме цей поділ використовується в усьому сучасному цивілізованому світі.
Історично достовірна дата
народження Христа наразі
невідома. Святе Письмо не
вказує ні дня, ні року, коли
саме народився Христос. Наскільки відомо, перші християни також не відслідковували точного дня народження
Ісуса Христа. У ранній Церкві
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бажав, перш за все, миру, єдності та щирої, християнської
любові.
Тож нехай і Новий рік, з милості Божої, буде для всіх нас
благословенним і щасливим.
Нехай Христос, що народився в
бідних яслах, народиться в кожному серці і принесе справжній
затишок і мир у наші оселі.

ства призвели до того, що багато людей не знає або не розуміє
справжнього християнського
значення цього свята.
У сучасному світі сенс Різдва часто зсувається до розкручування колеса комерції. По- та людям благовоління!...» На
купки, подарунки, прикраси. Землі народився Син Божий, і
У прірві споживацтва губиться дали Йому ім’я Ісус.
справжня суть.
Пізніше, коли Він виріс, та
У чому ж справжнє значення пізнав мудрість Божу, коли
та велич свята Різдва?
ввійшов у повноту Свого слуЯкщо спробувати з’єднати жіння, Він взяв на Себе гріхи
всю правду про Різдво у три слова, усього Світу та пішов за людей
цими словами будуть «З нами Бог!» на хресні муки, щоб постраждаНасправді значення Різдва ти замість людей та дати їм прополягає в тому, що Сам Господь щення. Але це сталося пізніше…
прийшов на землю заради нашоА в ту зимову ніч Божий Син
го спасіння та прощення гріхів.
прийшов у цей світ як просте дитя.
Багатьом нам відомо про
Отож, справжня радість,
Адама, Єву та про те, що відбу- про яку звіщали янголи в
лось колись у Едемі.
ту дивну ніч, полягає не в
Перші люди, згрішили не- тому, що діти отримають послухняністю до Божого слова. дарунки, а дорослі зможуть
Вони стали грішними та відда- декілька днів відпочити та
лились від Бога, за гріхи були порозважатись. Народження
позбавлені Небесного раю. Христа – це дійсно початок
Бог-Отець вирішив виправдати нової ери, і не тільки в хролюдей, простити їх. Впродовж нологічному сенсі. Ери нотисячоліть Бог-Отець говорив вих стосунків між людиною
через пророків, що пошле до та Богом, ери спасіння, ери
людей Свого Сина, який візьме Божої милості та благодаті!
гріхи їх на себе та зробить їх
Різдво – це чудовий час для
вільними від гріха.
того щоб замислитись над найІ ось у Віфлеємі в єврейській важливішим питанням: чи маю
родині в одну зимову ніч на- я дійсну радість, що дарує Різдродився хлопчик. Над тим міс- во? Чи народився Христос у моцем засяяла зірка, вона привела єму серці?
мудреців зі Сходу та пастухів з
Святкуймо разом світле свяпасовищ Іудейських… В той час то Різдва Христового, християнголи на Небі співали: «Осан- янський народе!
на в вишніх Богу! На Землі мир
Христос народився! Славімо Його!
Матеріали надані Оргкомітетом святкування
500-річчя Реформації у Києво-Святошинському районі
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ЦІКАВО ЗНАТИ

ТЕРИТОРІЯ КОМФОРТУ ДЛЯ
СПОЖИВАЧІВ ГАЗУ

28 грудня у Вишневому по
вул. Святошинській, 27-а відкрили перший в області центр обслуговування клієнтів – споживачів
природного газу.

районної державної адміністрації Мирослава Смірнова.
За словами Олександра Горгана,
Київська область є однією з найбільших споживачів газу в Україні,
тому такі зони комфорту для людей
В урочистостях взяли участь: є надзвичайно важливими.
голова Київської обласної дер«Київська область споживає
жавної адміністрації Олександр 1 мільярд 800 мільйонів кубометГорган, голова правління Регі- рів газу щорічно. Від природноональної газової компанії «Ки- го газу мешканці Київщини не
ївоблгаз» Дмитро Дронов та зможуть відмовитись. Сьогодні
голова Києво-Святошинської ми споживаємо європейський,

КАДРОВІ ЗМІНИ

скандинавський газ. З часом ми
будемо споживати скраплений
газ з Близького Сходу. Існуюча
інфраструктура передачі газу
є настільки зручною, що відмовлятись від неї нема сенсу,
особливо з огляду на те, що існує тенденція здешевлення
природного газу в світі», – зазначив голова Київської ОДА.
У зв’язку з появою альтернативних видів палива, які дають тепло в будинки, облгаз
змушений конкурувати. І саме
такі Центри обслуговування
стануть найкращим свідченням розуміння того, що потрібно робити для споживачів,
аби вони не відмовлялися від
газу. «Даний Центр є свідченням
потреб ринку, вмінням виживати
в складній конкурентній обстановці. Це позитивна тенденція,
яку державна влада підтримує», –
Відповідно до розпоряджензазначив Олександр Горган.
ня
міського
голови від 26 грудня
Як повідомив голова прав2016
р.
№
02-15/142к
в. о дирекління «Київоблгазу» Дмитро
Дронов, робота Центру доз- тора комунального підприємства
волить економити час та ко- «Боярка-Водоканал» призначено
шти споживачів, адже в одно- Андрія Васильовича Михеєнка.
му місці можна буде отримати
всі «газові» послуги – швид- Наша довідка
Андрій Михеєнко народився
ко, комфортно, без біганини
в
Боярці
3 листопада 1987 року.
по кабінетах та очікуваннях
в чергах. Він надасть можли- Після закінчення 9 класу Боярвість комфортно обслуговува- ської ЗОШ № 1, 2003 року вступив
ти понад 850 тисяч споживачів. до Київського коледжу міського
Очікуване навантаження на господарства Академії муніциЦентр — близько 200 споживачів пального управління, здобув кващодня. У 2017 році «Київоблгаз» ліфікацію електромеханіка.
2010 року закінчив Акадепланує відкриття аналогічних ценмію
муніципального управлінтрів по всіх районах Київської обня
і
отримав
повну вищу освіту
ласті та в першу чергу – по містах.

ЗИМА СТАРТУЄ «КРИЖАНИМ М’ЯЧЕМ»

Організатор турніру – Боярська ДЮСШ за підтримки Боярської міської ради,
яка забезпечила переможців
пам’ятними грамотами, медалями та кубками.
У турнірі взяли участь юні
футболісти 2004-2005 років народження. Загалом – 6 командучасниць з Гатного, Тарасівки,
Василькова, Хотова та дві команди з Боярки. На майданчик
виходили юні футболісти, але

в залі впродовж всього турніру вирували зовсім недитячі
пристрасті! Та й майстерності деяких учасників могли б
позаздрити навіть імениті футболісти! Тому й не дивно, що практично за кожну команду дружно
вболівали всі присутні в залі.
Як і в кожному змаганні, варто
сказати про переможців, які продемонстрували більш професійне
володіння футбольним шкіряним
м’ячем. Призову бронзу у нелегкій футбольній борні виборов ФК
«Хотів». Срібним призером чемпіонату стала команда ДЮСШ
Боярка. А володарем головного
кубку та чемпіонського золота –
ФК «Васильків».
«Для справжнього спортсмена помірятись силами з сильні-

шим суперником – це насолода,
яка інколи значить більше ніж
перемога», – зазначив директор
Боярської ДЮСШ Володимир
Сафонов.
Своєрідним
підтвердженням цих слів стали нагороди.
Кращим гравцем турніру одноголосно було визнано воротаря
команди ФК «Васильків» Олексія Смірнова. Кращий захисник – Денис Рудюк (ДЮСШ
Боярка). Кращий нападник –
Іван Краснобай (ФК «Хотів»).
А приз глядацьких симпатій
отримав наймолодший учасник
турніру з ФК «Гатне» Олександр
Костюченко. Без нагород жоден
з населених пунктів – учасників
турніру – не залишився!
Радіслав Кокодзей

за спеціальністю «Автоматика
та автоматизація на транспорті»,
здобув кваліфікацію інженера з
автоматизації на транспорті.
Розпочав трудову діяльність
2009 р. інженером-електриком
на фірмі ТОВ «ВОКЕ-07» .
У 2012-2016 рр. працював у
КП «Боярка-Водоканал» на посадах головного енергетика, начальника дільниці ЕП, заступника директора підприємства.
З
16.05.2016
р.
до
23.12.2016 р. обіймав посади
енергетика, начальника дільниці ЕГ, в. о. головного інженера в
КП «БГВУЖКГ».
Одружений, виховує двох
доньок.

РОЗПОЧАВСЯ ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ
ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ ДО ДНЗ
Прийом документів до боярських ДНЗ відбувається з січня і до 1
травня 2017 року в Боярській міській раді (вул. Білогородська, 13), каб.
№ 11. Приймальний день – середа,
обідня перерва з 12:00 до 12:45.

25 грудня в спортивній залі
Боярської гімназії стартував турнір з фут-залу «Крижаний м’яч».
Ці змагання спростували думку
про те, що футбол – це літній вид
спорту. Виявляється, для справжніх футболістів пір року не існує.
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Для зарахування дитини до
ДНЗ необхідно подати документи:
• копію свідоцтва про народження дитини;
• копію паспорта одного з
батьків (опікунів) з реєстрацією
в Боярці;
• довідку з місця роботи матері (про дату виходу на роботу);
• документ, що підтверджує
право на пільгу;
• якщо батьки не зареєстровані в м. Боярка (в тому
числі вимушені переселенці) – акт депутата Боярської
міської ради про фактичне
місце проживання з підтвердженням проживання у Боярці (на період з…).

Першочергово зараховуються до комунального дошкільного навчального закладу діти, зареєстровані
в місті Боярці, діти, один з
батьків яких зареєстрований
у місті, а також таких пільгових категорій:
• діти-інваліди, які не мають
протипоказань перебування в
ДНЗ;
• діти з багатодітних сімей, де
є двоє і більше дітей дошкільного віку, якщо одна дитина відвідує цей ДНЗ.
Позачергово зараховуються
до ДНЗ діти працівників комунальних закладів міста (на період роботи), а також таких категорій:
• діти учасників антитерористичної операції;
• діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

ЗЕКОНОМЛЯТЬ НА ПАПЕРІ
У Київській обласній державній адміністрації перейшли на сучасну систему документообігу. Відтепер у своїй
роботі Київська ОДА використовуватиме електронний документообіг АСКОД.
Електронний
документообіг забезпечить прозорість, оперативність, високий
контроль, а також синхро-

нізацію з іншими органами
влади. Так, до системи електронного
документообігу
АСКОД уже підключено районні державні адміністрації,
районні ради та міськвиконкоми Київщини.
За допомогою електронного документообігу планується
у 5 разів зменшити витрати на
папір.

Калейдоскоп
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ГОРОСКОП
Овен
Для досягнення цілей вам доведеться докласти чимало зусиль. У цей період зросте сила і впевненість у
собі, а також активність, іноді навіть аж до впадання в
агресивний стан. Слід розраховувати тільки на себе, а не
покладатися на допомогу інших людей. У любовній сфері настане період спокою.
Телець
Період виявиться досить спокійним, попри ваше
переконання, що всю відповідальну роботу слід робити
самому. Звичайно, так ви можете добитися хороших результатів, але ризикуєте підірвати нерви і здоров’я, а також ускладнити відносини з близькими людьми. Стримуйте свої впертість та егоїзм.
Близнюки
Прекрасний час, щоб гарненько подумати про свої
недоліки і переваги, вибрати найбільш важливі напрямки роботи над собою і поставити довгострокові цілі. Самотні можуть зустрітись зі своєю другою половинкою.
Одруженим зірки радять не давати своєму коханому видимих приводів для ревнощів.
Рак
Для вас настає час розширення можливостей, особистісного росту і підвищення самооцінки. Цей той період, коли Всесвіт багато дає, але при цьому практично
нічого, крім подяки, не вимагає натомість. Перешкодити всім цим благам можете хіба що ви самі, якщо будете
проявляти байдужість до свого життя.

28 грудня в Будинку культури відбувся третій показ вистави «Снігова
королева». Крім дітей-інвалідів та дітей
з багатодітних родин, до її перегляду
долучилися всі охочі. А ще – діти працівників КП «БГВУЖКГ», КП «Боярка-Водоканал» та КП ІА «Боярка-інформ», які
напередодні отримали спеціальні запрошення від Боярської міської ради.
З наступаючими новорічними святами маленьких глядачів
та їх рідних привітали заступник
міського голови Тетяна Кочкова та директор Будинку культури Тетяна Іванова.
Хоча й не прем’єрний показ,
але в залі – справжній аншлаг!
Одних лише дітей на перегляд
вистави завітало близько сотні!
Та й дорослі отримали неабияке
задоволення від цієї подорожі в
казковий світ дитинства, щиро
переживаючи за Кая та Герду під
час їхньої, сповненої пригод, подорожі до здійснення своєї мрії.

Лев
У цей період ви будете брати на себе забагато. Тому
слід пам’ятати про наслідки своїх вчинків. Разом із тим
період стане для вас періодом важливих і яскравих життєвих змін. Якщо ви оберете тактику байдикування, то
упустите безліч шансів. У прагненні комусь сподобатися, будьте щирими.

Режисер-постановник вистави – керівник театральної
студії «Аметист» Боярського
будинку культури Тетяна Вікулова. А юні артисти – вихованці цієї студії, хореографічної студії «Golden dens» та
вокальної студії «Зорепад».
Діти – на сцені, діти – в залі:

об’єднані чарівною силою
мистецтва.
Після закінчення вистави
всі без винятку юні глядачі та
діти-артисти отримали новорічні солодкі подарунки, які
для проведення свята забезпечила Боярська міська рада.
Радіслав Кокодзей

Діва
Вчіться в усьому бачити хороше і не давайте
емоціям взяти над вами гору! Причиною ваших сліз
може стати навіть випадкова фраза, яка нагадає про
тих, хто колись вас образив. Щоб так гостро не реагувати, оточіть себе предметами зеленого кольору.
Не ідеалізуйте свого партнера. Навряд, чи він зможе
довго терпіти критику.
Терези
У цей період ви будете сумніватися в своїх силах і рішеннях. Не виключено, що через це ви потрапите в залежність від думки оточуючих людей. Відкиньте страхи і
сумніви, почніть прислухатися до власних бажань. Звісно, якщо хочете позитивних змін в найближчому майбутньому. Але якщо ні - просто пливіть за течією.
Скорпіон
У цей період буде закладено фундамент для ваших
майбутніх починань. Багато хто схоче змінити сферу діяльності, хтось - місце проживання, а деякі задумаються
про зміни в особистому житті. Тому зараз пускати життя
на самоплив вкрай небажано. Але вам і самим не захочеться пасивності.
Стрілець
Уникайте девізу «мета виправдовує засоби», будьяка боротьба повинна проходити з гідністю. В іншому
випадку - краще завчасно зійти з дистанції. Поменше
«копайтеся» в собі і не надто захоплюйтесь самоаналізом.
У почуттях проявіть обережність, не йдіть сліпо за
пристрастю, «підключіть» розум.
Козеріг
Поважайте чужу думку, навіть якщо вона розбігається з вашою. Сприятливий час для побудови планів, краще сконцентруватися на одній або двох цілях. Проводьте вільний час з людьми, які дарують вам душевне тепло і
змушують вас щиро посміхатися. Ідіть на поступки, щоб
уникнути серйозних негараздів.

реклама

Водолій
Період нових сил та енергії. Стримуйте дратівливість
і намагання щось довести іншим людям. Не слід псувати
настрій ні собі, ні іншим. Частіше зустрічайтеся з друзями, займайтеся хобі, активніше працюйте, а головне
вірте, що попереду на вас чекає ще багато яскравих і
приємних моментів.

Приємна новина для жителів Боярки
Відкрито новий філіал Експрес пошти Автолюкс
Швидке і доступне вантажоперевезення по Україні
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Риби
Потреба у змінах назріла у вас вже давно, але до цих
пір не вистачало сміливості на них зважитися. Якщо у
цей час ви ступите на стежку змін, то незабаром зрозумієте, що колишні тривоги і страхи були марними. Якщо
виникла проблема, не намагайтеся вирішити її блискавично. Проаналізуйте ситуацію.
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