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24 серпня 2016 року
15:00 – урочиста хода військовослужбовців та громади з прапором України та рушниками; 
               вітання міського голови;
               закладення Алеї Героїв; 
               концертна програма.

Під чАс святкУвАння діятимУть:
• майстер-класи для дітей, виготовлення листів та малюнків Героям;
• акція «Передай воду захиснику» 
• польова кухня;
• стенд для плетіння маскувальної сітки.
Під час проведення дня незалежності проводитиметься збір найнеобхіднішого у зону АтО, а саме: за-

пакована мінеральна вода, медикаменти, чай/кава/цукор. всі зібрані продукти будуть передані в 131 ОРБ. 

ПРОГРАМА ЗАХОДІВ ДО ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Запрошуємо до участі у ярмарку товарів та послуг для сімей з                                                              
дітьми «серпеньFamilyФест», який відбудеться 13 серпня 2016 
року з 10 год. на території парку Перемоги за адресою: м. Боярка,                                                                                                       
вул. Білогородська, поруч з міською радою. 
У програмі заходу: 

• шкільний ярмарок-продаж дитячих товарів;
• виставка-продаж народних майстрів;
• майстер-класи для дітей та дорослих;
• спортивні ігри;
• концертна програма.

На фестивалі працюватиме ігровий дитячий майданчик, фуд-
корт, інформаційний центр.

Координатори роботи з партнерами та учасниками (ярмарок, 
фаст-фуд, майстер-класи та ін.): 

Ященко Людмила, тел.: (098) 515-85-06 та Серватович Наталя, 
тел.: (067) 300-30-47

– Рішенням виконавчого ко-
мітету Боярської міської ради 
від 14 липня 2016 року № 40/6 
«Про затвердження схеми роз-
ташування торгівельних місць 
та встановлення вартості при-
бирання та вивезення ТПВ 
в ярмаркові дні за адресою:             
м. Боярка, вул. Лейтенанта Кі-
бенка, вул. Київська, вул. Коо-
перативна» нами було зроблено 
черговий крок у впорядкуванні 
ярмаркової торгівлі. Зокрема, 
було затверджено нову схе-
му розташування недільного 
ярмарку та змінено тариф на 
прибирання його території. 11 
серпня виконком затвердив 
аналогічний тариф на при-
бирання території суботнього 
ринку по вул. Б. Хмельницько-
го – вул. Молодіжна. Його роз-
мір складає 8 грн. за 1 м кв.

Востаннє економічно об-
ґрунтований розрахунок виве-
зення твердих побутових від-
ходів було зроблено у 2012 році. 
Він складав 2 грн. за 1 м кв. За 
час, що минув відтоді, значно 
змінилась вартість складових 
тарифу. Тому ціна вивезення 

сміття – 8 грн. за 1 м кв. – це 
економічно обґрунтований роз-
рахунок. 

– Передбачаємо певний не-
гатив з боку торговців, адже 
впорядкування ярмаркової 
торгівлі вимагає від влади по-
слідовності та вдавання до не-
популярних дій…

– Ми маємо непростий 
період у впорядкуванні тор-
гівлі під час ярмаркових днів. 
Боярською міською радою 
вже було проведено ряд вико-
навчих дій, але кардинально 
змінити ситуацію не вдалось. 
Так, у зв’язку з необхідністю 
проведення додаткового гро-
мадського обговорення було 
призупинено дію рішення 
виконкому Боярської міської 
ради про затвердження схеми 
розташування території яр-
марку по вул. Незалежності. 
Незважаючи на прийняте рі-
шення, виконком змушений 
був взяти тайм-аут на пошук 
оптимального варіанту розмі-
щення ринку, який нині роз-
ташовується по вул. Молодіж-
ний – вул. Б. Хмельницького.

Тривають перемовини з 
власниками земельних ділянок, 
розташованих поблизу неділь-
ного ринку. Також ведуться 
перемовини з Тарасівською 
сільською радою з метою пошу-
ку земельної ділянки, де мож-
на було б розташувати ринки, 
оскільки в Боярці немає віль-
них ділянок ні під житло, ні під 
соціальні об’єкти.

– Як ми розуміємо, міській 
владі доводиться долати певні 
труднощі?

– Необхідність впорядкуван-
ня вуличної торгівлі – це турбо-
та про безпеку жителів міста. За 
останні роки ринкова торгівля 
дуже розрослась. Збільшення 
кількості торговців, на мою 
думку, пов’язане зі зручністю 
розташування Боярки. За про-
веденим моніторингом, 80-90 
відсотків торговців – це під-
приємці, які отоварюються в 
оптовиків та у ярмаркові дні 
«мігрують» населеними пункта-
ми району. 

А власне людей, які вирос-
тили свою продукцію та хочуть 
її продати – заради чого і було 
створено подібні ярмарки – 
одиниці. Насправді, боярчан 
там дуже мало. Хочу зазначити, 
що у Боярці донедавна збір за 
вивезення ТПВ був найнижчим. 
Це також приваблювало приїж-
джих продавців. 

Якщо ми найближчим часом 
не впорядкуємо торгівлю, то в роз-
пал сезонної торгівлі (картопля, 
морква, капуста тощо) змінити 
щось взагалі буде неможливо.

Виконком Боярської місь-
кої ради неодноразово ухвалю-
вав рішення щодо впорядку-
вання торгівлі в ярмаркові дні. 
Хочу сказати, що ці рішення 
даються важко. Тож, попри 
вжиття непопулярних заходів, 
ми маємо навести лад у ярмар-
ковій торгівлі.

– Ви сказали, що пошук опти-
мальних варіантів розміщення 
ринків триває. Чи надходили 
якісь нові пропозиції?

– Щодо недільного ринку, 
Одна з пропозицій, що на-
дійшла до Боярської міської 
ради, перенести торгівлю до 
кінотеатру ім. Островського. 
Але аварійність цього примі-
щення є певною перешкодою 
для створення безпечних умов 
торгівлі. Тому ми намагаємось 
оптимізувати умови торгівлі 
на існуючих територіях. 

Директор обох ринків 
Олександр Рябчук повідо-

мив, що з 1 липня 2016 року 
було підвищено ринковий 
збір. Приміром, торгівля 
з власної палатки коштує             
35 грн., з машини – 40 грн., 
місце за прилавком – 8 грн. за 
1 м прилавка. Також досяг-
нуто домовленості з дирек-
тором ринку про те, що буде 
віднайдено додаткові місця 
для торгівлі з машин на не-
дільному ярмарку. Звертаю 
увагу, що всім охочим про-
понується розмістити свій 
товар на території ринку, 
оскільки нині він заповне-
ний на половину.

Користуючись нагодою, 
хочу звернутися до продавців: 
поважайте себе, продавайте не 
з землі, а цивілізовано. Адже 
усім нам хочеться жити і пра-
цювати, купувати і продавати в 
комфортних умовах.

ЯРМАРКОВА ЧИСТОТА ПОДОРОЖЧАЄ
дозрівають яблука, груші, картопля, морква та інші плоди зем-

лі. А отже, зростає попит споживачів на свіжу сільськогосподарську 
продукцію. Щосуботи та щонеділі жителі міста прямують до ярмар-
ків, де панує ринкова стихія. та, на жаль, ця стихія порушує закони 
та численні правила. створює незручності як для продавців, так і для 
покупців. А ще після цієї стихії залишається багато сміття, яке потім 
прибирають комунальники.

міська влада вчергове зробила спробу навести лад в ярмарковій 
торгівлі. Про це – в розмові «Боярка-інформ» з першим заступником 
міського голови валерієм Шульгою.

Продовження на стор. 2

ТВОРЧИЙ ПРОСТІР



2 12 серпня 2016
№15 (298)АКТУАЛЬНО

«Боярка-інформ» звернулась 
за коментарем про формуван-
ня нового тарифу на вивезення 
тПв до начальника планово-еко-
номічного відділу кП «Боярське 
ГвУЖкГ» Галини козакевич:

«У 2012 році під час органі-
зації обслуговування та приби-
рання території ярмарків було 
встановлено тариф, який зале-
жав від тодішніх цін на палив-
но-мастильні матеріали, міні-
мальної заробітної плати тощо.

З того часу вартість ПММ 
зросла практично втричі, та-
кож значно зросла мінімальна 
заробітна плата, тобто вартість 
роботи людського ресурсу.

Змінилось місце, куди ви-
возилось сміття. Тепер Крюків-

щинський полігон закрили і ми 
вивозимо сміття не за 7 км, а за 
35 км від Боярки. 

Обґрунтоване підвищення 
вартості прибирання для підпри-
ємства є нагальною необхідністю. 
Приміром, збір на недільному 
ринку складає близько 2 200-                                                                            
2 400 грн., а витрати – 5 500 грн. 
Лише за прибирання території 
цього ринку підприємство несе 
збитків на суму близько 3000 грн. 

До витрат входить: зібрати 
сміття, позамітати, пригнати 
техніку, завантажити сміття, 
придбати талон та вивезти сміт-
тя на полігон.

З врахуванням підвищення 
вартості всіх складових тарифу, 
зростання ціни з 2 до 8 грн. ціл-
ком логічне». 

ЦІНА ПИТАННЯ

Продовження зі стор. 1

ФОТОФАКТ

Активісти Громадського фор-
мування з охорони правопоряд-
ку «Боярський міський патруль» 
запрошують всіх небайдужих 
боярчан та гостей долучитися до 
благоустрою Боярки. Перш за 
все це стосується тих, хто ще не 
знайшов часу і не прибрав тери-
торію біля свого домоволодіння. 
досить чекати, поки хтось прибе-
ре наше місто.

Відповідно до Правил бла-
гоустрою території міста Бояр-
ка, затверджених Боярською 
міською радою від 24.11.2011 
року № 14/701, зазначається : 

п. 5.1.5. ... У разі відсутності 
схематичних карт прибирання, 
встановлюються наступні межі 
закріпленої для прибирання те-
риторії:

- для будинків приватного 
сектора – 10 метрів від меж зе-
мельної ділянки, наданої у ко-
ристування (оренду, тощо); 

п. 5.9.2 пп. 7. ... Догляд за 
деревами, клумбами, тротуар-
ними газонами майданчиків 
прибудинкової території по-
кладається на підприємства і 
організації житлового госпо-
дарства, підприємства, органі-
зації, установи (незалежно від 

форм власності) і громадян-
власників будинків.

Слід зазначити, що недо-
тримання та порушення Пра-
вил благоустрою території міста 
Боярка тягне за собою відпові-
дальність за статтею 152 Кодек-
су України про адміністративні 
правопорушення (КУпАП) у 
вигляді штрафу з громадян від 
20 до 80 неоподаткованих міні-
мумів.

Контактна інформація:       
вул. Білогородська, 13, тел.: 
(04598) 47-877, 
(063) 588-93-43, 
(068) 876-43-97. 

БОЯРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПАТРУЛЬ ПОВІДОМЛЯЄ:

11 серпня розпочалися ро-
боти у парку ім. Т. Г. Шевченка 
з відновлення місточка через 

МІСТКУ – БУТИ!

котлован, що залишився на 
місці озера. Для реконструкції 
містка планується використати 

приблизно 5 кубометрів бето-
ну. Роботи проводяться силами 
приватного підприємця, який 
відгукнувся на заклик навести 
лад у місті. А тому з власної іні-
ціативи взяв на себе виконання 
цих робіт. «Звісно, краще було б 
взагалі знести залишки старого 
мосту та побудувати новий, – 
розмірковує благодійник, який 
побажав залишитися невідо-
мим. – Але маємо на меті хоча 
б частково зберегти цю жалю-
гідну переправу, яка є своєрід-
ною «історичною пам’яткою» 
минулого радянського періоду 
Боярки». 

Тому є надія, що незабаром 
тут буде міцний і зручний пішо-
хідний місточок. 

У дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) комбінованого типу «Іскорка» встановлюють 
нові труби гарячого водопостачання. Для реалізації цього проекту депутати Боярської міської ради 
виділили 78 тис. грн., ще 37 тис. грн. – на заміну електричного насосу на котельній і 14 тис. грн. на 
підготовку котельні.

В «ІСКОРЦІ» – СЕРЙОЗНИЙ РЕМОНТ

У дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) «Казка» ведуться ремонтні роботи приміщення 
для відкриття групи інклюзивної освіти. На цей проект було виділено з районного бюджету 591 тис. 
грн. та майже 300 тисяч грн. – з місцевого бюджету.

КАЗКОВІ ПЛАНИ «КАЗКИ» СТАЮТЬ РЕАЛЬНІСТЮ

Згідно із затвердженим Бо-
ярською міською радою Поло-
женням про порядок реєстрації 
дітей у дошкільні навчальні зак-
лади, цього року документи до 
днЗ міста приймались у міській 
раді. Звернення про влаштуван-
ня дітей у боярські днЗ з інших 
населених пунктів будуть розгля-
датися в останню чергу.

Комісією з питань розподі-
лу дітей у комунальні дошкіль-
ні заклади було розглянуто 406 
заяв.

ДНЗ «Берізка» набирав 2 
групи (ясла, молодшу);

ДНЗ «Лісова казка» – 1 гру-
пу (молодшу);

ДНЗ «Даринка» – 1 групу 
(ясла);

ДНЗ «Іскорка» та «Спад-
коємець» набирали по 2 групи 
(ясла);

ДНЗ «Казка» набирав 1 гру-
пу (ясла-інклюзивна);

ДНЗ «Джерельце» набирав 3 
групи (ясла 2014 р. н., ясла 2013 
р. н. та молодшу).

До різних груп ДНЗ зара-
ховано 353 дитини. Серед них 
пільгових категорій: 

• діти-інваліди, які не мають 
протипоказань перебування в 
ДНЗ – 3;

• діти з багатодітних сімей – 16;
• діти учасників АТО – 6;
• діти працівників комуналь-

них закладів – 6;
• діти-переселенці – 6.

Найскладніша ситуація – у 
старій частині міста, оскільки 
там лише один садочок «Беріз-
ка», у якому маленька ясельна 
група. 

Завдяки плідній роботі комі-
сії, загалом всі діти були влаш-
товані до ДНЗ Боярки. 

РОЗПОДІЛ У ДИТЯЧИХ 
САДКАХ ВІДБУВСЯ

За останні місяці в київській 
області значно зросла кількість 
випадків крадіжок трансформа-
торного масла. такі протиправні 
дії не тільки завдають значних ма-
теріальних збитків компанії, але 
й вкрай негативно впливають на 
якість постачання електроенергії 
до ваших квартир та будинків.

Тільки за останні місяці було 
злито велику кількість трансфор-
маторного масла з трансформа-
торних підстанцій, в результа-
ті – компанії завдано значних 
матеріальних збитків і, що най-
головніше, це призвело до від-
ключення електропостачання 
споживачів, деякі з яких вимуше-
ні були залишатися без світла про-
тягом тривалого проміжку часу.

ПАТ «Київобленерго» вживає 
всіх можливих заходів для запобі-
гання розкраданню майна, однак 
цих заходів на сьогоднішній день 
недостатньо, тож звертаємося до 
всіх мешканців Київської облас-
ті з проханням повідомляти дос-
товірну інформацію щодо осіб, 
причетних до вчинення подібних 
незаконних дій.

Будемо вдячні за будь-яку 
інформацію!

ЛІНІЯ ДОВІРИ дирекції з 
питань безпеки: (044) 492-30-53,
bezpeka@koe.vsei.ua

Дзвінки приймаються з 
08:00 до 17:00 у робочі дні або 
Ви маєте цілодобову можли-
вість залишити повідомлення 
на автовідповідач. 

ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» ПОВІДОМЛЯЄ:

Висловлюємо щиру подяку депутату Боярської міської ради 
Панюті Віктору Івановичу і працівникам КП «БГВУЖКГ» за ак-
тивне сприяння в облаштуванні дитячого майданчика за адресою: 
вул. Є. Коновальця (Ворошилова), 26. 

Батьки та діти вдячні за небайдужість і чуйне ставлення до на-
ших потреб. 

Сподіваємося, що співпраця і надалі триватиме в питаннях бла-
гоустрою навколобудинкової території.

Жителі будинку по вул. Є. Коновальця, 26

ЛИСТ У НОМЕР

ЯРМАРКОВА ЧИСТОТА ПОДОРОЖЧАЄ
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РОБОТА ДЕПУТАТСЬКИХ ФРАКЦІЙ

на черговій 13 сесії Бояр-
ської міської ради 12 липня  
2016 року депутати фракції «са-
мопоміч» утримались під час го-
лосування за виділення коштів 
сумою понад 200 тис. грн. на 
ремонтні роботи кП «Банно-оздо-
ровчий комплекс» у м. Боярка, 
що по вул. Б. Хмельницького, 111. 

Таке рішення було прийнято 
у зв’язку з тим, що, по-перше, 
дане питання було недостатньо 
розглянуто на профільних де-

путатських комісіях, а, по-друге, 
депутати мали інформацію, що 
з липня 2015 року на виконан-
ня ухвали слідчого судді Києво-
Святошинського районного суду 
Київської області Хрипун С. В. від 
19.06.2015 р. проводяться слідчі 
дії щодо ефективності викорис-
тання бюджетних коштів.

Для вивчення подальшої по-
треби у фінансуванні ремонтних 
робіт КП «БОК», а також для 
з’ясування цільового викорис-
тання коштів на капітальний 

ремонт 2 серпня 2016 року де-
путати Боярської міської ради 
Оксана Бойко, Олександр Семко 
(фракція «Самопоміч») та Любов 
Лавріненко (фракція «Батьків-
щина») відвідали даний заклад.

У результаті вибіркової пе-
ревірки виявлено наступне:  

11 червня 2014 р. між КП 
«Банно-оздоровчий комплекс» 
м. Боярка та ТОВ «БК «Вектор»» 
було укладено Договір на ви-
конання робіт по капітальному 
ремонту на суму 442 579,00 грн. 
Зі сторони «Замовника» Договір 
та акти виконаних робіт були 
підписані директором КП Олек-
сандром Сандулом (жодних ін-
ших підписів та віз немає);

Договорі в жодному пункті 
не вказано, яка гарантія на ви-
конані роботи;

експертний звіт від 10.09.2013 
року щодо розгляду кошторис-
ної частини проектної докумен-
тації визначив вартість у поточ-
них цінах станом на 30.08.2013 
року – 443 899,00 грн. Технічна 
та технологічна частина проекту 
не розглядалась;

зі слів директора КП «БОК» 

МИЛИ-ВІДМИВАЛИ, БАНЮ РОЗІКРАЛИ? (ДЕПУТАТСЬКА ПЕРЕВІРКА)

22 липня відбулася Vі чер-
гова сесія Vіі скликання малю-
тянської сільської ради. друге 
питання порядку денного – «Про 
добровільне об’єднання територі-
альних громад».

З огляду на важливість питан-
ня, на сесії були присутні голова 
Києво-Святошинської районної 
державної адміністрації Мирос-

ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД НЕ ЗА ГОРАМИ 

лава Смірнова та Боярський місь-
кий голова Олександр Зарубін.

Незважаючи на попередньо 
проведене народне обговорен-
ня, ініціатива Боярки щодо 
об’єднання громад не була під-
тримана (із 14 присутніх депу-
татів та голови сільської ради 
«за» проголосували 4, «утри-
мались» 2, всі інші – «проти»). 
Посилаючись на необхідність 

ще раз почути думку жителів 
Малютянки, депутати Малю-
тянської сільської ради взяли 
тайм-аут на 10 днів. Було при-
йнято рішення впродовж цьо-
го терміну провести черговий 
раз повторне опитування щодо 
об’єднання з Бояркою. Хоча 
практично всі депутати пого-
дилися, що альтернативи цьому 
об’єднанню просто не існує. 

Олександра Сандула, роботи з 
демонтажу обшивки дерев’яних 
поверхонь стін не виконувались, 
а в акті дані роботи зазначені      
(п. 1 акта № 2 за жовтень 2014 р);

гідроізоляція рулонними 
матеріалами на мастиці для 
укладки плитки не проводилась 
(зі слів директора), а в акті ви-
конаних робіт є;

завищені об’єми обшивки 
дерев’яною вагонкою примі-
щення загального користуван-
ня приблизно на 16 м2.

відсутні дверні алюмінієві 
блоки у кількості 4 шт. на суму   
12 990,00 грн. без ПДВ (п. 14,                                                                                           
п. 49 акта № 2 за жовтень 2014 
року).

у п. 70 акта № 1 за вере-
сень 2014 року підтверджено 
встановлення 11 змішувачів за 
ціною 1 344,45 грн. без ПДВ 
за одиницю, загальна сума                   
14 789,00 грн. без ПДВ. У наяв-
ності – жодного!

згідно з п. 41 акта № 1 за ве-
ресень 2014 року має бути тру-
ба димохідна (21 м) загальною 
вартістю 9 748,00 грн. без ПДВ, 
насправді не виявлено;

металобрухт, який з’явився 
після демонтажних робіт, не 
оприбуткований і відсутній в 
бухгалтерському обліку, що є 
порушенням ведення господар-
сько-фінансових операцій.

На всі виявлені порушення 
в результаті відвідування Кому-
нального підприємства складе-
но акт, підписаний директором 
КП «Банно-оздоровчий комп-
лекс» м. Боярка О. Сандулом та 
головним бухгалтером С. Ланго.

8 серпня 2016 р. подано де-
путатське звернення до ГУ На-
ціональної поліції в Київській 
області для розгляду справи.

У зв’язку з вищезазначеним 
виникає запитання: хто пови-
нен нести відповідальність за 
завищені об’єми виконаних 
робіт? Хто буде відповідати за 
бездіяльність посадових осіб? 
Чи порушували це питання де-
путати попередніх скликань, а 
якщо порушували, то як могли 
голосувати за виділення коштів 
тепер? 

Оксана Бойко, 
депутат Боярської міської ради

нещодавно у приміщенні 
Боярської ЗОШ № 5 відбулася 
зустріч голови києво-святошин-
ської районної держадміністра-
ції мирослави смірнової, голови 
постійної комісії з питань плану-
вання бюджету, податкової по-
літики соціально-економічного 
розвитку та інвестицій києво-
святошинської районної ради 
вадима Гедульянова, Боярського 
міського голови Олександра За-
рубіна, а також президента гро-
мадської організації «стріт Файт» 
Олександра котирло зі спортив-
ною громадськістю міста.

Мирослава Смірнова на-
голосила, що спортивний роз-
виток Боярки є пріоритетним 
у діяльності Києво-Святошин-
ської РДА. Вже йде мова про 
реконструкцію стадіону «Зе-
ніт» за кошти УЄФА до рівня 
справжньої спортивної арени. 
Також йшлося про будівництво 
міні-футбольного поля на ста-
діоні Боярської ЗОШ № 3, ка-
піталовкладень у підвальне 
приміщення для тренувань у 

Боярській ЗОШ № 5 та роз-
витку новітнього спортивного 
проекту стріт-файту, який змо-
же підняти спортивний розви-
ток Боярки на значно вищий 
щабель і дозволить спортсме-
нам та аніматорам займатися на 
свіжому повітрі цілий рік, не-
зважаючи на погоду. 

Детально про це розповідав 
президент організації Олек-
сандр Котирло. Він наголосив, 
що головне завдання – це по-
пуляризація вуличного спорту 
й тренувань на відкритому по-
вітрі. Для цього встановлюєть-
ся спеціальний майданчик, де 
всі охочі зможуть займатися 
там безкоштовно. До того ж 
це може слугувати додатковою 
сценою для проведення масо-
вих заходів у місті. 

Отже, відбулася цікава, 
змістовна зустріч, за підсумка-
ми якої буде прийнято рішення 
про виділення коштів на кон-
кретні напрямки спортивного 
розвитку міста.

Ольга Городня

РОЗВИТОК СПОРТУ — 
ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК

міністерство соціальної по-
літики нагадує, що Законом «Про 
запобігання фінансової ката-
строфи та створення передумов 
для економічного зростання в 
Україні» з 1 липня 2014 року змі-
нено механізм у призначенні до-
помоги при народженні дитини 
та по догляду за дитиною до до-
сягнення нею трирічного віку.

Зокрема, ці два види допо-
моги було об’єднано в один – 
допомогу при народженні ди-
тини.

При цьому розмір допомоги 
було підвищено на 10320 грн. 
та зафіксовано, тобто виплачу-
ється вона в однаковому роз-
мірі – незалежно від кількості 
народжених дітей у сім’ї.

Так, сім’ї, в яких народи-
лися діти після 30 червня 2014 
року, отримують допомогу при 
народжені дитини у розмірі 
41 280 грн. При цьому виплата 
допомоги здійснюється одно-
разово у розмірі 10 320 гривень, 
а щомісячна виплата допомоги 
проводиться на протязі 36 міся-
ців (по 860 гривень). 

До того ж на протязі 3 років 
держава страхує кожного отри-
мувача допомоги, і цей період 
догляду їм зараховується до 
трудового стажу.

Особам, які на 30 червня 
2014 року мали право на отри-
мання допомоги при народжен-
ні дитини у розмірі, встановле-
ному на першу дитину, після 
досягнення дитиною двох років 

на наступні 12 місяців призна-
чається допомога по догля-
ду за дитиною до досягнення 
нею трирічного віку у розмірі               
130 гривень.

Станом на 1 липня 2016 року 
допомогу при народженні ди-
тини отримують 1,2 млн. гро-
мадян на 1,3 млн. дітей. Допо-
могу по догляду за дитиною до 
3-х річного віку отримують 163 
тисячі осіб.

Також у Мінсоцполітики 
зазначають, що з метою соці-
альної підтримки сімей з дітьми 
родинам надається не лише до-
помога при народженні дитини, 
а також:

допомога на дітей, які вихо-
вуються одинокими матерями,

тимчасова допомога дітям, 

батьки яких ухиляються від 
сплати аліментів,

державна соціальна допомо-
га малозабезпеченим сім’ям,

житлові субсидії,
компенсації та пільги.
Станом на 1 липня 2016 

року державну допомогу на дітей 
одиноким матерям отримували 
335 139 осіб (середній розмір – 1 
257,1 грн., що майже втричі біль-
ше в порівняні із аналогічним 
періодом минулого року), тим-
часову допомогу на дітей, бать-
ки яких ухиляються від сплати 
аліментів, не мають можливості 
утримувати дитину або місце 
проживання їх невідоме, отри-
мували 33 689 осіб (середній 
розмір – 668,57 грн., що в 1,4 
рази більше в порівняні із ана-
логічним періодом минулого 
року).

Верховна Рада України при-
йняла Закон України «Про вне-
сення змін до статті 5 Закону 
України «Про державну соці-
альну допомогу малозабезпече-
ним сім’ям», який надав змогу:

 - з 1 січня 2015 року продов-
жити доплату на дітей віком від 
3 до 13 та від 13 до 18 років, які 
виховуються в малозабезпече-
ній сім’ї, у розмірі 250 грн. та 
500 грн. відповідно,

- з 1 квітня 2015 року поши-
рити таку доплату на дітей від 
народження до 3 років у розмірі 
250 грн.

Державну соціальну допо-
могу малозабезпеченим сім’ям 
станом на 1 липня 2016 року 
отримували 335,3 тис. осіб (се-
редній розмір – 2 653,2 грн.).

ЯКА ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СІМЕЙ З ДІТЬМИ У 2016 РОЦІ?
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дорогі громадяни, після за-
кінчення четвертої сесії вер-
ховної Ради України восьмого 
скликання (лютий – липень 2016 
року) я, як народний депутат, зві-
тую перед вами.

За півроку роботи я став 
співавтором 13 законопро-
ектів, серед яких варто ви-
ділити «Про запровадження 
санкцій проти ВАТ «НК «Рос-
нефть» та її дочірніх компаній 
в Україні», «Про звернення до 
Кабінету Міністрів України 
щодо припинення дії Угоди 
між Урядом України і Урядом 
Російської Федерації про без-
візові поїздки громадян Укра-
їни і Російської Федерації», 
що дасть змогу нарешті при-
пинити дружню співпрацю з 
країною-агресором. 

Дії проти України фінансу-
ються з коштів бюджету Росій-
ської Федерації й абсурдним є 
той факт, що країни Заходу дав-
но ввели санкції проти ВАТ «НК 
«Роснефть», а Україна ж досі 
цього не зробила й таким чином 
продовжує фінансувати військо-
ву агресію, направлену проти неї.

Як заступник голови Комітету 
Верховної Ради України у справах 
ветеранів, учасників бойових дій, 
учасників антитерористичної 
операції та людей з інвалідністю, 
працював над законопроектами, 
які мають важливе значення для 
розвитку сучасного суспільства 
та якісного підвищення рівня 
життя громадян. Великою пере-
могою стало прийняття Закону 

«Про внесення змін до деяких 
законів України щодо посилен-
ня соціального захисту осіб, які 
доглядають за дітьми-інвалідами 
та інвалідами I групи». Згідно з 
ним одному з батьків, прийом-
них батьків, батьків-виховате-
лів дитячого будинку сімейного 
типу, усиновителів, опікуну, пік-
лувальнику надбавка на догляд 
за дитиною-інвалідом підгрупи 
А призначається незалежно від 
факту роботи, навчання, служби. 
Закон набере чинності з 1 січня 
2017 року.

Також ми домоглися отри-
мання права на безоплатне 
медичне обслуговування в 
Клінічній лікарні «Феофанія» 
Державного управління спра-
вами особам рядового та на-
чальницького складу Держав-
ної фіскальної служби України, 

які зазнали поранень під час 
участі в антитерористичній 
операції, захищаючи незалеж-
ність, суверенітет та територі-
альну цілісність України.

Подано законопроект «Про 
допомогу в кризових ситуаці-
ях», який розглядатиметься на 
наступній сесії. Він гарантує 
оновлення системи отримання 
допомоги для України: вона 
стане більш доступною та опе-
ративною.

За період з лютого по липень 
2016 року мною було отримано 
87 звернень від громадян, гро-
мадських організацій та 43 від 
органів місцевого самовряду-
вання. Питання, з якими звер-
тались, стосувались здебільшо-
го надання земельних ділянок, 
матеріальної допомоги, а та-
кож допомоги в лікуванні. Усі 
звернення були опрацьовані: 
більшість питань уже вирішено, 
решта – залишається під моїм 
особистим контролем. Так, 6 
осіб отримали повне обстежен-
ня й лікування в кращих лікар-
нях Києва та області. 

Сьогодні в державі ситуація 
така, що тисячі молодих хлоп-
ців та чоловіків змушені ризи-
кувати власним життям задля 
захисту нашої держави. Після 
повернення з зони АТО вони 
не можуть отримати статус 
учасника бойових дій. Я над-
силав депутатський запит до 
Міністерства оборони України, 
внаслідок чого 7 особам було 
надано відповідний статус в 
найкоротший термін.

ЗВІТ ПРО РОБОТУ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА МИХАЙЛА ГАВРИЛЮКА (ЛЮТИЙ-ЛИПЕНЬ 2016 р.)
До мене звертались праців-

ники поліції з проблемою, яка 
виникла у зв’язку прийняттям 
Закону України «Про Націо-
нальну поліцію», відповідно до 
якого міліція реформувалась у 
новий орган – поліцію. Пра-
цівники поліції, які перебували 
у зоні АТО, не могли отримати 
статус учасника бойових дій. 
Мені вдалось домогтись вне-
сення змін до деяких законо-
давчих актів України й тепер цю 
проблему усунено.

У червні відбулась зустріч 
з головами органів місцевого 
самоврядування з питань соці-
ально-економічного розвитку 
регіону, на якій ми обговорили 
ряд важливих питань: патрулю-
вання вулиць задля зниження 
рівня злочинності, питання 
контролю за використанням 
бюджетних коштів місцевих 
рад з метою уникнення коруп-
ційних схем. Обговорили й інші 
наболілі питання та розглянули 
варіанти їх якнайшвидшого ви-
рішення.

У цьому зможуть допомогти 
додаткові кошти, які мені в знач-
ному розмірі вдалось отримати 
для Києво-Святошинського ра-
йону. Це можливість відремон-
тувати окремі школи та садки, 
обладнати лікарні тощо. Зараз ці 
кошти розподіляються й я осо-
бисто контролюватиму, щоб вся 
сума була використана за при-
значенням, а не осіла в кишенях 
чиновників.

Також мною було органі-
зовано екскурсії до Верховної 

Ради України для студентів 
УДФСУ, а також громадських 
активістів, адже часто чув від 
людей, що цікаво було б по-
бувати у стінах, де твориться 
доля держави.

На території 95 виборчого 
округу працюють мої приймаль-
ні у містах Ірпінь, Вишневе, Бо-
ярка та у селі Петропавлівська 
Борщагівка. До того ж, у кожно-
му населеному пункті було роз-
міщено скриньки «Для листу-
вання з М.В. Гаврилюком», тож 
тепер наше спілкування буде ще 
швидшим та продуктивнішим.

Найбільш свіжа подія – 
скандал навколо Крюківщин-
ського сміттєзвалища. Я спіл-
кувався з активістами та бачив 
масштаби цього лиха на власні 
очі. Це справжній злочин проти 
народу. Під тиском активістів, 
які отримали і мою підтримку, 
сміттєзвалище таки закрили. 
Однак справу цю закрити, не 
покаравши винних, я не дозво-
лю. Зараз працюю над тим, щоб 
всі ті, хто створив загрозу еко-
логічної катастрофи, понесли 
відповідальність згідно з чин-
ним законодавством. 

Попереду ще чимало ро-
боти, але я звертаюсь з про-
ханням до Вас, дорогі україн-
ці, долучатись до співпраці! 
Звертайтесь з проханнями та 
пропозиціями, зі своїми проб-
лемами, ідеями та програмами! 
Адже «РАЗОМ — СИЛА!» Я 
впевнився, що так воно і є. Да-
вайте РАЗОМ зробимо більше!

напередодні відзначення 
умовно-знакових ста днів роботи 
уряду Прем’єр-міністра України 
володимира Гройсмана, у клубі 
кабінету міністрів висадився чи-
малий представницький десант 
на чолі з Прем’єром, аби не стіль-
ки відзвітувати про досягнення, 
скільки донести через Змі свою 
думку щодо тарифної політики та 
енергозбереження. 

Поспілкуватися з журна-
лістами також завітали: голо-
ва НАК «Нафтогаз України» 
Андрій Коболєв, заступник 
міністра соціальної політики 
України Віталій Мущинін, ке-
рівник київського офісу Асо-
ціації «Енергоефективні міста 
України» Святослав Павлюк та 
координатор житлових програм 
громадянської мережі «Опора» 
Тетяна Бойко. Модерувала за-
хід заступник головного редак-
тора «Громадського радіо» На-
талія Соколенко. 

«Україна має надзвичайно 
великий рівень енергозалеж-
ності. Це забирає у нас можли-

вості конкурентного розвитку, 
забирає у нас ресурси. Ми вико-
ристовуємо енергії втричі біль-
ше, ніж наші сусіди, наприклад, 
Польща», – зазначив у вступно-
му слові Прем’єр-міністр Укра-
їни Володимир Гройсман.

До 2015 року вартість газу в 
єдиній українській системі була 
різною, а саме мала 16 диферен-
ційованих цін для різних спожи-
вачів. Ця схема і була основою 
збагачення різних олігархів. Для 
потреб населення і міських під-
приємств централізованого те-
пла використовувалося близько 
30 млрд. кубів, 10 з яких Україна 
закуповувала за кордоном за ви-
щою ціною ніж та, що оплачува-
ло населення. Вартість вітчизня-
ного газу була штучно занижена, 
саме це і призвело до спаду укра-
їнського газовидобутку. При 
цьому Газпрому платили значно 
завищену ціну, за яку доплачува-
ли з державного бюджету. В 2014 
році такі доплати за газ і тепло 
досягли більш ніж 120 млрд. гри-
вень, це становило на той період 
близько 12 мільярдів доларів.

Саме тому Україна пішла 
на непопулярні заходи – під-
вищення тарифу на газ до рів-
ня ринкових цін, пояснює 
Прем’єр-міністр. В. Гройсман 
очолив масштабну боротьбу з 
корупційними схемами на газо-
вому ринку, замінивши дотації 
за російський газ адресною до-
помогою населенню. Стосов-
но ринкової ціни на газ і чому 
Україна має перейти на ці роз-
рахунки вже зараз, голова Уря-
ду наголосив, що підвищення 
тарифів на газ є запорукою 
української енергонезалежнос-
ті і, що ринкова ціна дозволить 
розвивати власний видобуток 
газу. Це зменшить вивіз валю-
ти та тиск обмінного курсу на 
гривню. Це зміцнить економіку 
і дозволить підвищити заробіт-
ну плату та пенсії. 

Уряд вже готує ряд законо-
проектів щодо суттєвого рефор-
мування системи оплати праці, 
які дозволять підвищити соці-
альні стандарти і поліпшити ма-
теріальне становище українців. 
У вересні вони разом з проектом 
Державного бюджету на 2017 
рік будуть подані до Верховної 
Ради України. Йдеться, перш за 
все, про підвищення мінімаль-
ної зарплати і детінізації фонду 
заробітної плати. Тіньова еко-
номіка сьогодні становить 40 % 
ВВП України, це близько 200 
млрд. грн. Якщо вивести з тіні 
хоча б 10 %, економіка запра-
цює. Це, в свою чергу, вплине 
на підвищення соціальних стан-
дартів громадян. 

Місцеві ради, вважає 
Гройсман, можуть інвестува-

ти кошти бюджетів у модер-
нізацію енергетичної системи, 
це дозволить за кілька років 
досягнути енергоефективнос-
ті у містах України, замість 
того, щоб приймати звернен-
ня щодо недопущення підви-
щення тарифів, що не мають 
юридичної основи. Комен-
туючи ухвалення місцевими 
радами звернень щодо недо-
пущення підвищення тарифів 
на газ, Прем’єр-міністр за-
уважив, що це скоріше декла-
рація, що не має юридичної 
основи, оскільки розрахунки 
щодо тарифів на житлово-ко-
мунальні послуги формують-
ся на місцях.

Прем’єр також наголосив, 
що місцеві бюджети отри-
мали додаткові мільйони і 
мільярди завдяки розпочатій 
фінансовій децентралізації. 
Відповідаючи на запитання 
журналістів, прем’єр зазна-
чив, що на сьогоднішній день 
питома вага атомної енер-
гетики в загальному об’ємі 
складає близько 50 % і є по-
тенціал до збільшення її част-
ки до 60 %. Частка гідроенер-
гетики складає 8,6 %, згідно 
з концепцією розвитку, на 
думку урядовців, безпечно і 
виправдано наростити її по-
тужність до 15 %. Ще 10 % 
має дати розвиток альтерна-
тивних видів енергетики – ві-
трової, сонячної тощо. Тобто 
протягом найближчих років 
уряд планує зменшити частку 
теплової енергетики з 40 %, 
як це є на сьогоднішній день, 
до 15 %.

Розвіюючи міфи про субси-
дії, перший заступник міністра 
соцполітики Віталій Мущинін 
нагадав, що субсидія є безпо-
воротною державною допомо-
гою, її отримання не пов’язане 
і не тягне за собою зміни фор-
ми власності житла. До того ж 
механізм оформлення субсидії 
дуже простий. Потрібні лише 
два документи для оформлен-
ня субсидії: заява і декларація. 
Жодних інших документів не 
потрібно. А подати заявку мож-
на і в електронному вигляді.

Також заступник міністра 
наголосив, що державою зроб-
лено крок назустріч тим лю-
дям, які орендують житло. Такі 
сім’ї, на підставі договору най-
му (оренди) житла, теж можуть 
оформити субсидію і значно 
менше платити за комунальні 
послуги. Субсидія розрахову-
ється, виходячи з доходу за-
реєстрованих у будинку (квар-
тирі) осіб і оформлюється на 
будь-кого з членів сім’ї. Варто 
наголосити, що наявність за-
боргованості з оплати за жит-
лово-комунальні послуги не 
впливає на визначення права 
на призначення субсидії. Гро-
мадяни, які отримували суб-
сидію впродовж 2015-2016 рр., 
автоматично отримуватимуть 
її в наступному (2016-2017 рр.) 
опалювальному сезоні.

Перші особи уряду та їх за-
ступники прозвітували вдало і 
не уникали гострих питань, а от 
наскільки теорія не розійдеться 
з практикою, покаже найближ-
чий час. Осінь не за горами…

Ольга Городня

УРЯД ЗАКЛИКАВ МІСЦЕВУ ВЛАДУ ДО ЕНЕРГООЩАДНОСТІ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ

ДЕРЖАВА
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Вітаємо Ткаченка Миколу Мартиновича з 90-річчям
З повагою, голова Боярської міської організації інвалідів війни та учасників бойових дій Володимир Нурищенко

надано доручення всім на-
чальникам обласних управлінь 
лісового та мисливського госпо-
дарства і керівникам лісгоспів 
оприлюднювати на сайтах повну 
інформацію про лісові ділянки, 
де відбуватиметься будь-яка ви-
рубка дерев, а також реєстр ви-
дачі лісорубних квитків. Про це 
повідомила т. в. о. голови держ-
лісагентства Христина Юшкевич 
під час інспектування роботи лі-
сової охорони на чернігівщині.

«Моя чітка позиція – все 
має бути відкрито. Це допомо-
же унеможливити зловживання 
самими працівниками лісгос-
пів. За таких умов підробити 
документи буде складно. Буду й 
надалі продовжувати боротьбу з 
незаконними рубками», – на-
голосила Христина Юшкевич. 

Зазначимо, що з метою ін-
формування громадськості про 
проведення рубок деревини у 
лісах (лист Держлісагентства від 
08.08.2016 р. № 02-19/4589-16) 
буде оприлюднюватися перелік 
лісових ділянок, відведених для 
заготівлі деревини у порядку 
рубок головного користуван-

ня, рубок формування та оздо-
ровлення лісів і інших рубок, 
пов’язаних і не пов’язаних з ве-
денням лісового господарства. 
Також оприлюднюватиметься 
реєстр видачі лісорубних квит-
ків на заготівлю деревини. 

Т. в. о. голови відомства 
повідомила, що зроблено дру-
гий крок до відкритості робо-
ти лісової галузі (лист Держ-
лісагентства від 08.08.2016 р.                              
№ 04-15/4513-16). 

«Я дала доручення забез-
печити виставлення на аукці-
они з продажу необробленої 
деревини весь обсяг лісопро-
дукції та чітко дотримуватися 
механізму продажу деревини. 
Після аукціонів облуправління 
повинні розмістити на сайтах 
виробничі програми лісгоспів. 
Такі заходи необхідні для за-
безпечення потреб вітчизняної 
деревообробної промисловості. 
Чекаю на зустрічні кроки від 
деревообробників. Суспільство 
має знати, які об’єми вони ви-
куповують, і які насправді пе-
реробляють», – підкреслила 
Христина Юшкевич. 

ВЕСЬ ОБСЯГ ЛІСОПРОДУКЦІЇ – 
НА АУКЦІОНИ

21 липня Євдокію Олексан-
дрівну Шушпанову з її 100-річ-
ним ювілеєм привітали заступ-
ник міського голови Боярки 
тетяна кочкова та голова Бояр-
ської міської організації ветера-
нів війни, праці та Збройних сил 
України Лідія Хоменко.

Господиня зустрічає гос-
тей на порозі своє квартири й 
гостинно запрошує до кімна-
ти. «Це ж треба, яка я поважна 
особа: гості самі до мене при-
ходять», – жартує, розчулено 
приймаючи вітання. Й дуже 
уважно вислуховує текст віталь-
ної подяки за підписом місько-
го голови Олександра Зарубіна, 
забувши на цей момент і про 
квіти, і про смачні пироги, й 
про інші приємні сюрпризи-
несподіванки. А перед тим, як 

покласти подяку на стіл, уваж-
но вдивляється в надрукований 
текст. Можливо, саме в цей мо-
мент згадує своє непросте жит-
тя, деякими моментами з якого 
ділиться з гостями під час друж-
ньої розмови.

Народилася Євдокія Олек-
сандрівна Шушпанова 4 червня 
1916 року в с. Височки Лото-
шинського району Московської 
області. З 1963 року проживає в 
Боярці. Все своє життя присвя-
тила дітям, пройшовши трудо-
вий шлях від вчительки до ди-
ректора школи. Останнє місце 
роботи – вчителька Київської 
ЗОШ № 67.

Євдокія Олександрівна – 
учасник Другої Світової. Була 
в окупації, допомагала парти-
занам: переховувала поранено-
го офіцера. Дивом врятувалася, 

ПРИВІТАЛИ ЗІ СТОРІЧНИМ ЮВІЛЕЄМ

коли німці хотіли спалити її 
живцем у сараї разом з іншими 
активістами. Має трудові наго-
роди. З рідні залишилися лише 
онучка та правнуки, які часто 
навідують свою бабусю, а чоло-
вік онуки – щодня. 

Цікавий факт: свою соту 
весну Євдокія Олександрівна 
відзначила першим візитом до 
лікарні! Лікарі були шоковані: 
у такої поважної відвідувачки 
до цього часу навіть медичної 
картки не було! «Ось тільки 
слух останнім часом чогось по-
гіршився, – бідкається. – І чого 
б це раптом?»

Бажаємо нашій столітній 
ювілярці міцного здоров’я і, як 
сказала одна з гостей, відсвят-
кувати своє сторіччя кожному!

державна служба України з 
надзвичайних ситуацій зверта-
ється до громадян аби нагадати 
основні правила безпеки під час 
грози.

Якщо ви перебуваєте у при-
міщенні :

негайно зачиніть всі кватир-
ки, вікна, двері;

вимкніть електроприлади з 
розетки;

перебувайте подалі від вікон, 
будь-яких металевих предметів;

у квартирах не користуйтеся 
водогоном;

утримайтеся від дзвінків  по 
телефону, але якщо це необхід-
но – зробіть дзвінок одразу піс-
ля чергового грозового розряду.

Якщо гроза застала вас на 
вулиці, у полі, на річці:

не ховайтеся у невеликих 
спорудах, наметах, під пооди-
нокими деревами, краще схова-

тися у будь-якому заглибленні;
бігти до сховища слід не-

швидко і злегка пригнувшись;
не лягайте на землю – сядь-

те, трохи схиливши голову;
вимкніть мобільний телефон;
складіть парасолю;
якщо гроза застала вас у чов-

ні на водоймі, найбезпечніше 
вибратися з води на берег; якщо 
це неможливо, то намагайтеся 
сидіти в човні нерухомо, ви-
тягнувши весла, а от вплав слід 
добиратися повільно, не розма-
хуючи руками.

Рятувальники звертають-
ся до громадян з проханням 
бути обережними під час грози. 
Пам’ятайте: дотримання прос-
тих правил безпеки є запору-
кою збереження вашого життя 
та здоров’я.

Києво-Святошинський 
РВ ГУ ДСНС України 

у Київській області

ЯК ВБЕРЕГТИСЯ ВІД БЛИСКАВКИ

Доки міська влада та комунальні служби закликають боярчан 
дбати про благоустрій та чистоту рідного міста, жителі будинку по 
вул. Молодіжній, 77 взялися переконати сусідів дотримуватися по-
рядку у досить креативний спосіб. І це ще питання, хто переконає 
нехлюїв краще: можливі штрафи чи наведення порчі. 

НЕДОПАЛКИ КИДАЙТЕ В ПОПІЛЬНИЧКУ

11 серпня розпочалися роботи із 
заміни силового кабелю до будинку по 
вул. Сєдова, 13. Роботи проводяться 

підрядною організацією.

ФОТОФАКТ



6 12 серпня 2016
№15 (298)

Першим визначним епізо-
дом, який стосується Боярки 
тих часів, були події 1 березня 
1918 року, пов’язані з наступом 
Армії УНР на Київ, зайнятий 
від 8 лютого окупаційними вій-
ськами московської комуни. 

на підступах до києва відбувалися вирішальні події для Української державності 1917-1921 рр. Боярка стала на той 
час західними воротами столиці і відчула на собі вогонь і меч Української Революції. 

14-15 жовтня у день захисника України в Боярці відбудеться фестиваль «Під Покровом тризуба», який згадає і гідно вшанує на-
ших попередників доби і визвольних змагань ХХ століття. детальніше на сторінці фестивалю «Під Покровом тризуба» у Фейсбуці. 

Марина Мірзаєва

БОЯРСЬКІ ШЛЯХИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (УНР)

1 березня 1918 року о 4-й 
годині ранку станцію Боярка 
звільнили від московських оку-
пантів підрозділи Васильків-
ського кошу Вільного Козацтва, 
очолюваного Іваном Гореми-
кою-Купчинським. Ворог не 
чинив великого опору й відсту-
пив до станції Жуляни, щоб там 
з’єднатися з чехословацькими 
частинами, з якими перебував 
у союзі. Відступаючи, він зіпсу-
вав за собою залізничну колію. 
На станції козаки захопили 2 
кулемети «Максим» зі стрічка-

Під час Української Революції 1917-1921 років порив кращої частини 
українського народу, яка, власне, і складала українську націю, до свобо-
ди розгортався навколо боротьби за київ. він був і залишається симво-
лом української державності й колискою української культури. Боярка, 
як південна брама києва, не могла бути осторонь цих події, і хвилі цієї 
боротьби невідворотно перекочувалися через неї і душі тодішніх боярчан.

ми до них, 100 гвинтівок і 9 по-
лонених, один з яких був матро-
сом. Безпосередньо операцією, 
як військовий фахівець, керу-
вав сотник Федір Артеменко, 
оскільки Іван Горемика-Куп-
чинький був особою цивільною. 

Саме Федір Артеменко був 
родом з Бучі, став згодом сла-
ветним Отаманом Орликом, 
який очолив партизанську бо-
ротьбу проти московської ко-
муни в околицях Києва у 1920-
1922 роках. До цієї боротьби 
було залучено й боярчан-буда-
ївчан. Отамана Орлика як не-
гативного персонажа, «главаря 
банди», було виведено в анти-
українському пасквілі москов-
ського запроданця Миколи 
Островського «Как закалялась 
сталь». Там він розповів як 
«бандит» Орлик взимку 1920-
1921 років заважав «відважним 
комсомольцям» вирубувати 
боярський ліс задля обігріву 
московської комуни, що за-
сіла у Києві. Невдовзі Федо-
ру Артеменку було присвоєно 
звання полковника Армії УНР 
і він взяв участь у її героїчному 
Листопадовому рейді 1921 року 
на Київ. На початку 1922 року 
Федора Артеменка було тяжко 
поранено, захоплено в полон 
і закатовано у Лук’янівській 
в’язниці в Києві.

А 1 березня 1918 року козаки 
на чолі з Федором Артеменком, 
полагодивши зіпсовану ворога-
ми залізничну колію, близько 
10-ї години ранку вирушили 
далі на Київ і після запеклих 
боїв на станціях Жуляни і Пост-
Волинський звільнили його.

Комісаром Будаївської во-
лості від УНР Іван Горемика-
Купчинський призначив Мар-
ка Шляхового, який згодом 
також став учасником і одним 
з керівників партизансько-по-
встанського руху проти москов-
ської комуни.

Того ж ранку 1 березня 1918 
року до Боярки, рухаючись від 
Білогородки, вступив Кінний 
полк імені Костя Гордієнка, 
очолюваний Всеволодом Петрі-

вим. Оскільки Боярку вже було 
визволено, то він приєднався 
до наступу Вільних Козаків на 
Київ. Всеволод Петрів згодом 
став військовим міністром УНР 
і одним з визначних діячів укра-
їнської політичної еміграції 
після загарбання України мос-
ковською комуною.

Наступний яскравий епі-
зод Української Революції 
1917-1921 років, пов’язаний 
з Бояркою, це події Проти-
гетьманського повстання 1918 
року. Січові Стрільці, що скла-
дали ядро республіканських 
військ, після славного Мото-
вилівського бою, в якому вони 
розгромили гетьманців, 19 
листопада 1918 року звільнили 
Боярку-Будаївку. Безпосеред-
ньо операцією керував Іван 
Андрух. У серпні 1921 року він 
загинув у Києві, куди прибув 
з метою готувати всенародне 
повстання проти московської 
комуни під час Листопадового 
рейду 1921 року.

Після здобуття Боярки-Бу-
даївки Січовими Стрільцями, 
вона стала головною базою по-
дальшого наступу на Київ. На 
станції розмістилося їхнє ко-

мандування на чолі з Євгеном 
Коновальцем і начальником 
штабу Андрієм Мельником, 
майбутніми засновниками й 
керівниками Організації Укра-
їнських Націоналістів (ОУН).

Взагалі Боярка-Будаївка 
перетворилася на військовий 
табір. Сюди з Фастова і з навко-
лишніх сіл прибували й прибу-
вали повстанці, які вливалися 
до підрозділів Січових Стріль-
ців, завдяки чому до 29 листопа-
да їхнє формування розгорнуло-
ся до дивізії. Сюди ж присилали 

трофейні гармати, завдяки чому 
Роман Дашкевич сформував у 
Боярці свій славетний гармат-
ний полк, що складався із 7 ба-
тарей.

20 листопада на бік респуб-
ліканців перейшов Лубенський 
сердюцький кінно-козачий полк, 
очолюваний Юрієм Отмарштай-
ном, пізнішим героєм Листопа-
дового рейду 1921 року. Опівдні 
полк вишикувався на пристан-
ційній площі Боярки.

Того ж дня до Боярки з Фас-
това прибув Чорноморський 
Кіш отамана Поліщука. Він та-
кож приєднався до боїв за Київ.

22 листопада республікан-
ські війська здобули станцію 
Жуляни і село Крюківщину. 
Проте невдовзі стався прикрий 
інцидент з німецькими війська-
ми, який уповільнив наступ на 
Київ. Німці, що відбували до 
Німеччини, де сталася револю-
ція, тримали нейтралітет щодо 
конфлікту між республіканця-
ми й гетьманцями. 

Але 25 листопада чорно-
морці, що стояли в Білого-
родці, випадково обстріляли 
німецький батальйон, що ру-
хався від Святошина до Бояр-
ки, щоб там сісти у вагони для 
відправлення до Німеччини. 
Німецьке командування, яке 
на той час оперувало ще біль-
шими силами, ніж республі-
канці, в ультимативному по-
рядку зажадало від них, щоб 
до часу повного відправлення 
німецьких військ до Німеччи-
ни республіканці відвели свої 
війська на лінію Васильків-
Ясногородка-Буча, що й було 
виконано у ніч з 29 на 30 лис-
топада. Штаб Січових Стріль-
ців перебрався до Фастова.

Так скінчилася «Боярська 
Січ».

Невдовзі, 13 грудня 1918 
року, після повного виїзду ні-
мецьких військ, республікан-
ці поновили свої позиції, а 14 
грудня звільнили Київ. 

Ще один яскравий епізод 
Української Революції 1917-
1921 років, пов’язаний з Бо-
яркою, це події Повстання 
Отамана Зеленого 1919 року, 
а саме його березнево-квіт-
невого періоду, пов’язаного 
з Куренівським повстанням 
проти московської комуни, 
що загніздилася в Києві. Тоді 

на Київ через Боярку вели на-
ступ повстанські загони мо-
товилівського отамана Овсія 
Гончара (Отамана Бурлаки). 
28 березня 1919 року прямо 
на станції Боярка загарбники 
розстріляли його молодшого 
брата Терентія, що потрапив 
до них у полон.  

Сам Отаман Бурлака заги-
нув 1921 року. Московські за-
гарбники захопили його в по-
лон і відправили до в’язниці на 
Холодній Горі в Харкові. Він 
звідти вирвався, але невдовзі 
загинув у перестрілці під час 
спроби його наступного арешту.

Безпосередньо з Бояркою 
пов’язана діяльність Головно-
го Отамана Армії УНР Симона 
Петлюри. Приїжджав він сюди 
у листопаді 1918 року під час по-
буту в Боярці Січових Стрільців. 
Відомим є також його візит до 
Боярки 30-31 серпня 1919 року.

Старожили вказують місце в 
колишній Будаївці, де стояла хата, 
в якій зупинявся видатний керів-
ник української революції й УНР 
Симон Васильович Петлюра.

Роман Дашкевич Іван Андрух

Симон Петлюра

Марко Шляховий

Всеволод Петрів Євген Коновалець

Федір Артеменко

НАША ІСТОРІЯ

Крім нього, як бачимо, бо-
ярчани можуть пишатися тим, 
що з їхнім містом пов’язана 
доля видатних борців за україн-
ську свободу, серед яких: 

• Андрух Іван;
• Артеменко Федір Петрович 

(Отаман Орлик);
• Гончар Овсій Іванович

(Отаман Бурлака);
• Горемика-Купчинський Іван;
• Дашкевич Роман Іванович;
• Коновалець Євген Михайлович;
• Мельник Андрій Атанасович;
• Петрів Всеволод Миколайович; 
• Шляховий Марко Семенович.

Сергій Коваленко. 
історик, краєзнавець

СПАДЩИНА
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7 серпня на території парку 
ім. т. Шевченка відбулося від-
криття мотузяного парку. того 
дня відвідувачів прийняли три із 
п’яти запланованих трас загаль-
ною протяжністю майже 500 
метрів.

Лише у день відкриття пар-
ку територію нового атракціону 
відвідало близько тисячі осіб, 
третина з яких особисто випро-
бувала цей незвичайний для 
Боярки вид активного відпо-
чинку на природі. Відтак – без-
ліч яскравих емоцій, загальний 
веселий настрій, спілкування з 
друзями в приємному холодоч-
ку та незабутні враження!

Хоча на відкритті були при-
сутні міський голова Олександр 
Зарубін, депутати Боярської 
міської ради та представники 
практично всіх громадських 
організацій міста, цього разу 
обійшлося без офіціозу. Але 
Олександр Олександрович за-
значив, що попри безліч різних 
думок-розмов і навіть спротив 

з боку певних політичних сил 
та окремих мешканців Боярки, 
ще один новий соціально-ко-
мерційний проект таки втіле-
но в життя. «Нарешті в Боярці 
з’явилося місце, куди можна 
прийти з дітьми і активно від-
почити з користю для власного 
здоров’я. Тому ми й надалі під-
тримуватимемо і розвивати-
мемо подібні спортивно-роз-
важальні напрямки, адже саме 
тут наші діти мають можливість 
долучитися до спорту взагалі й 
туризму зокрема».

Втім, давайте на хвильку аб-
страгуємося від всенародного 
свята й звернемо свою увагу на 
важливі речі, які в той святко-
вий день залишилися «поза ка-
дром».

Отже, питання перше: тех-
нічне оснащення. Нині діє три 
траси із п’яти запланованих. 
Одна – дитяча, розрахована 
на відвідувачів від 3 до 5 років 
(довжина перешкод приблизно 
100 м, довжина тролея (похилої 
переправи, по якій спускають-

ся за допомогою спеціального 
блоку) – 30 м. 

Друга траса – подвійний 
тролей – 100 м тролейного тро-
са та 2 етапи. 

Третя траса – 214 метрів 
двох тролейних відрізків по 
108 та 106 м відповідно, 4 етапи 
(«пеньки», «розривний місток», 
«колоди та петлі» й «підвісна 
лавочка»). Приблизна висота 
трас – 5 метрів, найвища точ-
ка – майже 9 метрів. Дитяча 
траса проходить на висоті 1 м 
30 см від землі.  

Питання друге і найголо-
вніше: безпека. Враховуючи, 
що мотузяний парк – це атрак-
ціон підвищеної небезпеки, 
організатори передбачили 
кілька рівнів його безпечно-
го функціонування. Зокрема, 
при оснащенні атракціону 
було використано звичайний 
трос (витримує навантаження 
у 8,5 тонн) і тролейний (ви-
тримує 22 тонни, спеціально 
розроблений для підйомників, 
складається з пружинної ста-
лі та металевого сердечника). 
«Скоріше, дерево впаде, ніж 
цей трос порветься!» – пере-
конує один із організаторів 
парку Олександр Косяченко.

Атракціон оснащено по-
душками безпеки та амортиза-
ційними сітками. Використо-
вується система страхування 
європейського стандарту, яка 
в більшості подібних парків 
України відсутня, бо зазвичай 
використовуються звичайні ту-
ристичні карабіни, які станов-
лять небезпеку для недосвідче-
них людей. 

У боярському мотузяному 
парку кільце страхування, яке 
одягається на трос на почат-
ку траси, можна зняти лише в 
кінці. Якщо щось неправильно 

зробиш – просто зависнеш на 
одному місці, але з тросу нікуди 
не дінешся. Все зроблено так, 
що трасу може пройти будь-хто 
з бажаючих і без допомоги ін-
структора, але при цьому бути в 
повній безпеці. 

До речі, про інструкторів. 
Тут працюють сертифіковані 
інструктори, які мають досвід 
рятувальних робіт. Для них пе-
редбачене систематичне про-
ходження курсів підвищення 
кваліфікації. 

Хоча офіційним розпоряд-
ником мотузяного парку є ФОП 
Грицюк О.О., можна стверджу-
вати, що втілення цього проекту 
у життя стало можливим завдяки 
загальній толоці людей, небай-
дужих до змін у житті рідного 
міста. Тому організатори нового 
атракціону дякують за допомо-
гу та підтримку компанії «Rope 
Park», Боярській міській раді, 
компанії «Максимум-нет», Бо-
ярському туристичному клубу 
«Іскра», ГО «Затишна Боярка», 
ГО «Велобоярка», об’єднанню 
«Самопоміч», інтернет-спільноті 
«Боярка-лав» та численним дру-

зям, які активно долучилися до 
спорудження Мотузяного парку.

При цьому те, що вже за-
пропоновано відвідувачам, є 
лише основою проекту, яка 
буде поступово нарощуватися. 
Зокрема, до кінця теплої пори 
року планується спорудження 
ще однієї альтанки у вигляді 
корабля для відзначення ди-
тячих свят, піднятої на 1-1,5 
м над землею в центрі дитячої 
траси. Вже є гамаки, сцена та 
екран для показу мультфільмів, 
найближчим часом буде на-
тягнута волейбольна сітка. Ці 
послуги будуть безкоштовни-
ми. Крім того, є вже обладнан-
ня для атракціону «стрільба з 
лука» (атракціон буде запуще-
но у кінці тижня) та конструк-
ція центрифуги (забавка для 
тренування вестибулярного 

ОБЕРЕЖНО: ТУТ ЛІТАЮТЬ ЛЮДИ! 
апарату), яку потрібно дороби-
ти. Далі передбачається подо-
вжити більше ніж на 500 м тре-
тю з наявних трас та відкрити в 
глибині парку ще дві. 

При нагоді зазначимо, що 
хоча послуги атракціону екстре-
мальних розваг у мотузяному пар-
ку платні, але цей проект має ва-
гому соціальну складову. Зокрема, 
крім облагородження та підтрим-
ки в належному стані прилеглої 
території, передбачено ряд пільг 
для певних категорій відвідувачів. 
Відтак така форма активного від-
починку буде доступна практич-
но всім бажаючим.   

На думку Олександра Ко-
сяченка, найважливішим є те, 
що вдалося відірвати дітей від 
комп’ютера, вулиці, дурних 
звичок. І їх кількість зроста-
тиме. Крім того, хоча ми пра-
цюємо фактично лише кілька 
днів, люди після роботи вже 
не обходять парк, а йдуть на-
впрошки: прохолодно, спо-
кійно, можна перепочити на 
лавочках, є цілодобова охо-
рона. А ще передбачається 
освітлення всієї території в 

нічний час, обладання вже 
монтується. 

День пролетів непомітно. 
Заходить до Боярки вечір, а точ-
ніше – дитяча година! Тому що 
разом з вечірньою прохолодою 
на території мотузяного парку 
з’являються дотепні анімато-
ри, які захоплюють всю малечу 
у шалений вир веселих розваг. 
А всі бажаючі змогли поласу-
вати (безкоштовно!) солодкою 
ватою, смачним семикілогра-
мовим тортом та переглянути 
мультфільми. 

До речі, про торт. На ньо-
му – кремовий напис: FAMILY 
PARK. І це не випадково. Адже 
«мотузяник» – це парк, до якого 
потрібно приходити всією ро-
диною. Однією дружною роди-
ною, ім’я якій – БОЯРЧАНИ! 

Радіслав Кокодзей

21 липня в актовій залі Бо-
ярського нвк «Гімназія – ЗОШ 
і ст.» відбулася презентація про-
екту створення національного 
природного парку «Приірпіння та 
чернечий ліс» на територіях, які 
прилягають до Боярки. 

У презентації взяли участь: 
представник Бобрицького 
сільського благодійного фонду 
«Розвиток і благоустрій» Ро-

ман Іваненко, представник ГО 
«Чернечий ліс – SOS!» Олексій 
Городецький з Лісників, де-
путат Київської обласної ради, 
представник екологічної ко-
місії Київської обласної ради 
Юрій Опенько, науковий спів-
робітник відділу охорони тва-
ринного світу інституту зоології 
ім. Шмальгаузена, заступник 
голови ГО «Національний еко-
логічний центр», еколог благо-

ЧИ БУТИ У НАС ПРИРОДНОМУ ПАРКУ
дійної міжнародної екологічної 
організації «Екологія – Пра-
во – Людина», керівник гру-
пи розробників проекту щодо 
створення національного парку 
Олексій Василюк.

Боярку на презентації 
представляли міський голова 
Олександр Зарубін, заступ-
ник міського голови Тетяна 
Кочкова, депутати Боярської 
міської ради, представники 

громадських організацій міста 
та активні боярчани, яким не 
байдужа природа та екологія 
рідного краю. Після закінчен-
ня презентації відбулося дуже 
жваве обговорення почутого і 
побаченого. 

Як розповів Роман Іваненко, 
мета зустрічі – познайомити 
громаду Боярки з цією ініціати-
вою, з причиною її виникнення 
та можливими наслідками, а та-

кож залучити жителів міста до її 
реалізації.

Нині запропонована ініці-
атива проходить стадію реалі-
зації в Міністерстві екології та 
природних ресурсів: зі стадії 
обґрунтування в стадію проекту. 

Подібні зустрічі запланова-
но провести для жителів 15 на-
селених пунктів Києво-Свято-
шинського, Васильківського та 
Фастівського районів.

ЕКСТРИМ
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29 липня на фасаді полі-
клініки києво-святошинської 
центральної районної лікарні 
відкрито меморіальну дошку до 
150-річчя з дня народження лі-
каря, письменника, публіциста, 
педагога, композитора, диплома-
та, відомого громадського та по-
літичного діяча, головного лікаря 
Будаївської лікарні модеста Пи-
липовича Левицького.

У відкритті взяли участь го-
лова Києво-Святошинської ра-
йонної ради Олександр Тигов; 
заступник Боярського міського 
голови Тетяна Кочкова; лау-
реати премії ім. Володимира 
Самійленка Боярської міської 
ради Володимир Вітюк та Віта-
лій Приймаченко; історик Ми-
кола Кучеренко; кобзар, банду-
рист та лідер гурту старовинної 
музики «Хорея Козацька» Та-
рас Компаніченко.

Відкриваючи меморіальну 
дошку, голова Києво-Свято-
шинської районної ради Олек-
сандр Тигов сказав: «Доля Мо-
деста Левицького – це яскравий 
приклад того, як талановита, 
обдарована людина може реалі-
зуватися в різних іпостасях: як 

лікар, як творча особистість, як 
громадський діяч. Тому Модест 
Пилипович саме та людина, на 
яку ми маємо рівнятися. У різ-
них сферах своєї діяльності він 
був успішним, досягав тих ре-
зультатів, які були потрібні дер-
жаві та нації».

Поступово у виступах відкри-
валася і біографія, і доля Модеста 
Пилиповича Левицького.

Модест Левицький закінчив 
історико-філологічний та ме-
дичний факультети Київського 
університету. Лікарську прак-
тику розпочав у Ковелі. Там він 
познайомився з родиною Коса-
чів і став другом сім’ї, а також 
приватним лікарем Лесі Укра-
їнки. Працював лікарем у Ки-
єві, Будаївці, Радивилові, Білій 
Церкві, Луцьку. 

З 1899 року Левицькі про-
живали у Будаївці, де Модест 
Пилипович з 1899 до 1904 року 
працював головним лікарем 
Будаївської лікарні. Саме за ча-
сів його роботи у Будаївці було 
побудовано комплекс будівель 
багатопрофільної лікарні по ву-
лиці Васильківській, 34, який 
зберігся і донині. Зараз там роз-
ташовано протитуберкульозне 

відділення Центральної район-
ної лікарні.

Ось що зазначила у своєму 
виступі заступник міського го-
лови Боярки Тетяна Кочкова: 
«Наше місто багате визначними 
особистостями. Ми пишаємося, 
що такі люди жили і працювали 
в нашому місті. Модест Пили-
пович був справжнім патріотом, 
саме тому у 2016 році одна з ву-
лиць Боярки названа на честь 
Модеста Пилиповича Левиць-
кого». 

Клімат і умови життя в Бу-
даївці сприяли поліпшенню 
здоров’я дружини Зінаїди Ле-
вицької, яка хворіла на сухоти. 
До Києва було недалеко, тож 
Левицькі спілкувалися з Коса-
чами, Старицькими, а також 
заводили нові знайомства, від-
відували осередок творчої інте-
лігенції.

У роки УНР Модест Ле-
вицький був директором куль-
турно-освітнього департаменту 
Міністерства шляхів, головним 
санітарним лікарем залізниць 
України. У 1919 р. очолював 
дипломатичну місію Україн-
ської Народної Республіки у 
Греції, був міністром здоров’я 
уряду УНР у вигнанні в Польщі. 

ВШАНУВАЛИ ВИДАТНОГО ЗЕМЛЯКА

У 1920 р. – учасник з’їзду укра-
їнських послів та дипломатів у 
Відні.

З 1921 року Левицький 
жив у Австрії, у Польщі, де 
був міністром здоров`я за-
кордонного уряду УНР та ке-
рував туберкульозним сана-
торієм для вояків Армії УНР. 
З 1922 до 1927 року працював 
у Чехії викладачем Україн-
ської Господарської Акаде-
мії, одночасно був директо-
ром і викладачем української 
гімназії. Дбав про розвиток 
української мови. 

Поховавши дружину в Греції 
та повернувшись на батьківщи-
ну у серпні 1927 року, Модест 
Пилипович оселився разом із 
сім’єю сина у Луцьку. 

На добровільних засадах 
Левицький продовжував зай-
матись медичною практикою. 
Лікував малозабезпечених 
учнів, часто витрачаючи влас-
ні кошти, даючи ліки тим, хто 
не в змозі був їх придбати. У 
турботах про виховання під-
ростаючого покоління мину-
ли останні роки його життя. 
Помер 1932 року, похований 
у Луцьку. Земляки називали 
його «батьком Волині».

Науковий співробітник му-
зею історії Києва, краєзнавець, 
боярчанин Микола Кучеренко 
у своєму виступі зазначив: «Бо-
ярка замість вигаданих літера-
турних героїв згадує справжніх 
діячів, якими варто пишатися. 
Серед них і особистості світо-
вого значення. Якщо ж говори-
ти про лікувальний комплекс, 
збудований за сприяння Мо-
деста Левицького, який і за-
раз непогано зберігся, мусимо 
пам’ятати, що це був також по-
тужний український осередок. 
Варто вшанувати і Модеста Пи-
липовича, і родину Матушев-
ських (Віра Матушевська була 
лікарем нашої земської лікарні 
після Модеста Левицького), і 
Олену Пчілку, і Бориса Грін-
ченка, і багатьох інших. 

Трохи забулася наша стара 
Будаївка. Символічно, що жит-
тя перейшло на інший бік заліз-
ниці. Але, мабуть, треба повер-
тати наш борг Будаївці, і, перш 
за все, зберігати там справжню 
історичну пам’ять. А ім’я Мо-
деста Левицького стала носити 
колишня вулиця Колгоспна. 
Тому від того колгоспного за-
буття ми повертаємо свою істо-
ричну пам’ять».  

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

Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 
Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Бю-
джетним кодексом України, рі-
шенням Боярської міської ради 
VII скликання від 22.12.2015 
року № 3/18 «Про затвердження 
міського бюджету на 2016 рік», 
відповідно листа заступника 
начальника управління фінан-
сів Києво-Святошинської РДА       
Петренко Т. М. від 01.08.2016 р. 
№ 04-10/324, –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

1. Збільшити доходи спе-
ціального фонду міського бю-

джету (бюджету розвитку) по 
КДК 41035003 за рахунок суб-
венції з районного бюджету на                                      
1 400 000,00 грн.

1.1. Збільшити видатки спеці-
ального фонду міського бюджету 
(бюджету розвитку) за рахунок 
субвенції з районного бюджету на 
1 400 000,00 грн., а саме: 

по КФК 150101 КЕКВ 3210 
збільшити на 1 400 000,00 грн. 
(капітальні трансферти КП 
«БГВУЖКГ» на будівництво 
спортивного майданчика у м. Бо-
ярка Києво-Святошинського ра-
йону Київської обл.).

2. Внести відповідні зміни до 
додатків 1, 3, 5, 6 «Рішення про 
затвердження міського бюджету 
на 2016 рік».

3. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на пер-
шого заступника міського голо-
ви Шульгу В. В. та профільну 
депутатську комісію з питань ре-
алізації державної регуляторної 
політики у сфері господарської ді-
яльності, фінансів, бюджету, со-
ціально-економічного розвитку.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА             О.О. ЗАРУБІН

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

Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 
Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Бю-
джетним кодексом України, рі-
шенням Боярської міської ради 
VII скликання від 22.12.2015 року 
№ 3/18 «Про затвердження місь-
кого бюджету на 2016 рік», для 
забезпечення фінансування пер-
шочергових видатків бюджету, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
1. У межах планових асигну-

вань:

Внести зміни до функціо-
нальної та економічної структу-
ри видатків спеціального фонду 
міського бюджету (бюджету 
розвитку) в межах планових 
асигнувань, а саме:

по КФК 100203 КЕКВ 
3210 збільшити асигнування на                
35 000,00 грн. (капітальні транс-
ферти КП «БГВУЖКГ» на 
дофінансування проектів ор-
ганізації дорожнього руху на 
вулицях міста Боярка);

по КФК 100201 КЕКВ 
3210 зменшити асигнування на                  
35 000,00 грн. (капітальні транс-
ферти КП «БГВУЖКГ» на 
утримання тепломереж міста)

2. Абзац 4 п. 2.3 рішення се-
сії Боярської міської ради від 
12.07.2016 року № 13/317 ви-
класти в наступній редакції:

«Виділити з міського до 
районного бюджету по КФК 
250380 КЕКВ 3220 кошти в сумі 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

позачергова 15 сесія
РІШЕННЯ № 15/466/1

від 28 липня 2016 року   м. Боярка

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

позачергова 14 сесія
РІШЕННЯ № 14/465

від 21 липня 2016 року   м. Боярка

850 000,00 грн. у вигляді суб-
венції на реконструкцію фут-
больного поля в ЗОШ № 3 за 
адресо: вул. Сагайдачного, 62 в 
м. Боярка за рахунок виділених 
раніше коштів для будівництва 
спортивного майданчика на 
міському стадіоні за адресою: 
вул. Молодіжна, 5-б»

3. Внести відповідні зміни 
до додатків 3, 6, 7 «Рішення про 
затвердження міського бюдже-
ту на 2016 рік».

4. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
першого заступника міського 
голови Шульгу В. В. та профіль-
ну депутатську комісію з питань 
реалізації державної регулятор-
ної політики у сфері господар-
ської діяльності, фінансів, бю-
джету, соціально-економічного 
розвитку.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА             О.О. ЗАРУБІН

ПОДІЇ ТА ІМЕНА
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У рамках виконання район-
ної Програми будівництва, ре-
конструкції та ремонту об’єктів 
інфраструктури києво-свято-
шинського району на 2016-2017 
роки, нині триває підготовка 
освітніх закладів Боярки до ново-
го навчального року.

Окрім усіх боярських шкіл 
до цього переліку потрапив 
ЦТМ «Оберіг». 

У цьому районному поза-
шкільному освітньому закладі 
навчається майже дві тисячі об-
дарованих дітей, серед яких май-
же половина – юні боярчани. 

ЦТМ «ОБЕРІГ» БУДЕ З НОВИМ ФАСАДОМ
За словами директора ЦТМ 

«Оберіг» Надії Скакодуб, вже 
розпочато капітальний ремонт 
фасаду будівлі. Знято аварій-
ну фасадну плитку, яка відва-
лювалась, загрожуючи життю 
і здоров’ю дітей, триває уте-
плення стін. Одночасно відбу-
ватиметься заміна старих вікон 
на металопластикові. Впрова-
дження енергозберігаючих тех-
нологій дозволить ефективніше 
використовувати теплову енер-
гію взимку. 

На капітальний ремонт фа-
саду ЦТМ «Оберіг» виділено 
півтора мільйона гривень. «Ми 
довго чекали цього ремон-
ту, – говорить Надія Іванів-
на. – Важка вапнякова фасадна 
плитка потроху відпадала, до-
даючи нам значних переживань. 
Тепер же «Оберіг» буде і утепле-
ний, і красивий, і безпечний 
для перехожих».

До речі, нині ж відбувається 
ряд робіт у гімназії та школах 
міста: ремонт дахів, харчобло-
ків, спортивних залах тощо.  

Боярка стала батьківщиною 
великого числа творчих осо-
бистостей — художників, поетів, 
композиторів та інших митців, 
а також видатних наукових ді-
ячів. Один з них — віктор якович 
Починок, відомий вчений-хімік, 
доктор хімічних наук, професор, 
лауреат державної премії УРсР 
у галузі науки та техніки, учень 
академіка в. П. яворського. 

Нещодавно у Боярці в 
рамках декомунізації на його 
честь перейменовано вулицю 
Боженка.

Віктор Якович Починок 
народився 1 травня 1915 року 
у Києві в родині робітників. 
Батько його був електромонте-
ром. Після закінчення школи з 
відзнакою у 1934 році вступив 
на хімічний факультет Київ-
ського університету, який за-
кінчив у 1939 році з червоним 
дипломом та був зарахований 
до аспірантури при кафедрі ор-
ганічної хімії. 

Навчання в аспірантурі пе-
рервала Друга світова війна. З 
22 червня 1941 року до 23 грудня 
1945 року перебував на службі в 
армії з військовим званням «ін-
женер-капітан». Служив стар-
шим хіміком та останні місяці 
війни – командиром військо-
вої частини 40 армії, яка брала 
участь у боях Південно-Захід-

ного, Брянського. Воронезько-
го та 2-го Українського фронтів. 
Нагороджений орденами Чер-
воної Зірки, Великої Вітчизня-
ної війни ІІ ступеню та числен-
ними медалями. 

З січня 1946 до вересня 1947 
продовжив перерване навчання 
в аспірантурі при кафедрі ор-
ганічної хімії у своєму рідному 
університеті. 

ЗАСЛУЖИВ ВДЯЧНІСТЬ УСІХ 
ПОКОЛІНЬ ФОТОГРАФІВ

Працюючи на кафедрі орга-
нічної хімії Київського держав-
ного університету (1939-1941, 
1946-1963 рр.) та завідуючим 
кафедри хімії мономерів та по-
лімерів (1963-1987 рр.), По-
чинок продовжував роботи з 
дослідження органічних азидів, 
розпочаті В. П. Яворським.

У галузі хімії високомоле-
кулярних сполук під керівниц-
твом професора Починка про-
водилася розробка теоретичних 
підстав створення несрібних 
полімерних та композиційних 
матеріалів для термопластич-
ного фотополімерізаційного 
везикулярного люмінесцентно-
го способів запису інформації. 
Багато із створених матеріалів 
впроваджено у виробництво 
фотополімерних друкарських 
форм для поліграфії, друкар-
ських плат для мікроелектро-
ніки, полімерних матриць, для 
космічної фотографії.

Простіше кажучи, Віктор 
Якович винайшов метод: як 
у фотографії обходитися без 
сріб-ла. До того часу хімікати, 
які були необхідні для про-
явлення фотографій, мали у 
складі срібло, що робило фо-
тографію «великозернистою» 
та досить дорогою. Натомість 
втілення в життя методу По-
чинка дозволило отримувати 
чіткі й недорогі у виробництві 
знімки.

Відтак Віктору Яковичу ма-
ють завдячувати всі покоління 
фотографів.

Починок – відомий хі-
мік-дослідник, був також 
талановитим педагогом, ви-
хователем кваліфікованих 
кадрів хіміків. Під його ке-
рівництвом захищені дві док-
торські та більше 10 канди-
датських дисертацій. Він є 
автором понад 250 наукових 
публікацій, двох монографій. 
Має 80 авторських свідоцтв 
на винаходи. Професор По-
чинок був відомим вченим не 
тільки у тодішньому СРСР, 
але і за кодоном. 

У межах міжвузівського 
співробітництва він читав лек-
ції у Загребському університеті, 
на Кубі в університетах Гавани, 
Санта-Клари, Сант’яго, у Ні-
меччині – у Лейпцизькому уні-
верситеті.

Починок був членом ради 
за проблемою «Високомоле-
кулярні сполуки», членом ква-
ліфікаційних наукових рад хі-
мічного факультету Київського 
університету ім. Шевченка та 
інституту органічної хімії. Чле-
ном організаційної ради всесо-
юзного семінару із способів за-
пису інформації на безсрібних 
носіях, членом редакційної ко-
легії збірки «Способи запису ін-
формації на безсрібних носіях», 
членом редколегії Українського 
хімічного журналу, членом ко-
місії з хімії фотографічних про-
цесів України.

У 1947 р. захистив кандидат-
ську дисертацію на тему: «Син-
тез та встановлення будови 
тріазеноспиртів». У квітні 1961 
року матеріали його дослід-
жень склали базу для захисту 
докторської дисертації на тему: 
«Тріазени, їх синтез та реакції їх 
розщеплення».

У лютому 1962 року Вища 
атестаційна комісія СРСР при-
судила Віктору Яковичу звання 
доктора наук, а у грудні того са-
мого року – звання професора.

За рік Віктор Якович отри-
мав диплом лауреата державної 

премії УРСР у галузі науки та 
техніки.

ЯК ЦЕНТР КИЄВА ЗМІНЮЮТЬ НА 
ЗАТИШНУ БОЯРКУ

Сімейне життя Віктора 
Яковича склалося гармо-
нійно. Він одружився з Ві-
рою Олександрівною, на той 
час – студенткою хімічного 
факультету Київського дер-
жавного університету. За рік 
Віра Олександрівна закінчила 
навчання і надалі працювала 
в Інституті фармакології та 
токсикології МОЗ УРСР ке-
рівником лабораторії синтезу 
фізіологічно активних речо-
вин, отримала наукове звання 
доктора хімічних наук і заслу-
женого винахідника України 
та СРСР.

Віктор Якович та Віра Олек-
сандрівна створили чудову ро-
дину, проживши у мирі і злагоді 
півстоліття. Вони виховали двох 
успішних дітей: сина Олексан-
дра (був кандидатом хімічних 
наук, працював в Інституті ви-
сокомолекулярних сполук стар-
шим науковим співробітником, 
але, на жаль, трагічно загинув 
у 2002 році) і доньку Тетяну, та 
двох онуків – Оксану і Віктора. 

Донька Тетяна Вікторівна 
Починок – доктор медичних 
наук, професор кафедри педіа-
трії Національного медичного 
університету імені Богомольця. 
Студенти із цікавістю і задо-
воленням відвідують її лекції, 
ставляться до свого професора 
з пошаною.

Онуки обрали своїм покли-
канням медицину.

Віктор Якович був чудовим 
сім’янином, дуже любив своїх 
дітей і онуків, приділяв їм ба-
гато уваги. Ним у родині була 
задана нота чистого тону взає-
моповаги, взаємодопомоги, сі-
мейного затишку, яку нащадки 
шанобливо зберігають і досі. 

Відпочивала родина завжди 
разом з дітьми – виїжджала на 
природу. У Віктора Яковича 

був моторний катер (із дозво-
лом виходу в море), і кожне 
літо родина подорожувала Дні-
пром, Десною, Россю.

У Боярку родина Почин-
ків переїхала після одруження, 
відмовившись від квартири у 
центрі Києва на користь влас-
ного будинку у затишному місті. 
Віктор Якович посадив у сво-
єму подвір’ї багатий сад, який 
доглядав усе життя. Особливо 
йому подобалося культивува-
ти нові сорти фруктових дерев, 
плодами яких він радо приго-
щав усіх сусідів і знайомих. Ці 
дерева й досі радують нащадків. 

Професор Починок дуже 
любив Боярку за її спокій, зе-
лень і красу.

Вечорами Віктор Якович ба-
гато читав історичні твори, кла-
сику української, російської на 
світової літератури, зібрав не-
абияку бібліотеку.

Останні 13 років його жит-
тя затьмарили наслідки важкої 
хвороби – трансм урального ін-
фаркту міокарду й інсульту, але 
і тоді Віктор Якович залишився 
привітною й трудолюбною лю-
диною. Сусіди постійно бачили, 
як він потихеньку прибирає свої 
клумби або сидить на лавці біля 
хвірточки і привітною усмішкою, 
кивком голови вітає знайомих.

Але, на жаль, хвороба прог-
ресувала, і Віктор Якович зали-
шив цей світ у грудні 1999 року.

Як відзначили колеги-на-
уковці з рідного університету 
професора Починка, метою 
його життя було якомога більше 
зробити для процвітання своєї 
любої Батьківщини – України, і 
він завжди заповідав своїм дітям 
і учням працювати на її благо.

Нині на його честь назва-
но вулицю, де він багато років 
проживав. У побудованому 
його руками домі досі мешка-
ють його нащадки. Його сад 
досі пам’ятає руки господаря і 
віддячує наступникам.

Юлія Любшина

ІМ’Я НА КАРТІ МІСТА

ВІКТОР ПОЧИНОК – ПРОФЕСОР, ЯКИЙ «ПОБОРОВ» СРІБЛО
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Про затвердження складу тен-
дерного комітету та «Положення 
про тендерний комітет»

Керуючись Законом Укра-
їни «Про публічні закупівлі», 
враховуючи виробничу необ-
хідність, – 
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Затвердити склад тендер-
ного комітету (Додається). 

2. Затвердити «Положення 
про тендерний комітет» (з до-
кументом можна ознайомитися 
на сайті Боярської міської ради: 
www.boyаrka-inform.com).

3. Рішення виконавчого ко-
мітету Боярської міської ради 
№ 28.07.2016 № 44/1 вважати 
таким, що втратило чинність.

4. Дане рішенння оприлюд-
нити в засобах масової інфор-
маціїї.

5. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
першого заступника міського 
голови Шульгу В. В.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА            О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ 

від 11 серпня 2016  року  № 46/1
м. Боярка

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого ко-

мітету Боярської міської ради 
від 11.08.2016 р. № 46/1

Склад комітету з конкурсних 
торгів виконавчого комітету 

Боярської міської ради
1. Перший заступник 
міського голови
Шульга В. В. — 
голова тендерного комітету
2. Начальник відділу 
фінансів, економічного 
розвитку та торгівлі 
Мусієнко Н. І. — 
заст. голови 
тендерного комітету 
3. Головний спеціаліст 
відділу фінансів, 
економічного розвитку 
та торгівлі
Петруха О. А— 
секретар тендерного 
комітету
4. Начальник 
юридичного віділу 
Безверха Л. М. — 
член тендерного комітету
5. Головний бухгалтер
Дідушко О. П. — 
член тендерного комітету

Про встановлення вартості 
платних послуг в кЗ Будинок куль-
тури на 2016-2017 рр.

Керуючись ст. 32 Закону 
України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», відповідно 
до Постанови Кабінету міні-
стрів України «Про затверджен-
ня переліку платних послуг, які 
можуть надаватися закладами 
культури, заснованих на дер-
жавній та комунальні формах 
власності», наказу міністерства 
культури і мистецтв, Міністер-
ства фінансів, Міністерства еко-
номіки України від 01.12.2015 р. 
№ 1004/1113/1556 «Про порядок 
надання послуг закладами куль-
тури», – 
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Встановити вартість плат-
них послуг, що надаватимуться 
у КЗ Будинок культури в 2016-
2017 рр.: 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ 

від 11 серпня 2016 року  №  46/2

• Навчання у гуртку хореогра-
фії (1год/ос.) – 15,00 грн., ціна 
послуги за місяць 180 грн.;

• Навчання у гуртку при-
кладного мистецтва (1год/ос.) – 
8,00 грн., ціна послуги за місяць 
100 грн.;

• Навчання у гуртку Петри-
ківського розпису (1год/ос.) – 
8,00 грн., ціна послуги за місяць 
100 грн.;

• Навчання у гуртку вокаль-
но-естрадного співу (1год/ос.) – 
8,00 грн., ціна послуги за місяць 
100 грн.;

• Навчання у цирковому 
гуртку (1год/ос.) – 8,00 грн., 
ціна послуги за місяць 100 грн.

2. Встановити пільгу на 
оплату послуг у розмірі 50 % ді-
тям з багатодітних родин. 

3.  Звільнити від плати за 
навчання дітей-сиріт, дітей з 
родин учасників антитерорис-
тичної операції. 

4. Рішення вступає в силу з 
моменту його прийняття.

5. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови Коч-
кову Т. П.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА             О. О.ЗАРУБІН

Про встановлення тарифів на 
платні послуги кП «БГвУЖкГ»

Розглянувши лист началь-
ника КП «БГВУЖКГ» В. А. 
Камінського про встановлення 
змін тарифів на платні послуги, 
що не входять до переліку робіт 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ 

від 11 липня 2016 року   № 47/5
м. Боярка

і послуг з утримання будинків, 
споруд та прибудинкових тери-
торій, керуючись пп. 2 п. а) ст. 
28 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», пп. 
4 ст. 2, пп. 4 ст. 5 та пп. 2 ст. 7 
Закону України «Про житло-
во-комунальні послуги» і вра-
ховуючи підняття цін на енер-
гоносії, матеріали, підвищення 
мінімальної заробітної плати в 
Україні, – 
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Встановити тарифи на 
платні послуги, що не входять 

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням виконавчого комітету
Боярської міської ради від 11 липня  2016р. №47/5

Тарифи на платні комунальні послуги, що не входять до переліку робіт і
 послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій

№ з/п Види послуг                             Споживачі
населення             бюджет              інші 
      грн                         грн                    грн

1. Технічні умови щодо автономного опалення 
квартири, приміщення

211,00                         217,00           245,00

2. Обстеження квартири, приміщення з встановленим 
автономним опаленням, складання акта, 
пломбування ізоляції стояків  

262,00                         310,00            310,00

3. Виконання робіт з відключення квартири, примі-
щення від системи централізовагого опалення 
будинку ( 1 стояк)

Згідно з               Згідно з            Згідно з 
кошторисом  кошторисом кошторисом 

4. Виконання робіт зі складання кошторисної 
документації

5. Викопіювання  поверхового плану квартир         68                     —                           — 

6. Виконання робіт з перевірки та чищення димових та 
вентиляційних каналів: 
виклик, огляд та чищення димового каналу, 
огляд та чищення вентиляційного каналу

7. Попереднє погодження на перепланування, пере-
обладнання квартир, приміщень, утеплення будин-
ків (квартир, приміщень)

     180                       209                  209

до переліку робіт і послуг з 
утримання будинків, споруд та 
прибудинкових територій (До-
даток 1).

2. Зобов’язати начальника 
КП «БГВУЖКГ» В. А. Камін-
ського дотримуватись вимог 
Закону України «Про житлово-
комунальні послуги».

3. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
першого заступника міського 
голови В. В. Шульгу.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА             О.О. ЗАРУБІН

10 % 
відносно
вартості 
від ціни

кошторису

10 % 
відносно
вартості 
від ціни

кошторису

10 % 
відносно
вартості 
від ціни

кошторису

20,00

84,00
84,00

35,00

86,00
86,00

Про встановлення вартості  
прибирання та вивезення тПв в 
ярмаркові дні за адресою: м. Бо-
ярка, вул. Б. Хмельницького - мо-
лодіжна

Розглянувши лист началь-
ника КП «БГВУЖКГ» Камін-
ського В. А. та взявши до уваги 
розрахунок вартості прибиран-
ня та вивезення сміття в ярмар-
кові дні за адресою: м. Боярка. 
вул. Б. Хмельницького — Мо-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 11 серпня 2016 року   № 47/6
м. Боярка

лодіжна, відповідно до пп. 2, 
п. а) і пп. 2, п. б) ст. 28 Закону 
України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», – 
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Встановити вартість при-
бирання та вивезення сміття в 
ярмаркові дні в розмірі – 8,00 
грн. за 1 кв. м. за адресою: вул. Б. 
Хмельницького – Молодіжна.

2. Зобов’язати начальника 
КП «Боярське ГВУЖКГ» Ка-
мінського В. А. дотримуватись 
вимог чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
першого заступника міського 
голови В. В. Шульгу.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА            О. О. ЗАРУБІН

Про включення вулиці Лінія 
29 в межі м. Боярка

Розглянувши звернення 
від голови правління с/т «Укр-
радіо» Корж В. І. про виклю-
чення вулиці Лінія 29 в межі                   

м. Боярка, враховуючи рішення 
чергової 3 сесії Боярської місь-
кої ради V скликання № 3/122 
від 23.12.2010 р., прийнявши до 
уваги протокол засідання членів 
садових товариств, керуючись ст. 
40 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», – 
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Виключити із переліку са-
дового товариства «Укррадіо» 
вулицю Лінія 29 та затвердити 
дану вулицю до переліку вулич-
ного господарства міста Боярка.

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 11 серпня 2016 року    № 49/1
м. Боярка

2. Звернутись з клопотан-
ням до Державного підприєм-
ства «Національні інформацій-
ні системи» про внесення до 
словників Державного реєстру 
речових прав на нерухоме май-
но вулицю Лінія 29.

3. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови, згід-
но з розподілом функціональ-
них обов’язків.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА            О. О. ЗАРУБІН

У Вишневому по вул. Лесі 
Українки, 88 діє Центр надання 
адміністративних послуг. 

Про роботу адміністратив-
ного центру, а саме: перелік по-
слуг, графіки прийому, рахун-
ки на сплату адміністративних 
зборів можна детально ознайо-
митися за посиланням:

www.ks.cnap.kiev.ua/. 
Новостворений сайт також 

дає можливість знайти інфор-
мацію про адміністративні по-
слуги, які можна отримати в 
режимі он-лайн, та долучитися 
до Єдиного державного порта-
лу адміністративних послуг. 

Контакти Києво-Свято-
шинського Центру надання ад-
міністративних послуг: 

mail@ks.cnap.kiev.ua, 
(04598) 61009, (044) 5018818.

ЦНАП ЗАПРОШУЄ

Правоохоронці київщини за-
стерігають, що використання 
мобільного телефону збільшує 
ризик аварії. Будь-яка розмова 
по телефону збільшує ризик дтП 
в чотири рази.

Використання мобільно-
го під час руху призводить до 
неуважності при управлінні, 
включенні поворотних сигна-
лів, маневруванні, спостері-
гається хаотична манера їзди, 
ігнорування пріоритетів, не-
уважність по відношенню до 
пішоходів і розмітці на дорозі.

Пункт 2.9. (д) Правил до-
рожнього руху України за-
бороняє водієві під час руху 
транспортного засобу користу-
ватися засобами зв’язку, трима-
ючи їх у руці. За невиконання 
вимог ПДР в частині розмов по 
мобільному телефону передба-
чено адміністративну відпові-
дальність у вигляді штрафу від 
425 до 510 гривень.

Дозволяється використання 
засобів зв’язку тільки за допо-
могою спеціальної гарнітури, 
що дозволяє не відволікатися 
від керування транспортним за-
собом.

Розмови за кермом автомо-
біля завжди несуть небезпеку 
і в рази підвищують ризик по-
трапити в аварійну ситуацію 
або ДТП. Під час таких розмов 
важко дотримуватися безпеч-
ної дистанції, різко знижується 
швидкість реакції та зростає не-
безпека, що водій не помітить 
дорожнього знака або іншого 

сигналу про небезпеку.
Шановні водії, не відволі-

кайтеся на номер виклику на 
дисплеї. Використовуйте мо-
більний виключно в рідкісних 
випадках: для екстрених ви-
кликів і для допомоги іншим в 
аварійних або екстремальних 
ситуаціях. Якщо ж вам вкрай 
необхідно відповісти на дзві-
нок, перебуваючи за кермом, 
зупиніться в безпечному місці і 
поговоріть.

Управління превентивної 
діяльності

Нацполіції в Київській області

НЕ ВІДВОЛІКАЙТЕСЬ НА РОЗМОВИ 
ПО МОБІЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ
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кубок мера з футболу одна зі 
спортивних традицій нашого рід-
ного міста. і рік 2016 не став ви-
нятком щодо проведення цього 
футбольного свята.

Як розповів представник 
команди ФК «ПС «Віннер» та 
член виконкому Києво-Свя-
тошинської районної федера-
ції футболу Михайло Вєрний, 
боярські футбольні турніри 
тісно пов’язані з історією 
футболу Києво-Святошин-
ського району. 

Чемпіонат Києво-Свято-
шинського району з футбо-
лу проводиться за системою 
«весна-осінь». Боярська міська 
рада впродовж футбольного 
сезону проводить два футболь-
ні турніри, які є своєрідною 
підготовкою до районного 
чемпіонату. Перший – це «Ку-
бок весни», який проводить-
ся перед стартом районного 
чемпіонату. Другий – «Кубок 
мера» – перед стартом ІІ кола 
чемпіонату Києво-Святошин-
ського району з футболу.

Що ж до «Кубка мера – 
2016», то в футбольних ба-
таліях ІІ туру змагаються 5 
команд, причому всі вони 
беруть участь у чемпіонаті 
Києво-Святошинського ра-
йону. Це – ФКВ «Боярка» та 
ФК «Ветеран VENTS» (ІІ ліга 
районного чемпіонату), ФК 
«Стара Боярка» та ФК «Арсе-
нал» (І ліга), ФК «ПС «Він-
нер» (вища ліга). Команди 
грають за системою «кожний 
з кожним». 

ІІ тур цьогорічного Кубка 
мера з футболу стартував 30 
липня на міському стадіоні. 
Того дня тут відбулося дві гри. 
У матчі ФК «Арсенал» – ФК 
«Ветеран VENTS» рахунок 1:0 
на користь «Арсеналу». ФК 
«ПС «Віннер» здобув безза-
перечну перемогу, забивши у 
ворота ФК «Стара Боярка» 6 
голів.

Футбольні баталії чемпіона-
ту на Кубок мера Боярки з фут-
болу продовжилися 6 серпня. О 
10:00 на поле вийшли ФК «ПС 
«Віннер» та ФКВ «Боярка». Су-
дячи з відгуків глядачів, більш 
захопливої гри міський стадіон 
давно не бачив.

Надзвичайно красиві ігро-
ві комбінації, вражаючий 
своєю дотепністю обвід су-
перника, влучні удари по во-
ротах – саме цим порадував 
вболівальників ФК «ПС «Він-
нер». Як наслідок – рахунок І 
тайму 5:0 (чотири з яких забив 
Патрік Сандеа!) на користь 
«Віннера». По суті, гра в одні 
ворота. Вболівати за майстрів 
шкіряного м’яча приїхав і 
міський голова Олександр За-
рубін.

«Безсумнівно, що для Бо-
ярки надзвичайно важлива 
підтримка спорту, – зазначив 
Олександр Олександрович. – 
У нашому місті дуже пошире-
ний футбол, багато футболь-
них команд як дорослих, так і 
дитячих. Тому подібні заходи, 
які ми просто зобов’язані під-
тримувати і проводити, дуже 
потрібні. У найближчих пла-
нах у нас – будівництво нових 
футбольних майданчиків і по-
лів. Дуже хотілося б, щоб у нас 
розвивався саме молодіжний 
спорт. Незабаром відбудеться 
відкриття баскетбольно-во-
лейбольного майданчика, на 
створення якого ми отримали 
субвенцію з районного бюдже-
ту. Дякуємо голові Києво-Свя-
тошинської районної державної 
адміністрації Мирославі Смір-
новій, депутату Києво-Свя-
тошинської районної ради 
Вадиму Гедульянову та всім 
районним депутатам, які під-
тримали це рішення».  

У другому таймі ФКВ «Бо-
ярка» значно активізувався: 
почали частіше атакувати, 
збільшилася кількість ударів по 
воротах «Віннера». Чи не най-

красивіший – щоправда, так 
і нереалізований – гольовий 
момент подарував глядачам 
Тарас Добрівський: після його 
потужного удару м’яч влучив 
у праву штангу, відскочив від 
неї прямісінько в ліву і… по-
вернувся на поле. Щоправда, 
на один гол «Боярка» у ІІ таймі 
таки спромоглася. Та суттєвого 
впливу він не мав.  

Відтак загальний рахунок 
матчу – 10:1 на користь ФК 
«ПС «Віннер». Найбільшу кіль-
кість голів в цьому матчі забив 
Патрік Сандеа. Автором най-
красивішого гола – п’яткою 
через себе – став Іван Грабо-
венко.  

О 18:00 силами мірялися ФК 
«Ветеран» та ФК «Стара Бояр-
ка». Цей матч теж виявився над-
звичайно захопливим. Яскраві 
й сильні емоції, несподівані 
комбінації, а відтак цікава гра. 
Рахунок зустрічі – нічийний: 
4:4. Звісно, обидві команди по-
повнили свою скарбничку очок, 
та й кращі футболісти цього 
матчу також визначилися. Три 
голи забив Едгар Вергеліс зі 
«Старої Боярки» та два – Денис 
Майборода з «Ветерана». Та 
при цьому зрозуміло лише одне: 
жодна з цих команд вже не пре-
тендуватиме на перше місце в 
чемпіонаті.

Варто зазначити, що цього 
року переможцем «Кубка вес-
ни» стала команда ФК «Вете-
ран». Минулого року перемож-
цем «Кубка мера» була команда 
ФК «ПС «Віннер». Зазначимо, 
що фінал цьогорічного «Кубка 
мера» заплановано провести 23 
серпня. 

Чергові ігри на Кубок мера 
відбудуться 13 серпня на місь-
кому стадіоні. О 10:00 грати-
муть ФК «ПС «Віннер» та ФК 
«Арсенал». А о 18:30 відбудеть-
ся матч між ФКВ «Боярка» та 
ФК «Стара Боярка». Запрошу-
ємо вболівати разом!

Радіслав Кокодзей

ХТО СТАНЕ ВОЛОДАРЕМ «КУБКА МЕРА – 2016»? ГОРОСКОП 
Овен

Ви відчуєте приплив сил і бажання рухатися далі. 
Можливі конфліктні ситуації, що заважатимуть 
об’єднанню однодумців і просуванню до намічених 
цілей. Не варто починати справи, пов’язані з висо-
кими ризиками і капіталовкладеннями. Приділіть 
увагу внутрішнім перетворенням, усамітненню, зус-
трічам з друзями.

Телець
Вам потрібні умови, які змусять мозок, налашто-

ваний на відпочинок, мислити більш продуктивно. 
Період обіцяє прибуток і можливості для розширен-
ня бізнесу. Представники творчих професій теж мо-
жуть розраховувати на успіх. Ваш талант допоможе 
не тільки заробити, але і прославитися.

Близнюки
У цей період буде складно визначитися з цілями і 

планами на майбутнє. Багато справ будуть виходити 
з-під контролю. Стримуйте себе: можливі конфлік-
тні ситуації не тільки з близькими, а й зі сторонніми 
людьми. Не керуйтеся чужими порадами, а шукайте 
відповіді в собі. Пам’ятайте: ви господар своєї долі! 

Рак
Забудьте про настанови і поради, живіть повніс-

тю своїм розумом. Послухайте, що говорять навколо 
вас, зробіть висновки і скористайтеся першою іде-
єю, яка здасться правильною. Вирішити всі пробле-
ми допоможе власна інтуїція. Не зупиняйтеся на до-
сягнутому – час йти вперед і пожинати плоди своєї 
праці.

Лев
Період принесе знайомства з цікавими людьми, 

можливі відвідування грандіозних заходів. Не варто 
розпорошувати свою увагу на кілька напрямків, до-
ведеться приділяти увагу або кар’єрі, або сім’ї, або 
відпочинку. Ви можете творити своє щастя, головне 
залишатися в урівноваженому стані. 

Діва
На вас очікують зміни, доведеться приймати 

ряд серйозних рішень, які можуть вплинути на 
подальше життя. Важливо пам’ятати, що з клю-
човими питаннями варто розбиратися самостійно, 
оскільки відповідальність за них ляже на вас. На-
полегливість і серйозне ставлення до справ при-
несуть гарні результати. 

Терези
Для вас починається час цікавих поїздок і корис-

них знайомств, які можна буде використовувати в 
недалекому майбутньому. Проблеми відступлять на 
другий план, в душі запанує довгоочікувана рівно-
вага. Період чудово підходить для зміни іміджу. Ри-
зики будуть виправдані, можете сміливо діяти.

Скорпіон
Ще не всі вершини у вашому житті взяті, отже, є 

до чого прагнути. Ви будете вирішувати всі завдання 
успішно, але потрібно досягти гармонії в собі. Жит-
тя може активізуватися одразу за кількома напрям-
ками, але необхідно щоразу зосереджуватися на чо-
мусь одному. Оберіть найважливіше і все складеться.

Стрілець
Проявіть всю свою креативність і кращі риси 

характеру. За наполегливість можете отримати ви-
нагороду у вигляді підвищення на посаді або збіль-
шення окладу. Період сприятливо позначиться як 
на кар’єрі, так і на особистому житті. Головне — не 
боятися та йти до поставленої мети. 

Козеріг
Ви будете далекі від сильних переживань, зна-

йдете спокій і душевну рівновагу. У планах — неза-
бутня подорож з людьми, які дорогі серцю. Цю по-
їздку можна буде весело згадати навіть через десятки 
років. Присвятіть вільний час сім’ї або близьким 
людям. Не варто забувати і про самовдосконалення.

Водолій
Вас відвідає натхнення, завдяки чому ви почнете 

фонтанувати ідеями і творити. Розпочнеться період 
творчості, він стане затребуваним на робочому місці. 
Ваша самовіддача буде оцінена близькими людьми, 
що принесе вам моральне задоволення. Можливі 
фінансові труднощі, розраховуйте свої витрати.

Риби
Дайте волю своїм ідеям. Сміливі рішення дадуть 

позитивний результат. Випаде можливість зробити 
великі покупки, пора підшукати підходящі варіанти. 
У відносинах з близькими людьми все буде склада-
тися відмінно. Незручності може створити тільки 
власний організм. Знайдіть час для відпочинку.

15 липня в приміщенні Бояр-
ської ЗОШ № 2 відбулося перше 
засідання робочої групи щодо 
створення історично-рекламного 
буклету Боярки.

У засіданні взяли участь: за-
ступник міського голови Тетя-
на Кочкова, начальник відділу з 
питань освіти, культури, молоді, 

спорту та соціального захисту Бо-
ярської міськради Ольга Харчен-
ко, історик Микола Кучеренко, 
історик Чорнобиля Наталя Ба-
рановська, заслужений вчитель 
України Альбіна Януш, зберігач 
фондів Боярського краєзнавчого 
музею Любов Кравченко.

Під час засідання члени ро-
бочої групи обговорили кон-

цепцію запланованого до Дня 
міста видання та розподілили 
обов’язки щодо практичного 
втілення цього проекту в життя.

Запрошуємо всіх бажаючих 
долучитися до співпраці. 

Ваші пропозиції та мате-
ріали просимо надсилати на 
e-mail: ktp2604@ukr.net.

РОЗПОЧАЛИ РОБОТУ НАД БУКЛЕТОМ

СПОРТ
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Замовлення 

ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ

К У П У Є М ОВ
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ТІЛЬКИ 1 ДЕНЬ

19 СЕРПНЯ
п’ятниця

з 9:00 до 15:00
натуральне від 30 см, сиве та фарбоване від 40 см

(для ТЕАТРІВ та КІНОСТУДІЙ) оплата за прейскурантом

від 1000 ДО45000грн/кг
годинники

Адреса: м. Боярка, вул. Молодіжна, 26 
Будинок Побуту, 2 пов., перукарня

наручні
у жовтому корпусі

w w w. L o c k- s h o p . i n . u a

К У П Л Ю
Відпрацьоване електронне й електричне 

обладнання (телевізори, комп’ютери, 
пральні машини, холодильники тощо),

 зношені вироби з твердої пластмаси, металобрухт 
(відпрацьовані акумулятори)

Тел.: (044) 338 64 76; (073) 466 98 53;              
           (097) 897 51 92; (050) 611 20 74

19 СЕРПНЯ О 19:00 
відбудеться підписання акта погодження прийому — передачі 

межових знаків між суміжними землекористувачами за адресою:
м. Боярка, вул. Шевченка, 26, кв. 2. 

Просимо суміжних землекористувачів – 
сусідів з’явитися для підписання акта.

На виробничу базу в смт Глеваха
ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

ДОСВІД РОБОТИ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ. 
Висока, вчасна заробітна плата 

Здійснюється розвезення з Києва від станції М «Теремки» 
та від залізничної станції «Глеваха». 

Надається житло.
Тел.: (067) 230-31-62,  (067) 230-31-40

20 СЕРПНЯ О 20:00 
запрошуються власники суміжних земельних ділянок 

та співвласники для погодження 
та підписання акта прийому-передачі 

межових знаків за адресою: 
м. Боярка, вул. Паркова, 14.

ТОРГОВІЙ ФІРМІ НА 
ПОСТІЙНУ РОБОТУ 

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

Для отримання 
детальної інформації 
звертатись за тел.:

Адреса: м. Боярка, 
пл. Михайлівська (Леніна), 6; 
вул. Лінійна, 32 (офіс)

(04598) 36-567; 40-674;
(093) 125-11-42

• касири
• продавці
• прибиральниці

• зварювальники 
(ручна, напівавтомат, аргон)

• Слюсарі механоскладальних робіт
• Фрезерувальники, токарі 

• Майстер ВТК
• Електрики 

Робота з виготовлення 
металоконструкцій.

Втрачене свідоцтво про право 
на спадщину за законом у м. Бо-
ярка по вул. Шевченка, 47, ви-
дане 26.01.1995 р., справа № 188 
за 1994 рік, на ім’я Дегтяр Тамари 
Михайлівни , вважати недійсним.

Втрачений Державний акт на право власності 
на землю за адресою: м. Боярка, вул. Шевченка, 47, 
земельна ділянка площею 0,0994 га; серія ІІ – КВ               
№ 031985, номер реєстру № 2824, виданий Бояр-
ською міською радою 07 квітня 1999 року на ім’я 
Дегтяр Тамари Михайлівни, вважати недійсним. 

Втрачений студентський 
квиток №10743281 на 

ім’я Архипської 
Єлизавети Андріївни, 

виданий НТУУ «КПІ», 
вважати недійсним

Громадянин Невойт Валентин Миколайович, прошу Вас 
з’явитися 15.08.2016 року о 10:00 за адресою: Київська обл., 
Києво-Святошинський р-н, м. Боярка, вул. В. Левицького 

(Колгоспна), 13 для підписання акта передачі межових 
знаків на зберігання Невойту Андрію Миколайовичу, 

за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н,          
м. Боярка, вул. В. Левицького (Колгоспна), 13.

АНОНС

20 серпня, 
16:00, 
галявина 
Йосипівського ставу. 
Вхід вільний.
Молодіжний музичний 
фестиваль 
«FRIENDS #2 
spirits of the forest». 
У програмі – виступи 
гуртів 
«VORONIN BAND», 
«ROMIAN», 
«TOPИНO BAND», 
«БОЛЬШЕ ЛЕСА», 
«DRUM SHOW» та ін.

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ В ГАЗЕТІ 

«БОЯРКА-ІНФОРМ»
ТЕЛ.: 47-079


