
Продовження на стор. 2

СЛОВО МЕРА

№ 2 (309) 20 січня 2017

Підвищення тарифів на про-
їзд автотранспортом, яке без по-
передження відбулось 15 січня, 
шокувало жителів Боярки. Від 
трьох до п’яти гривень підвищи-
лась вартість проїзду на примісь-
ких маршрутах по Боярці. Щоб 
потрапити з нової до старої час-
тини Боярки, потрібно витратити 
10 грн. Доїхати до Києва тепер 
коштує 15-16 грн.

Такий крок автоперевізни-
ків боляче вдарив по кишенях 
пересічних боярчан, адже за 
новим тарифом потрібно пла-
тити вже сьогодні і школяру, і 
студенту, і пенсіонеру.

Люди обурюються, звину-
вачують усіх та все, а особливо 
перевізників та владу. 

ХТО ВИНЕН І ЩО РОБИТИ?
Це питання розглядалось 

17 січня під час відкритого за-
сідання транспортної комісії 
при виконавчому комітеті Бо-
ярської міської ради.

На засідання запросили 
представників компаній-пере-
візників, які працюють на тери-
торії Боярки. Зустріч відбулась 
у фойє Боярської міської ради, 
її учасниками стали також чис-
ленні представники громади 
міста. 

Атмосфера під час засідан-
ня, а особливо на його початку, 
була вибуховою. Люди нарешті 
побачили «винуватців» подо-
рожчання проїзду і скористали-
ся нагодою сказати їм все, що 
вони про них думають.

Перевізники трималися 
впевнено і відстоювали свої по-
зиції. На їхню думку, підвищен-
ня тарифів – процес закономір-
ний та об’єктивний. Головною 
причиною стало підвищення 
мінімальної заробітної плати 
та, відповідно, нарахувань. Під-
вищення курсу долара вплину-
ло на вартість автозапчастин, а 
ціна на пальне також є суттє-
вою складовою тарифу. На ви-
могу членів транспортної комі-
сії перевізники обіцяли надати 
детальне обґрунтування зміни 
тарифів.

Голова транспортної ко-
місії – заступник міського 
голови Віталій Мазурець про-
коментував ситуацію: «Авто-
перевізники керуються по-
становою Кабінету міністрів                                                       
№ 240 від 25 березня 2015 року, 
згідно з якою вилучено норму 
про те, що органи державної 

виконавчої влади та виконавчі 
органи місцевих рад встанов-
люють тарифи на перевезення 
пасажирів і багажу автобусами, 
які працюють у звичайному 
режимі руху, в приміському, 
міжміському та внутрішньо-
обласному сполученні. Тепер 
перевізники самостійно ви-
значають вартість проїзду. Тож 
місцева влада жодним чином 
не впливає на ціноутворення 
пасажирських перевезень на 
приміських маршрутах. Якщо 
говорити про місто – ціна про-
їзду на міських маршрутах № 
1, 3, 4 залишилась незмінною –                                                   
3 грн., оскільки це прописано в 
договорі з перевізником – пе-
реможцем конкурсу на кон-
кретному маршруті».

СИТУАЦІЯ БЕЗВИХІДНА?
Не зовсім. Юрист, громад-

ський інспектор з безпеки на 
транспорті з сусіднього міста 
Вишневого Вадим Пастушенко 
вважає, що корисним буде за-
стосування антимонопольно-
го законодавства: «Хоч це і не 
очевидно, але навіть за наяв-
ності багатьох перевізників та 
маршрутів у місті, кожен із пе-
ревізників може бути визнаний 
монополістом. Згідно з визна-
ченням, монополіст – той, хто 
не зазнає значної конкуренції 
внаслідок обмеженості можли-
востей доступу інших суб’єктів 
господарювання щодо збуту то-
варів, наявності бар’єрів для до-
ступу на ринок інших суб’єктів 
господарювання, наявності 
пільг чи інших обставин.

Доступ на ринок перевезень 
обмежений ліцензією та кон-
курсним відбором, тому збу-
вати свій товар (перевезення) 
кожен із перевізників може, не 
побоюючись конкуренції.

Якби існувала конкуренція 
(тобто коли будь-хто міг би пе-
ревозити на їх маршруті паса-
жирів), то й ціна проїзду була 
б конкурентною, знайшли б 
золоту середину між можливос-
тями пасажирів та апетитами 
перевізника. А оскільки конку-
ренція відсутня, то ціна дикту-
ється тільки апетитами перевіз-
ника».

На думку багатьох активіс-
тів, із підвищенням тарифів на 
проїзд може боротися Антимо-
нопольний комітет, якщо зму-
сити його виконати свою робо-
ту – припинити зловживання 
монопольним становищем пе-

Вважаю, що торік нам вдалося зробити хоч і не все заплановане, 
але досить багато. Хочу наголосити, що місту вперше вдалося нала-
годити плідну співпрацю з Києво-Святошинською районною та Київ-
ською обласною державними адміністраціями та радами. За рахунок 
субвенцій з району, області та державного рівня місто отримало до-
даткових коштів фактично у розмірі ще одного міського бюджету. 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА 
ОЛЕКСАНДР ЗАРУБІН:
«МІСТО ОТРИМАЛО 
ПОТУЖНУ ПІДТРИМКУ»

У результаті ми маємо нові 
дороги, тротуари, спортивні 
майданчики, реконструкцію та 
утеплення будівель.

Можу повідомити, що на 2017 
рік заплановано ще більшу під-
тримку Боярки з бюджетів вищо-
го рівня. У найближчий час ми 
ознайомимо жителів з планами 
на цей рік. Також відбудеться де-
тальний звіт про роботу міського 
голови та міської влади. 

А зараз хочу ознайомити чи-
тачів «Боярка-інформ» з перелі-
ком робіт, виконаних впродовж 
2016 року за рахунок міського 
бюджету та бюджетів вищого 
рівня.

І принагідно хочу подякува-
ти керівникам району та області 
за підтримку, а також усім, хто 
долучився до виконання всіх 
робіт.

ПОЛІТИКА ТА ЕКОНОМІКА ПЕРЕВІЗНИКІВ
ревізників та застосувати відпо-
відне покарання до винних осіб.

«МИ ЗАЙМАЄМОСЯ БІЗНЕСОМ, 
А НЕ БЛАГОДІЙНИЦТВОМ»

Перевізники нагадали при-
сутнім про перевезення піль-
гових категорій населення, 
яке фактично лягає на їх плечі. 
Адже держава, яка має відшко-
довувати проїзд пільговиків, 
фактично цього не робить. За-
питання пересічних боярчан 
щодо грубості та хамства водіїв, 
які відмовляються перевозити 
пасажирів пільгових категорій, 
так і залишились риторични-
ми. Без відповіді залишились і 
звинувачення на адресу пере-
візників щодо брудних та об-
шарпаних маршруток, водіїв, 
які розмовляють по мобільному 
телефону чи навіть курять під 
час руху.

Загальну думку перевізників 
висловила Ганна Поліщук – пред-
ставник маршруту № 742: «Для 
вас підвищення тарифів – це 
політика, а для нас – економіка. 
Ми не займаємось благодійністю, 
ми займаємось бізнесом, який 
вимагає від нас значних капіта-
ловкладень».

Боярський перевізник 
Марія Мазуркевич, підпри-
ємство якої обслуговує міські 
маршрути № 1, 4, міжміські –                                 
№ 825 та 812, а також соціаль-
ний маршрут прокоментувала 
газеті «Боярка-інформ» причи-
ну підвищення тарифів: «Осно-
вна причина – підвищення 
мінімальної заробітної плати з 
1700 до 3200 грн. Аванс та по-
датки потрібно сплатити вже 
20 числа, а грошей на це взяти 
ніде. Для мене це катастрофіч-
на сума. На наших маршрутах 
працює 40 водіїв. І нам, і водіям 
потрібно і самим жити, і забез-
печувати родини. Підвищен-
ня тарифів стало вимушеним 
кроком. Ми стільки коштів вже 
вклали в цей бізнес, просто так 
залишити його не можемо». 
НА РОБОТУ ПІШКИ ТА ЕЛЕКТРИЧКОЮ

Думки жителів Боярки щодо 
підвищення вартості проїзду 
однозначні:

Людмила, 55 років: «Для 
мене – це фінансова катастро-
фа. Я – пенсіонерка, мій мо-
лодший син – студент, якому 
щодня я маю дати 40 грн. на до-
рогу. Сама ходжу пішки, але за 
що нам жити?»

Олеся, 44 роки: «Працюю 
в Києві. Донька-студентка на-
вчається в Києві. Зручної елек-
трички, щоб доїхати до роботи 
немає, маршруткою, однознач-
но, зручніше. Ціну підняли 
суттєво. Наші транспортні ви-
датки зросли: з 700 до 900 грн. 
на місяць для мене, з 600 до 800 
грн. для доньки. Тепер нам до-
ведеться витрачати більше часу 
на електричку, вартість проїзду 
нею поки що 8 грн. в один кі-
нець».

РОЗШУКУЄТЬСЯ ВИХІД ІЗ СИТУАЦІЇ
Коментар секретаря Бо-

ярської міської ради Олексія 
Скринника:

«Категорична відмова пе-
ревізників переглянути підви-
щення тарифів у сторону змен-

шення змушує шукати шляхів 
впливу на цю ситуацію. На мою 
думку, слід створити два екс-
прес-маршрути від Боярки до 
Теремків та до Святошина чи 
Академмістечка. Це дозволило 
б зняти соціальну напругу, а 
перевізники шукали б своїх па-
сажирів, створюючи для цього 
відповідні умови.

Під час засідання тран-
спортної комісії озвучувалась 
інформація про те, що водії 
спочатку сплачують власнику 
маршруту певні кошти, потім 
купують пальне, а решту заби-
рають собі. За таких умов водій 
не думає про те, щоб перевезти 
пасажирів з 14 пільгових кате-
горій, прописаних у законі.

Ситуація може вийти з-під 
контролю і призвести до со-
ціального вибуху, якщо пере-
візники і надалі будуть підви-
щувати тарифи монопольною 
змовою».

За результатами робо-
ти транспортної комісії було            
прийнято такі рішення:

1. Звернутись до Київської 
обласної державної адміністра-
ції про порушення умов догово-
ру про організацію перевезень 
пасажирів на автобусних марш-
рутах;

2. Інформувати Антимоно-
польний комітет України про 
створення перевізниками мо-

нополії на ринку послуг з пере-
везення пасажирів;

3. Створення альтернатив-
них маршрутів, які конкуру-
ватимуть з перевізниками, що 
нині обслуговують приміські 
маршрути;

4. Запропонувати перевізни-
кам організувати відстій тран-
спортних засобів поза межами 
жилої зони м. Боярка;

5. Звернутися до Укртран-
сбезпеки із вимогою проведен-
ня перевірки діяльності переві-
зників з метою документування 
численних порушень законо-
давства про автомобільний 
транспорт;

6. Звернутися до перевізни-
ків з проханням надати еконо-
мічне обґрунтування підвищен-
ня тарифів на проїзд;

7. Звернутися до Києво-
Святошинської райдержадмі-
ністрації з приводу створен-
ня районного комунального 
підприємства автомобільного 
транспорту, а також розгляну-
ти можливість створення тран-
спортного комунального під-
приємства в м. Боярка.

А поки що маршрутні таксі 
ходять до Києва напівпорожні, 
електропоїзди працюють зі зна-
чним навантаженням, а бояр-
чани стараються ходити пішки, 
доки шок мине та, можливо, 
нові зарплати отримають.
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КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ» ПОВІДОМЛЯЄ:
У січні працівники КП «Бояр-

ка-Водоканал» ліквідували аварії 
на місцевих мережах холодного 
водозабезпечення за адресами: 
вул. Дєжньова, 5 (2 аварії), Кібен-
ка (2 аварії), Вокзальна – 1 сверд-
ловина (підготовлено).

Замінено насоси на сверд-
ловинах № 17 (с. Забір’я) та                       
№ 8 (Київський підйом).

Тривають роботи щодо під-
готовки заявок на обладнання 
та інструмент на 2017 рік.

На підставі рішення виконавчого комітету Боярської міської ради 
№ 26/4 від 12.05.2016 року, керуючись пп. 2 п. б. ст. 28 Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в Україні» та затверджених розра-
хунків для надання послуг з вивозу стоків споживачам приватного 
сектора і підприємствам, які не мають центральної каналізаційної 
системи, встановлено вартість одного виїзду асенізаційного автомо-
біля підприємства об’ємом 3,8 м3:

для населення – 316 грн. 86 коп.;
для бюджетних підприємств – 352 грн. 07 коп.;
для комерційних підприємств – 440 грн. 09 коп.;
вартість очистки 1 м3 стоків іншим споживачам при вивезенні 

власним транспортом – 20 грн. 66 коп.
Вартість одного талону для вивезення стоків становить:
при об’ємі       3,6 м3 – 74 грн. 38 коп.;
  3,8 м3 – 78 грн. 51 коп.;
  5,0 м3 – 103 грн. 30 коп.;
  8,0 м3 – 165 грн. 28 коп.;
  10,0 м3 – 206 грн. 60 коп. 

КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ» ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
• Електрозварювальника 4, 5 розряду
• Слюсаря АВР 4, 5 розряду.

НАШІ ПОСЛУГИ

Види  послуг населення, 
грн

бюджет, 
грн. 

інші 
грн.

Технічні умови щодо автономного 
опалення квартири, приміщення

211 217 245

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

262 310 310

Виконання робіт по відключенню 
квартири, приміщення від системи 
централізовагого опалення будинку ( 1 
стояк)

Згідно з
кошторисом 

Згідно з
кошторисом 

Згідно з
кошторисом 

Виконання робіт по складанню 
кошторисної документації

10% 
відносно 
вартості 
від ціни 
кошторису

10% 
відносно 
вартості 
від ціни 
кошторису

10% відносно 
вартості 
від ціни 
кошторису

Викопіювання з поверхового плану квартир 68

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

20,00
84,00
84,00

35,00
86,00
86,00

40,00
112,00
112,00

Попереднє погодження на перепланування, 
переобладнання квартир, приміщень, 
утеплення будинків (квартир, приміщень) 

180 209 209

 Рішенням виконавчого комітету Боярської міської ради від 11.08.2016 року 
№ 47/5 затверджені

тарифи на платні комунальні послуги, що не входять до переліку ро-
біт і послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій

5-6 січня 2017 року проводи-
лися роботи щодо ліквідації ава-
рії трубопроводу централізовано-
го теплопостачання від котельні 
«Новозбудова» (вул. Соборності); 
перекривалися житлові будинки 
по вул. Білогородській, 27; Мо-
лодіжній, 76; 72-а; роботи прово-
дилися цілодобово. 

11 січня 2017 року з 9:30 до 
16:00 були перекриті будинки по 
вул. Лінійній, 28, 30; Сєдова, 9, 11, 
13; Молодіжній, 69, 77 для про-
ведення аварійних робіт на магі-
стральному трубопроводі. На да-
ний час робота котельні стабільна.

У період 6-15 січня 2017 року 
котельня «Космос» працювала в ре-
жимі наявності пориву траси цен-
тралізованого теплопостачання, що 
призвело до тимчасового порушен-
ня циркуляції теплоносія та утво-
рення повітряних пробок у будин-
кових системах опалення, особливо 
9-ти поверхових будинків.

У процесі ліквідації аварії 
було перекладено близько 300 м 
погонних труб теплопостачання.

Станом на 16 січня 2017 
року робота котельні «Космос» 
стабілізована; працівники КП 
«БГВУЖКГ» продовжують лік-
відації наслідків аварії: запуск 
внутрішньобудинкових мереж, 
прогон стояків, ліквідацію по-
вітряних пробок у системах 
опалення. 

Працівники дільниці благоустрою в першу половину січня 2017 року:
• проводили роботу щодо забезпечення належного стану доріг, 

тротуарів (чистка від снігу, посипка піщано-соляною сумішшю); 
використано 95 т посипочного матеріалу;

• забезпечено проведення заходів зі святкування Новорічних та 
Різдвянних свят, Водохрещення;

• продовжуються роботи щодо заміни вуличного освітлення на 
LED ліхтарі (вул. Незалежності – 20 шт.);

• введено в експлуатацію світлофор на перехресті вул. Білого-
родська – вул. П. Сагайдачного;

• організовано роботу з вивезення ялинок від контейнерних 
майданчиків.

КП «БГВУЖКГ» звертається до громадян з проханням окремо 
складати ялинки та не допускати скидання сміття на них.

КП «БГВУЖКГ» ІНФОРМУЄ:

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ!
Просимо своєчасно надавати до аварійно-диспетчерської 

служби управління за тел.: 40-357 інформацію щодо стану опа-
лення квартир для прийняття заходів щодо усунення недоліків. 

Сподіваємося на Ваше розуміння.

ТЕПЛОТРАСИ 
ПОТРЕБУЮТЬ 
КАПІТАЛЬНОГО 
РЕМОНТУ

Зважаючи на погодні умови, ще 
раз нагадуємо про Правила благо-
устрою, що діють у нашому місті. 

Відповідно до Правил бла-
гоустрою території міста Бояр-
ка, підприємства, установи та 
організації, фізичні особи - під-
приємці у сфері благоустрою 
міста зобов’язані в зимовий пе-
ріод своєчасно очищати їх від 
снігу, посипати протиковзними 
матеріалами місця своєї діяль-
ності (стаціонарні об’єкти тор-
гівлі та побутових послуг, кіос-
ки, павільйони, лотки, столики, 
автомобілі та інші).

Роботи з прибирання снігу 
та льоду суб’єкти у сфері бла-
гоустрою зобов’язані розпо-
чинати з настанням снігопаду. 
Очищенню від снігу, в першу 
чергу, підлягають тротуари, те-
риторії, прилеглі до торговель-
них центрів, об’єктів побутового 
обслуговування, громадського 
харчування, магазинів, ринків 
та інших об’єктів торгівлі на від-
стані 50 метрів навколо них, а 
також палаток, рундуків, кіосків, 
інших об’єктів виносної/вулич-
ної торгівлі на відстані 25 метрів 
навколо них. Функція очищен-
ня від снігу покладається на 
суб’єкти господарювання, що 
експлуатують вказані об’єкти.

Забороняється сколювати 
лід на тротуарах, вимощених 
фігурними елементами. При 
переміщенні снігу з тротуару на 
проїзну частину вулиці чи доро-
ги для його механізованого ви-
далення снігові вали розміщу-
ються на відстані не більше ніж 
1 м від бордюру. Формування 
снігових валів не допускаєть-
ся на перехрестях, пішохідних 
доріжках, місцях для зупинки 
маршрутних транспортних за-
собів, місцях для паркування, в 
місцях в’їзду у двори і на внут-
рішньоквартальній території, 
а також на територіях зелених 
насаджень, на решітках зливо-
вих колодязів. 

Під час ожеледиці необхідно 
посипати тротуари, переходи 
через вулиці, місця для зупинки 
маршрутних транспортних за-
собів, спуски, підйоми речови-
нами, що виключають ковзан-
ня. При таненні снігу та льоду 
мокрий сніг, пісок та бруд ви-
чищають.

Балансоутримувачі або 
особи, які утримують відпо-
відні території за договором, 
зобов’язані:

• мати власний необхідний 
для прибирання снігу і льоду 
ручний інвентар (лопати мета-
леві або дерев’яні, мітли, льодо-
руби);

• мати достатній запас ма-
теріалу для посипання (пісок, 
шлак) для своєчасного прове-
дення протиожеледних заходів;

• для запобігання накату 
прибирати сніг негайно, з по-
чатку снігопаду.

З текстом Правил благо-
устрою можна ознайомитися 
на сайті Боярської міської ради: 
www.boyarka-inform.com/pab_inf.html.

Як повідомив «Боярка-ін-
форм» командир ГФ «Бояр-
ський міський патруль» Во-
лодимир Макаров, з початку 
2017 року вже було поперед-
жено 9 громадян – жителів 
приватного сектора, які не 
прибрали сніг на тротуарах, у 
межах домоволодінь. Також 
було складено 4 адмінпрото-
коли на приватних підприєм-
ців: два – в межах площі Ми-
хайлівської та ще два по вул. 
Білогородській 27 та 43. 

Проведено бесіди з відпо-
відальними працівниками, які 
обслуговують комунально-жит-
ловий фонд міста. Їх було по-
переджено про відповідальність 
щодо своїх функціональних 
обов’язків з утримання в належ-
ному стані сміттєвих майданчи-
ків, очищення закріпленої те-
риторії від снігу, а також вжиття 
протиожеледних заходів. 

ДОТРИМУЙТЕСЬ 
ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЮ

 ЗА КОШТИ З МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ:
Придбано та встановлено фільтр 

для очистки води в ДНЗ «Берізка»;
Проведено реконструкцію 

семи котелень у ДНЗ; 
Проведено капітальний ре-

монт тепломережі по вул. Сєдо-
ва із трубопроводів гарячоката-
них з утепленням труболітом;

Проведено капітальний ре-
монт ввідного електричного ка-
белю від ТП-573 до будинку по 
вул. Сєдова, 13;

Здійснено капітальний ре-
монт покрівлі за адресами:

• вул. Є. Коновальця, 23 та 26;
• вул. Б. Хмельницького, 113;
• вул. Незалежності, 10; 
• вул. Гоголя, 78;

Проведено реконструкцію 
системи газопостачання топкової 
гуртожитку по вул. Франка, 104;

Проведено капітальний ре-
монт ліфта по вул. Сєдова, 9;

Здійснено монтаж зовніш-
нього освітлення пішохідних 
переходів;

Проведено капітальний ре-
монт вул. Т. Шевченка; 

Придбано та встановлено два 
спортивні майданчики з тренажер-
ним обладнанням за адресами:

• вул. Білогородська, 51 та по 
пров. Волинському; 

Встановлено тренажерне 
обладнання у загальноосвітніх 
закладах міста за адресами: 

• вул. Лисенка, 11/23, ЗОШ № 1; 
• вул. М.Грушевського, 49, 

ЗОШ № 2;
• вул. Сагайдачного, 62, 

ЗОШ № 3; 
• вул. Шкільна, 28, ЗОШ №4; 
• вул. Б. Хмельницького, 

ЗОШ № 5; 
• вул. Сєдова, 7, Боярський 

НВК «Гімназія – ЗОШ І ст.»;
Проведено реконструкцію ву-

личного освітлення по місту, а саме:
• здійснено придбання та замі-

нено світлодіодні світильники ву-
личного типу в кількості 650 шт.;

• проведено капітальний ре-
монт (технічне переоснащення) 
вуличного освітлення;

• виготовлено проект на нове 
будівництво вуличного освітлення;

• проведено капітальне бу-
дівництво освітлення в парку 
ім. Шевченка;

Здійснено отримання доз-
волу на користування надрами 
з метою видобування питних 
підземних вод ділянок «Забір’я» 
та м. Боярка;

Придбано основні засоби, 
обладнання та прилади для по-
треб КП «Боярка-Водоканал» 
(у т. ч. перетворювачі часто-
ти, насосного обладнання для 
свердловин, лабораторного об-
ладнання та приладів, конден-
саторні установки, мийка висо-
кого тиску);

Проведено капітальний ремонт 
огорожі на міському кладовищі;

Здійснено капітальний ре-
монт вхідної групи на міському 
кладовищі;

Проведено капітальний ре-
монт воріт та хвіртки на місько-
му кладовищі;

Будівництво нових світло-
форних об’єктів за адресами: 

• перетин вул. Т. Шевченка – 
вул. Тарасівська; 

• вул. Білогородська – вул. 
Соборності; 

• вул. Білогородська – вул. П. 
Сагайдачного. 

Придбано техніку для потреб 
комунальних підприємств:

КП «БГВУЖКГ»
• автогідропідіймач ВІПО-

12Т на шасі ГАЗ-А22R35;
• автомобіль «Ланос-Пікап» 

з газобалонним обладнанням;
• навантажувач AVANT 528;
• додаткове обладнання до 

AVANT 528;
• екскаватор-навантажувач 

JCB4CX;
КП «Боярка-Водоканал»

• екскаватор-навантажувач 
JCB3СХ CONTRACTOR;

• автомобіль ГАЗЕЛЬ подо-

вжений (Некст-Дует);
• машина Вакуумна                               

КО-503-В-11.
ЗА КОШТИ З РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ:

Проведено капітальний ре-
монт приміщень (утеплення фа-
саду будівлі та заміна вікон): ДНЗ 
«Даринка», Боярська ДЮСШ, 
Боярська дитяча бібліотека. 

Проведено капітальний ре-
монт нової групи дитячого са-
дочку «Казка» для дітей з особ-
ливими потребами;

Здійснено капітальний ре-
монт покрівлі, реконструкцію 
огорожі у ДНЗ «Даринка»; 

Проведено заміну вікон у 
житлових будинках,

Проведено капітальний ре-
монт доріг – вул. Київська; 

Проведено капітальний ре-
монт тротуару за адресами:

• вул. Київська;
• вул. Т. Шевченка;
• вул. М. Грушевського;
• вул. Молодіжна;

Здійснено будівництво спор-
тивних майданчиків:

• по вул. Лінійній, 28;
• по вул. Молодіжній, 5-б 

(стадіон);
Придбані ігрові комплекси.
Збільшено кількість дитячих 

ігрових майданчиків (10 шт.).
Придбана техніка для потреб 

КП «БГВУЖКГ»:
• сміттєвіз із боковим заван-

таженням СБМ-303/2 на шасі 
МАЗ-4571;

• сміттєвіз із заднім заван-
таженням СБМ-303/1 на шасі 
МАЗ-4571.
ЗА КОШТИ З ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ:

Проведено капітальний ре-
монт приміщень (утеплення 
фасаду будівлі та заміна вікон): 
ДНЗ «Берізка», ДНЗ «Іскорка». 

Проведено капітальний ре-
монт доріг за адресами: 

• вул. Садова 
ЗА КОШТИ 3 ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ:

Проведено капітальний ре-
монт приміщення КП «Банно-
оздоровчий комплекс». 

Продовження зі стор. 1
«МІСТО ОТРИМАЛО ПОТУЖНУ ПІДТРИМКУ»
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З метою створення спри-
ятливих умов, спрямованих на 
спрощення доступу громадян 
до адміністративних послуг 
щодо державної реєстрації на-
родження дитини, на виконан-
ня наказу Міністерства юстиції 
України від 26.08.2015 № 1593/5 
«Деякі питання організації ро-
боти відділів державної реє-
страції актів цивільного стану, 
пов’язаної з державною реє-
страцією народження дитини» 
з 16 березня 2016 року у Киє-
во-Святошинському районно-
му відділі державної реєстрації 
актів цивільного стану Голов-
ного територіального управлін-
ня юстиції у Київській області 
запроваджено послугу щодо 
прийому заяв про державну 
реєстрацію народження та вру-
чення свідоцтв безпосередньо в 
пологовому будинку Централь-
ної районної лікарні Києво-
Святошинського району Київ-
ської області, що в місті Боярка 
по вул. Соборності, 51.

Ця послуга є абсолютно без-
коштовною. 

Для проведення державної 
реєстрації народження необ-
хідно надати відповідні доку-
менти:

• медичне свідоцтво про на-
родження дитини (форма № 
103/0), що видається закладами 

охорони здоров’я, де прийма-
ються пологи;

• паспорти або паспортні до-
кументи обох батьків, що по-
свідчують їх особу;

• документ, який є підставою 
для внесення відомостей про 
батька дитини (свідоцтво про 
шлюб, спільна заява батька та 
матері дитини, заява матері). 

Починаючи з 16 березня 
2016 року Києво-Святошин-
ським районним відділом 
державної реєстрації актів ци-
вільного стану Головного тери-
торіального управління юстиції 
у Київській області проведена 
державна реєстрація народжен-
ня дитини та видані свідоцтва 
про народження безпосередньо 
у закладах охорони здоров’я 505 
особам. 

Відповідно до статті 6 За-
кону України «Про свободу 
пересування та вільний вибір 
місця проживання в Україні», 
за бажанням батьків чи одного 
з них документи для реєстрації 
місця проживання дитини мо-
жуть бути подані також орга-
нам державної реєстрації актів 
цивільного стану під час про-
ведення державної реєстрації 
народження дитини. 

Для реєстрації місця прожи-
вання новонародженої дитини 
подаються документи:

• заява встановленого зразка;
•  свідоцтво про народження;
• квитанція про сплату адмі-

ністративного збору;
• паспорти або паспортні до-

кументи, що посвідчують особи 
батьків, та їх копії.

Органи державної реєстра-
ції актів цивільного стану в 
порядку, встановленому Кабі-
нетом Міністрів України, на-
правляють зазначені документи 
органам реєстрації для реєстра-
ції місця проживання новона-
родженої дитини. 

Тетяна Рубанік, 
начальник Києво-Святошин-

ського районного відділу 
державної реєстрації актів 
цивільного стану Головного 

територіального управління 
юстиції у Київськвй області

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ НАРОДЖЕННЯ ТА МІСЦЯ 
ПРОЖИВАННЯ НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ В 
ПОЛОГОВОМУ БУДИНКУ

Хочу висловити величез-
ну подяку депутату Боярської 
міської ради та волонтеру Лю-
бові Степанівні Лавріненко за 
її увагу, чуйність та безвідмов-
ність у вирішенні житлових 
проблем. Вона постійно знахо-
диться на зв’язку і в будь-який 
момент згодна зустрітися та 
підказати оптимальне рішення. 
Це – перший депутат, який без 
відмовок береться за справу.

Також хочу подякувати за 
гарну та злагоджену роботу 

працівникам бібліотеки для до-
рослих, що по вул. Молодіжній, 
77. Вони допоможуть підібрати 
цікаву книгу чи запропонувати 
нові цікаві книги, завжди при-
вітні та уважні.

Вітаю всіх з Новим 2017 ро-
ком і бажаю залишатися таки-
ми, якими вони є. Нехай цей 
рік принесе тільки позитивні 
емоції, міцне здоров’я та добро-
бут, кар’єрне підвищення.
Наталя Петриченко, боярчанка

ЛИСТ У РЕДАКЦІЮ

18 січня у приміщенні ЦСПР 
відбулася зустріч-нарада пред-
ставників комунальних підпри-
ємств міста, ДНЗ, виконавчого 
комітету Боярської міської ради 
щодо впровадження електрон-
них торгів ProZorro. У зустрічі 
взяли участь заступник міського 
голови Тетяна Кочкова, началь-
ник відділу фінансів, економіч-
ного розвитку та торгівлі Наталія 
Мусієнко, представник департа-
менту з розвитку державних за-
купівель Ганна Малькова та ГО 
«Контактер» Ігор Коцар. 

До недавнього часу в Україні 
працювала нормативно-право-
ва та інституційна база, що ре-
гулювала «паперові» процедури 
державних закупівель. Однак, 
як свідчить практика, формаль-
на відповідність українського 
законодавства не гарантувала 
прозорих, ефективних і спра-
ведливих процедур закупівель, 
а також не сприяла вирішенню 
найголовнішої проблеми у сфе-
рі державних закупівель – ви-
коріненню системної коруп-
ції. Тому нашою державою був 
взятий курс на реформування 
державних закупівель шляхом 
запровадження в тому числі 
системи електронних торгів. 

Система електронних заку-

півель вже активно впроваджу-
ється в комунальних підпри-
ємствах нашого міста, завдяки 
чому вдалося зекономити нема-
лі бюджетні кошти. Цю систему 
запроваджено в дитячих садках, 
зокрема, на закупівлю харчу-
вання, меблів тощо. 

У присутніх виникали пи-
тання, оскільки закупівля това-
рів до 3 тис. грн. здійснювалася 
за прямими договорами. Фахів-
ці міськвиконкому та департа-
менту намагалися дати фахові 
відповіді та консультації. Тож 
передусім кожен дитячий садок 
має скласти свій план закупі-
вель — річний план, додаток 
до річного плану та зміни до 
них, які безоплатно оприлюд-
нюються на веб-порталі Упо-
вноваженого органу з питань 
закупівель протягом п’яти днів 
з дня їх затвердження. Допоки 
електронні закупки не здійсне-
ні і йде підготовка, можна за 
допомогою додаткової угоди 
продовжити дію попереднього 
договору на 20 % від укладеної 
суми.

У процесі обговорення було 
прийняте рішення: в короткі 
строки зробити кошторис кож-
ного дитсадка для подальшого 
створення річних планів. 

Ольга Городня

СИСТЕМА PROZORRO 
РОЗШИРЮЄ СФЕРУ ВПЛИВУ

Коментар голови правління 
ПАТ «Київоблгаз» Дмитра Дроно-
ва щодо заборгованості населен-
ня та роботи з ліквідації боргів:

«На сьогодні загальний борг 
за газ мешканців Київської об-
ласті досяг критичної суми і 
складає понад 1 мільярд гривень. 
Тому ми вирішили максималь-
но посилити заходи з ліквідації 
заборгованості. Щоденно наші 
оперативні бригади виїжджають 
у рейди по області для відклю-
чення боржників. Споживачі по-
винні розуміти, що неплатежі за 
газ ставлять під загрозу організа-
цію стабільного газопостачання 
в опалювальний сезон, оскільки 
основна частина тарифної ви-
ручки «Київоблгазу» спрямову-
ється на роботу аварійно-дис-
петчерських служб, ліквідацію 
аварійних ситуацій, проведення 
ремонтів газових мереж і т. д.

Газ – не повітря, а товар, за 
який потрібно платити. Нам, 
звісно, також неприємно від-
ключати людей від газопоста-
чання, проте це наша робота, 
ми вимушені це робити.

Хочу нагадати споживачам, 
що сума боргу понад 30 тисяч 
гривень дає законне право ком-
панії у судовому порядку на-
класти арешт на рахунки та дже-
рела доходів боржника і навіть 

конфіскувати майно. Проте ми 
завжди намагаємося йти назу-
стріч споживачам та даємо мож-
ливості для реструктуризації 
боргу і оплати його частинами. 

У боротьбі з боржниками ми 
також залучаємо Державну ви-
конавчу службу. З її допомогою 
наразі накладено арешт на май-
но, рахунки та джерела доходів 
кількох сотень боржників.

Від платіжної дисципліни 
залежить наш розвиток, наше 
майбутнє, безпека споживачів 
та розвиток сервісів. Тому хочу 
закликати наших клієнтів не 
нарощувати газові борги задля 
своєї ж безпеки.

У свою чергу «Київоблгаз» 
робить все можливе для покра-
щення рівня обслуговування 
клієнтів. Нещодавно ми від-
крили новий сучасний Центр 
обслуговування клієнтів у                                      
м. Вишневому, де можна отри-
мати широкий діапазон послуг 
в одному місці. Також ми по-
стійно розвиваємо зручні серві-
си для споживачів, такі як: Осо-
бистий кабінет, Контакт-центр, 
різні можливості для передачі 
показань лічильника та дистан-
ційного обслуговування. Все це 
заощаджує час та кошти наших 
клієнтів та робить наші взаємо-
відносини прозорими».

«КИЇВОБЛГАЗ» ПОСИЛЮЄ ЗАХОДИ 
З ВІДКЛЮЧЕННЯ БОРЖНИКІВ

На сесії Боярської міської 
ради, яка відбулась 19 грудня, 
Олексія Скринника було обрано 
секретарем ради. 

Тоді, відразу після обрання, 
Олексій Григорович повідомив 
колег-депутатів, що для ньо-

ПОРТРЕТ

ОЛЕКСІЙ СКРИННИК: 
«ПРАГНУ ОБ’ЄДНУВАТИ ДЕПУТАТІВ»

го взірцем секретаря є Ярослав 
Яник, який перебував на цій по-
саді у попередньому скликанні. 
Залишаючись простою людиною, 
він поєднував усіх депутатів, вра-
ховував їх побажання щодо ро-
боти на округах, чим заслужив 
велику повагу з боку колег. 

«Ця робота досить складна, 
за мене віддали свої голоси 18 
депутатів, тому я зроблю все, що 
від мене залежить, щоб налаго-
дити плідну співпрацю депутат-
ського корпусу, а в місті відбува-
лись позитивні перетворення.

Нині свою роботу спрямовую на 
систематизацію процесу документо-
обігу: доручень, протоколів, рішень 
тощо. Хоча головний пріоритет – 
бути для всіх однаковим, не робити 
будь-кому жодних преференцій». 

Олексій Скринник наро-
дився 15 лютого 1962 року у                           
м. Єсіль Целіноградської об-
ласті Казахської РСР. В Україні 
проживає з листопада 1963 року.

1979 р. закінчив Боярську 
середню школу № 3, а 1984-го 
здобув вищу освіту в Одеському 
вищому інженерно-морському 
училищі, інженер-механік, інже-
нер-судомеханік.

• Трудова діяльність. 1984-
1989: Чорноморське морське 
пароплавство, вахтовий механік.

• 1989-1990: Виробничо-за-
готівельна фірма «Букет Хібін», 
механік.

• 1990-1991: УкрНІТ, голов-

НАША ДОВІДКА
ний спеціаліст відділення АСП.

• 1991-1992: Мале НВП «Ін-
БіСі», головний спеціаліст від-
ділення АСП.

• 1993-1997: ТОВ «Карат-2», 
головний спеціаліст.

• 1997-2012: Концерн «Фур-
шет», механік.

• 2003-2015: СПД, підпри-
ємець.

• 2004-2013: голова бать-
ківського комітету Боярської 
ЗОШ № 3. 

• З 2006 року – депутат Бояр-
ської міської ради.

Одружений, має трьох до-
рослих синів і троє онуків. 

Поява швидкісних поїздів 
принесла не лише комфорт 
їх пасажирам, але й певні не-
зручності автомобілістам, які 
перетинають залізничний пере-
їзд. Під час проїзду повз Боярку 
поїздів підвищеного комфорту, 
окрім шлагбаумів залізничний 
переїзд закривають ще й за до-
помогою спеціального огоро-

дження на замок. Ця процедура 
займає певний час – мінімум 
10 хв., під час якого біля пере-
їзду збирається значна кількість 
автівок, які хочуть потрапити в 
іншу частину міста.

«Боярка-інформ» поцікави-
лась у начальника залізничної 
станції Боярка Ігора Гончарен-
ка, коли переїзд закривають на 

такий замок. За його словами, 
нині щодня через Боярку про-
їжджають швидкісні поїзди:
Київ-Тернопіль – 7:05 - 7:15
Тернопіль-Київ – 22:17 – 22:27
Харків-Вінниця – 11:36 – 11:46
Вінниця-Харків – 17:27 – 17:37
Одеса-Київ – 12:17 – 12:27
Київ-Одеса – 16:44 – 16:54
У літній період з 1.06 до 31.08 та 
у святкові дні курсують – 
Київ-Одеса – 6:22 - 6:32
Одеса-Київ – 21:36 - 21:46

КОЛИ ПЕРЕЇЗД НА ЗАМКУ
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Про встановлення скульптури 
в парку Перемоги в м. Боярка 

Керуючись Законом Украї-
ни «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», Законом України 
«Про благоустрій населених 
пунктів»,- 
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Встановити в парку Пере-
моги скульптуру «Воїнам, що 

загинули під час проведення 
АТО» та «Героям Небесної Сот-
ні» на місці тимчасово встанов-
леного знаку пам’яті Героям 
Небесної Сотні в м. Боярка.

2. Доручити КП «Боярське 
головне виробниче управління 
житлово-комунального госпо-
дарства» встановлення вище-
зазначеної скульптури в парку 
Перемоги в м. Боярка.

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

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ 

від 12 січня 2017 року     № 4/2
м. Боярка

Про організацію та забезпе-
чення дорожнього руху на доро-
гах та вулицях м. Боярки  

Керуючись Законами Укра-
їни «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», «Про автомо-
більні дороги», ДСТУ 4100:2014 
«Знаки дорожні», а також вра-
ховуючи звернення громадян, – 
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1 Встановити по вул. П. Са-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ 

від 12 січня 2017 року     №  2/2
м. Боярка

гайдачного біля дошкільного 
навчального закладу «Дарин-
ка» дорожні знаки 3.34 «Зупин-
ку заборонено» з обох сторін 
під’їзду до зазначеного закладу.

2. Встановити дорожнє 
оглядове дзеркало безпеки по 
вул. Білогородській навпроти 
вул. Королюка та вул. В. Стуса.

3. Зобов’язати КП «Бояр-
ське ГВУЖКГ» виконати за-
ходи, викладені в пунктах 1, 2 
даного рішення.

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

Про стан роботи зі звернен-
нями громадян, що надійшли до 
виконкому за 2016 рік

На виконання Указу Пре-
зидента України від 07 люто-
го 2008 року № 109/2008 «Про 
першочергові заходи щодо за-
безпечення реалізації та гаран-
тування конституційного права 
на звернення до органів дер-
жавної влади та органів місце-
вого самоврядування» та згідно 
з дорученням голови Києво-
Святошинської райдержадмі-
ністрації від 24 листопада 2008 
року № 45-1, відповідно до ст. 
28 Закону України «Про звер-
нення громадян» та з метою по-
ліпшення умов реалізації кон-
ституційного права громадян 
на особисте звернення до орга-
нів місцевого самоврядування 
та посадових і службових осіб 
цих органів, удосконалення ор-
ганізації розгляду порушених у 
таких зверненнях питань, під-
вищення відповідальності ке-
рівників комунальних підпри-
ємств за належне реагування на 
обґрунтовані пропозиції, заяви 
і скарги, розв’язання проблем, 
які спричиняють звернення 
громадян, –
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Інформацію про стан ро-
боти зі зверненнями громадян 
у виконавчому комітеті Бояр-
ської міської ради за 12 місяців 
2016 року прийняти до відома.

2. Спеціалісту І категорії з 
питань звернень громадян Бі-
лан Я. А. систематично узагаль-
нювати та аналізувати звернен-
ня громадян.

3. Керівникам комуналь-
них підприємств міста вжити 
заходи щодо своєчасного та 
якісного розгляду звернень гро-
мадян, уважного ставлення до 
вирішення проблем, з якими 
вони звертаються, вирішення 
обґрунтованих заяв і скарг най-
менш соціально захищених ка-
тегорій громадян. 

4. Працівникам виконко-
му своєчасно та якісно роз-
глядати звернення громадян. 
При неможливості вирішення 
проблем, з якими вони зверта-
ються, у встановлені терміни 
повідомляти заявника щодо 
термінів вирішення питань, 
порушених у зверненні. У разі 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ 

від 12 січня 2016 року         № 1/2
м. Боярка

порушення термінів розгляду 
попередити, що робота із звер-
ненням громадян посадових та 
службових осіб розглядається 
як важливий критерій оцінки їх 
професійного рівня, відповід-
ності займаній посаді, а також 
можливості просування таких 
осіб по службі. 

5. Для удосконалення ро-
боти із зверненнями громадян 
вживати додаткові заходи:

• регулярно узагальнювати 
та аналізувати кількість і зміст 
звернень, за результатами до-
магатися усунення причин, що 
породжують обґрунтовані скар-
ги до райдержадміністрації та 
органів вищого рівня;

• посилити персональну від-
повідальність керівників уста-
нов, організацій за стан роботи 
зі зверненнями громадян, прак-
тикувати заслуховування їх зві-
тів з цього питання на засідан-
нях виконкому;

• забезпечувати встановлен-
ня дієвого контролю за повним, 
об’єктивним і кваліфікованим 
розглядом звернень, додержан-
ням встановлених законодав-
ством термінів та наданням від-
повіді заявникам;

• притягати до відповідальнос-
ті посадових осіб за неналежне 
виконання вимог Закону України 
«Про звернення громадян». 

6. Керівникові КП «ІА «Бо-
ярка-інформ» оприлюднити 
дане рішення в газеті та на офі-
ційному сайті міської ради в де-
сятиденний термін після його 
прийняття та підписання. 

7. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на керу-
ючого справами Рябошапку М. А.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА             О. О. ЗАРУБІН

Додаток 
до рішення виконкому 

від 12.01.2017 № 1/2
ІНФОРМАЦІЯ

про стан роботи зі звернен-
нями громадян у виконавчому 
комітеті Боярської міської ради 
за 2016 рік

Реалізуючи вимоги Закону 
України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Указу 
Президента України від 07 лю-
того 2008 року № 109/2008 «Про 
першочергові заходи щодо за-
безпечення реалізації та гаран-
тування конституційного права 
на звернення до органів дер-
жавної влади та органів місце-
вого самоврядування», та згідно 
з дорученням голови Києво-
Святошинської райдержадміні-
страції від 24 листопада 2008 року                                                                                                                 
№ 45-1, відповідно до ст. 28 За-
кону України «Про звернення 

громадян» та з метою поліп-
шення умов реалізації консти-
туційного права громадян на 
особисте звернення до органів 
місцевого самоврядування та 
посадових і службових осіб цих 
органів, удосконалення орга-
нізації розгляду порушених у 
таких зверненнях питань, під-
вищення відповідальності ке-
рівників комунальних підпри-
ємств за належне реагування 
на обґрунтовані пропозиції, 
заяви і скарги, розв’язання про-
блем, які спричиняють звер-
нення громадян, розпоряджен-
ня міського голови № 189 від 
08.12.2008 року, виконкомом 
проведена певна робота по удо-
сконаленню роботи із звернен-
нями громадян.

Стан роботи із зверненнями 
громадян розглядається на апа-
ратних нарадах керівного скла-
ду та всього колективу. Робота 
зі зверненнями громадян знахо-
диться на постійному контролі 
у міського голови. Спеціалістом 
І категорії з питань звернень 
громадян щотижня надається 
інформація щодо стану роботи 
із зверненнями громадян. 

За 12 місяців 2016 до викон-
кому надійшло 3222 звернення 
громадян (3625 – за відповід-
ний період 2015, що менше на 
403), у т. ч.:

колективних звернень – 123 
(за відповідний період 2015 р. – 
173, що менше на 50); повтор-
них звернень – 60, (за відпо-
відний період 2015 р. – 49, що 
більше на 11); З них отримано 
звернень: на особистому при-
йомі – 332 (за відповідний пері-
од 2015 – 223, що на 109 більше); 
3402 звернення – письмово. 

За 2016 рік у зверненнях по-
рушено 3322 питання (на 403 
менше за відповідний період 
2015), у т. ч. з питань землеко-
ристування 477 (405 за минулий 
рік); житлових питань 181 (156 
за минулий рік); житлово-ко-
мунального господарства 393 
(345 за минулий рік); соціаль-
ного захисту 1235 (764 за мину-
лий рік); опікунські питання 2 
(6 за минулий рік); інші – 921 
(938 – за минулий рік).

Вирішено позитивно – 2323 
звернення. Відмовлено – 92. 
Дано роз’яснення – 807.

Надано матеріальної до-
помоги малозахищеним вер-
ствам населення всього на суму                    
649 500 грн. Крім того надано 
матеріальної допомоги учас-
никм АТО на суму 108 000 грн.
Начальник загального відділу 

Л. М. Остролуцька

Про встановлення стенду з ін-
формацією про В. М. Петріва на 
перехресті вулиць В. Петріва та  
Д. Мартиненка в м. Боярка

Розглянувши звернення Го-
лови правління Громадської 
організації «Валькірія» Мари-
ни Мірзаєвої про надання до-
зволу на встановлення стенду з 
інформацією про В. М. Петріва 
на перехресті вулиць В. Петріва 
та Д. Мартиненка в м. Боярка, 
керуючись Законом України 
«Про місцеве самоврядування в 
Україні», – 
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл Громад-
ській організації «Валькірія» 
на встановлення стенду з ін-

формацією про Всеволода 
Миколайовича Петріва на пе-
рехресті вулиць В. Петріва та                                                                       
Д. Мартиненка в м. Боярка. 
Стенд буде містити інформацію 
про військового міністра УНР 
Всеволода Миколайовича Пе-
тріва, генерала-хорунжого, ко-
мандира 1-го Запорізького кін-
но-гайдамацького полку імені 
Костя Гордієнка армії УНР, 
який був у Боярці 1 березня 
1918 року. Розмір інформацій-
ного стенду 2.00 м х 1.20 м.

2. Зобов’язати Громадську 
організацію «Валькірія» отри-
мати ордер на проведення зе-
мельних робіт у виконавчому 
комітеті Боярської міської ради.

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

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 12 січня 2017 року          № 4/3
м. Боярка

Про звіт КП «Боярка Водока-
нал» та КП «БГВУЖКГ» про робо-
ту із зверненнями громадян за 
2016 рік.

Відповідно до Закону Укра-
їни «Про звернення громадян» 
та з метою поліпшення умов ре-
алізації конституційного права 
громадян на особисте звернен-
ня, удосконалення організації 
розгляду порушених у таких 
зверненнях питань, підвищен-
ня відповідальності керівників 
комунальних підприємств за 
належне реагування на обґрун-
товані пропозиції, заяви і скар-
ги, розв’язання проблем, які 
спричиняють звернення грома-
дян, а також заслухавши звіти 
КП «Боярка-Водоканал» та КП 
«БГВУЖКГ» про роботу із звер-
неннями громадян за 2016 рік, –
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Інформацію про роботу 
КП «Боярка-Водоканал» та КП 
«БГВУЖКГ» із зверненнями гро-
мадян за 2016 рік взяти до відома.

2. Спеціалісту І категорії 
з питань звернень громадян 
Білан Я. А. систематично уза-
гальнювати та аналізувати звер-
нення громадян, у яких пору-
шуються питання якості роботи 
КП «Боярка-Водоканал» та КП 
«БГВУЖКГ».

3. Керівникам комунальних 
підприємств міста:

• вжити заходи щодо своє-
часного та якісного розгляду 
звернень громадян, уважного 
ставлення до вирішення проб-
лем, з якими вони звертаються, 
вирішення обґрунтованих заяв і 
скарг найменш соціально захи-
щених категорій громадян;

• у разі неможливості вирі-
шення проблем, з якими вони 
звертаються, у встановлені тер-
міни повідомляти заявника щодо 
термінів вирішення питань, по-
рушених у зверненні. У разі по-
рушення термінів розгляду попе-
редити, що робота із зверненням 
громадян посадових та службових 
осіб розглядається як важливий 
критерій оцінки їх професійного 
рівня, відповідності займаній по-
саді, а також можливості просу-
вання таких осіб по службі. 

4. Для удосконалення ро-
боти із зверненнями громадян 
керівникам комунальних під-

приємств вживати додаткові 
заходи:

• регулярно узагальнювати 
та аналізувати кількість і зміст 
звернень, домагатися усунення 
причин, що породжують обґрун-
товані скарги до райдержадміні-
страції та органів вищого рівня;

• посилити персональну від-
повідальність працівників під-
приємств за стан роботи зі звер-
неннями громадян;

• забезпечувати встановлен-
ня дієвого контролю за повним, 
об’єктивним і кваліфікованим 
розглядом звернень, додержан-
ням встановлених законодав-
ством термінів та наданням від-
повіді заявникам;

• притягати до відповідальнос-
ті посадових осіб за неналежне 
виконання вимог Закону України 
«Про звернення громадян». 

5. Керівникові КП «ІА «Бо-
ярка-інформ» оприлюднити 
дане рішення в газеті та на офі-
ційному сайті міської ради в де-
сятиденний термін після його 
прийняття та підписання. 

6. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
завідувача загального відділу Л. 
М. Остролуцьку.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА             О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 12 січня 2017 року           №1/3
м. Боярка

Про внесення змін до рішен-
ня позачергової 25 сесії Бояр-
ської міської ради VII скликання 
від 17.01.2017 року № 25/767 
«Про затвердження міського бю-
джету на 2017 рік»

Керуючись пп. 23 п. 1                                         
ст. 26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Укра-
їні», Бюджетним кодексом 
України, рішенням Боярської 
міської ради VII скликання від 
17.01.2017 року № 25/767 «Про 
затвердження міського бюдже-
ту на 2017 рік», –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

позачергова 25 сесія
РІШЕННЯ № 25/768

від 17 січня 2017 року    м. Боярка

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до функці-

ональної та економічної струк-
тури видатків загального фонду 
міського бюджету за рахунок 
залишку коштів на початок 
2017 року на суму 2 000 000,00 
грн., а саме: 

по КФК 100103 КЕКВ 2610 
збільшити на 2 000 000 грн. (до-
тація КП «Боярка-Водоканал» 
для оплати за спожиту електро-
енергію).

2. Внести відповідні зміни 
до додатку 3 «Рішення про за-
твердження міського бюджету 
на 2017 рік».

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

З 16 січня 2017 року в Головному Управлінні Національної поліції 
у Київській області ТРИВАЄ НАБІР на заміщення вакантних посад в 
оперативних та слідчих підрозділах.

Для довідок звертатися: м. Боярка, вул. Хрещатик, 88, каб. 402, 404. 
Детальна інформація на сайті: www.kv.npu.gov.ua

ВАКАНСІЯ
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Народні депутати України з 
УКРОПу спільно з громадськими 
активістами підготували законопро-
екти, які зроблять вживані автівки 
з-за кордону справді доступними.

Україна – одна з найменш 
автомобілізованих європей-
ських країн. За даними інфор-
маційно-аналітичної групи 
«Автоконсалтинг» та Асоціації 
європейських виробників авто-
мобілів, у нашій державі на 100 
осіб припадає у 2,5 рази менше 
автівок ніж у країнах Європи. 
Щоб досягти середньоєвро-
пейського показника забезпе-
ченості автомобілями, українці 
мають придбати близько 12 млн. 
транспортних засобів. Врахову-
ючи рівень доходів та вартість 
автомобілів, які для більшості 
громадян усе ж розкіш, а не за-
сіб пересування, виконати цей 
«норматив» вдасться нескоро й 
точно не за рахунок нових авті-
вок, яких щороку в Україні че-
рез «кусючі» ціни й дороге об-
слуговування купують відносно 
небагато – 30-40 тис. штук. Між 
тим мільйони людей потребу-
ють якісних та безпечних авто-
мобілів вже сьогодні й за до-
ступною вартістю. Це й родини 
з дітьми, сім’ї з літніми чи не-
повносправними людьми тощо.  

ЗНИЖЕНІ АКЦИЗИ СПРАЦЮВАЛИ 
ЛИШЕ ЧАСТКОВО

Великі сподівання серед-
ньостатистичні українці покла-
дали на запровадження зниже-
них акцизів на імпорт вживаних 
іномарок, які почали діяти з 1 
серпня минулого року, відпо-
відно до ухваленого парламен-
том закону № 3251. Зменшення 
платежу при перетині кордону 
сягнуло від 2 до 27 разів, залеж-
но від обсягу двигуна. Наприк-
лад, акцизний збір при імпорті 
популярних іномарок з дизель-
ним двигуном до 1500 куб. см 
знизився з 1,367 євро за куб. см 
до 0,103 євро. Відтак автівки, 
ввезені з-за кордону, значно 
подешевшали. Однак це зовсім 
не означає масове здійснення 
мрії «безкінних» українців про 
доступне авто. 

Річ у тім, що знижені акци-
зи діють лише у випадку, коли 
майбутній власник ввозить 
автомобіль самостійно. Тоб-
то людині, яка хоче придбати 
вживану іномарку за кордо-
ном, де ціни на них нижчі ніж 
в Україні, доведеться витрача-
тися на дорогу та оформлення 
документів для поїздки. Ще 
слід прихопити з собою екс-
пертів, які допоможуть оціни-
ти технічний стан автомобіля, 
з’ясувати: чи він не вкрадений, 
чи не був у ДТП тощо. А це 
збільшує витрати.

Накручує ціну вживаної 
іномарки й вимога до віку ав-
томобіля, яку встановили за-
конодавці, – він має бути ви-
роблений не раніше 2010 року 
та відповідати екологічному 
стандарту «Євро-5». Серед ін-
ших обмежень, накладених за-
коном, – заборона продавати 
ввезене авто протягом року. 
Якщо необхідність продажу все 
ж виникне, доведеться допла-
тити різницю між зниженою і 
чинною ставкою акцизу.

Через такі підводні камені 
вживані дешеві автомашини 
з-за кордону не стали масо-
вим явищем в Україні. Крім 
того обмеження породили 
численні корупційні схеми, 
які наражають на небезпеку 
українців та позбавляють дер-
жавний бюджет доходу. По-
пулярним залишається тим-
часове та транзитне ввезення 
автівок: лише за офіційними 
даними наразі таких авто по-
над 120 тис., розмитнювати їх 
економічно невигідно. 

ЯК НАСИТИТИ «ВТОРИННИЙ» 
АВТОРИНОК

Щоб зробити ринок вжива-
них авто справді цивілізованим, 
а самі іномарки – доступними 
для більшої кількості тих, хто 
їх потребує, народні депутати 
з «Українського об’єднання 
патріотів – УКРОП» та акти-
вісти громадської організації 
«Західноукраїнська асоціація 
власників транзитних авто» 
і спільноти #ВільніЛюди                       
МаютьАвто пропонують ра-

дикально вдосконалити чинні 
акцизні пільги. Нардепи Тарас 
Батенко, Олександр Шевчен-
ко, Віктор Шевченко, Віта-
лій Купрій, Олександр Дубі-
нін, Валентин Дідич та Ірина 
Констанкевич зареєстрували 
у Верховній Раді два законо-
проекти (№ 5562 та № 5561), 
у яких передбачається дозво-
лити ввезення за пільговими 
ставками всіх автомобілів, не-
залежно від року виробництва, 
а термін дії знижених акцизів 
продовжити до 31 грудня 2020 
року (нині зменшені акциз-
ні ставки чинні до кінця 2018 
року). Також пропонується 
скасувати обмеження на вве-
зення лише одного авто на рік 
та його перепродаж протягом 
року, а відповідність до еко-
логічного стандарту «Євро-5» 
замінити обов’язковим про-
ходженням технічного огляду 
під час першої реєстрації авто, 
як це прийнято в Європі. При 
цьому застосування пільгового 
мита не має поширюватися на 
автівки, які ввозяться з терито-
рії країни-агресора, наголошу-
ють в УКРОПі.

«Ухвалення законопроектів 
суттєво збільшить ринок вжи-
ваних автомобілів, і небагаті 
люди зможуть дозволити собі 
їздити на нормальних європей-
ських авто», – переконаний на-
родний депутат України, голова 
політради партії УКРОП Тарас 
Батенко.

Нардеп Батенко також за-
значає, що згадані ініціативи 
дозволять легалізувати увесь 
наявний автопарк з іноземною 
реєстрацією, уникнути коруп-
ційних схем і заторів на кордо-
нах, які утворюються через те, 
що мешканці переважно при-
кордонних районів ввозять 
авто в транзитному режимі та 
мусять щоп’ять днів перетина-
ти кордон.

«Цей крок також сприятиме 
оновленню застарілого автомо-
більного парку українців: нині 
кожен четвертий автомобіль 
(майже 2 млн. одиниць), яким 
користуються наші співвітчиз-

ники, вироблений до 1990 року, 
а також зменшить шкоду дов-
кіллю та кількість аварійних си-
туацій на дорогах, спричинених 
несправними транспортними 
засобами», – вважає представ-
ник ГО «Західноукраїнська 
асоціація власників транзитних 
авто» Михайло Катрук. 

Іще одна перевага для дер-
жави від затвердження про-
позицій укропівців та громад-
ських активістів – наповнення 
бюджету, надходження до яко-
го можуть зрости з 600 млн. грн. 
(дані за «пільговий» період 2016 
р.) до 1,7 млрд. грн. 

Володимир Шпольський

ДЕШЕВІ ІНОМАРКИ МОЖУТЬ СТАТИ РЕАЛЬНІСТЮ

Про затвердження міського 
бюджету на 2017 рік у новій ре-
дакції

Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 
Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Бю-
джетним кодексом України, – 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА: 

1. Викласти рішення сесії 
Боярської міської ради від 15 
грудня № 23/711 «Про затвер-
дження міського бюджету на 
2017 рік» у наступній редакції:

«1. Визначити на 2017 рік:
доходи міського бюджету у 

сумі 112 100,0 тис. грн., у т. ч.:
• доходи загального фонду 

бюджету 82 550,4 тис. грн., у т. ч. 
субвенція з районного бюдже-
ту на утримання дошкільних та 
клубних закладів у сумі 29 550,4 
тис. грн.;

• доходи спеціального фонду 
бюджету 29 549,6 тис. грн., у т. ч. 
бюджету розвитку 25 150,0 тис. 
грн., у т. ч. субвенція із спеці-
ального фонду (бюджету розви-
тку) районного бюджету в сумі  
25 000,0 тис. грн., згідно з додат-
ком № 1 цього рішення;

видатки міського бюджету у 
сумі 112 100,0 тис. грн., у т. ч.:

• видатки загального фонду 
міського бюджету 73 130,4 тис. 
грн., у т. ч. за рахунок субвенції 
з районного бюджету на утри-
мання дошкільних та клубних 

закладів в сумі 29 550,4 тис. грн.;
• видатки спеціального фон-

ду міського бюджету 38 969,6 
тис. грн., у т. ч. бюджету розвит-
ку 34 570,0 тис. грн., у т. ч. за ра-
хунок субвенції із спеціального 
фонду (бюджету розвитку) ра-
йонного бюджету в сумі          25 
000,0 тис. грн.;

профіцит загального фонду 
міського бюджету 9 420,0 тис. 
грн. згідно з додатком № 2 до 
цього рішення;

дефіцит спеціального фонду 
міського бюджету у сумі 9 420,0 
тис. грн., згідно з додатком № 2 
до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні 
призначення по  головному 
розпоряднику коштів місько-
го бюджету на 2017 рік , у т. ч. 
по загальному фонду 73 130,4 
тис. грн. та спеціальному фонду        
38 969,6 тис. грн., згідно з додат-
ком № 3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний ка-
совий залишок бюджетних ко-
штів загального фонду бюджету 
у сумі 10,0 тис. грн. 

4. Затвердити на 2017 рік 
перелік об’єктів, фінансування 
яких буде здійснюватися за ра-
хунок коштів бюджету розвитку, 
згідно з додатком № 6 до цього 
рішення.

5. Затвердити перелік захи-
щених статей видатків загаль-
ного фонду міського бюджету 
на 2017 рік за їх економічною 
структурою: 

• оплата праці працівників 
бюджетних установ (код 2110);

• нарахування на заробітну 
плату (код 2120);

• придбання медикаментів 
та перев’язувальних матеріалів 
(код 2220);

• забезпечення продуктами 
харчування (код 2230);

• трансферти населенню 
(код 2730); 

• оплата ком. послуг та енер-
гоносіїв (код 2270);

• трансферти місцевим бю-
джетам (код 2620).

6. Затвердити в складі ви-
датків міського бюджету кошти 
на реалізацію міських програм у 
сумі 23 931,7 тис. грн., згідно з 
додатком № 7 до цього рішення.

7. Відповідно до статей 43 та 
73 Бюджетного кодексу Укра-
їни надати право Боярській 
міській раді отримувати у по-
рядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України позики на 
покриття тимчасових касо-
вих розривів загального фонду 
бюджету, пов’язаних із забез-
печенням захищених видатків 
загального фонду, в межах по-
точного бюджетного періоду за 
рахунок коштів єдиного каз-
начейського рахунку на дого-
вірних умовах без нарахування 
відсотків за користування цими 
коштами з обов’язковим їх по-
верненням до кінця поточного 
бюджетного періоду.

8. Розпорядникам коштів 
міського бюджету забезпечити 
в першочерговому порядку по-
требу в коштах на оплату праці 
працівників бюджетних установ 
відповідно до встановлених зако-
нодавством України умов оплати 
праці та розміру мінімальної за-
робітної плати; на проведення 

розрахунків за електричну та те-
плову енергію, водопостачання, 
водовідведення, природний газ 
та послуги зв’язку, які спожива-
ються бюджетними установами. 
Затвердити ліміти споживання 
енергоносіїв у натуральних по-
казниках для кожної бюджетної 
установи виходячи з обсягів від-
повідних бюджетних асигнувань.

9. Установити, що у загаль-
ному фонді міського бюджету 
на 2017 рік:

до доходів належать надхо-
дження, визначені ст. 69 Бю-
джетного кодексу України.

10. Установити, що джере-
лами формування спеціально-
го фонду міського бюджету на 
2017 рік у частині доходів є над-
ходження, визначені ст. 71 Бю-
джетного кодексу України.

11. Дозволити міському голові 
протягом бюджетного періоду за 
обґрунтованим поданням розпо-
рядників та одержувачів коштів 
міського бюджету здійснювати 
перерозподіл видатків за еконо-
мічною класифікацією в межах 
загального обсягу бюджетних при-
значень по загальному та спеці-
альному фонду міського бюджету.

Додатки № 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 до цього рішення є його 
невід’ємною частиною». (З до-
датками можна ознайомитися на 
сайті: www.boyarka-inform.com).

2. Рішення сесії Боярської 
міської ради від 15.12.2016          
№ 23/711 вважати таким, що 
втратило чинність.

3. Дане рішення вводиться в 
дію з 01.01.2017 року. 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА             О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

позачергова 25 сесія
РІШЕННЯ № 25/767

від 17 січня 2017 року     м. Боярка

Про включення вулиці Лінія 6 
в межі м. Боярка

Розглянувши звернення від 
голови садового товариства «При-
ладобудівник» Сєргєєвої Н. О. про 
включення вулиці Лінія 6 у межі м. 
Боярка, прийнявши до уваги про-
токол засідання членів садового 
товариства, враховуючи рішення 
чергової 3 сесії Боярської міської 
ради V скликання № 3/122 від 
23.12.2010 р., керуючись ст. 40 За-
кону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», – 
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Виключити із переліку 
садового товариства «Прила-
добудівник» вулицю Лінія 6 та 
затвердити дану вулицю до пе-
реліку вуличного господарства 
міста Боярка.

2. Звернутись з клопотан-
ням до Державного підприєм-
ства «Національні інформацій-
ні системи» про внесення до 
словників Державного реєстру 
речових прав на нерухоме май-
но вулицю Лінія 6.

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

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 12 січня 2017 року          № 4/1
м. Боярка

ДУМКА
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Жовтневим ранком 1517 
року в північному німецькому 
місті Віттенберзі відбулася по-
дія, на яку спочатку майже ніхто 
не звернув уваги: молодий і мало 
кому відомий професор місце-
вого університету Мартін Лютер 
прибив до церковних дверей 
лист з дев’яноста п’ятьма тезами. 
За традицією, що склалася ще в 
середні віки, це означало виклик 
на диспут з якоїсь богословської 
проблеми. Однак тезам Лютера 
судилося сколихнути всю Євро-
пу. У них заперечувалося право 
Папи Римського безконтрольно 
керувати християнською церк-
вою, гнівно засуджувалася поши-
рена в той час торгівля індульген-
ціями.

Виклик Лютера прийняв про-
фесор-богослов Лейпцігсько-
го університету Екк. Змагання 
тривало двадцять днів. Лютер 
вразив публіку вогненним тем-
пераментом, глибиною пере-
конань і сміливістю думок. Він 

заявив, що папство – установа 
людська і, отже, схильна до грі-
ха, і що непогрішно одне лише 
Святе Писання. Звідси був один 
крок до визнання непотрібності 
церкви як посередника між лю-
диною і Богом. Правда, до цього 
все-таки справа не дійшла, але 

згодом під впливом ідей Лютера 
церква в ряді європейських кра-
їн була реформована.

Народ бачив у Лютері вож-
дя, з політичних і фінансових 
міркувань його підтримало 
майже все лицарство Німеч-
чини і ряд імперських міст. 
Саксонський курфюрст Фрід-
ріх Мудрий став покровителем 
і другом реформатора. Коли 
Папа Лев Х видав буллу про 
відлучення Лютера від церк-
ви, Фрідріх Мудрий відмо-
вився оприлюднити її, а сам 
професор-бунтівник урочисто 
спалив буллу в присутності 
студентів і своїх численних 
прихильників.

Реформаторська проповідь 
Лютера викликала не тільки 
лють в Римі, але і вороже став-
лення з боку багатьох госу-
дарів, відданих католицизму. 
Імператор Карл V викликав 
Лютера на спеціально скли-
каний рейхстаг в місто Вормс. 
Лютер знав, чим це загрожує, 

ДУХОВНИЙ ВОЖДЬ ЕПОХИ але приїхав у Вормс, де заявив, 
що зречеться переконань тіль-
ки в тому випадку, якщо його 
спростують словами Письма. 
«На цьому я стою і не можу 
інакше! Хай допоможе мені 
Бог! » – вигукнув він.

Виступ на рейхстазі привер-
нув на сторону Лютера тисячі 
прихильників. Його твори ку-
пувалися нарозхват. Сам Еразм 
Роттердамський (найбільший 
учений Північного Відроджен-
ня, прозваний «князем гума-
ністів») висловився в його під-
тримку, а знаменитий гуманіст 
Ульрих фон Гуттен назвав Лю-
тера пророком, а себе – його 
зброєносцем. Карл V прорік 
опалу Лютеру і повелів спалити 
його твори. Самого реформато-
ра він не зачепив хіба що зі стра-
ху перед його прихильниками, 
хоча спалення єретика вимага-
ли Папа, англійський король і 
Паризький університет. Фрідріх 
Мудрий заховав Лютера в одно-
му зі своїх замків, куди він при-

їхав таємно, змінивши зовніш-
ність, під ім’ям юнкера Йорга.

Поширюючи відбитки із 
зображенням «юнкера Йор-
га», Лукас Кранах, художник та 
близький друг Мартіна Лютера, 
тим самим сповістив прихиль-
никам Реформації, що їх вождь 
живий, бо пішла чутка, що його 
таємно вбили.

У 1525 році Лютер одружив-
ся на колишній черниці Катарі-
ні фон Бора і «зажив справжнім 
бюргером». Але ми не повин-
ні забувати, що громадський 
рух, який почав Мартін Лютер, 
було поривом до свободи. За-
кономірно, що за часом воно 
співпало з найвищим розкві-
том німецького Відродження. 
І портрети Лютера, створені 
Лукасом Кранахом, не тільки 
доносять до нас своєрідний об-
раз одного з духовних вождів 
епохи, відображають еволюцію 
його характеру, але залиша-
ються своєрідними художніми 
пам’ятниками часу.

У Києві 26-27 січня від-
будеться стратегічний Форум 
«Рік Реформації: Початок». Він 
дасть старт різним кампаніям у 
рамках святкування 500-річчя 
Реформації у 2017 році. Захід 
пройде у готелі «Україна» на 
Майдані Незалежності. Гостя-
ми та спікерами Форуму будуть 
британські експерти та укра-
їнські парламентарі, громад-
ські діячі, науковці, журналіс-
ти, практики. Нагадаємо, що 
26 серпня 2016 року президент   
Петро Порошенко підписав указ 
№ 375/2016 «Про відзначення в 
Україні 500-річчя Реформації».

У перший день Форуму йти-
меться про християнську ре-
формацію в семи ключових сус-
пільних сферах. Зокрема, сім’я 
і шлюб, медіа та комунікація, 
освіта та інновації, політика 

РІК РЕФОРМАЦІЇ: ПОЧАТОК
і влада, мистецтво і культура, 
громадський та громадянський 
сектор, економіка і підприєм-
ництво. А другий день форуму 
буде присвячений сімейній 
тематиці. Спікери розкриють 
стратегії захисту і популяриза-
ції сімейних цінностей як осно-
ви суспільства. Особливо це є 
актуальним нині, коли в Укра-
їні розпочалася потужна кам-
панія на руйнування інституту 
сім’ї на рівні законодавства.

Спеціально запрошеними 
гостями із Великої Британії 
будуть Андреа Вільямс, ад-
вокат і засновниця «Christian 
Concern»; Пол Даймонд, про-
відний спеціаліст християн-
ського правозахисного центру 
«Christian Legal Center», фахі-
вець в галузі релігійної свободи 
та міжнародного права.

Серед українських експертів 
також долучаться: Ганна Гоп-
ко, народний депутат Украї-
ни, голова Комітету Верховної 
Ради України у закордонних 
справах; Микола Княжицький, 
народний депутат України, го-
лова Комітету з питань куль-
тури і духовності; В’ячеслав 
Дем’ян, генеральний директор 
медіагрупи «Надія»; Елеонора 
Дібрівна, юрист, експерт гро-
мадянського руху «Всі разом!»; 
Олександр Заєць, голова прав-
ління Інституту релігійної сво-
боди; Руслан Кухарчук, голова 
громадянського руху «Всі ра-
зом!», президент Асоціації «Но-
вомедіа»; Олена Львова, канди-
дат юридичних наук, старший 
науковий співробітник Інсти-
туту держави і права ім. В. М. 
Корецького НАН України; Во-

лодимир Мєдвєдєв, доцент ка-
федри нейрохірургії Національ-
ного медичного університету ім. 
О. Богомольця.

Форум відбудеться в готелі 
«Україна» за адресою: м. Київ, 
алея Героїв Небесної Сотні, 4. 
Організаційний внесок учасника 
складатиме 100 грн. Обов’язкова 
реєстрація на сайті R500.UA 

Форум «Рік Реформації: По-
чаток» проходить в рамках На-

ціональної кампанії розвитку 
нових лідерів та управлінців 
для суспільних і державних пе-
ретворень на основі християн-
ських цінностей. Традиційно 
після Форуму відбудуться на-
вчальні сесії «Всі разом!». Це 
три дні поглибленого навчання 
інструментам перетворень сус-
пільних процесів через єван-
гельські смисли. 

Сесії пройдуть 9, 10, 11 лютого.

«Бо Меланочка чисто ходить, 
нічого в хаті не пошкодить. Як по-
шкодить, то помиє, їсти зварить та 
й накриє». Саме такі віншування 
святочної громади можна було по-
чути не на різдвяних гуляннях, а у 
стінах міської ради, до якої з вер-
тепом завітали учні 6-Б класу Бояр-
ської ЗОШ № 4. Виступ підготува-
ли Галина Титик та Олена Холод. 

Кого тут тільки не було: й 
цигани, і «вусаті» козаки, лікарі, 
коза, й, звичайно ж Маланочка, 
яка відсвяткувала свій День ще 
13 січня і тепер разом зі всією 
ватагою щедрувала й засівала та 

щастя бажала всім працівникам 
міськвиконкому на чолі з голо-
вою Олександром Зарубіним 
та відвідувачами, які, самі того 
не бажаючи, долучилися до ви-
довищного театралізованого 
дійства. Адже саме цей клас у 
школі відповідає за напрямок 
краєзнавства, розповіла органі-
затор Світлана Бузян. 

І які колядки без подарунків? 
Юних щедрувальників обдарува-
ли міський голова та його заступ-
ник Тетяна Кочкова. Добрих слів 
побажали чимало, отже, справа 
за малим – їх виконанням!

Ольга Городня

ОЙ ГОСПОДАРЕ-ГОСПОДАРОЧКУ, 
ПУСТИ В ХАТУ МЕЛАНОЧКУ!

Матеріали надані Оргкомітетом святкування 
500-річчя Реформації у Києво-Святошинському районі

Починаючи з 2014 року в 
Україні активно використовуєть-
ся інструмент державних субси-
дій. Сьогодні, за словами Мініс-
тра соціальної політики Андрія 
Реви, допомогу держави — субси-
дію — може отримати більшість 
українських родин, якщо їхні ко-
мунальні витрати перевищують 
в середньому 15 % щомісячного 
сукупного доходу.

Призначення субсидії тепер 
відбувається на підставі лише 
двох документів – заяви та          
декларації (скасовується необ-
хідність надання довідок про 
доходи, у тому числі й для пра-
цюючих осіб). При цьому запро-
ваджуються спрощені форми 
заяви та декларації про доходи 
і витрати осіб для звернення за 
субсидією. Скасовуються також 
всі обмеження щодо майнового 
стану осіб, які звертаються за 
призначенням субсидій.

Субсидії надаються на 12 
місяців, а не на опалюваль-
ний період як раніше. Також 
впроваджується автоматичний 
принцип надання субсидії на 

новий період (скасовується не-
обхідність повторного звернен-
ня до органу соціального захис-
ту населення для призначення 
субсидії на новий період у разі 
відсутності змін).

Заявник та особи, які заре-
єстровані (фактично прожива-
ють) у житловому приміщенні/
будинку, дають згоду на об-
робку персональних даних про 
сім’ю, доходи, витрати, що не-
обхідні для призначення жит-
лової субсидії.

У разі подання неповних чи 
недостовірних відомостей про 
доходи та витрати зареєстрова-
них у житловому приміщенні/
будинку осіб, може бути від-
мовлено в призначенні субсидії 
або припинено її надання.

ЯК І ДЕ ОТРИМАТИ СУБСИДІЮ

Загалом за 2016 рік до Ви-
конавчого комітету Боярської 
міської ради звернулись 3478 
громадян із проханням нада-
ти консультацію та допомогу 
у заповненні заяви та деклара-
ції. 2795 заяв було передано до 
Управління праці та соціально-
го захисту населення. 

Прийом громадян з питань 
призначення субсидій для від-
шкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг, 
придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного по-
бутового палива мешканцям 
здійснюється у приміщенні 
Боярської міської ради за адре-
сою : вул. Білогородська,19, каб.         
№ 8, телефон: 40-275 (понеді-
лок-середа з 9:00 до 17:00). 
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Наприкінці минулого року 
2016 року у Києві відбувся від-
критий чемпіонат з важкої атле-
тики серед юнаків та дівчат віком 
до 16 років та серед дорослих 
чоловіків та жінок. Позмагатись 
з київськими атлетами приїхали 
команди з Миколаєва, Львова та 
Боярки. Команду нашого міста 
представляли вихованці кому-
нальної організації ДЮСШ Киє-
во-Святошинського району, яку 
очолює Василь Коновалов. 

Цього року організатори до-
сить оригінально в хорошому 
розумінні цього слова підібрали 
місце для проведення змагань. 
Чемпіонат відбувався на Оболо-
ні, у торговельному комплексі 
«Епіцентр». Серед вболіваль-
ників було багато запрошених 
почесних гостей, а також дру-
зів, знайомих, які прийшли 
підтримати спортсменів. До 
просторого майданчика було 
привернуто увагу і відвідувачів 
торговельного комплексу. 

Попри передноворічну ме-
тушню, тисячі людей зупиня-
лись, щоб хоч одним оком за-
зирнути на змагання богатирів. 
У такій атмосфері зазвичай 
проводяться чемпіонати Єв-
ропи та світу. Для спортсме-
нів головною перевагою була 
чудова вентиляція. Завдяки 
відмінній циркуляції повітря 
за два дні напружених змагань 
у атлетів не виникло жодних 
проблем з диханням. Таким 

плюсом можуть похвалитись 
далеко не всі зали, де прохо-
дять подібні турніри. 

Традиційно боярські 
спортсмени були серед кращих. 
Вони здобули 5 золотих, 2 сріб-
ні медалі, одне 5 і одне 12 місце. 

Чемпіонами серед юнаків 
та дівчат стали: Аліна Ордоян 
(вагова категорія 44 кг), Анге-
ліна Миськова (63 кг), Михайло 
Дранніков (50 кг), Марк Дудник 
(56 кг), Андрій Трапізон (62 кг). 

Срібні медалі здобули: Кіма 
Дудник (48 кг), Дмитро Кух-
таров (85 кг). Серед дорослих 
змагались 17-річний Олександр 
Корнієнко (вагова категорія 
понад 120 кг) – він посів 5 місце 
та Юрій Смоголь (93 кг), який 
опинився дванадцятому місці. 

Всі спортсмени – вихованці 
заслуженого тренера України 
Сергія Тетянюка. Коменту-
ючи їхні досягнення, Сергій 
Михайлович відзначив: «Я за-
доволений результатами. Най-
кращим був виступ дворазової 
переможниці Київських облас-
них змагань 2015 року, учениці 
4(8)-В класу Боярської гімназії 
Ангеліни Миськової, яка у свої 
14 років, маючи досвід змагань, 
проявила неабиякі вольові 
якості для досягнення особис-
тих рекордних результатів». 

Бажаємо нашим спорт-
сменам та їх наставнику нових 
успіхів, а також нових спортив-
них вершин. 

Євген Левченко

ВАЖКА АТЛЕТИКА

Вітаємо Шувалову Валентину Іванівну з 65-річчям
та Концевич Ольгу Миколаївну з 80-річчям

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

10 січня відбувся ювілейний 
концерт інструментального ансамб-
лю викладачів Боярської дитячої 
школи мистецтв у складі Михайла 
Кашука (баян), Ольги Кривобок 
(баян) та Любові Савчук (контрабас).

З цією подією ювілярів при-
вітали численні друзі: заслуже-
ні артисти України Олександр 
Марчук та Юрій Бадун; тріо 
«Елегантс» дитячої школи мис-
тецтв м. Українка у складі вик-
ладачів Лілії Бурмій, Віолетти 
Негоди та Людмили Криштопи; 
дует «Дежа в’ю» у складі Кос-
тянтина та Наталії Прокоп-
чук. А також колеги – викла-
дачі Боярської дитячої школи 
мистецтв Джеміль Комурджи, 
Олександр Марков, Олеся Ве-
редюк, Вікторія Балик та ін.

Чим же незвичайний цей 
творчий колектив? Ансамбль   
викладачів Боярської дитячої 
школи мистецтв створено 2006 
року з метою популяризації на-
родних інструментів. З самого 
початку створення бере актив-
ну участь у шкільних та міських 
концертах та обласних заходах, 
присвячених Міжнародному 
дню музики (Біла Церква), Дню 
вчителя (Київ) тощо. Окрім того 

– участь у численних конкурсах 
та фестивалях: тріо є двічі лау-
реатом Міжрегіонального кон-
курсу-фестивалю баяністів (м. 
Рокитне, 2011, 2012 рр.), двічі 
лауреатом Всеукраїнського кон-
курсу «Класичний меридіан» 
(Київ, 2013, 2016 рр.), лауреатом 
Всеукраїнського фестивалю на-

родної творчості «Київська золо-
та осінь» (2012 рік). Як розповіла 
Ольга Кривобок, своїм головним 
завданням тріо вважає залучен-
ня дітей до музичної культури, 
виховання відчуття прекрасно-
го, розвиток художнього смаку, 
залучення талановитих дітей до 
навчання в школі мистецтв. 

Начебто сухі хрестоматій-
ні слова говорить Ольга Воло-
димирівна, та якби ви лишень 
бачили, як сяють її очі, з якою 
теплотою називає вона учас-
ників першого складу тріо, як 
час від часу замовкає, дослуха-
ючись до звуків з коридору, де 
нетерпляче товпляться всі, хто 
того дня прийшов привітати 
тріо з його першим ювілеєм! І з 
яким захопленням аплодує сво-
їм колишнім вихованцям, а нині 
колегам, викладачам школи. І 

це – найкраща оцінка роботи 
всього педагогічного колективу 
школи мистецтв: повернення 
випускників у рідні пенати вже в 
новій якості. Як то кажуть, «ви-
пускаючи – не відпускаємо»!

Того вечора у центрі уваги 
всіх присутність було не лише 
тріо-ювіляр: була Її Величність 
Музика! Від народних (напри-
клад, попурі на тему україн-
ських народних пісень, україн-
ська народна пісня «Їхав козак 
містом» чи єврейська народна 
пісня «Фрейлехс») до класич-
них творів: І. Штраус («Полька-
піцикато»), К. Гардель (танго 
«Аромат жінки») та ін. Багато 
прекрасної музики у професій-
ному виконанні, під впливом 
якої всі присутні пережили дій-
сно незабутні хвилини.

Радіслав Кокодзей

ДЕСЯТИРІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ТРІО

Для організації освітньо-ви-
ховної роботи з дошкільнятами, у 
педагогів виникає необхідність по-
стійно створювати яскраві сюжет-
ні наочності, що привертають ува-
гу малюків. І саме тут на допомогу 
вихователю приходить комп’ютер. 

Мультимедійні презентації 

та слайди викликають у дітей 
живий інтерес, є чудовим на-
очним посібником і демонстра-
ційним матеріалом, що сприяє 
високій результативності освіт-
нього процесу. Використання 
мультимедійних презентацій і 
слайдів допомагає розвивати у 
малюків допитливість та зосе-

ПІЗНАВАЛЬНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ редженість, дозволяє зробити 
освітню діяльність емоційно за-
барвленою та привабливою.

18 січня 2017 року на базі 
ДНЗ-ЦРД «Джерельце» було 
проведено ІІ заняття майстер-
класу вихователя Антоніни 
Галицької на тему: «Техноло-
гія створення мультимедійних 
пізнавальних презентацій та 
інтерактивних дидактичних 
ігор у програмі Power Point за-
собами перемикачів». Антоніна 
Павлівна показала на практиці, 
як створити мультимедійні піз-
навальні презентації у програмі 
Power Point.

У майстер-класі взяла участь 
методист відділу освіти Києво-
Святошинської РДА Галина 
Калабуліна.

Учасники переглянули та-
кож тематичну розвагу для ді-
тей старшого дошкільного віку 
«Коляд, коляд, колядниця» ви-
хователя Н. Гончаренко.

Наталія Нєдовєсова, 
вихователь-методист 

19 січня відбулось свято Водохреща. На ставку біля Свято-Ми-
хайлівської церкви всі охочі занурились у освячену воду. Смілив-
ців пригощали гарячими напоями.

ФОТОФАКТ

РЯТУВАЛЬНИКИ ЗАСТЕРІГАЮТЬ
В 2016 році на території Києво-

Святошинського району виникло 
573 пожежі. Особливе занепокоєння 
викликають пожежі у житловому сек-
торі, де, як свідчить статистика, вини-
кає майже 55 % випадків загоряння 
від загальної річної кількості.

У зв’язку з різкими перепадами 
температури та продовженням опа-
лювального сезону, коли в наймо-
розніші дні розпочинається інтен-
сивне використання обігрівальних 
приладів, небезпека виникнення 
пожеж набирає загрозливих масш-
табів. У цей період загибель людей 
становить понад 70 % від їх загаль-
ного числа протягом року.

Щоб не допустити загибелі лю-
дей, зберегти своє життя та життя 
ваших близьких, пам’ятайте:

не допускайте використання 
для обігріву приміщень несерти-

фікованих та саморобних нагрі-
вальних приладів та газових ку-
хонних плит;

У разі використання серійних 
нагрівальних пристроїв встанов-
люйте їх так, щоб уникнути переки-
дання, обмежте доступ до них дітей;

відстань від приладів електроопа-
лення до горючих матеріалів і конструк-
цій має становити не менше 0,25 м;

дотримуйтесь правил пожежної 
безпеки при використанні індиві-
дуальних систем опалення та сис-
тем пічного опалення в будинках;

не залишайте без нагляду у разі 
виходу з приміщень увімкнені в 
електромережу нагрівальні прила-
ди, телевізори, праски тощо;

намагайтеся уникати переван-
таження електричних мереж, не 
вмикайте одночасно побутові елек-
троспоживачі значної потужності;

не допускайте застосування са-

моробних некаліброваних плавких 
вставок в запобіжниках електрич-
ного струму;

тримайте запальнички та сірники 
поза полем зору дітей та у недосяжних 
для них місцях. Діти віком від двох 
років здатні самостійно їх запалити. 
Ніколи не заохочуйте та не дозволяйте 
дітям бавитися із сірниками і запаль-
ничками та вважати їх іграшками;

не паліть у ліжку! Паління у ліж-
ку – одна з головних причин смер-
тельних випадків при пожежах в 
оселях!

Пам’ятайте самі та навчіть своїх 
дітей, що постійне виконання за-
ходів пожежної безпеки – запору-
ка збереження людських життів та 
значних матеріальних цінностей!

У разі виникнення пожежі негай-
но телефонуйте за номером «101»!
Києво-Святошинський РВ ГУ ДСНС 

України у Київській області 



ГОРОСКОП
Овен

Завзятість і сильне бажання досягти того, про що мріяли, допоможе подо-
лати всі перешкоди на шляху до успіху. Не бійтеся ставити перед собою складні 
завдання. Наберіться терпіння і наполегливо рухайтесь уперед. Вам буде легко 
знаходити спільну мову з людьми, використовуйте цю якість на свою користь. 

Телець
Те, до чого ви так довго йшли, чого прагнули, нарешті опиниться у ваших 

руках. Ви доведете усім, хто сумнівався у ваших можливостях, що мали рацію 
і що чогось варті. Настав час пожинати плоди своїх старань. Результати вашої 
діяльності приємно здивують навіть вас самих, це надихне вас на нові досяг-
нення.

Близнюки
У вас період чудових перспектив і можливостей. Будуть надходити най-

різноманітніші цікаві і вигідні пропозиції. Намагайтеся оточити себе пози-
тивними і оптимістичними людьми. Зараз важливо не багато працювати для 
досягнення своєї мети, а розробити безпрограшну стратегію, яка стане вірним 
провідником у світ вашої мрії.

Рак
Ви зробите роботу над своїми помилками і надалі будете їх уникати. Вас 

очікують події, які змусять повірити у власні сили і впевнено йти назустріч 
своєму щастю. У вас великі плани на цей період і багато перспективних ідей. 
Якщо сконцентруєте свої зусилля на досягненні конкретної мети, успіх вам 
гарантований.

Лев
Період буде благополучним і успішним у матеріальному і фінансовому 

плані. Також це оптимальний час для саморозвитку. З вивченням нового пред-
мета і отриманням нових знань буде рости ваша самооцінка і впевненість у собі. 
А це призведе до великих досягнень як в особистому, так і в професійній сфері 
життя.

Діва
Зараз у вас є всі можливості зміцнити своє становище в суспільстві і знайти 

однодумців, які нададуть підтримку в найпотрібніший момент. Вас буде пере-
повнювати приплив енергії і натхнення. Всі ваші починання матимуть успіх і 
приноситимуть непоганий прибуток. Не стримуйте бажання втілити свої ідеї 
в життя.

Терези
Період буде успішним у всіх відношеннях. З’явиться можливість зробити 

вагоме придбання, на яке давно відкладалися кошти. Справи підуть різко вго-
ру, необхідно втримати ситуацію під контролем, щоб не упустити удачу. Пра-
вильно розставлені пріоритети допоможуть досягти бажаних результатів.

Скорпіон
Пошук додаткового заробітку буде досить успішним і швидким. Головне — пі-

дійти до вирішення поставленого завдання творчо. Те, про що ви так давно мріяли, 
стане реальністю, вам потрібно лише зробити перший крок. Не квапте події. Добре 
прорахуйте ризики, тоді удача буде супроводжувати вас у всіх починаннях.

Стрілець
У вашому оточенні з’являться люди, які будуть готові підтримати і вислу-

хати в потрібний момент, а також надати матеріальну чи фінансову допомогу. 
На вас чекає низка подій, які повністю змінять ставлення до життя і змусять 
зробити переоцінку життєвих цінностей. Важливо залишатися собою і не за-
вдавати шкоди іншим.

Козеріг
Вас чекають поїздки, які принесуть багато користі як для фінансового ста-

ну, так і для особистого розвитку. Є ймовірність познайомитися з впливовими 
людьми, які можуть в майбутньому стати меценатами і спонсорами реалізації 
ваших ідей. Приділяйте більше часу для створення затишку у власному будин-
ку і займіться викоріненням шкідливих звичок. 

Водолій
У цей період на вас буде покладена велика відповідальність і доручено ви-

конання серйозних проектів. Не бійтеся брати на себе всю відповідальність. У 
вас є все для успішного завершення розпочатих справ. Прислухайтеся до голо-
су розуму, а не приймайте рішення в емоційному пориві. 

Риби
Чекайте багато яскравих подій, цікавих зустрічей і нових знайомств. На-

решті перед вами відкриються всі двері, в які ви раніше стукали. Особливо 
сприятливим буде цей період для представників творчих професій. Вибирайте 
ті стратегії, в яких впевнені на всі сто відсотків. Те ж саме стосується і вашого 
оточення. 
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Замовлення 

РЕКЛАМА

Виконуємо 
всі види 

внутрішніх 
ремонтних робіт
ЦІНИ ПОМІРНІ

(098) 91-38-051 
АртемОГОЛОШЕННЯ

26 січня 2017 о 10:00 у м. Боярка Київської об-
ласті будуть проводитись роботи щодо відновлення 
меж земельної ділянки, розташованої за адресою: 
вул. Шевченка, 96.

Просимо всіх суміжників та землекористувачів 
бути присутніми 26 січня 2017 о 10:00 біля своїх діля-
нок за адресами: вул. Шевченка, 98, вул. Шевченка, 
96, вул. Шевченка, 94.

Робота ОХОРОНЦЕМ
Вимоги: без судимостей

Умови: денні зміни по 12 годин
Об’єкт у с. Білогородка та м. Київ

З/п 4 300 грн.
Детальна інформація за тел.: 
(067) 658-52-86
(050) 442-87-44

Гарну людину, таланови-
того поета та письменника 
Степана Демченка вітаю з 
днем народження. Шіст-
десят дев’ять – не сімдесят.                                                                                                
Бажаю Степану Яковичу 
міцного здоров’я, нових 
творчих звершень, неви-
черпного гумору, і твори-
ти добро не лише для сім’ї. 
Добром потрібно жити і 
дихати на кожному кроці в 
наші дні.

Віталій Баришев

В І ТА Ю

ОГОЛОШЕННЯ
24 січня 2017 року о 

17:00 у приміщенні Бо-
ярської міської ради                                                    
(вул. Білогородська, 13) 
відбудеться громадське                
обговорення щодо на-
пису на скульптурі «Во-
їнам, які загинули під 
час проведення АТО» 
та «Героям Небесної 
Сотні» яку запланова-
но встановити в парку 
Перемоги на місці тим-
часово встановленого 
знаку пам’яті Героям 
Небесної Сотні. 

Інформація для батьків та 
опікунів дітей-інвалідів, на-
півсиріт, багатодітних родин, 
одиноких матерів, чиї діти 
так і не відвідали новорічні 
вистави, квитки на які отри-
мували у міській раді.

На кожен квиточок був 
розрахований солодкий 
подарунок!

УВАГА!

29 грудня 2016 року близько 
21 години в м. Боярка по вул. Не-
залежності з автомобіля ISUZU                                                       
AA 1581 НС були викрадені докумен-
ти, які містилися в коробках з-під ана-
насів. Документи не мають цінності, 
але важливі для підприємств. Прошу 
за винагороду повернути документи.

Тел. (098) 226-73-39

Просимо прийти і отримати свій гостинчик у Боярській 
міській раді (вул. Білогородська, 13), каб. № 11.


