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27 серпня 2016
10:00 — 20:00 Ярмарок «Слобода 
майстрів України» (майстер класи з 
народного ремесла/долина забав та 
розваг/національні страви)
13:00 Відкриття головної сцени 
фестивалю (віншування «полотна 
соборності»)
13:15 «Люблю тебе, Україно» 
(український драматичний театр 
«КОРиФЕЇ», режисер — Роман 
Корнієнко)
(Схід учасників та гостей фестивалю 
до головної сцени)
13:30 «Віншувальна молитва-
благословіння «Полотна Соборності» 
(виконує актриса театру «КОРиФЕЇ» — 
Марія Оніщенко)
Процесія «Благословіння фестивалю». 
Урочисте пронесення «Полотна Соборності» 
головним фестивальним полем
14:00 «Кралиця» (фольклорний 
ансамбль Київського національного 
університету культури і мистецтв; 
художній керівник, професор, 
заслужений працівник культури — Іван 
Сінельніков)
14:30 «Червона калина» (народний 
аматорський фольклорний ансамбль 
села Крюківщина, художній керівник - 
Аліса Подолянець)
14:50 «Шпитьківчанка» (народний 
хор села Шпитьки, художній керівник — 
Юрій Чуприна)
15:10 «Петрушаночка» (народний 
ансамбль села Петрушки, художній 
керівник — Наталія Левченко)
15:30 «Веселка» (народний 
аматорський ансамбль села 
Личанка, художній керівник — Зінаїда 
Дегтяренко) 
15:50 «Вишиванка» (ансамбль 
народної пісні села Горбовичі, 
художній керівник — Юрій Одарченко)
16:05 «Варйон» (традиційні ігри та 
забави/етно танці, художній керівник — 
Валерій Гладунець)
16:35 «Лелечі долі» (творчі колективи 
селищної ради Гореничі/Лука: 
«Калиновий цвіт», кер. Наталя 
Мороз /«Золоте перевесло», 
кер. Іван Павленко/ «Червона 
калина», «Коралі» - кер. Юлія 
Забуцька/«Ластівка» - кер. Алла 

Курганська. Автор спектаклю — 
Наталія Литвиненко-Орлова)
16:50 «Барви осені» (ансамбль 
української пісні села Хотів, 
художній керівник — Олександр 
Крижанівський)
17:05 «Вербиченька» (народний хор 
с. Віта Поштова, художній керівник — 
Наталія Мельник)
17:20 «Бобричата» (дитячий 
хореографічний колектив села 
Бобриця, художній керівник — 
Казимір Урбатіс)
17:40 «Золоте перевесло» (народний 
аматорський хор села Мощун, художній 
керівник — Микола Нищирет)
Велика соборна молитва за Україну — 
виконує Марія Оніщенко
18:00 Церемонія віншування 
фестивалю (урочистий виступ 
засновників та організаторів проекту)
Освячення та підняття на головній сцені 
«Полотна Соборності та миру в Україні»
Вечірня сцена
18:20 Народна естрадна музика (село 
Ходосівка)
18:40 Гурт «ТамДеМи»
19:00 Fusion-folk гурт «МАТЕРІЯ»
19:40 Етно-рок гурт «ДРИМБАДАДЗИГА»
28 серпня 2016
10:00 — 20:00 Ярмарка «Слобода 
майстрів України» (майстер класи з 
народного ремесла/долина забав та 
розваг/національні страви)
14:00 «Святкова служба-літургія. 
«Перша Пречиста» (Українська 
Православна Церква)
14:15 «Весілля на Київщині» 
(обрядово-пісенна вистава у 
виконанні фольклорного ансамблю 
«Кралиця» КНУКІМ, художній керівник, 
заслужений працівник культури 
України — Іван Сінельніков)
15:00 «Барви» (народний хор з 
Петропавлівської Борщагівки, художній 
керівник — Дмитро Бузівський)
15:20 «Буття-життя» (школа 
традиційного танцю, народні танці 
різних регіонів України, керівник — 
Олег Бут)
16:00 «Родина — велична Україна» 
(концертно-театральна програма 
міста Боярка, куратор — Тетяна 
Іванова)

17:00 Родина Татарчуків с. Мощун, 
родина Приймаків с. Жорнівка, 
родина Ковальчуків м. Боярка, 
ансамбль «Горлиця» с. Тарасівка, 
Ігор Осипенко, Наталя Грінченко 
м. Боярка, дует «Горлиця», родина 
Прокопчуків м. Боярка, Іванчук Олена, 
музшкола с. Шпитьки та інші.

НА ФЕСТИВАЛІ НА ВАС ЧЕКАЮТь 
ДОДАТКОВІ АРТ-ЛОКАЦІЇ:

«ОБРЯДОВА СЦЕНА»
Виступи ансамблів народної 

творчості 
14:30 — 17:00

«ЖИВЕ МИСТЕЦТВО В ЖИВОМУ ПРОСТОРІ»
Нічний показ вистави «Чарівниця», 

етно-містерія за мотивами п’єси 
Івана Карпенка-Карого «Безталанна». 

Український драматичний  театр 
«КОРиФЕЇ»

Початок вистави о 23:00

НІЧНИй КІНОТЕАТР
Показ комедії «За двома зайцями»

(екранізація фільму українською 
мовою)

ВИСТАВКА-ПРЕЗЕНТАЦІЯ 
ДОСЯГНЕНь ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ
(Києво-Святошинський р-н)

• гостинні частування
• долина забав та розваг
• уроки верхової їзди на конях
• мотузкове містечко 

ПРОГРАМА ФЕСТИВАЛЮ 
Ведучі — народні артисти України Ольга Сумська та Віталій Борисюк

До уваги учасників та гостей 
Першого всеукраїнського фести-
валю розвитку народної культури 

«Родина».
Зважаючи на насичену програ-

му мистецьких заходів денної та 
нічної програм, Боярська міська 
рада надає право на облаштуван-
ня наметового містечка для зони 
відпочинку та ночівлі. Територія 

фестивалю знаходиться під нагля-
дом всіх служб безпеки та порядку, 

а також медичної служби.

Літо добігає кінця — зо-
лотий час для хорошого гос-
подаря, коли можна і треба 
виконувати сезонні роботи, 
зокрема, проводити капіталь-
ні ремонти. Боярка нині ак-
тивно готується до зими. 
Власники приватних будівель 
утеплюють стіни та заміню-
ють вікна, комунальники 
ремонтують дахи, готують 
системи опалення до зими 
тощо. Життя вносить корек-
тиви, підкидає несподівані 
труднощі, але проекти для 
того і розробляють, щоб по-
тім їх виконувати. Про плани 
та їх реалізацію розповідає 
міський голова Олександр 
Зарубін:

РЕМОНТ ВУЛИЦІ ШЕВЧЕНКА 
ЗАТРИМУЄТьСЯ

«Ще місяць тому я пові-
домляв про початок ремонту 
вулиці Шевченка, яка впро-
довж багатьох років під час 
дощу перетворюється на 
нездоланну перешкоду для 
водіїв, пішоходів та жителів 
прилеглих будинків. Тому до 
капітального ремонту вулиці 
Шевченка ми підходимо фун-
даментально — зробити раз і 
надовго, і не ремонтувати по-
тім двічі на рік. 

Моя принципова позиція: 
без відводу дощової води навіть 
братися за ремонт вул. Шевчен-
ка не варто. 

Нагадаю, сесією Боярської 
міської ради було виділено не-
обхідні кошти на капітальний 
ремонт дороги. Але процедура 
проходження експертиз, отри-
мання погоджень відповідних 
служб зайняли більше часу, 
ніж передбачалося. Через ви-
явлені помилки, допущені 
підрядною організацією, ми 
були змушені переробляти до-
кументи. Зараз документація в 
порядку і підрядна організація 
може приступати до роботи. 

Воно так і було б, але за-
вадила інша проблема. Мину-
лого року ми розпочали судо-
вий процес проти фірми, яка 
займалась реконструкцією 
вуличного освітлення у місті, 
але виконала роботи не в по-
вному обсязі. Платити бюд-
жетні кошти за недотримані 
послуги ми не хотіли. Йшлося 
про суму 1600 тис. грн., виді-
лених на реконструкцію. На 
жаль, суди ми програли: нас 
зобов’язали сплатити 1300 тис. 
грн. виконавцю робіт з вулич-
ного освітлення. 

Ми робимо певні кроки, 
щоб довести свою правоту. 

Але в той момент, коли кошти 
на капітальну реконструкцію 
вулиці Шевченка вже зареєс-
трували в казначействі, ра-
хунки КП «БГВУЖКГ» було 
заблоковано. Тож на сьогодні 
ми не можемо оплачувати за-
мовлений ремонт дороги.

І хочемо, і можемо, і навіть 
платіжні документи зареєстру-
вали в казначействі, але знову 
доводиться чекати певний час. 

НА МОЛОДІЖНІй БУДЕ 
КОЛьОРОВИй ТРОТУАР

По вул. Молодіжній вже 
розпочали капітальний ре-
монт тротуару — від вул. Біло-
городської до вул. Молодіж-
ної, 12/2. Роботи виконуються 
коштом районного бюджету. 
Дякуючи голові Києво-Свя-
тошинської РДА Мирославі 
Смірновій і депутатам район-
ної ради, зокрема, депутату 
від боярської громади Вадиму 
Гедульянову, було виділено 
необхідні кошти. 

Це буде тротуар з біло-жов-
тим бордюром і кольоровою 
тротуарною плиткою, з вело-
доріжкою, а також з опуще-
ними бордюрами для людей з 
обмеженими можливостями. 
Роботи триватимуть до сере-
дини вересня.

ГОТУЮТь ПРОГРАМУ 
ЗАОХОЧЕННЯ ДО ЧИСТОТИ

Тепер про наболіле — про 
сміття. Впродовж десятиліть 
боярчани виносять на смітники 
увесь непотріб: холодильники, 
дивани, гілля, колючий дріт, 
шини тощо. Таке крупно габа-
ритне сміття виносити на май-
данчики заборонено. 

На найближчій сесії за-
плановано виділити 100 тис. 
грн. на спеціальну програму 
заохочення громадян конт-
ролювати несанкціоноване 
викидання сміття. Ця програ-
ма дозволить зацікавити жи-
телів долучитися до роботи на 
користь міста, дбати про його 
чистоту. Давайте за чистотою 
стежити всією громадою, а не 
перекладати цей обов’язок на 
Боярський міський патруль 
чи комунальників. 

Я впевнений, що знайдуть-
ся активні громадяни, які за 
певні кошти зможуть відсте-
жувати дотримання порядку 
на сміттєвих майданчиках 
міста. Всі ці дії будуть від-
критими, інформація стане 
доступною в соціальних ме-
режах для того, щоб усі знали, 
що безконтрольно викидати 
сміття в Боярці заборонено». 

СЛОВО МЕРА

ОЛЕКСАНДР ЗАРУБІН:«І ХОЧЕМО, 
І МОЖЕМО. ТА МУСИМО ЧЕКАТИ»

СУБОТНІй ЯРМАРОК 27 СЕРПНЯ ВІДМІНЯЄТьСЯ
Згідно з розпорядженням міського голови Олександра Зарубі-

на № 02-14/194 від 16 серпня 2016 року, у зв’язку з проведенням 
27 та 28 серпня 2016 року Першого всеукраїнського фестивалю 
народного мистецтва «Родина» у парку ім. Шевченка та керуючись 
пп. 8 п. а) ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», проведення ярмарку 27.08.2016 року за адресою: 
м. Боярка, вул. Молодіжна – вул. Б. Хмельницького відміняється.
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Всі, хто користується цен-
тралізованими водопровідними 
і каналізаційними мережами, 
мають робити це легально, з 
дотриманням чинних вимог. 
Самовільне підключення може 
призвести до перевантаження 
мереж, розбалансування і вихо-
ду з ладу обладнання. Крім того, 
це призводить до надмірних    
витрат КП «Боярка-Водоканал» і 
потреби підвищення тарифу для 
всіх інших, легальних користу-
вачів-абонентів.

Процедура і специфіка пра-
вовідносин між абонентами 
та КП «Боярка-Водоканал» 
визначається Правилами ко-
ристування системами центра-
лізованого комунального водо-
постачання та водовідведення 
в населених пунктах України, 
які затверджені наказом Мініс-
терства з питань ЖКГ України           
№ 190 від 27.06.2008 р.

Ті, хто поважає закон, ма-
ють спочатку отримати ТУ 
(технічні умови на підключен-
ня, видаються технічним відді-
лом КП «Боярка-Водоканал»), 
виготовити і погодити проект 
підключення, здійснити під-
ключення, з підписанням від-
повідного акта за участі фахів-
ця від Водоканалу. 

Після цього необхідно під-
писати договір з КП «Боярка-
Водоканал» про надання відпо-
відних послуг (водопостачання, 
водовідведення, або водопоста-
чання + водовідведення).

Ті, хто раніше не викона-
ли таких вимог, впродовж літа 

КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ» ПОВІДОМЛЯЄ
мали можливість без наслідків 
повідомити про це Водоканал 
і, за його сприянням, вигото-
вити необхідні документи та 
підписати договір (набути ста-
тусу абонента). Всі інші мають 
пройти перевірку, яку прово-
дить КП «Боярка-Водоканал», 
з метою виявлення нелегальних 
підключень. Перешкоджання 
такій перевірці — є неправомір-
ною дією. Санкції за самовіль-
не підключення і користування 
централізованими мережами 
залежать від виду порушення. 

Доволі поширеним пору-
шенням є користування альтер-
нативним джерелом водопоста-
чання (власною свердловиною) 
із водовідведенням у централізо-
вану систему каналізації. Якщо 
ви належите до таких, то знайте, 
ви маєте встановити лічильник 
на воду, яка заходить в будинок 
і сплачувати тільки за водовідве-
дення. Бажано зробити це якомо-
га скоріше, доки це порушення 
не виявлене самим Водоканалом, 
бо санкції доволі суттєві. 

Сумлінні платники та доб-
росовісні споживачі мають бути 
зацікавлені у виявлені безоб-
лікових підключень до мереж, 
оскільки все, що не буде стягне-
не з нелегалів, буде покладене 
на їх плечі. Кошти Водоканалу 
формуються з коштів, сплаче-
них абонентами, державна під-
тримка відсутня.

Контактна інформація є у 
платіжних квитанціях: 

(04598) 46-966 — відділ збуту; 
(04598) 41-953 — виробничо-
технічний відділ.

З 90-РІЧНИМ ЮВІЛЕЄМ, ВЕТЕРАНЕ!

У дворі гостинного обійстя 
було багатолюдно й гамірно, 
одні гості вже від’їжджали, інші 
лише прибули привітати сиво-
чолого ветерана. Племінник 
ювіляра, Микола Васильович, 
охоче розповів, що Григо-
рій Март’янович, уродженець         
Вінничини, села Нападівка 
Липовецького району, зростав 
у багатодітній сім’ї, яка з діда-
прадіда мала міцний корінь і 
зв’язок із землею. 

Привітати брата з 90-річчям 
із рідного села приїхала 86-річна 
сестра із сім’єю. Саме на Віннич-
чині розпочався не трудовий, а 
військовий шлях Григорія. Він, 
ще зовсім юним хлопцем, пішов 
на фронт. Всупереч заявам сум-
нозвісного керівника, що СРСР 
виграв би війну й без україн-
ців, Григорій Процюк, звільняв                 
Москву від фашистів. 

Пройшовши весь важкий 
воєнний шлях й залишивсь жи-

вим, вже після війни він одразу 
додому не повернувся, оскільки 
ще 5 років служив у Японії, по-
тім усе своє трудове життя про-
працював кранівником на заво-
ді ім. Антонова. Зараз Григорій 
Март’янович проживає разом з 
онучкою Анастасією та її сім’єю, 
підростає правнучка Іринка.

Про ювіляра було сказано 
багато теплих слів та побажань, 
оскільки він людина скром-
на, має світлий розум і пам’ять, 
дуже переймається нашими не-
простими реаліями в країні, але, 
як у багатьох у цьому віці, під-
водять ноги. Нещодавно Григо-
рій Март’янович переніс склад-
ну операцію, тому побажання 
міцного здоров’я йому якраз 
зовсім не завадять. 

Тож многих літ, Вам, ветера-
не, вдячність і шана за прожиті 
роки!

Ольга Городня

Можливо й банальною вже видається популярна колись фраза: 
«Життя прожити — не поле перейти». Але коли підводиться символічна 
риска буття, мимоволі згадується усе перейдене й прожите на довго-
му віку. Не кожному у наш буремний час щастить перейти 90-річну 
межу, та ще й бути в оточенні не лише близьких людей, але й однодум-
ців. І, на щастя, такі люді є серед нас. Це — боярчанин, ветеран Дру-
гої Світової війни Григорій Март’янович Процюк. Саме на Спаса, 19 
серпня, Григорія Маркіяновича привітали з його славним ювілеєм за-
ступник міського голови Тетяна Кочкова та представники Боярської 
міської організації інвалідів війни, Збройних Сил і учасників бойових 
дій на чолі з головою Володимиром Нурищенком.

З 20 серпня ПАТ «Київоблгаз» 
починає комплекс заходів щодо 
ліквідації заборгованості насе-
лення за газ.

Через значні борги спожива-
чів, під загрозою опиняється за-
безпечення стабільної та безпеч-
ної доставки газу споживачам 
під час опалювального сезону.

У разі несплати боргу:
• у споживача буде відключе-

но газ;
• борг буде стягнуто через 

суд (додатково боржник сплачує 
штрафні санкції та судовий збір);

• за наявності судового рі-
шення, квартира, земельна ді-
лянка можуть бути виставлені на 
торги державним виконавцем.

«КИЇВОБЛГАЗ» ПОСИЛЕНО ВІДКЛЮЧАЄ БОРЖНИКІВ

РЕМОНТУЮТь ХІРУРГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ ЦРЛ
Голова РДА Мирослава Смір-

нова перевірила стан прове-
дення ремонтних робіт в хірур-
гічному відділенні Центральної 
районної лікарні. 

«Вже другий рік поспіль 
ми виділяємо серйозні кошти 
для розвитку сфери охорони 
здоров’я, тому є можливість 
проводити ремонтні роботи. 
Два роки тому в хірургію було 
страшно зайти, а сьогодні ми 
вже бачимо нові комфортні па-
лати з усіма зручностями. Спо-
діваюсь, що покращені умови 
перебування у лікарні також 
сприятиме одужанню», — зазна-
чила Мирослава Михайлівна.

Загалом ремонтні роботи 
у першій частині хірургічного 
відділення ЦРЛ планують пов-
ністю завершити вже в жовтні.

Київською обласною служ-
бою зайнятості особлива увага 
приділяється впровадженню но-
вих підходів до вирішення про-
блем зайнятості учасників бойо-
вих дій на сході України.

У 2016 році 22 особи із числа 
учасників АТО започаткували 
власну справу. Найчастіше для 
реалізації власного підпри-
ємницького таланту обирають 
сфери сільського господарства, 
роздрібної торгівлі, ремонту ав-
тотранспорту тощо.

З початку року до служби 
зайнятості Київської області 
звернулись 1823 особи з числа 
демобілізованих військовос-
лужбовців, які брали участь в 
антитерористичній операції на 
сході України, з них 278 осіб 
працевлаштовані за сприян-
ня служби зайнятості, 54 осо-
би обрали військову службу за 
контрактом у Збройних Силах 
України.

За рахунок виплати ком-
пенсації роботодавцю в розмі-
рі єдиного соціального внеску 
службою зайнятості працевлаш-
товані 3 особи даної категорії. 
Пройшли професійне навчання 
за направленням служби зайня-
тості 63 особи з числа демобілі-
зованих військовослужбовців, 
44 з них вже працевлаштовані.

Законом України «Про вне-
сення змін до статті 14 Закону 

України «Про зайнятість насе-
лення» щодо додаткових гаран-
тій у сприянні працевлашту-
ванню учасників бойових дій, 
які брали безпосередню участь 
в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення» від 
07.07.2016р. №1436-VIII вне-
сено зміни до статті 14 Закону 
України «Про зайнятість насе-
лення». Закон набирає чиннос-
ті з 30.08.2016 року.

«Цей Закон спрямований 
на поліпшення соціального за-
хисту учасників антитерорис-
тичної операції, — повідомив 
в. о. директора Київського об-
ласного центру зайнятості Де-
нис Дармостук. — Реалізація 
положень Закону сприятиме 
працевлаштуванню учасників 
АТО, оскільки відповідно до 
статті 26 Закону України «Про 
зайнятість населення» робото-
давцю, який працевлаштує на 
нове робоче місце за направ-
ленням Державної служби за-
йнятості зазначених осіб стро-
ком не менше ніж на два роки, 
щомісяця компенсуються фак-
тичні витрати у розмірі єдиного           
внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування.

За більш детальною інфор-
мацією звертайтесь до Київ-
ського обласного центру зайня-
тості за телефоном: 

(044) 559-22-38

НА КИЇВЩИНІ 22 
ДЕМОБІЛІЗОВАНИХ ІЗ ЗОНИ 
АТО СТАЛИ ПІДПРИЄМЦЯМИ

У зв’язку з цим, просимо 
споживачів газу погасити існу-
ючу заборгованість та в подаль-
шому контролювати своє спо-
живання та свої оплати.

Сплатити за газ можна у від-
діленні будь-якого банку або 
онлайн через свій Особистий 
кабінет на сайті 104.ua
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23 серпня біля приміщення 
Боярської міської ради відбулись 
урочистості з нагоди Дня Держав-
ного прапора України. 

Урочистості очолили голова 
Києво-Святошинської районної 
державної адміністрації Мирос-
лава Смірнова та Боярський місь-
кий голова Олександр Зарубін. 

«Державний прапор 
об’єднує український народ», — 
наголосила у своєму зверненні 
Мирослава Михайлівна. Най-
дорожчим оберегом назвав дер-
жавний прапор міський голова 
Олександр Зарубін. Під звуки 
ще одного символу України 
Державного гімну було піднято 
синьо-жовте знамено. 

ПРАПОР ОБ’ЄДНУЄ 

24 серпня в парку Перемоги 
Боярка разом з усією країною, 
святкувала 25 річницю Незалеж-
ності України.

Цього року Боярка відмо-
вилася від помпезного свят-
кування. Адже на сході нашої 
держави тривають бойові дії. 
Тому з ініціативи Боярської 
міської ради було проведено 
патріотичний захід за участі 
сучасних боярських героїв – 
учасників АТО. 

Молитву за Україну очолив 
митрофорний протоієрей, на-
стоятель Свято-Покровської 
парафії УАПЦ Димитрій При-
сяжний. 

З величезним прапором 
України урочистою ходою про-
йшли сьогоднішні герої – бійці 
АТО. Гімн України виконали 
разом всі присутні. Хвилиною 
мовчання вшанували пам’ять 
воїнів Другої Світової війни. 
Міський голова Олександр За-
рубін привітав всіх присутніх 
з 25 річницею Незалежності 
України та від імені жителів міс-
та щиро подякував і вклонився 
боярчанам – учасникам АТО.

Біля символічного 
пам’ятного знаку Героям Не-
бесної Сотні було закладено ка-
линову Алею Героїв, яка стане 
ще одним шанованим місцем у 
Боярці. 

ДЕНь НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ: 
КАЛИНОВА АЛЕЯ І ДОПОМОГА БІйЦЯМ

У концертній програмі взя-
ли участь вихованці студії «Зо-
репад» Боярського будинку 
культури, студій «Перлина», 
«Діамант», «Ритми» ЦТМ «Обе-
ріг», міської школи мистецтв, 
народний аматорський хор ве-
теранів праці «Надія». 

А завершили святкову кон-
цертну програму пісні у вико-
нанні солістки народного ама-
торського ансамблю «Сузір’я» 
Тетяни Мисніченко

Відзначення 25 річниці Не-
залежності України носило па-
тріотичний зміст. Під час орга-
нізованих майстер-класів охочі 
могли виготовити обереги та 
розмалювати гільзи. 

У рамках акції «Передай 
воду захиснику» було зібрано 
понад 150 л води у пластикових 
плашках. 

Також відбувався збір коштів 
для потреб бійців АТО, зокрема – 
на бензопилу для 131-го окремого 
розвідувального батальйону ЗСУ. 
Було зібрано 3 275 грн.

Багато присутніх від малого 
до старого скористалися мож-
ливістю вплести стрічку у мас-
кувальну сітку. 

Можна було ще й відвідати 
імпровізований тир, щоб по-
тренуватися влучно стріляти. 

Фінальним акордом став пе-
регляд фільму «Поводир». Напри-
кінці показу до парку Перемоги 

зовсім несподівано завітав – на 
велосипеді і з бандурою! – кобзар, 
бандурист та лідер гурту старо-
винної музики «Хорея Козацька» 
Тарас Компаніченко. 

Але цей візит не був випад-
ковим. Адже саме пан Тарас зі-

грав в «Поводиреві» незрячого 
бандуриста. А до парку Пере-
моги він привіз пісню з кіно-
фільму, яка під час зйомок була 
записана ледь чи не з першого 
дубля! 

Радіслав Кокодзей
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25 серпня Боярка приймала 
шановних гостей: членів колегії 
Києво-Святошинської районної 
держадміністрації, представни-
ків Києво-Святошинської район-
ної ради, керівників структурних 
підрозділів адміністрації, голів 
органів місцевого самовряду-
вання, представників громад-
ськості району. 

Проведення виїзних засі-
дань колегії Києво-Святошин-
ської райдержадміністрації – це 
одна з традицій району, яка 
допомагає представникам міс-
цевої та районної влади краще 
ознайомитись з особливостями 
і проблематикою окремих насе-
лених пунктів району. 

Засідання колегії відбулось 
у приміщенні Боярського місь-
кого будинку культури. Голо-
вував перший заступник голо-
ви Києво-Святошинської РДА 
Артем Кошик. Місце у президії 
зайняли: заступник голови РДА 
Михайло Лєзнік, заступники 
голови Києво-Святошинської 
райради Олександр Однорома-
ненко та Дмитро Густинський, 
а також Боярський міський го-
лова Олександр Зарубін. 

Одне з питань порядку ден-
ного засідання колегії – про ви-
конання делегованих повнова-
жень органів виконавчої влади 
виконкомом Боярської міської 
ради. Забігаючи наперед, хоче-
мо зауважити, що робоча група 
РДА, яка перевіряла виконком 

Боярської міської ради, дуже 
високо оцінила його роботу. 

На початку засідання перед 
присутніми зі вступним сло-
вом виступив міський голова 
Олександр Зарубін. До речі, це 
перше виїзне засідання колегії 
РДА, яке відбулось у Боярці за 
каденції Олександра Зарубіна 
та його команди.

Міський голова щиро при-
вітав гостей міста з 25 річницею 
Незалежності України. І наго-
лосив, що цей рік також юві-
лейний для Боярки. Адже саме 
у грудні 2016 виповнюється 60 
років з дня отримання Бояркою 
статусу міста районного підпо-
рядкування. 

Олександр Зарубін розповів, 
що на сьогодні у Боярці прожи-
ває майже 36 тис. осіб. Терито-
рія міста складає 834 га. В ад-
міністративних межах Боярки 
перебуває 2 979 га земель.

Як повідомив міський го-
лова, основні ідеї щодо стра-
тегічного сталого розвитку 
міста зафіксовано у головному                   
програмному документі жит-
тєдіяльності Боярки – Про-
грамі соціально-економічного 
та культурного розвитку міста 
Боярка на 2016 рік та найближ-
чі роки. Серед основних визна-
чено стратегічні пріоритети: 

Добре врядування Європей-
ського зразка;

Сприятливе бізнес-середо-
вище, сучасна місцева еконо-
міка;

Високі соціальні стандарти 
життя;

Рекреаційний центр столиці 
та пристоличного регіону.

Об’єднуючи для вирішення 
цих завдань ресурси громади та 
приватні ініціативи, місто праг-
не перебудувати свої культурні 
та природно-кліматичні над-
бання в один із напрямів сучас-
ної рекреаційної індустрії. 

Відомо, що основою роз-
витку міста є його Генераль-
ний план. Нині Боярка живе 
за Генеральним планом 1971 
року. На сьогодні, проектним 
інститутом «ДІПРОМІСТО» ім. 
Ю. М. Білоконя завершується 
розроблення містобудівної до-
кументації «Про внесення змін 
до проекту Генерального плану 
м. Боярка». 

Розпорядженням від 23.11.2015 
року за № 02-14/175, затверджено 
новий склад робочої групи з ро-
боти над проектом генерального 
плану міста. 

«Робочою групою роз-
глянуто та направлено на 
доопрацювання розробни-
ку містобудівної документа-
ції низку пропозицій та за-
уважень. Остаточний варіант 
Генерального плану міста 
скоро буде готовий. Сподіває-
мося, що за підтримки район-
ної ради та районної адміні-
страції ще до кінця цього року 
Боярка буде з новим Генераль-
ним планом», – підкреслив 
Олесандр Зарубін. 

Далі міський голова тор-
кнувся теми земельних відно-
син. Так, затверджено Прог-
раму регулювання та розвитку 
земельних відносин на тери-
торії Боярки на 2016 рік та за-
мовлено земельний аудит. Роз-
почато роботи з встановлення 
меж міста, що дасть можливість 
створити повноцінне життє-
ве середовище та сприятливі 
умови для територіального роз-
витку, з урахуванням інтересів 
територіальної громади м. Бо-
ярка, ведення контролю за ви-
користанням і охороною земель, 
ефективного та раціонального 
використання земель комуналь-
ної власності міста, зменшить 
кількість земельних спорів із су-
сідніми населеними пунктами.

З метою встановлення роз-
міру та надання статусу парка 
(земель рекреаційного призна-
чення), проводиться інвентари-
зація земель зелених насаджень 
міського парку Перемога, та-
кож розпочато попередній збір 
планово-картографічних мате-
ріалів на територію Нового кла-
довища та очисних споруд. 

У місті започатковано та ре-
алізується проект «Відкрита та 
прозора влада». Концепції вла-
ди як партнера громадськості, 
прозорого формування та ви-
трачання міського бюджету, на-
лагодження зворотного зв’язку 
влада-громада через впровад-
ження системи електронного 
урядування – основні засади 
діяльності місцевого самовря-
дування Боярки. 

Вже з березня 2016 року 
успішно використовується ре-
сурс «ProZorro», що дає мож-
ливість значно економити                   
бюджетні кошти на державних 
закупівлях. 

Виділено кошти на реалі-
зацію проекту впровадження 
електронного урядування та 
оголошено конкурс на створен-
ня і впровадження офіційного 
веб-порталу Боярської міської 
ради, системи автоматизовано-
го голосування депутатів, сис-
теми електронного документо-
обігу (СЕД) міської ради.

Ці сервіси проходять тестові 
випробування й найближчим 
часом будуть впроваджені до 
системи роботи місцевої влади. 
Реалізація цього проекту стане 
першим подібним інновацій-
ним проектом на Київщині й 
дасть можливість залучати ак-
тивну громадськість до безпо-
середнього управління міськи-

КОЛЕГІЯ РДА ВІДБУЛАСь У БОЯРЦІ ми справами. 
Найближчим часом в Бо-

ярці запрацює центр надання 
адміністративних послуг, що 
зможе обслуговувати не тільки 
городян, а й жителів прилеглих 
територій. Для цього уже прий-
нято рішення Боярської міської 
ради, створено відповідні відді-
ли, організовано та проведено 
конкурс на заміщення вакант-
них посад, знайдено належне 
приміщення у якому розпочато 
ремонт. Сподіваємося, що до 
кінця року цей сервіс запрацює 
на повну силу. 

«Реалізація згаданих проек-
тів лише незначна частина зу-
силь Боярської міської ради та 
її виконавчого комітету, спря-
мованих на розвиток міста. 

Основним спонукальним 
мотивом нашої діяльності є 
створення умов для проведен-
ня добровільного об’єднання 
сусідніх територіальних гро-
мад у єдину боярську грома-
ду та формування критичної 
маси людей, які стануть руші-
єм змін і будуть спроможними 
здійснити трансформацію як 
Боярки, так і України.

Це той шлях, на який ми 
стали майже рік тому і який, 
спільно з громадою, маємо здо-
лати», – підсумував Олександр 
Зарубін.

Члени колегії розглянули 
ряд питань порядку денного. 
Зокрема, про підсумки ви-
конання та внесення змін до 
Програми економічного, со-
ціального і культурного роз-
витку Києво-Святошинського 
району за І півріччя 2016 року; 
про виконання районного                 
бюджету за І півріччя 2016 
року; про готовність загально-
освітніх та дошкільних закла-
дів Києво-Святошинського 
району до нового 2016-2017 
навчального року.

Після завершення засідан-
ня колегії її учасники відвідали 
завод «Вентс». Заступник ди-
ректора з виробництва Олексій 
Радер ознайомив гостей з під-
приємством та продукцією, яку 
воно виробляє. «Вентс» – ви-
знаний лідер вентиляційного 
виробництва. Цей заслужений 
статус підтверджують визна-
ння партнерів і споживачів по 
всьому світу, більше 50 міль-
йонів одиниць реалізованої 
продукції і почесне членство 
в найбільших світових асоціа-
ціях – експертах кліматичної 
галузі.

ДЕМОГРАФІЯ
Станом на 1 червня 2016 року населення міста складає 35 

537 осіб, із них постійного населення – 34 114.
Станом на 1 серпня з початку 2016 року в місті народилось 

304 дитини, це на 102 дитини менше, ніж за цей період 2015 року.
Померло 397 осіб (на 48 менше ніж відповідний період 

минулого року).
Зареєстровано 314 шлюбів, що на 61 менше, ніж за цей 

період 2015 року.

ПРОМИСЛОВІСТь
Основні бюджетоутворюючі підприємства: ВРТП «Укр-

газенергосервіс», ДК «Укртрансгаз», філія управління 
«Укргазтехзв’язок», філія УМГ «Київтрансгаз» ДК «Укртрансгаз».

Вагомий потенціал міста формують ПрАТ «Вентс», ЗАТ 
«БМУ-33», ТОВ «Металеві меблі», ДП «Метрологічний 
центр» та інші.

ТОРГІВЛЯ, ПОБУТ
На території міста функці-

онують: 
аптеки – 9; банки – 5; ринки – 
2; торговельні центри – 4; мага-
зини продуктові – 58; магази-
ни промислові – 47; кафе – 10; 
салони, фітнес, перукарні – 14; 
АЗС – 3; готелі – 3.

ТРАНСПОРТ
Функціонують три місь-

кі автобусні маршрути                                                                 
(№ 1, 3, 4) та сім примісь-
ких (№ 825, 812, 720, 369, 
796, 742). Працює соціаль-
ний некомерційний міський 
маршрут № 5, призначений 
для перевезення пільгових 
категорій громадян в межах 
міста.

БОЯРКА У ЦИФРАХ І ФАКТАХ
(за результатами перевірки робочою групою Києво-Святошин-

ської РДА виконання делегованих повноважень органів виконавчої 
влади виконкомом Боярської міської ради)

АКТУАЛьНО
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Про внесення змін до по-
ложення про «Порядок пайової 
участі у розвитку інженерно-
транспортної та соціальної інфра-
структури м. Боярка»

Керуючись Законами Украї-
ни «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні» та «Про регулю-
вання містобудівної діяльності», 
та «Про засади державної регу-
ляторної політики у сфері гос-
подарської діяльності», —
БОЯРСьКА МІСьКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до положен-
ня про «Порядок пайової участі 
у розвитку інженерно-тран-
спортної та соціальної інфра-
структури м. Боярка» згідно з      
додатком 1, а саме:

• п. 1.1. Цей Порядок роз-
роблено на підставі Законів 
України «Про місцеве само-
врядування в Україні», «Про 
регулювання містобудівної ді-
яльності»;

• п. 3.2. Для замовників, ко-
шторисна вартість будівництва 
об’єктів яких визначена згідно 
з ДБН, стандартами та пра-
вилами, розмір пайової участі 
(внеску) замовника у розвиток 
інженерно-транспортної та со-
ціальної інфраструктури м. Бо-
ярка встановлюється у розмірі:

1) 10 відсотків загальної ко-
шторисної вартості будівництва 

БОЯРСьКА МІСьКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ 

чергової 16 сесії      
РІШЕННЯ № 16/483

вд 18 серпня 2016 року   м. Боярка

об’єкта — для нежитлових буді-
вель та споруд;

2) 4 відсотки загальної кош-
торисної вартості будівництва 
об’єкта — для житлових будинків.

• п. 4.1. До пайової участі у 
створенні і розвитку інженер-
но-транспортної та соціальної 
інфраструктури м. Боярка не 
залучаються замовники, у разі 
здійснення будівництва:

1) об’єктів будь-якого при-
значення на замовлення дер-
жавних органів або органів 
місцевого самоврядування за 
рахунок коштів державного або 
місцевих бюджетів; 

2) будівель навчальних зак-
ладів, закладів культури, фізич-
ної культури і спорту, медично-
го і оздоровчого призначення; 

3) будинків житлового фон-
ду соціального призначення та 
доступного житла; 

4) індивідуальних (садиб-
них) житлових будинків, садо-
вих, дачних будинків загаль-
ною площею до 300 квадратних 
метрів, господарських споруд, 
розташованих на відповідних  
земельних ділянках; 

5) об’єктів комплексної за-
будови територій, що здійсню-
ється за результатами інвести-
ційних конкурсів або аукціонів; 

6) об’єктів будівництва, за 
умови спорудження на цій зе-
мельній ділянці об’єктів соці-
альної інфраструктури; 

7) об’єктів, що споруджу-
ються замість тих, що пошкод-
жені або зруйновані внаслідок 

надзвичайних ситуацій техно-
генного або природного харак-
теру; 

8) об’єктів, передбачених 
Державною цільовою програ-
мою підготовки та проведення 
в Україні фінальної частини 
чемпіонату Європи 2012 року з 
футболу за рахунок коштів ін-
весторів; 

9) об’єктів інженерної, 
транспортної інфраструктури, 
об’єктів енергетики, зв’язку та 
дорожнього господарства (крім 
об’єктів дорожнього сервісу);

10) об’єктів у межах індус-
тріальних парків на замовлення 
ініціаторів створення індустрі-
альних парків, керуючих ком-
паній індустріальних парків, 
учасників індустріальних пар-
ків.

• п. 2.5 додатку № 3. Ко-
шторисна вартість інженерних 
мереж та/або об’єктів інженер-
но-транспортної та соціальної 
інфраструктури, побудованих 
Замовником поза межами його 
земельної ділянки, підтверджу-
ється державною експертизою 
за рахунок Замовника.  

2. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови згід-
но з розподілом обов`язків та на 
постійну депутатську комісію з 
питань житлово-комунального 
господарства, енергозбережен-
ня, благоустрою міста, кому-
нальної власності.
МІСьКИй ГОЛОВА             О. О. ЗАРУБІН

Про прийняття до комунальної 
власності територіальної громади      
м. Боярка спортивних споруд, що 
знаходяться на території міського 
стадіону «Зеніт» за адресою: м. Бояр-
ка, вул. Молодіжна, 5-б

Керуючись Законом України 
«Про місцеве самоврядування в 
Україні», рішенням Києво-Свя-
тошинської районної ради Київ-
ської області від 9 червня 2016 року                                                                                          
№ 138-10-VII «Про передачу 
об’єктів спільної власності терито-
ріальних громад сіл, селища, міст 
Києво-Святошинського району 
у комунальну власність територі-
альної громади м. Боярка» та, вра-
ховуючи рекомендації постійної 
депутатської комісії з питань жит-
лово-комунального господарства, 

БОЯРСьКА МІСьКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ 

чергова 16 сесія      
РІШЕННЯ № 16/482

від 18 серпня 2016 року  м. Боярка

Про передачу нежилих будівель з 
балансу комунального підприємства 
«Боярка-Водоканал» на баланс вико-
навчого комітету Боярської міської 
ради за адресою: м. Боярка, вул. Ки-
ївська, 26

Відповідно до Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядування 
в Україні», розглянувши лист в. о. 
директора КП «Боярка-Водоканал» 
С. М. Хижняка від 10.08.2016 р. № 
02-9/1798, — 

БОЯРСьКА МІСьКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Безоплатно передати з ба-

лансу комунального підприємства 
«Боярка-Водоканал» на баланс ви-

БОЯРСьКА МІСьКА РАДА
VI СКЛИКАННЯ

чергова 16 сесія
РІШЕННЯ № 16/484

від 18 серпня 2016 року  м. Боярка

конавчого комітету Боярської місь-
кої ради нежилі будівлі за адресою: 
м. Боярка, вул. Київська, 26.

2. Доручити виконавчому комі-
тету Боярської міської ради ство-
рити та затвердити склад комісії з 
передачі даних об’єктів.

3. Комісії в 30-ти денний термін 
підготувати та затвердити акт при-
ймання-передачі нежилих будівель 
за адресою: м. Боярка, вул. Київ-
ська, 26.

4. Рішення від 12 квітня 2016 
року № 7/294 «Про передачу на ба-
ланс основних засобів КП «Бояр-
ка-Водоканал» вважати таким, що 
втратило чинність.

5. Контроль за виконанням цьо-
го рішення покласти на заступника 
міського голови, відповідно до роз-
поділу обов’язків.
МІСьКИй ГОЛОВА                    О. О. ЗАРУБІН

енергозбереження, благоустрою 
міста, комунальної власності, —

БОЯРСьКА МІСьКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Прийняти до комунальної 

власності територіальної громади  
м. Боярка спортивних споруд, що 
знаходяться на території міського 
стадіону «Зеніт» за адресою: м. Бо-
ярка, вул. Молодіжна, 5-б.

2. Затвердити акт приймання-пе-
редачі від 5 серпня 2016 року.

3. Визначити балансоутриму-
вачем спортивних споруд, що зна-
ходяться на території міського ста-
діону «Зеніт» за адресою: м. Боярка, 
вул. Молодіжна, 5-б, Комунальне 
підприємство «Боярська ДЮСШ».

4. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на заступ-
ника міського голови згідно з роз-
поділом обов’язків та на постійну 
депутатську комісію з питань жит-
лово-комунального господарства, 
енергозбереження, благоустрою 
міста, комунальної власності.
МІСьКИй ГОЛОВА                      О. О. ЗАРУБІН

Відповідно до Бюджетного 
та Податкового кодексів Укра-
їни доходи загального фонду 
міського бюджету формуються 
за рахунок власних і закріпле-
них загальнодержавних подат-
ків і зборів, субвенції з район-
ного бюджету на утримання 
дошкільних та клубних закладів. 

ДОХОДИ
Станом на перше півріччя 

2016 року доходи загального 
фонду міського бюджету вико-
нані на суму 40 023,7 тис. грн., 
що становить 114,3 % до пла-
нових показників за 1 півріччя 
2016 року (план 35 029,9 тис. 
грн.), в. т. ч. субвенція з район-
ного бюджету на утримання до-
шкільних та клубних закладів — 
16 639,92 тис. грн. (план 16 639,9 
тис. грн.). У порівнянні з 2015 
роком спостерігається позитив-
на тенденція росту дохідної час-
тини міського бюджету

Провівши порівняльний 
аналіз виконання доходів місь-
кого бюджету загального фон-
ду м. Боярка за перше півріччя 
2015  та 2016 років (бюджетна 
база яких є фактично однако-
вою), отримаємо такі данні. 

Так, якщо податкові надход-
ження у першому півріччі 2015 
року склали 13 661 333,22 грн., 
то за аналогічний період 2016 
року такий самий показник ста-
новив 19 807 225,28 грн. (при 
плані 15 692 720,00), що склало 
перевиконання надходжень на 
126,2 %. 

Порівняння неподаткових 
надходжень до міського бюдже-
ту також вказує на позитивну 
динаміку. Так, якщо у першому 

півріччі 2015 році таких надход-
жень було на суму 876 184,32 
грн. то у 2016 році цей показник, 
при планові у 2 697 300,00 грн., 
склав 3 576 611,83 грн., що при-
несло перевиконання на 132%.

Відповідно, позитивну ди-
наміку до зростання має і освіт-
ня субсидія.

За показниками півріччя 
у 2016 році одним із основних 
джерел наповнення загального 
фонду міського бюджету є:

єдиний податок з юри-
дичних та фізичних осіб — 10 
379,40 тис. грн. (план 7 440,00 
тис. грн., 139,5%); податок на 
майно, який відповідно до вне-
сених змін включає: податок на 
нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, плату за зем-
лю та транспортний податок —                                                                                       
6 965,80 тис. грн. (план —                                                                                      
5 607,76 тис. грн. 124,22 %); 
плата за надання адміністратив-
них послуг— 1 326,05 тис. грн. 
(план — 949,00 тис. грн., 139,73 
%); державне мито  — 1 752,80 
тис. грн. (план — 1 318,80 тис. 
грн., 132,90 %) 

Таким чином, проведений 
аналіз вказує на те, що най-
більшим джерелом власних та 
закріплених доходів міського 
бюджету в 2016 році є місцеві 
податки (єдиний податок та по-
даток на майно), що формують 
майже 74% доходів загального 
фонду міського бюджету.

Неподаткові надходження 
за звітний період отримані в 
сумі 3 576,6 тис. грн. (за відпо-
відний період 2015 року — 876,2 
тис. грн.). Значне зростання 
відбулось за рахунок надхо-
джень плати за надання ад-
міністративних послуг — за 1 
півріччя 2016 року надійшло 1 
326,1 тис. грн. (118,3 тис. грн. за 
відповідний період 2015 року) 
та надходжень від державного 
мита, що склали 1 752,8 тис. грн. 

(247,2 тис. грн. за відповідний 
період 2015 року). 

Порівняльний аналіз за-
свідчив, що зростання неподат-
кових надходжень у 2016 році 
склало понад 843%!!! Тому, саме 
у цьому сегменті міського бюд-
жету, виконавчому комітету 
слід шукати додаткові ресурси 
росту. 

Станом на перше півріч-
чя 2016 року до спеціального 
фонду міського бюджету на-
дійшло 1 805,7 тис. грн. Серед 
них, податкові надходження 
до спеціального фонду станов-
лять 57,1 тис. грн. в тому числі 
бюджет розвитку м. Боярка —                                                                           
41,4 тис. грн. (пайові внески на 
розвиток інфраструктури міста).

Неподаткові (власні) над-
ходження до спеціального 
фонду, які формуються за ра-
хунок надходжень від батьків-
ської плати за харчування та 
платних послуг будинку культу-
ри  становлять 1 748,6 тис. грн.

Таким чином, всього дохо-
ди міського бюджету за 1 пів-
річчя 2016 року збільшилися 
у порівнянні з аналогічним 
періодом 2015 року на 40% та 
у грошовому вимірі склали          
41 829,4 тис. грн. 

ВИДАТКИ
За звітний період видатки 

загального фонду міського бюд-
жету склали 26 296,4 тис. грн. 

Найбільша стаття видатків 
міського бюджету у першому 
півріччі 2016 року припадає на 
фінансування ДНЗ міста. Про-
те, варто зазначити, що фінан-
сування ДНЗ міста та Будинку 
культури здійснюється за раху-
нок коштів субвенції з район-
ного бюджету на утримання до-
шкільних та клубних закладів.

Загалом, за рахунок кош-
тів освітньої субвенції на ви-
плату заробітної плати для 
ДНЗ використано — 7 225,20 

тис. грн., на оплату енергоно-
сіїв та комунальних послуг —                                                                                      
1 967,4 тис. грн., на харчування —                                                                                          
1 233,1 тис. грн.

Із загальної суми субвенції 
на виплату заробітної плати для 
Будинку культури використано 
439,1 тис. грн., на оплату енерго-
носіїв та комунальних послуг — 
83,6 тис. грн. 

Основні видатки у першо-
му півріччі 2016 року виконав-
чим комітетом спрямовано на 
дотацію житлово-комуналь-
ному господарству — 4 329,82 
тис. грн, благоустрій міста —                   
3 993,77 тис. грн, соціальний 
захист населення — 476,95 
тис. грн. та утримання органів 
місцевого самоврядування —                                                                    
3 733,10 тис. грн. 

У цьому розрізі варто за-
значити, що за аналогічний 
період 2015 року така сума ста-
новила 3 245,190 тис. грн. Про-
те, якщо врахувати збільшення 
мінімальної заробітної плати 
та інших видатків, гарантова-
них державою на оплату праці 
у 2016 році, то при порівнянні з 
2015 роком, ця стаття на поточ-
ний період була б меншою на 
2%. Це при тому, що виконав-
чим комітетом проведено влас-
ну структурну реорганізацію та 
збільшується кількість відділів, 
які так необхідні для проведен-
ня реформування системи міс-
цевого самоврядування в умо-
вах децентралізації. 

Особливістю цього півріччя 
стало те, що у зв’язку із склад-
ними структурними змінами на 
підприємстві дотація КП «Бо-
ярка-водоканал» на оплату елек-
троенергії склала  4 000,0 тис. грн. 

Видатки спеціального фон-
ду міського бюджету за 1 півріч-
чя 2016 року склали 4 140,8 тис. 
грн., з них на харчування дітей у 
ДНЗ, за рахунок плати батьків — 
1 249,3 тис. грн. 

За звітний період  видат-
ки бюджету розвитку склали                 
2 868,4 тис. грн. 

Таким чином, видатки місь-
кого бюджету за 1 півріччя 2016 
року разом склали 30 737,2 тис. 
грн., що на 47,2% більше, ніж 
за аналогічний період 2015 року, 
що означає, що громада міста 
отримала майже на 50% коштів 
більше.

ІНВЕСТИЦІЇ
На виконання основних 

положень Програми соціаль-
но-економічного та культур-
ного розвитку м. Боярка на 
2016 рік та з метою розширен-
ня інвестиційної складової 
діяльності, виконавчим комі-
тетом проводиться значна ро-
бота щодо пошуку та залучен-
ня коштів з бюджетів різних 
рівнів. 

Так, у 2016 році, вперше 
в історії міста, завдяки нала-
годженню тісної співпраці та 
взаємодії з районною адмініс-
трацією та районною радою, з 
районного бюджету надійш-
ли значні кошти, а саме —                                              
11 592,272 тис. грн.

Виконавчим комітетом та 
особисто міським головою ве-
деться активна пошукова ро-
бота та залучаються кошти й з 
інших джерел. Так, за рахунок 
обласного бюджету розпочато 
утеплення фасаду та капіталь-
ний ремонт приміщення ДНЗ 
«Берізка» на суму  понад 1 200 
тис. грн.  

У другому півріччі 2016 року 
очікуються й інші додаткові 
надходження, що розширять 
можливості міського бюджету. 

Начальник відділу фінансів,
економічного розвитку та 
торгівлі

Н. І. Мусієнко

Звіт 
про стан виконання 

бюджету міста Боярка
за перше півріччя 2016 року
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Про затвердження Програми 
поетапного переходу населен-
ня на індивідуальне опалення у                
м. Боярка на 2016-2020 рр. 

Керуючись Законами 
України «Про місцеве само-
врядування в Україні», «Про 
теплопостачання», «Про жит-
лово-комунальні послуги», 
«Про комбіноване виробництво 
теплової та електричної енергії 
(когенерацію) та використання 
скидного енергопотенціалу», з 
метою підвищення ефектив-
ності та надійності функціону-
вання житлово-комунальних 
систем теплопостачання міс-
та, поліпшення якості жит-
лово-комунальних послуг з 
одночасним зниженням нера-
ціональних витрат, —
БОЯРСьКА МІСьКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму по-
етапного переходу населення 
на індивідуальне опалення у              
м. Боярка на 2016-2020 рр. згід-
но з додатком.

2. Виконавчому комітету, 
відповідним службам та органі-
заціям забезпечити виконання 
Програми.

3. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови за на-
прямком.
МІСьКИй ГОЛОВА            О. О. ЗАРУБІН 

Додаток                                                           
до рішення чергової 16 сесії                                                                         

Боярської міської 
ради VII скликання                                                                      

від 18 серпня 2016 р № 16/480

ПРОГРАМА
поетапного переходу населення 

на індивідуальне 
опалення у м. Боярка, на 2016-2020 рр. 

ЗАГАЛьНІ ПОЛОЖЕННЯ
Міська Програма поетап-

ного переходу населення на 
індивідуальне опалення у                                                       
м. Боярка (далі — Програма) 
розроблена відповідно до За-
конів України «Про теплопос-
тачання», «Про комбіноване 
виробництво теплової та елек-
тричної енергії (когенерацію) 
та використання скидного 
енергопотенціалу», «Про жит-
лово-комунальні послуги», з 
метою підвищення ефектив-
ності та надійності функціону-
вання житлово-комунальних 
систем життєзабезпечення 
населення міста, поліпшення 
якості житлово-комунальних 
послуг з одночасним знижен-
ням нераціональних витрат та 
втрат в системі централізовано-
го теплопостачання міста.

Виконання Програми пе-
редбачає оптимізацію системи 
опалення у місті, зменшення 
витрат та втрат енергоносіїв у 
житлово-комунальному госпо-
дарстві та системі централізо-
ваного теплопостачання міста, 
проведення ефективної енер-
гозберігаючої політики. 
ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ

На сьогодні енергозбере-
ження в галузі теплопостачання 
є не тільки економічно доціль-
ним кроком, але і необхідною 
умовою функціонування кому-
нального господарства в цій га-
лузі та забезпечення населення 
теплом. Разом із тим, за остан-
ній період накопичилося ряд 
проблем, які потребують вирі-
шення.

Перш за все, це технічні 
проблеми, пов’язані із фізич-
ним та моральним старінням 
обладнання, що використову-

БОЯРСьКА МІСьКА РАДА
VІI СКЛИКАННЯ

чергова 16 сесія
РІШЕННЯ № 16/480

від 18 серпня 2016 року  м. Боярка

ється, зменшенням обсягів ви-
робництва тепла. Обладнання 
для виробництва тепла (котли) 
є застарілим, приєднані наван-
таження значно менші опти-
мальних режимів виробництва, 
що зумовлює перевитрати па-
лива, відсутні засоби автомати-
зації та регулювання. Тепломе-
режі мають значні протяжності 
та малі питомі навантаження, 
теплоізоляція труб пошкодже-
на, а втрати досягають 50 %. 
Особливо проблемним є тепло-
постачання багатоквартирних 
будинків, яке запроектоване від 
локальних систем централізо-
ваного теплопостачання і ство-
рено в 70-80-х роках минулого 
століття — внутрішньобудин-
кові мережі теплопостачання 
не мають систем регулювання 
споживання теплової енергії, а 
встановлення індивідуального 
опалення призвело до відклю-
чення окремих споживачів і як 
наслідок, зменшення теплового 
навантаження нижче допусти-
мих рівнів з точки зору еконо-
мічної доцільності. 

Приведення системи цен-
тралізованого теплопостачання 
до сучасних техніко-економіч-
них вимог по ефективності та 
втратах вимагає значних капі-
таловкладень. 

Фінансовий стан КП 
«БГВУЖКГ», яке надає послу-
ги з централізованого опалення, 
залишається вкрай важким. 

Станом на 01.07.2016 р. за-
боргованість населення з опла-
ти послуг з теплопостачання 
становить 3 295 018, 56 грн. Це 
зумовлено тим, що тариф на 
теплопостачання не покриває 
вартості, а також заборгованіс-
тю з оплати за вже надані по-
слуги з теплопостачання певної 
частини населення. Тому є не-
безпека порушення безперебій-
ного теплопостачання з причин 
заборгованості. 

До початку опалювального 
сезону 2015-2016 рр. до комісії 
з питань відключення спожива-
чів від централізованого тепло-
постачання звернулося понад 
200 громадян.

Розвиток поквартирних 
систем опалення в місті набув 
значних масштабів На сьогод-
ні від системи централізовано-
го опалення вже відключилося 
близько 30 % її абонентів. Від-
ключення абонентів носить ха-
отичний характер. Як наслідок, 
у багатьох багатоповерхових бу-
динках централізовані системи 
постачають теплову енергію на 
опалення лише 3-5 % квартир, 
що призводить до значних за-
трат на транспортування тепла 
і втрат у мережах. 

Розвитку індивідуально-
го опалення сприяє державна 
цінова політика на ринку газу. 
Як наслідок, газ для населення 
значно дешевший, ніж газ для 
теплопостачальних організацій, 
тому індивідуальне (автономне) 
опалення є значно вигіднішим з 
економічної сторони, ніж цен-
тралізоване опалення.

У ситуації, що склалася, на-
явні в міста можливості фінан-
сування із міського, районного, 
обласного та державного бюд-
жетів є недостатніми для необ-
хідної докорінної модернізації 
системи централізованого те-
плопостачання для забезпечен-
ня економічно вигідного тепло-
постачання багатоквартирних 
будинків.

В останні роки КП 
«БГВУЖКГ» веде роботу по 
стягненню заборгованості в су-
довому порядку, однак чинний 
правовий механізм стягнен-
ня заборгованості не дозволяє 
стягнути її в повному обсязі. 

МЕТА ПРОГРАМИ
Мета Програми полягає у 

впровадженні в життя інно-
ваційних енергозберігаючих 
технологій, забезпеченні дос-
тупності індивідуального (ав-
тономного) опалення для на-
селення.

Реформування галузі про-
водиться з урахуванням ін-
тересів кожної конкретної 
людини та передбачає широке 
роз’яснення процесу і резуль-
татів реформ.

Для виконання поставлених 
завдань необхідно розробити 
механізми залучення в міське 
теплове господарство інвести-
ційних надходжень для вирі-
шення проблемних питань.

ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Основними завданнями 

Програми є:
1) Модернізація та рекон-

струкція систем теплопоста-
чання; 

заміна і модернізація газо-
вих котлів та обладнання в ко-
тельнях; 

ремонт та заміна трубопро-
водів теплових мереж на попе-
редньо ізольовані трубопрово-
ди.

2) Впровадження альтерна-
тивних джерел енергії та аль-
тернативних видів палива;

створення теплонасосних 
станцій для використання скид-
ної теплової енергії міських ка-
налізаційних стоків для потреб 
гарячого водопостачання та 
скидного теплового потенціалу 
промислових підприємств;

дообладнання та рекон-
струкція котелень, які працю-
ють на газі з метою переведення 
їх на місцеві види твердого па-
лива (вугілля, пелети, дрова);

використання нетрадицій-
них і відновлювальних джерел 
енергії, в т. ч. «позапікової» 
електроенергії, сонячної, біо-
маси. 

3) Оптимізація систем теп-
лопостачання шляхом децен-
тралізації; 

встановлення блочно-мо-
дульних котелень для окремих 
мікрорайонів;

приведення у відповідність 
наявних теплових потужностей 
до приєднаних навантажень, 
розукрупнення котелень і 
зменшення протяжності тепло-
вих мереж, переключення спо-
живачів теплової енергії на інші 
джерела — автономні блочно-
модульні котельні та індивіду-
альні джерела енергії, виклю-
чення паралельних і зустрічних 
дільниць, закриття централь-
них теплових пунктів і перехід 
на індивідуальні теплові пункти.

ШЛЯХИ ТА СПОСОБИ 
РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ

Шляхи розв’язання проблем 
передбачають наступне:

• залучення до виконання 
Програми в якості партнерів 
виробників та постачальників 
обладнання та матеріалів, бан-
ківські установи;

• передбачення в міському 
бюджеті коштів на надання до-
помоги малозабезпеченому на-
селенню міста на встановлення 
індивідуального опалення.

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Програма впровадження ін-

дивідуального опалення може 
реалізуватись наступними ета-
пами: 

• по-перше, необхідно про-
вести аудит роботи котелень: 
проаналізований стан матері-
ального забезпечення та зносу 
обладнання, способи подачі       
тепла в будинки, витрати ресур-
сів, заборгованість, тощо;

• по-друге, пропонується 
першочергове відключення 
від централізованої системи 

опалення багатоквартирних 
будинків, більшість із квартир 
яких перейшло на індивідуаль-
не опалення, а також будинків, 
обігрів яких є нерентабельним, 
а саме:

• буд. по вул. Чернишевського, 2 — 
відключення будинку; 

• буд. по вул. Пастернака, 70 — 
відключення будинку;

• буд. по вул. Пастернака, 74 — 
відключення будинку;

• буд. по вул. Пастернака, 76 — 
відключення будинку;

• буд. по вул. Пастернака, 78 — 
відключення будинку;

• буд. по вул. Молодіжна, 4 — 
відключення будинку;

• буд. по вул. Молодіжна, 6 — 
відключення будинку;

• буд. по вул. Молодіжна, 8 — 
відключення будинку;

• буд. по вул. Є. Коновальця 
(Ворошилова), 23 — відключення 
будинку;

• буд. по вул. Є. Коновальця 
(Ворошилова), 26 — відключення 
будинку; 

• буд. по вул. Білогородська, 41 — 
відключення будинку; 

• буд. по вул. Білогородська, 43— 
відключення будинку;

• буд. по вул. Білогородська, 144 — 
відключення будинку;

• по-третє, провести заміну 
газопроводів у тих будинках, де 
теплотраса знаходиться в ава-
рійному стані та потребує за-
міни:

• буд. по вул. Білогородська, 21 — 
гідравлічний розрахунок, заміна 
газопроводів;

• буд. по вул. Білогородська, 23 — 
гідравлічний розрахунок, заміна 
газопроводів;

• буд. по вул. Білогородська, 25 — 
гідравлічний розрахунок, заміна 
газопроводів;

• буд. по вул. Білогородська, 27 — 
гідравлічний розрахунок, заміна 
газопроводів;

• буд. по вул. Лінійна, 28 — 
гідравлічний розрахунок, заміна 
газопроводів;

• буд. по вул. Лінійна, 30 — 
гідравлічний розрахунок, заміна 
газопроводів.

Надалі ознайомлювати 
мешканців цільових багатопо-
верхових будинків з програмою 
та пропозиціями щодо модерні-
зації систем теплопостачання.

Відповідно до програми 
«Турбота», надавати допомогу 
малозабезпеченим та пільго-
вим категоріям громадян щодо 
підключення до індивідуаль-
ного (автономного) опалення, 
а також допомогу громадянам, 
що скористалися державною 
програмою «Ощадний дім» або 
іншими аналогічними держав-
ними програмами. Розробити 
положення про порядок надан-
ня фінансової підтримки для 
встановлення приладів індиві-
дуального опалення у багатопо-
верхових будинках.

Провести відповідну роботу 
відносно залучення інвести-
ційних коштів та коштів за ра-
хунок державних субвенцій на 
будівництво блочно-модульних 
котелень для окремих мікро-
районів міста та організацію їх 
роботи.
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Реалізація програми перед-
бачається за рахунок:

• коштів місцевого бюдже-
ту, бюджету розвитку — на ви-
конання заходів щодо переве-
дення житла на індивідуальне 
опалення пільгової категорії 
громадян;

• власні кошти населення;
• залучення до теплового гос-

подарства інвесторів для здій-
снення заходів з влаштування 
нових економічних котелень з 
низьким споживанням енерго-

носіїв та високим ККД;
• кредити кредитно-фінан-

сових установ, кредитних спі-
лок;

• інші кошти відповідно до 
чинного законодавства Украї-
ни.

Для виконання поставлених 
завдань необхідно розробити 
механізми залучення до місь-
кого теплового господарства 
інвестиційних надходжень та 
додаткових асигнувань з дер-
жавного бюджету.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛьТАТИ ПРОГРАМИ
Впровадження Програми 

дозволить досягнути наступних 
результатів:

• впровадження ресурсозбе-
рігаючих та енергоефективних 
технологій;

• зменшення споживання 
енергоносіїв, насамперед при-
родного газу;

• завершення переведення 
будівель установ та організацій 
бюджетної сфери на автономне 
опалення;

• завершення впровадження 
автономних та індивідуальних 
приладів опалення в будівлях, 
що розташовані на територіях 
міста, де економічно недоціль-
но забезпечення централізова-
ного опалення.

Реалізація заходів Програми 
стосовно переведення житло-
вих будинків на автономне та/
або індивідуальне (поквартир-
не) опалення у м. Боярка дозво-
лить забезпечити:

• підвищення надійності 
теплопостачання населеного 
пункту;

• досягнення максимального 
теплового комфорту;

• закриття нерентабельних 
котелень;

• зменшення втрат тепла в 
мережах теплопостачання;

• економію споживання 
енергоресурсів;

• економію фінансових ре-
сурсів на ремонт і реконструк-
цію теплових мереж;

• зниження в 1,5 - 2 рази вар-
тості оплати за опалення житла.

SWOT — АНАЛІЗ ПРОГРАМИ
До позитивних моментів з впро-

вадження автономного індивіду-
ального опалення слід віднести: 

• відсутність боргів за спожи-
тий газ у комунальних підпри-
ємствах міста; 

• зменшення обсягів спожи-
вання газу; 

• зменшення боргів квар-
тиронаймачів за комунальні 
послуги (вода і стоки, послуги 
ЖЕКу — дозвіл на підключення 
можна надавати тільки тим, хто 
погасив свої комунальні борги); 

• зменшення витрат з бюджету 
на ремонт котелень і тепломереж; 

• зменшення витрат з бю-
джету на відшкодування різни-
ці в тарифах; 

• зменшення витрат з бю-
джету на ремонт доріг, які пері-
одично руйнувалися внаслідок 
ремонту аварійних теплотрас; 

• своєчасність і якість послуг 
теплопостачання в квартирах 
багатоповерхових будинків.

До проблемних моментів, 
які з’являться як наслідок реа-
лізації Програми, можна відне-
сти наступні: 

• збільшення навантаження на 
КП «БГВУЖКГ» щодо утеплення 
підвалів і сходинкових кліток;

• необхідність заміни газових 
труб на труби більшого діаметру, 
закільцювати газопроводи в окре-
мих мікрорайонах з метою забез-
печення стабільного тиску газу; 

• необхідність створення 
сервісної служби для обслуго-
вування і ремонту газових при-
ладів індивідуального опалення.
Заступник міського голови 

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

Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 
Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Бю-
джетним кодексом України, рі-
шенням Боярської міської ради 
VII скликання від 22.12.2015 
року № 3/18 «Про затвердження 
міського бюджету на 2016 рік», 
згідно з офіційним висновком 
відділу фінансів, економічного 
розвитку та торгівлі про пере-
виконання доходної частини 
загального фонду бюджету міс-
та за підсумками 7 місяців від 
01.08.2016 № 01-07/148, в якому 
зафіксована сума перевиконан-
ня в розмірі 2 827 682,05 грн., 
для забезпечення фінансування 
першочергових видатків бю-
джету, —
БОЯРСьКА МІСьКА РАДА ВИРІШИЛА:

ЗАГАЛьНИй ФОНД
1. Збільшити план надход-

жень загального фонду місь-
кого бюджету за рахунок пере-
виконання доходної частини 
загального фонду за підсум-
ками 7 місяців 2016 року суму             
2 685 742,00 грн. 

2. Збільшити видатки за-
гального фонду міського бюд-
жету:

2.1. За рахунок перевико-
нання доходної частини за-
гального фонду за підсумка-
ми 7 місяців 2016 року на суму                              
1 245 921,00 грн., а саме: 

по КФК 090412 КЕКВ 2730 
збільшити асигнування на         
147 000,00 грн. (програма  «Тур-
бота»);

по КФК 250404 КЕКВ 2240 
збільшити асигнування на           
35 000,00 грн. (на проведення 
робіт щодо виготовлення ви-
сновків про технічний стан бу-
дівель та можливої подальшої 
експлуатації за адресами: вул.                                                                                 
І. Мазепи, 27 та вул. Т. Шевчен-
ка, 193, які знаходяться на зем-
лях комунальної власності тери-
торіальної громади м. Боярка);

по КФК 100203 КЕКВ 2610 
збільшити асигнування на        
219 500,00 грн. (поточні транс-
ферти КП «БГВУЖКГ» на кро-
нування дерев — 150 000,00 грн., 
на придбання урн для сміття —          
50 000,00 грн., на облаштування 
міської мережі велопарковок —                                                     
19 500,00 грн.);

по КФК 070101 КЕКВ 2210 
збільшити асигнування на             
150 000,00 грн. (для ДНЗ «Каз-
ка» на придбання обладнання 
та інвентаря для нової групи);

по КФК 100202 КЕКВ 2610 
збільшити асигнування на             
34 242,00 грн. (поточні транс-
ферти КП «Боярка-Водоканал» 
на придбання програмного за-
безпечення);

по КФК 010116 КЕКВ 2111 
збільшити асигнування на             
400 000,00 грн. (з/п виконком); 

по КФК 100103 КЕКВ 2610 
збільшити асигнування на           
260 179,00 грн. (дотація КП 
«Боярка-Водоканал» на оплату 
за електроенергію).

2.2. За рахунок залишку на 
початок 2016 року:

по КФК 010116 КЕКВ 2240 
збільшити асигнування на               
18 700,00 грн. (оплата послуг з 
впорядкування документів по-
стійного зберігання). 

3. Внести зміни до функці-
ональної та економічної струк-
тури видатків загального фонду 
міського бюджету в межах пла-
нових асигнувань, а саме:

по КФК 110502 КЕКВ 2210 
зменшити асигнування на              
168 163,00 грн. (придбання то-
варів згідно з програмою куль-
тури на 2016 рік);

по КФК 070101 КЕКВ 2240 
збільшити асигнування на                
58 085,00 грн. (ДНЗ «Іскорка» 
на оплату електромонтажних 
робіт з переносу лічильників —                                                                                    
33 000,00 грн., на поточний 
ремонт відкосів на вікнах —               
25 085,00 грн.);

по КФК 070101 КЕКВ 2240 
збільшити асигнування на                   
10 078,00 грн. (ДНЗ «Спадкоє-
мець» — поточний ремонт на-
сосу котельні);

по КФК 100103 КЕКВ 2610 
збільшити асигнування на 
100 000,00 грн. (дотація КП 
«БГВУЖКГ»);

по КФК 100203 КЕКВ 2610 
зменшити асигнування на                
239 821,00 грн. (поточні транс-
ферти  КП «БГВУЖКГ»);

по КФК 100103 КЕКВ 2610 
збільшити асигнування на                
239 821,00 грн. (дотація КП 
«Боярка-Водоканал» на оплату 
за електроенергію );

Всього по КФК 010116    
+418 700,00 грн.
Всього по КФК 070101   
+218 163,00 грн. 
Всього по КФК 100103   
+600 000,00 грн. 
Всього по КФК 100203   — 
20 321,00 грн.

СПЕЦІАЛьНИй ФОНД 
4. Внести зміни до функціо-

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

по КФК 150101 КЕКВ 3210 
зменшити асигнування на                 
850 000,00 грн. (капітальні 
трансферти КП «БГВУЖКГ» на 
будівництво спортивного май-
данчика на міському стадіоні за 
адресою: вул. Молодіжна, 5-б);

по КФК 250380 КЕКВ 3220 
збільшити асигнування на                                      
850 000,00 грн. (субвенція з місь-
кого бюджету (бюджету розвит-
ку) на будівництво футбольного 
поля в ЗОШ № 3 в м. Боярка за 
рахунок виділених раніше кош-
тів для будівництва спортивного 
майданчика на міському стаді-
оні за адресою: вул. Молодіжна, 
5-б);

по КФК 150101 КЕКВ 3210 
зменшити асигнування на                                 
129 500,00 грн. (капітальні 
трансферти, виділені раніше 
КП «Боярка-Водоканал» на 
оплату ТЕО для реконструкції 
відновлення системи водопос-
тачання та водовідведення в                                                             
м. Боярка);

по КФК 150101 КЕКВ 3142 
зменшити асигнування на        
318 566,00 грн. (капітальні ви-
датки на виготовлення проектів 
реконструкції об’єктів на тери-
торії міста);

по КФК 100202 КЕКВ 3210 
збільшити асигнування на                                        
448 066,00 грн. (капітальні 
трансферти КП «Боярка-Водо-
канал» на капітальний ремонт 
покрівель — 390 723,00 грн., 
придбання комп’ютерної техні-
ки — 57 343,00 грн. ); 

по КФК 170703 КЕКВ 
3210 збільшити асигнування 
на           11 912,00 грн. (капітальні 
трансферти КП «БГВУЖКГ» на 
проведення технічного нагляду 
за виконанням роботи з капі-
тального ремонту дороги по вул.                                                                              
Т. Шевченка в м. Боярка Ки-

єво-Святошинського району 
Київської області);

по КФК 150101 КЕКВ 3210 
зменшити асигнування на                  
11 912,00 грн. (капітальні транс-
ферти КП «БГВУЖКГ» на капі-
тальний ремонт дороги по вул. 
Т. Шевченка в м. Боярка Ки-
єво-Святошинського району 
Київської області);

по КФК 160101 КЕКВ 2281 
зменшити асигнування на                
168 163,00 грн. (землеустрій);

по КФК 110502 КЕКВ 3110 
збільшити асигнування на              
168 163,00 грн. (придбання 
основних засобів згідно з прог-
рамою культури на 2016 рік)

по КФК 150101 КЕКВ 3122 
зменшити асигнування на           
269 165, 00 грн. (капітальні ви-
датки на проекти будівництва 
7-и котелень ДНЗ на твердопа-
ливних котлах);

по КФК 070101 КЕКВ 3132 
збільшити асигнування на           
68 315,00 грн. (розробка проек-
тно-кошторисної документації 
для капітального ремонту бу-
дівлі (утеплення фасаду) ДНЗ 
«Даринка» — 15 195,00 грн., ДНЗ 
«Джерельце» — 34 335,00 грн., 
ДНЗ «Казка» — 18 785,00 грн.);

по КФК 110204 КЕКВ 3132 
збільшити асигнування на          
12 850,00 грн. (розробка проек-
тно-кошторисної документації 
для капітального ремонту Бу-
динку культури у м. Боярка)

по КФК 150101 КЕКВ 3210 
збільшити асигнування на                       
188 000,00 грн. (капітальні транс-
ферти КП «БГВУЖКГ» на роз-
робку проектно-кошторисної до-
кументації на нове будівництво 
світлофорних об’єктів у м. Боярка)

5. Встановити профіцит за-
гального фонду міського бюд-
жету в сумі 1 439 821,00 грн., 
напрямом використання якого 
є передача коштів із загального 
фонду до спеціального фонду 
(бюджет розвитку).

6. Встановити дефіцит спе-
ціального фонду міського бюд-
жету в сумі 1 439 821,00 грн., 
напрямом покриття якого ви-
значити надходження коштів 
із загального фонду міського 
бюджету до спеціального фонду 
(бюджету розвитку). 

7. Внести зміни до функціо-
нальної та економічної структу-
ри видатків спеціального фонду 
міського бюджету (бюджет роз-
витку) за рахунок передачі із за-
гального фонду міського бюд-
жету до спеціального (бюджету 
розвитку) в сумі 1 439 821,00 
грн., а саме:

по КФК 100202 КЕКВ 3210 
збільшити асигнування на               
1 200 000,00 грн. (капітальні 
трансферти  КП «Боярка-Водо-
канал» на придбання спецтран-
спорту — 1 200 000,00 грн.)

по КФК 100400 КЕКВ 3210 
збільшити асигнування на             
239 821,00 грн. (капітальні транс-
ферти КП «БОК» на капітальний 
ремонт чоловічого відділення)

Всього по КФК 100202 
+1 648 066,00 грн.
Всього по КФК 150101 

-1 391 143,00 грн.
8. Внести відповідні зміни 

до додатків 1, 2, 3, 5, 6, 7 «Рі-
шення про затвердження місь-
кого бюджету на 2016 рік».

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

БОЯРСьКА МІСьКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

Чергова 16 сесія
РІШЕННЯ № 16/475 

від 18 серпня 2016 року  м. Боярка

Про затвердження Положен-
ня щодо порядку поховання та 
надання ритуальних послуг кому-
нальним підприємством «Місь-
ка ритуальна служба Боярської 
міської ради Києво-Святошин-
ського району Київської області»

Відповідно до ст. 28, 40, 59 
Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», За-
кону України «Про поховання 
та похоронну справу», Наказу 
Державного комітету України 
з питань житлово-комунально-
го господарства від 19.11.2003р. 
№ 193, з метою врегулювання 
відносин при наданні ритуаль-
них послуг та впорядкування 
відносин при наданні послуг, а 
саме: чіткому визначенні прав, 
відповідальності, обов’язків 
суб’єктів господарювання, які 
працюють на ринку ритуальних 

БОЯРСьКА МІСьКА РАДА
VІI СКЛИКАННЯ

чергова 16 сесія
РІШЕННЯ № 16/481

від 18 серпня 2016 року  м. Боярка 

послуг, організації поховань і 
ритуального обслуговування 
населення, утримання кладо-
вищ та інших місць поховань, — 
БОЯРСьКА МІСьКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення 
щодо порядку поховання та на-
дання ритуальних послуг кому-
нальним підприємством «Місь-
ка ритуальна служба Боярської 
міської ради Києво-Святошин-
ського району Київської об-
ласті» (з додатком можна озна-
йомитися на сайті Боярської 
міської ради).

2. Доручити виконавчому 
комітету Боярської міської ради 
затвердити вартість ритуальних 
послуг на території Боярської 
міської ради, що надаються 
комунальним підприємством 
«Міська ритуальна служба Бо-
ярської міської ради Києво-
Святошинського району Київ-
ської області».

3. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
заступника міського голови за 
відповідним напрямком.
МІСьКИй ГОЛОВА             О.О. ЗАРУБІН

Про затвердження звіту про 
виконання міського бюджету за 
2015 рік 

Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26, 
пп. 4 п. а) ст. 28 Закону Укра-
їни «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», відповідно до 
Бюджетного Кодексу України, 
постановами Кабінету Міні-
стрів України від 28.02.2002 р. 
№ 228 «Про затвердження по-
рядку складання, розгляду, за-
твердження та основних вимог 
до виконання кошторисів бюд-
жетних установ» (зі змінами), 
заслухавши інформацію про 
виконання міського бюджету 
за 2015 рік та враховуючи ви-
сновок постійної депутатської 
комісії з питань фінансів, бюд-
жету, соціально-економічного 
розвитку, зовнішньоекономіч-
них зв’язків, — 
БОЯРСьКА МІСьКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до відома звіт 
про виконання міського бюд-
жету за 2015 рік по доходах у 
сумі 64 652,0 тис. грн., а саме: 

Загальний фонд — 
61 107,5 тис. грн., в т. ч. суб-

венція з районного бюджету на 
утримання дошкільних та клуб-
них закладів — 23 932,7 тис. грн. 
та субвенція з державного бю-
джету на проведення виборів 
депутатів місцевих рад та сіль-
ських, селищних, міських голів —                                  
126,2 тис. грн. 

спеціальний фонд — 3 544,5 
тис. грн., в т. ч. бюджет розвитку 
м. Боярка — 410,7 тис. грн.

по видатках у сумі 62 758,0 
тис. грн., у тому числі: 

Загальний фонд — 
47 391,9 тис. грн., в т. ч. за раху-

нок субвенції з районного бюджету 
на утримання дошкільних та клуб-
них закладів — 23 133,3 тис. грн. та 
субвенція з державного бюджету 
на проведення виборів депутатів 
місцевих рад та сільських, селищ-
них, міських голів — 126,2 тис. грн. 

Спеціальний фонд — 
15 366,1 тис. грн., в т. ч. з 

бюджету розвитку м. Боярка —              
12 705,5 тис. грн.

2. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
постійну депутатську комісію з 
питань фінансів, бюджету, со-
ціально-економічного розвитку, 
зовнішньоекономічних зв’язків.
МІСьКИй ГОЛОВА            О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСьКА МІСьКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ

чергова 16 сесія
РІШЕННЯ № 16/469

від 18 серпня 2016 року   м. Боярка

Про затвердження звіту про 
виконання міського бюджету за                 
І півріччя 2016 року

Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26, 
пп. 4 п. а) ст. 28 Закону Укра-
їни «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», постановами 
Кабінету Міністрів України від 
28.02.2002 р. № 228 «Про за-
твердження порядку складан-
ня, розгляду, затвердження та 
основних вимог до виконання 
кошторисів бюджетних уста-
нов» (зі змінами), відповідно до 
Бюджетного Кодексу України, 
заслухавши інформацію про 
виконання міського бюджету за 
І півріччя 2016 року та врахову-
ючи висновок постійної депу-
татської комісії з питань реа-
лізації державної регуляторної 
політики у сфері господарської 
діяльності, фінансів, бюджету, 
соціально-економічного розви-
тку, — 

БОЯРСьКА МІСьКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про ви-

конання міського бюджету за 1 
півріччя 2016 р. по доходах у сумі     
41 829,4 тис. грн., а саме: загаль-
ний фонд — 40 023,7 тис. грн., в т. 
ч. субвенція з районного бюдже-
ту на утримання дошкільних та 
клубних закладів — 16 639,90 тис. 
грн., спеціальний фонд — 1 805,7 
тис, грн.,  в т. ч. бюджет розвитку 
м. Боярка — 41,4 тис. грн.     

по видатках у сумі 30 437,2 
тис. грн., у тому числі загальний 
фонд — 26 296,4 тис. грн., в т. ч. 
за рахунок субвенції з районно-
го бюджету на утримання до-
шкільних та клубних закладів — 
12 718,0 тис. грн. та спеціальний 
фонд — 4 140,8 тис. грн., в т. ч. 
з бюджету розвитку м. Боярка — 
2 868,4 тис. грн.

2. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
постійну депутатську комісію 
з питань реалізації державної 
регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності, фі-
нансів, бюджету, соціально-
економічного розвитку.
МІСьКИй ГОЛОВА            О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСьКА МІСьКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ

чергова 16 сесія
РІШЕННЯ № 16/470

від 18 серпня 2016 року   м. Боярка
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Вітаємо Процюка Григорія Март’яновича з 90-річчям,
інваліда війни I групи, члена ради організації.

З повагою, голова Боярської міської організації інвалідів війни та учасників бойових дій Володимир Нурищенко

Нещодавно завершено ремонт приміщень першо-
го поверху дитячої поліклініки. Вже замінено майже 
всі вікна на металопластикові. Також відбувається 
капітальний ремонт даху.

У дошкільному навчальному закладі «Берізка» в 
розпалі капітальний ремонт. За кошти обласного бю-
джету виконується утеплення фасаду. 

Коштом районного бюджету відбувається підго-
товка закладів освіти до нового навчального сезону. 
У Боярській ЗОШ № 2 завершується капітальний ре-
монт даху.

У «БЕРІЗЦІ» УТЕПЛЮЮТь ФАСАД
ФОТОФАКТ

ЗОШ № 2 З НОВИМ ДАХОМ РЕМОНТ У ДИТЯЧІй ПОЛІКЛІНІЦІ

Про визначення кандидатів 
та присвоєння звання «Почесний 
житель міста Боярка» у 2016 році

Керуючись ч. 2 ст.43 Закону 
Україну «Про місцеве самовря-
дування в Україні», відповідно 
до міської Програми розвитку 
культури на 2016 рік, до рішен-
ня Боярської міської ради від 6 
вересня 2012 року № 24/1124, з 
метою заохочення і стимулю-
вання жителів, працівників під-
приємств, установ та організа-
цій міста, об’єднань громадян, 
посадових осіб органів місцево-
го самоврядування за визначні 
заслуги у розвитку економіки 
та соціальної сфери м. Бояр-
ка, збагачення національної 
інтелектуальної та культурної 
спадщини, плідну громадську 
діяльність, —

БОЯРСьКА МІСьКА РАДА
VI СКЛИКАННЯСергій

чергова 16 сесія
РІШЕННЯ № 16/477

від 18 серпня 2016 року   м. Боярка

БОЯРСьКА МІСьКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Визначити кандидатів та 

присвоїти звання «Почесний 
житель міста Боярка»:

• Приймаченку Віталію Гри-
горовичу — 01.08.1937 року на-
родження, голові ГО «Боярське 
Мистецьке Братство, лауреату 
премії імені Володимира Са-
мійленка Боярської міської 
ради;

• Тетянюку Сергію Ми-
хайловичу — 05.04.1960 року 
народження, майстру спорту 
СРСР з важкої атлетики, за-
служеному тренеру України з 
важкої атлетики.

2. Вручити нагрудні знаки 
встановленого зразка та дипло-
ми під час святкування Дня міс-
та на головній сцені.

3. Контроль за виконанням 
цього рішення покласти на 
профільні депутатські комісії 
та заступника міського голови       
Т. П. Кочкову
МІСьКИй ГОЛОВА             О. О. ЗАРУБІН

Про відміну рішення чергової 
24 сесії Боярської міської ради VІ 
скликання від 06.09.2012 року № 
24/1125 «Про визначення канди-
датів на звання «Почесний житель 
міста Боярка» у 2012 році» та вне-
сення змін у рішення № 24/1126 
«Про присвоєння звання «Почесний 
житель міста Боярка» у 2012 році»

Керуючись Законом Укра-
їни «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», враховуючи 
рекомендації постійних депу-
татських комісій ради і вико-
навчого комітету, — 
БОЯРСьКА МІСьКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Відмінити рішення чер-
гової 24 сесії Боярської місь-
кої ради VІ скликання від 
06.09.2012 року № 24/1125 «Про 
визначення кандидатів на зван-
ня «Почесний житель міста Бо-
ярка» у 2012 році».

  БОЯРСьКА МІСьКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ

чергова 16 сесія
РІШЕННЯ № 16/478

від 18 серпня 2016  року  м. Боярка

2. Внести зміни в рішен-
ня чергової 24 сесії Боярської 
міської ради VІ скликання від 
06.09.2012 року № 24/1126 «Про 
присвоєння звання «Почесний 
житель міста Боярка» у 2012 
році», а саме:

- відмінити частину пер-
шу пункту першого: «Мель-
нику Петру Володимировичу, 
18.06.1957 року народження, за-
ступнику голови Комітету Вер-
ховної Ради України з питань 
бюджету, доктору економіч-
них наук, професору, заступ-
нику голови Союзу юристів 
України, першому заступни-
ку голови Ради представників 
вищих юридичних навчаль-
них закладів України, ректору 
Національного університету 
державної податкової служби 
України».

3. Контроль за виконанням 
рішення покласти на заступника 
міського голови Т.П. Кочкову.
МІСьКИй ГОЛОВА             О. О. ЗАРУБІН

Окрім різних святкових заходів 
до Дня Незалежності, на стадіоні 
«Зеніт» відбулося ще й спортивне 
свято — завершення футбольного 
турніру на Кубок мера Боярки. 

Спочатку відбувся матч між 
командами «ФКВ Боярка» і 

«Ветеран Vents», потім грали 
ФК «Арсенал» та ФК «Стара 
Боярка». На стадіоні і на полі 
вирували справжні футбольні 
пристрасті, адже гра була ви-
довищною і рахунок, з яким 
команди перемогли, був доволі 

ФУТБОЛьНІ ПРИСТРАСТІ ЗА КУБОК МЕРА

Уже кілька років поспіль попу-
лярність українського вишивано-
го одягу лише зростає, але поба-
чити людей у вишиванках можна 
не лише на парадах та різнома-
нітних урочистостях, а й на…ста-
діоні. Вперше у Боярці 24 серпня, 
у 25-ту річницю Незалежності 
України, відбувся патріотичний 
забіг у вишиванках під назвою 
«Boyarka Patriotic Run 2016». 

Навіть дощик, який накра-
пав зранку, не злякав любите-
лів здорового способу життя 
вийти на стадіон «Зеніт» і здій-
снити святкову пробіжку. Ор-
ганізаторами заходу виступили 
депутат Боярської міської ради 
Тарас Добрівський та представ-
ник ГО «Top Runners» у Боярці 
Каріна Коваленко. Такий про-
біг був анонсований одночасно 
в різних містах України, цьо-
го року до нього долучилася й 
наша Боярка.

Боярчани різного віку за-
любки відгукнулися на пропо-
зицію не зовсім стандартно, але 

з користю для організму роз-
почати святкування Дня Неза-
лежності. Тобто день почався 
з гарного настрою, приємного 
спілкування з однодумцями та 
ритмічної розминки, а також 
кількох кіл марафону стадіоном 
на дистанцію 2 км. Тут не було 
переможців та поразок, усіх 
об’єднував здоровий дух та со-
лідарність, адже забіг робили 
цілими сім’ями, як от мама Ан-

ПЕРШИй ЗАБІГ У ВИШИВАНКАХ

вражаючим: команда «Ветеран-
Vents» перемогла ФКВ «Бояр-
ка» 6:0 і «Стара Боярка» виграла 
у «Арсенала» 4:1.

Усі команди також беруть 
участь у Чемпіонаті Києво-Свя-
тошинського району з футболу: 
ФК «Арсенал» та ФК «Стара 
Боярка» грають у Першій лізі, а 
ФК «Ветеран-Vents» і ФКВ «Бо-
ярка» у Друзій лізі. 

Не відставали від дорослих 
цього дня і юні спортсмени. 
Також на Кубок мера змагали-
ся дві команди ДЮСШ Киє-
во-Святошинського району з с. 
Тарасівка та Боярки, перемогу 
отримали футболісти-боярчани.

Нагородження команд цін-
ними призами відбудеться най-
ближчими вихідними.

Ольга Городня

тоніна та син Андрійко Галиць-
кі. Андрій — наймолодший 
учасник забігу, учень ЗОШ № 2, 
а став одним з лідерів забігу. 

Клуб бігу «Top Runners» у Бо-
ярці функціонує лише місяць, але 
боярські спортсмени уже брали 
участь у змаганнях у Києві. Усі 
бажаючі можуть приєднуватися 
та спілкуватися у Фейсбуці на 
сторінці: Боярка Спорт для всіх.

Ольга Городня

ПОДІЇ



926 серпня 2016
№16 (299)

Вітаємо голову Боярської міської організації інвалідів війни 
та учасників бойових дій Володимира Нурищенка з 93-річчям,

З повагою, члени Боярської міської організації інвалідів війни та учасників бойових дій 

20 серпня на галявині Йоси-
півського ставу відбувся моло-
діжний музичний рок-фестиваль 
«FRIENDS #2 — 2016».

Цей захід можна назвати свя-
том, на якому збуваються мрії. 
Мрії одних — почути нових ви-
конавців або своїх давніх куми-
рів і насолодитися гарною музи-
кою. Мрії інших — знайти саме 
своїх слухачів, свою аудиторію. 
А мрії спільні — гарно провести 
час в колі друзів, налаштованих 
на одну хвилю, музичну. 

Перше, що впадає в вічі — 
декілька фотозон, оригінальний 
антураж, зручні меблі для слуха-
чів із дерев’яних піддонів, туго 
напнутий над сценою білосніж-
ний купол, сонячність галявини 
і загадкова таїна нічного лісу, 
щедро приправлена димком ба-
гаття, і широке коло радісних 
друзів та багато гарної музики! 

Фестиваль відбувається в 
Боярці вже другий рік поспіль. 
Як розповів корінний боярча-
нин, гітарист-виконавець та 
організатор фестивалю Антон 
Мойса, минулого року фести-
валь «FRIENDS» дебютував 
швидше як рок-вечірка для 
друзів, експериментальний 
концерт на природі. Фести-
валем цей захід назвали потім, 
коли побачили реакцію людей 
і зрозуміли, що це заслуговує 
не назви концерту, а більш 
масштабного заходу. Адже той 
перший концерт з мінімаль-
ними технічним потенціалом 
та можливостями перевершив 
навіть найскромніші сподіван-
ня організаторів, викликавши 
неочікувано широкий пози-
тивний резонанс не лише в Бо-
ярці, а й у Києві. 

«Це й стало основним по-
штовхом, щоб не залишати цю 
справу, а навпаки — рухатися 
далі. Тому цього року ми краще 
підготувалися, посерйознішали 
технічно і вирішили зробити не 
просто концерт, а справжній 
фестиваль, — розповідає Антон 
Мойса. — Адже фестиваль — це 
чудова можливість зібрати про-
фесійних музикантів і творчих 
людей навколо однієї сцени в 
лісі, щоб поділитися один з од-
ним музикою. Тому, прагнучи 
підвищити якість проведення 
в Боярці заходів, орієнтованих 

безпосередньо на рок-культуру, 
цього року ми розширили спе-
цифіку фестивалю, додавши 
трохи електронної музики. Від-
так запросили нових виконав-
ців, розширили перелік груп, 
тим самим «окультурюючи» 
вуха наших слухачів.

«TORINO band» — група 
із Боярки, вокаліст із Харко-
ва, всім учасникам за 30, зараз 
грають кавери у новому складі. 
Особливістю групи є те, що її 
учасники мають серйозну му-
зичну освіту — більшість з них 
закінчили Глієра. До речі, для 
тих боярчан, хто ще пам’ятає 
групу «Кашемір», буде цікаво 
дізнатися, що нинішній бас-
гітарист «TORINO band» — 
саме з «Кашеміру». 

Драм-шоу (сольний виступ) 
Яріка Щербини (професійного 
музиканта-барабанщика з Бо-
ярки). Це достатньо відомий у 
колах метал-напрямку музикант. 
Завершує ж першу частину єди-
на група, яка була тут минуло-
го року — «VORONIN BAND». 
Представляти цих відомих гі-
гантів клубних київських май-
данчиків, мабуть, зайве, адже 
вони вже знайшли в нашому 
місті свою публіку і стали в Бо-
ярці рідними. Це — група-свя-
то, група, яка створює настрій! 
Переважно це весела, мажорна, 
дуже позитивна музика. Крім 
того, учасники групи дуже ар-
тистично подають себе на сцені 
і заводять публіку, влаштовую-
чи на сцені справжнє шоу! Їхня 
стилістика — міцний рок.

У другій частині можна по-
ринути в атмосферу електрон-
ної музики, познайомившись з 
творчістю «DJ COSMONAUT» 
(Псевдовнятність), «БОЛЬШЕ 
ЛЕСА», «DJ PETROVICH», 
«#MOS».

«Больше леса» — це незви-
чайна група із Білої Церкви. 
Грають просторову музику. 
Орієнтуються на суміш року з 
електронною музикою. Вока-
ліст приїхав з Пітера, живе в 
Білій Церкві. В музиці багато 
синтетичного звуку. Взага-
лі їх важко охарактеризувати, 
бо музика незвична — краще 
почути. «DJ COSMONAUT» 
(Псевдовнятність) та «DJ 
PETROVICH» — просто бояр-
чани, і цим все сказано. 

«#MOS» — мій власний псев-
донім. Цього року під електронну 
музику буду грати на гітарі. Мене 
завжди приваблювали нові напря-
ми та різні експерименти. 

Однією з прикмет Боярки 
є те, що будь-яка нова справа 
з’являється виключно на ентузі-
азмі її прихильників. І наш фес-
тиваль не виняток. «FRIENDS 
#2 — 2016», як і минулорічний, 
благодійний, створений ви-
ключно за підтримки цілої ко-
манди моїх друзів та приятелів. 
До речі, хочемо подякувати ГО 
«Боярський простір» за виділе-
ний бензин для нашого гене-
ратора. Лише спільними зусил-
лями небайдужих однодумців 
можна втілити в життя най-
сміливіші мрії і зробити дійсно 
гарну та масштабну річ.

Дуже жалкуємо, що з певних 
причин на фестиваль не змог-
ла приїхати група «ROMIAN». 
Вони унікальні тим, що грають 
відомі рок-хіти на скрипках, ві-
олончелях та альті. Учасники 
групи йдуть в ногу з тенденція-
ми часу та сучасної рок- і поп-
музики. Тож щиро сподіваємо-
ся почути їх через рік». 

З нетерпінням будемо чека-
ти наступного року, наступного 
фестивалю. 

СВЯТО, НА ЯКОМУ ЗБУВАЮТьСЯ МРІЇ ДРУЗІВ

24 серпня вперше в історії 
Боярки відбулися локальні ама-
торські змагання з орієнтування 
на велосипеді, які є спрощеною 
версією міжнародного класу 
спортивного велосипедного орі-
єнтування — MTBO. Організатор 
змагань — ГО «ВелоБоярка».

Зранку мрячило, тому парк 
Перемоги був порожній і, що й 
казати, видався не зовсім при-
вітним. Біля щедро промоченої 
нічним дощем сцени гуртується 
невелика купка людей біля ве-
лосипедів.

— Оце й всі? — запитую, при-
вітавшись.

— Та, мабуть, ще під’їдуть… — 
відповідають непевно й корот-
ко, бо саме зайняті важливою з 
огляду на погодні умови спра-
вою — постановкою намету.

Дійсно, починають з’їжджа-
тися! Під дружні жарти та незло-
бливі дотепи починаєш розумі-
ти, що набагато важливішим 
за погоду є очікування драйву, 
яке й об’єднує. З деяким запіз-
ненням починається реєстрація 
учасників та видача номерів, а 
також інструктаж, який прово-
дить Дмитро Жигінас.

Під нудну мжичку, яка чо-
мусь вже не здається такою не-
приємною, стартую з першою 
групою, яка після виїзду з парку 
Перемоги розсипається навсі-
біч! Адже у кожного учасника 
змагань — своя навігація, тобто 
легенда контрольних пунктів 
(далі КП) та мапа з нанесени-
ми КП, яка видавалася кожно-
му учасникові за 30 секунд до 
старту. А в мене лише фото-
апарат, який дуже незручно на 
повному ходу швидко діставати 
з фоторюкзака за плечима. Тож 
«падаю на колесо» найближ-
чого велосипеда, що бовваніє 
десь так метрів за 50 попереду, 
й щосили намагаюся не відста-
ти. Швидко зігріваюся, холодні 
бризки весело розсипаються 
з-під коліс навсібіч, а мряка пе-
реходить у дрібний дощик, під 
яким так весело крутити педа-
лі! І крутити треба швидко, бо 
якщо відстанеш — навряд чи 
кого знайдеш у лабіринті бояр-
ських вулиць та й на фініш за-
пізнишся, де учасники мають 

фінішувати до 13.00. Хто не 
встиг — вважається, що зійшов 
з дистанції.

 Навмисне залишаю поза 
увагою всі цікавинки цих зма-
гань: орієнтації по мапі під до-
щем крізь піт, що заливає очі, 
пошуки маркерів серед мокрих 
кущів чи щедрого брудно-хо-
лодного душу з-під коліс не 
вельми ввічливих автомобілістів. 
Захочете спробувати всі ці при-
нади на смак — приєднаєтесь 
наступного разу! Відтак відки-
даю будь-яку лірику: далі — ціл-
ком серйозно та офіційно.

Отже, учасники змагалися в 
трьох групах: «Жінки», «Чолові-
ки» та «Pro» (тобто — профі). Дис-
танції для кожної групи — різної 
протяжності: 12, 18 та близько 30 
км відповідно. А от час для про-
ходження маршруту — однаковий 
для всіх: 110 хв.! 

Що ж до переможців, то се-
ред жінок кращими стали Ва-
лентина Ліпчинчук (ІІІ місце), 
Ірина Підгурська (ІІ місце), Іри-
на Васильєва (І місце). Серед 
чоловіків — Микита Любшин 
(ІІІ місце), Влад Скочинський 
(ІІ місце), Дмитро Бурчак (І міс-
це). Серед велосипедистів-про-
фесіоналів — Сергій Побегун 
та Дмитро Кочетов (ІІІ місце), 
Ратибор Девяткин (ІІ місце),     
Дмитро Ліпчинчук (І місце).

Далі — традиційно: чемпіон-
ський п’єдестал, медалі на гру-
дях, привітання і… безкоштовна 
помивка забрьоханих багнюкою 
мокрих велосипедів на додачу! Та 
від лірики, мабуть, таки не втри-
маюсь! Тому що на власні очі ба-
чив, які емоції вирували під час 
фінішування чергового учасника 
змагань, яким захватом блищали 
очі на розпашілих і мокрих чи то 
від поту, а чи від дощу щасливих 
обличчях, як дружно кидалися 
допомагати усунути неприєм-
ності на зразок порваного тросу 
переключання швидкостей і як 
дотепно, та при цьому цілком 
серйозно, підводили підсумки 
змагань, щільно обсівши імпро-
візований столик з двома піцами. 
О, які вони були смачні — при-
правлені романтикою спортив-
них змагань і розділені з друзями.

Сторінку підготував
Радіслав Кокодзей 

РЕПОРТАЖ

СВІТ ВІДКРИВАЄТьСЯ З… 
СІДЛА ВЕЛОСИПЕДА!

ДОЗВІЛЛЯ
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19 серпня відбулося освячен-
ня та встановлення хреста на 
куполі каплички на честь Воскре-
сіння Христового (нове кладови-
ще, м. Боярка).

Чин освячення здійснив 
митрофорний протоієрей, на-
стоятель Свято-Покровської 
парафії УАПЦ Димитрій При-
сяжний.

НА КУПОЛІ ЗАСЯЯВ СИМВОЛ ВІРИ

Подія співпала зі святом Пре-
ображення Господнього, коли 
Христос преобразився на горі 
Фавор. «Хрест на куполі каплич-
ки — ніби духовне знамено, сим-
вол непереможної Божої Сили і 
допомоги, — наголосив свяще-
ник. — Віднині в нашій каплиці 
на честь Воскресіння Христово-
го постійно лунатимуть молитви 
за спокій людей, похованих на 
цьому кладовищі». 

За даними офіційної статисти-
ки, суто арифметично населення 
України за 25 років незалежності 
скоротилося на понад 9 млн. осіб.

У 1991 році в Україні прожи-
вало 51,944 млн. осіб, а станом на 
1 січня 2016 — 42,760 млн. осіб.

Найбільше українців було 
у 1993-му році — 52,244 млн 
осіб. Саме на цій цифрі базу-
валася реклама одного із попу-
лярних телеканалів, яку й досі 
пам’ятають більшість українців.

Але до всіх цифр, які стосу-
ються української демографії, 
треба ставитися обережно. 

«Вичерпаний потенціал»
Як і 25 років тому, жінок в 

Україні більше, ніж чоловіків.
Майже не змінилася кіль-

кість осіб, яким за 60 — у 1991 
році їх було 9,631 млн., а у 
2016 — 9,417 млн.

Однак разюче скоротилася 
кількість дітей — майже удвічі 
у порівнянні із 1991 роком: з 
13,225 млн. до 7,614 млн.

У 1991 році в Україні на-
родилися 630 тис. немовлят. 
У 2015 — 411 тис. Проте за 
відносними показниками 
народжуваність в Украї-
ні майже вийшла на рівні 
25-річної давнини. Якщо у 
1991 році на тисячу українців 
народжувалися 12 немовлят, 
то у 2015 — 10,7.

Найгірші показники на-
роджуваності припадали на 
1999-2002 роки — тоді в Укра-
їні народжувалося менше 400 
тис. немовлят. Найменший по-
казник народжених на кожну 
тисячу осіб — лише 7,7 — був 
зафіксований у 2001 році.

Народжувати — пізніше, ди-
тинство — без бабусь

За роки незалежності майже 
удвічі — з 13,9 до 7,9 на тисячу 
населення зменшилася смерт-
ність немовлят до року. 

У 1991 році живонародженою 
вважалася дитина, яка важила 1 
кг, довжиною 35 см, яка зробила 
самостійно хоча б один вдих. Те-
пер ми перейшли на європейську 
статистику, у якій є єдиний кри-
терій — дитина має важити 500 г. 
Тобто багато з тих, кого ми сьо-
годні вважаємо живими, за попе-
редньою статистикою вважалися 
просто мертвонародженими».

За останні 25 років українці 
стали пізніше заводити дітей.

У 1991 році жінки народжу-
вали переважно у віці 20-24 ро-
ків. Тих, хто народжував у 25-29 
років було удвічі менше.

У 2015-му кількість породіль 
у цих двох вікових групах май-
же зрівнялася. Крім того, зараз 
в Україні майже удвічі частіше 
народжують ті, кому 30-34 роки. 
Це майже удвічі частіше, ніж 25 
років тому.

РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОЧИМА ДЕМОГРАФІЇ
Смертність: зарано і забагато
У 1991 році в Україні помер-

ло 669 тис. осіб, у 2015 — 594 тис. 
осіб. Піковими у смертності се-
ред українців були 1999-2009 
роки, коли в Україні помира-
ло понад 700 тис. людей на рік, 
найбільше — у 2005 році, коли 
померли 782 тис. осіб.

Найпоширенішою причи-
ною смерті залишаються хворо-
би системи кровообігу.

Як змінилася тривалість жит-
тя в Україні
69 років — середній показник у 1991 р.
71 рік — середній показник у 2015 р.

ВООЗ вважає, що на три-
валість життя впливає спосіб 
життя. Це і зловживання ал-
коголем, і нездорове харчу-
вання, — і тим, хто каже, що 
грошей не вистачає, здорове 
харчування є якраз дешев-
шим. Зазвичай, жінки, на-
віть якщо ліниві, мусять щось 
робити по хаті. Тобто, жінка 
прийде з роботи, і буде якось 
рухатися. Чоловіки частіше 
нічого не роблять. Чоловіки 
частіше, ніж жінки, зверхньо 
ставляться до свого здоров’я. 
За статистикою, жінки значно 
частіше звертаються до лікаря. 
Врешті, чоловіки частіше, ніж 
жінки, працюють у шкідливих 
умовах. Крім того, в ДТП час-
тіше гинуть також чоловіки.

13 серпня боярчан об’єднало 
сімейне загальноміське тра-
диційне свято під назвою 
СЕРПЕНЬ*FAMILY*ФЕСТ. Місце дис-
локації незмінне – парк Перемоги.

За попереднім задумом, 
СЕРПЕНЬ*FAMILY*ФЕСТ 
планувався як ярмарок шкіль-
них товарів перед початком 
навчального року, але перетво-
рився на творчий фестиваль та 
справжнє свято. 

Арт-майстер-класи для дітей 
будь-якого віку (наприклад, з роз-
пису пряників), відкриті заняття 
від центру Smartum, дитячий пі-
латес, плетіння мандал з Анною 
Ботвіною, чарівний світ казки від 
Анни Баластрик, кріоген-шоу. 

Для спортсменів – шахи, 
відкриті заняття з айкідо та 
тхеквондо.

Для дорослих – арт-
практика для мам і татусів 
«Намалюй сім’ю», а також 
тренінг «Богиня в кожній жін-
ці». Для всіх присутніх дітей – 
веселий клоун, цікаві фокуси, 
захоплюючі ігри, дотепні жар-
тівливі розваги, багато твор-
чих дітей. 

Всі охочі могли послухати 
саксофоніста Михайла Єпіфа-
нова під акомпанемент… дощу! 

Родзинкою цьогорічного 
СЕРПЕНЬ*FAMILY*ФЕСТ 
стало відкриття Арт-простору, 
який гості фестивалю назва-
ли «народною сценою». На 
ній – знову ж таки вперше в 
історії Боярки! – відбувся по-
каз фільму на великому екрані. 
Відкриття Арт-простору чи «на-
родної сцени» – це практичне 
втілення одного з соціальних 
проектів. Як зазвичай водить-
ся в Україні, нову добру справу 
(тобто – сцену) освятив о. Ва-
силь – настоятель храму Свя-
того Миколая Української Пра-
вославної Церкви Київського 
патріархату. 

Хто ж є автором та втілюва-
чем в життя цього проекту? Гро-
мадська організація «Боярський 
простір» (президент – Наталя 
Серватович), яка об’єднала ак-
тивних жінок, небайдужих до                             
дозвілля дітей міста. Звідки 
фінансування? Від Боярської 
міської ради (за Програмою під-
тримки громадських ініціатив) 
та кошти гранту від Британської 

ради. Тож тепер кожен відвідувач 
парку Перемоги має можливість 
не просто відчути себе справ-
жнім артистом, а навіть почати 
формувати аудиторію шануваль-
ників власного таланту. 

Крім того, на святі під назвою 
СЕРПЕНЬ*FAMILY*ФЕСТ 
дуже  смачно! Яскравим доказом 
чого став кулінарний майстер-
клас від спеціального гостя свя-
та СЕРПЕНЬ*FAMILY*ФЕСТ: 
ведучого телепрограми «Знак 
якості» Костянтина Грубича. 
Він провів кулінарний майстер-
клас і всі охочі пригостилися 
смачною болгарською окрош-
кою. Крім того, пан Грубич 
презентував свою книгу «Смач-
на країна», до якої увійшли уні-
кальні кулінарні рецепти з різ-
них куточків України.

На додачу – вже традиційна 
безкоштовна цукрова вата від 
«Махіmиm-net» та безліч сма-
коликів від боярських кулінарів. 

Та найважливіше, що на 
СЕРПЕНЬ*FAMILY*ФЕСТ 
дуже… творчо! Тобто, без-
ліч різноманітної дитячої 
творчості, яка вихлюпнулася 
далеко за межі локації «Мис-

А ВИ БУЛИ НА СВЯТІ СЕРПЕНь*FAMILY*ФЕСТ?

тецький простір». А ще – 
майстер-клас з живопису від 
нашого земляка Юрія Горба-
чова та виставка картин від 
заслуженого художника Укра-
їни Юрія Пацана. 

Втім, творчість – це не ви-
падковість чи приємний до-
даток до свята під назвою 
СЕРПЕНЬ*FAMILY*ФЕСТ. 
Творчість – це головний прин-
цип  СЕРПЕНЬ*FAMILY*ФЕСТ 
та його родзинка! Адже це 
свято творять цікаві творчі 
люди – добрі чарівники нашо-

го рідного міста, які прийшли 
в цей світ, щоб змінити наше 
з вами життя на краще. Тому 
СЕРПЕНЬ*FAMILY*ФЕСТ – 
це дійсно свято, на якому є міс-
це всім! У тому числі – і спонсо-
рам. Цьогорічними спонсорами 
СЕРПЕНЬ*FAMILY*ФЕСТ ста-
ли компанія «Махіmиm-net» та 
приватна школа для дівчаток 
«Леді», за що їм щира вдячність 
від організаторів та всіх присут-
ніх на святі. 

Радіслав Кокодзей

ПРО ГОЛОВНЕ
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В українців не будуть відбира-
ти житло за несплату комуналь-
них послуг. Про це в ефірі одного 
з телеканалів повідомив міністр 
юстиції України Павло Петренко, 
передає «Урядовий портал«.

Міністр спростував чутки 
щодо того, що за новим Законом 
у людей можуть вилучати житло 
за несплату комунальних послуг.

«Ніхто не буде позбавляти 
українців власності за несплату 
комунальних тарифів. Це чер-
говий міф», — зазначив він.

Павло Петренко також під-
креслив, що, завдяки системі 
субсидій, питання про неспла-
ту комунальних послуг, а отже, 
і вилучення житла, взагалі не 
стоятиме.

«Без рішення суду в прин-
ципі не можна забрати у когось 
приватну власність. За допо-
могою системи субсидій і під-
вищення рівня життя українців 
ми взагалі знімемо питання не-
сплати за комунальними тари-
фами», — сказав міністр.

ЧИ БУДУТь ЗАБИРАТИ ЖИТЛО 
ЗА КОМУНАЛьНІ БОРГИ?

У гpудні 2016 poку poзміp 
пенсійних виплaт буде збільшенo 
нa 10%. Пpo це в ефіpі телекaнaлу 
Espreso.TV зaявилa пеpший 
зaступник міністpa сoціaльнoї 
пoлітики Oльгa Кpентoвськa.

Нa 10% буде підвищенa 
пенсія в гpудні цьoгo poку, — 
зaзнaчилa чинoвниця.

У тoй же чaс, зa слoвaми 
Кpентoвськoї, «питaння 
збільшення пенсійнoгo віку 
нa сьoгoднішній день не 
poзглядaється».

Oльгa Кpентoвськa тaкoж 
poзпoвілa, щo 8% нaселення 
Укpaїни oтpимують дoхoди 
нижче зaтвеpдженoгo 
пpoжиткoвoгo мінімуму. Зa 
слoвaми зaступникa міністpa, 

В УКРАЇНІ СУТТЄВО ПІДВИЩАТь 
ПЕНСІЇ ВЖЕ ДО КІНЦЯ РОКУ

24% нaселення Укpaїни є бідни-
ми зa віднoсними пoкaзникaми. 
Тaкий pезультaт дaли 
poзpaхунки, які пpoвoдилися 
Інститутoм демoгpaфії тa 

сoціaльних дoсліджень. 
Дaний пoкaзник виміpюється 
зa дoхoдaми й видaткaми 
укpaїнців.

Україна посідає п’яте місце 
за рівнем якості вищої освіти 
серед 50-ти країн світу, пропус-
каючи вперед такі країни, як 
Південна Корея, Фінляндія, Із-
раїль, Росія та обганяє, здавало-
ся б, лідируючі країни Європи і 
Заходу.

За версією щорічного рей-
тингу Bloomberg, не так вже й 
погано здобувати вищу освіту в 
нашій країні і не шукати «кра-
щого» за кордоном.

Станція метро «Арсенальна» 
у Києві є найглибшою в світі. 
Її глибина — 105 метрів. Вона 
була відкрита в 1960 році і отри-
мала назву від великого заводу 
«Арсенал», що знаходиться по-
руч, а в 1987 році навіть отрима-
ла статус «Пам’ятка архітектури 
місцевого значення».

Україна славиться найбіль-
шим запасом марганцевих руд в 
світі. Нікопольський марганце-
вий басейн — саме той «герой», 
який забезпечує нашу країну (і 

не тільки), такими величезни-
ми запасами руд марганцю (11 
% усіх світових запасів) і, без-
сумнівно, таким гучним стату-
сом. Він знаходиться на півдні 
України, в Запорізькій та Дні-
провській областях. Відкритий 
був ще в 1883 році, а промис-
лова розробка руд почалася в 
1886-му.

Українська мова — найме-
лодійніша після італійської. На 
конкурсі мов у Парижі в 1934 
році українська мова дійсно 
зайняла друге місце за мело-
дійністю, поступившись італій-
ській. Також вона посіла третє 
місце після французької та пер-
ської за такими критеріями: фо-
нетика, лексика, фразеологія, 
структура речень.

Український духовий інстру-
мент трембіта — найдовший ду-
ховий музичний інструмент у 
світі. Він зустрічається у гуцулів, 
а також польських, хорватських, 
далматських, румунських, сло-

венських та угорських пастухів. 
Поширена трембіта в основному 
в Українських Карпатах і на те-
риторії Польщі. З давніх-давен 
її використовували, щоб повідо-
мляти про різні значимі події і 
для виконання пастуших мелодій.

Друга за довжиною печера 
в світі знаходиться в Україні. 
Печера «Оптимістична», яка 
розташована на Поділлі, посту-
пається за протяжністю лише 
Мамонтовій в США. «Оптиміс-
тична» знаходиться на глибині 
20 метрів і тягнеться на 230 км, 
в той час як протяжність «кон-
курентки» — 587 км.

7. Пабло Пікассо був у за-
хваті від картин української 
художниці. Українка Катерина 
Білокур підкорила всесвітньо 
відомого художника і засновни-
ка кубізму Пабло Пікассо сво-
їми картинами, які він назвав 
геніальними і порівняв нашу 
художницю з легендарною Се-
рафін Луіс.

УКРАЇНСьКИй ПОЗИТИВ

Організація OpenSignal опуб-
лікувала рейтинг країн з най-
швидшим мобільним інтернетом 
у рамках свого звіту про стан мо-
більних мереж.

Україна розмістилася у рей-
тингу між Панамою та Індоне-
зією і відзначилася одними з 
найгірших показників в Євро-
пі: середня швидкість передачі 
даних — 5,78 Мбіт/с, перевер-
шивши лише Боснію, яка має 
середню швидкість 5,61 Мбіт/с.

Також Україна має одні з 
найгірших показників доступу 
до мереж 3G/4G, поступаючись 
у всьому світі лише Гаяні.

Як зазначається, 44,81 % 
українських користувачів 
смартфонів мають доступ до ме-
реж 3G, у той час як лідер рей-

тингу, Південна Корея, надає 
3G/4G 98,54% споживачів.

На передостанньому місці 
Україна і у зведеному рейтингу, 
де враховувалися доступність і 
швидкість мобільного інтернету.

Країною з найбільш швид-
ким мобільним інтернетом 
виявилася Південна Корея із 
середньою швидкістю переда-
чі даних у 41,34 Мбіт/с. За нею 
йдуть Сінгапур (31,19 Мбіт/с), 
Угорщина (26,15 Мбіт/с), Ав-
стралія (25,1 Мбіт/с) і Данія 
(23,35 Мбіт/с).

Найповільніший мобіль-
ний інтернет був виявлений в 
Афганістані (2,17 Мбіт/с). Не 
набагато краща ситуація в Кос-
та-Риці (2,55 Мбіт/с) і Ефіопії 
(2,78 Мбіт/с).

КУДИ НАМ ДО ЇХНьОГО

Провідним виробником машин 
в Україні є Запорізький автомобі-
лебудівний завод. Остання модель, 
яка була розроблена на заводі, — 
ZAZ Vida, передає Drive-news.

Легковики, які сходять з 
конвеєрів концерну «Богдан»:

«Богдан» випускає недорогі 
автомобілі, але збирає їх пере-
важно з ВАЗівських деталей, 
тому назвати ці машини повніс-
тю українськими неможливо.

У Черкасах, у цехах кор-
порації «Богдан», сходять з 
конвеєра машини марок JAC, 
Great Wall і Lifan, які непо-
гано «йдуть» на експорт, а 
також продаються всередині 
України. Значно більше до-
ходу «Богдан» отримує від 
паралельного складання KIA 
і Hyundai, які вже змогли за-
воювати серця автомобілістів 
з усього світу.

З європейських концернів в 
Україні поки представлена тіль-
ки Skoda.

Найвідоміші зі світових ав-
товиробників, які орендували 
або купили площі для складан-

ЯКІ АВТОМОБІЛІ ЗБИРАЮТь НА 
УКРАЇНСьКИХ ЗАВОДАХ 

ня авто в Україні, це Chery і 
Chevrolet.

Chevrolet при співпраці 
з ЗАЗ випустив окрему мо-
дель, яка продається в Україні 
і за її межами — ЗАЗ Chevrolet 
Chance. Морочитися з дизай-
ном і технічними характеристи-
ками не стали, це ліцензована 
копія Lanos того ж виробника, 
але ціна на Шанс нижча, за ра-
хунок використання місцевих 
матеріалів і комплектів гуми.

Щільно влаштувалися в кра-
їні і корейські автовиробники, 
наприклад, машини під маркою 
SsangYong збирають у Кремен-
чуці, там же з’являються на світ 
новенькі Geely.

«Єврокар» спрямований на 
складання максимально до-
рогих авто, на конвеєрах під-
приємства «народжуються» 
Volkswagen, Audi, SEAT і Skoda. 
Щоправда перші три виробни-
ки поки випускають мінімальну 
у процентному співвідношен-
ні кількість авто в Україні, а от 
Skoda української збірки ціну-
ється водіями за довговічність і 
рівень комфорту. Розташоване 
автомобільне підприємство на 
Закарпатті і на сьогоднішній 
день практично повністю осна-
щене унікальними зарубіжни-
ми технологіями і якість збірки 
на «Єврокар» мало відрізняєть-
ся від європейського. 

Голова Київської обласної 
державної адміністрації Максим 
Мельничук доручив терміново 
встановити відеонагляд на всіх 
адміністративних будівлях об-
ласті. Про це він повідомив жур-
налістам біля приміщення Біло-
церківської районної державної 
адміністрації, де нещодавно став-
ся терористичний акт: невідомі 
кинули бойову гранату у примі-
щення Білоцерківської РДА.

«Я видаю доручення про 
обов’язкове встановлення відеос-
постереження на адміністратив-
них будівлях Київської області. 
Це питання я також беру під осо-
бистий контроль, щоб всі закла-
ди, де розміщуються провладні 
структури, були під ретельним ві-
деонаглядом та охороною», – по-
відомив Максим Мельничук. 

ВІДЕОНАГЛЯД – НА ВСІХ 
АДМІНБУДІВЛЯХ ОБЛАСТІ



ГОРОСКОП 
Овен

Ви повинні звикати до того, що роботи буде ба-
гато. Краще морально налаштуватися на шалений 
темп, щоб не відчувати кожен день себе розбитими. 
Те, що раніше ви вважали збитковим підприєм-
ством, стане приносити дохід, тому раніше вкладені 
гроші повернуться з прибутком. 

Тілець
У цей час краще скоритися долі й не сперечатися 

з начальством. Краще не обговорювати з колегами 
недоліки керівників і тих, хто піднявся кар’єрними 
сходами. Бізнесмени повинні залишити все на своїх 
місцях — не кращий час для зміни обстановки, місця, 
постачальників. Дотримуйтесь перевірених методів.

Близнюки
Вдалий час для налагодження відносин з керів-

ництвом і здобуття його прихильності. У начальства 
покращиться ставлення до результатів вашої робо-
ти. Є можливість знайти цікаву і високооплачувану 
роботу, стежте за зміною обставин і вчасно реагуйте. 
Вам навіть під силу вести кілька проектів.

Рак
У професійній сфері все буде складатися спри-

ятливо. Збільшаться шанси знайти хорошу робо-
ту або почати пристойно заробляти. Просування 
кар’єрними сходами не буде залежати від того, на 
якому щаблі ви стоїте: можливе надходження не-
сподіваної і вигідної пропозиції про роботу. 

Лев
Зорі обіцяють насичену обстановку на роботі. 

Потрібно швидко включатися в процес і забути 
про поблажки. Від деяких раніше намічених цілей 
доведеться відмовитись. Всі неприємності будуть 
відбуватися через невміння тримати себе в руках. 
Можливий підйом кар’єрними сходами або роз-
ширення бізнесу. 

Діва
Вас чекають успіхи на професійній ниві. На-

чальство оцінить сміливі рішення і кропітку працю, 
запропонувавши підвищення на посаді. Все буде 
складатися найкращим чином, але деякі амбіції 
реалізувати не вийде. Тепер ви тримаєте життя під 
контролем, і щось нав’язувати вам не вийде. 

Терези
Вас буде супроводжувати удача з одного боку і 

розчарування з іншого. Розпочнеться осінь з везін-
ня, радісної події і приємних клопотів. Справи бу-
дуть ладитись, можлива довгоочікувана поїздка. На 
професійній ниві чекає впевненість у завтрашньому 
дні, але доведеться трохи затягнути пояс.

Скорпіон
Чорна смуга закінчиться і можна сміливо при-

ступати до нових проектів. Відволікатися від 
важливої роботи неприпустимо, з конкурентами 
важливо тримати себе стримано. Кожен крок до-
ведеться обдумувати, не дозволяючи собі витрача-
ти гроші на дурниці. Потрібно постаратися, щоб 
не залізти в борги.

Стрілець
У професійній сфері чекає успіх, якщо ви буде-

те прислухатися до думки інших. Старий досвід або 
розповіді товаришів по службі можуть допомогти 
в справі. Пропозиції партнерів слід ретельно роз-
глядати, а якщо ви вже розпочали спільний проект, 
краще не висловлювати невдоволення вголос. 

Козеріг
Керівництво може запропонувати роботу над 

проектом, який буде важким, але цікавим. Можли-
ве отримання гарного прибутку. Важливо тверезо 
оцінити свої сили, оскільки обставини складають-
ся не на вашу користь. Про кар’єрний ріст поки не 
йдеться, постарайтеся протриматися на плаву і не 
зробити крок назад.

Водолій
Ви станете незамінними лідерами. Є можли-

вість знайти і згуртувати навколо себе однодумців. 
У власному бізнесі цей період може послужити по-
чатком спільної справи з іншою людиною, причо-
му успіх не змусить себе довго чекати. Якщо вас ці-
кавить кар’єра, то відкриваються можливості для 
підйому вгору. 

Риби
Вдалими будуть проведені зараз виставки, кон-

ференції, рекламні компанії, тому ви не втратите ні 
час, ні вкладені кошти. Можна домогтися істотних 
результатів і залучити сторонній капітал для компа-
нії. Уникайте зайвої наполегливості, співрозмовни-
ків і компаньйонів слід переконувати дуже тонко.
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Замовлення 

ДОШКА ОГОЛОШЕНь

К У П Л Ю
Відпрацьоване електронне й електричне 

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

 зношені вироби з твердої пластмаси, металобрухт 
(відпрацьовані акумулятори)

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

На виробничу базу в смт Глеваха
ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

ДОСВІД РОБОТИ ОБОВ’ЯЗКОВИй. 
Висока, вчасна заробітна плата 

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

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

• Зварювальники 
(ручна, напівавтомат, аргон)

• Слюсарі механоскладальних робіт
• Фрезерувальники, токарі 

• Майстер ВТК
• Електрики 

Робота з виготовлення 
металоконструкцій.

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ 

СПЕЦІАЛІСТИ ПЕРШОЇ КАТЕГОРІЇ 
З ФІНАНСОВОЮ ОСВІТОЮ.

 Києво-Святошинській районній виконавчій дирекції 
Київського обласного відділення Фонду соціального страхування 

з тимчасової втрати працездатності

Звертатись за адресою: вул. Білогородська,11-а 
телефон для довідок: 43044, 40233.

НА РОБОТУ В БУДІВЕЛьНИй МАГАЗИН 
запрошуються ПРАЦІВНИКИ 

м. Боярка, вул. Шевченка, 99. м-н «Будівельник»
Телефон: (096) 98-73-784

25 серпня в рамках прове-
дення громадської акції «ЗАПО-
БІГТИ, ВРЯТУВАТИ, ДОПОМОГТИ» 
рятувальники 33-ї Державної 
пожежно-рятувальної частини          
м. Боярка завітали до вихован-
ців ДНЗ «Джерельце». 

Діти з цікавістю знайоми-
лись із пожежно-рятуваль-
ною технікою, обладнанням, 
що використовується під час 
гасіння пожеж та ліквідації 
різноманітних надзвичай-
них ситуацій. 

ПОЗНАйОМИЛИСЯ, 
ПОГРАЛИСЯ, ПОФОТОГРАФУВАЛИСЯ

У цікавій, захоплюючій 
формі рятувальники роз-
повіли школярам, як діють 
оперативно-рятувальні роз-
рахунки у випадку отри-
мання сигналу «Тривога», а 
також про те, як від їх швид-
ких та злагоджених дій зале-
жить життя людей, їх добро-
бут та спокій. 

Рятувальники продемон-
стрували дітям оперативне 
розгортання пожежного ав-
томобіля для гасіння пожежі. 

У своїх руках дітлахи трима-
ли пожежний ствол та рукав, 
а також приміряли пожежну 
каску. Рятувальники демон-
стрували спецодяг, розпові-
дали про ті надзвичайні по-
дії, з якими зустрічаються в 
реальному житті. 

Діти із захопленням все 
слухали, ставили багато пи-
тань працівникам пожеж-
но-рятувальної частини, а 
також фотографувалися на 
згадку

Втрачене свідоцтво про базову 
середню освіту КХ № 32317644, 
видане Юлії Ігорівні Богдановій, 
яка навчалася в Боярській ЗОШ 
І — ІІІ ст. № 5 з 01.09.2006 до 
22.06.2007 р., вважати недійсним.

Втрачений державний акт на 
право власності на земельну 
ділянку площею 0,1 га (10 со-
ток), розташовану за адресою: 
Київська обл., Києво-Свято-
шинський район, Бобрицька 
сільська рада, кадастровий 
номер 3222480600:02:031:5005, 
серія ЯМ №005903, виданий 
Корнієць Антоніні Антонівні, 
вважати недійсним.

Втрачений державний акт на 
право власності на земельну 
ділянку площею 0,1 га (10 со-
ток), розташовану за адресою: 
Київська обл., Києво-Свято-
шинський район, Бобрицька 
сільська рада, кадастровий 
номер 3222480600:02:031:5007, 
серія ЯМ №005905, виданий 
Корнієць Світлані Валеріївні, 
вважати недійсним. 

У ПРИМІЩЕННІ 
БОЯРСьКОЇ ЗОШ № 4 

(ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 4) 

ЗДАЄТьСЯ В ОРЕНДУ 
ПРИМІЩЕННЯ 
ПЛОЩЕЮ 8 М2 

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ПОЗАКЛАСНОГО 

НАВЧАННЯ ДІТЕй


