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Саме з цими питаннями ми звер�

нулися до міського голови Тараса

Добрівського та депутатів Бояр�

ської міської ради, а також підпри�

ємців. 

Ось що відповів Тарас Григоро�

вич: 

– Незалежність, на мою думку, це
національні поняття про єдину тери�
торію, спільні думки про патріотизм,
добробут, щастя, Прапор, Гімн.
Відчуваю гордість за всі перемоги ук�
раїнців на спортивних світових аре�
нах. Тоді ми особливо пишаємося на�
шими здобутками та нашою Украї�
ною. 

Хочу відзначити земляків, які не на
словах, а конкретними діями підтвер�
джують свою любов до нашого рідно�
го міста. І їх стає дедалі більше. 

У першу чергу, я хотів би відзначити
керівників освітніх закладів, які вихо�
вують наші нації. Зокрема, дошкільні
навчальні заклади � одні з найкращих
у Київській області. Принагідно хочу
подякувати батьківським колективам
за допомогу. Я радий, що у міських
ДНЗ впроваджується програма оздо�
ровлення дошкільнят продуктами
бджільництва. 

Також хочу відзначити приватних
підприємців, які піклуються про бла�
гоустрій Боярки. Їх навіть називати не
обов'язково, бо їх знає та поважає
все місто. Тоді як інші � лише міняють
автомобілі, їздять по закордонах і не
відчувають жодної відповідальності за
несплату комунальних послуг, бур'яни

чи смітники біля своїх підприємств. 
Серед своїх пріоритетних завдань

хотів би позначити роботу з благоус�
трою. Зараз триває ремонт бордюрів,
тротуарів на центральних вулицях
міста, а також розробляється деталь�
ний план територій парків, спортив�
них об'єктів, працюємо над завер�
шенням Генерального плану тощо. 

Радію, що місто стало чистішим,
але зупинятися на досягнутому зара�
но. Роботи ще багато, і в цьому нам
допоможе нещодавно придбана
спецтехніка. Серед здобутків кому�
нальників хочу згадати, що з 1 верес�
ня 2010 року Боярка перейшла на ре�
жим цілодобової подачі води.

Розпочато багато нових проектів,
які охоплюють різні сфери життя. Та
не все дається так просто. 

Пишаюся, що наше місто має влас�
ну символіку � Герб, Прапор. 

Я прагну змінити зовнішній вигляд
міста. Це бордюри, тротуари, озеле�
нення, створення достатньої кількості
місць для дозвілля і відпочинку, щоб
наші жителі мали змогу працювати у
Боярці. Все це можна здійснити, ли�
ше об'єднавши всі зусилля. 

На мою думку, Боярці слід добива�
тися статусу міста обласного значен�
ня, що дасть можливість подальшого
розвитку. Розширення меж міста доз�
волить нам залучати інвесторів, ство�
рювати нові робочі місця. 

Бліц�інтерв'ю боярчан, яким не

байдужа доля міста, читайте

на 4�5 сторінках.

День Незалежності України � головне державне свято України, яке відзна�

чається щороку 24 серпня на честь прийняття у 1991 році Верховною Ра�

дою УРСР Акта проголошення незалежності України, що прийнято вважати

датою утворення держави Україна в її сучасному вигляді. 

Що для Вас означає поняття "незалежність"? 

Що Ви особисто зробили для рідного міста, де живете чи працюєте? 

Про яку Боярку Ви мрієте? 

www.boyarka�inform.com

ВІДЧУВАЮ ГОРДІСТЬ 

ЗА ВСІ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНЦІВ

від 6.03.2003 року (витяг)

Стаття 1. Державним Гімном України є національний гімн на музику
М. Вербицького зі словами першого куплету та приспіву твору П. Чубинського в
такій редакції:

Ще не вмерла України 

і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, 

усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, 

як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, 

у своїй сторонці.

Приспів:
Душу й тіло ми положим 

за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, 

козацького роду.
Стаття 2. Встановити, що урочисті заходи загальнодержавного значення роз�

починаються і закінчуються виконанням Державного Гімну України.
Музичне виконання Державного Гімну України здійснюється під час прове�

дення офіційних державних церемоній та інших заходів.
Стаття 3. Наруга над Державним Гімном України тягне за собою відповідаль�

ність, передбачену законом.

ЗАКОН УКРАЇНИЗАКОН УКРАЇНИ
"Про Державний Гімн України""Про Державний Гімн України"

4�5 стор.
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“Розвиток будівництва на Київщині – пріо�

ритетне завданя обласної влади, � вважає

голова Київської Облдержадміністрації Ана�

толій Присяжнюк. � Ми повинні забезпечити

доступним житлом усіх мешканців області, а

першочергово соціально незахищені верс�

тви населення та надати державну підтрим�

ку молодим сім'ям для придбання власного

житла”.

Нині в області створено всі умови для інвесту�
вання у житлове будівництво, що дає змогу сфор�
мувати ринок комфортного житла.

До речі, Київщина успішно виконує низку дер�
жавних житлових програм. Як розповів началь�
ник департаменту капітального будівництва обл�
держадміністрації Микола Стариченко, цьогоріч
уже укладено 58 договорів у рамках цільової со�
ціально�економічної програми придбання дос�
тупного житла (здешевлення вартості іпотечних
кредитів). Ще 162 угоди  на розгляді в банків�
ських закладах. За словами Миколи Стариченка,
торік банківські кредити такого спрямування в
нашій області одержали 285 осіб, які потребують
поліпшення житлових умов.

Люди повірили, що ця програма працює

справді ефективно та є надійною. Держава га�
рантує, що кошти для її виконання неодмінно бу�
дуть, адже це � захищена стаття видатків. Отож
сьогодні з метою реалізації соціальних ініціатив
Президента активно будується житло в Білій
Церкві, Володарці, Бучі, Ірпені, Софіївській Бор�
щагівці, Боярці, Борисполі, Броварах, Обухові,
Вишневому, Василькові. Порівняно з іншими ре�
гіонами Київщина є лідером у цій сфері.

Як зазначав Віктор Янукович, питанню забез�
печення громадян квартирами влада приділяє
особливу увагу, і програми, спрямовані на ство�
рення системи доступного житла, діють в Украї�
ні. Так, в рамках соціально�економічної програ�
ми будівництва (придбання) доступного житла
на 2010�2017 роки, згідно з якою, держава на�
дає громадянам безоплатну підтримку в розмірі
30% вартості помешкань, підтримку вже отри�
мали майже 2,5 тисяч сімей.

Для реалізації здешевлення вартості іпотечних
кредитів цьогоріч в держбюджеті передбачено
300 мільйонів гривень.

Набирає темпів і програма забезпечення жит�
лом молоді на 2002�2017 роки. Сьогодні в ній
беруть участь понад 10,5 тисяч молодих сімей.

Позачергова 35 сесія
Боярської міської ради
відбулася 15 серпня. Як
зазвичай, її скликання
було викликане питан�
нями, що потребують
негайного розгляду, ос�
кільки без їхнього вирі�
шення місто не може
рухатися далі. Насам�
перед йдеться про по�
дальший розгляд про�
екту Генерального пла�
ну Боярки, відсутність
якого унеможливлює
приватизацію в тому
числі й індивідуальних
землеволодінь. 

Від початку року їх нако�
пичилася сила�силенна,
про що добре знають бо�
ярчани і з нетерпінням
очікують, коли ж справа
зрушить з місця. Спра�
ведливості ради, слід заз�
начити, що в подібній си�
туації опинилися й інші
ради, адже питання ухва�
лення Генплану, внесення
змін до проекту, різні про�
цедурні й технічні каверзи
пройти надто складно.

Перший заступник місь�
кого голови Валерій Скоч�
ко, доповідаючи з цього
питання, детально зупи�
нився на всіх перипетіях
проекту Генплану. Зрозу�
міло, що заплановане йо�
го затвердження до жов�
тня�листопада цього року
вимагатиме великих зу�
силь, зокрема і в частині
узгодження меж з селом
Білогородкою та Лісодос�
лідною станцією.

Міський голова Тарас
Добрівський, який голо�
вував на сесії, підтвердив:
"Нас чекає велика робота.
Будемо сподіватися, що
сьогодні на сесії депутати
зробили ще один важли�
вий крок до створення Ге�
нерального плану Боярки".
Підтвердження цьому �
ухвалене рішення, що
включає дев'ять пунктів, в
яких детально розписано
черговість підготовки ба�
гатостраждального про�

екту Генплану.
Одностайність депутати

виявили і при голосуванні
за наступне рішення, що
стосувалося змін до бюд�
жету на 2013 рік. Катас�
трофічна нестача коштів
примушує вкотре пере�
розподіляти міські фінан�
си. Так, цього разу, аби
забезпечити роботи по
Генплану, провести теп�
ломережу до Боярської
ЗОШ № 3, газ до садочка
"Іскорка", а також розпо�
чати освоєння нещодавно
переданого на баланс Бо�
ярки дитсадка "Казка",
довелося відмовитися від
виконання деяких опо�
ряджувальних робіт у на�
ших парках. Точніше, де�
путати не відмовилися від
запланованих намірів, а
дещо перенесли їх у часі.

І нарешті на цій сесії бу�
ло остаточно затвердже�
но Положення про поря�
док організації та прове�
дення відчуження майна
комунальної власності те�
риторіальної громади
м. Боярка. Цей документ
був оприлюднений на
сторінках газети "Боярка�
інформ" 12 липня цього
року і громадяни мали
змогу детально ознайо�
митися з цим Положен�
ням і надалі керуватися
його засадами.

На завершення сесії
міський голова Тарас
Добрівський запросив
депутатів взяти активну
участь у святкуванні 24
серпня Дня Незалежності
України, що відбудеться
на стадіоні біля Боярської
ЗОШ №1.

При нагоді і ми запрошу�
ємо всіх боярчан прийти
на урочистість і о 22 год.
разом заспівати: "Ще не
вмерла України і слава, і
воля, ще нам, браття мо�
лодії, усміхнеться доля."

Ніна Харчук,
депутат Боярської

міської ради

ПОПЕРЕДУ У НАС
ВЕЛИКА РОБОТА

ЖИТЛОВЕ КРЕДИТУВАННЯ: 
ОБЛАСТЬ У ЛІДЕРАХ

Чи не кожна школа, дитячий
навчальний заклад будь�якого
міста має свої проблеми, які
потребують негайного чи на�
віть капітального вирішення. І
дуже добре, коли є люди, які
готові прийти на допомогу та їх
вирішити. 

З проханням замінити пок�
риття підлоги звернулися до
секретаря Боярської міської
ради Дмитра Паливоди батьки
учнів 1�В класу Боярської ЗОШ

№ 3. І ось напередодні нового
навчального року за сприяння
Дмитра Ігоровича було закуп�
лено 60 м2 лінолеуму і завезено
до школи. Батьки разом з діть�
ми висловлюють щиру вдяч�
ність Дмитру Паливоді. 

Не залишилася поза увагою
голови Боярської міської орга�
нізації Партії регіонів нагальна
проблема у ДНЗ "Берізка". Як
повідомила під час засідання
виконавчого комітету Бояр�

ської міської ради завідуюча
дитячого садка Людмила Ма�
йок, вже в котре вийшла з ладу
пральна машина у закладі. Ви�
рішити проблему зміг Дмитро
Ігорович і за його сприяння
"Берізка" отримала на час ре�
монту у тимчасове користуван�
ня іншу пральну машину. "Ми
раді, що слова Дмитра Паливо�
ди не розходяться з ділом", �
пвважає Людмила Федорівна. 

ДО ДІТЕЙ БОЯРКИ � 

З ТУРБОТОЮ

Щиро вітаємо
боярчан 

з національним
святом держави.

Наші сучасники у
1991 році здійснили
заповітну мрію �
здобули незалежність України. Ця визнач�
на подія законодавчо закріпила вікові, де�
мократичні прагнення українського народу
до національного відродження, духовної
свободи, економічного зростання та куль�
турного піднесення. 

Сердечно зичимо всім здоров'я, миру,
щедрої долі, сили і наснаги в усіх справах! 

Боярська міська організація 
Партії регіонів

З ДНЕМЗ ДНЕМ
НЕЗАЛЕЖНОСТІНЕЗАЛЕЖНОСТІ

УКРУКРАЇНИ!АЇНИ!

допомагаютьРегіонали

13 серпня 2013 року під головуванням
міського голови Тараса Добрівського відбу�
лося чергове засідання виконкому Боярської
міської ради. Серед багатьох питань було
затверджено заходи щодо підготовки дош�
кільних навчальних закладів Боярки до но�
вого навчального року. 

Зокрема, члени виконавчого комітету заслуха�
ли керівників усіх ДНЗ міста, які доповіли про
стан готовності дитсадків до початку нового нав�
чального року, а також про існуючі проблеми. 

За результатами цієї конструктивної розмови
члени виконкому ухвалили: провести комплекс
заходів з підготовки дошкільних навчальних зак�
ладів міста до роботи в осінньо�зимовий період
2013/2014 навчального року, а також виконати
заплановані реконструкції, ремонти котелень та
теплових мереж. Йшлося також і про необхідний
комплекс робіт щодо підготовки матеріально�
технічної бази дошкільних навчальних закладів
міста до нового  навчального року. 

Заступник міського голови Валерій Дубовець�
кий поінформував присутніх про підготовку до
загальноміського святкування Дня незалежності
24 серпня в історичній частині міста біля Бояр�
ської ЗОШ №1 (вул. Лисенка, 11/23). А також
про ряд заходів, які відбуватимуться 23 серпня з
нагоди Дня Державного прапора біля приміщен�
ня Боярської міської ради.

Розглянувши звернення начальника Боярсько�
го ЛВУМГ, вирішено упорядкувати зупинку гро�
мадського транспорту за адресою: м. Боярка,
перехрестя вул. Магістральної та Маяковського. 

Затверджено також новий склад комісій по
обстеженню та зрізанню сухостійних та аварій�
них дерев, а також по відключенню від мереж
централізованого опалення та гарячого водо�
постачання. 

Членами виконкому було надано дозволи на
розміщення об'єктів торгівлі, побуту, вироб�
ництв. На засіданні розглянуто також архітектур�
ні, житлові та інші питання. 

У ЦЕНТРІ УВАГИ � ДИТСАДКИ

Найближчим часом всі навчальні заклади облас�
ті будуть підключені до Єдиної державної елек�
тронної бази. Про це повідомила директор депар�
таменту освіти і науки Київської облдержадмініс�
трації Наталія Клокар під час робочої наради.

Вже на початку навчального року планується
ввести електронну реєстрацію дітей дошкільних
навчальних закладів та забезпечити телекомуніка�
ційними засобами широкосмугового доступу до
глобальної мережі Інтернет всі школи області.

Директорка обласного департаменту освіти та�
кож акцентувала увагу присутніх на необхідності
термінового створення веб�сайтів всіх навчальних
закладів Київщини. 

***
Відповідно до Закону України "Про загальну се�

редню освіту" навчальний 2013�2014 рік розпочи�
нається 1 вересня � Днем Знань � і закінчується не
пізніше 1 липня. Навчальні заняття організовуються
за семестровою системою. І семестр � з 2 вересня
до 27 (28 для шкіл з шестиденним навчанням) груд�
ня, ІІ семестр � з 13 січня до 30 (31) травня.

***
Як зазначив заступник голови Київської облас�

ної державної адміністрації Володимир Макси�
менко, в Київській області в 10 навчальних закла�
дах проводяться роботи щодо переоснащення ко�

телень на альтернативні види палива: торфу, піле�
тів, електроопалення  тощо. Разом з тим потенціал
Київщини дозволяє скоротити використання газу
до 50 відсотків від попередніх обсягів.

***
У три етапи мають пройти Всеукраїнські пред�

метні олімпіади: І етап � у жовтні 2013 року, ІІ етап �
у листопаді�грудні 2013 року, ІІІ етап � у січні�люто�
му 2014 року. Загальне керівництво Всеукраїн�
ськими олімпіадами і турнірами забезпечуватиме
департамент загальної середньої та дошкільної
освіти МОН.

***
П'ятірку найкращих вишів України визначено за

кількістю заяв, поданих абітурієнтами. Серед ліде�
рів: Київський національний університет ім. Тараса
Шевченка � 51898 заяв; Національний технічний
університет України "Київський політехнічний інс�
титут" � 46750 заяв; Львівський національний уні�
верситет ім. Івана Франка � 46212 заяв; Націо�
нальний університет "Львівська політехніка" �
44036; Національний авіаційний університет,
м. Київ � 43751 заяв від абітурієнтів.

у фактахОсвіта СКОРО 1 ВЕРЕСНЯ
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� підрядною організацією ТОВ
"Укрбудспецмонтаж" проведено ка�
пітальний ремонт пасажирських ліф�
тів житлових будинків: по вул. Мая�
ковського, 2, Лінійній, 28, під'їзд 2;
закінчується ремонт по вул. Лінійній,
28, під'їзд 6; на черзі � капітальний
ремонт ліфта по вул. Лінійній, 28,
під'їзд 1;

� підрядною організацією прово�
диться капітальний ремонт даху бу�
динку по вул. Лінійній, 28;

� будівельна дільниця КП БГВУЖКГ
розпочала ремонт покрівлі даху бу�
динку по вул. Волгоградській, 20.

Згідно з планом заходів по під�

готовці до зимового періоду

2013�2014 р.:

� закінчено роботи по заміні ава�
рійних ділянок труб теплопостачан�
ня, запірної арматури в підвальному
приміщенні будинку по вул. Гоголя,
52�а;

� закінчуються ремонтні роботи теп�
ломереж у підвальному приміщенні
будинку по вул. Маяковського, 2, на
черзі � роботи у будинку по вул. Мо�
лодіжній, 77.

До святкування Дня Незалежності

у Боярці виконано такі роботи:

� проведено благоустрій вулиць Бі�
логородської, Садової, Хрещатика,
Молодіжної, Сєдова;

� ліквідовано чагарники, скошено
траву по вулицях: 50 років Жовтня,
Хрещатик, Жовтнева, Шевченка, Бі�
логородська;

� територію біля ЗОШ №1 підготов�
лено до проведення заходів по свят�
куванню Дня незалежності;

� замінено та встановлено дорожні
знаки по вул. Білогородській, 50 ро�
ків Жовтня, Жовтневій.

КП БГВУЖКГ повідомляє:

� пофарбовано та відремонтовано
водонапірну вежу по вул. Вокзаль�
ній; 

� надано допомогу КП БГВУЖКГ по
вивезенню негабаритного сміття; 

� ліквідовано аварійні ситуації на
22 ділянках по вул. Дежньова, Кіро�
ва, Кібенка, Шевченка, Сєдова, Гро�
мова, а також на мережі водогону
с. Забір'я; 

� замінено 4 насоси на артезіан�
ських свердловинах; 

� проведено роботи щодо автома�
тизації свердловин по захисту від
"сухого ходу"; 

� відремонтовано 2 пориви на лінії
високовольтного кабеля живлення; 

� встановлено 12 лічильників по
обліку води; 

� відремонтовано агрегат з очи�
щення каналізаційних мереж "Крот"; 

� на стадії завершення роботи по
введенню в експлуатацію КНС № 6.

КП "Боярка�Водоканал"
повідомляє:

День незалежності
для кожного з нас �
це час задуматися,
що ми зобов'язані
зробити заради
щасливого майбут�
нього України та на�
шого рідного міста
Боярки. Україна, як
кожна молода дер�
жава, дуже залежить від своєї незалежності.
Нам не бракує патріотичних громадян, нам
бракує патріотичних політиків.

Жоден політик неспроможний зробити те,
що під силу справжнім патріотам. Ми повин�
ні подолати зневіру, страх та непевність за�
ради Української держави та нашого рідного
міста.

З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 
боярчани!

Боярська міська організація 
Політичної партії "УДАР"

ДОРОГІДОРОГІ
БОЯРЧАНИ!БОЯРЧАНИ!

Вітаємо Вас 
зі святом � 

ДНЕМ 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

УКРАЇНИ! 
Нехай у кожному

серці живе гордість за
рідну країну і нехай
Україна пишається нашими
здобутками. 

Щиро зичимо вам, дорогі боярчани, здо�
ров'я, щастя, добра і достатку. Нехай мрія
про краще майбутнє окриляє вас на нові
звершення, на нові добрі починання в ім'я
незалежної демократичної процвітаючої
України!

Боярська міська організація 
Партії пенсіонерів України

ДОРОГІДОРОГІ
ЗЕМЛЯКИ!ЗЕМЛЯКИ!

30 серпня 2013 року об 11:00 у
приміщенні Києво�Святошинського
районного відділу міліції за адресою:
вул. Хрещатик, 88 відбудеться виїз�
ний прийом громадян. 

Прийом громадян буде здійснюва�
ти член колегії Головного управління
МВС України в Київській області � на�
чальник Управління Державної служ�
би боротьби з економічною злочин�
ністю ГУ МВС України в Київській об�
ласті. 
Києво�Святошинський  РВ ГУМВС 

України в Київській області 

ДО УВАГИ
ЖИТЕЛІВ БОЯРКИ!

Бригада Київського облавто�

дору 22 серпня розпочала ре�

монтні роботи в історичній час�

тині міста � на вулиці Тарасів�

ській. Відрізок дороги від в'їзду

у місто і до перетину з вулицею

Шевченка знаходився у вкрай

незадовільному стані і перебу�

ває на обслуговуванні саме цієї

будівельної організації. 

Як повідомив міський голова Та�
рас Добрівський, до Дня незалеж�
ності всі роботи будуть завершені.
Це приємно, адже святкування
Дня незалежності за усталеною
кількарічною традицією відбувати�
меться в історичній частині міста �
біля Боярської ЗОШ №1. 

Численні автомобілісти,
які того дня потерпали від
заторів на цій ділянці до�
роги, загалом з розумін�
ням поставилися до тим�
часових перешкод .

Звістку про ремонт до�
роги з радістю сприйняли і
жителі прилеглих вулиць.

ПОДАРУНОК ЖИТЕЛЯМ ДО СВЯТА

По вулиці Сєдова біля НВК "Гім�
назія � ЗОШ І ст." розпочато робо�
ти по облаштуванню зони для пар�
кування автомобілів. Впродовж
багатьох років щодення проблема
скупчення автомобілів перед пер�
шим уроком у навчальному закладі
була вкрай актуальною не лише
для учнів та викладачів гімназії,
але й для жителів прилеглих тери�
торій. 

Всі роботи буде завершено до

Дня знань � 1 вересня.

БІЛЯ ГІМНАЗІЇ БУДЕ ПАРКОВКА
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� Для мене День незалежності � це
свято на рівні Великодня та Різдва. З
його наближенням я відчуваю велике
піднесення. Мені пощастило побувати
в багатьох країнах Європи і я хочу, щоб
моя рідна Боярка була такою ж краси�
вою та чистою, як європейські міста й
містечка. Переконаний, що ми маємо
для цього потрібні можливості і потен�
ціал. Мені імпонує те, що нинішнє ке�
рівництво нашої держави попри усі на�
магання сусідньої держави схилити Ук�
раїну до вступу до митного союзу, від�
дає перевагу шляху до євроінтеграції.
Саме на цьому шляху я бачу майбутнє
нашої держави.

Мрію про зелену і красиву Боярку без
сміття, без несанкціонованої торгівлі,
без бродячих собак. 

РІДНЕ МІСТРІДНЕ МІСТО БАО БАЧУЧУ
ЧАСТИНКОЮ ЄВРОПИЧАСТИНКОЮ ЄВРОПИ

� Незалежність � це відмова від
диктатури, коли кожен може оби�
рати свій власний шлях та владу.
Протягом багатьох століть укра�
їнці прагнули здобути суверені�
тет, незалежність від правителів,
царів та політичних режимів ін�
ших держав. А це був шлях до са�

мостійної, незалежної держави
без рабів і гноблення. 

Боярка для мене � рідне місто.
Я тут народився і живу. І роблю
все можливе задля покращення
життя земляків. Я також хочу,
щоб наше рідне місто було чис�

тим, красивим, а
люди почували се�
бе тут господаря�
ми. 

За сприяння Бо�
ярської міської ор�
ганізації Партії ре�
гіонів у місті з'яви�
лося 6 дитячих
майданчиків. Ко�
жен депутат місь�
кої ради повинен
подбати, на мою
думку, хоча б про
ту територію, де він
проживає. Тому за
моєї ініціативи за�
асфальтовано ву�
лицю Пастернака
від Маяковського
до Дзержинського
та зроблено там
освітлення. 

Я мрію, щоб Бо�
ярка була зеленим, чистим міс�
том, з розвиненою інфраструкту�
рою та промисловістю. А діти,
онуки та й всі люди, які тут живуть �
щасливими. 

Я люблю своє місто і хочу,

щоб воно було найкращим. 

ЩОБ ДІТИ ТЩОБ ДІТИ ТА ОНУКИА ОНУКИ
БУБУЛИ ЩАСЛИВИМИ ЛИ ЩАСЛИВИМИ 

НА ЦІЙ ЗЕМЛІНА ЦІЙ ЗЕМЛІ

Анатолій Мірзаєв,

підприємець, вже вчетверте обраний

депутатом Боярської міської ради, член

Партії регіонів.

Один з найбільших проектів, реалізова�

них Анатолієм Нарімановичем, � будівниц�

тво торговельного центру "Молодіжний".

Завдяки цьому створено 200 робочих

місць, де працюють у переважній більшос�

ті боярчани. В активі Анатолія Мірзаєва

окрім численних добрих справ і споруд�

ження дитячого майданчика по вул. Біло�

городській, 45.

Дмитро Паливода,

секретар Боярської міської

ради, голова Боярської місь�

кої організації Партії регіонів.

� День Незалежнос�
ті України для мене,
як і для всіх українців,
� найбільше державне
свято. Якщо згадати,
як била наш народ іс�
торична доля, то всі
сьогоднішні болячки
молодої Української
держави можна
сприймати як минущі
і переборні. 22 роки �
ще юнацький вік, що
передбачає і здобут�
ки, і прорахунки, і
щастя, і негаразди.
Ми все здолаємо, як�
що будемо єдиними і
якщо нас сповнюва�
тиме почуття гордості
за приналежність до
великої, талановитої
спільноти, ім'я якій �
УКРАЇНЦІ.

Згадуючи минулі 22 роки,
насамперед спливають спо�
гади про мою роботу як пар�
ламентського кореспондента
у гущі карколомних політич�
них подій в Україні. Але ці ро�
ки у мене безперервно
пов'язані і з рідною Бояркою,
де вперше була обрана депу�
татом міської ради 1990 року.
Тут у нашій місцевій громаді
ми виборювали проголошен�
ня Держави Україна. 

Перше підняття синьо�
жовтого прапора у лютому
1991 року на могилі Володи�
мира Самійленка. Перемож�

ний референдум 1 грудня
1991 року, на якому боярчани
побили усі рекорди на де�
мократичність і прагнення
Незалежності. Перші болючі
паростки багатопартійності.
Створення Герба і Прапора
Боярки. Створення 1992�го
Боярського краєзнавчого му�
зею, а згодом і міської газе�
ти. Усе було ніби вчора, а вже
прийшли до активної діяль�
ності молоді люди, які, пе�
рефразовуючи Тараса Шев�
ченка, і силу, і волю своєї хати
сприймають як належне. І це
радує. Хай знають, що Неза�
лежність � це назавжди, поп�
ри усілякі перешкоди "добро�

зичливців" як зліва, так і
справа.

Мій минулий депутатський
рік пройшов у тісній співпраці
з Краєзнавчим музеєм, Бо�
ярським Мистецьким Братс�

твом, редакцією
газети "Боярка�ін�
форм". Відредагу�
вала дві книжки
місцевих авторів.
Написала десятки
депутатських ак�
тів, які, сподіва�
юсь, допомогли
нашим боярчанам
боротися із злид�
нями. Депутатські
будні � непроста
ноша, бо перед�
бачають втручан�
ня в конфліктні си�
туації.

Нині вже уп'яте
депутат Боярської
міської ради. Зна�
ючи про певні бо�
ярські здобутки,
маю право про�
довжувати мріяти

про щасливе майбутнє бояр�
чан. Мрію і за тих перших, ко�
го з нами, на жаль, вже не�
має, і за тих одчайдухів, що
нині продовжують долати
кризи нестійкої економіки Ук�
раїни. Сподіваюсь, що неза�
баром Боярка матиме свій
Генеральний план, тунель на
переїзді під залізницею, гідні
подиву автошляхи, пристой�
не приміщення виконкому
міської ради. Де беру віру? У
своїх онуках, у всіх таланови�
тих дітлахах переповнених
шести шкіл міста. А ще у
творчих і спортивних здобут�
ках моїх земляків.

Слава Україні! 

Н А М  О Д Н Е  Р О Б И Т Ь  �Н А М  О Д Н Е  Р О Б И Т Ь  �
Р О З Б УР О З Б У Д О В У В АД О В У В А Т ИТ И

У К РУ К Р А Ї Н У !А Ї Н У !
Ніна Харчук,

заслужений журналіст України, голова постійної де�

путатської комісії з питань етики, депутатської діяль�

ності, законності і правопорядку. Лауреат премії

ім. В. Самійленка Боярської міської ради.

� Для мене неза�
лежність означає
життя, право диха�
ти, розвиватися,
досягати поставле�
них цілей. На мою
думку, всяка залеж�
ність � це рабство і
немає різниці про
що йдеться: чи про
окрему людину, чи
про державу в ціло�
му. І не останнє міс�
це займає фінансо�
ва незалежність. 

Так вже сталося,
що в моєму житті
поняття "незалеж�
ність" має особли�
ве значення. Я пе�
реконана, що по�
справжньому неза�
лежним можна стати, лише док�
лавши до цього зусилля, побо�
ровшись за це. 

Звернення виборців ніколи не
залишаю без уваги. Є речі, які
роблю вже традиційно � підтрим�
ка культурно�масових заходів,
зокрема Дня захисту дітей, вру�
чення подарунків дітям із багато�
дітних родин, передплата періо�
дичних видань для бібліотеки то�

що. Нині спільно з міською радою
та жителями будинків 84 та 86 по
вул. Шевченка ми займаємося
встановленням огорожі. 

Маю бажання і надалі працю�
вати на благо рідного міста, адже
вірю в те, що Боярка, зрештою,
стане квітучою та затишною, кра�
сивою та розвиненою. Саме та�
ким я хочу бачити рідне місто.

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ � ЦЕ ПРНЕЗАЛЕЖНІСТЬ � ЦЕ ПРАВОАВО
ЖИТИ ТЖИТИ ТА ВІЛЬНО ДИХАА ВІЛЬНО ДИХАТИТИ

Людмила Яременко,

депутат Боярської міської ради шостого скликання, член

Партії Регіонів, підприємець (відкрила в історичній частині Бо�

ярки продуктовий магазин "Горлиця"). У ролі депутата відчу�

ває особливу відповідальність перед виборцями. У відповідь

на численні запити жителів округу провела роботу по встанов�

ленню пересувного модулю Приватбанку біля будинку культу�

ри. Нині це � єдина банківська установа в історичній частині

міста та її поява значно спростила жителям процес сплати за

комунальні послуги тощо.
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� День незалежності – це свято,
яке живе у серці. І його значення не
в тому, щоб цього дня потанцюва�
ти, поспівати українських                    

пісень і походити у
вишиванці.

Я щиро люблю і
шаную традиції сво�
го народу, тому пе�
реконаний, що по�
трібно багато працю�
вати щодня задля
розквіту України. А
незалежність для
мене полягає у неза�
лежності від своїх
фобій, ліні та інших
негативних рис, не�
залежність � це здат�
ність долати пере�
шкоди у бажанні
щось зробити і чо�
гось досягти.

Мрію про Боярку в
оточенні упорядко�
ваних та благоус�

троєних парків, чисту і зелену, за�
тишну і квітучу. Вважаю перспек�
тивним туристичний напрямок
розвитку нашого міста.

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ – ЦЕ
ЗДАТНІСТЬ ДОЛАТИ

ПЕРЕШКОДИ

� Для мене не�
залежність � це
можливість тво�
рити. Понад усе
ціную творчий під�
хід до всього і зок�
рема до роботи.
Шлях до розквіту
Боярки та України
в цілому бачу в
максимальному
звільненні усіх
сфер суспільного
життя від бюрок�
ратизму та фор�
мальності.

Участь у робо�
тах з благоустрою
території біля
башти, де знахо�
диться кінцева зу�
пинка маршрутів, які обс�
луговує наше підприємс�
тво, вважаю своїм грома�
дянським обов'язком. Ду�
маю, що кожен підприє�
мець має зробити власний

внесок у поліпшення зов�
нішнього вигляду Боярки.
А ще для мене це � добра
пам'ять про мого покійно�
го чоловіка Григорія Євдо�
кимовича, який завжди
мріяв, щоб ця територія

виглядала ошат�
но.

Тепер жителям
міста приємно
ходити по май�
данчику, вкрито�
му тротуарною
плиткою. Маю на�
мір продовжити
цю роботу � про�
вести озеленен�
ня, а згодом под�
бати про красиве
освітлення авто�
бусної зупинки.

Боярку хочу ба�
чити з красивими
пішохідними зо�
нами та вулиця�
ми, квітучою та
зеленою. Тому

щиро вітаю кроки наших
комунальників у цьому
напрямку.

Матеріали на 4�5 стор.

підготувала

Мар’яна Козуб

СЛІД ЗВІЛЬНЯТИСЯ ВІД
БЮРОКРАТИЗМУ ТА

ФОРМАЛЬНОСТІ

Марія Мазуркевич,

підприємець, директор ПП "Агробудтранс" (створено 30 робочих місць).

Підприємство обслуговує автобусні маршрути № 1, 4, 825, 812. А з 1 вересня до

них додасться ще і маршрут № 2. 

За підтримки підприємства, очолюваного Марією Адамівною, проведено

благоустрій території біля водонапірної башти в районі залізничного моста

ст. Боярка. В активі Марії Мазуркевич � транспортне обслуговування численних

заходів за участю представників боярської громади та інші добрі справи.

� Поняття незалежності,
як це не парадоксально
звучить, залежить від ба�
гатьох речей. Якщо гово�
рити про незалежність лю�
дини � це в першу чергу �
щось глибоко внутрішнє.
Це здатність людини
приймати рішення і мати
сміливість втілювати їх у
життя. Незалежність дер�
жави � це здатність прово�
дити свою лінію і разом із
тим мирно жити та спів�
працювати з країнами сві�
ту. 

В Україні я живу з 1989
року. Тут народилися і
ростуть мої діти. Ця земля
і це місто стали для мене
рідними. Тому не шкодую
зусиль для того, щоб Бо�
ярка розвивалася.

Після свого обрання де�
путатом, я зі здивуванням
дізнався, що далеко не
все залежить від мого ба�
жання зробити якусь
справу, бо часто виникає
цілий ряд чинників, які за�
важають втілювати в життя
задуми і проекти. Разом із
тим завжди обираю мож�
ливість допомогти тому,
хто цього потребує. При�
міром, якщо немає мож�
ливості допомогти людині
отримати матеріальну до�

помогу з міського бюдже�
ту, а я бачу, що людині пот�
рібна ця допомога � я діс�
таю її зі своєї кишені. 

На мою думку, підприє�
мець � це людина, яка має
думати не лише про роз�
виток власного бізнесу, а
й про місто, в якому живе

та працює. Тому вважаю,
що підтримка розвитку
підприємництва � це один
із шляхів розвитку міста. А
Боярку хочу бачити само�
достатнім містом, неза�
лежним від фінансових
криз та інших негараздів. 

НЕОБХІДНО ДБАТИ ПРО МІСТО, 
В ЯКОМУ ЖИВЕШ

Андрій Арчаков,

підприємець, депутат Боярської міської ради шостого скликання, член Партії

регіонів. Реалізував проект по будівництву торговельного центру "Квартал", де

нині працює близько 100 боярчан, а також подбав про благоустрій прилеглої

території, яка нині є одним із найгарніших куточків міста.

� Для мене День незалежності � це
не просто свято. Це день народжен�
ня моєї держави. Я завжди пишався
тим, що я � українець, вірив і вірю в
Україну і щасливий від того, що є Ук�
раїнська держава і український на�
род. Переконаний, що настане час,
коли моя Батьківщина стане процві�
таючою країною. 

Як голова міської організації Пар�
тії пенсіонерів України, я завжди
дбаю про соціальний захист людей
старшого віку, ветеранів, пенсіоне�
рів, інвалідів. Саме ці люди все своє
життя працювали на благо України і
мають право на увагу з боку ниніш�
нього покоління.

На початку вересня маю намір від�
крити соціальний магазин, де за
пільговими цінами будемо реалі�
зовувати ветеранам сільськогоспо�
дарську продукцію: овочі та фрукти.

Від самого початку мені була
близька ідея будівництва поминаль�
ної каплиці біля міського кладови�
ща. Вважаю, що її реалізація стане
гідною шаною нашим предкам. Са�
ме з цієї причини підтримую проект

у міру своїх можливостей.
Мрію про Боярку як про місто, в

якому житиметься комфортно і за�
тишно і людям похилого віку, і на�
шим дітям та онукам.

Юрій Єдаков, 

голова Боярської міської організації Партії пенсіонерів України та

однойменної фракції у Боярській міській раді, член Центрального

комітету ППУ. Заради покращення медичного обслуговування

жителів історичної частини міста за його сприяння досягнуто

домовленостей із керівництвом Центральної районної лікарні про

відкриття медамбулаторії загальної практики сімейної медицини та

аптеки за адресою: вул. І. Франка, 101�а. Процес реалізації цього

проекту нині на завершальній стадії.

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ
ДЕРЖАВИ � ЦЕ
СВЯТИЙ ДЕНЬ

Олександр Боднюк,
депутат Боярської міської ради чотирьох скликань, член Партії

регіонів, підприємець. Реалізував проект по спорудженню торго�
вельного центру на площі Леніна, завдяки чому створено близько
40 робочих місць для жителів нашого міста. Як депутат опікується
вирішенням нагальних проблем жителів історичної частини міс�
та: освітленням пішохідного проходу від залізничного переїзду до
вул. ІІ Піщана, разом з членами ГО "Боярчани" � очищенням став�
ків в районі тубдиспансера. В активі депутата: висадка саджанців
у парку Перемоги, встановлення дитячих ігрових та спортивного
майданчиків тощо. 
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Про встановлення розміру плати за
навчання по Боярській міській дитячій
школі мистецтв на 2013-2014 нав-
чальний рік

Керуючись п.п 2 п б). ст. 28 Закону Ук�
раїни "Про місцеве самоврядування в Ук�
раїні", відповідно до Постанови КМУ від
25 березня 1997 р.  № 260,  на підставі
листа�пропозиції щодо розміру плати за
навчання дітей в Боярській міській дитячій
школі мистецтв на 2013�2014 навчальний
рік, наданого директором школи Калми�
ковою А.П.,�

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:

1. Встановити розмір щомісячної пла�
ти за навчання дітей  по Боярській міській
дитячій школі мистецтв на 2013�2014
навчальний рік в таких розмірах:

відділення хореографії (бальний, на�
родний, сучасний танець) :

� 80 грн (8 годин на місяць)
� 160 грн (16 годин занять  на місяць)
� 240 грн (24 години занять на місяць)
� 320 грн (32 години занять на місяць)
2. Відповідно до кількості навчальних

годин на місяць,встановити річну плату
за навчання:

� 720 грн (8 годин на місяць)
� 1440 грн (16 годин занять  на місяць)
� 2160 грн (24 години занять на місяць)
� 2880 грн (32 години занять на місяць)

Розрахунок зроблено на 9 місяців
навчального року.

3. Встановити  додаткові пільги по оп�
латі за навчання учнів у школі, а саме:

� зменшити плату за навчання  на 50 %
від розмірів, визначених у пункті 1 цього
листа�пропозиції дітям сімей, з яких нав�
чаються двоє дітей: за одну дитину �
100%, за другу � 50%;

� зменшити плату за навчання  на 50%
від розмірів, визначених у пункті 1 цього
листа �пропозиції дітям  батьків�інвалідів
1 групи та матерів�одиначок.

Розпорядження набуває чинності з 1
вересня 2013 року.

4. Контроль за виконанням даного рі�
шення покласти на першого заступника
міського голови  В.А.Скочка.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА     Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Про внесення змін до рішення  II пле-
нарного засідання чергової 28 сесії  Бо-
ярської міської  ради VI скликання  від
26.12.2012 року  № 28/1451 "Про за-
твердження міського бюджету на
2013рік"

Керуючись пп. 23 п.1 ст. 26 Закону Украї�
ни "Про місцеве самоврядування в Україні",
Бюджетним кодексом  України, рішенням
Боярської міської ради VI скликання від
26.12.2012 року  № 28/1451  року  "Про за�
твердження міського бюджету на 2013 рік",
згідно рішення сесії районної ради "Про ра�
йонний бюджет Києво�Святошинського ра�
йону на 2013 рік", �

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до функціональної та
економічної структури видатків загального
фонду в межах планових асигнувань, а са�
ме:           

по КФК 010116:
� зменшити  асигнування  по КЕКВ 2111

на  150 000,00 грн.
� зменшити  асигнування  по КЕКВ 2120

на  100 000,00 грн. 
� зменшити  асигнування  по КЕКВ 2240

на    40 700,00 грн.
� збільшити асигнування  по КЕКВ  2274

на    84 000,00 грн.
Всього:  �206 700,00 грн.  

по КФК 250102:
�  зменшити  асигнування  по КЕКВ 9000

на   184 300,00 грн.  
Всього:  �184 300,00 грн.   

по КФК 070101:
� зменшити  асигнування  по КЕКВ 2210

на   14 000,00 грн.              
� зменшити  асигнування  по КЕКВ 2240

на   93 500,00грн.              
� зменшити  асигнування  по КЕКВ 2250

на 1 200,00
� збільшити  асигнування  по КЕКВ 2111

на 550,00грн.  
� збільшити асигнування  по КЕКВ  2120

на 56 350,00грн. 
� збільшити асигнування  по КЕКВ  2220

на 500,00грн.  
� збільшити асигнування  по КЕКВ  2230

на 85 000,00грн.  
� збільшити асигнування  по КЕКВ  2272

на 21 270,00грн.
� збільшити асигнування  по КЕКВ  2273

на 28 900,00грн. 
� збільшити асигнування  по КЕКВ  2274

на    307 130,00грн
Всього:  391 000,00 грн.

2. Внести зміни до функціональної та
економічної структури видатків спеціально�
го фонду в межах планових асигнувань, а
саме:

� збільшити видатки спеціального фонду
міського бюджету: 

по КФК 250404 КЕКВ  2281на 198
000,00 грн.(99 000,00 � на доопрацювання
Генерального плану м.  Боярка, 99 000, 00
грн. � виконання топографо�геодезичних
робіт).

� збільшити видатки спеціального фонду
міського бюджету    

по КФК 100201  КЕКВ  3210   на  280
000,00 грн.

(Капітальні трансферти КП БГВУЖКГ на
капітальний ремонт теплотраси по вулиці
Леніна та Дежньова)

� збільшити видатки спеціального фонду
міського бюджету 

по КФК 070101 КЕКВ 3110 на 493
637,00 грн. (придбання  обладнання для
ДНЗ "Казка") 

� зменшити видатки спеціального фонду
міського бюджету

по КФК 100203  КЕКВ 3210 на  456
100,00 грн. 

(Капітальні трансферти КП БГВУЖКГ на
капітальний ремонт парку Перемоги  та на�
бережної ставка   Церковний )         

� зменшити видатки спеціального фонду
міського бюджету

по КФК 070101 КЕКВ  3132  на  195
537,00 грн. (капітальний  ремонт примі�
щень ДНЗ “Спадкоємець” � 150000,00грн,
“Джерельце”� 45537,00грн) 

�  зменшити видатки спеціального фонду
міського бюджету

по КФК 110201  КЕКВ 3132  на
320 000,00 грн.

(капітальний ремонт приміщення та фа�
саду бібліотеки по вул. Молодіжній, 77)    

3. Внести  відповідні змін  до додатків
2,3,7 "Рішення про затвердження міського
бюджету на 2013 рік".

4. Контроль за виконанням даного рі�
шення покласти на першого заступника
міського голови Скочка В.А.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА         Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ 

Про затвердження Положення про
порядок організації та проведення
відчуження майна комунальної власнос-
ті територіальної громади  м. Боярка

Відповідно до Закону України "Про за�
сади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності", Закону
України "Про приватизацію державного
майна", Закону України"Про приватиза�
цію невеликих державних підприємств
(малу приватизацію)", статей 25, 60 За�
кону України "Про місцеве самовряду�
вання в Україні" ,�

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Положення  про поря�
док організації та проведення відчуження
майна комунальної власності територі�
альної громади м. Боярка. 

2. Директору КП " Боярка�Інформ" здій�
снити публікацію цього рішення та Поло�
ження у газеті "Боярка�Інформ"" та на
сайті Боярської міської ради .

3. Контроль за виконанням цього рі�
шення покласти на постійну комісію з пи�
тань житлово�комунального підприємс�
тва, приватизації та благоустрою  та на
заступника відповідного напрямку.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА     Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ

РІШЕННЯ
від ______________2013 року                  № м. Боярка

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VІ СКЛИКАННЯ

Позачергова 35 сесія

РІШЕННЯ № 35/1538 

від  15 серпня  2013 року                                                    м. Боярка

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VI СКЛИКАННЯ

Позачергова 35 сесія                                                   

РІШЕННЯ № 35 /1539 

від 15 серпня 2013 року                                                                     м. Боярка

Про встановлення вартості платних
послуг, що надаватимуться КЗ "Будинок
культури Боярської міської ради Києво-
Святошинського району Київської облас-
ті" на 2013-2014 рік

Керуючись п.п 2 п б). ст. 28 Закону Украї�
ни "Про місцеве самоврядування в Україні" ,
відповідно до Постанови КМУ від 12.11.2011
року №1271,  на підставі листа керівника КЗ
Іванової Т.С. щодо платних послуг, що нада�
ватимуться закладом в 2013�2014 році,�

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ
В И Р І Ш И В :

1. Встановити розмір щомісячної плати за
послуги, що надаватимуться КЗ "Будинок
культури Боярської міської ради Києво�Свя�
тошинського району Київської області"  в
2013�2014 році в розмірах:

� за навчання дітей  у студії хореографії �
120 грн. на місяць за одну дитину;

� за навчання дітей  у студії прикладного
мистецтва � 50 грн. на місяць за одну дитину;

� за навчання дітей  у студії Петриківсько�

го розпису � 50 грн. на місяць за одну дити�
ну;

� за навчання дітей  у студії фольклорно�
естрадного співу � 50 грн. на місяць за одну
дитину;

� заняття у групі здоров’я � шейпінг, рит�
мічна гімнастика:

діти �  50 грн. на місяць 
дорослі � 150 грн. на місяць;

� вартість одного вхідного квитка на вечо�
ри відпочинку � 20 грн.;

� вартість одного вхідного квитка на дис�
котеку � 10 грн.;

2. Встановити  додаткові пільги по оплаті
за послуги , а саме:

� дітям�сиротам    � безкоштовно
� дітям з багатодітних сімей  � 25 % від вар�

тості послуг
� дітям�напівсиротам  � 50 % від вартості

послуг
3. Контроль за виконанням даного рішення

покласти на першого заступника міського го�
лови  В.А.Скочка.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА     Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ

РІШЕННЯ

від ______________ 2013 р.                   №                                              м. Боярка

Про внесення змін до проекту Гене-
рального плану міста Боярка

Керуючись Законом України "Про місцеве
самоврядування в Україні", Законом України
"Про регулювання містобудівної діяльності",
Законом України "Про основи містобудуван�
ня", Порядком розроблення містобудівної
документації, затвердженим Наказом Мініс�
терства регіонального розвитку, будівництва
та житлово�комунального господарства Ук�
раїни від 16.11.2011р. № 290,�

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до проекту Генерального
плану міста Боярка.

2. Зміни до проекту Генерального плану
міста Боярка, вносити виключно робочою
групою по роботі над проектом генерально�
го плану міста з подальшим затвердженням
на сесії міської ради.

3. Доручити виконавчому комітету Бояр�
ської міської ради замовити коригування
проекту Генерального плану міста Боярка в
Українському державному науково�дослід�
ному інституті проектування міст "Діпроміс�
то" імені Ю.М. Білоконя.

4. Передбачити кошти для фінансування
робіт по коригуванню проекту Генерального
плану міста Боярка за рахунок коштів місько�
го бюджету.

5. Доручити виконавчому комітету Бояр�
ської міської ради укласти договір з Україн�
ським державни науково�дослідним інститу�
том проектування міст "Діпромісто" імені
Ю.М. Білоконя.

6. Провести громадські слухання щодо
врахування громадських інтересів до проек�
ту генерального плану міста Боярка.

7. Виконати топографо�геодезичну зйом�
ку в масштабі 1:2000 території м. Боярка для
корегування проекту Генерального плану та
передбачити кошти фінансування за рахунок
міського бюджету.

8. Доручити виконавчому комітету Бояр�
ської міської ради укласти договір з ТОВ
"Науково�виробниче підприємство "Україн�
ська геодезична компанія".

9. Контроль за виконанням даного рішен�
ня покласти на постійну депутатську комісію
з питань містобудування, архітектури, зе�
мельних ресурсів та адміністративно�тери�
торіального устрою Боярської міської ради.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА     Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА                        
VІ СКЛИКАННЯ

позачергова 35 сесія                               

РІШЕННЯ № 35/1537

від 15 серпня 2013 року                                                                       м. Боярка

Виконавчий комітет Боярської міської ра�
ди відповідно до ст.9 Закону України "Про
засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності" з метою
одержання зауважень і пропозицій фізичних
та юридичних осіб, їх об"єднань повідомляє
про оприлюднення проекту регуляторного
акта � проекту рішення Боярської міської ра�
ди "Про нову редакцію рішення № 24/1263
від 06.09.2012 року "Про затвердження По�
рядку надання та зміни адрес об'єктам неру�
хомості в місті Боярка".

Стислий зміст регуляторного акту.
Регуляторний акт розроблений відповідно

до ст. п. 30 ст. 26 , п.п.5, 6 ст. 60 Закону Укра�
їни "Про місцеве самоврядування в Україні".

Строк дії регуляторного акта необмеже�
ний, з можливістю внесення до нього змін та
його відміни у разі зміни чинного законодав�
ста та з інших причин.

Спосіб оприлюднення регуляторного акта �
газета " Боярка�інформ"

Також з повним текстом проекту регуля�
торного акта можна ознайомитись безпосе�
редньо у каб.13 Боярської міської ради"
(м.Боярка, вул. Білогородська,13) щоденно
з 08:00 до 17:00 ,тел.41�815.

Пропозиції та зауваження до проекту регу�
ляторного акта приймаються письмово про�
тягом місяця з дня оприлюднення регуля�
торного акта за адресою: м. Боярка, вул. Бі�
логородська,13, каб.13.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту регуляторного акта�рішення 
Боярської міської ради 

" Про нову редакцію рішення № 24/1263 від 06.09.2012 року 
"Про затвердження Порядку надання та зміни адрес об'єктам

нерухомості в місті Боярка"

Про нову редакцію рішення Боярської
міської ради від 06.09.2012 р. за №
24/1263 "Про затвердження Порядку на-
дання та зміни адрес об'єктам нерухо-
мості у місті Боярка"

Про нову редакцію рішення Боярської
міської ради від 06.09.2012р. за № 24/1263
"Про затвердження Порядку надання та змі�
ни адрес об'єктам нерухомості у місті Бояр�
ка", керуючись ст. 25, ст. 37 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", � 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
В И Р І Ш И Л А:

1. Викласти в новій редакції рішення Бояр�
ської міської ради від 06.09.2012 р. за
№ 24/1263, додаток додається.

2. Контроль за виконанням даного рішен�
ня покласти на заступника міського голови
по відповідному напрямку.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА     Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА                        
VІ СКЛИКАННЯ

чергова ____ сесія                                

РІШЕННЯ № _______                            ПРОЕКТ
від _______________ 2013 року                                                             м. Боярка

ООООффффііііццццііііййййнннноооо
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23 серпня 2013 року 7777

1. Загальні положення

1.1. Порядок надання та зміни адреси
об'єктам нерухомості в місті Боярка (далі �
Порядок) спрямований на впорядкування
нумерації об'єктів нерухомості, створення
умов для володіння, користування та розпо�
рядження об'єктами нерухомості їх власни�
ками (користувачами), зручного користу�
вання мешканцями міста та обслуговуючи�
ми організаціями (установами).

1.2. Порядок діє на території міста Боярка
і є обов'язковим для виконання всіма гро�
мадянами, підприємствами, установами та
організаціями незалежно від форм влас�
ності.

1.3. Відповідно до мети цього Порядку на�
ведені в ньому терміни вживаються в таких
значеннях:

Адреса � ідентифікатор об'єкта нерухомо�
го майна, який складається з номеру об'єк�
та та назви вулиці (місцевості);

Власники об'єктів нерухомого майна �
юридичні та фізичні особи, у тому числі фі�
зичні особи � суб'єкти підприємницької ді�
яльності;

Іменований  об'єкт � частина (район,
квартал) міста Боярка, що склалася істо�
рично або виходячи зі специфіки об'єкта,
також садово�городні, гаражні кооперативи
та місця, в яких знадяться будівлі без визна�
чення вулиць. 

Корпус � позначення окремого будинку,
що знаходився у складі домоволодінь, ком�
плексів нежилих будинків і є самостійним
об'єктом права власності.

Об'єкти нерухомості � це земельні ділян�
ки, а також об'єкти, розташовані на земель�
ній ділянці (їх частини), які невід'ємно
пов'язані з нею, переміщення яких є немож�
ливим без їх знецінення та зміни їх призна�
чення;

Об'єкти, що розташовані на земельній ді�
лянці (їх частини): жилий (житловий) буди�
нок; домоволодіння; квартира; комплекс
нежилих будинків; корпус; нежилий (нежит�
ловий) будинок; окремі частини будинків
(нежилі приміщення громадського призна�
чення, вбудовані в житлові будинки на пер�
шому, другому та цокольному поверхах або
прибудовані до жилих будинків, підвали);
приміщення службового, допоміжного та
технічного призначення (комори, сараї,
вбиральні, трансформаторні, сходові кліти�
ни, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквар�
тирні коридори, колясочні, сміттєкамери,
горища, шахти і машинні відділення ліфтів,
вентиляційні камери) та інші об'єкти визна�
чені чинним законодавством;

1.4. Надання адреси чи її зміна допуска�
ється щодо:

� вільних земельних ділянок, які виділя�
ються під будівництво об'єктів;

� об'єктів, що розташовані на земельній
ділянці, які будуються, та існуючим (впоряд�
кування нумерації). 

1.5. Не надаються самостійні адреси нас�
тупним об'єктам нерухомості:

� земельним ділянкам під розміщення ма�
лих архітектурних форм (спорудам, які
встановлені тимчасово без улаштування
фундаменту, в тому числі пересувним), рек�
ламу, дороги, газопроводи, електромережі,
землям сільськогосподарського призна�
чення;

� об'єктам незавершеного капітального
будівництва;

� окремо розташованим гаражам, гараж�
ним підприємствам, автозаправним станці�
ям при відсутності документів про надання
земельної ділянки у власність, оренду під
капітальне будівництво або постійне корис�
тування;

� приміщенням (службового, допоміжно�
го та технічного призначення), розташова�
ним у будівлях та житлових будинках, в яких
наявні інженерні мережі та інші предмети,
що використовуються для обслуговування
цієї споруди;

� об'єктам нерухомості, що знаходяться
(виділяються) в межах червоних ліній вулиць;

� об'єктам, які відносяться до категорії са�
мозабудови, без наявності оформлених до�
кументів відповідно до законодавства та
цього Порядку.

1.6. Надання адреси об'єкту нерухомості
(капітальним спорудам), які приймаються в
експлуатацію у встановленому законом по�
рядку та існуючим об'єктам нерухомості, що
знаходяться на земельних ділянках, здій�
снюється на підставі цього Порядку шляхом
прийняття відповідного рішення виконав�
чим комітетом міської ради. 

1.7. Надання адреси земельній ділянці,
яка надається у власність чи оренду (постій�
не користування) у встановленому законом
порядку здійснюється на підставі цього По�
рядку, шляхом прийняття міською радою рі�
шення про затвердження проекту відведен�
ня земельної ділянки, за винятком випадків,
встановлених п.1.5. цього Порядку. Зе�
мельній ділянці, що надається у оренду
(постійне користування) під будівництво де�
кількох багатоповерхових житлових будин�
ків, надається адреса першого вільного но�
мера (наприклад: є вільні номери 4,6,8 � на�
дається номер 4). 

1.8. Надання та зміна назви вулиці здій�
снюється на підставі цього Порядку шляхом
прийняття міською радою рішення.

2. Розгляд та перелік документів щодо

надання та зміни адрес об'єктам неру�

хомості

2.1. Для надання чи зміни адрес об'єктам
нерухомості власник об'єкта нерухомого
майна подає заяву до виконавчого комітету
Боярської міської ради.

2.2. До заяви додаються такі документи:
На адресу для земельної ділянки:
� копія правовстановлюючого доку�

мента, який підтверджує право власності
(користування) на земельну ділянку чи рі�
шення міської ради про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відве�
дення земельної ділянки у власність;

� � копія свідоцтва про державну ре�
єстрацію суб'єкта підприємницької діяль�
ності, а для фізичної  особи � копія паспор�
та.

На адресу для об'єкта нерухомості, що
знаходиться на земельній ділянці:

� копія правовстановлюючого документа,
який підтверджує право власності (користу�
вання) на земельну ділянку;

� копія правовстановлюючого документа,
який підтверджує право власності заявника
на об'єкт нерухомого майна, що знаходить�
ся на земельній ділянці;

� копія технічного паспорту об'єкта неру�
хомості;

� копія свідоцтва про державну ре�
єстрацію суб'єкта підприємницької діяль�
ності, а для фізичної  особи � копія паспор�
та;

� декларація про готовність об'єкта до
експлуатації.

2.3. На підставі поданих документів спеці�
аліст з питань архітектури виконавчого ко�
мітету Боярської міської ради готує рішення
для присвоєння поштової адреси виконав�
чим комітетом міської ради для вільних зе�
мельних ділянок та об'єктів нерухомого
майна, що будуються чи знаходяться на зе�
мельних ділянках. 

2.4. У разі відсутності підстав для надання
чи зміни адреси, виконавчим комітетом Бо�
ярської міської ради  заявнику надається
мотивована письмова відповідь щодо не�
можливості надання чи зміни адреси.

3. Види адрес та особливості їх на�

дання

3.1. Відповідно до цього Порядку, у за�
лежності від виду та особливостей об'єктів
нерухомого  майна, надаються такі види ад�
рес:

3.1.1. Адреси жилих будинків, домоволо�
дінь, квартир (адреси на які відсутні в наяв�
ності).

Жилим будинкам, домоволодінням, квар�
тирам надається адреса, яка складається з
назви вулиці, номера будинку (домоволо�
діння), номера корпусу (за наявності) та но�
мера квартири (за наявності). Номер бу�
динку (домоволодіння), корпусу, квартири
позначається відповідною арабською циф�
рою.

Наприклад: 

Повна адреса (для реєстрації): вулиця
Енська, будинок 27, корпус 2,
квартира 75.

Скорочена адреса: вул. Енська, буд. 27,
корп. 2, кв. 75.

3.1.2. Адреси об'єктів нерухомого майна з
використанням назв іменованих об'єктів.

В адресах об'єктів нерухомого майна мо�
жуть використовуватись назви іменованих
об'єктів міста Боярка, якщо ідентифікувати
об'єкт нерухомого майна без вказівки на
назву іменованого об'єкта є неможливим,
або в адресі, раніше наданій об'єкту нерухо�
мого майна, використовується вказівка на
іменований об'єкт, або використання назви
іменованого об'єкта визнано необхідним
для збереження історичного колориту міста
Боярка.

Назва іменованого об'єкта в адресі об'єк�
та нерухомого майна зазначається перед
назвою вулиці. Якщо у складі іменованого
об'єкта вулиця відсутня, то назва вулиці не
вказується. Нумерація жилих будинків, до�
моволодінь, корпусів, квартир, нежилих бу�
динків, їх комплексів, окремих частин бу�
динків здійснюється в адресі з використан�
ням назви іменованого об'єкта.

Наприклад: 
Повна адреса (для реєстрації): Соцміс�

течко, будинок 27, квартира 75.
Скорочена адреса: Соцмістечко, буд. 27,

кв. 75.
3.1.3. У випадках, коли на відповідній ву�

лиці збудовано нові жилі будівлі (знаходить�
ся декілька існуючих споруд), і їм виходячи з
вже наявної нумерації об'єктів нерухомого
майна по вулиці, на якій вони фактично зна�
ходяться, неможливо надати номер, який є
цілим числом, такий об'єкт нерухомого
майна при наданні адреси позначається но�
мером найближчого об'єкта нерухомого
майна по відповідному боку вулиці в бік
збільшення з відповідною літерою.

Наприклад:

Повна адреса (для реєстрації): вулиця
Енська, будинок 29а.

Скорочена адреса: вул. Енська, буд. 29а.
3.1.4. При наданні адрес окремій частині

будинку, а саме, нежитловому приміщенню
зазначається арабськими цифрами через
дефіс після номера відповідного будинку.

Наприклад: власник об'єкта нерухомого
майна придбав у власність частину нежит�
лового приміщення для розміщення офісу, у
цьому випадку таким нежилим приміщен�
ням надасться адреса: 

Повна адреса (для реєстрації): вулиця
Енська, будинок 29, нежитлове приміщен�
ня 6.

Скорочена адреса: вул. Енська, буд. 29�6.
Адреси надаються лише тим окремим

частинам об'єктів, що мають окремі входи.
3.2. Адреси об'єктів нерухомого майна,

які були надані до введення в дію цього По�
рядку, можуть бути змінені для приведення
їх у відповідність до цього Порядку за ба�
жанням власника об'єкта нерухомого май�
на. 

3.3. У разі потреби виконавчий комітет
Боярської міської ради може самостійно
змінювати адресу будівель (окремого
об'єкту), про що повідомляється власник
цього об'єкту, КП "БТІ Києво�Святошинської
районної ради Київської області" та Реєс�
траційну службу управління юстиції Києво�
Святошинського району. 

3.4. При наданні адрес об'єктам нерухо�
мого майна використовуються наступні ти�
пи найменування:

� вулиця;
� провулок;
� проспект; � бульвар;
� площа;
� інші (шлях, майдан, узвіз, шосе тощо)
3.5. Адреси зазначаються таким чином: 
1) Спочатку вказується один із типів най�

менування (наприклад: вулиця), а потім її
назва.

2) Адреси, в яких використовуються імена
та прізвища, зазначаються: спочатку ім'я, а
потім прізвище.

Додаток 
до рішення Боярської міської ради

№ _______ від _____________2013р.

Порядок надання та зміни адреси
об'єктам нерухомості в місті Боярка

ООООффффііііццццііііййййнннноооо

Про затвердження рі-

шення конкурсного ко-

мітету з визначення ав-

томобільного перевіз-

ника на міських авто-

бусних маршрутах за-

гального користування

м. Боярка від 12 серпня

2013 року

На виконання рішення
виконавчого комітету Бо�
ярської міської ради від
12.03.2013 № 20/2 "Про
затвердження Умов про�
ведення конкурсу з визна�
чення автомобільних пе�
ревізників на автобусних
маршрутах загального ко�
ристування в м. Боярка та
проведення конкурсу",
відповідно до Закону Ук�
раїни "Про автомобільний
транспорт", на підставі
протоколу засідання кон�
курсного комітету з визна�
чення автомобільного пе�
ревізника на міському ав�
тобусному маршруті за�
гального користування від
12 серпня 2013 року № 2,
керуючись ст. 30 Закону
України "Про місцеве са�
моврядування в Україні",
п. 51 постанови Кабінету
Міністрів України від
03.12.2008 № 1081 "Про
затвердження Порядку
проведення конкурсу на
перевезення пасажирів на
автобусному маршруті за�
гального користування" � 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ

РАДИ

В И Р І Ш И В :

1. Затвердити рішення
конкурсного комітету з
визначення автомобільно�
го перевізника на місько�
му автобусному маршруті
загального користування
м. Боярка від 12 серпня
2013 року (протокол № 2
від 12 серпня 2013 року). 

2. Доручити міському
голові Добрівському Т. Г.
укласти договір на вико�
нання транспортних пос�
луг щодо перевезення па�
сажирів на міському авто�
бусному маршруті загаль�
ного користування № 2
(площа Леніна, вул. 40 ро�
ків Жовтня, вул. Гоголя,
вул. Леніна, вул. Б. Хмель�
ницького, вул. Молодіжна,
вул. Маяковського; 

ВП НУБіП України "Бо�
ярська ЛДС" � площа Лені�
на �

3 ранкових і 3 вечірніх
рейси в м. Боярка) стро�
ком на п'ять років з ПП
"Агробудтранс" в особі
Мазуркевич Марії Адамів�
ни. 

3. Дане рішення опублі�
кувати в газеті "Боярка�Ін�
форм".

4. Контроль за виконан�
ням цього рішення пок�
ласти на заступника місь�
кого голови    

Дубовецького В. М.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА     

Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА 

МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ

КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 13 серпня 

2013 року

№ 43/4 м. Боярка
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У серпні своє
90�річчя святкують 

наші земляки: 

 22 серпня:
Лахтадир 

Марія   
Павлівна

23 серпня:
Грицаюк

Василь 
Якович

З повагою, голова Боярської
міської організації ветеранів

Великої Вітчизняної війни, праці
та Збройних Сил України

Л.Л. Хоменко та актив організації.

В ДПІ у Києво�Святошинському районі ГУ
Міндоходів у Київській області знаходиться
на обліку підприємство, яке займається
транспортними перевезеннями.

Підприємство заявляє суми до бюджетно�
го відшкодування податку на додану вар�
тість.

Згідно з Податковим кодексом України
бюджетним вважається відшкодування
від'ємного значення ПДВ на підставі підтвер�
дження правомірності сум бюджетного від�
шкодування ПДВ за результатами перевірки
платника, у тому числі автоматичне бюджет�
не відшкодування у порядку та за критерія�
ми, визначеними Податковим кодексом Ук�
раїни.

Так, протягом січня�липня 2013 року
суб'єктам господарювання, які перебувають
на обліку в ДПІ у Києво�Святошинському ра�
йоні, відшкодовано суми податку на додану
вартість у розмірі 26,5 млн. грн. 

У тому числі зазначеному підприємству в
2013 році повернуто на розрахункові рахунки
значні суми бюджетного відшкодування
ПДВ.

Наразі зазначене підприємство зверну�
лось з гарантійним листом до ДПІ щодо
сплати до бюджету авансових внесків з по�
датку на прибуток з одержаної суми  відшко�
дування ПДВ.

Але на даний час свої наміри щодо сплати
податку підприємство не здійснило.

Надходження до зведеного бюджету

перевищили минулорічні 

понад 159 млн. грн. 

За січень�липень 2013 р. працівниками Ки�
єво�Святошинської ДПІ забезпечено над�
ходжень до бюджету на 159 млн. грн. більше,
ніж за аналогічний період минулого року.

Більшість надходжень зведений бюджет
отримав від податку на додану вартість. За
сім місяців поточного року надійшло 466,5
млн. грн. цього податку, а це складає 42,1 %
від усіх надходжень за цей період. 

Податку з доходів фізичних осіб � 252,4
млн. грн., що на 30,8 млн. грн. більше ніж за
відповідний період минулого року. Податку
на прибуток підприємств сплачено у сумі
215,2 млн. грн, що на 43,3 млн. грн. більше,
ніж за відповідний період минулого року.
Єдиного податку від фізичних осіб � підпри�
ємців та юридичних осіб загалом надійшло
23,7 млн. грн., що на 10,2 млн. більше  відпо�
відних надходжень у 2012 році. Плати за зем�
лю � 41,5 млн. грн., що на 3,3 млн. грн. біль�
ше ніж торік. 

Загалом до зведеного бюджету за січень�
липень 2013 року надійшло 1 млрд. 108 млн.
грн. Це на 159,1 млн. грн перевищує показ�
ники відповідного періоду минулого року.
Державний бюджет отримав 778,8 млн. грн.,
місцевий � 329,27 млн. грн. Як свідчать циф�
ри, останнім часом  досягнута стабільність у
рості в надходженнях основних податків і
зборів  до бюджетів усіх рівнів у порівнянні з
минулим роком. 

Інформаційно�комунікаційний сектор

Державної податкової інспекції

у Києво�Святошинському районі

-- ДПІ у Києво-Святошинському районі інформує

НА РАХУНКИ ПЛАТНИКІВ
ПОВЕРНУТО ЗНАЧНІ СУМИ

БЮДЖЕТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ

На прохання жителів міста

КП "Боярка�Водоканал" на�

дає роз'яснення щодо поряд�

ку доступу своїх працівників

до інженерно�технічного об�

ладнання та засобів обліку

споживачів з метою відклю�

чення незаконних відгалу�

жень від систем водопоста�

чання та можливості впливу

на порушників.

Відповідно до п. 1 ст. 19 Зако�
ну України "Про житлово�кому�
нальні послуги" відносини між
споживачами та надавачами
послуг ґрунтуються виключно
на договірних засадах, а за їх
відсутності � КП має право при�
пинити надання послуг.

Ця процедура визначається
"Правилами користування сис�
темами централізованого кому�
нального водопостачання та во�
довідведення в населених пун�
ктах України", затвердженими
наказом Міністерства з питань
житлово�комунального госпо�
дарства України № 190 від
27.06.2008 року.

Згідно з п. 4.2 чинних Правил
забороняється будь-яке са-

мовільне приєднання об'єктів
водоспоживання до діючих сис�
тем централізованого водопос�
тачання та водовідведення
(включаючи приєднання до бу�
динкових вводів, внутрішньобу�
динкових мереж або до мереж
споживачів).

Незаконне водокористування �
"понаднормовий забір питної
води споживачами" � є двох ви�
дів:

1. За відсутності засобів облі�
ку споживач має відгалуження
від водопровідної труби, яке
прокладене до його території;

2. За наявності засобів обліку
споживач має відгалуження пе�
ред місцем розміщення таких
засобів обліку.

У першому випадку врізання
відбувається від основної цен�
тральної водопровідної труби,
яка проходить за межами при�
ватної власності споживача.
Працівники КП "Боярка�Водо�
канал" вимагають від спожива�
ча надати документи, які під�
тверджують законність такого
врізання. За інших обставин �
працівники мають право перек�
рити та опломбувати запірний
вентиль на такому врізанні або
ліквідувати незаконне підклю�
чення шляхом його демонту�
вання. Всі дії щодо відмови на�
дання документів, опломбуван�
ня, демонтаж врізання офор�
млюються відповідними акта�
ми. У випадку демонтажу неза�
конного врізання споживачу
вручається акт про самостійне
усунення недоліків у десятиден�
ний термін. Якщо споживач від�
мовляється від підпису, відпо�
відна відмітка робиться у при�
мірнику підприємства. 

У другому випадку � відгалу�
ження відбувається на приват�
ній території споживача. Відмо�
ва допустити представника КП
"Боярка�Водоканал" (зі службо�
вим посвідченням) на приватну
територію для проведення обс�
теження є порушенням вимоги

нормативних документів.
Багато споживачів вже перей�

шли на розрахунки обліку води
за допомогою лічильників. У ра�
зі відмови допустити працівни�
ка КП для отримання показників
лічильника та перевірки пломб
складається відповідний акт із
повідомленням споживача про
подальше нарахування плати за
спожиту питну воду як для спо�
живачів без лічильника.

У найближчих планах підпри�
ємства � повірка лічильників об�
ліку води, що знаходяться у ко�
ристуванні споживачів. Держав�
ним комітетом України з питань
технічного регулювання та спо�
живчої політики, Державним ко�
мітетом України з питань житло�
во�комунального господарства
прийнято Наказ № 141/212/91
від 15.06.2005 р., яким установ�
лено міжповірочний інтервал лі�
чильників холодної та гарячої
води крильчастих номінальних
діаметрів DN10�DN20, резуль�
тати вимірювань яких викорис�
товуються під час розрахунків у
сфері побутових і комунальних
послуг, 3 роки. 

Після проведення повірки лі�
чильників обліку води споживачі
будуть письмово попереджені
про необхідність виконання да�
ної вимоги. Для уникнення не�
санкціонованого доступу та
стороннього впливу на прилад
обліку буде встановлено анти�
магнітні наліпки, які сигналізу�
ватимуть про втручання в облік.

Здійснення врізання та бе�
зоблікове споживання води чи
скид стоків є результатом впев�
неності порушника у безкар�
ності за порушення порядку
споживання водних ресурсів. 

КП "Боярка�Водоканал" наго�
лошує, що за понаднормове
споживання води чи скид стоків
у непомірно великих розмірах
cума плати становитиме не од�
ну тисячу гривень та залежати�
ме від матеріалу водопровідних
труб вводу та тривалості без
облікового водокористування. 

Також п. 3.11 Правил визна�
чено, що витрати, пов'язані з
відключенням і можливою лікві�
дацією пристроїв (споруд), які
самовільно зведені і приєднані
до систем централізованого во�
допостачання та водовідведен�
ня, оплачуються їх власником,
тобто споживачем. Самовіль�
ним приєднанням Ви завдаєте
збитків підприємству, яке є ко�
мунальною власністю, тобто
власністю громади.

Звертаємось до жителів міс�
та, які самовільно підключилися
до міських мереж водопоста�
чання та водовідведення і не
мають особового рахунку та до�
говору, з метою уникнення
сплати значних штрафних сан�
кцій звернутись із відповідною
заявою та врегулювати свої від�
носини з підприємством належ�
ним чином.

Тел. відділу збуту: 46�966;

виробничо�економічного від�

ділу: 41�953; диспетчерсько�

аварійної служби (цілодобо�

во): 40�249. 

СПОЖИВАННЯ
ВОДНИХ РЕСУРСІВ

ПОТРЕБУЄ ПОРЯДКУ

33�ДЕРЖАВНА ПОЖЕЖНО�
РЯТУВАЛЬНА ЧАСТИНА БОЯРКИ 

рядового та молодшого начальниць�
кого складу служби цивільного захисту: 

пожежного�рятувальника; 

 водія пожежного автомобіля. 

Обов'язкові вимоги до кандидатів:

� вік до 35 років, 
� військова служба в ЗС, 
� відсутність судимостей, 
� для водіїв � наявність водійського посвід�

чення з категорією "С" та стажу не менше 3�х
років.

За додатковою інформацією звертатись
за адресою: м. Боярка, вул. Леніна, 89 або за
тел. (04598) 40�532, 40�145, 067�645�13�25
та 101.

запрошує чоловіків 

на вакантні посади

СОНЯЧНІ ВІТАННЯ!

Перехід до системи єдиного нотаріату
за кілька років призвів до зменшення
кількості державних нотаріальних кон�
тор. Скорочення чисельності державних
нотаріальних контор було передбачено
концепцією реформування нотаріату.
Тому за останні роки кількість фахівців,
що надають нотаріальні послуги за дер�
жавними, а не комерційними, розцінка�
ми, значно зменшилася.

� Вважаю, що ліквідація державних нотарі�
альних контор є передчасною. Вони зали�
шаються тим органом нотаріату, який задо�
вольняє потреби пільгової категорії насе�
лення під час вчинення нотаріальних дій,
зокрема, звільняючи громадян від сплати
мита та зборів. В Україні такі пільги мають
тисячі людей � особи, що потерпіли внаслі�
док Чорнобильської катастрофи, інваліди 1,
2 груп, малолітні та неповнолітні діти, � зая�
вила міністр юстиції України Олена Лукаш.

За її словами, державні нотаріальні конто�
ри потрібні, передусім, людям похилого віку
та соціально незахищеним верствам насе�
лення: вони повинні мати вибір, звертатися
їм до державного чи приватного нотаріуса.

ДЕРЖАВНИХ
НОТАРІУСІВ НЕ

СКОРОТЯТЬ

Державний комітет телебачення й ра�
діомовлення України оголошує прийом
заявок для участі в конкурсі на здобуття
щорічної премії Президента України
"Українська книжка року".

Заявка на участь у конкурсі подається
Держкомтелерадіо України до 15 листопа�
да 2013 року разом із виданням і повинна
містити інформацію про видання, що вису�
вається на здобуття премії, автора (співав�
торів) виданого твору, видавництво або ви�
давничу організацію, рік видання, тираж,
обґрунтування висунення видання на здо�
буття премії, анотації на видання.

Премія присуджується в таких номінаціях:
за видатні досягнення в галузі художньої

літератури � книжковому виданню творів
класичної або сучасної української прози,
поезії, українських перекладів художньої лі�
тератури; за вагомий внесок у розвиток ук�
раїнознавства � книжковому виданню тво�
рів, які формують знання про Україну, її на�
род, історію, культуру, науку, довідковому,
енциклопедичному, краєзнавчому або кар�
тографічному виданню, виданню іншого
твору україністики; за сприяння у вихованні
підростаючого покоління � книжковому ви�
данню творів дитячої літератури, посібнику
або підручнику для дошкільників, учнів чи
студентів.

На здобуття премії висуваються книжкові
видання українською мовою, видані в Укра�
їні протягом останніх трьох років, але не піз�
ніш як за півроку до їхнього висунення на
здобуття премії.

Заявку та видання (в 2�х примірниках) із
поміткою "Щорічна премія Президента Ук�
раїни "Українська книжка року" надсилати
до Держкомтелерадіо України за адресою:
01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2, тел.: (044)
278�59�53

ПРЕМІЯ ЗА

УКРАЇНСЬКУ

КНИЖКУ

ООООффффііііццццііііййййнннноооо
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Подання податкової звітності в
електронному вигляді, має багато пе�
реваг як для платників податків, так і
для податкової служби, зокрема
платники податків отримують:

� економію робочого часу, а також
власних коштів на придбання бланків
звітних документів (немає необхід�
ності відвідувати податкову інспек�
цію, купувати бланки звітності);

� уникнення витрачання часу у чер�
гах до податкового інспектора або
"вікна" прийому звітності при поданні
звітності, оскільки достатньо її лише
сформувати в електронному вигляді
за допомогою спеціальних програм
та передати через мережу Інтернет
до податкового органу;

� гарантію автоматичної перевірки
підготовлених документів на наяв�
ність арифметичних помилок та опи�
сок;

� конфіденційність інформації;
� оперативність обробки отриманої

інформації у податковому органі.
Шановні платники податків! З ін�

формацією щодо подання звітності в
електронній формі Ви маєте змогу

ознайомитись на офіційному веб�
порталі Міндоходів України
(www.minrd.gov.ua).

Сервіс "Пульс"
Завдяки впровадженню антикоруп�

ційного проекту "Пульс" представни�
ки бізнесу отримали можливість пові�
домити про перешкоди у спілкуванні
з податківцями та митниками.

Врегулювати будь�які неприємні
ситуації у спілкуванні з посадовими
особами митниці і податкової можна
протягом доби від часу дзвінка на
"Пульс" Міністерства доходів і зборів
України. Цей сервіс працює за прин�
ципом call�back працівники Міндохо�
дів не лише приймуть дзвінок, а й по�
відомлять про результати розгляду
скарги чи звернення.

Якщо у представників бізнесу вини�
кають певні труднощі у спілкуванні з
працівниками органів Міндоходів,
варто телефонувати за номером
"Пульсу" (044) 284�00�07. Лінія пра�
цює цілодобово.

ДПІ у Дарницькому районі ГУ

Міндоходів у м. Києві

ПЕРЕВАГИ ПОДАННЯ

ЗВІТНОСТІ 

В ЕЛЕКТРОННОМУ

ВИГЛЯДІ

З метою популяризації здорового
способу життя та утвердження висо�
коморальних загальнолюдських цін�
ностей у Київській області стартує
конкурс соціальної реклами.

Учасниками конкурсу можуть бути
особи, громадяни України, що нада�
дуть до Києво�Святошинського ра�
йонного центру соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді (м. Вишне�
ве, вул. Карла Маркса, 15) оригінал
власного твору, створеного на зада�
ну тематику.

Номінації соціальної реклами,
за якими можуть розподілятися
роботи:

а) оригінал�макети друкованих
рекламних матеріалів (плакати, бук�
лети, листівки, наліпки тощо);

б) оригінал�макети зовнішніх рек�
ламних матеріалів (сітілайти, посте�
ри, білборди тощо);

в) відео� та аудіо реклами;
г) оригінал�макети акцидентних

рекламних матеріалів (закладки,
блокноти, значки тощо).

Обов'язкові критерії, за якими
будуть оцінюватися подані роботи:

� оригінальність та яскравість ко�
мунікаційної ідеї, яка покладена в
основу роботи;

� відповідність зображення (кар�
тинки) рекламному зверненню (сло�
гану);

� відповідність змісту соціальної

реклами принципам та змісту діяль�
ності центрів соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді; 

� професійний рівень виконання.
Тематична спрямованість � попу�

ляризація здорового способу життя,
формування свідомих міжособистіс�
них стосунків та відповідального
батьківства, подолання дитячого са�
могубства, інформування громад�
ськості щодо спектру та можливос�
тей отримання соціальних послуг, і
представлення діяльності центрів
соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді Київської області чи інша те�
ма на вільний вибір, актуальна для
Києво�Святошинського району, міс�
та, селища, села. 

У кожній номінації присуджуються �
1, 2 та 3 місця, а також визначаються
призери за оригінальність та яскра�
вість комунікаційної ідеї, яка покла�
дена в основу роботи та професій�
ний рівень виконання. 

Всі роботи збираються в Києво�
Святошинському районному центрі і
вже потім передаються до Київсько�
го обласного центру соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді. За
більш детальною інформацією звер�
тайтеся за телефонами: (04598)
7�28�22, (044) 507�19�10 та на сайт:
www.boyarka�inform.com 

Бажаємо успіхів та творчого
натхнення! 

КОНКУРС 

СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ

Після проголошення у

1991 році незалежності за

останні десятиліття в Украї�

ні сталися значні зміни як у

політичному житті, так і в

економіці. 

Людина, її життя і здоров'я,
згідно з Конституцією, є ос�
новним надбанням і найви�
щою соціальною цінністю. Дій�
сно, найдорожче, що має лю�
дина � це життя та здоров'я!

Багатьом з нас відома ситу�
ація, коли задля порятунку
життя та здоров'я близької лю�
дини покладають надію на ме�
дичних працівників, як на Бога.
Успіх у двобої зі смертю чи не�
дугом залежить як від профе�
сійності лікарів, їхньої людя�
ності й сумлінності, так і від ін�
ших чинників, перш за все �
економічних. І тут без тісної
взаємодії з місцевими грома�
дами та органами місцевого
самоврядування, а також без
дієвої підтримки державних
органів не обійтись. 

Медичний працівник має бу�
ти озброєний не тільки висо�
копрофесійними знаннями
щодо тонкощів своєї справи,
але й мати у своєму розпоряд�
женні оснащення у вигляді від�
повідної матеріальної бази та
потужного й новітнього діаг�
ностичного та лікувального
обладнання та устаткування. 

Нині в Україні триває рефор�
ма медичної галузі. З метою
реалізації державної політики
в галузі охорони здоров'я, а
також оптимізації використан�
ня бюджетних коштів району
Києво�Святошинською райра�
дою прийнято рішення про ре�

формування медичної га�
лузі, що передбачає ство�
рення єдиного Центру
первинної медико�сані�
тарної допомоги. 

Реформою медицини в
країні також передбачено
розмежування функцій лі�
кувально�профілактичних
закладів у залежності від
рівня надання меддопо�
моги (первинний, вторин�
ний та третинний рівень),
що сприятиме оптималь�
ному "медичному мар�
шруту пацієнта", набли�
ження медицини до кож�
ної конкретної людини.  

Вимоги щодо надання
пацієнту якісних медич�
них послуг на сучасному
рівні мають віднайти від�
повідне втілення при ре�
організації структури ліку�
вально�профілактичних
закладів Києво�Свято�
шинського району. 

Але при цьому ЦРЛ має за�
лишитися не лише провідною
консультативною та лікуваль�
но�профілактичною устано�
вою, але й стати основним ке�
рівним та методичним цен�
тром медичної галузі району з
делегуванням йому функцій
оперативного керування, а та�
кож контролю за плануванням,
організацією та діяльністю всіх
лікувально�профілактичних
закладів Києво�Святошин�
ського району.

Слід зауважити, що керів�
ництво району не лишається
осторонь нагальних проблем
медицини й в умовах еконо�
мічної кризи постійно приді�

ляє увагу розвитку медичної
галузі. Жодне сесійне засідан�
ня райради чи нарада в рай�
держадміністрації не проходи�
ли без включення до порядку
денного проблем галузі. 

Керівництво РДА перейма�
ється нагальними проблема�
ми медичного забезпечення
не тільки в сесійних залах, а й
під час виїздів до лікувально�
профілактичних закладів та
спілкування як з керівництвом
медичної служби району, так і
з представниками трудових
колективів. Це підтверджує
офіційний візит першого зас�
тупника голови Києво�Свято�
шинської РДА, голови район�

ної організації
Партії регіонів
М.І. Шкаврона до
ЦРЛ Києво�Свя�
тошинського ра�
йону 19 серпня. 

Микола Івано�
вич оглянув тери�
торію районної лі�
карні, побував у
стаціонарних від�
діленнях, поспіл�
кувався з персо�
налом та керів�
ництвом медич�
ного закладу. 

Слід зазначити,
що нагальних
проблем, які ма�
ють бути вирішені
найближчим ча�
сом, лікарня має
багато. Так, стаці�
онарний корпус,
збудований у 60�
роках минулого
століття як госпі�

таль цивільної оборони на ви�
падок виникнення надзвичай�
них ситуацій, давно став зама�
лим для потреб лікування в
умовах стаціонару населення
району, кількість якого зросла
за ці роки в кілька разів. 

У зв'язку з цим у 2012 році за
підтримки обласної та район�
ної влади розпочато реконс�
трукцію приймального відді�
лення ЦРЛ Києво�Святошин�
ського району. У новій прибу�
дові передбачено розмістити
відділення клінічної лаборато�
рії, новітнє діагностичне об�
ладнання, консультативні кабі�
нети фахівців, протишокову
палату тощо. Крім того тут

заплановано розмістити кім�
нати гуртожитку для медпра�
цівників, що сприятиме вирі�
шенню болючого соціального
питання � забезпечення жит�
лом медпрацівників. Тому цьо�
го року вкрай необхідно за�
вершити будівельні роботи по
реконструкції та відповідному
оснащенню приміщень лікар�
ні.

Серед першочергових зав�
дань � ремонт травматологіч�
ного відділення, який вже три�
ває понад рік. Вже досягнуто
домовленостей між адмініс�
трацією ЦРЛ та Києво�Свято�
шинською РДА щодо відповід�
ного виділення коштів для за�
вершення будівництва прий�
мального відділення та прове�
дення ремонтних робіт у трав�
матологічному відділенні цьо�
го року. Заплановано також
завершити ремонтні роботи у
відділеннях коштом окремих
місцевих громад.

За підтримки районної вла�
ди заплановано до початку
опалювального сезону під�
ключити комплекс будівель
ЦРЛ до нового модуля котель�
ні. Це заощадить до 15 % бюд�
жетних коштів .

Керівництво медичної служ�
би району сподівається на по�
дальше розуміння та підтрим�
ку як з боку територіальних
громад, органів місцевого са�
моврядування, так і органів
обласної та районної держав�
ної влади. 

Василь Кравченко, 

головний лікар ЦРЛ 

Києво�Святошинського

району 

ПРОБЛЕМАМ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ РАЙОНУ �

ПЕРШОЧЕРГОВУ УВАГУ ВЛАДИ
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Мітинг, присвячений роковинам
смерті Володимира Самійленка, за
традицією організував колектив
Боярського краєзнавчого музею.
Від імені Боярської міської ради
присутніх привітала Ольга Харчен�
ко. Квіти прикрасили надгробок ве�
ликого поета. Депутат Боярської
міської ради, заслужений журналіст
України і перший лауреат міської
премії ім. Володимира Самійленка
Ніна Харчук дбайливо розклала на
надгробку червонобокі яблука.
Всякий плід дозріває у свою пору.
Як і наша повага до Володимира
Самійленка та його відданості Ук�
раїні. 

Того дня своїми думками про по�
ета поділилася член спілки пись�
менників України та лауреат Самій�
ленківської премії Тетяна Володай.
Вона зупинилася на тій іпостасі
творчості Володимира Самійленка,

яка навчає нас змінювати життя на
краще за допомогою щирого сміху
та дошкульного і гострого слова.

Голова ГО "Боярське Мистецьке
Братство", боярський поет і мину�
лорічний лауреат премії ім. В. Са�
мійленка Віталій Приймаченко про�
читав присутнім свій вірш.

Того дня говорилося про набли�
ження 150�річчя з дня народження
Володимира Самійленка та про ідеї
щодо відзначення ювілею у 2014
році на гідному рівні.

Загальна думка зібрання: пощас�
тило усім. Самійленку, що він знай�
шов останній спокій Боярці, де ша�
нують пам'ять про поета, а Боярці,
що у нас є Самійленко.

На завершення мітингу усі при�
сутні заспівали Державний гімн Ук�
раїни. Мабуть, Володимиру Самій�
ленку це сподобалося б.

ВКЛОНИЛИСЯ ПАМ’ЯТІ

ВОЛОДИМИРА

САМІЙЛЕНКА

На думку ієромонаха Флавіана,
настоятеля каплиці та релігійної гро�
мади, це знаменна подія. Бо лише
разом ми змогли перебороти всі

труднощі. 
О с о б л и в і

слова подяки
Олегу Павлі�
ченку, який ви�
ділив кошти
для виготов�
лення купола і
хреста. "Вис�
ловлюю також
щиру вдячність
усім, хто відгук�
нувся на заклик
"Збудуймо ра�
зом!". І тепер
кожен, хто
в'їжджає до іс�
торичної части�
ни Боярки змо�
же побачити, як

сяє Хрест Христовий. Це, � на думку
отця Флавіана, � важливий проект,
який закликає нас всіх до любові,
злагоди та миру".

ОСВЯЧЕНО ХРЕСТ НА

ПОМИНАЛЬНІЙ КАПЛИЦІ
В історичній частині міста поблизу міського кладови�

ща по вул. Шевченка було встановлено купол та хрест на по�
минальній каплиці на честь Святого Іоанна Хрестителя. Купол
виконано у візантійському стилі, він має сферичну форму, а
зверху увінчаний канонічним золотим хрестом. У цій каплиці
заплановано проведення різноманітних служб та, зокрема,

чину поховання. 

Різноманітні за візе�
рунком та фактурою,
кольором та навіть
настроєм роботи Ва�
лентини Калабушкіної �
це не просто предме�
ти одягу, це, по суті,
обереги.

Саме на цьому ак�
центували увагу при�
сутніх усі, хто того дня
вітав майстриню з
відкриттям уже другої
у стінах музею вис�
тавки. Серед них:
президент РГО "Дзво�
ни Чорнобиля" Діана
Кузнєцова, майстри�
ня Ніна Знова, виши�
вальниця Ганна Бон�
даренко, поетеса Те�
тяна Володай, член
виконкому Боярської
міської ради Валенти�
на Коржова та інші.
Чимало добрих слів
на свою адресу того
дня почула "винувати�
ця" свята: і про золоті
руки, і про добре сер�
це, і про талант пе�
ретворювати звичайні
нитки на речі, які хо�
четься одягати і носи�
ти.

Учасників презентації
цікавило усе, що пов'яза�
но з процесом народжен�
ня представлених робіт.
Так, над однією плетеною
гачком скатертиною Ва�
лентина Семенівна пра�
цювала три роки. На кож�
ну з шалей витрачається
близько 3 км нитки. До
речі, лише на виставці
представлено 15 шалей,
а ще немало з них зігріва�
ють тіла і душі численних
подруг та знайомих майс�
трині. "Робочий вечір"
майстрині, коли вона за�
хоплена процесом
в'язання нової речі, роз�
починається близько
18:30, а завершується…
вранці близько 5:00. 

І це лише деякі факти,
почуті під час презентації.
Навіть пролунало таке
припущення: якщо склас�
ти усі нитки, що пройшли
через руки Валентини Ка�
лабушкіної, то, мабуть,
можна обмотати земну
кулю. Тож невипадково
майстриню порівняли з
мойрою�прядильницею
на ім'я Клото, однією з
трьох доньок давньог�
рецької богині Нікс, яка
пряла нитку людського
життя. 

Виставка в музеї трива�
тиме до 6 вересня. Крім
цього хочемо повідомити,
що під час презентації
майстрині запропонували
провести майстер�клас
для усіх, хто хоче оволоді�
ти премудростями пле�
тіння спицями та гачком. І
Валентина Калабушкіна
охоче погодилася. Адже

має величезний досвід у
цій по�справжньому жіно�
чій справі. Тож з початку
вересня за підтримки РГО
"Дзвони Чорнобиля" буде

організовано майстер�
класи. За довідками мож�
на звертатися за телефо�
ном: (067) 645�36�60.

ШАЛІ�ОБЕРЕГИ ДУШІ 

Й ТІЛА ВІД ВАЛЕНТИНИ

КАЛАБУШКІНОЇ

Минулої суботи у Боярському краєзнавчому музеї відбулося
відкриття персональної виставки плетених робіт боярської майстрині
Валентини Калабушкіної.

Основу експозиції склали шалі, які можна по праву назвати візитів�
кою пані Валентини. Кріц цього виставку доповнюють шарфи, рука�
вички, комірці, капелюшки, жилети, кофти�кардигани.

12 серпня, у день 88�річниці з дня смерті видатного україн�

ського письменника Володимира Самійленка, боярська громада

зібралася на пагорбі біля Свято�Михайлівської церкви. Саме там у

1925 році було поховано великого українця, який мав сміливість смія�

тися над усім незугарним та бридким у нашому житті. Який вмів цінува�

ти справжні людські цінності. Який прожив складне і трагічне життя,

але залишився такою людиною, якою можуть пишатися усі українці.

Наша довідка: 
Калабушкіна Валентина Семенівна народила�

ся 28 липня 1950 року в с. Глеваха Васильків�
ського району Київської області. Закінчила Гле�
ваську середню школу в 1967 р. В 1969 році за�
кінчила Київське училище легкої промисловості.
Трудову діяльність розпочинала на Боярській лі�
содослідній станції на посаді лаборанта. Понад
20 років пропрацювала на машинобудівному за�
воді "Іскра" та 16 років у Боярському будинку
дитини.

1976 року разом з родиною оселилася в Бояр�
ці. Нині на пенсії. Має двох дітей: сина В'ячесла�
ва та доньку Ольгу, онуків.

Плетінням почала займатися ще з дитинства.
В шкільні роки плела здебільшого для подруг
шапочки, шарфи, рукавички, шкарпетки. 

Після опанування техніки плетіння спицями за
п'ять років зацікавилася в'язанням гачком. Роз�
почала з найпростішого � серветок. Згодом ро�
боти ставали дедалі складнішими: подушечки
для голок, подушки і нарешті � шалі. Шалі, в які
хочеться загорнутися й провести тихий спокій�
ний вечір. 
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Отож "золото" турніру вибороли:
Ірина Карасенко (вагова категорія
до 43 кг); Людмила Іващенко (52 кг);
Ольга Башинська (63 кг); Тамара
Чукреєва (72 кг); Роман Левченко
(46 кг); Дмитро Мудрик (53 кг); Вадим
Радченко (66 кг); Ігор Шубін (93 кг);
Павло Салєба (120 кг).

Срібні медалі завоювали: Марія
Романченко (52 кг); Руслан Федотов
(66 кг); Владислав Білоус (93 кг);
Володимир Іващенко (120 кг).

Бронзові нагороди здобули: Ва�
лентин Прокопенко (74 кг); Юрій
Смоголь (93 кг); Олександр Галіць�
кий (93 кг).

Ця перемога стала навіть "іс�
торичною", адже вперше наші
важкоатлети здобули на одних
змаганнях таку кількість меда�
лей. Тож тренери: чемпіон та ре�
кордсмен міжнародних турнірів
Олександр Тетянюк та заслуже�
ний тренер України Сергій Тетя�
нюк просто блискуче провели

підготовчий період до турніру.
Що ж до ходу змагань, то тут слід
відзначити виступ Ірини Карасенко,
котра при власній вазі у 43 кг вижала
штангу вагою 40 кг, а також бога�
тирський жим Павла Салєби,

котрому для перемоги довелося
"впоратись" зі штангою вагою
162, 5 кг. 

Слід зауважити, що переважна
більшість спортсменів збірної ко�
манди району є представниками бо�

ярської Дитячо�юнацької спортив�
ної школи, яку очолює Василь Коно�
валов. 

Євген Левченко,

фото автора

10 серпня у Броварах відбувся чемпіонат Київської області з

жиму штанги лежачи серед юнаків, юніорів та дорослих. 

Києво�Святошинський район представляла команда з 24 спорт�

сменів, більшість з яких � боярчани. 16 учасників повернулись з ме�

далями різного ґатунку. 

17�18 серпня 2013 року на стадіоні "Зеніт"
відбулися відбіркові ігри Кубку міського голо�
ви Боярки з футболу. За право грати у фі�
нальній частині ХІІ традиційного турніру зма�
гаються шість команд. 

У групі "А" та "Б" було зіграно по три матчі. 
Група "А": "Фанат" � "Стара Боярка" (0:0),

"Стара Боярка" � "Вентс" (0:0). "Фанат" �
"Вентс" (1:0). 

Група "Б": "Арсенал" � "Ветеран" (2:0),
"ДЮСШ" � "Арсенал" (2:1), ДЮСШ � "Вете�
ран" (1:0). 

Після проведених ігор у півфінальних

матчах саме у День незалежності � 24

серпня 2013 року визначиться володар

кубку міського голови. 

На стадіоні "Зеніт" об 11:00 зустрінуть�

ся "Стара Боярка" з "ДЮСШ", а о 12:15 �

"Фанат" з "Арсеналом". 

Фінальна зустріч команд�переможниць

відбудеться о 13:30 на стадіоні "Зеніт". 

Вболівальників та любителів футболу

запрошуємо підтримати улюблені коман�

ди та стати свідками урочистого нагород�

ження переможців о 15:00 на стадіоні

"Зеніт" за участі першого заступника го�

лови Києво�Святошинської районної дер�

жавної адміністрації Миколи Шкаврона та

міського голови Тараса Добрівського. 

Свято футболу чекає на Вас!

ВОЛОДАР КУБКУ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

З ФУТБОЛУ

ВИЗНАЧИТЬСЯ 24 СЕРПНЯ

Екскурсія радзивилівським замком
повернула подумки нас у минуле. І
недаремно цей замок 2005 року рі�
шенням ЮНЕСКО внесено до списку
культурного надбання людства. 

Потім ми увійшли під величаві, роз�
писані монументальними фресками
куполи костьолу Божого тіла, зійшли
до родової усипальниці Радзивілів.
Під час прогулянки містом ми насо�
лоджувались краєвидами: Ринковою
площею з її торговими рядами та ра�
тушею, що гордо піднімає до небес
свою вежу зі старовинним годинни�
ком. Не залишилися поза увагою та�
кож експозиції історико�краєзнавчо�
го музею, де з такою непідкупною
любов'ю екскурсоводи розповідали
про минуле та сьогодення міста. 

Та найбільший скарб Несвіжа � йо�
го привітні та працьовиті люди. В цьому
ми переконувались десятки разів, адже,
нас, як делегацію з Боярки, зустрічами і
супроводжували працівники Несвіжсько�
го райвиконкому. Для нас було організо�
вано зустріч з головою райвиконкому
І.І. Крупком, головою районної ради де�
путатів В.М. Лазюком, начальником рай�
відділу освіти, начальником відділу куль�
тури та спорту. До складу нашої групи
окрім працівників виконавчого комітету
Боярської міської ради входили сільські
голови, спеціалісти виконавчих коміте�
тів, керівники підрозділів та фахівці ра�
йонної державної адміністрації та район�
ної ради. Тож розмова була цікавою та
корисною для обох сторін.

Вражаючим та незабутнім було зна�
йомство з діяльністю сільськогосподар�
ського виробничого кооперативу "Агро�
комбінат "Снов", який очолює авторитет�
ний поважний господар член Ради Рес�
публіки М.В. Радоман. В господарстві � 7
ферм, де утримується більше 5 тис. голів
великої рогатої худоби, з яких більше по�
ловини дійні корови. Надої молока на од�

ну корову в 2012 році склали 8878 кг. Тва�
рини утримуються в теплих, чистих (без
запаху і мух) приміщеннях, де викорис�
товуються сучасні технології догляду та
утримання � доїння корів здійснюють
роботи, а обслуговує 600 корів 1  зоотех�
нік. У структурі агрокомбінату � власні
свинокомплекс, птахоферма, м'ясоком�
бінат, цехи з переробки молока, з вироб�
ництва комбікормів, з виробництва кис�
ню, м'ясо�кісткового борошна, будівель�
на дільниця, мережа фірмової торгівлі. В
2012 році господарство мало прибуток
більше 150 млн грн. (130,1 млдр біло�
руських руб.). Трудиться в кооперативі
1880 осіб. Середньомісячна зарплата у
перекладі на українську валюту складає
4000 грн., а у механізаторів та тваринни�
ків � понад 8000 грн. 

Добрі спогади про цю поїздку зали�
шаться у всіх надовго.

Валентина Коржова, 

член виконавчого комітету 

Боярської міської ради

9�11 серпня 2013 року група працівників органів місцевого само�
врядування Києво�Святошинського району та працівників освіти за спри�
яння Боярської міської ради відвідали місто�побратим Боярки Несвіж  у
Республіці Білорусь. Мета цієї поїздки � бажання розширити сферу спів�
праці, зокрема, спочатку на освітянській ниві та вивчити можливість орга�
нізації турів для ознайомлення з історією одного з найцікавіших білорусь�
ких міст � "міста, яке не можна не любити". 

Місто Несвіж відоме, перш за все, своїм палацово�замковим комплек�
сом з великими водоймищами та парковими масивами, прикрашеними
пам'ятниками архітектури, живопису, скульптури, декоративно�приклад�
ного мистецтва. Чотири століття до міста було звернуто погляди пред�
ставників найбагатшого і найвпливовішого у Великому Князівстві Литов�

ському роду Радзивілів. Це було їхнє помешкання.

УУ  ГГООССТТІІ   ––  ДДОО  ММІІССТТАА--ППООББРРААТТИИММАА
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БОГБОГААТИРСЬКІ СТТИРСЬКІ СТАРТИ ВАЖКОААРТИ ВАЖКОАТТЛЕТІВЛЕТІВ
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Р А К У Ш Н Я К
К Р И М С Ь К И Й
БЕЗКОШТОВНА

ДОСТАВКА,
СУПЕРЦІНА!

тел. 067-558-15-50

095-277-22-27

м. Київ, вул. Урицького, 40        м. Київ, вул. Іванова,12

тел. (044) 251�80�60                              тел. (044) 373�68�30

моб. (063) 311�89�63                                моб. (063) 441�42�48

(095) 271�83�36                                        (050) 446�75�68

УУВВААГГАА!!!!!!
15 серпня 2013 року 

ПРОПАЛА ЛЮДИНА � 

ОЛІЙНИК

Олексій

Іванович,
який знаходився

на той момент 

у м. Боярка в

районній лікарні.
Хто його бачив чи

знає місце перебування,
просимо повідомити 

за телефонами:
(096) 779�42�57
(097) 101�12�26

НЕ ЗАЛИШАЙТЕСЬ БАЙДУЖИМИ!

В кафе 

“НІ ПУХУ НІ ПЕРА”

тел.: 42-270
(067) 746-77-49

на постійну роботу потрібні:

КУХАР,
ПОМІЧНИК КУХАРЯ,

ОФІЦІАНТ,
БАРМЕН

ОВЕН

Вам доведеться зайнятися вирішенням
важливих питань, у тому числі пов'язаних
з нерухомістю. Необхідно максимально
зосередитись, щоб не припуститися по�
милок у розрахунках та не допустити зай�
вих витрат.

ТЕЛЕЦЬ

Доволі клопіткий і складний для вас
тиждень. Ділова сфера потребуватиме
неабияких затрат сил та часу, внаслідок
чого ймовірне напруження атмосфери в
родинному колі. Постарайтесь врівнова�
жити обидві ці важливі для вас сфери.

БЛИЗНЮКИ

На цьому тижні ви навряд чи зможете
реалізувати масштабні плани, хоча зага�
лом він буде вдалим. Службові завдання
вирішуватимуться успішно, у фінансовій
сфері не передбачається жодних неспо�
діванок, доходи будуть стабільними.

РАК

На цьому тижні Ракам слід бути ду�
же розсудливими і конструктивно ви�
користовувати свої життєві сили.
Зважаючи на невисокий енергетич�
ний потенціал, важливо знаходити
час для повноцінного відпочинку.

ЛЕВ

Професійна ситуація розвиватиметься у
звичному для вас руслі, гроші надходити�
муть регулярно, витрати не перевищува�
тимуть допустимих меж. В особистому
житті пануватиме гармонія почуттів та вза�
єморозуміння.

ДІВА

Вам цей тиждень принесе вигідні ділові
пропозиції. Ймовірна зміна роботи на
більш престижну та високооплачувану
або успішна реалізація важливого проек�
ту, що відкриє перед вами напрочуд при�
вабливі перспективи.

ТЕРЕЗИ

Після кількох складних спроб вам вдас�
ться знайти вихід з непростого станови�
ща, в якому можете опинитися цього тиж�
ня, а невдовзі зможете досягти великих
успіхів у комерційній діяльності, укласти
вигідні угоди з перспективними партне�
рами.

СКОРПІОН

Не переймайтеся, якщо не всі плани і
задуми вам вдасться реалізувати в намі�
чені строки � можливо, пауза в діловій ак�
тивності наразі потрібна для ретельного
продумування ймовірних ризиків. Будь�
яких авантюр слід уникати � добром вони
не закінчаться. 

СТРІЛЕЦЬ

Складний для вас період. Ймовірні не�
порозуміння з діловими партнерами чи
матеріальні труднощі. Задля безболісно�
го виходу із ситуації намагайтесь діяти
спокійно та виважено, покладаючись на
професійний досвід та інтуїцію.

КОЗЕРІГ

Упродовж тижня вас не полишатиме
гарний настрій, незважаючи на ймовірні
проблеми. Професійні труднощі та непо�
розуміння з діловим оточенням вам вдас�
ться успішно подолати завдяки добро�
зичливості та позитивній енергетиці.

ВОДОЛІЙ

Доволі суперечливий, непростий для
вас тиждень, сповнений протиріч. Отож
потрібно мксимально зосередитись, щоб
не розгубитися у швидкісних змінах пози�
тивних і негативних тенденцій та утриму�
ватись на сформованій позиції. 

РИБИ

Напрочуд успішний для вас період.
Завдяки вдалому збігу обставин чи нес�
подіваній зустрічі з потрібною людиною
ви зможете здійснити найважливіші заду�
ми і досягти основної мети. Постарайтесь
не прогавити сприятливого моменту.

ГОРОСКОП
23 серпня � 6 вересня

ААППТТЕЕККАА,,   ЩЩОО  ВВРРААЖЖААЄЄ  ННААЙЙННИИЖЖЧЧИИММИИ  ЦЦІІННААММИИ
Вчора у Боярці за адресою: 

вул. Лінійна, 32 відкрилася нова ап�
тека. Перше, що дивує кожного відві�
дувача � широкий асортимент лікар�
ських засобів та демократичні ціни. 

Крім цього для пільгових категорій
населення діють знижки: інваліди та
ветерани війни можуть придбати тут
ліки з 10�відсотковою знижкою, пен�
сіонери � на 5 відсотків дешевше,
для постійних клієнтів діє накопичу�
вальна система знижок. За необхід�
ності можна скористатися послугою
попереднього замовлення ліків. 

Аптека працює з 8:00 до 22:00. 
Телефон: 46�926.

Новій аптеці на постійну роботу
потрібен 

ПРОВІЗОР, 
ФАРМАЦЕВТ

Звертатися за адресою: 
м. Боярка, вул. Лінійна, 32.

Тел. для довідок (097) 518�34�49.
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