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СЛОВО МЕРА

Впродовж останніх тиж-
нів тема будівництва у парку                      
ім. Шевченка стала топ-новиною 
для значної частини жителів 
Боярки. Цей парк впродовж ка-
денції команди міського голови 
Олександра Зарубіна став осе-
редком для проведення числен-
них загальноміських, районних 
і державних свят, фестивалів та 
заходів. Саме з будівництва у 
парку алеї, яка за цей час так по-
любилася жителям, розпочалися 
перші кроки у розбудові міста.

І ось як з ясного неба нови-
на: у парку розпочинають будів-
ництво! Про збереження зеле-
них зон Боярки і, зокрема, про 
парк ім. Шевченка – у розмові з 
міським головою Олександром 
Зарубіним.

– Сьогодні я хочу поговорити 
з жителями не лише про парк, а 
й взагалі про зелені зони міста. 
Коли ми йшли на вибори, то обі-
цяли людям, що будемо зберіга-
ти всі зелені зони, парки, сквери. 
І мені є що сказати громаді, адже 
за цей період нами було зробле-
но чимало. З генерального пла-
ну, що розроблявся попередні-
ми каденціями влади, нами було 
прибрано 10 га лісу за Централь-
ною районною лікарнею, які 
планувалося ввести в межі міста 
для будівництва кардіологічного 
центру та інших споруд. 

– Тобто, ситуація з парком              
ім. Шевченка стала болісним 
уроком для влади?

– Це був усвідомлений крок. 
Тепер ми вже знаємо, як це бу-
ває: землю виділяють для одно-
го, а будують щось інше. Завдя-
ки цьому ліс залишиться лісом, 
а не стане будівельним майдан-
чиком для зведення нових ви-
соток.

Що стосується власне зе-
лених зон Боярки, ми теж 
підходимо до цього ґрунтов-
но. Виготовлено відповід-
ну документацію і зроблено 
необхідні кроки, в результаті 
яких парк Перемоги вже має 
статус парку. Будь-яке будів-
ництво у ньому неможливе. 
До речі, було повернуто до 
власності громади міста ді-
лянку парку, де розташовано 
танцмайданчик. 

Розпочато роботу щодо 
офіційного встановлення меж 
та визначення статусу парку                    
ім. Шевченка, адже до цього 
він не був парком де-юре.

Триває робота щодо оформ-
лення документів по скверах. 
Хочеться зробити так, щоб уне-

можливити в подальшому змі-
ну цільового призначення цих 
зелених зон. Маю на увазі два 
сквери: по вул. Сагайдачного та 
по вул. Маяковського.

Відкрито кримінальне про-
вадження з метою повернути до 
комунальної власності трикут-
ну земельну ділянку на початку 
вул. Пушкіна та організації там 
міського скверу. Цю ділянку 
свого часу було з порушенням 
виділено у приватну власність 
та вже декілька разів перепро-
дано.

– Олександре Олександрови-
чу, боярчани добре пам’ятають, 
що одним із перших Ваших кро-
ків при владі стало призупинення 
зведення житлових будинків у 
парку. Що сталося, Ви раптом 
«розлюбили» парк ім. Шевченка?

– Повертаючись до парку 
ім. Шевченка, хочу розповісти 
громаді правду, щодо цього пи-
тання.

Одразу після мого обрання 
міським головою, я зустрівся 
із забудовником. У результаті 
було досягнуто домовленості 
щодо призупинення будівни-
цтва житлових будинків. На-
томість я пообіцяв забудов-
нику знайти інвестора, який 
викупив би у нього документи 
на ділянку і взявся за споруд-
ження не багатоквартирних 
будинків, а спортивно-роз-
важального комплексу. Як і 
передбачалося ще в 2010 році, 
коли ділянку в парку було 
передано в довгострокову 
оренду з правом будівництва 
об’єктів спортивно-розва-
жального спрямування.

На жаль, за півтора роки 
знайти інвестора не вдалося і 
знову постало питання: що ро-
бити далі. На це питання у мене 
нині немає відповіді. Відстро-
чувати будівництво я вже не 
маю змоги.

Кажу як є: інвестори нині 
не хочуть вкладати кошти у 
будівництво спортивно-роз-
важальних закладів. Для цьо-
го є причини як загально-
державного масштабу, так 
і особливості нашого міста. 
Ми пробували працювати з 
європейськими інвесторами, 
але це дуже важко – кожен 
інвестор хоче вкладати гроші 
в об’єкт, який максималь-
но швидко почне приносити 
прибуток. 

– Отже, завадити будівництву 
не можна?

– Законність будівництва 
була нами достеменно вивчена. 

Забудовник має на руках всі не-
обхідні документи і цілком за-
конне право розпочати роботи. 

Ділянку передано в орен-
ду ще в 2010 році. Усі дозволи 
та документи забудовник має. 
На початку 2014 року ними 
отримана декларація на будів-
ництво. Зауважте: забудовник 
вже сім років сплачує оренд-
ну плату за землю. Впродовж 
цього часу вони будівництво 
не розпочинали, але зараз я не 
маю важелів впливу, щоб за-
боронити чи зупинити це бу-
дівництво.

Після вивчення всіх доку-
ментів, нам залишається про-
стежити за тим, щоб будівни-
цтво проводилось виключно 
в межах старого фундаменту, 
тобто на виділеній території – 
0,7 га. Жодного метра землі у 
межі парку ми не дозволимо 
зайняти. Ми бачимо, що ого-
рожу встановлено виключно 
навколо відведеної забудов-
нику ділянки.

Детальний план території 
було розроблено на площі 
майже 3 га. Там було запла-
новано тенісні корти, май-
данчики, стежинки, площад-
ки і таке інше. І зараз навколо 
цього питання тривають 
спекуляції. І щоб уникнути 
цього, досягнуто домовле-
ності щодо будівництва у ви-
ділених 0,7 га. А також щодо 
благоустрою прилеглої тери-
торії: відновлення доріжок, 
освітлення, можливо, части-
ни огорожі з боку                   вул. 
Б. Хмельницького.

Постійно спостерігаєть-
ся відтік з Боярки молодого 
платоспроможного населен-
ня. У результаті 65 відсотків 
населення нашого міста —                     
пенсіонери.

У Боярці тривалий час 
житло не будувалось, тому 
великою проблемою є відтік 
платоспроможного населен-
ня. Це, до речі, ще одна при-
чина того, що інвестори від-
мовляються вкладати гроші 
в Боярку. Починаючи з 2005 
року, коли в країні був буді-
вельний бум, люди активно 
брали кредити, купували або 
будували житло у Святопет-
рівському, Вишневому, Пет-
ропавлівській та Софіївській 
Борщагівках, Ірпені та навіть 
у Тарасівці, але не в Боярці. 

Треба думати і про громад-
ський простір, інфраструктуру, 
соціальні об’єкти, а житлове бу-
дівництво – це основа розвитку 
міста. Тому, переконаний, не 
треба цього боятися. 

ЗНОВУ ПРО ЗЕЛЕНІ ЗОНИ
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Тривають роботи з боржни-
ками за житлово-комунальні 
послуги. На найбільших борж-
ників подано 2 позовні заяви 
щодо стягнення заборгованості 
за житлово-комунальні послуги 
на суму 58 091,26 грн;

до Києво-Святошинського 
районного суду подано 6 справ 
про стягнення з мешканців 4 
поверху гуртожитку по вул. Мо-
лодіжній, 12/2 заборгованості 
за надані послуги на загальну 
суму 76 490,57 грн;

готуються позовні заяви про 
визнання осіб у гуртожитку та-
кими, що втратили право на ко-
ристування приміщенням;

у липні 2017 року Киє-
во-Святошинським район-
ним судом задоволено 5 справ 
про стягнення заборгованості 
за послуги на загальну суму                                 
19 3428,13 грн.

Працівниками виробничих дільниць: 
• своєчасно виконуються ро-

боти з усунення аварійних си-
туацій, у т. ч. заміна стояків по 
вул. Волгоградській, 20; 

• відключено від централізо-
ваного опалення кв. 57 по вул. 
Молодіжній, 76;

• зроблено відмостку у бу-
динку по вул. Молодіжній, 65;

• поновлено асфальтове по-
криття прибудинкової території 
у будинку по вул. Коновальця, 26;

• усунено наслідки буревія: 
видалено дерева біля будинків 
по вул. Молодіжній, 76; Білого-
родській, 27; аварійне дерево по 
вул. Б. Хмельницького;

• встановлено сміттєві урни по 
вул. Молодіжній (від вул. Білого-
родської до вул. Б. Хмельницького);

• вивезено сміття від зупин-
ки Дачна (виїзд з м. Боярка до   
с. Віта-Поштова).

Спільно з підрядною орга-
нізацією продовжуються робо-
ти по демонтажу кабелю елек-
тропостачання біля Боярської 
ЗОШ № 5 з метою поновлення 
вуличного освітлення. 

Проводяться підготовчі ро-
боти із забезпечення святкуван-
ня Дня Незалежності в парку ім. 
Шевченка.

ШАНОВНІ МЕШКАНцІ! 
Якщо Ви і досі не отримали 

таблички із новою назвою ву-
лиці, яку було перейменовано, 
просимо Вас звернутися до КП 
«БГВУЖКГ» (вул. Сагайдачного, 
30) для безкоштовного отриман-
ня адресних табличок на буди-
нок (у т. ч. мешканці вул. Неза-
лежності та П. Сагайдачного). 

На виконання рішення виконавчого комітету Боярської міської ради 
№ 37/1 від 01.08.2017 р. проведено демонтаж самовільно встановленого 

літнього майданчика по вул. Хрещатик біля № 65.

КП «БГВУЖКГ» ПОВІДОМЛЯЄ КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ» ПОВІДОМЛЯЄ 

Автопарк КП «Боярка-Водоконал» поповнився новою технікою. За бюджетні кошти було придба-
но білоруський автомобіль – самоскид МАЗ «Колос». Вантажопідйомність – 10 т або 11 м куб. 

Автомобіль обладнано поворотним відвалом для чищення снігу. Після отримання дозвільних до-
кументів машину буде введено в експлуатацію та визначено водія, який на ній працюватиме.

ПОПОВНЕНО АВТОПАРК «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ»

У приміщенні 
КП «Боярка-Водо-
канал» по вул. Біло-
городській, 13 для 
зручності абонентів 
відкрито касу при-
йому платежів за 
послуги водопоста-
чання та водовідве-
дення без стягнення 
додаткової комісії. 

Каса працює з 
понеділка до п’ятниці з 

8:30 до 16:30,
 обідня перерва 
з 12:00 до 12:45. 

Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці міський 
голова Олександр Зарубін, нарешті «отримали лист від 
власника п'яти світлофорів в нашому місті, про пере-
дачу їх нам на баланс. Нарешті ми зможемо їх утриму-
вати та обслуговувати самі». Один із них – найпроб-
лемніший – на перехресті вулиць Білогородської та 
Молодіжної. Комунальники мають намір найближчим 
часом замінити його на сучасний, оскільки цей світло-
фор морально застарів і практично не підлягає ремонту.

БУДНІ КОМУНАЛЬНИКІВ

Нещодавно за кошти з районного бюджету проведено асфаль-
тування вул. Орлика (Возз’єднання). Також виконано роботи з ас-
фальтування частини вул. Газової та прибудинкової території по 
вул. Коновальця.

РЕМОНТ ДОРІГ

На території ДНЗ «Іскорка» зрізано аварійне 
дерево – березу. Також було розчищено від ава-
рійних гілок інші дерева, що ростуть на території 
цього дитячого садка.

ЗРІЗАНО 
АВАРІЙНЕ ДЕРЕВО

СВІТЛОФОРАМ
 СКОРО ДАДУТЬ РАДУ

ФОТОФАКТ

КП «Боярка-Водоканал» ви-
конує роботи щодо заміни засу-
вок на водопровідних мережах 
міста. Це дасть змогу на період 
проведення аварійних робіт або 
будь-яких інших робіт на водо-
провідних мережах не припи-
няти водопостачання по місту, 

а перекривати лише конкретну 
ділянку мережі, яка потребує 
ремонту. 

У зв’язку з виконанням да-
них робіт, у місті можливе від-
ключення і перебої у подачі 
води. Вже встановлено засувку 
по вул. Яблуневій, 2. 

Просимо вибачення за тим-
часові незручності. КП «Бояр-
ка-Водоканал» попереджатиме 
своїх абонентів про відключен-
ня від водопостачання у зв’язку 
з виконанням цих робіт на сай-
тах: boyarka-inform.com 

та mistoboyarka.gov.ua. 
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Згідно з рішенням виконавчо-
го комітету Боярської міської ради 
від 10 серпня, затверджено новий 
графік роботи дитячих садків Бо-
ярки в літній період 2017 року. 
Ухвалення цього рішення спричи-
нене необхідністю вчасного за-
вершення ремонтів у ДНЗ міста.

Звертаємо також увагу бать-
ків, що цього року запланова-
но розпочати утеплення двох 
ДНЗ міста – «Спадкоємець» 
та «Джерельце». Тому просимо 
з розумінням поставитись та 
слідкувати за змінами у графі-
ках роботи дитсадків. 

Черговий дитсадок з 1 липня 

до 25 серпня – ДНЗ «Іскорка». 
Решта дитсадків закриті на 

проведення ремонту: 
ДНЗ «Лісова казка» – 
з 1 липня до 31 серпня, 
ДНЗ «Даринка» – 
з 1 липня до 18 серпня, 
ДНЗ «Берізка» – 
з 1 липня до 31 серпня, 
ДНЗ – ЦРД «Джерельце» – 
з 1 липня до 18 серпня, 
ДНЗ «Казка» – 
з 1 липня до 31 серпня. 
ДНЗ «Спадкоємець» буде за-

крито на ремонт до 8 вересня.
Профілактичні заходи у «Іс-

корці» планують провести в 
стислі строки – з 28 до 31 серпня. 

ДИТСАДКИ ГОТУЮТЬСЯ 
ДО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

16 серпня міський голова 
Олександр Зарубін побажав щас-
ливої дороги та хорошого відпо-
чинку 15 дітям з боярських бага-
тодітних родин. 

Юні боярчани у супроводі 
двох представників табору цьо-
го дня вирушили на відпочинок 

та оздоровлення до Вінницької 
дитячо-юнацької спортивно-
оздоровчої бази «Колос».

«Це вперше в історії Бояр-
ської міської ради діти їдуть 
відпочивати коштом місь-
кого бюджету, – наголосив 
міський голова Олександр 
Зарубін. – Путівки на 14 днів 

НА ВІДПОЧИНОК ДО ТАБОРУ

з 16 до 29 серпня було прид-
бано за програмою по роботі 
з сім’ями, дітьми та молоддю 
на 2017 рік».

Окрім путівок діти отрима-
ли пам’ятні значки з символі-
кою міста на знак того, що рід-
на Боярка любить і піклується 
про молоде покоління.

У газеті «Боярка-інформ» 
(№ 8 (315) від 07.04.2017 р.) 
виконавчий комітет Бояр-
ської міської ради звертався 
до мешканців Боярки про те, 
що в межах приведення до-
рожньо-транспортної мережі 
до вимог законодавчих норм, 
безперешкодного пересування 
службового транспорту (полі-
ція, пожежна та швидка допо-
мога, газова служба та служба 
обслуговування електромереж) 
та забезпечення безпеки для 
всіх учасників дорожнього руху, 
а також на виконання вимог 
протоколу № 13 від 17.11.2016 
р. засідання Київської обласної 
комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзви-
чайних ситуацій, Боярською 
міською радою вживаються 
заходи з демонтажу пристроїв 
перекриття/обмеження дорож-
нього руху (шлагбаумів, бетон-
них блоків, парканів тощо).

УЗАКОНЬТЕ ШЛАГБАУМИ ТА ГАРАЖІ
Власникам елементів до-

рожнього перекриття пропону-
валося звернутися до виконав-
чого комітету Боярської міської 
ради із заявою про узаконення 
цих елементів. Строк надання 
звернень було встановлено до 
19.05.2017 р. Також мешкан-
ців було повідомлено, що у разі 
відсутності звернення на узако-
нення елементу перекриття, ви-
конавчим комітетом буде прий-
матися рішення про примусовий 
демонтаж цих елементів.

На жаль, до виконавчого ко-
мітету Боярської міської ради 
не надійшло жодного звернен-
ня про узаконення вищезазна-
чених елементів та конструкцій.

Повідомляємо також, що в 
місті назріла критична ситуа-
ція з незаконно встановленими 
гаражами. Більшість гаражів у 
місті Боярка встановлені неза-
конно, це стає причиною сти-
хійного виникнення місць заха-

Відповідно до пункту 25 «Пра-
вил обліку громадян, які потребу-
ють поліпшення житлових умов 
і надання їм жилих приміщень 
в Українській РСР», затвердже-
них Постановою Ради Міністрів 
Української РСР від 11.12.1984 
року № 470, виконавчий комітет 
Боярської міської ради в період з 
1 жовтня до 31 грудня 2017 року 
проводить перереєстрацію грома-
дян, які перебувають на квартир-
ному обліку, в ході якої перевіря-
ються їх облікові дані. 

Мешканцям міста Боярка, які 
перебувають на квартирному об-
ліку, до 31 грудня 2017 року необ-
хідно звернутися до виконавчого 
комітету Боярської міської ради 
(каб. № 9, телефон для довідок: 
(04598) 40-650) для уточнення об-

лікових даних у справах квартир-
ного обліку. 

Для перевірки облікових даних 
громадяни подають наступні доку-
менти:

• довідку з місця проживання 
про склад сім’ї та реєстрацію;

• довідки з місця роботи пов-
нолітніх членів сім’ї (в довідці 
вказується: де, з якого часу, на 
який посаді працює особа, чи пе-
ребуває на квартирному обліку за 
місцем роботи);

• копія документу із зазначен-
ням загальної та жилої площі жит-
лового приміщення (технічний 
паспорт або будинкова книга);

• копія паспорта всіх повно-
літніх;

• копія ідентифікаційного коду.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН, 
ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ 

НА ОБЛІКУ ОСІБ,
 ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ПОЛІПШЕННЯ 

ЖИТЛОВИХ УМОВ

Літо добігає кінця і час 
подумати про те, як нам пе-
режити зиму. Саме ця тема 
нині дуже болюча для ко-
мунальників. Як повідомив 
заступник начальника КП 
«Боярське ГВУЖКГ» Павло 
Трофімов, станом на 1 серп-
ня заборгованість спожива-
чів за теплопостачання ста-
новить 4 491 600 грн.

А це може стати причиною 
відсутності тепла у помешкан-
нях боярчан з початком опалю-
вального сезону.

«Наявність заборгованос-
ті населення лежить в основі 
цілої низки проблем, які не-

можливо вирішити чи обійти. 
Через борги підприємство не 
зможе отримати від Київоблга-
зу дозвіл на розпломбування 
вузлів обліку газопостачання 
для проведення чергової по-
вірки; отримати від Держенер-
гонагляду акт готовності коте-
лень до опалювального сезону; 
отримати дозвіл на запуск ко-
телень; ліміт по газу в Наф-
тогазі України, – повідомив 

ЗАПЛАТІТЬ ЗА ТЕПЛО АБО ГРІЙТЕСЯ ВЛІТКУ
Павло Трофімов. – Підприєм-
ству елементарно не вистачає 
коштів на придбання матеріа-
лів для підготовки та ремонту 
теплових мереж і котелень до 
опалювального сезону».

Якщо найближчим часом 
населення не погасить заборго-
ваність за спожите тепло, взим-
ку людям доведеться грітися 
згадками про спекотне літо

ращення, блокування під’їздів 
до об’єктів благоустрою та їх 
обслуговування.

Тому повторно звертаємося 
до власників елементів дорож-
нього перекриття та незаконно 
встановлених гаражів з прохан-
ням звернутися до виконавчого 
комітету Боярської міської ради 
із заявою про узаконення цих 
об’єктів. У заяві просимо вка-
зати точну адресу розміщення 
елементу дорожнього перекрит-
тя або гаражу зі схематичною 
прив’язкою, обґрунтування та 
причину його встановлення, 
конструктивні можливості.

У вересні 2017 року виконав-
чим комітетом Боярської місь-
кої ради розпочнеться активна 
робота із демонтажу незаконно 
встановлених конструкцій та 
гаражів. Тому закликаємо всіх 
мешканців відповідально по-
ставитись до співпраці з органа-
ми місцевого самоврядування.

На виконання припису 
Служби безпеки України про 
посилення охорони режимних 
об’єктів, КП «Боярка-Водока-
нал» захистив міські водопро-
відно-насосні станції. З цією 
метою по периметру огорожі 
натягнуто спіральний колючий 
дріт. Роботи виконано зусилля-
ми підрядної організації.

Найближчим часом буде на-
тягнуто колючий дріт по пери-
метру решти режимних об’єктів 
КП «Боярка-Водоканал».

ПОСИЛЕНО БЕЗПЕКУ РЕЖИМНИХ ОБ’ЄКТІВ ВОДОКАНАЛУ

Оголошення
Відключення від централізованого теплопостачання можливе лише за 

умови погашення заборгованості за спожиті послуги. Заяви від власників 
окремих квартир не розглядаються. Відключення від централізованого 

теплопостачання можливе лише за умови відключення усього будинку або 
всіх квартир по стояку.
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Впродовж цього періоду 
став співавтором 7 законопро-
ектів, серед яких:

• «Про внесення зміни до 
статті 15 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, га-
рантії їх соціального захисту» 
щодо надання членам сімей 
загиблих пільг без урахування 
середньомісячного сукупного 
доходу сім'ї»;

• «Про внесення зміни 
до статті 31 Закону України 
«Про реабілітацію інвалідів 
в Україні» щодо транспорт-
ного обслуговування осіб з 
інвалідністю», яким перед-
бачається визначити, що 
особи з інвалідністю, які 
проходять реабілітацію в ре-
абілітаційних установах, за-
безпечуються безоплатним 
транспортним обслуговуван-
ням у порядку, визначеному 
центральним органом вико-
навчої влади, який забезпе-

ЗВІТ ПРО РОБОТУ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ 
МИХАЙЛА ГАВРИЛЮКА (лютий-липень 2017 р.)

чує формування державної 
політики у сфері праці та со-
ціальної політики;

• «Про внесення змін до 
Конституції України (в час-
тині скасування депутатської 
недоторканності, яким про-
понується виключити час-
тини першу, третю статті 80 
Конституції України, якими 
передбачено гарантії депу-
татської недоторканності. 
Прийняття запропонованих 
змін забезпечить утверджен-
ня демократичних цінностей, 
сприятиме відкритості ді-
яльності народних депутатів 
України та їх відповідальності.

Як заступник голови Комі-
тету Верховної Ради України у 
справах ветеранів, учасників 
бойових дій, учасників анти-
терористичної операції та лю-
дей з інвалідністю взяв участь 
у кожному засіданні комітету. 
Комітетом було ініційовано 
проведення круглого столу 
щодо актуальності створення 
Міністерства у справах вете-
ранів України – єдиного коор-
динуючого органу. Сьогодні 
проблемами ветеранів займа-
ється більше 5-ти міністерств, 
що спричиняє чималі склад-
нощі у вирішенні навіть най-
простіших питань для наших 
бійців. Було вислухано вете-
ранів АТО, представників мі-
ністерств, громадських орга-
нізацій, народних депутатів й 
прийнято рішення підтримати 

створення єдиного координу-
ючого органу для ветеранів.

Як член комітету взяв 
участь у засіданні круглого 
столу на тему: «Правове врегу-
лювання статусу добровольців 
АТО», де спільно з ветеранами 
АТО, волонтерами та пред-
ставниками громадських орга-
нізацій, профільних комітетів 
і міністерств шукали шляхи 
врегулювання цього питання в 
законодавчій площині.

Спільно з народними де-
путатами, які є членами Комі-
тету Верховної Ради України 
у справах ветеранів, учасників 
бойових дій, учасників антите-
рористичної операції та людей з 
інвалідністю, придбали апарати 
для електростимуляції «Ней-
СИЗМ» з приладдям (переда-
вальна антена, зарядний прис-
трій) НСЗ ПРМ.Кб у кількості 5 
штук для проведення операцій 
пораненим воїнам АТО.

У період з лютого до липня 
отримав 137 звернень від грома-
дян та громадських організацій. 
Питання, з якими звертались, 
стосувались здебільшого надан-
ня земельних ділянок, матері-
альної допомоги, а також допо-
моги в лікуванні. Усі звернення 
були опрацьовані: більшість пи-
тань вирішено, решта – у про-
цесі вирішення. Велика частина 
депутатських звернень була на-
правлена мною до Управління 
соціального захисту населення 
щодо надання матеріальної до-

помоги кожному, хто звернувся 
з таким проханням. У резуль-
таті проведеної роботи люди 
отримали матеріальну допо-
могу в розмірі від 1 до 50 тисяч 
гривень, залежно від складності 
ситуації, в якій опинились.

Також раніше звертався до 
«Укравтодору» з вимогою відре-
монтувати аварійний міст через 
р. Строкач (с. Гостомель). Ра-
дий повідомити, що це питання 
включили в план робіт на 2017 
рік й заклали у бюджет кошти 
на ремонт, отже, до кінця року 
цю проблему буде вирішено.

Впродовж шостої сесії Вер-
ховної Ради України мною 
було організовано 6 екскурсій 
до Верховної Ради України для 
учнів шкіл 95 виборчого округу. 
Проведено особисті прийоми 
громадян у кожному населено-
му пункті 95 виборчого округу. 
Зі всіма, хто не зміг потрапити 
на прийом в своєму населе-
ному пункті, провів зустрічі в 
приймальні, що знаходиться 
у м. Києві. У минулому році 
мені вдалось отримати субвен-
цію для розвитку 95 виборчого 
округу й успішно виконати за-
плановані роботи. Таким чи-
ном рік розпочався з передачі 
сертифікатів на комп’ютерну 
техніку для шкіл, лікарень та 
осередків культури. Це дало 
можливість лише частково за-
довольнити потреби у техніці, 
тому продовжую роботу над 
цим питанням. Завдяки субвен-

ції, яку хоч і з труднощами, але 
вдалось отримати, початок но-
вого навчального року школярі 
селища Гостомель зустрінуть з 
новою комп’ютерною технікою.

Вдалось у першому півріччі 
залучити також кошти на такі 
потреби мешканців свого 95 
округу:

• реконструкція мережі 
освітлення в’їзної групи по                   
вул. Свято-Покровській у сели-
щі Гостомель;

• придбання комп’ютерної та 
периферійної до комп’ютерної 
техніки для закладів комуналь-
ної власності міста Ірпеня;

• придбання комп’ютерної 
техніки для комунальних під-
приємств Боярської міської 
ради Київської області;

• капітальний ремонт доріг у 
с. Святопетрівському;

• капітальне будівництво 
спортивного дитячого майдан-
чика по вул. Європейській у                
м. Вишневому комунального 
підприємства Управління ко-
мунального господарства Ви-
шневої міської ради.

На друге півріччя передба-
чено чимало робіт, тому зараз 
активно працюю над залучен-
ням коштів на соціально-еко-
номічний розвиток 95 виборчо-
го округу. 

Дякую всім, хто мене під-
тримує та допомагає порадою. 
Дякую всім, хто небайдужий! 
Попереду – чимало роботи, але 
разом зможемо все!

З 1 жовтня 2012 року розпо-
чав роботу веб-портал електронних           
послуг Пенсійного фонду України.

Створення веб-порталу 
Пенсійного фонду дало змо-
гу кожній застрахованій особі, 
попередньо зареєструвавшись 
у базі даних веб-порталу, пе-
реглядати виписку із системи 
персоніфікованого обліку, де 
вказано суму заробітку, з якої 
сплачено страхові внески, кіль-
кість днів для стажу, відмітки 
про сплату страхових та єдино-
го внесків, відомості про спеці-
альний (пільговий) стаж. Маю-
чи на руках такі дані, працівник 
може легко контролювати, як 
його роботодавець сплачує за 
нього єдиний внесок, і в разі 
потреби звернутися до нього 
з претензіями. Пенсіонери ж 
зможуть регулярно одержувати 
відомості з власної пенсійної 
справи, де вказується вид та 
сума призначеної пенсії з ура-
хуванням надбавок, підвищень, 
додаткової пенсії, цільової гро-
шової допомоги, індексації та 
інших доплат до пенсії, вста-
новлених законодавством; наз-
ву закону, згідно з яким призна-
чено пенсію тощо.

На порталі також багато 
довідкової інформації: від 
текстів законодавчих актів 
до графіку прийому керів-
ництва Пенсійного фонду й 
адрес управлінь ПФУ в об-
ластях. Громадяни й застра-
ховані особи зможуть довіда-
тися, наприклад, про умови, 
порядок призначення, пере-
рахунку та виплати пенсій, 
про порядок одержання та 

використання свідоцтва про 
загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування 
тощо. Для страхувальників є 
інформація про умови інших 
обов’язкових платежів, по-
рядок складання та подання 
звітності, порядок здійснен-
ня органами Фонду перевірок 
тощо. Наведено зразки блан-
ків, заяв, інших документів, 
потрібних для взяття чи знят-
тя з обліку, складення та по-
дання звітності, призначення 
та перерахунку пенсій тощо.

Кожен зареєстрований ко-
ристувач зможе через портал 
подати запит у Фонд для під-
готовки йому довідок, інших 
документів у паперовому виг-
ляді, домовитися про прийом 
керівника чи відповідальної 
особи в управлінні Фонду й 
навіть написати скаргу, на яку 
обов’язково в установлений за-
коном термін йому прийде від-
повідь.

Щоб зареєструватися на веб-
порталі, необхідно:

1. Особисто звернутись до 
територіального органу Пен-
сійного фонду й оформити за-
яву (заяву можна принести вже 
заповнену – на веб-порталі 
викладено її зразок, який тре-
ба лише роздрукувати і внести 
потрібні дані). Фізичній особі 
треба мати при собі паспорт та 
ідентифікаційний код, юридич-
ній – документ, що посвідчує її 
належність до організації. Ко-
ристувачу видадуть розписку 
про одержання заяви, а також 
реєстраційний код, який по-
трібен для реєстрації на веб-
порталі.

2. Зайшовши на веб-портал 
ПФУ за адресою 

http://portal.pfu.gov.ua 
у пункті меню «Реєстрація на 
порталі», заповнити реєстраційну 
форму, вибравши логін і пароль.

3. На електронну адресу, 
вказану користувачем, надій-
де лист, потрібний для під-
твердження реєстрації. Після 
підтвердження користувач 
отримує повідомлення з веб-
порталу про успішне закінчен-
ня реєстрації.

У процесі реформування 
Пенсійного фонду можливос-
ті веб-порталу розширилися. 
Відтепер за допомогою елек-
тронно-цифрового підпису 
громадянам надана можливість 
реєстрації на порталі без безпо-
середньої явки до Пенсійного 
фонду, переглядати персоналі-
зовані довідки, подавати звер-
нення щодо перерахунку та 
призначення пенсії, перегляда-
ти електронні пенсійні справи.

Незабаром з’явиться мож-
ливість замовляти довідки про 
розмір пенсії, витяг з електро-
нної пенсійної справи, індиві-
дуальні відомості про застра-
ховану особу. Подавати заяви: 
на переведення з одного виду 
пенсії на інший, на внесення 
змін до пенсійної справи, на 
припинення виплати в зв’язку з 
виїздом за межі України. Також 
буде надходити повідомлен-
ня про необхідність легалізації 
трудових відносин.

Запрошуємо Вас стати ко-
ристувачем веб-порталу елек-
тронних послуг Пенсійного 
фонду України 

http://portal.pfu.gov.ua.

ПОСЛУГИ, ЯКІ МОЖНА ОТРИМАТИ НА ВЕБ-ПОРТАЛІ 
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Висока температура повітря 
та людська недбалість продовжу-
ють сприяти пожежам у природ-
них екосистемах.

Основною причиною виник-
нення пожеж на відкритих тери-
торіях є саме людський фактор. 
Зважаючи на те, що до кінця 
тижня в області буде утримува-
тися висока температура, існує 
великий ризик пожеж у природ-
них екосистемах, адже достат-
ньо одного непогашеного сір-
ника чи залишеної в лісі скляної 
пляшки для того, щоб спровоку-
вати масштабну пожежу з непе-
редбачуваними наслідками.

Рятувальники Києво-Свя-
тошинського району в цілодо-
бовому режимі моніторять стан 
пожеж в природніх екосистемах 
району і готові негайно зреагу-
вати на будь-яку пожежу, проте 

РЯТУВАЛЬНИКИ ЗАСТЕРІГАЮТЬ

НЕ ДОПУСТІТЬ ПОЖЕЖІ

вкотре закликають громадян су-
воро дотримуватися правил по-
жежної безпеки поблизу лісових 
масивів та на відкритих терито-
ріях. Адже найчастіше пожежі у 
природних екосистемах вини-
кають у результаті людської не-
дбалості та неуважності. 

Масштабні загоряння можуть 
мати негативні наслідки як для 
навколишнього середовища, так 
і для людей: спричинити поже-
жі житлових будівель, знищити 
лінії електромереж, газо- та на-
фтопроводів, лісових насаджень. 
Пам’ятайте, що лише культура 
поводження з вогнем, дотриман-
ня правил пожежної безпеки по-
збавить вас від біди і страждань, 
що приносять пожежі. 

Будьте пильними та у разі 
виникнення пожежі негайно 
телефонуйте за номером Служ-
би порятунку «101».
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Вітаємо Бакирей Ольгу Яківну з 85-річчям
З повагою, голова Боярської міської організації інвалідів війни та учасників бойових дій Володимир Нурищенко

5 серпня у Броварах відбулися два 
змагання: чемпіонат Київської облас-
ті з класичного пауерліфтингу (силове 
триборство, що включає в себе присі-
дання зі штангою, жим штанги лежачи 
та станову тягу) та чемпіонат Київської 
області з класичного жиму лежачи.

Боярку представляли вихован-
ці двох спортивних шкіл. Зокрема 
спортсмени, комунального закла-
ду «Боярська міська ДЮСШ» (ди-
ректор Володимир Сафонов) та 
комунальної організації ДЮСШ 
Києво-Святошинського району 
(директор Василь Коновалов).

Змагання проводилися се-
ред усіх вікових груп: юнаків та 
дівчат до 18 років, юніорів та 
юніорок до 23 років, дорослих 
чоловіків та жінок до 40 років та 
ветеранів віком понад 40 років.

Виступ боярських богатирів 
викликав справжній фурор, і всі 
17 спортсменів повернулись з на-
городами. Вони завоювали 10 пер-
ших місць, 4 – других і три третіх. 

Зокрема, чемпіонами стали: Надія 
Василевська, Ірина Когут, Ната-
лія Омельченко, Антон Мельник, 
Сергій Крилов, Артур Михайлов, 
Сергій Заплетнюк, Сергій Мель-
ниченко, Павло Салеба, Олек-
сандр Корнієнко. Срібні медалі 
здобули: Іван Салеба, Евген Вла-
сов, Артур Хропачевський, Воло-
димир Іващенко. Бронзові призе-
ри: Юрій Смоголь, Антон Левшов, 
Віталій Потапенко.

Вже після того, як наші 
спортсмени отримали заслужені 
медалі та на їхню честь прозвуча-
ли овації, наставник боярських 
богатирів, заслужений тренер 
України Сергій Тетянюк розпо-
вів: «Хотілося б відзначити, що 
на цих змаганнях мали змогу 
водночас брати участь і діти, і 
батьки. Тож у ваговій категорії 
до 44 кг чемпіоном став Антон 
Мельниченко, а в категорії до 
93 кг перше місце виборов його 
батько, майстер спорту України 
Сергій Мельниченко. Ще один 

СПОРТСМЕНІВ 17, А НАГОРОД 18

приклад – призером у ваговій 
категорії до 48 кг став Іван Сале-
ба, а в категорії до 120 кг чемпі-
оном став його батько, кандидат 
у майстри спорту Павло Салеба». 

Сергій Михайлович скромно 
змовчав, що його донька Наталя – 
єдина спортсменка, у якої вистачи-
ло сил та енергії виступити в обох 
чемпіонатах з триборства та з жиму 
лежачи й в обох турнірах стати пе-
реможницею.

Приємно, що батьки, які вже 
багато років займаються у Сер-
гія Михайловича, приводять ще 
й своїх дітей у секцію важкої 
атлетики та пауерліфтингу, що 
свідчить про повагу до цього 
виду спорту, позитивний вплив 
на організм спортсменів. 

Тренер та спортсмени дуже 
вдячні підприємцю Андрію Ко-
новалову — власнику «Дитячих 
атракціонів» за забезпечення 
транспортом боярської команди. 

Євген Левченко
Фото Олександра Підручного

До місцевих бюджетів Києво-
Святошинського району сплаче-
но 27,3 мільйона гривень подат-
ку на нерухоме майно, відмінне 
від земельного податку 

Платники податків Києво-
Святошинського району за сім 
місяців поточного року спла-
тили до місцевих бюджетів 27,3 
млн. грн. податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельно-
го податку. В порівнянні з ана-
логічним періодом минулого 
року надходження збільшили-
ся у 1,75 рази. Від юридичних 
осіб надійшло 25,2 млн. грн. та 
2,1 млн. грн. сплатили фізичні 
особи. 

Нагадуємо, що відповідно 
до пп. 266.1.1 п. 266.1 ст. 266 
Податкового кодексу України                       
(далі – ПКУ) платниками по-
датку на нерухоме майно, від-
мінне від земельної ділянки, є 
фізичні та юридичні особи, в 
тому числі нерезиденти, які є 
власниками житлової та/або 
нежитлової нерухомості.

Сплачувати податок на не-
рухоме майно зобов’язані не всі 
фізичні особи, а лише ті, котрі 

володіють квартирою/квар-
тирами, житлова площа яких 
перевищує 60 кв. м і будинку/
будинків площею більше 120 кв. м. 
У випадку наявності об’єктів 
нерухомого майна різних типів 
податок сплачується за площу, 
що перевищує 180 кв. м.

Обчислення суми податку з 
об’єкта/об’єктів житлової не-
рухомості, які перебувають у 
власності фізичної особи здій-
снюється контролюючим орга-
ном за місцем податкової адре-
си (місцем реєстрації) власника 
житлової нерухомості у поряд-
ку, визначеному пп. 266.7.1 п. 
266.7 ст. 266 ПКУ виходячи із 
сумарної загальної площі таких 
об’єктів, зменшеної згідно з пп. 
266.4.1 п. 266.4 ст. 266 ПКУ та 
відповідної ставки, встановле-
ної за рішенням сільської, се-
лищної, міської ради або ради 
об’єднаних територіальних гро-
мад, що створені згідно із зако-
ном та перспективним планом 
формування територій громад, 
в залежності від місця розта-
шування (зональності) та типів 
таких об’єктів нерухомості у 
розмірі, що не перевищує у 2016 

році – 3%, у 2017 році – 1,5 %. 
розміру мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 
1 січня звітного (податкового) 
року, за 1 кв. метр бази оподат-
кування. 

При цьому фізична особа – 
власник об’єкта нерухомості, 
загальна площа якого переви-
щує 300 кв. м (для квартири) 
та/або 500 кв. м (для будинку), 
до обчисленої суми податку на 
нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, додатково 
сплачує 25000 гривень на рік за 
кожний такий об’єкт житлової 
нерухомості (його частку).

Якщо громадянин не отри-
мав повідомлення-рішення 
про сплату податку на нерухоме 
майно, але є платником цього 
податку, він може звернутися 
до податкових органів за міс-
цем проживання (реєстрації) 
для проведення звірки даних 
щодо об’єктів нерухомості, їх 
часток, площі, пільги, ставки та 
нарахованої суми податку. При 
цьому необхідно пред’явити 
оригінали документів щодо 
об’єктів нерухомості, які знахо-
дяться у його власності. 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА ОДПІ ПОВІДОМЛЯЄ

БОЯРСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ (ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 49)
2 ВЕРЕСНЯ О 13:00 — ВІДКРИТТЯ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ВИСТАВКИ ЖИВОПИСУ 

«КВІТИ – БОЖА ЛЮБОВ» ВАЛЕНТИНИ ПЛАХОТНЮК. ВХІД ВІЛЬНИЙ. 

АНОНС

Відповідно до рішень виконавчого комітету Боярської                   
міської ради, у Боярці по вул. Молодіжній – вул. Б. Хмельницького 

ВіДміНеНО яРмаРКи:
26 серпня – у зв’язку з проведенням 26-27 серпня ї
міжнародного фестивалю соборності культур «Родина»;
23 вересня – у зв’язку з проведенням Дня міста.

ПРО ВІДМІНУ ЯРМАРКІВ

16 серпня в Будинку культури 
побувала унікальна філателістич-
на виставка, автором якої є кия-
нин Олександр Канівець. 

Варто зазначити, що така 
широкомасштабна виставка 
проводиться вперше з нагоди 
85-річчя Київської області. Вона 
складається з двох експозицій: 
«Останнім шляхом Кобзаря», до-
датком до якої є особливо цін-
ний експонат – посмертна маска 
Т. Шевченка та «Україна – ко-
зацька держава».

До першої експозиції уві-
йшли матеріали російсько-
українського поштового по-
ходу-реквієму за маршрутом 
Санкт–Петербург–Канів, при-
свяченого 150-річчю перепо-
ховання Т. Г. Шевченка 8–22 
травня 2011 року.

Що ж до другої експозиції, 
то «Україна – козацька держа-
ва» – це Всеукраїнська поштова 

естафета з міжнародною участю, 
присвячена 525-й річниці утво-
рення Українського козацтва, 
яку все прогресивне українство 
відзначало 24 серпня – 14 жов-
тня 2015 року. 

Урочисте відкриття вистав-
ки відбулося 22 червня в Наці-
ональному музеї-заповіднику 
«Битва за Київ – 1943 рік» в Но-
вих Петрівцях, експозиції вже 
побачили в містах: Бородянка, 
Баришівка, Березань, Яготин, 
Переяслав-Хмельницький, Бо-
риспіль, Боярка. Далі виставка 
поїде до Фастова, Білої Церкви 
і 4-5 вересня завершить свій тур 
у Миронівці. 

Організатором цієї виставки 
у Боярці є лікар-хірург та гро-
мадський діяч-патріот Володи-
мир Вітюк. В нашому рідному 
місті ця унікальна виставка екс-
понувалася лише одну добу, і 
вже 17 серпня вона прибула до 
Фастова. 

ФІЛАТЕЛІСТИЧНА ВИСТАВКА 
ПОБУВАЛА В БОЯРцІ
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Запрошуємо молоду та моти-
вовану молодь поповнити лави 
патрульних поліцейських києво-
святошинського відділу поліції

У молодих, цілеспрямова-
них і чесних людей, які хочуть 
стояти на варті захисту грома-

дян, з’явилася така можливість. 
З 9 серпня 2017 року до 21 

серпня 2017 року у Київській 
області проводиться прийом 
заяв на участь у конкурсі на 
заміщення вакантних посад у 
сектори реагування патрульної 
поліції Києво-Святошинського 
відділу поліції.

У нинішніх складних для 
України умовах на плечі пра-
воохоронців лягають значні 
навантаження, адже триває за-
пекла боротьба зі злочинністю. 
Якщо Ви активні, мотивовані, 
дисципліновані та бажаєте до-
помагати людям – ласкаво про-

ЗАПРОШУЮТЬ НА СЛУЖБУ ДО ПОЛІцІЇ

Про режим роботи ДНЗ м. Бо-
ярка в літній період 2017 року

Керуючись пп. 1 п. а) ст. 32 
Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», для 
проведення ремонтних робіт та 
належної підготовки дошкіль-
них навчальних закладів міста 
до нового навчального року, –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ 

від 10 серпня 2017 року       № 39/1
м. Боярка

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Затвердити графік роботи ДНЗ 

міста на літній період 2017 року.
2. Рішення виконкому від 

18.05.2017 р. № 22/3 «Про ре-
жим роботи ДНЗ м. Боярка в 
літній період 2017 року» вважа-
ти таким, що втратило чинність.

3. Відділу фінансів, еконо-
мічного розвитку та торгівлі 
виконкому врахувати зміни в 
режимі роботи ДНЗ при вико-
нанні бюджету міста на 2017 рік.

4. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на заступ-
ника міського голови Т. П. Кочкову.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА            О. О. ЗАРУБІН

ГРАФІК РОБОТИ
ДНЗ м. Боярка в літній період 2017 року

Назва закладу Період закриття для 
проведення ремонту

Період чергування

ДНЗ «Лісова казка» 01 липня – 31 серпня

ДНЗ «Даринка» 01 липня – 18 серпня

ДНЗ «Берізка» 01 липня – 31 серпня

ДНЗ-ЦРД 
«Джерельце»

01 липня – 18 серпня

ДНЗ «Іскорка» 28 серпня – 31 серпня 01 липня – 
25 серпня

ДНЗ «Спадкоємець» 01 липня – 08 вересня

ДНЗ «Казка» 01 липня – 31 серпня

симо на службу до Національ-
ної поліції Київської області! 

У нас є спільна мета – за-
хист співвітчизників та їх май-
на від злочинних посягань. 
Об’єднавши наші цілі та зусил-
ля, ми змінимо наше життя, по-
ліцію та країну на краще!

Прийом документів здій-
снюється за адресою: м. Київ, 
вул. Б. Хмельницького, 54. У 
разі виникнення запитань, Ви 
можете отримати необхідну ін-
формацію за телефоном: 

(044) 254-93-86, (044) 254-93-87, 
(096) 806-07-43. 

У кожної господині в будинку 
зберігаються закупорені банки 
овочів, фруктів, ягід, грибів власно-
го приготування. Відкрити взимку 
приготовані власноруч делікатеси – 
баночку маринованих огірочків чи 
грибочків – особливе задоволення. 
Але при недотриманні правил при-
готування консервованих продук-
тів у банці може критися смертель-
на небезпека – ботулізм.

Ботулізм – харчова токсико-
інфекція, що вражає центральну 
нервову систему та призводить 
до паралічу м'язів, у випадках 
несвоєчасного звернення та са-
молікування може наступити 
смерть. Місцем постійного пе-
ребування збудника – клостри-
дії ботулізму – є ґрунт, звідки 
вони потрапляють у воду, овочі, 
гриби, а далі в шлунок людини, 
тварини, птахів та риб. Захво-
рювання викликає не збудник, 
а його токсин. За всіх оптималь-
них умов швидкість токсино-
утворення є досить значною і 
становить 12–24 год. За віднос-
но короткий проміжок часу в 
харчовому продукті може утво-
ритися один з найбільш сильно-
діючих природних токсинів.

Зараження дорослої лю-
дини відбувається, як прави-
ло, через шлунково-кишковий 
тракт, однак два випадки, що 
трапляються зрідка – ботулізм 

грудних дітей, у яких токсин 
продукується в кишечнику ве-
гетативними формами збудни-
ка, і ранковий ботулізм, коли 
розмноження клостридій і ток-
синоутворення відбувається в 
тканинах рани, що нагноїлася.

Особливістю збудника хво-
роби є те, що в одній і тій са-
мій банці консервів токсин 
накопичується гніздами. Тому 
споживаючи консервовані про-
дукти з однієї банки, деякі люди 
хворіють, а інші – ні.

Ознаки хвороби можуть 
з'явитися через кілька го-
дин, а інколи навіть через 14 
діб після вживання недобро-
якісної їжі. Початкові симп-
томи – головний біль, сухість 
у роті, слабкість. Дуже харак-
терна відсутність лихоманки, 
температура тіла підвищується                                                                              
незначно. Блювота і пронос 
бувають не завжди, частіше – 
запори, що не піддаються дії 
очисної клізми та проносних 
засобів. Різко погіршується 
зір, з'являється двоїння в очах 
(«сітка перед очима», «туман»), 
іноді косоокість, зіниці розши-
рюються. Хворий відчуває су-
хість у роті, голос стає гугнявим, 
осиплим, а іноді зникає зовсім. 
Хворому стає важко ковтати, 
дихати, важко рухатися, нарос-
тає м'язова слабкість.

Слід зауважити, що в Укра-

ЩО ТАКЕ БОТУЛІЗМ І ЯК ВІД НЬОГО 
ВБЕРЕГТИСЯ?

їні впродовж останніх років як 
чинник передавання ботулізму 
домінують м'ясні вироби, друге 
місце має риба і рибопродукти, 
третє – гриби, далі інші продук-
ти харчування.

Але за допомогою простих 
методів профілактики можна 
вберегтися від ботулізму.

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ!
• для консервування потріб-

но використовувати лише доб-
роякісні овочі, ягоди, фрукти;

• ретельно промити продук-
ти у проточній воді, очищати 
від залишків ґрунту;

• очищати продукти та посуд, 
що використовується для кон-
сервування, від бруду та пилу;

• використовувати реко-
мендовані за рецептурою кон-
центрації солі, цукру і кислоти, 
вони перешкоджають накопи-
ченню токсину;

• м'ясо та рибу в домашніх умо-
вах можна консервувати в герме-
тично закритих банках тільки із 
застосуванням автоклава;

• за можливістю не консер-
вувати герметично гриби і інші 
продукти, які важко відчистити 
і обов'язково використовувати 
кислоту під час їх консервування;

• зберігати домашні консер-
ви при низьких температурах;

• остерігайтеся купувати до-
машні консерви, а також м'ясні 
та рибні продукти, виготовлені 
в домашніх умовах «з рук» на 
вулицях і ринках.

• не купуйте в магазині кон-
сервовані продукти з роздутою 
кришкою.

У випадку виникнення пер-
ших ознак харчового отруєння 
не займайтеся самолікуванням, 
а терміново зверніться до най-
ближчої лікувальної установи 
за допомогою медпрацівників.

Пам'ятайте: хворобу легше 
попередити, ніж лікувати. Бе-
режіть своє здоров'я і здоров'я 
близьких, а особливо дітей.

Ганна Яцюк,
головний спеціаліст відділу дер-
жавного нагляду за дотриман-

ням санітарного законодавства 
Києво-Святошинського районно-

го управління Головного управ-
ління Держпродспоживслужби в 

Київській області 

За сім місяців 2017 року плат-
ники податків Київщини спрямува-
ли майже 3,5 млрд. гривень єдино-
го внеску на соціальну підтримку 
суспільно вразливих верств на-
селення. Ця сума перевищує по-
казники аналогічного періоду 
минулого року на 46 %: додатково 
забезпечено 1,1 млрд. грн. 

Єдиний соціальний внесок 
автоматично розподіляється 
Державною казначейською 
службою України за видами 
загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування, 
відповідно до визначених про-
порцій, та перераховується за 
призначенням – на рахунки 
фондів загальнообов’язкового 
державного соціального страху-
вання і пенсійного страхування.

Своєчасні надходження єди-
ного внеску забезпечують соці-
альні гарантії держави пенсійних 
виплат та надійний захист для 
мешканців Київщини за умов 
безробіття, нещасних випадках 
чи професійних захворювань.

Завдяки своєчасній сплаті 
єдиного внеску громадянам га-
рантується право на соціальний 
захист: на випадок безробіття, у 
разі нещасних випадків на ви-
робництві чи професійних за-
хворювань, а також гідне пенсій-
не забезпечення та інші виплати.

З початку поточного року 
платникам Київщини відшкодо-
вано понад 428 млн. грн. ПДВ

За сім місяців поточного 
року 690 суб’єктів господарю-
вання Київщини отримали бю-
джетне відшкодування податку 
на додану вартість на загальну 
суму понад 428 млн. грн. 

У 2016 році 721 підприєм-
ствам Київської області було 
відшкодовано майже 281 млн. 
гривень ПДВ. 

Нагадаємо, що законодавчі 
зміни та, зокрема, введення в 
дію системи автоматизованого 
моніторингу критеріїв оцін-

ки ступеня ризиків покликані 
удосконалити роботу системи 
електронного адміністрування 
ПДВ, в частині виправлення 
помилок та зниження ризику 
формування фіктивного подат-
кового кредиту, а також змен-
шити кількість перевірок.

Аудит: цьогоріч проведено 
удвічі менше перевірок

Протягом січня-липня 2017 
року підрозділами аудиту Київ-
ської області проведено 337 доку-
ментальних перевірок, що на 382 
перевірки менше, ніж за січень-
липень 2016 року, в т. ч. 94 плано-
вих та 243 позапланових перевірки. 
Зменшення кількості проведених 
перевірок свідчить про суттєве 
зниження фіскального тиску на 
платників податків області.

За результатами проведених 
документальних перевірок до-
нараховано узгоджених подат-
кових зобов’язань на суму 139 
млн. грн., у т. ч. за актами звіт-
ного року – 80 млн. гривень. 

Станом на 1 серпня поточ-
ного року 44,6 млн. грн. вже на-
дійшли до бюджету грошовими 
коштами. Крім того, в ході доку-
ментальних перевірок зменше-
но неправомірно задекларовані 
підприємствами збитки на суму

53,7 млн. грн., що дозволить 
у майбутніх періодах упередити 
несплату зазначених податків 
до бюджету, та зменшено суму 
від'ємного значення різниці між 
податковими зобов'язаннями та 
податковим кредитом з ПДВ в 
розмірі 16,6 млн. гривень.

Крім того, за січень-липень 
місяць 2017 року проведено 
1430 фактичних перевірок плат-
ників податків, які здійснюють 
діяльність у сфері торгівлі, гро-
мадського харчування та по-
слуг, за результатами яких до 
порушників податкового зако-
нодавства застосовані штрафні 
санкцій на загальну суму 8,5 
млн. грн., з яких 4,3 млн. грн. 
сплачено до бюджету.

ПЛАТНИКИ ПОДАТКІВ 
КИЇВЩИНИ СПЛАТИЛИ МАЙЖЕ 
3 МЛРД. ГРН. ЄДИНОГО ВНЕСКУ

ВАЖЛИВО
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Реалізація проекту дозволить 
підвищити рівень благоустрою 
існуючих житлових будинків, бу-
дівель громадського призначення, 
сприятиме розвитку соціальної та 
інженерної інфраструктури, під-
вищенню комфорту життя.

Виконання технічних рі-
шень, передбачених проектом, 
висока якість будівельно-мон-
тажних робіт та рівень експлуа-
тації об’єкту забезпечать надій-
ність його експлуатації.

На основі вищезазначеного, 
екологічний ризик від будівни-
цтва вважається обґрунтованим.

Про будівництво об’єкта 
громадськість повинна бути 
проінформована через засоби 
масової інформації.

ЗАЯВА
про екологічні наслідки діяльності

Зобов'язання замовника 
щодо здійснення проектних рі-
шень, – відповідно до норм і 
правил охорони навколишнього 
природного середовища і вимог 
екологічної безпеки на всіх ета-
пах будівництва.

Генеральний проектувальник 
в особі головного інженера ПАТ 
«Укрводпроект» зобов'язується 
постійно вести авторський наг-
ляд за виконанням і якістю бу-
дівельно-монтажних робіт з бу-
дівництва водопровідної мережі 
та самопливних каналізаційних 
колекторів.

Заява про екологічні наслід-
ки діяльності є юридичним до-
кументом.

КП «Боярка-Водоканал», яке 
розташоване в м. Боярка по                                                                               
вул. Білогородській, 19-б, має на-
мір провести реконструкцію водо-
провідної мережі довжиною 1100 
м п. по вул. Кібенка в м. Боярка, 
згідно з розробленою проектно-
кошторисною документацією.

Виконання даної роботи не-
обхідне для покращення соці-
ально-економічних умов життя 
населення. 

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Вплив на навколишнє се-

редовище при будівництві й 
експлуатації не впливає. 

Стан навколишнього техно-
генного середовища при будівни-
цтві та експлуатації не змінюється.

Із зауваженнями та про-
позиціями звертатись за тел.: 
(04598) 41-265 впродовж 30 ка-
лендарних днів з моменту вихо-
ду оголошення до КП «Боярка-
Водоканал».

КП «Боярка-Водоканал», яке 
розташоване в м. Боярка по                  
вул. Білогородській, 19-б, має 
намір виконати будівництво ар-
тезіанської свердловини в м. Бо-
ярка по вул. Магістральній, 49-а, 
згідно з розробленою проектно-
кошторисною документацією. 

Роботи щодо видобування 
підземних вод необхідні для 
покращення умов життя на-
селення. 

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Вплив на навколишнє се-

редовище при будівництві й 
експлуатації – не впливає. 

Стан навколишнього техно-
генного середовища при будів-
ництві та експлуатації залиша-
ється незмінним.

Із зауваженнями та про-
позиціями звертайтесь за тел.:     
(04598) 41-265 впродовж 30 кален-
дарних днів з моменту виходу оголо-
шення до КП «Боярка-Водоканал»

КП «Боярка-Водоканал», 
яке розташоване в м. Боярка 
по вул. Білогородській, 19-б, 
має намір провести рекон-
струкцію водопровідної мережі 
дов-жиною 950 м п. по вул. Та-
расівській у м. Боярка, згідно з 
розробленою проектно-кошто-
рисною документацією. 

Виконання цих робіт необхідне 
для покращення соціально-еконо-
мічних умов життя населення. 

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Вплив на навколишнє сере-

довище при будівництві й екс-
плуатації – не впливає. Навко-
лишнє техногенне середовище 
при будівництві та експлуатації 
залишається незмінним.

Із зауваженнями та про-
позиціями звертайтесь за тел.: 
(04598) 41-265 впродовж 30 ка-
лендарних днів з моменту вихо-
ду оголошення до КП «Боярка-
Водоканал».

Про демонтаж самочинно 
встановленої конструкції по                
вул. Білогородській, № 51, корпус 
5 у м. Боярка

Керуючись Законом Украї-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 10 серпня 2017 року    № 42/16
м. Боярка

ни «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», Законом України 
«Про благоустрій населених 
пунктів», Правилами благо-
устрою території м. Боярка, за-
твердженими рішенням Бояр-
ської міської ради № 14/701 від 
24.11.2011 р., – 
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Доручити КП «Боярське 
головне виробниче управ-
ління житлово-комунально-

го господарства» Боярської 
міської ради здійснити демон-
таж самочинно встановленої 
конструкції по вул. Білого-
родській, № 51, корпус 5 у                              
м. Боярка.

2.  Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на                                     
заступника міського голови, 
згідно з розподілом функціо-
нальних обов’язків. 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА            О. О. ЗАРУБІН

Про встановлення дорожньо-
го знаку-вказівника до комплек-
су поховань воїнів Армії УНР 

Керуючись Законами Укра-
їни «Про місцеве самовряду-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 10 серпня 2017 року    № 39/5
м. Боярка

вання в Україні», «Про автомо-
більні дороги», ДСТУ 4100:2014 
«Знаки дорожні», а також роз-
глянувши звернення ГО «Бо-
ярське Товариство Сприяння 
Оборони України», – 
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Встановити по вул. Шев-
ченка в м. Боярка дорожній 
знак 5.53 «Покажчик напрям-
ку» із написом «Комплекс по-
ховань воїнів Армії УНР».

2. Зобов’язати КП «Бояр-
ське ГВУЖКГ» виконати захо-
ди, викладені в пункті 1 даного 
рішення, за умови погодження 
схеми організації дорожнього 
руху органами Нацполіції.

3. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на                                                                              
заступника міського голови, від-
повідно до розподілу обов’язків.
МІСЬКИЙ ГОЛОВАО.              О. ЗАРУБІН

Про надання дозволу КП 
«БГВУЖКГ» на вивіз твердих по-
бутових відходів для мешканців 
с. Нового

Керуючись Законами Украї-
ни «Про місцеве самоврядуван-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 10 серпня 2017 року       № 40/1
м. Боярка

ня в Україні», «Про благоустрій 
населених пунктів», «Про жит-
лово-комунальні послуги», вра-
ховуючи рішення виконавчого 
комітету Тарасівської сільської 
ради від 04.07.2017 р. № 35/1 
«Про встановлення розрахунку 
тарифів на послуги з вивезен-
ня твердих побутових відходів 
(ТПВ) для мешканців с. Ново-
го Тарасівської сільської ради» 
та розглянувши звернення на-
чальника КП «БГВУЖКГ» від 
13.07.2017 р. за вх. № 02-9/1547, – 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл комуналь-

ному підприємству «Боярське 
головне виробниче управління 
житлово-комунального госпо-
дарства» на вивіз твердих по-
бутових відходів для мешканців 
с. Нове Тарасівської сільської 
ради.

2. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на                                                                              
заступника міського голови, від-
повідно до розподілу обов’язків  
МІСЬКИЙ ГОЛОВА              О.О. ЗАРУБІН

Про організацію та забезпе-
чення дорожнього руху на пров. 
Сахалінському в м. Боярка  

Керуючись Законами Укра-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 10 серпня 2017 року      № 39/2
м. Боярка

їни «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», «Про автомо-
більні дороги», ДСТУ 4100:2014 
«Знаки дорожні», а також вра-
ховуючи звернення депутата 
Боярської міської ради Лаврі-
ненко Л. С., – 
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Встановити з обох кінців 
провулка Сахалінського дорож-
ні знаки 1.33 «Діти».

2. Зобов’язати КП «Бояр-
ське ГВУЖКГ» виконати захо-
ди. викладені в пункті 1 даного 
рішення, за умови погодження 
схеми організації дорожнього 
руху органами Нацполіції.

3. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на                                                                             
заступника міського голови, від-
повідно до розподілу обов’язків.
МІСЬКИЙ ГОЛОВАО.              О. ЗАРУБІН

Про затвердження складу комісії з 
проведення інвентаризації гуртожитків

Керуючись ст. 30 Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування 
в Україні», відповідно до пп. 2) п. 
6 розділу VІІI Прикінцевих Поло-
жень Закону України «Про забез-
печення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків» та врахо-
вуючи рішення постійної комісії 
із забезпечення реалізації житло-
вих проблем громадян, – 
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Затвердити склад комісії 
з проведення інвентаризації 
гуртожитків при виконавчому 
комітеті Боярської міської ради.

2. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на   
заступника міського голови від-
повідного напрямку.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА            О. О. ЗАРУБІН 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 10 серпня 2017 року      № 39/3
м. Боярка

СКЛАД
комісії з проведення інвентаризації 

гуртожитків при виконавчому комітеті 
Боярської міської ради

Голова комісії:
Мазурець Віталій 
Вікторович – заступник місь-

кого голови. 
Заступник голови комісії:
Камінський Віктор 
Анатолійович – начальник 

КП «БГВУЖКГ Боярської місь-
кої ради Києво-Святошинсько-
го району Київської області».

Секретар комісії:
Александрова Анна 
Михайлівна – провідний 

спеціаліст відділу з питань жит-
лово-комунального господар-
ства, транспорту та надзвичай-
них ситуацій. 

Члени комісії:
Скринник Олексій 
Григорович – секретар ради 

( за згодою)
Мірзаєв Анатолій 
Наріманович – депутат Бо-

ярської міської ради, за згодою.  

Михальов Євген 
Валентинович – депутат Бо-

ярської міської ради, за згодою.
Борецький Олександр 
Петрович – депутат Бояр-

ської міської ради, за згодою.  
Козакевич Галина 
Іванівна – начальник пла-

нового відділу КП «БГВУЖКГ 
Боярської міської ради Києво-
Святошинського району Київ-
ської області».

Макарова Любов 
Петрівна – комендант гур-

тожитків КП «БГВУЖКГ Бояр-
ської міської ради Києво-Свя-
тошинського району Київської 
області».

Серьогіна Діана
 Андріївна – юрисконсульт 

КП «БГВУЖКГ Боярської місь-
кої ради Києво-Святошинсько-
го району Київської області».

Гончар Костянтин 
Іванович – в. о. начальника 

юридичного відділу.

ОФІцІЙНО

Втрачене свідоцтво про право власності на 1/4 будинку по вул. Зеленій, 65 у місті Боярка, 
виданого Назаровій Лідії Антонівні виконкомом Боярської міської ради на підставі 

рішення № 1517 від 23.01.1989 року, вважати недійсним. 

Втрачений військовий квиток на ім’я
 Каяка В’ячеслава Валерійовича, виданий Алчевським міськвійськкоматом, вважати недійсним

Втрачене посвідчення учасника бойових дій серія ЮА № 008434, видане 3 липня 2015 року 
Кудрявих  Юрію Михайловичу, вважати недійсним.

23 серпня о 9:00 відбудеться відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 
перебуває у власності громадянки Загури Ольги Анатоліївни за адресою: м. Боярка, вул. Нова, 13.

Роботи виконує «Науково-виробнича фірма «Геокадастр-плюс».
Прохання до суміжних власників Домбровської О.О., Черниша В.В., Костецької Т. А. 

бути присутніми за вказаною адресою у зазначений час.

Реалізація проекту дозво-
лить підвищити рівень благо-
устрою мешканців, будівель 
громадського призначення, 
сприятиме розвитку соціальної 
та інженерної інфраструктури, 
підвищенню комфорту життя. 

Будівництво об’єкта пов’язане з 
впливом на атмосферне повітря  при 
проведенні будівельно-монтажних 
робіт. 

Проведені розрахунки роз-
сіювання забруднюючих речо-
вин показали, що максималь-
ні концентрації на території 
будівництва не перевищують 
гранично допустимий рівень 
забруднення атмосферного по-
вітря СЗЗ. 

Вплив на водне середовище. 
При експлуатації свердлови-
ни можливе незначне зни-
ження рівня води в межах під-
рахунків  запасів підземних 
вод по району. 

Виконання технічних рішень, 
передбачених проектом. Висо-
ка якість будівельно-монтаж-

них робіт та рівень експлуатації 
об’єкта забезпечують його на-
дійність. 

На основі вищезазначеного,, 
екологічний ризик від будівни-
цтва вважається обґрунтованим. 

Про будівництво водозабір-
ної свердловини  громадськість 
інформується через засоби ма-
сової інформації. 

Зобов'язання замовника 
щодо здійснення проектних 
рішень – відповідно до норм і 
правил охорони навколишньо-
го природного середовища і ви-
мог екологічної безпеки на всіх 
етапах будівництва.

Генеральний проектуваль-
ник в особі головного інже-
нера ПАТ «Укрводпроект» 
зобов'язується постійно вести 
авторський нагляд за виконан-
ням і якістю будівельно-мон-
тажних робіт з будівництва 
свердловини.

Заява про екологічні наслід-
ки діяльності є юридичним до-
кументом.

ЗАЯВА
про екологічні наслідки діяльності
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Про затвердження Положен-
ня про оренду об'єктів комуналь-
ної власності територіальної гро-
мади міста Боярка, Методики 
розрахунку орендної плати май-
на комунальної власності тери-
торіальної громади м. Боярка 
Типового договору оренди кому-
нального майна 

Керуючись ст. 26, 60 Зако-
ну України «Про місцеве само-
врядування в Україні», ст. 143 
Конституції України, Цивіль-
ним та Господарським кодек-
сами України, Законом Украї-
ни «Про оренду державного та 
комунального майна», з метою 
ефективного використання 
майна, що належить до кому-
нальної власності територіаль-
ної громади міста Боярка, –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА
1. Затвердити: 
1.1 Положення про оренду 

об'єктів комунальної власності те-
риторіальної громади міста Боярка. 

1.2 Методику розрахунку 
орендної плати майна кому-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VIІ СКЛИКАННЯ

Чергова ___ сесія       
 ПРОЕКТ

РІШЕННЯ № ___/____
від ________ 2017 року  м. Боярка

нальної власності територіаль-
ної громади м. Боярка.

1.3 Типовий договір оренди 
комунального майна. 

2. Встановити, що з 1 січ-
ня 2018 року орендна ставка 
за використання нерухомого 
майна для розміщення банків, 
фінансових установ, які мають 
ліцензію на переказ коштів, 
встановлюється на рівні 15 %, 
незалежно від розміру плати, 
яку вони стягують за касове об-
слуговування готівкових плате-
жів фізичних осіб зі сплати ко-
мунальних послуг.

3. Рішення чергової 18 се-
сії Боярської міської ради VI 
скликання від 06 квітня 2012 р.                     
№ 18/878 «Про затвердження 
Положення про порядок пере-
дачі в оренду майна комуналь-
ної власності територіальної 
громади м. Боярка» вважати та-
ким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
заступника міського голови за 
відповідним напрямком та на 
Постійну депутатську комісію 
Боярської міської Ради з питань 
житлово-комунального госпо-
дарства, енергозбереження та 
благоустрою міста.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА              О.О. ЗАРУБІН

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту регу-

ляторного акта – рішення Боярської 
міської ради «Про затвердження 
Положення про оренду об'єктів ко-
мунальної власності територіальної 
громади міста Боярка, Методики 
розрахунку орендної плати майна ко-
мунальної власності територіальної 
громади м. Боярка, Типового догово-
ру оренди комунального майна»

Виконавчий комітет Боярської 
міської ради, відповідно до ст. 9 За-
кону України «Про засади держав-
ної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності», з метою 
одержання зауважень і пропози-
цій фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань, повідомляє про опри-
люднення проекту регуляторного 
акта – рішення Боярської міської 
ради «Про затвердження Положен-
ня про оренду об'єктів комунальної 
власності територіальної громади 
міста Боярка, Методики розрахун-
ку орендної плати майна комуналь-
ної власності територіальної грома-
ди м. Боярка, Типового договору 
оренди комунального майна».

Стислий зміст регуляторного акта.
Регуляторний акт розробле-

ний відповідно до вимог Законів 
України «Про засади державної ре-
гуляторної політики у сфері госпо-
дарської діяльності», «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Мето-
дики проведення аналізу впливу 
регуляторного акта, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 11.03.2004 р. № 308.

Строк дії регуляторного акта 
необмежений, з можливістю вне-
сення до нього змін та його відміни 
у разі зміни чинного законодавства 
та з інших причин.

Спосіб оприлюднення регу-
ляторного акта – газета «Боярка-
інформ». 

Також з текстом проекту ре-
гуляторного акта можна ознайо-
митись на сайті Боярської міської 
ради: www.boyarka inform.com. 

Пропозиції та зауваження до 
проекту регуляторного акта прий-
маються письмово впродовж мі-
сяця з дня оприлюднення регуля-
торного акта за адресою: м. Боярка,  
вул. М. Грушевського, 39, каб. 9 або 
за тел. (04598) 40-650.

АНАЛІЗ
регуляторного впливу до проекту 

рішення Боярської міської ради
«Про затвердження Положення 

про оренду об'єктів комунальної 
власності територіальної громади 
міста Боярка, Методики розрахунку 
орендної плати майна комунальної 
власності територіальної громади              
м. Боярка, Типового договору оренди 
комунального майна»

1. аналіз проблеми, яку передба-
чається розв’язати шляхом держав-
ного регулювання

Відповідно до Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядування 
в Україні» (із змінами), органи 
місцевого самоврядування (міська 
рада), вирішують в установленому 
законом порядку питання щодо 
управління об’єктами комунальної 
власності відповідних територіаль-
них громад.

П. 2 ст. 2 Закону України «Про 
оренду державного та комунально-
го майна» (із змінами) визначено, 
що державну політику у сфері орен-
ди щодо майна, яке перебуває у ко-
мунальній власності, здійснюють 
органи місцевого самоврядування. 

Передачі в оренду нерухомого 
майна передує проведення експерт-
ної оцінки майна, вивчення попиту 
на об'єкт оренди, а у разі, якщо на-
дійшло дві чи більше заяв – прове-
дення конкурсів на право укладан-
ня договорів оренди комунального 
майна. При цьому визначається 
стартова ціна з урахуванням оренд-
них ставок, для яких базовими є 
орендні ставки за державне майно, 
затверджені постановою Кабінету 
Міністрів України від 04.10.1995 р. 
№ 786 «Про Методику розрахунку 

і порядок використання плати за 
оренду державного майна» (із змі-
нами). 

Важливість цієї проблеми обу-
мовлена тим, що оренда майна 
є одним із методів ефективного 
управління комунальним майном 
територіальної громади м. Боярка. 
Крім цього, оренда майна є одним 
із джерел додаткових доходів місь-
кого бюджету.

Вирішення зазначеної пробле-
ми з метою уникнення негативного 
впливу на суб’єктів господарюван-
ня, на яких буде розповсюджува-
тися дія цього нормативно-право-
вого акта, можливе лише за умови 
розв’язання її шляхом державного 
регулювання. 

У зв’язку з виконанням вимог 
Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», «Про оренду 
державного та комунального май-
на», «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяль-
ність в Україні», Постанови Кабіне-
ту Міністрів України від 04.10.1995 
№ 786 «Про Методику розрахунку 
і порядок використання плати за 
оренду державного майна», виник-
ла необхідність визначення меха-
нізму передачі в оренду майна ко-
мунальної власності територіальної 
громади м. Боярка, механізму про-
ведення конкурсу на право оренди 
майна та визначення суб’єктів оці-
ночної діяльності та врегулювання 
організаційних та майнових відно-
син між орендодавцями та оренда-
рями, які застосовуються при пере-
дачі в оренду майна, що належить 
до комунальної власності територі-
альної громади м. Боярка. Вказана 
ситуація потребує прийняття місь-
кою радою відповідного рішення. 

З метою вдосконалення норма-
тивно-правового документа міської 
ради з питань орендних відносин та 
приведення його у відповідність до 
вимог Закону України «Про орен-
ду державного та комунального 
майна» (зі змінами) та постанови 
Кабінету Міністрів України від 
04.10.1995 р. № 786 «Про Методику 
розрахунку і порядок використання 
плати за оренду державного майна» 
(із змінами), в порядку, визначено-
му Законом України «Про засади 
державної регуляторної політики», 
підготовлено проект рішення Ти-
пового договору оренди комуналь-
ного майна.

2. Визначення цілей державного 
регулювання

Цілі видання регуляторного 
акту «Про затвердження Положен-
ня про оренду об'єктів комунальної 
власності територіальної громади 
міста Боярка, Методики розрахун-
ку орендної плати майна комуналь-
ної власності територіальної грома-
ди м. Боярка, Типового договору 
оренди комунального майна»:

• регулювання орендних від-
носин між органом місцевого са-
моврядування (міською радою) та 
суб’єктами господарювання, відпо-
відно до вимог чинного законодав-
ства;

• удосконалення місцевих нор-
мативно-правових актів з питання 
регулювання орендних відносин;

• впорядкування процесу пере-
дачі майна в оренду, згідно з чин-
ним законодавством;

• спрощення процедури переда-
чі в оренду;

• збільшення надходжень від 
орендної плати майна комунальної 
власності територіальної громади      
м. Боярка.

3. альтернативні способи досяг-
нення зазначених цілей

Відповідно до ст. 2 Закону 
України «Про оренду державного та 
комунального майна» (із змінами), 
державну політику у сфері оренди 
щодо майна, яке перебуває у ко-
мунальній власності, здійснюють 
органи місцевого самоврядування, 
тому встановлення основних вимог 
щодо організації орендних відно-
син визначається органом місцево-
го самоврядування, який, відповід-
но до чинного законодавства, має 

повноваження щодо управління 
комунальним майном.

Альтернативою регулювання 
орендних відносин є відмова від 
регулювання. В цьому випадку 
передача в оренду комунально-
го майна територіальної громади                                     
м. Боярка буде пов’язана зі значни-
ми ускладненнями, пов’язаними 
з відсутністю відповідного норма-
тивного врегулювання. Як наслідок, 
може знизитись контроль за вико-
ристанням орендованого майна з 
боку міської ради, з'явиться ризик 
пошкодження майна, його втрату, 
виникнуть прецеденти порушен-
ня судових справ між суб'єктами 
орендних відносин, знизяться над-
ходження від сплати за оренду до 
міського бюджету.

Отже, альтернативних способів 
досягнення визначених цілей не існує.

Досягнення встановленої цілі 
можливе лише за умови чіткого виз-
начення всього механізму передачі 
в оренду комунального майна тери-
торіальної громади м. Боярка.

Прийняття рішення «Про зат-
вердження Положення про оренду 
об'єктів комунальної власності те-
риторіальної громади міста Бояр-
ка, Методики розрахунку орендної 
плати майна комунальної власності 
територіальної громади м. Боярка, 
Типового договору оренди кому-
нального майна» повною мірою 
вплине на вдосконалення оренд-
них відносин, управління майном, 
проведення експертної оцінки 
комунального майна, задоволен-
ня потреб населення та дозволить 
більш ефективно використовувати 
комунальне майно територіальної 
громади м. Боярка. 

4. механізм, який пропонується 
застосувати для розв’язання пробле-
ми і відповідні заходи

Проект рішення міської ради 
передбачає механізм регулювання 
орендних відносин органу місцево-
го самоврядування (міської ради) з 
суб’єктами господарювання щодо 
оренди об’єктів комунальної влас-
ності міста Боярка.

Для досягнення мети запропо-
нованого регулювання розроблені 
відповідні нормативні документи, 
які передбачені запропонованим 
регуляторним актом: 

• Положення про оренду об'єктів 
комунальної власності територіаль-
ної громади міста Боярка;

• Методика розрахунку орендної 
плати майна комунальної власності 
територіальної громади м. Боярка;

• Типовий договір оренди кому-
нального майна;

Даний регуляторний акт зап-
роваджується з метою здійснення 
процесу набуття права оренди на 
прозорих та цивілізованих засадах, 
спрощення процедури передачі в 
оренду комунального майна тери-
торіальної громади м. Боярка. Цим 
рішенням чітко визначається по-
рядок передачі в оренду комуналь-
ного майна, порядок проведення 
конкурсу на право оренди, порядок 
проведення конкурсного відбору 
суб’єктів оціночної діяльності та ін.

Проект рішення міської ради 
Типового договору оренди кому-
нального майна оприлюднюється 
у засобах масової інформації та на 
офіційному веб-сайті Боярської 
міської ради з метою отримання 
пропозицій та зауважень від заці-
кавлених осіб.

5. можливості досягнення виз-
начених цілей у разі прийняття регу-
ляторного акта

Прийняття цього проекту спри-
ятиме формуванню єдиного меха-
нізму укладання договорів оренди 
з юридичними особами, фізичними 
особами або фізичними особами-
підприємцями на використання 
майна комунальної власності те-
риторіальної громади м. Боярка на 
умовах оренди.

Запропоновані нормативно-
правові документи створять єдиний 
організаційно-економічний меха-
нізм розрахунку орендної плати, 
справляння плати за оренду неру-

Сфера впливу Вигоди Витрати

Інтереси 
держави

Регулювання державної по-
літики у сфері орендних від-
носин, встановлення чіткої 
та прозорої процедури визна-
чення передачі в оренду кому-
нального майна територіаль-
ної громади м. Боярка

Додаткових витрат з
 міського бюджету не 
потребує.

Інтереси 
суб’єктів 
господарю-
вання

Забезпечення прав і інтере-
сів суб’єктів господарювання, 
юридичних та фізичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців, 
підвищення їх інформованості 
про механізм передачі в орен-
ду комунального майна.

Додаткових витрат з місь-
кого бюджету не потре-
бує. Проект матиме вплив 
лише на суб’єктів, які ба-
жають оформити орендні 
відносини на майно ко-
мунальної власності.

Громадяни Питання не розглядаєть-
ся, оскільки громадяни не є 
суб’єктами господарювання 
(винятком є лише фізичні осо-
би – підприємці)  

У разі, якщо громадянин 
є фізичною особою – під-
приємцем, вигоди ана-
логічні, як для суб’єктів 
господарювання.

хомого майна та іншого окремого 
індивідуально визначеного майна 
комунальної власності.

Також буде врегульовано поря-
док перерахування орендної плати, 
проведення експертної оцінки май-
на та конкурсного відбору суб’єктів 
оціночної діяльності.

Реалізація вимог запропоно-
ваного регуляторного акта не пот-
ребує додаткових витрат міського 
бюджету.

Ризику впливу зовнішніх факто-
рів на дію регуляторного акта немає.

Цей регуляторний акт надасть 
можливість досягти визначених ці-
лей – створення відкритого меха-
нізму передачі в оренду комуналь-
ного майна територіальної громади 
м. Боярка, впорядкування відносин 
з суб’єктами господарювання, фі-
зичними особами та підприємства-
ми, установами, організаціями, зак-
ладами в процесі передачі в оренду, 
наповнення міського бюджету. Дія 
даного регуляторного акта негатив-
них наслідків не матиме. 

6. Визначення очікуваних резуль-
татів прийняття акта

Аналіз вигод і витрат (перелік 
очікуваних позитивних та нега-
тивних факторів), які виникають у 
різних груп суб`єктів, на яких по-
ширюватиметься дія цього регуля-
торного акта, наведено у таблиці.

Очікувані вигоди територіаль-
ної громади м. Боярка полягають в 
об’єктивному підході до ефектив-
ності використання майна, що на-
лежить до їх комунальної власності, 
в межах вимог чинного законодав-
ства України.

7. Строк дії акта
Запропонований регуляторний 

акт не має обмеження строку дії і на-
бирає чинності з дня його офіційно-
го оприлюднення, після прийняття 
рішення Боярської міської ради. 

Даний регуляторний акт не має 
обмеження строку дії.

У разі змін у чинним законодав-

стві, які можуть вплинути на дію да-
ного регуляторного акта, до нього 
будуть вноситись відповідні зміни.

8. Показники результативності акта
Основними показниками ре-

зультативності регуляторного акта є:
• розмір надходжень до міського 

бюджету; 
• кількість суб’єктів господарю-

вання або фізичних осіб, на яких 
буде поширюватися дія акта;

• розмір коштів і час, що витрачати-
муться суб’єктами господарювання та/
або фізичними особами, пов’язаними 
з виконанням вимог акта;

• рівень поінформованості 
суб’єктів господарювання з основ-
них положень акта. 

9. Заходи, за допомогою яких 
буде здійснюватись відстеження ре-
зультативності акта

Відстеження результативності 
дії регуляторного акта буде здійсню-
ватися відповідною профільною ко-
місією Боярської міської ради.

Базове відстеження результа-
тивності акта буде здійснюватися до 
дати набрання чинності цього акта 
шляхом аналізу показників резуль-
тативності регуляторного акта.

Повторне відстеження плану-
ється здійснити через рік після на-
буття чинності регуляторного акта, 
але не пізніше ніж через два роки, 
в результаті якого відбудеться по-

рівняння показників базового та 
повторного обстеження. У разі ви-
явлення неврегульованих та проб-
лемних питань шляхом аналізу 
якісних показників дії цього акта, 
ці питання будуть врегульовані 
шляхом внесення відповідних змін. 

Періодичне відстеження здій-
снюється раз на три роки, почина-
ючи з дня виконання заходів з пов-
торного відстеження.

Встановлені кількісні та якісні 
значення показників результативнос-
ті акта порівнюються із значенням 
аналогічних показників, що встанов-
лені під час повторного відстеження.
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12 серпня, у день смерті 
Володимира Самійленка, на 
його могилі відбувся урочис-
тий мітинг.

Панахиду здійснив про-
тоієрей Свято-Покровської 
парафії УАПЦ о. Сергій.

Зерна, щедро посіяні Во-
лодимиром Самійленком на 
ниві українського письмен-
ства, проросли і дали гар-
ний урожай. Над пагорбом 
понад ставом звучали вірші 
нашого славетного земляка 
та сучасних поетів Боярки 
про нього, і ставала ближ-
чою до нащадків легендарна 
постать письменника і поета, 
перекладача, драматурга та 
великого сина України. 

Заступник міського го-
лови Тетяна Кочкова наго-
лосила, що нинішнє поко-
ління не має права забувати 
заповіти Володимира Іва-
новича і повинно гідно про-
довжувати його справу роз-
будови незалежної України. 

Перед присутніми також 
лауреати премії ім. В. Са-

ВШАНУВАЛИ ВЕЛИКОГО ПОЕТА

мійленка – Тетяна Зубкова, 
Володимир Вітюк, Віталій 
Приймаченко, Олександр 
Малінченко та інші. 

Зокрема, голова ГО «Бо-
ярське Мистецьке Братство»   
поетеса Тетяна Зубкова звер-
нула увагу присутніх на кос-
мічний масштаб постаті Воло-
димира Самійленка, на його 
величезний внесок у розвиток 
української літературної мови: 
«Адже він належить до тих лю-
дей, яким потрібно було мати 
власне уявлення про світо-
будову для того, щоб писати, 
творити і доносити до нас свої 
думки, ідеї, прагнення та пе-
реконання. Його твори нині 
для нас – стимул діяти, жити з 
активною громадською пози-
цією. І сьогодні нам є про що 
звітувати поету. Нагадаю, що 
цього року в Боярці було за-
початковано мистецький фес-
тиваль імені Володимира Са-
мійленка. Я впевнена, що цей 
фестиваль буде розвиватися, 
і ми будемо розвиватися ра-
зом з ним, творити час, нашу 
Україну і самих себе». 

Лікар-хірург вищої кате-
горії та щирий поціновував 
творчості Володимира Са-
мійленка Володимир Вітюк 
згадав, що традицію у дні 

Могила ця на березі ріки,
Де Ти лежиш у вічному покої, -

Це заклик до живих душі палкої
Не стратити життя у супокої.

Ганна Дика, 12 серпня 2017 р.

пам’яті відвідувати могилу 
Самійленка свого часу пле-
кали заслужений журналіст 
України Ніна Харчук та її 
родина: «Пам’ятаю той час, 

коли через КДБіське оточен-
ня не так то й просто було 
прийти на цей пагорб до на-
шого поета. Зараз і часи, і си-
туація змінилися. Та ще ба-
гато потрібно зробити, щоб 
наш народ впізнав усіх своїх 
видатних діячів. І саме зараз, 
коли над Україною нависла 
надзвичайно велика небез-
пека, ми повинні зорганізу-
ватися навколо Володимира 
Самійленка, навколо нашої 
рідної української мови, нав-
коло Батьківщини».

Прочитали власні твори 
боярські поети Володимир 
Токовенко та Ганна Дика, 
керівник театральної студії 
Боярського будинку культу-
ри Тетяна Вікулова.

Присутні наголошували 
на актуальності поезій Воло-
димира Самійленка, написа-
них ніби сьогодні. Заключ-
ним акордом урочистого 
мітингу прозвучала пропози-
ція належним чином облаш-
тувати могилу Володимира 
Самійленка та встановити 
на ній пам’ятник поетові. Ця 
пропозиція отримала щире 
схвалення, гарячу підтримку 
та благословення на втілен-
ня в життя через конкурс со-
ціальних проектів. На цьому 
наголосила заступник місь-
кого голови Тетяна Кочкова.

Після мітингу його учас-
ники вирушили на Нове 
кладовище, щоб особисто 
вшанувати колективним 
виконанням Гімну України 
світлу пам'ять Ніни Феодосі-
ївни та Анатолія Павловича 
Харчуків – людей, з іменами 
яких нерозривно пов’язане 
збереження та плекання 
пам’яті про Володимира Са-
мійленка в Боярці.

Організатори заходу вис-
ловлюють щиру вдячність 
боярському автоперевізнику 
Марії Адамівні Мазуркевич 
за надання транспорту для 
цієї поїздки. 

Радіслав Кокодзей

Безробітні громадяни пра-
цездатного віку зможуть отрима-
ти субсидію розміром не більше 
двох прожиткових мінімумів.

Про це йдеться на Facebook 
сторінці Урядового порталу.

«Неофіційні доходи отри-
мує величезна кількість укра-
їнських домогосподарств. Не 
сплачуючи нічого в Державний 
бюджет країни, недоброчесні 
громадяни хочуть отримати до-
помогу від держави на оплату 
житлово-комунальних послуг – 
субсидію у максимальному роз-
мірі», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, така допо-
мога донедавна їм справді на-
давалася.

«Це не справедливо щодо до 
тих людей, які працюють офі-
ційно, чесно сплачуючи держа-

ві податки. За обсягом субсидія, 
скажімо, у скромної вчительки, 
яка тяжкою, напруженою пра-
цею заробляє гроші і чесно спла-
чує податки, може бути меншою, 
ніж у тих, хто не декларує жод-
ної копійки, але при цьому спо-
живає газ, світло і т. д.», – пові-
домляють у КМУ.

Зарахуванням двох про-
житкових мінімумів з 1 травня                
2017 р. – 3248 грн. Держава 
вирівнює соціальну справед-
ливість між тими, хто справді 
потребує підтримки в оплаті 
житлово-комунальних послуг, 
і тими, хто начебто не працює, 
але на якісь доходи живе.

«Якщо людина працездат-
ного віку не працює, не слу-
жить в армії, не вчиться, їй 
під час оформлення субсидії з                  
1 травня 2017 року зараховуєть-

ся не більше двох прожиткових 
мінімумів – 3248 грн.», – за-
значається в повідомленні.

У Кабміні додають, що це 
стосується лише працездатних 
осіб. Водночас, є ті, хто нас-
правді перебуває у складних 
життєвих обставинах. І тоді ко-
місія буде розглядати заяви від 
таких претендентів на субсидію.

«Рішення про зарахуван-
ня 2-х прожиткових мінімумів 
людям працездатного віку при 
оформленні субсидії покликане 
стимулювати населення до пра-
ці та офіційного працевлашту-
вання. В такий спосіб держава 
бореться з тіньовою економі-
кою та прихованою зайнятіс-
тю», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, кількість звер-
нень за субсидіями зросла в 
шість разів.

УРЯД ПОЯСНИВ, ЯК НАРАХОВУВАТИМЕ 
СУБСИДІЇ БЕЗРОБІТНИМ

З ініціативи виконавчого ко-
мітету Боярської міської ради і 
особисто заступника міського 
голови Тетяни Кочкової 9 верес-
ня в Боярці відбудеться захід у 
рамках національного проекту 
«Місто професій».

«Цей проект було започат-
ковано міжнародним діловим 
журналом «СOMMUNITY», – 
розповідає Тетяна Кочкова. – 
Торік проект було реалізовано 
в 25 містах та 2 селах України. 
Участь взяли майже 350 000 ді-
тей. 

Ми офіційно звернулись до 
організаторів з проханням про-
вести «Місто професій» цього 
року і в Боярці. У графіку про-
ведення нині передбачено по-
над 30 населених пунктів, де 

відбудеться «Місто професій», 
і Боярка – серед них».

Захід відбудеться в парку 
Перемоги, початок – о 12 год. І 
пам’ятайте, що дорослим вхід  
дозволено лише в супроводі дітей.

Тел. оргкомітету: 
(097) 46-46-153, (050) 08-67-170

ДОЛУЧАЙТЕСЬ ДО 
«МІСТА ПРОФЕСІЙ»

 ПАМ’ЯТЬ
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Часто можна почути інформа-
цію про групові випадки, спалахи 
харчових отруєнь,навіть із смер-
тельними наслідками. Що таке 
харчові отруєння, які причини їх 
виникнення та як їм запобігти?

Харчові отруєння – це               
гострі захворювання, які ви-
никають після споживання 
їжі, в якій відбулося масивне 
розмноження певних мікро-
організмів, або викликані про-
дуктами, отруйними за своєю 
природою, чи хвороботворни-
ми мікроорганізмами.

До харчових отруєнь відно-
сяться ботулізм, сальмонельоз, 
стафілококова інтоксикація, 
харчові інтоксикації продук-
тами з тимчасово отруйними 
властивостями. Харчові отру-
єння вважаються незаразними, 
тобто не передаються від хворої 
людини до іншої. Такі отруєння 
виникають одразу після прий-
няття їжі або протягом кількох 
діб, залежно від причини ви-
никнення отруєння.

Першими симптомами отру-
єнь є: нудота, біль у животі (шлун-
ку, кишківнику), проноси, підви-
щення температури, ослаблення 
серцевої діяльності, зневоднення, 
можливе двоїння в очах, зупинка 
дихання. Усі ці симптоми зале-
жать від характеру захворювання 
та важкості стану хворого. 

ХАРЧОВІ ОТРУЄННЯ 
ПІДСТЕРІГАЮТЬ ВАС

Важливо те, що харчовим 
отруєнням можна запобігти, дот-
римуючись простих правил:

• Не вживати у їжу домаш-
ню консервацію, що викликає 
у вас підози щодо якості. При 
виявлені бомбажної, з пошко-
дженою упаковкою консервації, 
необхідно утилізувати, а не на-
магатися вживати після терміч-
ної обробки;

• Не вживати молоко, кефір, 
кондитерські вироби (особливо 
з кремом), сир, бринзу, рибні і 
м’ясні вироби, які не виклика-
ють у вас довіру;

• Слід дотримуватися правил та 
термінів зберігання цих продуктів;

• Не займатися приготуван-
ням страв при появі на руках 
гнійничкових захворювань або 
опіків та порізів, що нагноїлися;

• Готову їжу можна зберігати 
не більше визначеного терміну 
при температурі 2-6 С або в га-
рячому вигляді – не нижче 65 С; 

• Не вживати в їжу незнайомі 
гриби, ягоди та інші рослини;

• Продукти, що не підляга-
ють термічній обробці (ковбасу, 
масло, сир та інші), необхідно 
упаковувати та зберігати окре-
мо від сирих (м'яса, риби, на-
півфабрикатів);

• Яйця водоплаваючої птиці 
(качині, гусячі) вживати тільки 
для випічки дрібно штучних бо-
рошняних виробів;

• Не купувати продукти на 
стихійних ринках та у не вста-
новлених для торгівлі місцях, у 
невідомих осіб, а також, якщо 
ви не впевнені у дотриманні 
температурних умов їх збері-
гання;

• Обов’язково звертати ува-
гу на терміни придатності про-
дуктів до споживання, особ-
ливо це стосується молока 
та молокопродуктів, м'яса та 
м’ясопродуктів, риби та ри-
бопродуктів, що швидко псу-
ються. За зовнішнім виглядом 
недоброякісні продукти часто 
нічим не відрізняються від доб-
роякісних.

Сирі овочі та фрукти необ-
хідно ретельно мити під про-
точною водою, при споживан-
ні дітьми обдавати окропом, 
молоко, куплене на ринку, – 
кип’ятити! 

• На кухні доцільно мати де-
кілька розподільних дощок та 
ножів, які використовувати для 
сирих та варених харчових про-
дуктів окремо;

• Вирушаючи в подорож, не 
варто брати в дорогу продукти, 
що швидко псуються (ковбасні, 
молочні, кулінарні, кондитер-
ські вироби) або інші продукти, 
що потребують охолодження 
при зберіганні.

Харчові отруєння можуть 
спіткати кожного з нас, тому 
у випадку виявлення перших 
ознак харчового отруєння 
терміново звертайтесь до най-
ближчої лікувальної установи. 
При груповому відпочинку 
хворого бажано тимчасово, до 
прибуття лікаря, ізолювати 
від решти колективу. Якщо 
хворий перебуває в тяжкому 
стані – негайно викликати 
швидку допомогу. 

Ваша обізнаність з причи-
нами, що викликають харчові 
отруєння, кишкові інфекції до-
поможе не лише Вам, але й ва-
шим близьким та оточуючим. 

Микола Ляпунов, 
начальник Києво-Святошинського 

районного управління 
ГУ Держпродспоживслужби в 

Київській області

ХТО СТАНЕ «ЛЮДИНОЮ РОКУ»
Триває прийом пропозицій 

щодо кандидатур на присуджен-
ня звання «Людина року».

Нагадаємо, що розпоряд-
женням міського голови від                  
1 серпня 2017 року затверджено 
Положення про міський щоріч-
ний конкурс «Людина року міс-
та Боярка» в новій редакції.

Конкурс проводиться вже 
вдруге з метою виявлення ініці-
ативних і талановитих особис-
тостей, відзначення інтелек-
туальної та професійної еліти 
міста, нагородження громадян 
за найбільш вагомі професій-
ні досягнення в управлінській, 
економічній, соціальній, куль-
турній, науковій і громадсько-
політичній діяльності. Людину 
року визначатимуть у таких но-
мінаціях:

«Громадська діяльність, во-
лонтерство» 

«Підприємництво» 
«Охорона здоров’я» 
«Освіта» 
«Культура і мистецтво» 
«Фізична культура і спорт» 

«Житлово-комунальне госпо-
дарство та побутове обслугову-
вання населення» 

«місцеве самоврядування» 
«Оборона. Правопорядок. 

Захист» «меценатство. мило-
сердя. Благодійність» 

«Героїчний вчинок року» 
«Юний талант». 
У Конкурсі беруть участь 

мешканці та вихідці з міста, які 
мають визначні особисті заслу-
ги і вагомі професійні здобут-
ки протягом поточного року в 
сфері оголошених номінацій та 
внесли значний вклад у форму-
вання соціально-економічного 
розвитку міста Боярка, канди-
датури яких офіційно подані на 
розгляд Оргкомітету.

Висування кандидатур здій-
снюється гласно, об’єктивно 
керівниками трудових колек-
тивів, професійними спілками, 
громадськими організаціями, 
осередками політичних партій, 
об’єднаннями громадян та ін-
шими категоріями населення.

Для участі в конкурсі керів-
никами трудових колективів, 

професійними спілками, гро-
мадськими організаціями, осе-
редками політичних партій, ін-
шими об’єднаннями громадян 
подаються наступні документи:

клопотання про присвоєння 
звання «Людина року міста Боярка»;

довідка – подання з харак-
теристикою заслуг особи, що 
стали підставою для порушен-
ня клопотання (головним кри-
терієм при цьому мають бути 
наявність високих здобутків у 
професійній діяльності, актив-
на участь у суспільному житті 
колективу, громади);

копії (витяги) протоколів зіб-
рань колективу  та документів, 
що підтверджують особу канди-
дата, та копії документів про його 
досягнення (дипломи, статті, від-
знаки, інформації про фестивалі, 
форуми, конференції, конкурси 
тощо, в яких брав участь, наукові 
відкриття, розробки тощо);

Документи приймаються 
у Боярській міській раді до 5 
вересня 2017 року за адресою:              
м. Боярка, вул. Грушевського, 
39, каб. № 1.

Саме так називався відбір-
ковий етап Всеукраїнського кон-
курсу-змагання аварійно-диспет-
черських служб групи компаній 
РГК, який відбувся 17 серпня на 
полігоні «Київоблгазу» в Боярці.

У період з 15 до 17 серпня до 
Боярки прибули команди газо-
вих компаній з різних куточків 
України для того, щоб позмага-
тися в своїй майстерності лікві-
довувати аварійні ситуації. До 
конкурсної програми увійшли 
різні випробування: перевірка 
теоретичних знань, комплек-
тації автомобілів, обстеження 
підземних та надземних газо-
проводів, пошуки витоків на 
підземних та надземних газо-
проводах, пошуки витоків при 
відкритому вогні, локалізація та 
усунення витоків газу, надан-
ня першої медичної допомоги 
тощо. Суть змагань – відтво-
рити найскладніші ситуації, які 
команди повинні були вирішу-
вати в режимі реального часу. 
Журі у складі кваліфікованих 
фахівців – головних інженерів 
та технічних директорів – оці-
нювало їх майстерність, зважа-
ючи на час та якість виконання 
цих завдань. 

При нагоді зазначимо, що 
обласні змагання регулярно 
проводяться двічі на рік, а все-
українські – раз на рік.

Перед початком змагань 
старший інженер служби конт-
ролю за виробництвом управ-
ління експлуатації Віктор Кузуб 
наочно продемонстрував для 
представників ЗМІ роботу двох 
приладів, якими оснащуються 
аварійні бригади, та розповів 
про принцип їх роботи. Пер-
ший прилад – RMLD – вартіс-
тю 700 тис. грн. Дальність його 
роботи, згідно з паспортом, – 
50 м, але зазвичай показники 
знімаються на максимальній 
відстані 30 м – без додатко-
вого залучення верхолазів чи 
спеціальних технічних засобів 
у вигляді аварійних вишок чи 
пожежних спецавто. Цією апа-
ратурою можна перевірити на-
явність витоків газу навіть через 
засклений балкон або через це-
гляну стіну, якщо немає досту-
пу до місця ймовірної аварії. 

Другий прилад – харків-
ський «Оріон», призначений 
переважно для обхідників та 
перевірки приладів і з’єднань 
газового обладнання всереди-
ні будівель. Хоча ним можна 

користуватися при перевірці 
як підземних газопроводів, так 
і комунікацій в газових коло-
дязях чи на висоті. Він зна-
чно простіший у користуванні, 
менший, легший і дешевший: 
коштує всього 16 тис. грн., але 
дуже чутливий. Цікаво, що це 
не демонстраційна, а цілком 
робоча апаратура, яка працює 
мінімум сім годин на добу, тоб-
то повний робочий день.

Найцікавішою та найвидо-
вищнішою складовою конкурсу 
стали змагання команд-учас-
ниць. Вони мають практичну 
спрямованість, адже в реально-
му житті такі ситуації трапля-
ються досить часто. За місяць 
це від 7 до 9 тисяч викликів, в 
день – 30-35 викликів різного 
характеру. Своєрідний рекорд 
нещодавно мав місце в Білій 
Церкві: 140 викликів за один 
день! Причому переважна кіль-
кість викликів – побутові. 

Як розповів начальник ви-
робничо-технічного відділу 
ПАТ «Київоблгаз» та член кон-
курсної комісії Руслан Писан-
ко, 17 серпня відбувся третій 
етап регіональних багаторів-
невих змагань команд газових 
компаній центрального регіону.                                                            
Головна мета змагань – покра-
щення майстерності бригад ава-
рійно-диспетчерських служб. 
Адже під час змагань вони об-
мінюються досвідом, перейма-
ють один в одного навички, що 
суттєво сприятиме ліквідації 
аварійних ситуацій в їхній по-
дальшій практичній роботі. 

15 серпня змагалися ко-
манди «Вінницягаз» та «Чер-
нігівгаз», 16 серпня – «Хмель-
ницькгаз» та «Житомиргаз»,                               
17 серпня – команди «Микола-
ївгазу» та «Київоблгазу». 

Аварійно-диспетчерська служ-
ба ПАТ «Київоблгаз» посіла третє 
місце у Всеукраїнських змаганнях 
аварійних служб «Наша майстер-
ність – Ваша безпека». Перше та 
друге місце зайняли колеги з Чер-
нігова та Вінниці відповідно.

Отже, три дні змагань, шість 
команд-учасниць і необмежені 
можливості продемонструвати 
власний професіоналізм та по-
вчитися у більш досвідчених своїх 
колег. Що ж чекає на переможця? 
Він стане учасником головного 
конкурсу країни, який відбудеть-
ся 7 вересня. 

Радіслав Кокодзей

НАША МАЙСТЕРНІСТЬ – 
ВАША БЕЗПЕКА

КОНКУРС

ЗДОРОВ’Я
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6 серпня на футбольному май-
данчику Боярської ЗОШ № 1 фіні-
шував чемпіонат Києво-Святошин-
ського району з міні-футболу 5х5.

Цього дня тут відбулися 
фінальні ігри. Перший матч 
між командами «ДЮСШ» та 
«Арсенал» приніс футболістам 
«ДЮСШ» перемогу і в матчі (з 
рахунком 6:5), і в чемпіонаті 
(жодної поразки). 

У другому матчі 6 серпня 
«Боярка» перемогла «Віннер» 
з рахунком 5:3. Останній матч 
чемпіонату – між командами 
«Стара Боярка» та «Поліс мен» 
завершився з рахунком – 5:3 на 
користь ФК «Стара Боярка».

Із завершенням чемпіонату 

учасників привітали президент 
Києво-Святошинської район-
ної федерації футболу Валерій 
Чалий та заступник міського 
голови Боярки Тетяна Кочкова. 
Саме вони вручили перемож-
цям заслужені нагороди.

Призова бронза дістала-
ся ФК «Боярка», Срібло – ФК 
«Стара Боярка», а абсолютним 
переможцем чемпіонату Киє-
во-Святошинського району з 
міні-футболу 5х5 стала команда 
«ДЮСШ». 

Кращим гравцем чемпіонату 
визнано Ігоря Рудюка («ДЮСШ»), 
кращим воротарем – Володимир 
Сивенко («Стара Боярка»), кра-
щим бомбардиром – Віктор Гай-
дюченко («ДЮСШ»). 

ФІНАЛ ФУТБОЛЬНОГО ЧЕМПІОНАТУ
Минулої неділі, 13 серпня, ве-

теринари України відзначили своє 
професійне свято. Лікарі «братів 
наших менших» здійснюють важ-
ливу роботу. Адже дбаючи про 
здоров’я тварин, вони піклуються 
і про здоров’я їх власників. 

У нашому місті працює 
кілька закладів ветеринарної 
медицини, де господарі тва-
рин можуть отримати певний 
набір послуг.

Зокрема, ветеринарна клі-
ніка «СМАРТ ВЕТ» відкрилася 
наприкінці 2016 року. З часу від-
криття тут вже обслужили понад 
1700 клієнтів. Це єдина клініка в 
Боярці, яка працює цілодобово. 

Як розповів «Боярка-інформ» 
головний лікар Андрій Савченко, 

в клініці в будь-який час доби 
можна отримати повний комп-
лекс послуг: терапія, вакцинація, 
хірургія, дерматологія, ортопедія, 
а також лабораторні та ультраз-
вукові дослідження, цифровий 
рентген, стаціонар. Передбачено 
можливість виклику ветеринара 
додому.

У планах – створення умов 
для проведення ендоскопічних 
досліджень, а також підвищення 
рівня надання хірургічної допо-
моги. Згодом з цією метою буде 
доукомплектовано клініку спеці-
альним обладнанням та, за потре-
би, залучено відповідних фахівців.

Найчастіше за допомогою 
звертаються власники котів і 
собак. Трапляються звернення 
з приводу хвороб у хом’ячків, 
морських свинок та інших гри-
зунів, птахів, плазунів і навіть 
рибок. «Одного разу навіть на-
давали допомогу півторамет-
ровому пітону, який мав не-
обережність обвитися навколо 
лампи і отримав опіки, – роз-
повідає Андрій Анатолійович. – 
На щастя, опіки були неглибокі. 
Їх почистили, після линьки його 
шкіра повністю відновилася». 

За словами ветеринара, пев-
ний відсоток звернень влас-
ників домашніх улюбленців 
має сезонний характер: взим-
ку – переохолодження, вліт-
ку – теплові удари, з березня до 
листопада – укуси кліщів, які 
призводять до бабезіозу у со-
бак, котів та інших тварин тощо. 
Часто бувають харчові отруєння, 
особливо, коли люди щедро від-
значають святкові події. 

Не застраховані тварини і 
від травм: собаки потрапляють 
під машини, коти – випадають 
з вікон або застряють у фра-
мугах. «Хочу звернути увагу 
власників котів на цей травма-
тичний фактор, – продовжує 
Андрій Савченко. Коти – відо-

ЛІКАРІ БРАТІВ НАШИХ МЕНШИХ

мі любителі лазити через вікна. 
Якщо металопластикове вікно 
прочинене на провітрюван-
ня, тварина може застрягнути 
і отримати складні травми. Не-
щодавно нам доводилось нада-
вати допомогу постраждалому 
любителю лазити по вікнах. 
Щоб уникнути такої халепи, 
краще не спокушати котика, а 
закривати вікна».

Від багатьох захворювань 
тварин можна захистити за до-
помогою вчасної вакцинації. 
До речі, у цій клініці проводять 
вакцинацію від сказу як платно, 
так і безкоштовно. Тож власни-
кам домашніх тварин ветерина-
ри радять вчасно подбати про 
свого улюбленця – вакцинацію 
від сказу слід робити раз на рік.

«Ми закликаємо власників 
тварин подумати завчасно про 
відвідини ветеринара і записати-
ся на консультацію, щеплення 
чи обстеження. Варто приходити 
на прийом удень, але цілодобова 
робота клініки – виправданий 
крок», – вважають у «СМАРТ 
ВЕТ». Досить часто власники тварин 
звертаються ввечері, трапляються 
екстрені випадки, що і вночі домаш-
ні улюбленці потребують надання 
негайної ветеринарної допомоги. 

Майже одразу після відкрит-

тя клініки був випадок, коли 
довелося рятувати великого со-
баку. Середньоазіатську вівчар-
ку привезли з великою втратою 
крові та анемією, які сталися 
внаслідок спожитої отрути для 
щурів. Собаці зробили перели-
вання крові та ряд інших проце-
дур. У результаті наш волохатий 
пацієнт одужав і додому повер-
нувся на власних лапах.

Доки журналісти «Боярка-
інформ» спілкувалися з голов-
ним лікарем, робота в клініці 
тривала у плановому режимі. 
Для проведення УЗД господарі 
привели собаку Умку породи 
хаскі, власниця принесла на 
прийом до лікаря симпатичного 
рудого кота Петровича. Тварин 
оглянули, власників заспокоїли. 
Лікарі братів наших менших ви-
конали свою роботу сумлінно.

Наша довідка: 
андрій Савченко, лікар ве-

теринарної медицини, ма-
гістр. Головний лікар ветери-
нарної клініки. Спеціалізація: 
візуальна діагностика (УЗД, 
рентгенологія, ендоскопія), 
анестезіологія, реанімація, за-
гальна хірургічна та терапев-
тична практика.

Юлія Боярчук, лікар вете-
ринарної медицини, магістр. 
Спеціалізація: загальна хірургія, 
терапія, дерматологія, грумінг.

Юлія мніщенко, лікар ве-
теринарної медицини, магістр. 
Спеціалізація: загальна хірургія, 
терапія, акушерство, реаніма-
тологія.

Вадим Бровко, лікар                           
ветеринарної медицини.                      
Спеціалізація: хірург ортопед-
травматолог, хірургія загаль-
ної практики, рентгенологія,                      
ургентна хірургія.

Людмила Носенко, лікар ве-
теринарної медицини. Спеціалі-
зація: загальна хірургія, терапія, 
інфекційні хвороби.

Дуже часто наші дитячі хобі 
перетворюються на справу всього 
життя. Іноді не вдається згадати, 
коли виникло бажання займати-
ся тим, без чого нині неможливо 
прожити ні дня. Саме так про своє 
хобі говорить п’ятнадцятирічний 
боярчанин Влад Скубіда, якому 
пощастило народитися з любов’ю 
до кулінарної справи.

«Я не пам’ятаю, коли все по-
чалося, але знаю точно, що в 
три роки вже готував з бабусею 
відбивні і запіканку. І вже тоді 
почав мріяти про свій ресторан, 
хотів назвати його «Роги і копи-
та». Коли саме почали виходи-
ти смачні страви також не можу 
згадати, зате в моїй практиці вже 
були і зелені кекси, і травми на 
робочому місці», – сміється Влад.

Перший сезон телешоу 
«МастерШеф» у 2010 році пе-
реконав восьмирічного Вла-
да Скубіду, що кулінарія – це 
справжнє мистецтво, його мож-
на опанувати і творити. Хлопець 
захопився високою кухнею: по-
чав читати рецепти, перегляда-

ти ролики на YouTube, експе-
риментувати і створювати своє. 
«Я ніколи не засмучуюсь, якщо 
щось не вдалося, завжди про-
довжую працювати і шукати 
ідеальні пропорції і смаки», – 
коментує юний шеф-кухар. 

У приготуванні страв Влад 
надає перевагу поєднанню італій-
ської-французької кухонь: пасти, 
соуси, французькі десерти, а та-
кож пече торти. Свій перший ав-
торський десерт він приготував на 
день народження двоюрідної се-
стрички у 12 років – двоповерхо-
вий рожевий тортик, а згодом він 
почав пекти на замовлення. «Це 
було дуже зворушливо. Один торт 
я готував з самого ранку до пізньої 
ночі, сім’я допомагала мені ліпити 
трансформерів і ніндзяго з масти-
ки. Але результатом були вражені 
всі, – згадує хлопчик. – Зараз я 
вже готую мусові торти, і це за-
ймає в мене близько трьох годин». 

Цього року Влад Скубіда за-
кінчив 9 клас Боярської ЗОШ № 5 
і вступив до Вищого професій-
ного училища № 33. Також він 
чекає результатів першого туру 
відбору на шоу «МастерШеф 
підлітки» і відвідує київські ку-
лінарні майстер-класи. У пла-
нах і мріях на майбутнє у Влада 
на першому місці навчання в 
одній із французьких кулінар-
них шкіл і, звичайно, свій рес-
торан із трьома мішленівськи-
ми зірками (найпрестижніша 
ресторанна нагорода). Все це 
попереду, а поки юний шеф-
кухар опановує мистецтво си-
роваріння й експериментує на 
домашній кухні. Його запал 
і творчий підхід до готування 
страв дійсно надихають.

Еліна Яник

ЮНИЙ ШЕФ
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Замовлення № 986

РЕКЛАМА

ГОРОСКОП 
Овен

Вам доведеться контролювати емоції та не піддава-
тися миттєвим бажанням. В особистому житті все буде 
складатися досить вдало, потрібно лише з’ясувати для 
себе, чого ви хочете насправді. Розставте пріоритети, 
відкиньте всі забобони і сміливо крокуйте назустріч сво-
єму щастю. 

Телець
Це період, коли можна пережити нові відчуття, по-

чуття й емоції, які роблять життя яскравим і насиче-
ним. Нові знайомства, зустрічі, спілкування, розваги 
залишать масу незабутніх вражень, які повернуть смак 
до життя. Сімейних Тельців очікує багато сюрпризів і 
подарунків від коханої людини, але не всі вони будуть 
матеріальні. 

Близнюки
Вам варто бути більш уважними і ніжними зі своєю 

другою половинкою. Постарайтеся кожен день чимось 
дивувати. Хай це була невелика, але приємна дрібниця, 
яка в тисячний раз доведе, що ваші почуття справжні. 
Неодруженим Близнюкам краще зачекати з серйозни-
ми стосунками. Обов’язково скористайтеся можливістю 
добре відпочити.

Рак
Можливі дрібні непорозуміння і проблеми, які підуть 

на користь вашим стосунками. З кожною дискусією ви все 
більше будете подобатися один одному і розуміти, що ви-
бір зроблено правильно. Приділяйте більше уваги своїм 
рідним, робіть подарунки і компліменти коханим, і пере-
станьте бути егоїстом. Залишайтеся собою і прислухайте-
ся до інтуїції.

Лев
Не беріть на себе додаткові зобов’язання, краще 

впоратися зі своїми прямими обов’язками і виконати 
їх якісно і в повному обсязі. Особисте життя буде до-
сить гармонійним і спокійним. Якщо вам не сидиться 
на одному місці, вставайте і рухайтесь назустріч новим 
пригодам. Не стримуйте свою спрагу нових вражень і                      
неповторних відчуттів. 

Діва
Постарайтеся в стосунках з колегами дотримуватися 

нейтралітету, щоб не провокувати їх і не брати участь у 
конфліктах. Якщо працювати немає бажання, зробіть 
вигляд, що сильно зайняті, а самі вирішуйте свої осо-
бисті питання. Будьте пунктуальні, а все інше зробить за 
вас пані Удача. У плані любові цей період – як у казці. 

Терези
Тим, хто вже побував чи збирається у відпустку, вар-

то розібратися з накопиченими справами і паперами, 
навести порядок на робочому місці. Дайте можливість 
коханій людині трохи відпочити від вас. Також варто за-
думатися над питанням пошуку нових друзів, захоплень, 
щоб б хоч якось урізноманітнити ваше особисте життя.

Скорпіон
Період наповнить ваше життя романтикою, прис-

трастю, веселощами і радістю. Одиноким серцям зірки 
обіцяють доленосну зустріч. Багато хто переживе справ-
жні щирі і глибокі почуття, які в більшості випадків бу-
дуть взаємними. Гармонія і доброзичлива атмосфера у 
ваших відносинах, родині і вашій оселі залежить від вас. 

Стрілець
Ви – хранителі сімейних цінностей, тому сім’я для 

вас була і завжди буде на першому місці. Вам захочеть-
ся щось змінити, внести деяку свіжість в сімейне життя, 
розбавити новими яскравими фарбами, зробити затиш-
нішим і комфортнішим домашнє вогнище. Менше зва-
жайте на чужі поради, дослухайтеся свого розуму і серця. 

Козерог
Постарайтеся приймати всі рішення спільно зі своїм 

партнером. Таким чином 50 % відповідальності ви від-
разу перекладаєте на його плечі, та й разом якось весе-
ліше. Одинакам зірки обіцяють несподівані романтичні 
знайомства. Переконайтеся в надійності нового парт-
нера перед тим, як відкрити свою душу і дозволити собі 
закохатися. 

Водолій
На вас чекає ціла низка романтичних пригод, завдя-

ки яким знайдете свою долю. А ось тим, хто перебуває 
в шлюбі, варто перестати задивлятися на представників 
протилежної статі і порівнювати свого партнера з інши-
ми. Пам’ятайте, кохана людина вас любить і завжди буде 
поруч і в горі, і в радості. Тож подумайте, чи варто воно 
того? 

Риби
Сприятливий період, щоб зустріти свою другу поло-

винку. Сімейних Риб чекає абсолютна гармонія, щирі і 
глибокі почуття, повне взаєморозуміння і довіра. Спро-
буйте на якийсь час забути про свої щоденні турботи, 
залиште суєту і пориньте в світ прекрасного і захоплю-
ючого. Вам захочеться почати жити заново і в корені 
змінити свій звичний спосіб життя.

Боярська Гімназія – одна 
із ста шкіл в Україні, яка бере 
участь у пілотному впровадженні 
нового державного стандарту по-
чаткової освіти у рамках рефор-
ми «Нова українська школа». 

У Київській області таких 
шкіл – чотири. 

Цього року діти і вчителі трьох 
класів із шести набраних, які 1 ве-
ресня підуть у перший клас, ста-
нуть новаторами, які і випробову-
ватимуть концепцію нової школи.

Вчителі Гімназії Ірина Фе-
сак, Оксана Піддубна та Віра 
Ковальова пройшли спеціаль-
ні тренінгові курси. Їх навчали                       
викладати по-новому, наприк-
лад, як правильно оформити 
шкільну кімнату – тут тепер ма-
ють бути кольорові парти та меблі.  

Перші два роки діти навчати-
муться за ігрово-адаптаційною 
програмою. У цих класах виді-
ляється багато годин на інтегро-
ване навчання. Музика, малю-
вання, природознавство, основи 
здоров’я, частково математика 
об’єднуються в один курс. До 
цього ж навчання відбувається 
у формі гри. Діти матимуть мож-
ливість не сидіти весь час за пар-
тою, а більше рухатися, викону-
вати завдання гуртом. 

Ці класи вже обладнані но-
вими яскравими меблями, ін-
терактивними дошками. 

«Адміністрація Гімназії виріши-
ла зробити яскравішими не лише 
ці три класи, але й хол, коридори 
гімназії та сходові площадки між 
поверхами, – розповідає заступник 
директора з навчально-виховної 
роботи Віра Щеголь. – Зміни тор-
кнуться й навчального процесу у 

цьогорічних десятиклас-
ників Гімназії, де теж буде 
інтегроване навчання. На-
приклад, для гімназистів, 
які непрофільно вивчають 
математику, фізику, хімію, 
біологію, буде створено 
інтегрований курс. За ре-
зультатами виставляти-
меться одна оцінка, і не 
потрібно буде здавати ко-
жен предмет окремо». 

Гімназія також бере 
участь у навчальному 
проекті «Навчай для 
України». До роботи у 
школі залучаються люди, 
які раніше не працювали 
в сфері освіти. 

Така модель працює 
в 40 країнах світу і впер-
ше була впроваджена в 
1990 році в США. 

Відібрані учасники 
програми пройшли інтен-
сивну педагогічну і лідер-
ську підготовку. «Згідно з 
поданими Гімназією ва-
кансіями, до нас прийде 
новий вчитель зарубіжної 
літератури – Інна Рахміс-
тюк. Вона викладатиме 

ОНОВЛЕНЕ НАВЧАННЯ – ІНТЕГРАцІЯ ТА ГРА

гарантовано впродовж двох років у різних 
класах, – продовжує Віра Михайлівна. —  
Крім навчання дітей, учасники проекту 
«Навчай для України» будуть проводити 
воркшопи, шукати для школи грантові про-
екти для впровадження інновацій. 

Новим вчителем з 1 вересня 2017 року 
міг стати кожен, незалежно від сфери ді-
яльності, головне – освіта не нижче рівня 
бакалавра, добре знати один із шкільних 
предметів, мати лідерські якості та вміти 
знаходити спільну мову з дітьми». 


