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Перш за все хочу привітати 
всіх жителів із 60-річчям отри-
мання Бояркою статусу міста. На 
день народження Боярка отрима-
ла подарунок – новий спортивний 
майданчик для стріт-файту. Його 
урочисте відкриття відбулось у 
рамках святкування Дня міста.

СУПЕР-ПОДАРУНОК МІСТУ
З цього приводу хочу висло-

вити велику подяку голові Києво-
Святошинської районної держ-
адміністрації Мирославі Смірновій, 
депутатському корпусу Києво-
Святошинської районної ради, зо-
крема депутатам від Боярки Вадиму 
Гедульянову та В’ячеславу Отріш-
ку. Варто нагадати, що це не дитя-
чий, а спортивний майданчик. Він 
стане місцем тренування для всіх 
боярських спортивних секцій, зо-
крема боротьби. Керівники секцій 
вже найближчим часом розпишуть 
графік використання майданчика і 
він буде постійно задіяним. 

Цей багатофункціональний 
комплекс призначений для всіх 
видів єдиноборств. До речі, це 
другий в Україні подібний комп-
лекс. До нього входять: стандарт-
ний ринг для боксу, кікбоксінгу, 
тайського боксу; шестикутник для 
занять вільною боротьбою, дзюдо, 
таеквондо, боїв без правил; зона 
кросфіт, призначена для функ-
ціональних тренувань, де вста-
новлено турніки, бруси, канати, 
функціональні петлі TRX, бок-
серські груші. Одночасно на май-
данчику можуть займатися понад 
60 спортсменів. Спортмайданчик 
відкритий, для занять на свіжому 
повітрі, обладнаний освітленням. 
На ньому можна проводити навіть 
змагання міжнародного рівня.

На мою думку, День міста 
пройшов дуже цікаво, відбулись 
заходи на всі смаки: від спор-
ту до забав. Я думаю, що такий 
формат та масштаб святкування 
Дня міста збережеться і надалі. 
Це сприятиме вихованню по-
чуття гордості за рідне місто та 
стимулюватиме боярчан до но-
вих здобутків на честь міста. 

ДОРОГИ, ТРОТУАРИ І СМІТТЯ
З приємністю хочу повідо-

мити, що вже закінчено ремонт 
вулиці Шевченка. Навколо цієї 
теми було дуже багато спекуля-
цій, зокрема флешмобів. Прик-
ро, що люди, які займалися цим, 
вже знали, що виділено кошти 
на ремонт дороги, але потрібен 
певний час на проходження цих 
коштів – проекти, погодження 
експертизи. 

І ось нарешті зроблено ву-
лицю Шевченка: виконано 
капітальний ремонт деяких ді-
лянок дороги, відновлено сис-
тему зливової каналізації, та-
кож було піднято рівень дороги, 
що дозволить уникнути збиран-
ню дощових вод на дорожньому 
полотні. Чекаємо на «випро-
бування» дощем. Залишилось 
виконати ще ямковий ремонт 
на інших ділянках вулиці Шев-
ченка.

Вдалося дещо вирівняти 
ситуацію з вивезенням сміття. 
Залучено орендовану техніку. 
Відбувається постійне вивезен-
ня крупно габаритного сміт-
тя з майданчиків. На жаль, не 
встигаємо зробити все вчасно, 
оскільки частина техніки зна-
ходиться в ремонті, а нову ще 
не придбали. Головне, що нині 
ситуація з вивезенням сміття 
вже не критична.

Про ремонт тротуару по ву-
лиці Молодіжній. Нині вже ви-
конано більше половини робіт. 
Нехай жителі міста вибачать за 
тимчасові незручності, але піс-
ля завершення робіт всі ми бу-
демо користуватися оновленим 
тротуаром не один рік.

Тротуар поділений на дві 
смуги: сіра – для пішоходів, 
червона – для велосипедистів. 
Ми подбали про заїзди до при-
ватних садиб, там є приспущені 
бордюри. Думаю, міська рада 
знайде можливість згодом заас-
фальтувати ділянки вулиць, які 
«впадають» у вул. Молодіжну, 
аби свіжопокладений тротуар 
виглядав завершено.

ОЛЕКСАНДР ЗАРУБІН:
«ВИХОВУЄМО ПОЧУТТЯ ГОРДОСТІ ЗА РІДНЕ МІСТО»

СЛОВО МЕРА

Найвагомішою подією у 
спортивному житті міста стало 
відкриття першого в Київській 
області і другого в Україні спор-
тивно-тренувального майданчи-
ка STREET FIGHT. Шестиметро-
вий ринг з накриттям, бойовий 
шестикутник, десятки груш і міш-
ків, різноманітні подушки, макі-
вари і манекени, зони воркаут і 
крос фіт. І все це для спортсменів 
та любителів спорту – безкоштов-
но і цілодобово.

На стадіоні «Зеніт» 17 ве-
ресня зібралися чи не всі спор-
тивні клуби міста, пов’язані з 
єдиноборствами. До присутніх 
з вітальним словом звернулися 
міський голова Боярки Олек-
сандр Зарубін та шановні гості: 

голова Києво-Святошинської 
РДА Мирослава Смірнова, де-
путати від Боярки у Києво-
Святошинській районній ради 
Вадим Гедульянов та Вячеслав 
Отрішко.

Було відзначено, що цей 
майданчик звели у рекордно 
короткі строки. Два з полови-
ною місяці тому відбулась пер-
ша зустріч-нарада, ініційова-
на Мирославою Смірновою зі 
спортивною громадськістю міс-
та та президентом ГО «СТРІТ 
ФАЙТ» Олександром Котир-
лом. І ось, він, стильний кра-
сень, відкритий для усіх охочих 
займатися різними видами бо-
ротьби.

Голова Києво-Святошин-
ської районної державної адмі-

ністрації Мирослава Смірнова 
привітала Боярку з 60-річчям:. 
«Нашим подарунком для бояр-
чан є унікальний майданчик з 
рингом. Дякую всім, хто доклав 
до цього зусилля, особливо Ва-
диму Гедульянову, Михайлу 
Лєзніку, Олександру Зарубіну, 
Святославу Козирєву, Вячесла-
ву Отрішку та багатьом спортс-
менам нашого району».

Після символічного розрі-
зання червоної стрічки, на май-
данчику розпочалося справжнє 
свято: одні юні спортсмени змі-
нювали інших, демонструючи 
свої навички у боксі, кікбок-
сингу, дзюдо, вільній бороть-
бі, важкій атлетиці, воркауті,               
таеквондо та інших видах єди-
ноборств. 

ПОДАРУНОК СПОРТСМЕНАМ

Своєрідним стартом офі-
ційної частини Дня міста ста-
ла святкова хода, яку очолили 
вихованці НОК Київського вій-
ськового ліцею ім. І. Богуна та 
юні барабанщиці з Боярсько-
го НВК «Гімназія – ЗОШ І ст.».

Численних жителів Боярки 
вітали міський голова Олек-

СВЯТКОВА ХОДА І НАГОРОДЖЕННЯ КРАЩИХ

сандр Зарубін та керівники 
делегацій з міст-побратимів 
Пулав та Несвіжа. Відбулось 
нагородження почесних жи-
телів міста та переможців у 
номінаціях конкурсу «Люди-
на року». 

З вітальним словом до бояр-
чан звернулася народна артист-
ка України Раїса Недашківська. 

А представник спеціалізованої 
пошукової групи «Корчагінець» 
Олег Остапенко передав у да-
рунок рідному місту черговий 
скарб – старовинні монети. Їх 
було знайдено на багатій істо-
ричними реліквіями боярській 
землі. 

Продовження на стор. 4

ЦЕ — ПЕРЕМОГА!

Учні Боярського НВК «Гімназія – ЗОШ І ступеня» перемогли на 
змаганнях з бігового марафону, зайнявши 1 та 2 місця серед шкіл та 
ДЮСШ Києва та Київської області. Продовження на стор. 5
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Комунальне підприєм-
ство «Боярське ГВУЖКГ» 
повідомляє про зміни та-
рифів на теплову енергію та 
послуги з централізованого 
опалення для населення, 
тобто мешканців, які про-
живають у житлових бу-
динках, що опалюються ко-
тельнями КП «БГВУЖКГ»; 
для бюджетних установ та 
інших споживачів з почат-
ку опалювального сезону 
2016-2017 років. Тарифи 
встановлені постановами 
НКРЕКП, у т. ч.:

1. Тариф на теплову енергію 
для потреб населення за 1 Гкал: 

без ПДВ – 1 021,01 грн.
з ПДВ – 1 225,21 грн.
Постанова НКРЕКП від 

09.06.2016 р. № 1026
2. Одноставковий тариф на 

послугу з централізованого опа-
лення, що надається населенню:

НОВІ ТАРИФИ
• для абонентів житлових 

будинків з будинковими та квар-
тирними приладами обліку те-
плової енергії за 1 Гкал: 

без ПДВ – 1 036,48 грн.
з ПДВ – 1 243,77 грн.

• для абонентів житлових бу-
динків без будинкових та квар-
тирних приладів обліку теплової 
енергії плановий тариф на послу-
гу з централізованого опалення, 
грн./м2 за місяць впродовж опа-
лювального періоду: 

без ПДВ – 29,32 грн/м2;
з ПДВ – 35.18 грн/м2;
Постанова НКРЕКП від 

09.06.2016 р. № 1101.
3. Встановлені тарифи на 

теплову енергію для потреб бю-
джетних установ та інших спо-
живачів за 1 Гкал:

без ПДВ – 1 021,01 грн.
з ПДВ – 1 225,21 грн.
Постанова НКРЕКП від 

30.06.2016 р. №1210.

Впродовж вересня 2016 року 
до аварійно-диспетчерської 
служби управління надійшло 
від мешканців заявок: 

сантехнічні роботи – 54;
електропостачання будинків – 49;
ліфтове господарство – 42;
вуличне освітлення – 25;
вивіз ТПВ, негабарит – 86.
Виконано заявок – 92 %. 
Триває робота щодо під-

готовки житлового фонду та 
теплового господарства до 
осінньо-зимового періоду 
2016-2017 рр.

підготовлені акти готовності 
на 101 житловий будинок з 112, 
що складає 90 %;

котельні «Космос», «Ново-
збудована» (Соборності, 49), 
Франка, 104 (топкова) технічно 
підготовлені до роботи, зали-
шилася метрологічна повірка 
окремих приладів;

завершується робота щодо 
підготовки документів для під-
пису актів готовності теплового 
господарства до опалювального 
періоду; 

проведено роботи щодо ор-
ганізації Дня міста. 

За рахунок коштів міського 
бюджету:

закінчується капітальний 
ремонт покрівлі даху будинку 
по вул. Коновальця, 23;

продовжуються роботи з 
капітального ремонту покрівлі 
даху будинку по вул. Б. Хмель-
ницького, 113;

розпочато роботи з рекон-
струкції газопостачання будин-
ку по вул. Чернишевського, 2, 
який передбачено перевести на 
індивідуальне опалення; 

закінчено технічні роботи 
щодо встановлення ліфта в бу-
динку по вул. Сєдова, 9, який не 
працював більше 20 років; готу-
ються відповідні документи про 
надання дозволу на введення в 
експлуатацію цього ліфта;

розроблений проект, отри-
мано дозвіл та розпочато роботи 
з капітального ремонту тепломе-
режі до будинків Сєдова, 9 та 11; 

отримані експертні висно-
вки на початок робіт з капі-
тального ремонту (заміна вікон 
на сходових клітинах) у будин-
ках по вул. Лінійна, 28; 30; Сє-
дова, 13; Білогородська, 21; 23; 
Молодіжна, 69.

ведуться роботи з капі-
тального ремонту частини вул. 
Шевченка, тротуару вул. Моло-
діжної від вул. Білогородської 
до вул. Жуковського;

з метою покращення в місті 
стану з вивезення ТПВ оголо-
шено тендер на придбання 3-х 
сміттєвозів на суму близько 3 
млн. грн.

Шановні мешканці!
Розпочато місячник з благо-

устрою міста. 
Давайте разом наведемо лад 

у НАШОМУ МІСТІ.

КП «БГВУЖКГ» ПОВІДОМЛЯЄ

Боярська міська рада, врахо-
вуючи численні звернення меш-
канців міста Боярки стосовно 
порядку нарахування та сплати 
податку на нерухоме майно, від-
мінне від земельної ділянки, на 
території міста Боярка у 2016 
році, повідомляє:

Рішенням сесії Боярської 
міської ради від 16.02.2016 р. № 
5/130 внесено зміни до рішен-
ня сесії Боярської міської ради 
від 19.02.2015 р. № 56/2603 
«Про встановлення податку 
на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, та за-
твердження положення «Про 

ПОВІДОМЛЕННЯ
щодо порядку нарахування та сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, на території міста Боярка
податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділян-
ки, на території міста Боярка», 
затверджено нове Положен-
ня про податок на нерухоме 
майно, відмінне від земельної 
ділянки, на території міста 
Боярка (додаток 1 до рішення 
сесії від 16.02.2016 р. № 5/130).

Рішення сесії Боярської 
міської ради від 16.02.2016 р. № 
5/130 з додатком розміщено на 
сайті www.boyarka-inform.com 
у розділі Боярська міська рада 
(Рішення Боярської міської 
ради 2016 року; Рішення 5 се-
сії Боярської міської ради VІІ 
скликання від 16.02.2016 року; 

№ 5/130 «Про внесення змін 
до рішення, затвердженого се-
сією Боярської міської ради 
від 19.02.2015 р. за № 56/2603 
«Про встановлення податку на 
нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, та затвер-
дження положення Про по-
даток на нерухоме майно, від-
мінне від земельної ділянки, на 
території міста Боярка»).

Звертаємо Вашу увагу, що 
юридичні та фізичні особи, які є 
платниками податку на нерухо-
ме майно, відмінне від земельної 
ділянки, на території міста Бо-
ярка здійснюють оплату за таки-
ми рахунками:

Назва отримувача 
коштів

МФО Номер розрахункового 
рахунку

Код бюджетної 
класифікації

Призначення платежу

ГУ ДКСУ у 
Київській області

821018 31416612700357 18010100 податок на нерухоме майно, від-
мінне від земельної ділянки, спла-
чений юридичними особами, які є 
власниками об’єктів житлової не-
рухомості

ГУ ДКСУ у 
Київській області

821018 31411617700357 18010200 податок на нерухоме майно, від-
мінне від земельної ділянки, спла-
чений фізичними особами, які є 
власниками об’єктів житлової не-
рухомості

ГУ ДКСУ у 
Київській області

821018 31419512700357 18010300 податок на нерухоме майно, від-
мінне від земельної ділянки, спла-
чений фізичними особами, які є 
власниками об’єктів нежитлової 
нерухомості

ГУ ДКСУ у 
Київській області

821018 31418513700357 18010400 податок на нерухоме майно, від-
мінне від земельної ділянки, спла-
чений юридичними особами, які є 
власниками об’єктів нежитлової 
нерухомості

Нещодавно для потреб КП «БГВУЖКГ» придбано трактор JCB4СХ.

ФОТОФАКТ

На підставі Закону України 
«Про військовий обов’язок і вій-
ськову службу» та Указу Прези-
дента України від 29.03.2016 р. 
№ 122/2016 «Про звільнення в 
запас військовослужбовців стро-
кової служби, строки проведення 
чергових призовів та чергові при-
зови громадян України на строко-
ву військову службу у 2016 році», 
з 1 жовтня до 30 листопада 2016 
року проводиться призов грома-
дян на строкову військову службу.

Виклику до Києво-Свято-
шинського районного військо-
вого комісаріату підлягають 

юнаки 1990-1996 року наро-
дження, яким на дату відправ-
ки виповняється 20 років та не 
більше 27 років.

Усі громадяни, які під-
лягають призову на строкову 
військову службу, зобов’язані 
прибути на призовну дільницю 
Києво-Святошинського район-
ного військового комісаріату за 
адресою: м. Київ, вул. Котель-
никова, 25-а в зазначений час з 
документами, що вказані в осо-
бистих повістках. Громадяни, 
які не отримали особистих по-
вісток для призову на строкову 
військову службу, зобов’язані 

прибути в районний військо-
вий комісаріат в десятиденний 
термін, маючи при собі доку-
менти, які засвідчують особу.

Громадяни, які ухиляються 
від призову і не з’являються за 
повісткою до військового комі-
саріату, несуть відповідальність 
згідно з чинним законодав-
ством. Стаття 335 КК України: 
«Ухилення від призову на стро-
кову військову службу – кара-
ється обмеженням волі на строк 
до трьох років».

Києво-Святошинський 
районний військовий комісаріат

ПРО ПРИЗОВ ГРОМАДЯН НА 
СТРОКОВУ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ

Традиційний осінній місяч-
ник благоустрою та санітарної 
очистки розпочався 15 вересня 
і триватиме до 15 жовтня. Рі-
шенням виконавчого комітету 
Боярської міської ради від 8 ве-
ресня 2016 року утворено штаб 
та затверджено план заходів з 
проведення місячника санітар-
ної очистки та благоустрою те-
риторії міста. Очолює штаб за-
ступник міського голови Віталій 
Мазурець. 

У рамках місячника відбу-
деться прибирання майданів, 
вулиць, місць громадського 

користування та відпочинку, 
до роботи буде залучено під-
приємства усіх форм влас-
ності – їх зобов’яжуть впо-
рядкувати закріплені за ними 
території. Також відбудуться 
суботники у міських парках. 
Садові товариства, мешканці 
кооперативних та приватних 
будинків мають впорядкувати 
прилеглі території.

Заплановано провести 
конкурси: краще приватне 
подвір’я; кращий двірник; бу-
динок зразкового санітарного 
утримання.

РОЗПОЧАВСЯ 
МІСЯЧНИК БЛАГОУСТРОЮ

Поліція Київщини нагадує 
водіям, що у період з 1 жов-
тня до 1 травня на заміських 
дорогах транспортні засоби 
зобов’язані рухатися за межами 
населеного пункту в світлий час 
доби з увімкненими денними 
ходовими вогнями або ближнім 
світлом фар.

Відповідні норми в україн-
ському законодавстві пов’язані, 
насамперед, з необхідністю 
додаткового позначення тран-
спортного засобу при недостат-
ній видимості, зокрема в осін-
ньо-зимовий період.

З 1 ЖОВТНЯ ВДЕНЬ 
ЗА МІСТОМ ПОТРІБНО 

ВМИКАТИ ФАРИ 

ВАЖЛИВО
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Під час святкування Дня 
Боярки, на головній сцені 
відбулося нагородження пе-
реможців конкурсу «Людина 
року» та «Почесний житель Бо-
ярки», оголошення подяк кра-
щим працівникам, активістам, 
волонтерам – людям, якими 
пишається місто.

Та, як з’ясувалося, таких 
людей у нашому місті настіль-
ки багато, що привітати всіх у 
рамках програми святкуван-
ня було практично неможли-
во! Відтак свято мало «солод-
ке» продовження. 20 вересня 
заступник міського голови 

ВІДЛУННЯ

СОЛОДКЕ ПРОДОВЖЕННЯ СВЯТА

Тетяна Кочкова вирушила 
у вітальний рейд. У «першій 
хвилі» вітань – ДНЗ «Дарин-
ка», «Казка» та «Іскорка», а 
ще – ЦТМ «Оберіг» та музич-
на школа.

Тетяна Петрівна привітала 
працівників цих закладів По-
дяками міського голови Олек-
сандра Зарубіна та новеньким 
виданням «Боярка – фотоаль-
бом», випущеним спеціально 
до 60-річчя міста Боярки.

А чому ж продовження свята 
виявилося солодким? Тому що 
в кожному вітальному наборі – 
ексклюзивне печиво «Вас вітає 
Боярка».   

«Просимо через газету «Боярка-інформ» оголосити подяку пра-
цівникам КП «Боярка-Водоканал» за оперативність та професіо-
налізм, – пишуть у своєму листі Олександр Тихонович та Лариса 
Степанівна Лебідь, жителі вул. Л. Українки, 4. – На перехресті ву-
лиць Калинової (Калініна) та Л. Українки 29 серпня забилась ка-
налізація. Ми зателефонували до диспетчера КП «Боярка-Водока-
нал» і повідомили про аварійну ситуацію. Впродовж 30 хв. прибула 
аварійна бригада і проблему було вирішено».

Такі листи від мешканців Боярки завжди приємно друкувати. 
Приєднуємось до слів вдячності і зичимо комунальникам отриму-
вати якомога частіше подібні відгуки.

ЛИСТ У НОМЕР

ВОДОКАНАЛУ ПОДЯКУВАЛИ

31 серпня близько 12:20 на 
телефон диспетчера БМП на-
дійшло повідомлення від де-
путата Боярської міської ради 
Віталія Юрченка про те, що 
в 6 корпусі будинку № 51 по                                              
вул. Білогородській невідомий 
чоловік фотографує в під’їзді 
замки на дверях квартир. Через 7 
хвилин наряд БМП був на місці. 

Невідомий був затриманий 
на пожежному виході з будинку. 
Під час перевірки з’ясувалося, 
що підозрілий чоловік мав при 
собі рюкзачок з інструмента-
ми для зламу дверей та повним 
набором різноманітних відми-
чок. Підозрюваний був занадто 
емоційним, дуже хвилювався, 
намагався втекти, а коли це не 
вдалося – навіть пропонував 
гроші, щоб його відпустили і не 
здавали до поліцейського від-
ділку. 

Працівники БМП виклика-
ли наряд поліції й надалі діяли 
за вказівками поліцейських. Зо-
крема, доставили підозрювано-
го до райвідділу за адресою: Хре-
щатик, 88. Тут з’ясувалося, що 
чоловік знаходиться в розшуку 
за крадіжки з будинків та квар-
тир та має при собі фотоапарат 
з кадрами, на яких – дверні зам-
ки, а також фальшивий паспорт 

з вклеєною фотографією. Звісно 
ж, дані паспорта не співпадали з 
даними затриманого. 

Після проведення слідчих 
дій стало відомо, що цей «га-
стролер» (проживав у Боярці на 
орендованій квартирі) зізнався 
в кількох крадіжках з квартир 
боярчан.

10 вересня близько 18:30 до 
БМП надійшло повідомлення 
від чергового Києво-Свято-
шинського відділу поліції про 
те, що на дитячому майданчику 
по вул. В. Стуса (Ватутіна) не-
відомий чоловік виявляв дивну 
цікавість до дітей, які там бави-
лися. Зокрема, просив їх зня-
ти футболки, показати м’язи, 
віджатися тощо. За вказаною 
адресою одразу було направле-
но наряд БМП, який і затримав 
цього невідомого та передав 
його слідчо-оперативній групі 
поліції. Чоловіка доставили до 
чергової частини поліції. Вже 
виявлені та опитані свідки його 
підозрілих дій, а чоловіка по-
ставлено на відповідний облік. 
Слідчі дії у цій справі тривають.    

Активісти громадського 
формування «Боярський місь-
кий патруль» спільно з праців-
никами поліції провели ряд 
заходів щодо виявлення місць 

незаконного розповсюдження 
наркотичних засобів у Бояр-
ці, Тарасівці, Віті-Поштовій, 
Юрівці тощо. 

Результати виїзду 13 вересня 
о 5:30 за однією зі встановлених 
працівниками кримінальної 
поліції адрес перевершили всі 
сподівання: було виявлено три 
60-кілограмових мішки (!) по-
дрібненої марихуани (коноплі), 
30 вкрадених велосипедів, деталі 
від розібраних транспортних за-
собів (коробки передач, двигуни 
тощо) та бойову автоматичну 
вогнепальну зброю, більше 200 
набоїв до неї. А на додачу – ро-
сійський триколор, портрети 
Путіна та Медведєва й літера-
тура проросійського змісту та 
книжки на кшталт «Моя развед-
ка». Все це було вилучено пра-
цівниками поліції в присутності 
активістів Боярського міського 
патруля та затримані люди, які 
розпоряджалися всім цим май-
ном. Їх доставили до Києво-
Святошинського відділку полі-
ції для проведення слідчих дій. 

«Це лише кілька яскравих 
епізодів нашої діяльності, – за-
вершує розмову командир ГФ 
«Боярський міський патруль» 
Володимир Макаров. – За 
ними – монотонна та скрупу-
льозна щоденна робота з охо-
рони порядку в рідному місті». 

Радіслав Кокодзей  

ТРИ ЕПІЗОДИ З ДІЯЛЬНОСТІ БМП

З кожним днем зростає довіра боярчан до ГФ «Боярський міський  
патруль». Суха статистика навряд чи може повною мірою проілюстру-
вати специфіку роботи БМП. Наша розповідь – про три епізоди з діяль-
ності Боярського міського патруля на теренах нашого міста. 

18 вересня, коли рідне місто 
продовжувало відзначати День 
міста та 60-річчя Боярки, бояр-
ські волонтери зібралися на кухні 
Центру соціально-психологічної 
реабілітації, що по вул. Хрещатик.

Не для того, щоб поласува-
ти чимось смачненьким, а для 

КУЛІНАРНИЙ ДЕНЬ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ СОТНІ БОЯРКИ

того, щоб оте смачненьке при-
готувати! Звісно ж, для бійців на 
передовій.

Завдяки спільній праці, 
дружна команда боярських 
волонтерів видала «на-гора» 
45 літрів салату «Закусь», 30 
літрів салату «Морква по-

корейськи», 28 банок калини 
з цукром, багато банок різного 
літражу меду з горіхами, 10 лі-
трів замаринованих за ексклю-
зивним диво-рецептом бакла-
жанів, а на додачу – 29 літрів 
вареників з капустою, карто-
плею, грибами.

Звісно ж, цей робочий день 
видався трохи коротшим за 
день світловий: почали волон-
тери свою роботу о 12 год., а 
закінчили о 20:30. Причому 
весь цей час діти працювали 
нарівні з дорослими! Та задо-
волення від зробленої роботи 
було набагато сильнішим за 
втому!

«Дуже дякую всім, нікого не 
відмічаючи персонально! Ми 
всі – молодці! Бо найціннішим 
є те, що наші зусилля направ-
лені на підтримку та допомогу 
захисникам!» – зазначила бо-
ярський волонтер Юлія Апос-
толова. 

Радіслав Кокодзей

Тепер, поки їде швидка, лі-
карі можуть на місці зробити 
кардіограму і отримати резуль-
тати. Машини оснащені також 
апаратами для штучної венти-
ляції легенів. 

В автомобілях, призначених 
для невідкладної допомоги, є 
сумка з повноцінним комплек-
том медикаментів.

НОВІ АВТОМОБІЛІ – ДЛЯ ЛІКАРІВ

«Сьогодні ми бачимо реаль-
ні результати спільної роботи. 
Вкладаючи кошти у сферу охо-
рони здоров’я, ми даємо ліка-
рям можливість повноцінно і в 
комфортних умовах виконувати 
свою роботу, а пацієнтам – отри-
мувати якісні послуги», — проко-
ментувала голова РДА Миросла-
ва Смірнова.

Придбані за кошти районного бюджету, відповідно до пропозицій 
райдержадміністрації, 11 сучасних автомобілів для надання невід-
кладної та первинної медико-санітарної допомоги найближчим часом 
розпочнуть свою роботу на базі місцевих амбулаторій. Зокрема, у 
двох боярських амбулаторіях загальної практики сімейної медицини. 

МІСЬКІ НОВИНИ
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17-18 вересня Боярка відзна-
чала День міста. 

Напередодні, 16 вересня, 

МІСТА-ПОБРАТИМИ В ГОСТІ ДО НАС
міський голова Олександр За-
рубін провів офіційний прийом 
закордонних делегацій з міст-
побратимів: Пулави (Польща, 
керівник делегації – віце-пре-
зидент м. Пулави Тадеуш Ко-
цонь) та Несвіж (Білорусь, ке-
рівник делегації – заступник 
начальника відділу ідеологічної 
роботи у справах культури і мо-
лоді Несвізького райвиконкому 
Міхаіл Мацель). 

Зустріч з гостями міста відбу-
лась у конференц-залі готельно-
го комплексу «Екватор» за участі 
представників депутатського 
корпусу та виконавчого комітету 
Боярської міської ради.

Під час прийому відбулася 

презентація видання «Бояр-
ка – фотоальбом», створеного 
до 60-річчя отримання Бояркою 
статусу міста.

17 вересня зранку зі стадіону, 
що в парку ім. Шевченка, стар-
тував велопробіг. Завдяки участі 
представників з польського міс-
та-побратима Пулав, спортивний 
масовий захід перетворився на 
міжнародний. 

Учасники велопробігу яскра-
вою колоною проїхалися вули-
цями Боярки: Молодіжною, Не-
залежності, Білогородською, до 

ВЕЛОПРОБІГ СТАВ МІЖНАРОДНИМ

Михайлівської площі, Хреща-
тиком повз Центральну районну 
лікарню і вулицею Молодіжною 
повернулися до стадіону.

На завершення велопробігу 
відбувся розіграш призів для 
учасників від організаторів – 
ГО «ВелоБоярка».

Сторінку підготували 
Радіслав Кокодзей 
та Ольга Городня

Святкова концертна програ-
ма зібрала навколо головної сце-
ни у парку ім. Шевченка дуже ба-
гато боярчан та гостей міста.

У концерті взяли участь кра-
щі творчі колективи, виконавці 
та гості міста, зокрема, вихованці 
ЦТМ «Оберіг», Боярської місь-
кої дитячої школи мистецтв, на-
родний фольклорний козацький 
ансамбль «Горлиця» (с. Тарасів-
ка), гурт «TORINO Band», гурт 
«КолоДій», народний ансамбль з 
Білорусі «Млєчний путь» та інші. 

Відкрила святкову концертну 
програму наша землячка Оль-
га Шаніс. Усе, що відбувалося 
на сцені, транслювалося на двох 
величезних екранах. Тим часом 
увесь парк ім. Шевченка пере-
творився на суцільний святковий 
майданчик, на якому знайшлося 

місце для всіх без винятку! 
Наступного дня відбулися 

виступи членів ГО «Боярське 
Мистецьке Братство» та «Тріо-
Ріо», народного аматорського 
хору «Надія», вихованців шко-
ли бойового гопака «Шаблезуб», 
вихованців міського Будинку 
культури, творчих колективів 
міста і студії «Шанталь».

У заключному концерті взя-
ли участь Наталя Горенко, На-
стя Андрухів, Тетяна Бабенко, 
Вікторія Балик, об’єднання му-
зикантів «Адлібітум» на чолі з 
Сергієм Морозом, заслужений 
артист України Віталій Свирид 
та боярська улюблениця Шаніс.

Завершення Дня міста було 
вогненно-феєричним у прямо-
му значенні цього слова! Фа-
єр-шоу від чарівних ходулісток 
зачарувало численних глядачів.

ДВОДЕННИЙ КОНЦЕРТНИЙ МАРАФОН

Користувалась постійною 
увагою численних глядачів фото-
виставка – блискуче реалізова-
ний творчий проект від Марини 
Шимкович «ФОТОСУШКА».

Організатори цього масш-
табного проекту дякують за до-
помогу Олександру Гурашу за 

ДЗЕРКАЛО ЖИТТЯ ТА ЕМОЦІЙ 

стенди і за безмежний ентузіазм, 
яким він запалив всіх, Тарасу та 
Наталії Третяк – за постійну 
підтримку і допомогу, ідеї та по-
ради, Боярській міській раді в 
особі Тетяни Кочкової за «зеле-
не світло» для цього починання, 
Сергію Шимковичу – головно-
го спонсора часу, затраченого 

на підготовку та проведення 
виставки. А ще – активним 
помічникам з ГО «Боярський 
простір» та інших громадських 
організацій і просто активним 
боярчанам. 

Своїми фотороботами гос-
тей свята порадували понад 20 
учасників «Фотосушки». Зо-
крема, у фотовиставці взяли 
участь: Віталій Падалка, Олек-
сандр Гураш, Анна Здоренко, 
Тарас Третяк, Надія Морозко, 
Олександр Дедечек, Ігор Рад-
ченко, Анатолій Панасюк, Оль-
га Нагорна, Олександр Жир-
нов, Ірина Куявець, Дмитро 
Жигінас, Іван Чернічкін, Юлія 
Золотаренко, Ірина Туяхова, 
Валерія Польська, Радіслав Ко-
кодзей, Вікторія Олтаржевська, 
Олександр Підручний, Макс 
Левін, Марина Шимкович, Да-
рія Ропій. А ще – фотографи з 
Києва Сергій Демченко та На-
талія Горбаченко. 

Міський голова Олександр 
Зарубін привітав на головній 
сцені під час проведення Дня 
Боярки Почесних жителів міста, 
які були удостоєні цього звання 
впродовж попередніх років. 

На фото: Магомед Магоме-
дов, Параска Стратілат, Гали-
на Нечитайло, Ганна Сінаюк,                                  
Лідія Хоменко, Марія Пет-
риченко, Любов Кравченко,        
Людмила Брагінська, Альбіна 
Януш, Алла Бібік. 

Впродовж обох днів святку-
вання на території парку пра-
цювали численні творчі локації. 
Лише в рамках дитячого свята 
відбулося відкриття дитячої роз-
важальної зони, казкове шоу, 

розважальна ігрова програма 
«Свинка Пеппа запрошує у гос-
ті», дискотека з мильними буль-
башками та святкова лотерея. А 
ще фестиваль вуличної їжі та 
вільна фотозона. Також свою 
продукцію представили народні 
майстри міста та його гості.

ТЕРИТОРІЯ РОЗВАГ

ФОТОФАКТ

ФУТБОЛЬНИЙ АКЦЕНТ
Зранку 17 вересня на стадіо-

ні «Зеніт» у рамках 14-го та 16-го 
відбіркових турів чемпіонату з 
футболу Києво-Святошинської 
районної федерації футболу від-
булася гра між командами другої 
ліги ФК «Ветеран Vents» (Бояр-
ка) та ФК «Локомотив» (Вишне-
ве). На жаль, для команди бояр-
чан матч закінчився з рахунком 
0:3. Незважаючи на тимчасо-
ву поразку, команда «Ветеран 
Vents», залишається однією з 

найсильніших серед футболь-
них команд міста. Того ж дня 
відбувся і матч 1 туру серед ди-
тячих команд КСРФФ. ДК «Бо-
ярка» з рахунком 5:3 виграв у 
ДК «Шпитьки» і посів почесне 2 
місце у турнірній таблиці.

18 вересня відбулося ще дві 
гри: між командами вищої ліги 
ФК «ПС Віннер» (Боярка) та 
ФК «Ірпінь» з рахунком 1:3 та 
між командами другої ліги ФКВ 
«Боярка» і ФК «Дмитрівка» – з 
рахунком 6:3.

Почесними жителями міста Боярка цього року стали 
заслужений тренер України Сергій Тетянюк і 

голова ГО «Боярське Мистецьке Братство» Віталій Приймаченко
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10 вересня 2016 року, в День 
фізичної культури та спорту в 
Україні, одночасно у Києві та 
Хмельницькому за підтримки Мі-
ністерства молоді та спорту Укра-
їни стартував забіг INTERSPORT 
UKRAINE RUN 2016. 

Для участі в марафоні було 
запропоновано різні дистанції 
та формати участі – командні та 
індивідуальні забіги на дистан-
ції 10 км Еліт, 10 км загальний, 
5 км, 2 км та 1 км. 

Діти віком від 9 до 13 ро-
ків могли взяти участь лише у 
командних забігах у форматі 4 
по 1000 м, тобто команда з 4-х 
спортсменів мала подолати дис-
танцію в 1 км одночасно, після 
фінішу результат кожного чле-
на команди додавався та отри-

мували загальний час команди.
З ініціативи батьків вчитель 

фізкультури Олексій Мень-
шиков створив з найкращих 
учнів Боярської гімназії три 
команди. До складу команди 
№ 1 увійшли: Дмитро Мецгер, 
Михайло Старов, Артем Сопов, 
Владислав Руденко. Команда 
№ 2: Марина Мецгер, Вєроніка 
Полякова, Анна Тірон, Софія 
Венгер. Команда № 3: Едуард 
Шуман, Олександр Пригода, 
Іларіон Аржаной, Олексій Ду-
бинський. 

Всього у змаганнях взяли 
участь команди з понад 30 шкіл 
та ДЮСШ Києва та Київської 
області. У важкій та запеклій 
боротьбі перемогу здобули учні 
Боярської гімназії і посіли пер-
ше та друге місця. До абсолют-

ної перемоги, щоб зайняти весь 
призовий п’єдестал,  нашим 
дівчатам не вистачило менше 4 
секунд, і тому маємо в арсеналі 
ще й почесне четверте місце. 

Це безумовно надзвичайна 
подія, адже боярчани довели, 
що вони найсильніші, най-
спортивніші та найкращі!

Особливо хочеться відзна-
чити учня 4 (8)-Б класу Артема 
Сопова, який подолав дистан-
цію першим та став абсолют-
ним чемпіоном забігу на 1000 
метрів серед дітей віком від 9 до 
13 років, та Вєроніку Полякову, 
ученицю 4 (8)-Б класу, яка по-
казала кращий час серед дівчат. 
Також до трійки найкращих бі-
гунів увійшов Михайло Старов 
з 4 (8)-В, показавши третій за-
гальний результат. 

Варто також зазначити, що 
діти, які посіли перші місця, 
фактично склали нормативи з 
бігу, виконавши 3-й юнацький 
розряд.

Переможці змагань отрима-
ли кубки, цінні призи та грошо-
ву винагороду від організаторів 
та спонсорів змагань – ком-
панії RUN UKRAINE, мережі 
магазинів INTERSPORT, ТЦ 
ЕПІЦЕНТР, Компанії ВАЛ-
ТЕК та ТМ ОлдСпайс. 

Головний приз за перше 
місце – винагорода в розмірі 
20000 грн., за друге місце 15000 
грн. Але найбажанішим при-
зом для дітей все ж стало свято 
спорту, азарт змагань, жага пе-
ремоги, можливість поспілку-
ватись та сфотографуватись з 

нашими олімпійцями та відо-
мими спортсменами.

Вітаємо наших юних чемпі-
онів та їх батьків, а також дяку-
ємо за підтримку директору Бо-
ярського НВК «Гімназія – ЗОШ 
І ст.» Світлані Сушко; тренеру 
команд, вчителю фізкультури 
Олексію Меньшикову; голо-
ві ініціативної групи батьків 
спортсменів Євгену Мецгеру; 
класним керівникам учнів, які 
взяли участь у марафоні: 4 (8)-Б 
Лещенко З. М., 4 (8)-В Шуман 
С. П., 2 (6)-Г Іваненко А. В.,          
4 (8)-Г Пожарській В. А., 4 (8)-
А Литвин І. А. 

Вітаємо з перемогою бігу-
нів-гімназистів та бажаємо но-
вих звершень та рекордів! 

Citius, Altius, Fortius!

ЦЕ — ПЕРЕМОГА!
Продовження зі стор. 1

Щиро вітаємо Євгена 
Бондаренка із перемогою на 
Чемпіонаті світу з таеквондо 
ITF, що відбувся у м. Андрія, 
Італія. Під час турнірних по-
єдинків та виконання норма-
тивних вправ Євген захищав 
не лише гідність України, а 
й безпосередньо спортивну 
честь Боярки, адже він є ви-
хованцем головного тренера 
Олександра Жарука спортив-
ного клубу «Барс».

Євген Бондаренко та його 
старший брат Дмитро захопи-
лися таеквондо ITF ще у зовсім 
юному віці. Першим тренером 
обох хлопців став Олександр 
Жарук. Спостерігаючи за успі-
хами брата, який зараз є одним 
із тренерів клубу «Барс», Євген 
прагнув і сам досягнути спор-
тивних висот та оволодіти умін-
ням цього непростого виду спор-
ту. Старання юнака, помножені 

на працю Олександра Володи-
мировича, дали свої плоди – у 17 
років Євген став членом Націо-
нальної збірної України з таек-
вондо ITF, яка представляє нашу 
країну на міжнародних турнірах. 
І варто зауважити, що представ-
ляє гідно.

Як і кожен вид спорту, та-
еквондо має свої певні сходин-
ки в оволодінні майстерності. 
Глядачі можуть розрізнити клас 
спортсмена відповідним кольо-
ром його поясу. Від білого до 
червоно-чорного поясів Євген 
навчався і вдосконалював умін-
ня під наглядом теперішнього 
головного тренера клубу «Барс». 
Тому закономірним був його 
вступ до клубу після остаточно-
го його формування у Боярці.

Спортивний клуб «Барс» – 
одна із наймолодших громад-
ських організацій нашого міста, 
проте є досить перспективним 
і навіть амбітним у планах сво-

го розвитку, адже нещодавно 
вперше у нашому місті були 
проведені змагання міжоблас-
ного рівня за «Кубок мера Бо-
ярки». 

Девіз клубу – «Перші се-
ред рівних» – ніби підкреслює 
прагнення тренерів клубу дати 
своїм вихованцям уміння такої 
якості, які б відразу виділяли їх 
серед інших юних спортсменів. 

Спортивний клуб входить до 
складу Дитячо-юнацької спор-
тивної школи нашого міста, 
він проводить заняття для ді-
тей у Боярських ЗОШ № 1, 2 та 
5, а також у школах сіл Юрівка 
та Княжичі. На даний момент 
основним видом спорту, яким 
займається клуб, є таеквондо 
ITF, проте відбувається підго-
товка до занять з інших видів 
контактного спорту, зокрема 
кікбоксингу. 

Вихованці клубу традиційно 
є переможцями та призерами 

ПРАПОР БОЯРКИ У РУКАХ ЧЕМПІОНА СВІТУ З ТАЕКВОНДО ITF
всеукраїнських змагань, беруть 
участь і перемагають у між-
народних чемпіонатах. Окрім 
проведення тренувань, клуб 
«Барс» є активним учасником 
суспільного життя міста – з іні-
ціативи та завдяки особистим 
старанням членів клубу у на-
шому місті почали з’являтися 
спортивні вуличні тренажери, 
зокрема, у історичній частині 
міста на території Боярської 
ЗОШ № 1, відбуваються про-
світницькі заходи, пропагуєть-
ся здоровий спосіб життя та 
заняття спортом під час загаль-
номіських подій.

Як тренери, так і вихованці 
клубу «Барс» займають актив-
ну життєву позицію – прагнуть 
бути кращими; такий світогляд 
спонукає до особистого розви-
тку та позитивних змін власного 
життєвого простору. Можливо, 
у цьому прагненні є один із ва-
ріантів переформатування су-

часного українського суспіль-
ства, частина якого й досі живе 
у полоні стереотипів поведінки 
минулого, шукаючи власної 
наживи та матеріального зис-
ку. Адже розвиток спортивного 
виховання молоді, зокрема, ви-
ховання у дусі братерства і муж-
ності, дає шанс цим юнакам та 
дівчатам уникнути негативного 
впливу вулиці. Навіть більше, 
виховання мудрого і талано-
витого тренера дає їм приклад 
устрою власного життя – життя, 
у якому мають вагу такі поняття 
як честь, гідність, патріотизм.

Щиро бажаємо Євгену Бон-
даренку подальшого зростання 
у спортивних досягненнях, а 
також розвитку його як настав-
ника для молодших поколінь 
таеквондистів, затятості духу і 
наснаги у розбудові нової Укра-
їни.

Ольга Васкевич
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Проект виконується від-
повідно до Законів України 
«Про регулювання містобудів-
ної діяльності», «Про основи 
містобудування», нормативно-
правових актів та нормативно-
методичних положень Мініс-
терства регіонального розвитку 
та будівництва України.

Генеральний план викону-
ється відповідно до вимог Дер-
жавних будівельних норм Укра-
їни ДБН Б. 1.1-15:2012 «Склад 
та зміст генерального плану на-
селеного пункту», Київ, 2012 р. та 
ДБН 360-92** «Містобудування. 
Планування та забудова місь-
ких і сільських поселень», Київ, 
2002 р.

Строк дії генерального пла-
ну не обмежується. Основні 
показники розраховуються на 
етап 15-20 років. 

У генеральному плані визна-
чаються:

• пріоритетні напрямки роз-
витку міста, його перспективна 
планувальна структура та функ-
ціональне зонування;

• перспективна чисельність 
населення, об’єми та структура 
нового житлового будівництва;

• території для розвитку жит-
лового будівництва, розвитку 
промисловості та комунально-
складських об’єктів;

• аналізується загальний 
стан довкілля, фактори, що 
його формують, надаються міс-
тобудівні пропозиції щодо по-
ліпшення санітарно-гігієнічно-
го та екологічного стану;

• визначаються території, що 
мають певні обмеження при їх 
використанні (природоохорон-
ні, санітарно-гігієнічні, інже-
нерно-будівельні та інші);

• обґрунтовується доціль-
ність зміни межі міста;

• надаються пропозиції щодо 
вдосконалення транспортної 
та інженерної інфраструктури 
міста і т. ін.

МІСЦЕ М. БОЯРКИ В СИСТЕМІ 
РОЗСЕЛЕННЯ

Боярка – місто районного 
підпорядкування Києво-Свя-
тошинського району. Місто 
розташоване в південно-захід-
ному напрямку, на відстані 23 км 
від існуючої межі м. Києва. 

Зовнішні транспортні 
зв’язки м. Боярка з м. Києвом, 
приміською зоною, іншими 
населеними пунктами здійсню-
ються залізничним і автомо-
більним транспортом. 

Через місто проходить магі-
стральна електрифікована дво-
колійна залізнична дорога Київ-
Вишневе-Фастів, яка розділяє 
місто на дві частини, і є складо-
вою частиною одного з головних 
вантажонапружених транспорт-
них зв’язків країни: Хутір-Михай-
лівський – Київ (Дарниця) – Жме-
ринка – Одеса. Автотранспортний 

зв’язок м. Боярки із м. Києвом 
та населеними пунктами при-
міської зони забезпечується при-
міськими автобусними маршру-
тами та легковим індивідуальним 
транспортом.

Близькість м. Боярки до            
м. Києва та зручні транспортні 
зв’язки з ним є причиною того, 
що місто значною мірою вико-
нує роль спального району Києва, 
оскільки з Боярки в м. Київ над-
ходять значні трудові потоки.

У той же час Боярка віді-
грає роль місцевого центру 
розселення: в зоні її впливу 
знаходяться села Тарасівка, Ві-
та-Поштова, Забір’я, Юрівка, 
Жорнівка, Княжичі.

Місто межує:
• на півночі – з Петрівською 

та Білогородською сільрадами;
• на заході, півдні, південно-

му заході – із землями Боярської 
міськради (на захід та південь від 
існуючої межі міста знаходяться 
ліси Боярського лісництва ВП 
НАУ, Боярська ЛДС);

• на сході – з Віто-Поштовою 
та Тарасівською сільрадами;

• на північному заході – з Бо-
ярською міськрадою.

М. Боярка знаходиться в 
межах територій, де значною 
мірою проявляється вплив сто-
личного чинника на масштаби і 
характер використання земель, 
трудових та інших ресурсів.

На території міста розміще-
но ряд установ загальнодержав-
ного, обласного та районного 
значення.

ПРИРОДНІ УМОВИ, 
ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА 

ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ
Місто розташоване у цент-

ральній частині Київської об-
ласті, на межі зони змішаних 
лісів і лісостепу, яка умовно 
проходить по залізниці сполу-
ченням Київ-Фастів. Західна 
частина міста відноситься до 
Києво-Бородянського фізи-
ко-географічного району Ки-
ївського Полісся, а східна – до 
Обухівсько-Васильківського 
району лісостепової області 
Київського плато. 

Рельєф території рівнинний, 
слабохвилястий. Найбільш ви-
сокі абсолютні відмітки поверхні 
відмічаються у північно-західній 
і південній частині міста – 180,0-
185,0 м. Більш низькі спосте-
рігаються у північно-східній і 
південно-західній частинах — 
близько 165,0 м.

Поверхневі води пред-
ставлені невеликим струмком 
з притоками, що пересікає 
південну частину міста, міс-
цева назва – р. Притварка. В                                           
межах міста струмки зарегульо-
вані каскадом ставків і під час 
весняних паводків не затоплю-
ють прилеглі території.

Клімат проектованої тери-
торії атлантико-континенталь-
ний з нестійкою зимою, по-
хмурою, з частими відлигами і 
туманами, теплим літом.

Згідно з відповідними поло-
женнями будівельних норм, те-
риторія міста відноситься до IIВ 
підрайону, другого будівельно-
кліматичного району, для яко-
го орієнтація вікон житлових 
кімнат односторонніх квартир 
у межах сектору горизонту від 
3100 до 500 не допускається, від-
повідно до СНиП ІІ-Л. 1-71.

Необхідно відзначити спри-
ятливість кліматичних умов для 
планувального освоєння те-
риторії, а наявність практично 
кругової рози вітру сприяє ком-
фортності аераційного режиму 
території.

Гідрогеологічні умови ви-
значаються розташуванням у 
зоні сполучення осадових від-
кладів Дніпровсько-Донецької 
западини з кристалічними по-
родами докембрійського крис-
талічного масиву.

Підземні води приурочені 
до різних стартиграфічних го-
ризонтів, а практичне значення 
має водоносний комплекс чет-
вертинних відкладів і водонос-
ний горизонт Бучаксько-канів-
ських і Сеноманських відкладів.

Водоносний є джерелом 
централізованого водопоста-
чання м.Боярка.

ГІДРОЛОГІЧНІ УМОВИ
Поверхневі води міста пред-

ставлені невеликим струмком, 
що протікає у південній частині 
міста і має місцеву назву р. Прит-
варка. Річка є правою притокою 
р. Ірпінь і бере свій початок по-
близу південно-східної околиці, 
біля Боярського коледжу екології 
та природних ресурсів. Найбіль-
шими ставками на р. Притварка 
є Санаторний, Старобоярський, 
Київський, Залізничний та два 
ставки біля вул. Баумана на за-
хідній околиці міста. Найбіль-
ший за площею дзеркала води є 
став Залізничний – 2,26 га. Так 
як у межах міста р. Притварка і її 
притоки зарегульована каскадом 
ставків, то під час паводків при-
леглі території не затоплюються. 
Але слід відмітити той факт, що 
створення такої кількості гребель, 
у тому числі і несанкціонованих, 
поблизу витоків створює значне 
негативне навантаження на водо-
ток. Це призводить до порушен-
ня гідрологічного режиму річки,                                                                        
підтоплення прилеглих територій.

Проектне рішення розгля-
дає дані водотоки як складо-
ву екологічного каркасу міста. 
Система гідротехнічних заходів 
передбачає їх розчистку та бла-
гоустрій подальшого перспек-
тивного локального рекреацій-
ного використання. Організація 

та ландшафтне упорядкування 
прибережної захисної смуги (25 
метрів) буде сприяти організації 
водно-зеленої зони міста.

ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА ОЦІНКА 
ТЕРИТОРІЇ

Згідно з картою інженер-
но-геологічного районування 
території України, м. Боярка 
розташоване в межах території з 
незначною складністю інженер-
но-геологічних умов освоєння.

Відповідно до СНиП ІІ-28-
73, підземні води по відношенню 
до бетону не мають агресивності.

У сейсмічному відношенні 
дана територія відноситься до не-
сейсмічної зони (СНиП ІІ-7-81).

За умов складності інженер-
но-будівельного освоєння, в 
межах міста виділяються:

• території, сприятливі для 
будівництва. До них відносить-
ся майже вся територія міста. 
В геоморфологічному відно-
шенні вона розташована в ме-
жах морено-зандрової рівнини 
з ухилами поверхні 0,5-8 % і 
глибиною залягання ґрунто-
вих вод 4,5-31,0 м, непросадні 
і І типу просадності. Ґрунтами 
основ фундаментів є лесовидні 
суглинки, піски і супісі з роз-
рахунковим опором 2,0-2,5 кгс/
см2 (СНиП 2.02.01-83);

• території, малосприятливі 
для будівництва. Розташовані 
локальними ділянками на схилах 
долини р. Притварки. Вони пред-
ставляють собою ділянки з ухила-
ми 8-15 %. Літологічно вони подібні 
попереднім. До цього ж типу від-
носяться території із заляганням 
ґрунтових вод 3-1 м. Таке підто-
плення території відмічається в 
межах впливу р. Притварки та в 
районі Боярського коледжу еко-
логії і природних ресурсів На-
ціонального університету біоре-
сурсів та природокористування 
України Також це заболочені 
ділянки заплави. Розрахунковий 
опір ґрунтів основ фундаментів 
цих території складає 1,0-1,5 кгс/
см2. Під час будівельного освоєн-
ня на цих територіях необхідне 
проведення планувальних захо-
дів, що вимагає додаткових капі-
тальних затрат.

• території, несприятливі для 
будівництва. Це локально роз-
ташовані ділянки схилів долин, 
струмків з ухилами більше 15 %. 
Також як і сприятливі території 
вони складені лесовидними су-
глинками, пісками і супісями з 
розрахунковим опором ґрунтів 
основ фундаментів 2,0-2,5 кгс/
см2. До цього ж типу відносять-
ся днища балок, по яким течуть 
струмки. Ґрунтові води тут заля-
гають на глибині вище 1 м. Скла-
дені ці території алювіальними 

відкладами з розрахунковим опо-
ром ґрунтів фундаментів 1,0 кгс/
см2. При освоєнні несприятливих 
територій необхідне проведення 
складних інженерно-технічних 
заходів.

У проекті генерального пла-
ну фактор інженерно-будівель-
ної оцінки визначає варіантну 
можливість територіального 
розвитку з вирішенням функ-
ціонального зонування та вар-
тості будівельного освоєння 
території.

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО 
СТАНУ МІСТА

НАСЕЛЕННЯ, ДЕМОГРАФІЧНА 
СИТУАЦІЯ

• За чисельністю населення 
м. Боярка відноситься до малих 
міст України.

• Чисельність населення           
м. Боярки:

• за матеріалами перепису на-
селення 2001 року – 35,97 тис. осіб;

• станом на 01.01 2006 року 
(за даними Держкомстату Укра-
їни) – 35 тис. осіб;

• станом на 01.01 2007 року – 
34,9 тис. осіб (наявне населен-
ня), 33,3 тис. осіб (постійне на-
селення); 

• станом на 01.01.2008 року – 
34,57 тис. осіб (наявне населення);

• станом на 01.01 2015 року – 
35,6 тис. осіб (наявне населення).

Починаючи з 2001 року, в 
м. Боярка, як і в переважній 
більшості регіонів України, від-
бувалося скорочення загальної 
чисельності населення.

Основним фактором скоро-
чення чисельності населення 
в Боярці виступала низька на-
роджуваність (хоча рівень її в 
останні роки порівняно вищий 
ніж в Україні та Київській об-
ласті) та висока смертність.

Міграційний баланс насе-
лення на початку XXI століття 
був від’ємним. Однак в останні 
роки міграційний баланс є до-
датнім. Розташування м. Бо-
ярки в зоні впливу Києва обу-
мовлює міграційний приток 
населення.

ЖИТЛОВИЙ ФОНД
Житловий фонд м. Боярки, 

за даними Головного управлін-
ня статистики у Київській об-
ласті, станом на 01.01.2015 року 
становив 825,0 тис. м2  загальної 
площі, з яких 45 % – садибний 
житловий фонд.

Середня житлова забезпе-
ченість по місту на 1 мешканця 
складає: 23,2 м2 загальної площі.

Станом на 01.01.2015 року в міс-
ті перебувало на квартирному облі-
ку 1304 сім’ї (близько 3,5 тис. осіб).

Кількість зайнятих на основ-
них підприємствах – 2,75 тис осіб.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок процедури розгляду та врахування пропозицій у проекті містобудівної 

документації «Внесення змін до проекту генерального плану м. Боярка»
Внесення змін до проекту генерального плану м. Боярка Київської області виконується ДП УДНДІПМ                         

«Діпромісто» на замовлення виконкому Боярської міської ради (договір № 739-01-2015 від 25 березня 2015 р.).
Чинний генеральний план міста був виконаний у 1971 році.
У 2009 році був розроблений новий генеральний план міста, але не був затверджений з ряду причин, 

зокрема, не були погоджені перспективні межі міста.
Генеральним планом, який розробляється в даний час, внесені корективи в перспективні межі міста, а 

також враховані всі зміни, які сталися на території міста після розроблення генерального плану 2009 року.
При розробці генерального плану використані такі матеріали:
Генеральний план міста Боярка (1971 року);

• Генеральний план м. Боярки («Діпромісто», 2009 рік – не затверджений);
• ПРП Києво-Святошинського адміністративного району;
• Проектні матеріали по забудові окремих ділянок у місті та на прилеглих територіях;
• Вихідні матеріали служб та організацій району та області, надані замовником.

Продовження на стор. 7

Основні промислові підприємства:
ТОВ «Боярка-Плюс» виробництво хлібобулочної 

продукції

ПАТ «Вентиляційні системи» виробництво припливно-ви-
тяжних засобів, промислових 
вентиляторів, електричних по-
бутових приладів

Виробниче споживче товари-
ство «Боярський хлібзавод»

виробництво хлібобулочних 
та кондитерських виробів

ТОВ «Силуэт-ЛТД» харчова промисловість

ТОВ «Металеві меблі» меблі для офісів та підприємств

Меблева фабрика «ЛАТО» м’які меблі

ПАТ «Мальви» виробництво верхнього одягу

ГЕНПЛАН
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Установи та підприємства об-
слуговування

Установи охорони здоров’я 
представлені закладами обласного 
та районного значення. 

Медичні послуги населенню 
надають:

• Центральна районна лікарня 
на 460 лікарняних ліжок;

• тубдиспансер на 250 ліжок; 50 
відвідувань у зміну;

• обласна дитяча лікарня на 400 
лікарняних ліжок;

• Амбулаторія ЗПСМ № 1 на 28 
відвідувань у зміну;

• Амбулаторія ЗПСМ № 2 на 20 
відвідувань у зміну;

• районна поліклініка на 830 
відвідувань у зміну;

• дитяча районна поліклініка на 
150 відвідувань у зміну;

Станція швидкої допомоги.
На території м. Боярки в даний 

час функціонують 4 загальноосвіт-
ні школи І-III ступеня, Навчаль-
но-виховний комплекс «Колегі-
ум – загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів», Навчально-виховний 
комплекс «Гімназія – загально-
освітня школа І ступеня», КЗ КОР 
«Боярська спеціальна загально-
освітня школа-інтернат І-II сту-
пенів», Навчально-оздоровчий 
комплекс Київського військового 
ліцею ім. І. Богуна», три приватні 
загальноосвітні школи: «Вино-
градник, «Леді», «Кадетство». За-
гальна місткість шкіл – 5582 місця; 
кількість учнів – 6250. Три школи 
працюють у дві зміни. 

Дошкільна освіта представлена 
8 дошкільними закладами на 1046 
місць, які відвідує 1940 дітей.

У місті також функціонують: 
Українська державна лісодослідна 
станція, Український центр підго-
товки, перепідготовки і підвищен-
ня кадрів лісового господарства, 
Боярський коледж екології і при-
родних ресурсів Національного 
університету біоресурсів і приро-
докористування України.

У місті в останні роки одержали 
розвиток приватні підприємства і 
організації, які займаються різними 
видами діяльності. Це – торгівля, 
громадське харчування, послуги.  

ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ
Територія в існуючих межах 

міста має великий рівень урбаніс-
тичного використання. У складі 
планувальної структури досить 
чітко сформовані всі функціональ-
ні зони, притаманні міському се-
редовищу.

Сельбищні зони сформовані 
на території Історичної та Нової 
Боярки.

Виробничі території пред-
ставлені трьома промисловими 
вузлами: в центральній частині 
міста (завод «Арксі»), в північній 
(БЛВМГ) та в східній частині Істо-
ричної Боярки.

На території міста також сфор-
мовані зони навчальних закладів 
(Боярський коледж екології та 
природних ресурсів, Лісова дослід-
на станція та Військовий ліцей ім. 
І. Богуна).

Зони закладів охорони здоров’я 
розташовані в різних частинах міс-
та (Історична Боярка, вул. Хреща-
тик та вул. Соборності (40 років 
Жовтня).

У складі існуючої містобудівної 
структури м. Боярки сформована 
система центрів, зелених наса-
джень загального користування та 
спортивних об’єктів. Рівень забез-
печення населення цими видами 
обслуговування недостатній.

Планувальна структура міста 
об’єднує існуючі функціональні 
зони в вигляді двох планувальних 
утворень – Історична Боярка та 
Нова Боярка, які розрізані заліз-
ницею. Відсутність шляхопроводів 
через залізницю є основною про-

блемою на шляху створення єди-
ної планувальної структури міста.

ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Водопостачання
Водопостачання міста здій-

снюється централізованою 
комунальною системою водо-
постачання та локальними сис-
темами водопостачання. Кому-
нальний водопровід обслуговує 
населення міста, комунальні 
та окремі промислові підпри-
ємства. Установлена виробнича 
потужність комунального водо-
проводу 8,60 тис. м3/добу. 

На даний час КП «Боярка-Во-
доканал» експлуатує 59 артезіан-
ських свердловин, які розташовані 
на 4–х ділянках. Свердловини за-
безпечені нормативними зонами 
санітарної охорони.

Водовідведення
Каналізування м. Боярка 

здійснюється за повною розділь-
ною схемою. Відведення і очи-
щення побутових та основного 
об’єму виробничих стічних вод 
міста здійснюється централізо-
ваною комунальною системою 
каналізації. Установлена про-
пускна продуктивність системи 
каналізації 7 - 8 тис. м3/добу. Ді-
лянка очисних споруд каналізації 
розташована на відстані 2 км пів-
нічно-західніше від межі міста.

Електропостачання
На теперішній час електро-

постачання міста Боярка здій-
снюється від підстанцій напру-
гою 110 кВ через повітряні лінії 
електропередачі напругою 110 кВ 
та комбіновані лінії електропере-
дачі 35 кВ. 

Опорними підстанціями міста 
є ПС 110/10 кВ «Іскра» (з двома 
трансформаторами потужністю по 
16 МВА) та ПС 110/10 кВ «Тара-
сівка» (з двома трансформаторами 
потужністю по 40 МВА).

Теплопостачання
Основними джерелами цен-

тралізованого теплопостачання 
житлово-комунального сектору 
м. Боярка є котельня «Космос» 
КП «БГВУЖКГ» і 7 котелень 
КП «Києво-Святошинська те-
пломережа» КОР. Сумарна фак-
тична теплова потужність коте-
лень підприємства складає 72,38 
Гкал/год, приєднана – 15,44 
Гкал/год. Кількість енергоуста-
новок на кінець 2008 р. складає 
22 од., з них терміном експлу-
атації більше 20 років – 18 од. 
Протяжність теплових мереж – 
близько 17,84 км, з них ветхих та 
аварійних – 3,5 км. 

Газопостачання
Газопостачання м. Боярка 

на базі використання природно-
го мережного газу відбувається 
від магістрального газопрово-
ду Київ – Захід України через 
ГРС-1А, що розташована на 
північ від міста на території до-
жимної компресорної станції 
та ГРС – «ЛДС», розташовану 
біля південно-західної межі міс-
та на території лісової дослідної 
станції. Рівень газифікації міста 
природним газом складає при-
близно 95 %.

ОЗЕЛЕНЕНІ ТЕРИТОРІЇ ЗАГАЛЬНОГО 
КОРИСТУВАННЯ

Озеленені території загаль-
ного користування станом на 
початок 2015 року представлені 
парком Перемога, парком ім. Т. 
Шевченка та двома скверами. За-
гальна площа парків та скверів – 
орієнтовно 20 га. 

Парки та сквери не облашто-
вані.

Забезпеченість населення міс-
та озелененими територіями за-
гального користування – 4,4 м2/

чол., що значно нижче норматив-
ного показника.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРСПЕКТИВНОГО 
РОЗВИТКУ МІСТА

Тенденції розвитку м. Боярки 
завжди були пов’язані з його вигід-
ним розташуванням у зоні впливу 
столиці. 

Це дозволило місту стати про-
мислово-транспортним центром 
у складі Київської агломерації. На 
території міста функціонують про-
мислові підприємства, підприєм-
ства будівельної індустрії. 

Промисловість Боярки є од-
ним з основних містоутворюючих 
чинників. На території міста розта-
шовані підприємства і організації 
обласного та районного значення.

Особливості демографічних 
процесів у Боярці також залежать 
від місця розташування населено-
го пункту поблизу Києва. На фоні 
значного скорочення чисельності 
населення в більшості міст Украї-
ни, у Боярці чисельність населен-
ня в останні роки майже стабільна і 
має тенденцію до збільшення. 

Боярка є інвестиційно при-
вабливим містом. Активність 
інвесторів, яка дуже позитивно 
впливає на економіку будь-якого 
міста, обумовлена близькістю до 
Києва, зручними транспортними 
зв’язками, а також більш вигідни-
ми умовами для інвестування ніж 
у столиці.

Територіальні ресурси міста 
в існуючих межах дуже обмежені. 
Вільні території для розміщен-
ня будівництва в існуючих межах 
майже відсутні, а існуюча забудова  
дуже щільна. 

М. Боярка має обмеження і в на-
прямках територіального розвитку 
поза її існуючими межами. З півдня 
та південного заходу розвиток міста 
обмежений територією лісів Наці-
онального аграрного університету 
(Держлісфонд), зі сходу – забудо-
вою села Тарасівка. 

Територіальний розвиток міста 
можливий лише в північному та 
північно-західному напрямках.

Генеральний план, враховуючи 
всі чинники, що сприяють розвит-
ку міста, та об’єктивно існуючі об-
меження просторового росту, на-
дає обґрунтування перспективного 
розвитку міста Боярки.

Пропозиції щодо перспек-
тивного розвитку м. Боярки 
включають:

• територіальний розвиток та 
планувальну структуру міста;

• обсяги та структуру житло-
вого будівництва та будівництва 
об’єктів обслуговування;

• прогноз розвитку господар-
ського комплексу;

• прогноз розвитку інженерно-
транспортної інфраструктури;

Перспективні межі міста
Територія м. Боярка в існуючих 

межах, згідно з обмірами креслень 
управління земельних ресурсів у 
Києво-Святошинському районі, – 
998,7 га.

Територія міста в перспектив-
них межах – 1508,7 га.

У перспективні межі міста пе-
редбачається включити 510,0 га, у 
тому числі території:

• Боярської міськради – 403,4 га
• Святопетрівської сільради – 

38,2,0 га;
• Боярського коледжу екології 

і природних ресурсів Національ-
ного університету біоресурсів та 
природокористування України – 
68,4 га.

Наведені показники територій 
прийняті на основі обміру карто-
графічного матеріалу і підлягають 
уточненню при розробці проекту 
меж міста.

З метою вдосконалення управ-
лінням суміжними територіями, 
окремим питанням розглядалося 
питання проходження межі м. Бо-
ярка та с. Тарасівка вздовж залізниці.

Перспективна структур-
но-функціональна організація 
території міста формується на 
основі існуючої магістральної 
вулично-дорожньої мережі з ак-
тивним використанням елементів 
екологічного каркасу. Основни-
ми планувальними осями є ву-
лиці загальноміського значення: 
в Новій Боярці – Білогородська, 
Магістральна, Незалежності, 
Хрещатик, в Історичній Боярці – 
вул. Т. Шевченка, Київська та вул. 
Лейтенанта Кібенка.

Головною проблемою існую-
чої планувальної структури міста є 
відсутність переїздів через залізни-
цю, яка розрізає місто на 2 частини. 
Через місто проходить значний по-
тік транзитного транспорту в на-
прямку м. Києва, сіл Білогородка, 
Забір’я та Бобриці.

Для вирішення цих питань 
проектом пропонується: 

• будівництво трьох розв’язок 
у двох рівнях через залізницю: в 
створі вул. Білогородської, в створі 
вул. Незалежності, з вул. М. Гру-
шевського;

• будівництво об’їзної авто-
дороги міста. Цей об’їзд буде 
з’єднувати всі виходи з міста до 
зовнішньої мережі автодоріг. Міс-
це підключення цього об’їзду до 
Одеської траси планується в двох 
рівнях.

Це дозволить значно покра-
щити рівень транспортного обслу-
говування міста, що в свою чергу 
обумовить реальну можливість 
підвищення рівня комфортності 
міського середовища.

Досягненню цієї мети буде 
сприяти також створення системи 
центрів обслуговування та форму-
вання системи зелених насаджень 
загального користування.

Розміщення та обсяги 
житлового будівництва

Державна містобудівна полі-
тика орієнтована на стратегію по-
ліпшення якості життя населення 
України.

У зв’язку з цим забезпечення 
населення міста житлом у достат-
ньому обсязі і на необхідному рівні 
комфортності повинно стати осно-
вою міської житлової політики.

На сьогодні житлова проблема 
є однією з найгостріших соціаль-
них проблем в місті. Її вирішення 
можливе за рахунок створення 
умов, за яких кожен мешканець 
Боярки, відповідно до своїх потреб 
і можливостей, зможе придбати 
житло за повну вартість або взяти 
в оренду, в кредит, використати 
можливість іпотеки, самостійно 
його збудувати.

Обсяги житлового будівни-
цтва визначені в генеральному 
плані, виходячи з аналізу те-
риторіальних ресурсів міста та 
міськради, економічних тен-
денцій, попиту на житло. У 
даний час у місті ведеться бу-
дівництво багатоповерхового 
багатоквартирного житла на 
окремих вибіркових ділянках. 
Розроблені містобудівні об-
ґрунтування розміщення жит-
лового будівництва на окремих 
ділянках. На стадії розроблення 
знаходяться детальні плани за-
будови ділянок з розміщенням 
житлового будівництва.

На перспективу збережеться 
тенденція зростання попиту на ді-
лянки для розміщення житлової 
забудови, так як м. Боярка є інвес-
тиційно привабливим містом для 
розміщення житлового будівни-
цтва, зважаючи на близькість його 
до м. Києва та зручні транспортні 
зв’язки з ним.

Генеральним планом передба-
чено збільшення житлового фон-
ду міста на – 720 тис. м2 загальної 
площі, у тому числі: 

• за рахунок будівництва ба-
гатоквартирного житлового 
фонду – на 513 тис. м2; 

• за рахунок будівництва садиб-
ного житлового фонду на нових 
ділянках на 31 тис. м2 (0,2 тис. бу-
динків);

• за рахунок переведення части-
ни фонду колективних садів, що не 
потрапляє до санітарно-захисної 
зони компресорної станції, в жит-
ловий фонд 176 тис. м2 (1,45 тис. 
будинків).

ПЕРСПЕКТИВНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ
 НАСЕЛЕННЯ МІСТА

Чисельність наявного населен-
ня м. Боярка станом на 1 січня 2015 
року становить 35, 59 тис. осіб.

Перспективна чисельність 
населення міста, визначена за 
сельбищною ємністю його тери-
торії, становитиме 55 тис. осіб, у 
тому числі:

• сельбищна ємність існуючого 
житлового фонду з урахуванням 
вибуття по реконструкції та збіль-
шення середньої забезпеченості 
населення житлом з 23,2 м2/ осіб 
до 26-27 м2/осіб становитиме орі-
єнтовно 29,5 тис. осіб. 

• сельбищна ємність житлового 
фонду, передбаченого до будівни-
цтва – 25,5 тис. чол.

Інформація про місце і строки 
ознайомлення з графічними мате-
ріалами містобудівної документації 
«Внесення змін до проекту генераль-
ного плану м. Боярка»

Експозиція проекту містобу-
дівної документації розміщена в 
приміщенні виконавчого комітету 
Боярської міської ради за адресою: 
м. Боярка, вул. Білогородська, 13, 
каб. № 13 та на сайті: 

www.boyarka-inform.com.
Строк громадського обгово-

рення проекту містобудівної доку-
ментації – один місяць.

Відомості про строк подання і 
строк завершення розгляду пропо-
зицій.

Процедура розгляду та враху-
вання пропозицій громадськості 
до проекту містобудівної доку-
ментації триватиме з 23.09.2016 р. 
до 23.10.2016 р. за адресою: 08154,       
м. Боярка, вул. Білогородська, 13, 
каб. № 13, понеділок – четвер з 
9:00 до 13:00, контактний тел.: 
(04598) 41-815. Відповідальні за ор-
ганізацію розгляду пропозицій до 
містобудівної документації – від-
діл містобудування, архітектури та 
землевпорядкування виконавчого 
комітету Боярської міської ради.

Подання та прийом пропо-
зицій здійснюється протягом 
місяця з дня оприлюднення по-
відомлення.

У разі виявлення невідпо-
відностей в проекті містобудів-
ної документації, виконавчий 
комітет Боярської міської ради                              
приймає зауваження з подаль-
шим їх направлення на адресу ДП                                        
УДНДІПМ «Діпромісто».

Процедура проведення громад-
ських слухань щодо врахування гро-
мадських інтересів в містобудівній 
документації проводиться відповід-
но до Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону 
України «Про регулювання містобу-
дівної діяльності», Постанови Кабі-
нету Міністрів України від 25.05.2011 
р. № 555, Про затвердження Поряд-
ку проведення громадських слухань 
щодо врахування громадських ін-
тересівпід час розроблення проектів 
містобудівноїдокументації на місце-
вому рівні, Наказу Міністерства ре-
гіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господар-
ства України від 16.11.2011 р. № 290 
«Про затвердження Порядку роз-
роблення містобудівної докумен-
тації», Зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 20.12.2011 р. за                                                       
№ 1468/20206. 

Про час та місце засідання громад-
ських слухань буде повідомлено додатково.

Виконавчий комітет 
Боярської міської ради

Продовження зі стор. 6

Продовження на стор. 8, 9
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1
в існ. межах

2,0 га
Р е к о н с т р у к -
ція

ДПТ території, обмеженої ї
вул. Молодіжна, 
вул. Гоголя, 
вул. Дежньова та вул. Бульвар-
на («Діпромісто» )

Багатоповер-
хова 
(7-9 поверхів)

26,0/0,52 14,79/0,3 малоповерховий
2,23 /0,041
(109 осіб)

малоповерховий
1,35/0,025 
(66 осіб)

1,1 0,63

2
в існ. межах

116,4 га
К о л е к т и в н і 
сади – 
1839 ділянок

- П е р е о б л а д -
нання колек-
тивних садів у 
садибну жит-
лову забудову

220,0
1,78

65,0
Вибірково 
0,54 буд

- - 4,6 1,4

3 
в існ. межах

0,24 га
Вільні терито-
рії

Детальний план терито-
рії під будівництво багато-
квартирного житлового бу-
динку між вул. Молодіжна, 
вул. Чернишевського та вул. 
Б.Хмельницького (ДП «НДПІ 
містобудування», 2014 р)

5-6-поверхо-
вий житловий 
будинок

2,42/0,056 2,42/0,056 - - 0,082 0,082

4 
в існ. межах

1,69
Вільні терито-
рії

ДПТ центральної частини міс-
та з парком Перемога між вул. 
Білогородська та вул. Хреща-
тик («Діпромісто») - проект в 
стадії розроблення

9-секційний 
9-поверховий 
житловий 
будинок

26,5/0,54 26,5/0,54 - - 1,1 1,1

5 
в існ. межах

5,87
р е к о н с т р у к -
ція житлового 
фонду

ДПТ кварталу, обмеженого ву-
лицями Молодіжна, Б. Хмель-
ницького, Незалежності (50 
років Жовтня) («Діпромісто», 
2011 р)  *

Багатоповер-
хова 
(9 поверхів)

50/0,8 50/0,8 2-3-поверховий 
14,34 тис м2 (292 
квартири та 2 гурто-
житки на 105 кімнат)
0,81 тис. осіб

2 - 3 - п о в е р х о в и й 
14,34 тис. м2 (292 
квартири та 2 гур-
тожитки на 105 кім-
нат) 0,81 тис. осіб

2,2 2,2

6 
в існ. межах

4,7
р е к о н с т р у к -
ція житлового 
фонду

Містобудівне обґрунтування  
реконструкції застарілого жит-
лового фонду між вул. Мазепи 
(Щорса), Пастернака, Мая-
ковського, Шкільна (Дзер-
жинського).
(«Діпромісто», 2010 р.)

Багатоповер-
хова забудова

69,3/1,17 - 10,47 /0,17 - 2,15 -

7 
за існ 
межами

18,4
Вільні терито-
рії

- Б а г а т о к в а р -
тирна 9-повер-
хова забудова

160/2,3 - - - 5,9 -

8 
за існ 
межами
Біля с/г тех-
нікуму

7,8
Вільні терито-
рії, надані для 
садибної забу-
дови

- Садибна 
забудова

13,0/0,1 13,0/0,1 - - 0,25 0,25

9 
с/г технікум

6,1 га
1-2-поверхові 
житлові 
будинки

- Б а г а т о к в а р -
тирна забудова 
до 5 поверхів

40,0
0,65

- Житлові 
будинки-6,8/0,17
гуртожиток0,8/44 
0,52 тис осіб

- 1,6 -

10 1,19 По 
вул. Сосновій

ДПТ обслуговуючого коопера-
тиву «Соснове», («Діпромісто», 
2012 р)

Садибна 
забудова

3,5/0,015 3,5/0,015 - - 0,06 0,06

11 3,64
У західному 
напрямку від 
ділянки ДПТ 
«ОК «Соснове»

- Садибна 
забудова

3,5/0,03 3,5/0,03 - - 0,08 0,08

12 0,28 га
Ділянка по 
вул. І. Франка

13 0,28 га - Садибна 
забудова

0,05/0,04 0,05/0,04 - - 0,01 0,01

Всього 614,2/8,0 338,6/4,75 19,2 11,3

Багато-
 кварт

374,2/6,0 253,6/4,05 1440 осіб 880 осіб 14,15 9,9

Садибна 240/2,0 85/0,7 5,0 1,4

* Детальний план містом не затверджений. Ділянка розрахована для розміщення 9-поверхового житлового фонду.

№ ділянки 
на кресленні

Територія 
ділянки, га

Містобудівна документація, 
розроблена на ділянку

Перспективна 
житлова забудова

Обсяги житлового будівництва, 
тис м2/ тис. квартир

Вибуття житлового 
фонду тис м2/ тис. квартир

Чисельність 
населення 
в новому житловому 
фондітис осіб

розрах. етап в т. ч на 1 етап  розрах. етап в т. ч на 1 етап розрах 
етап

в т. ч 
на 1 етап

м. Боярка. Генеральний план. Розміщення житлового будівництва

Про оголошення окремої 
особливої подяки в рамках місь-
кого щорічного конкурсу «Люди-
на року Боярки» 

Керуючись ст. 40 Закону 
України «Про місцеве само-
врядування в Україні», від-
повідно до Положення про 
міський щорічний конкурс 
«Людина року міста Боярка», 
затвердженого розпоряд-
женням міського голови від 
30.08.2016 р. № 02-14/215 та 
розглянувши протокол орг-
комітету щорічного конкурсу 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ 

від 16 вересня 2016 року  №56/2
м. Боярка

«Людина року Боярки», а та-
кож за пропозиціями членів 
виконавчого комітету, – 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ 
ВИРІШИВ:

1. Оголосити в рамках 
міського щорічного кон-
курсу «Людина року Бояр-
ки» окрему особливу Подя-
ку боярчанам – учасникам 
антитерористичної операції, 

волонтерам, громадським, 
релігійним організаціям, осе-
редкам політичних партій за 
самовідданість, вірне служін-
ня територіальній громаді 
міста Боярка, активну гро-
мадянську позицію та вклад 
у забезпечення цілісності та 
суверенітету України.

2. Доручити міському го-
лові оголосити дану Подяку 

під час проведення святкових 
заходів з нагоди Дня міста та 
60-річчя з дня набуття Бояр-
кою статусу міста.

3. Контроль за виконан-
ням даного рішення покласти 
на заступника міського голо-
ви Кочкову Т. П. 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА       О. О. ЗАРУБІН

ГЕНПЛАН
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№
п/п

Найменування послуги Одиниця виміру Ціна без ПДВ
(грн)

1

Копання могили в ґрунті III 
групи ручним способом 
для трун довжиною понад 1,5 м 
(*) 1 послуга 1 300,00

 * Примітки: 
- для бюджетних і комунальних 
підприємств;

- на інші замовлення                                   
1 359,00
1 500,00

2 Оздоблення могили тканиною 1 послуга 150,00

3 Драпірування могили 
тканиною (дерев’яний каркас, 
оббитий дошками, 
драпірований тканиною)

1 послуга 1 000,00

4 Прибирання місця 
поховання після 
встановлення 
намогильної споруди

1 послуга 150,00

5 Догляд за могилою літньої 
пори (одноразове)

1 послуга 100,00

6 Догляд за могилою зимової
пори (одноразове)

1 послуга 50,00

Оформлення договору-замов-
лення на організацію та про-
ведення поховання (видача 
свідоцтва про поховання, раху-
нок-замовлення, реєстрація) (*)

* Примітки:
- для бюджетних і комуналь-
них підприємств;

- на інші замовлення                                   

1 послуга 17,06

17,83
20,16

8 Написання тексту на паперовій 
жалібній стрічці (маркером)

1 послуга 10,00

9 Підписування металевих 
табличок

1 послуга 10,00

10 Ламінування 1 послуга 15,00

11 Утримання території кладовища 
(для автокатафалку та автотрас-
порту приватного підприємця)

1 послуга 100,00

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого

комітету Боярської міської ради
від 08.09.2016 р. № 52/1

Вартість цін на ритуальні послуги, що надаються комунальним 
підприємством «Міська ритуальна служба Боярської міської 

ради Києво-Святошинського району Київської області»

Додаткові послуги

1 Доставка померлого до 
холодильної камери з м. Боярка
Послуги з перенесення тіла

1 послуга 100,00

100,00

2 Доставка померлого до холо-
дильної камери з м. Вишневе
Послуги з перенесення тіла

1 послуга 250,00

100,00

3 Доставка померлого до холо-
дильної камери з с. Тарасівка
Послуги з перенесення тіла.

1 послуга 150,00

100,00

4 Доставка померлого до холо-
дильної камери з віддалених 
сіл Києво-Святошинського 
району (більше 20 км)
Послуги з перенесення тіла.

1 послуга 300,00

100,00

5 Доставка померлого до 
холодильної камери
Послуги з перенесення тіла.

1 км

1 послуга

3,00

100,00

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого

комітету Боярської міської ради
від 08.09.2016 р. № 52/1

Вартість цін на товари 
КП «Міська ритуальна служба Боярської міської ради Києво-

Святошинського району Київської області»

№ Найменування товару, послуг Один. виміру Ціна без ПДВ

1 Вінок поховальний – 296 шт 60,00

2 Вінок поховальний – 217 шт 80,00

3 Вінок поховальний – 213 шт 100,00

4 Вінок поховальний – 322 шт 120,00

5 Вінок поховальний – 210 шт 150,00

6 Вінок поховальний –193 шт 170,00

7 Вінок поховальний – 209 шт 190,00

8 Вінок поховальний – 206 шт 270,00

9 Вінок поховальний –100 шт 280,00

10 Вінок поховальний –206 шт 290,00

11 Вінок поховальний - 431 шт 350,00

12 Вінок похов. серце – 319 шт 350,00

13 Вінок похов. арка - 083 шт 350,00

14 Вінок поховальний – 431 шт 400,00

15 Вінок поховальний – 242 шт 450,00

16 Вінок поховальний – 408 шт 450,00

17 Вінок поховальний – 420 шт 500,00

18 Вінок на хрест – 367 шт 35,00

19 Кошик поховальний – 118 шт 50,00

20 Кошик поховальний – 474 шт 80,00

21 Кошик поховальний – 152 шт 170,00

22 Домовина – ш простий шт 400,00

23 Домовина – ш оздобл. шт 450,00

24 Домовина – ш драпіров шт 550,00

25 Домовина – ш спец драп шт 700,00

26 Домовина – ш сп жатка шт 790,00

27 Домовина – атлас жатка спец шт 900,00

28 Домовина – атлас сонечко шт 1 300,00

29 Домовина – станд. лакована шт 2 300,00

30 Домовина – спец. лак шт 2 600,00

31 Хрест металевий шт 250,00

32 Хрест металевий шт 290,00

33 Хрест дерев. сосновий шт 320,00

34 Покривало ритуальне шт 70,00

35 Покривало ритуальне шт 120,00

36 Покривало ритуальне шт 170,00

37 Покривало ритуальне шт 240,00

38 Хустка шовкова шт 15,00

39 Хустка носова шт 3,00

40 Рушник ритуальний шт 30,00

41 Рушник ритуальний шт 45,00

42 Рушник ритуальний комп шт 60,00

43 Поховальний набір шт 20,00

44 Лампадки шт 10,00

45 Косинка чорна шт 30,00

46 Косинка чорна, біла шт 70,00

47 Шарф ритуальний чорний шт 30,00

48 Шарф ритуальний білий шт 70,00

49 Свічка воскова мала шт 1,00

50 Свічка воскова велика шт 5,00

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого

комітету Боярської міської ради
від 08.09.2016 р. № 52/1

Соціальний перелік послуг 
КП «Міська ритуальна служба Боярської міської ради Києво-
Святошинського району Київської області» для безоплатного 

поховання громадян, наступної категорії:
(за заявою із наданням всіх належних документів)

1. Ветеранам війни – учасникам бойових дій.
2. Інвалідам війни (1941-1945 рр.).

№ Товар (послуга) Ціна, грн.

1 Оформлення договору-замовлення 17,06

2 Труна 400,00

3 Вінок 62,00

4 Підпис траурної стрічки 10,00

5 Копка могили в ручним способом з засипкою 980,00

Всього 1 469,06

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого

комітету Боярської міської ради
від 08.09.2016 р. № 52/1

Соціальний перелік послуг КП «Міська ритуальна служба 
Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської 

області» для наступної категорії громадян:
(за заявою із наданням всіх належних документів)

1. Ветеранам війни.
2. Ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС (1 категорія).
3. Інвалідам 1 групи загального захворювання.
4. Соціально незахищеним громадянам, статус яких підтверджується відповідно 
до діючого законодавства України.

№ Товар (послуга) Ціна, грн.

1 Труна 400,00

2 Вінок 60,00

3 Покривало 70,00

4 Поховальний набір 20,00

5 Копка могили ручним способом із засипкою 980,00

6 Хрест металевий 250,00

Всього 1 780,00

*перелік товару може бути корегований за власним бажанням громадян

Про встановлення вартості плат-
них послуг, що надаватимуться КЗ 
«Будинок культури Боярської міської 
ради Києво-Святошинського району 
Київської області» на 2016-2017 рік

Керуючись ст. 28 Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування 
в Україні», відповідно до Постано-
ви КМУ від 12.11.2011 року № 1271 
«Про затвердження переліку плат-
них послуг, які можуть надаватися 
закладами культури, заснованими 
на державній та комунальній фор-
мі власності», на підставі листа в. о. 
директора КЗ «Будинок культури» 
Іванової Т. С. від 30.08.2016 р. № 38 
щодо платних послуг, що надавати-
муться закладом у 2016-2017 році, – 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Встановити розмір щомісяч-

ної плати за послуги, що надава-
тимуться КЗ «Будинок культури 
Боярської міської ради Києво-Свя-
тошинського району Київської об-
ласті» в 2016-2017 році в розмірах:

• за навчання дітей у гуртку 
«Здоров’я» – 150 грн. на місяць за 
одну дитину.

2. Встановити додаткові пільги 
щодо оплати за послуги, а саме:

• дітям сиротам – безкоштовно;
• дітям, батьки яких мають ста-

тус учасника бойових дій та батьки 
яких беруть безпосередню участь в 
антитерористичній операції – без-
коштовно;

• дітям з багатодітних родин – 50 % 
від вартості послуг;

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

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 8 вересня 2016 року  № 51/1
м. Боярка

№
п/п

Найменування послуги Одиниця виміру Ціна без ПДВ
(грн)

Про затвердження вартості риту-
альних послуг на території Боярської 
міської ради, що надаються кому-
нальним підприємством «Міська 
ритуальна служба Боярської міської 
ради Києво-Святошинського району 
Київської області»

Відповідно до ст. 28, 40, 59 За-
кону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Закону 
України «Про поховання та похо-
ронну справу», Наказу Державного 
комітету України з питань житло-
во-комунального господарства від 
19.11.2003 р. № 193 «Про затвер-
дження нормативно-правових ак-
тів  щодо реалізації Закону Украї-
ни «Про поховання та похоронну 
справу», з метою врегулювання 
відносин при наданні ритуальних 
послуг, – 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Затвердити вартість цін на 

ритуальні послуги, що надаються 
КП «Міська ритуальна служба Бо-
ярської міської ради Києво-Свято-
шинського району Київської облас-
ті» (додається).

2. Затвердити вартість цін на то-
вари КП «Міська ритуальна служба 
Боярської міської ради Києво-Свя-
тошинського району Київської об-
ласті» (додається).

3. Затвердити соціальний пере-
лік послуг (додається) КП «Міська 
ритуальна служба Боярської місь-
кої ради Києво-Святошинського 
району Київської області» для без-
оплатного поховання громадян, на-
ступної категорії:

1) Ветеранам війни – учасникам 
бойових дій;

2) Інвалідам війни  (1941-1945 рр.).
4. Затвердити соціальний пе-

релік послуг та їх вартість (до-
дається) КП «Міська ритуальна 
служба Боярської міської ради Ки-
єво-Святошинського району Київ-
ської області» для наступної катего-
рії громадян: 

1) Ветеранам війни;
2) Ліквідаторам аварії на Чорно-

бильській АЕС (1 категорія);
3) Інвалідам 1 групи загального 

захворювання;
4) Соціально незахищеним гро-

мадянам, статус яких підтверджу-
ється  відповідно до діючого зако-
нодавства України.

5. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на заступ-
ника міського голови за відповід-
ним напрямком.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                       О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ 

від 08 вересня 2016 року  № 52/1
м. Боярка
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про початок процедури роз-
гляду та врахування пропозицій 
у проекті детального плану тери-
торії центральної частини міста з 
парком Перемоги між вул. Біло-
городська та вул. Хрещатик у м. 
Боярка

1. Інформація про мету, 
склад та зміст містобудівної 
документації.

Проект детального плану 
території центральної части-
ни міста з парком Перемоги 
між вул. Білогородська та 
вул. Хрещатик у м. Боярка 
виконаний проектним ін-
ститутом УДНДІПМ «ДІ-
ПРОМІСТО» ім. Ю. М. Бі-
локоня.

Проектом детального 
плану території розгляда-
ється територія, розміщена 
у центральній частині міста 

між вул. Білогородська та 
вул. Хрещатик.

Під час розроблення де-
тального плану території 
було враховано законодавчі 
та нормативні документи.

2. Основні техніко-еконо-
мічні показники: 

• площа території в межах 
детального плану – 11,5 га;

• площа території парку 
Перемоги – 5,4 га (озеленені 
території – 4,51 га, доріжки 
та алеї, дитячі майданчики);

• площа території церкви – 
0,5 га;

• територія житлового бу-
динку – 1,49 га;

• теритоорія адміністра-
тивної будівлі – 0,035 га;

• територія міської площі – 
0,52 га;

• територія багатофункці-
онального центру – 0,21 га;

• автостоянки та паркінг – 
1,21 га;

• зелені насадження за-
гального користування 
(північна частина території 
ДПТ) – 0,3 га.

3. Відомості про замовника 
детального плану території.

Замовник детального 
плану території – виконав-
чий комітет Боярської місь-
кої ради, згідно з рішенням 
сесії Боярської міської ради 
від 12.009.2013 р. № 36/1547.

4. Інформація про місце і 
строки ознайомлення з проек-
том детального плану території.

Експозиція проекту ДПТ 
розміщена в приміщенні ви-
конавчого комітету Боярської 
міської ради за адресою: м. 
Боярка, вул. Білогородська, 
13, каб. № 13 та на сайті: www.
boyarka-inform.com. Ознайо-
митись із ДПТ можна з вівтор-
ка до четверга з 9:00 до 16:00 
(обідня перерва 13:00-14:00).

Строк громадського об-
говорення проекту ДПТ – 
один місяць.

5. Відомості про строк по-
дання і строк завершення роз-
гляду пропозицій.

Процедура розгляду та 
врахування пропозицій гро-
мадськості до проекту ДПТ 
триватиме до 23.10.2016 р. за 
адресою: 08154, м. Боярка, 
вул. Білогородська, 13, каб. 
№ 13, середа з 9:00 до 16:00, 
контактний тел. (04598) 
41-815. Відповідальний за 
організацію розгляду про-
позицій до ДПТ – відділ міс-
тобудування, архітектури та 
землевпорядкування вико-
навчого комітету Боярської 
міської ради.

Подання та прийом про-
позицій здійснюється про-
тягом місяця з дня оприлюд-
нення повідомлення.

Процедура проведення гро-
мадських слухань щодо враху-

вання громадських інтересів 
у містобудівній документації 
проводиться відповідно до За-
кону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», За-
кону України «Про регулюван-
ня містобудівної діяльності», 
Постанови Кабінету Міністрів 
України від 25.05.2011 р. № 555, 
Про затвердження Порядку 
проведення громадських слу-
хань щодо врахування громад-
ських інтересів під час розро-
блення проектів містобудівної 
документації на місцевому рівні, 
Наказу Міністерства регіональ-
ного розвитку, будівництва та 
житлово-комунального госпо-
дарства України від 16.11.2011 р. 
№ 290 «Про затвердження По-
рядку розроблення містобудів-
ної документації». 

Про час та місце засідання 
громадських слухань буде пові-
домлено додатково. 

Виконавчий комітет 
Боярської міської ради

ПОВІДОМЛЕННЯ

ГЕНПЛАН
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про початок процедури розгляду 
та врахування пропозицій у проекті 
детального плану території району 
забудови, обмеженої вул. Молодіж-
на, вул. Гоголя, вул. Дежньова та вул. 
Бульварна в м. Боярка

1. Інформація про мету, склад 
та зміст містобудівної документації.

Проект детального плану те-
риторії району забудови, обмеже-
ної вул. Молодіжна, вул. Гоголя, 
вул. Дежньова та вул. Бульварна в 
м. Боярка, виконаний проектним 
інститутом УДНДІПМ «ДІПРО-
МІСТО» ім. Ю. М. Білоконя.

Проектом детального плану 
території розглядається терито-
рія, розміщена у центральній час-
тині міста і є частиною кварталу в 

межах вулиць Молодіжна, Гоголя, 
Білогородська та Лінійна.

Під час розроблення деталь-
ного плану території було врахо-
вано законодавчі та нормативні 
документи.

2. Основні техніко-економічні 
показники: 

• площа території в межах де-
тального плану – 7,1 га;

• територія житлових будинків – 
0,47 га;

- майданчики для відпочинку – 
0,094 га;

• майданчики для занять спор-
том – 0,114 га;

• дитячі ігрові майданчики – 
0,134 га;

• майданчики для господар-
ських потреб – 0,08 га;

• проїзди та автостоянки – 
1,562 га;

• зелені насадження загально-
го користування – 0,19 га.

3. Відомості про замовника де-
тального плану території.

Замовник детального плану 
території – виконавчий комітет 
Боярської міської ради, згідно з 
рішенням сесії Боярської міської 
ради від 12.09.2013 р. № 36/1546.

4. Інформація про місце і стро-
ки ознайомлення з проектом де-
тального плану території.

Експозиція проекту ДПТ роз-
міщена в приміщенні виконав-
чого комітету Боярської міської 
ради за адресою: м. Боярка, вул. 
Білогородська, 13, каб. № 13 та 
на сайті: www.boyarka-inform.com. 

Ознайомитись із ДПТ можна з ві-
вторка до четверга з 9:00до 16:00 
(обідня перерва з 13:00 до 14:00).

Строк громадського обгово-
рення проекту ДПТ – один місяць.

5. Відомості про строк подання і 
строк завершення розгляду пропозицій.

Процедура розгляду та враху-
вання пропозицій громадськості 
до проекту ДПТ триватиме до 
23.10.2016 р. за адресою: 08154, 
м. Боярка, вул. Білогородська, 13, 
каб. № 13, середа з 9:00 до 16.00, 
контактний тел. (04598) 41-815. 
Відповідальний за організацію 
розгляду пропозицій до ДПТ – 
відділ містобудування, архітек-
тури та землевпорядкування ви-
конавчого комітету Боярської 
міської ради.

Подання та прийом пропозицій 
здійснюється протягом місяця з дня 
оприлюднення повідомлення.

Процедура проведення гро-
мадських слухань щодо враху-

вання громадських інтересів у 
містобудівній документації прово-
диться відповідно до Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяль-
ності», Постанови Кабінету Міні-
стрів України від 25.05.2011 р. № 
555, Про затвердження Порядку 
проведення громадських слухань 
щодо врахування громадських ін-
тересів під час розроблення про-
ектів містобудівної документації 
на місцевому рівні, Наказу Мі-
ністерства регіонального розви-
тку, будівництва та житлово-ко-
мунального господарства України 
від 16.11.2011 р. № 290 «Про за-
твердження Порядку розроблення 
містобудівної документації». 

Про час та місце засідання 
громадських слухань буде пові-
домлено додатково.

Виконавчий комітет 
Боярської міської ради

ПОВІДОМЛЕННЯ

ГЕНПЛАН
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Додаток 4 до Процедури встановлення тарифів на централізоване 
водопостачання та водовідведення (пункт 2.2)

№ з/п Показник Код 
рядка

усього 
тис. грн.

грн/
куб.м

А Б В 7 8

1 Виробнича собівартість,
 усього, у тому числі:

1 12274,79 11,27

1.1 прямі матеріальні 
витрати, у тому числі:

2 2646,07 2,43

1.1.1 послуги сторонніх 
підприємств з 
очистки стоків

3 0,00 0,00

1.1.2 електроенергія 4 2554,82 2,35

1.1.3 інші прямі матеріальні 
витрати

5 91,25 0,08

1.2 прямі витрати на оплату 
праці

6 2875,34 2,31

1.3 інші прямі витрати, 
у тому числі:

7 4740,43 4,35

1.3.1 єдиний внесок 
на загальнообов’язкове 
державне соціальне 
страхування працівників

8 1042,90 0,96

1.3.2 амортизація 
виробничих основних 
засобів та 
нематеріальних активів, 
безпосередньо
пов'язаних з наданням 
послуги

9 421,89 0,39

1.3.3 інші прямі витрати 10 110,16 0,10

1.4 загальновиробничі 
витрати

11 3313,34 3,04

2 Адміністративні 
витрати

12 556,76 0,51

3 Витрати на збут 13 555,86 0,51

4 Інші операційні витрати 14 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 15 0,00 0,00

6 Усього витрат 
повної собівартості

16 13387,41 12,30

7 Планований прибуток 17 0,00 0,00

7.1 податок на прибуток 18 0,00 0,00

7.2 чистий прибуток, 
у тому числі:

19 0,00 0,00

7.2.1 дивіденди 20 0,00 0,00

7.2.2 резервний фонд 
(капітал)

21 0,00 0,00

7.2.3 на розвиток 
виробництва 
(виробничі інвестиції)

22 0,00 0,00

7.2.4 інше використання 
прибутку

23 0,00 0,00

8 Вартість водовідведен-
ня споживачам за 
відповідними тарифами

24 13387,41 12,30

9 Обсяг водовідведення 
споживачам, усього, 
у т. ч. на потреби 
(тис. куб. м):

25 1088,70

9.1 населення 26 231,20

9.2 інших ВКГ 27 0,00

9.3 інших споживачів 28 381.00

9.4 по внутрішньому обліку на
виконання послуги з 
водовідведення 
(з використанням внутріш-
ньобудинкових систем)

29 476,50

10 Середньозважений тариф 30 12,30

Структура тарифу на централізоване водопостачання
по КП «Боярка-Водоканал»

Керуючись п. 2.2 «Порядку 
доведення до споживачів ін-
формації про перелік житлово-
комунальних послуг, структуру 
цін/тарифів з обґрунтуванням її 
необхідності та про врахування 

ДО ВІДОМА СПОЖИВАЧІВ КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ»
відповідної позиції територі-
альних громад», затвердженого 
наказом Міністерства регіо-
нального будівництва та житло-
во-комунального господарства 
України від 30.07.2012 р. № 390, 

КП «Боярка-Водоканал» має 
намір встановити тариф на по-
слуги з централізованого водо-
постачання та водовідведення. 

Тарифи переглянуті з при-
чин, які не залежать від ліцен-

№ з/п Показник Код 
рядка

усього 
тис. грн.

грн/
куб.м

А Б В 7 8

1 Виробнича собівартість,
 усього, у тому числі:

1 14297,79 11,50

1.1 прямі матеріальні 
витрати, у тому числі:

2 5851,82 4,71

1.1.1 покупна вода 3 0,00 0,00

1.1.2 покупна вода у
 природному стані

4 0,00 0,00

1.1.3 електроенергія 5 5672,38 4,56

1.1.4 інші прямі матеріальні
 витрати

6 179,44 0,14

1.2 прямі витрати на оплату 
праці

7 2875,34 2,31

1.3 інші прямі витрати, 
у тому числі:

8 1243,13 1,00

1.3.1 єдиний внесок на 
загальнообов’язкове 
державне соціальне страху-
вання працівників

9 632,58 0,51

1.3.2 амортизація 
виробничих основних 
засобів та 
нематеріальних 
активів, безпосередньо 
пов'язаних з наданням 
послуги

10 433,98 0,35

1.3.3 інші прямі витрати 11 176,57 0,14

1.4 загальновиробничі
 витрати

12 4327,50 3,48

2 Адміністративні 
витрати

13 648,51 0,52

3 Витрати на збут 14 690,18 0,56

4 Інші операційні
 витрати

15 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 16 0,00 0,00

6 Усього витрат 
повної собівартості

17 15636,47 12,57

7 Планований прибуток 18 0,00 0,00

7.1 податок на прибуток 19 0,00 0,00

7.2 чистий прибуток, у 
тому числі:

20 0,00 0,00

7.2.1 дивіденди 21 0,00 0,00

7.2.2 резервний фонд 
(капітал)

22 0,00 0,00

7.2.3 на розвиток 
виробництва 
(виробничі інвестиції)

23 0,00 0,00

7.2.4 інше використання 
прибутку

24 0,00 0,00

8 Вартість водопостачання 
споживачам за 
відповідними 
тарифами

25 15636,47 12,57

9 Обсяг водопостачання 
споживачам, усього, 
у т. ч. на потреби 
(тис. куб. м):

26 1243,48

9.1 населення 27 463,10

9.2 інших ВКГ 28 0,00

9.3 інших споживачів 29 280,88

9.4 по внутрішньому обліку на 
виконання послуги з цен-
тралізованого постачання 
холодної води (з викорис-
танням внутрішньобудин-
кових  систем)

30 499,50

10 Середньозважений тариф 31 12,57

Плановий період
2017 рік

зіата, зокрема, збільшення пла-
ти за користування надрами та 
паливно-мастильними матері-
алами, перегляду мінімальної 
заробітної плати, зростання 
вартості електроенергії.

Плановий період
2017 рік

Додаток 6 до Процедури встановлення тарифів на централізоване 
водопостачання та водовідведення (пункт 2.2)

Структура тарифу повної собівартості на централізоване 
водовідведення по КП «Боярка-Водоканал»

Про затвердження результа-
тів міського щорічного конкурсу 
«Людина року Боярки»

Керуючись ст. 40 Закону 
України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», відповід-
но до Положення про міський 
щорічний конкурс «Людина 
року міста Боярка», затвердже-
ного розпорядженням місь-
кого голови від 30.08.2016 р.                                  
№ 02-14/215 та розглянувши 
протокол оргкомітету щоріч-
ного конкурсу «Людина року 
Боярки», – 
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Затвердити результати 
міського щорічного конкурсу 
«Людина року Боярки», а саме:

1.1. Номінація «Освіта»:
переможець Баластрік Ган-

на Володимирівна, вихователь-
методист дошкільного навчаль-
ного закладу – центр розвитку 
дитини «Джерельце»;

1.2. Номінація «Охорона 
здоров’я»: 

переможець Порохницький 
Андрій Валентинович, лікар 
ортопед-травматолог Києво-
Святошинської центральної 
районної лікарні;

1.3. Номінація «Соціальний 
захист»:

переможець Лахтадир Ан-
геліна Миколаївна, директор 
Києво-Святошинського центру 
соціально-психологічної реабі-
літації населення;

1.4. Номінація «Духовність»:
переможець Кравчук Мак-

сим Миколайович, протоієрей 
храму на честь Ікони Божої Ма-
тері «Неопалима купина»;

1.5. Номінація «Культура і 
мистецтво»:

переможець Балик Вікторія 
Богданівна, викладач Бояр-
ської школи мистецтв;

1.6. Номінація «Фізична 
культура і спорт»:

переможець Отрішко Вячес-
лав Петрович, тренер-викладач 
з волейболу КО «ДЮСШ» Киє-
во-Святошинського району;

1.7. Номінація «Спортивні 
досягнення»:

переможець Коллє Олек-
сандр Григорович, тренер та 
співзасновник спортивного 
клубу «Барс»;

1.8. Номінація «Меценат-
ство, милосердя, благодій-
ність»:

переможець Мойсеєнко 
Юрій Гнатович, підприємець, 
власник сімейного кафе «Кото-
фей»;

1.9. Номінація «Юний та-
лант»:

переможці Солоненко Алі-
на, Фаюра Катерина, дует 
«Сяйво», вихованці народної 
студії співу «Перлина»;

Антипов Назарій, перемо-
жець конкурсів та змагань;

Євко Євген, учень Бояр-
ського навчально-виховного 
комплексу «Колегіум – ЗОШ 
І-Ш ст. № 3»;

2. Нагородження перемож-
ців міського щорічного кон-
курсу «Людина року Боярки» 
здійснити під час проведення 
святкових заходів з нагоди Дня 
міста та 60-річчя з дня набуття 
Бояркою статусу міста.

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

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ 

від 16 вересня 2016 року  №56/1
м. Боярка

У минулому випуску газети «Боярка-інформ» № 17 від 9 вересня з вини редакції було допущено помилки в інформації 
«До відома споживачів КП «Боярка-Водоканал». Подаємо уточнену публікацію і приносимо вибачення за допущену помилку.
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Вітаємо Гаврильченко Наталію Прокопівну з 90-річчям
З повагою, голова Боярської міської організації інвалідів війни та учасників бойових дій Володимир Нурищенко

Власники квартир бояться 
брати відповідальність за об-
слуговування і ремонт своїх 
багатоквартирних будинків 
на себе. Їм легше «діставати» 
ЖЕК, міську раду чи викон-
ком за вкрай неефективну 
роботу, ніж скористатися но-
вими можливостями з управ-
ління будинками і поліпшува-
ти стан свого житла, які дають 
закони про Об’єднання спів-
власників багатоквартирних 
будинків. Пасивно-крити-
канський менталітет значної 
частини жителів багатоповер-
хівок та марне чекання «ман-
ни небесної» з боку держави і 
місцевої влади ведуть все жит-
лово-комунальне господар-
ство до повного краху. 

Запитаємо себе: чи діжде-
мося ми від влади всіх рівнів 
виділення значних коштів на 
ремонт застарілого житлового 
фонду? Вважаю, що більшість 
людей відповість негативно. 
Та й де взяти колосальні за об-
сягами бюджетні кошти на ре-
монти комунікацій та будинків 
у нашій наскрізь корумпованій, 
олігархічно-партійній, владо-
безвідповідальній перед наро-
дом державі? 

Доки суспільство не досягне 
дієво-ментального стану, коли 
влада стане підконтрольна і 
справді відповідальна перед на-
родом, а інститути громадян-
ського суспільства реально не 
змусять чиновників працювати 
на десятки мільйонів простих 

людей, Україна залишиться 
країною третього світу з низь-
ким рівнем життя.

Поставте собі питання: 
чому будинки ЖБК, ОСББ за-
вжди знаходяться в кращому 
технічному, естетичному, енер-
гоефективному стані, чому за 
меншу за обсягом «квартплату» 
незалежні від ЖЕКівської опі-
ки будинки краще виглядають 
і функціонують за ті, що пере-
бувають на балансі ЖЕКу?

Створення ОСББ не означає, 
що будинок має обов’язково 
обслуговуватись самостійно, 
можна заключити договір і з 
ЖЕКом, і з приватною ком-
панією для обслуговування 
будинку. Такі компанії жваво 
з’являтимуться, створюючи 
тим самим конкурентне серед-
овище, що дуже важливо в ре-
формуванні всієї системи ЖКГ. 
Але це буде рішенням людей, 
власників житла. Якщо за пев-
ний період обслуговування 
будинку ОСББ жителі будуть 

ОСББ, ЖЕК: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
незадоволені, можна прийняти 
колективне рішення про зміну 
структури, яка буде обслугову-
вати будиок, чи взяти обслуго-
вування на себе. 

Кращої форми управлін-
ня будинком, ніж Об’єднання 
власників не існує, бо вони самі 
визначають управителя, пого-
джують тариф, контролюють всі 
фінанси, ремонти, забезпечують 
прозорість і ефективність.

Ці роздуми виникли не за 
робочим столом, а з живої бага-
толітньої практики створення, 
функціонування, подолання 
певних проблем і результатив-
ності та ефективності діяль-
ності ОСББ «Зоряний-Боярка» 
(вул. Соборності, 53-а), яке 18 
років «куштувало» опіку Бояр-
ського ЖЕКу. 2008 року жителі 
взяли будинок і відповідаль-
ність за нього на себе. В кількох 
попередніх статтях на цю тему 
я конкретно, базуючись на без-
заперечних фактах, наводив 
приклади досягнень і проблем 

нашого будинку. Кого цікавить, 
прошу відвідати будинок, по-
бачити і почути все про нього і 
його мешканців.

Часу на роздуми та при-
йняття рішень у мешканців 
багатоповерхівок обмаль – до 
1 липня 2017 року. Держава і 
органи місцевого самовряду-
вання проґавили рік для доко-
рінного реформування системи 
управління багатоквартирними 
будинками, тому перенесли 
вирішення проблем ще на 12 
місяців. Але марне гаяння часу 
не усуває проблеми житлово-
комунальної сфери, а навіть по-
силює та збільшує їх. 

Головними потерпілими за-
тягування і невирішення про-
блем ЖКГ є власники житла. 
Тому не треба сподіватись на 
державу і місцеві органи, а бра-
ти відповідальність на себе та 
реформувати цю закостенілу і 
прогнилу систему «знизу».
Віктор Яровий, голова правління 

ОСББ «Зоряний-Боярка»

Застарілі принципи роботи ЖЕКів, неефективне управління ба-
гатоквартирними будинками призвели до незадовільного стану жит-
лового фонду міста. Жителі будинків, які обслуговуються ЖЕКом, де-
сятками років обурюються низьким рівнем утримання і ремонту їх 
житла, але дуже пасивно відносяться до вкрай необхідних кроків для 
радикальних змін у системі управління будинками. 

Яскравою мережкою у свят-
ковому розмаїтому рушнику від-
значення 60-річчя нашого міста 
вирізнялося «Боярське Мистецьке 
Братство». Громадську організацію, 
яка згуртувала у своїх лавах тала-
новитих й небайдужих боярчан-лі-
тераторів, художників, музикантів, 
співаків, артистів та інших творчих 
особистостей, очолює корінний 
боярчанин Віталій Приймаченко, 
цього року удостоєний звання По-
чесний житель міста Боярка. 

«Мистецьке Братство» 17 
вересня мало свою локацію 
на самому початку уквітчаної 
алеї парку ім. Шевченка, і все 

різнобарв’я представлених там 
творів мистецтва нагадувало ве-
личезну галерею під відкритим 
небом. Мабуть, нікого не за-
лишили байдужим зворушливі 
скульптури братів Миколи та 
Валентина Новікових, що зу-
стрічали кожного на вході. 

Усі охочі мали змогу милу-
ватися картинами художників 
Олександра Малінченка, Юрія 
Горбачова, Василя Ганжуги, 
Ніни Знови, різьбленими ро-
ботами Володимира Цепляєва 
та інших. Були представлені 
також роботи заслуженого ху-
дожника України Юрія Мохора 
з фондів Боярського краєзнав-

чого музею. 
Всюди панував гарний на-

стрій і живе спілкування з мит-
цями, якому сприяв і смачний 
куліш, приготовлений на вог-
нищі учасницями вокального 
гурту «ТріоРіо». 

Не менш цікавою, немов у 
колі друзів, була зустріч чле-
нів «Боярського Мистецького 
Братства» із глядачами-бо-
ярчанами на головній сцені 
заходу 18 вересня. Лунали 
душевні, патріотичні вірші, 
звучали ліричні та запальні 
пісні і танок. Голова товари-
ства, поет Віталій Прийма-

ТВОРЧА МЕРЕЖКА СВЯТА

ченко читав власні вірші та 
переклади творів боярського 
поета Анатолія Пастернака, 
всіх звеселили дотепні, коло-
ритні гуморески Любові Осі-

пенко, а «ТріоРіо» (солістки 
Оксана Нурищенко, Людми-
ла Яковенко і Тетяна Зубкова 
(Володай), щораз поставали 
в нових образах, виконуючи 

як романтичні, ліричні, так 
і пісні мовою наших міст-
побратимів Несвіжа і Пулав – 
білоруською та польською. 

А от митець Володимир        
Вишняк не лише художник, а й 
співак, якого слухачі проводжа-
ли гучними оплесками. 

Коли Бог надихнув людську 
душу поетичним словом, то гріх 
не ділитися ним, і тому глядачі 
уважно слухали поезії Олени 
Новаковської, Олесі Щербак, 
Аліни Третяк та інших.

Все, що відбувалося на сце-
ні, – було справжнім єднанням 
душ, яке варто продовжувати, 
аби всілякі комп’ютерні гадже-
ти не витіснили живе спілку-
вання й можливість доторкну-
тися до прекрасного.

Ольга Городня

Відповідно до Указу Президен-
та України, 22 вересня в Україні 
відзначається День партизанської 
слави – як данина всенародної по-
шани тим, хто в суворий військо-
вий час боровся з фашистами і в 
тилу, не шкодуючи власного життя.

Цього дня біля Обеліску Сла-
ви в парку Перемоги зібралися 
ветерани Другої Світової війни. 
Відбувся короткий мітинг з по-
кладання квітів, адже пішов дощ. 

В урочистостях взяли участь 
заступник голови Києво-Свя-

тошинської райдержадміні-
страції Михайло Лєзнік та 
заступник міського голови Те-
тяна Кочкова. Вони вручили 
ветеранам Другої Світової ві-
йни відзнаку Президента Укра-
їни – ювілейну медаль «70 років 
Перемоги над нацизмом», а та-
кож продуктові набори. 

Для присутніх прозвучали 
пісні у виконанні Олексія Дан-
чука і народного аматорського 
хору «Надія» під керівництвом 
Анатолія Пузира. 

Радіслав Кокодзей

ДЕНЬ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ

НОВИНИ



ГОРОСКОП 
Овен

Сприятливий період для того, щоб почати щось 
нове. Правда, перед цим варто переконатися, що у 
вас є однодумці і люди, які допоможуть у разі чого. 
На початку жовтня ймовірні зустрічі зі старими дру-
зями, до яких ви не будете готові. Вони змінять ваше 
життя.

Телець
Розбіжності і небажання йти на поступки можуть 

породити конфлікти у вашій родині. Вам доведеться 
виступати миротворцем, інакше конфлікт виявиться 
затяжним. Фінансове становище дещо похитнеться. 
Можуть терміново знадобитися гроші, які взяти ніде. 
Єдиний вихід – кредит у банку.

Близнюки
У тих, хто хворий, настане полегшення. Хто за-

груз у боргах – отримає велику суму грошей. А хто 
був нещасливий у любові, нарешті знайде своє щас-
тя. Це прекрасний час, який подарує практично всім 
представникам знака хороші новини. Головне – вмі-
ти їм радіти.

Рак
Постарайтеся знайти творчий підхід для вирі-

шення завдань, які поставить перед вами керівни-
цтво. Будьте готові до того, що на них доведеться 
витратити чимало часу. Варто бути акуратним тим, 
кому належить у цей період підписання важливих 
паперів.

Лев
У цей період вам варто побоюватися незручних 

ситуацій. А їх буде достатньо! Спробуйте посміятися 
разом з іншими, щоб скинути напругу. Непростий 
час для тих, хто працює з людьми. Настрій буде за-
лишати бажати кращого, тож ввічливістю ви відріз-
нятися не будете.

Діва
Час вирішувати побутові питання. Саме зараз 

можна насідати на свою половинку і просити про 
ті послуги, від яких раніше відмахувались. Період, 
ідеальний для зміни місця проживання, ремонту. 
Не пошкодуйте на це грошей. Трохи пізніше у вас 
з’явиться непоганий шанс заробити!

Терези
Гроші будуть текти до вас рікою, але так само 

швидко ви будете їх витрачати. Не переживайте 
через те, що фінанси не затримуються. Так треба. 
Оптимізму вам буде не позичати в цей період. Поді-
літься ним зі своєю сім’єю. Один з ваших домочадців 
потребує підтримки.

Скорпіон
Тривоги і хвилювання можуть очікувати вас через 

ситуацію, в яку потрапить ваша близька людина. Але 
для того, щоб допомогти їй, вам потрібно залишати-
ся холоднокровними. Період для вас видасться не-
простим, тож постарайтеся знайти можливість від-
почити і набратися сил.

Стрілець
Активізуються ваші недоброзичливці. Про вас 

можуть поповзти неприємні чутки. Краща реак-
ція – повне ігнорування. Закохані Стрільці за-
будуть про все на світі. На жаль, і про роботу теж. 
Будьте напоготові, інакше маєте всі шанси виле-
тіти з хорошого місця.

Козеріг
Ви ризикуєте потрапити під вплив іншої люди-

ни. Просіть поради і приймайте допомогу тільки від 
близьких людей. Козерогам зі слабким серцем кра-
ще кілька днів провести в тиші і спокої. Особливо це 
стосується 27 і 28 вересня. Пожалійте себе!

Водолій
У вас накопичилася безліч дрібних і, на перший 

погляд, неважливих справ. Щоб вони в один пре-
красний момент не звалилися на вашу голову, за-
йміться ними зараз. Ви розвинете небувалу актив-
ність. Скористайтеся цим і для вирішення робочих 
питань. В якості винагороди вас чекає премія.

Риби
Вам категорично не можна зараз сидіти вдома! 

Відвідуйте заходи, ходіть у театри, не відмовляйтеся 
від зустрічей з друзями. Зірки попереджають: велика 
ймовірність зустріти супутника життя! Період трав-
монебезпечний, тож будьте обережні і відмовтеся від 
активних видів спорту.
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Замовлення 

ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ

У ПРИВАТНИЙ ПРИТУЛОК 
ДЛЯ БЕЗДОМНИХ ТВАРИН 

ПОТРІБЕН СПІВРОБІТНИК 
ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ТВАРИНАМИ
Графік роботи: 6 днів на тиждень 
З 9:00 ДО 17:00. З/П 2000 ГРН.

Тел.: (093) 636-96-06; 
         (098) 177-84-34

Втрачений студентський кви-
ток КВ 106094248, виданий 
01.09.2015 р. Національним ме-
дичним університетом ім. О.О. 
Богомольця Кушнірчук Каріні 
Олегівні, вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток № 002533 
від 27.06.2002 р., виданий Києво-Свято-
шинським РВК Ващенку Костянтину 
Олеговичу, вважати недійсним.

НА ЗАЛІЗНИЧНУ СТАНЦІЮ «БОЯРКА» 
ПОТРІБНІ ПРИБИРАЛЬНИКИ 

приміщень та прилеглої території З/П – 2300 ГРН.
ГАРАНТУЄМО:

• офіційне працевлаштування;
• повний соціальний пакет;
• вчасну та стабільну виплату заробітної плати;
• медичне страхування, лікування у галузевих лікарнях;
• безкоштовний проїзд залізничним транспортом.

ЗВЕРТАТИСЬ ДО АДМІНІСТРАЦІЇ СТАНЦІЇ «БОЯРКА» 
(ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 1), ТЕЛ.: (067)-981-48-66,

Громадянка Фомкіна Євгенія Кирилівна, 
1940 року народження, впродовж багатьох років          
займається шахрайством, входить у довіру до                                                                                                         
людей похилого віку і, обіцяючи їм допомогу в 
отриманні житла, видурює у них великі суми грошей.

Людей, відносно яких Фомкіна Є. К. вчини-
ла шахрайство, прошу звернутися до адвоката             
Чевгуза Віктора Степановича за телефонами: 

(044) 22-32-094; (067) 404-11-85.
Усім потерпілим надам правову допомогу                

безкоштовно.
Адвокат Чевгуз В. С.

РОЗШУКУЮТЬСЯ ЖЕРТВИ ШАХРАЙКИ

РЕМОНТ ПОКРІВЛІ
шифер, руберойд, балкони, 
квартири, гаражі, ангари

договір, гарантія
готівковий/безготівковий 

розрахунок
(068) 833-96-63

Одна із традицій Боярської ЗОШ № 1 – проведення осіннього свята квітів                                                  
«Україна – мій духмяний дивосвіт!»

Головна тема цьогорічного свята – 25 років Незалежності України. Учні 5-11 класів школи взяли участь 
також у квітковому флешмобі, який підготувала вчитель малювання Олена Мельник. 

ФОТОФАКТ

УКРАЇНА – МІЙ ДУХМЯНИЙ ДИВОСВІТ

ЧИСТИМО КОЛОДЯЗІ МЕХАНІЗОВАНИМ СПОСОБОМ НА ВІДМІННО!
Тел.: (067) 339-65-04, (050) 87-36-330, (097) 684-59-47


