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А ТИ ПЕРЕДПЛАТИВ ГАЗЕТУ РІДНОГО МІСТА?

� Тарасе Григоровичу, на початку

листопада відзначається 70�річчя

визволення Києва від фашист�

ських загарбників. Які заходи зап�

лановані з цього приводу у Бояр�

ці? 

� Територією Києво�Святошин�
ського району проходила лінія обо�
рони Києва. Хочу нагадати, що саме
у ці дні 1943 року було звільнено і на�
ше місто. 

У рамках проведення естафети
пам'яті, приуроченої до 70�річчя виз�
волення Київської області від фа�
шистських загарбників, у Боярці з 18
до 27 листопада перебуватиме пра�
пор 136�ої стрілецької дивізії. 

Прапор 18 листопада зустріне
ЗОШ № 1. Потім святиня перебува�
тиме: 19 листопада у Боярському ко�
леджі екології і природних ресурсів,
21 листопада � у ЗОШ № 2, 22 листо�
пада � у ЗОШ № 4, 25 листопада � у
ЗОШ № 5, 26 листопада � у ЗОШ № 3
та 27 листопада � у НВК "Гімназія �
ЗОШ І ст.".

� Турбота про здоров'я населен�

ня була і залишається пріорите�

том влади. Що у цьому напрямку

робиться у Боярці?

� На виконання завдань і доручень
Президента України Віктора Янукови�
ча у регіонах у рамках реалізації про�
екту "Якісна і доступна медицина �
кожному" Боярська підстанція екс�
треної медицини отримала новий
реанімобіль швидкої допомоги. По�
дія відбулася на території Київської
обласної дитячої лікарні, розташова�
ної по вул. Хрещатик, за участі зас�
тупника голови Київської обласної
державної адміністрації Тетяни По�
дашевської. Є сподівання, що впро�
довж наступних років ми і надалі от�
римуватимемо подібну допомогу. 

� Тарасе Григоровичу, як Вам

вдається узгоджувати реальний

стан речей зі спробами реалізо�

вувати важливі стратегічні для

міста проекти?

� Це вимагає певних зусиль. Депу�
тати і керівництво Боярки визначили

пріоритетні шляхи розвитку міста.
Так, на 37 сесії Боярської міської ра�
ди депутати підтримали виділення
коштів на виготовлення проектів ре�
конструкції Боярської ЗОШ № 1 та
стадіону "Зеніт". Сподіваємось, що
проектні роботи будуть розпочаті та
виконані вже найближчим часом.
Внесок Боярської міської ради у ви�
готовлення проектів та доведення їх
до експертизи за кошти з бюджету
міста дає можливість надалі реалі�
зувати будівництво цих об’єктів. 

Я вдячний депутатському корпусу,
зокрема депутатам фракцій Партії
регіонів, Партії пенсіонерів, а також
позафракційним депутатам�мажори�
тарникам за розуміння в питанні пе�
рерозподілу коштів бюджету, а також
районній раді за підтримку важливих
для міста проектів. Разом із тим я
стурбований позицією депутатів із
фракцій "Батьківщина" та УДАР, які
не підтримали втілення стратегічних
для міста проектів. Під час голосу�
вання ледве вдалося набрати 23 го�
лоси на підтримку цих проектів.

Серед першочергових завдань
влади � допомога кожній людині, яка
цього потребує. І дрібниць у цій
справі не існує. Нині допомагаємо
погорільцям по вул. Білогородській
відремонтувати дах. Дякую також
усім боярчанам, які відгукнулися на
чуже горе і надають благодійну допо�
могу. 

� Весна та осінь традиційно су�

проводжуються роботами щодо

благоустрою. Що можна в цьому

контексті сказати про Боярку?

� Апарат виконавчого комітету, де�
путатський корпус, комунальні під�

приємства міста своїм власним
прикладом показують, що дбають
про чистоту у рідній Боярці, зокрема
під час оголошених місячників благо�
устрою. Прошу підтримати наш за�
клик вийти на вулиці і прибрати біля
своїх домівок, а також підготувати
території загального користування
до зими, поки ще дозволяють погод�
ні умови. 

До речі, хочу нагадати, що протя�
гом тривалого часу депутатський
корпус Боярської міської ради, зок�
рема фракція Партії регіонів, опіку�
ється прибиранням лісу біля перети�
ну вулиць Хрещатик і Волгоград�
ської. І як результат � вхід до лісу у
цьому місці став чистіший. 

� Розкажіть, будь ласка, про фі�

нансово�економічний стан міста. 

� Бюджет нашого міста виконуєть�
ся на 90 %. Цього вистачає виключно
на виплату зарплат та на комунальні
послуги. Відтак ми не маємо можли�
вості уповні профінансувати вирі�
шення багатьох проблем, приміром,
щодо асфальтування і вуличного ос�
вітлення. Тому ми змушені перейти
на економний режим. 

Я звертаюсь до жителів Боярки,
щоб вони з розумінням поставилися
до того, що в місті з метою економії
виключається світло з 1 до 5 години
ночі. Вважаю, що спільне прагнення
вирішити нагальні проблеми згурто�
вує і об'єднує нас, робить сильніши�
ми.

� Продовжує непокоїти стан на�

ших доріг…

� Дякую приватним перевізникам,
які відгукнулися на наші проблеми і
допомогли частково відремонтувати

асфальтне покриття центральних ву�
лиць. Таким чином зусиллями кому�
нальних служб частину вибоїн було
"залатано". Натомість уже нині роз�
робляються проекти на наступний
рік щодо ремонту дорожнього пок�
риття. Чекаємо підтримки від держа�
ви, бо самотужки проблему із станом
доріг у місті нам не вирішити � коштів
недостатньо. На жаль, очевидним є і
те, що подібна проблема характерна
не лише для нашого міста, а й для
всієї України.

Вже багато років Боярка потерпає
від транзитного проїзду важких ван�
тажних автомобілів центральними
дорогами міста. Зокрема, вулицями
Шевченка та Білогородською. Не мо�
жу байдуже дивитися, з якою швид�
кістю руйнується асфальтне покрит�
тя доріг. Адже ще кілька "наїздів"
транзитників � і боярські шляхи не
витримають. 

Тому Боярська міська рада зверну�
лася до Укравтодору з проханням
передбачити першу чергу будівниц�
тва великої кільцевої автомобільної
дороги навколо м. Києва між магіс�
тральними автомобільними дорога�
ми "Київ � Одеса" і "Київ � Житомир"
для уникнення транзиту через Бояр�
ку. Відповідний лист�звернення було
адресовано і керівництву Києво�Свя�
тошинської районної ради. 

До речі, про звернення. Хочу наго�
лосити, що протягом останнього ча�
су значно зменшилась кількість гро�
мадян, які приходять на особистий
прийом до керівництва міської ради.
Цьому сприяє впровадження інтер�
нет�технологій, а саме: можливість
висловити свою думку чи поставити
питання безпосередньо міському го�
лові за електронною адресою:
mer_boyarka@ukr.net або залишити
інформацію у будь�який час за тел.
42�246. 

Такий зворотний зв'язок має

свої переваги доступність та поін�

формованість влади, а також �

зручність для жителів.

ТАРАС ДОБРІВСЬКИЙ:
«СПІЛЬНЕ ВИРІШЕННЯ

ПРОБЛЕМ ЗГУРТОВУЄ НАС»

ГГ АА ЛЛ АА �� КК ОО НН ЦЦ ЕЕ РР ТТ
Молодіжного мистецького

фестивалю імені Івана Коваленка
відбудеться 16 листопада о 13:00

у приміщенні Боярського НВК
“Гімназія�ЗОШ І ст.”

(вул. Сєдова, 7)
У програмі:

виступи переможців конкурсів 
та відомих українських співаків

На вас чекає:
художнє читання віршів, чарівний
спів, класична та електро�гітара

ЗЗААППРРООШШУУЄЄММОО
на феєричне свято духовності 

та розквіту талантів
Інформація про Гала�концерт 

за телефонами: 099�343�08�38  
та  063�619�40�31, 
Марія Іванівна Кириленко (Коваленко)

Багатогранне життя міста з усіма його проблемами,
сумними та радісними подіями, з миттєвим реагуванням
на виклики часу � це суть роботи міського голови
Тараса Добрівського. Він має власний погляд на усе,
що відбувається в місті. Про це � в розмові з міським

головою.
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Затверджений ще 1971

року Генеральний план Бо�

ярки потребує нового варі�

анту. Це однозначно. Саме

з метою підштовхнути міс�

цеві ради до якнайшвид�

шого відтворення реаль�

ного стану речей із земле�

користуванням і розбудо�

вою населених пунктів

постановою Верховної Ра�

ди і Указом Президента

України було призупинено

користування старим Ген�

планом. Не тільки в Бояр�

ці, а й у тисячах міст і сіл

України подібне рішення

викликало призупинення

процесу оформлення при�

ватизації землі. Це у свою

чергу спричинило невдо�

волення громадян. Водно�

час місцеві ради, в тому

числі і Боярська міська,

зіткнулися з непоборними

проблемами не тільки фі�

нансового, а й практичного

характеру. Для виготов�

лення нових Генпланів від�

веденого часу виявилося

замало. Спроби громадян

здійснити приватизацію

ділянки землі, на якій жили

з дідів�прадідів, весь час

відтерміновувалися.

І ось нарешті ухвалено рі�
шення: продовжити дію ста�
рих, тобто існуючих Генпланів.
Останньою ланкою, яка ухва�
лила таке рішення, стала чер�
гова 37 сесія Боярської місь�
кої ради, що відбулася 29
жовтня у НОК Київського вій�
ськового ліцею ім. І. Богуна.
Отже, приватизацію розбло�
ковано.

На сесії під головуванням
міського голови Тараса Доб�
рівського внесено зміни до
складу виконкому: замість
Миколи Давиденка введено
заступника міського голови з

житлово�комунальних питань
Віктора Кухарця. Про ще одну
кадрову зміну повідомив сек�
ретар ради, голова фракції
Партії регіонів Дмитро Пали�
вода: цю фракцію поповнили
депутати Стелла Михайлова і
Андрій Кириченко (полишив
фракцію УДАР). 

Варто зазначити, що було
знято з розгляду чотири пи�
тання порядку денного, які
стосувалися майна примі�
щень котельні по вул. Білого�
родській, 53, оскільки відпо�
відна комісія не підготувала
належну експертну оцінку.
Можливо, ці питання допомо�
же вирішити новий склад ко�
місії з приватизації комуналь�
ного майна, а також ухвалена
нова редакція рішення Бояр�
ської міської ради "Про за�
твердження Порядку надання
та зміни адрес об'єктам неру�
хомості у місті Боярка".

Перший заступник міського
голови Валерій Скочко допо�
вів про ситуацію з введеним
мораторієм на зведення
МАФів. Депутати проголосу�
вали за відміну заборони.

Валерій Анатолійович також
доповідав про зміни в бюдже�
ті Боярки. З великим напру�
женням і дискусією депутати
вирішили передати як суб�
венцію до районного бюджету
з бюджету розвитку міста пів�
тора мільйона гривень на ви�
готовлення проектів будів�
ництва стадіону "Зеніт" і добу�
дови Боярської ЗОШ № 1.
Безперечно, ці об'єкти, наго�
лосив Тарас Добрівський,
потребують першочергового
фінансування, адже входять
до державних програм роз�
витку освіти, фізкультури і
спорту, про які неодноразово
нагадує Президент України.
Та й ми самі знаємо, як важко

доводиться школярам істо�
ричної частини міста навчати�
ся у переповнених класах у
дві зміни. Натомість є надія,
що протягом наступного року
будуть виконані та доведені
до експертизи вказані проек�
ти, що дасть можливість для
подальших кроків стосовно їх
реалізації. 

Розгляд цих питань викли�
кав жваве обговорення. Вар�
то наголосити, що прохідних
23 голоси для прийняття рі�
шення з цього питання під час
поіменного голосування дали
депутати фракцій Партії регіо�
нів, Партії пенсіонерів, а та�
кож позафракційні депутати�
мажоритарники. Не підтри�
мали � фракції "Батьківщина"
та УДАР. Міський голова вис�
ловив своє занепокоєння не�
одностайністю думок депута�
тів, які повинні відстоювати ін�
тереси громади міста.

Було також затверджено
перелік об'єктів комунального
майна, які передаються в
оренду на конкурсних засадах
по вулицях Франка, 101 і Біло�
городській, 53. 

Боярська міська рада про�
довжує виборювати своє міс�
це під сонцем, вкотре зверта�
ючись до Києво�Святошин�
ської райради і Укравтодору із
проханням врахувати інтере�
си міста під час прокладання
нової великої кільцевої авто�
мобільної дороги. Прохання у
листі�зверненні звучить так:
передбачити першу чергу бу�
дівництва великої кільцевої
автомобільної дороги навко�
ло м. Києва між магістральни�
ми автомобільними дорогами
Київ � Одеса і Київ � Житомир
для уникнення транзиту через
населений пункт м. Боярка.

Власна інформація

СЕСІЯ ПРОДОВЖИЛА ДІЮСЕСІЯ ПРОДОВЖИЛА ДІЮ
ГЕНЕРГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ БОЯРКИАЛЬНОГО ПЛАНУ БОЯРКИ

3 листопада своє профе�
сійне свято відзначали пра�
цівники соціальної сфери Ук�
раїни.

Теплий, по�сімейному затиш�
ний захід з нагоди свята відбув�
ся 1 листопада у територіально�
му центрі, де зібралися усі соці�
альні працівники району.

Зі святом їх привітали заступ�
ник голови Києво�Святошин�
ської райдержадміністрації Ана�
толій Іскоростенський, міський
голова Боярки Тарас Добрів�
ський, заступник міського голо�
ви Валерій Дубовецький, голова
районної ради ветеранських ор�
ганізацій Анатолій Пастовен�
ський та представники депутат�
ського корпусу міста.

Користуючись нагодою, гості
висловили свою щиру повагу до
непростої роботи працівників
соціальної сфери, яка потребує

від них особливої людяності та
здатності допомогти ближньо�
му. Анатолій Іскоростенський і
Тарас Добрівський вручили кра�
щим працівникам територіаль�
ного центру подяки та грамоти. 

Від імені міської організації
Партії регіонів депутат Бояр�
ської міської ради Андрій Арча�
ков вручив працівникам соціаль�
ної сфери солодкі подарунки �
торти. Від цього настрій у при�
сутніх став іще кращим.

Директор терцентру Зінаїда
Блик, вітаючи колег зі святом,
наголосила, що вже незабаром
відбудуться певні зміни у сфері
соціального захисту з огляду на
впровадження соціальних ініціа�
тив Президента України. "Але
без вас та вашого вміння пра�
цювати з людьми неможливе вті�
лення жодних реформ", � наго�
лосила Зінаїда Блик.

ЛЮДИ � ОСНОВА ВСІХ РЕФОРМ

Міський голова Тарас

Добрівський провів нараду з

митцями міста в Боярському

краєзнавчому музеї. Головна

тема розмови � обговорення

ідеї щодо встановлення в

парку Перемоги нового

пам'ятника на честь перемо�

ги у Великій Вітчизняній війні.

Тезу про те, що існуючий
комплекс вже морально заста�
рів і потребує адекватної та, го�
ловне, сучасної заміни, підтри�
мали усі присутні.

"У 2015 році Україна святкува�
тиме 70�річчя Великої Перемо�
ги, � наголосив Тарас Добрів�
ський. � Вже відбулася розмова
щодо оновлення пам'ятника з
членами ветеранських організа�
цій. Тому під час створення но�
вої композиції слід урахувати,
перш за все, вимоги часу і поба�
жання ветеранів".

Художники Ю. Шпак, Ю. Гор�
бачов, В. Ганжуга висловилися з
приводу символіки, яку варто

використати під час розроблен�
ня ідеї. Своїми думками поділи�
лися голова ГО "Боярське Мис�
тецьке Братство" В. Прийма�
ченко та заслужений журналіст
України Н. Харчук. Також про�
звучала думка щодо збережен�
ня існуючої форми � узвишшя,
на якому нині стоїть обеліск, та
меморіальних дощок з іменами
загиблих боярчан. 

Усі побажання уважно вислу�
хав архітектор Сергій Лебедин�
ський � один із архітекторів май�
бутнього пам'ятника та автор
нещодавно відкритого у парку
Перемоги пам'ятника воїнам�ін�
тернаціоналістам.

“Вирішено, що обговорення
ідеї триватиме до 15 листопада.
Долучитися до цього процесу
можуть усі охочі”, �  прокоменту�
вав заступник міського голови
Валерій Дубовецький. Зверта�
тися можна за тел. 41�710,
ел. адреса: 

boyarka�rada�pr@ukr.net

ПАМ'ЯТНИК У ПАРКУ ПЕРЕМОГИ

ПОТРЕБУЄ ОНОВЛЕННЯ

Урочистості з нагоди 69�ї річниці визволен�
ня України від німецько�фашистських загар�
бників нещодавно відбулися в Боярському
НВК "Гімназія � ЗОШ І ст.". 

Ініціатором проведення заходу виступила
Боярська міська організація ветеранів Вели�
кої Вітчизняної війни, праці та Збройних Сил. 

Привітати учасників заходу прибули почес�
ні гості: міський голова Тарас Добрівський,
заступник міського голови Валерій Дубо�
вецький, заступник голови Києво�Святошин�
ської райдержадміністрації Анатолій Іскорос�
тенський.

Центральною подією стало вручення Тара�
сом Добрівським подяк та нагород активним

ветеранам та небайдужим людям � підприєм�
цям, які підтримують ветеранську організа�
цію міста.

Саме на їх адресу з вуст голови організації
Лідії Хоменко лунали слова щирої вдячності,
підкріплені врученням пам'ятних знаків "За
благодійництво". Для них та для всіх присут�
ніх виконувалися концертні номери, які підго�
тували вихованці Боярської міської школи
мистецтв та учні Боярської гімназії. 

Не обійшлося і без приємних несподіванок.
Зокрема для міського голови Тараса Добрів�
ського та заступника міського голови Валерія
Дубовецького: їх обох було нагороджено по�
чесними грамотами за всебічну підтримку.

ВЕТЕРАНИ ДЯКУЮТЬ БЛАГОДІЙНИКАМ

Постановою Кабінету Міністрів України від
02.10.2013 р. № 723 встановлено соціальну
справедливість по відношенню до учасників
бойових дій у період війни 1945 року з імпе�
ріалістичною Японією, яким виповнилося 85
років. Відтепер їм, як і учасникам бойових
дій у період Великої Вітчизняної війни, яким
виповнилося 85 років, підвищено мінімальну
пенсію до розміру мінімальної пенсійної
виплати інвалідів війни І групи � 2547,90 грн.

Як повідомлялося раніше, з 1 травня 2013
року рішенням Уряду мінімальний розмір
пенсійних виплат, як для інвалідів війни І гру�
пи, було поширено на інвалідів війни ІІ�ІІІ
груп та учасників бойових дій у період Вели�
кої Вітчизняної війни 1941�1945 років, яким
виповнилося 85 років. У той же час ці норми
не поширювалися на інвалідів війни ІІ�ІІІ груп
та учасників бойових дій, які брали участь у
бойових діях у період війни 1945 року з імпе�
ріалістичною Японією та яким виповнилося
85 років і більше.

На виконання Указу Президента України
від 19 жовтня 2012 р. № 604 "Про заходи у
зв'язку з відзначенням 70�ї річниці визво�
лення України від фашистських загарбників
та 70�ї річниці Перемоги у Великій Вітчизня�
ній війні 1941�1945 років" і були внесені змі�
ни до постанови Уряду від 28 липня 2010 ро�
ку № 656. Таким чином встановлено соці�
альну справедливість щодо всіх ветеранів,
які захищали Вітчизну під час Великої Віт�
чизняної війни та під час війни з імперіаліс�
тичною Японією.

З 1 вересня поточного року на виконання
постанови Кабінету Міністрів України від
02.10.2013р. № 723 у Київській області про�
ведено перерахунки 60 особам, які брали
участь у бойових діях у період війни 1945 ро�
ку з імперіалістичною Японією та яким ви�
повнилося 85 років і більше.

Виплату перерахованих пенсій буде здій�
снено в плановий період у листопаді 2013
року.

ДО УВАГИ ВЕТЕРАНІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ

Приємно повідомити, що ре�
монтні роботи у Будинку культу�
ри по вул. Шевченка на стадії
завершення. Розроблений про�
ект виконується. Днями міський

голова Тарас Добрівський осо�
бисто ознайомився з ходом ро�
біт.

Очікується, що до кінця листо�
пада ремонт буде завершено.

ТРИВАЄ РЕМОНТ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ

ф а к тФ о т о
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В урочистостях з нагоди
вручення ключів та переда�
чі документів безпосеред�
ньо персоналу Боярської
підстанції екстреної медич�
ної допомоги взяли участь
директор департаменту
охорони здоров'я Київської
облдержадміністрації Олег
Ременник, голова Києво�Свя�
тошинської РДА Володимир
Пак, міський голова Тарас
Добрівський, головний лі�
кар Фастівської станції екс�
треної медичної допомоги
та медицини катастроф
Володимир Головань, в. о.
головного лікаря ЦРЛ Андрій
Костромін, працівники Ки�
ївської обласної дитячої лікарні на чолі з
головним лікарем Галиною Міщерською,
Боярської підстанції екстреної меди�
цини та інші. 

Лише цього року з держбюджету на
потреби галузі Київщини було перед�
бачено 40 млн. грн. За останні 2,5 ро�
ки, як зазначила під час спілкування з
медперсоналом Тетяна Подашевська,
вже модернізовано близько 200 зак�
ладів охорони здоров'я та введено в
експлуатацію 2 потужні поліклініки,
Центр гемодіалізу та дитячу лікарню в
Білій Церкві. 

"Всім імпонує проект
"Київщина без окраїн",
в основі якого лежать
соціальні ініціативи
Президента України
Віктора Януковича, за�
початкований губерна�
тором Київщини Ана�

толієм Присяжнюком, � наголосила
Тетяна Леонтіївна. � Нині глава держа�
ви визначив реформування медичної
галузі одним із найважливіших зав�
дань влади. Це означає, що медицина
має бути доступною та якісною. Зав�
дання ж влади � забезпечити всі необ�
хідні умови задля підвищення якості
надання медичних послуг закладами
охорони здоров'я". 

Як зауважив головний лікар Фастів�
ської станції екстреної медичної допо�
моги та медицини катастроф Володи�
мир Головань, у підпорядкуванні якого

знаходиться Боярська підстанція екс�
треної медичної допомоги, це не пер�
ший реанімобіль, що їх отримали зак�
лади галузі. 

"Автомобілі класу "С" � реанімобілі �
обладнані найсучаснішою апаратурою,
необхідною для надання екстреної ме�
дичної допомоги та перевезення тяжко

хворих пацієнтів, у тому числі � й дефіб�
рилятором із кардіомонітором. Згідно з
розпорядженням губернатора Київщини
Анатолія Присяжнюка, машина зали�
шиться тут, у Боярці. Це питання навіть
не обговорюється, оскільки район густо�
населений і потребує термінового поліп�
шення якості надання медичних послуг. 

На цьому процес модернізації не за�
вершиться: ще до кінця цього року
заплановано, що такі авто будуть і у
Вишневому, де кількість населення та�
кож стрімко зростає", � наголосив
Володимир Головань.

БОЯРКА ОТРИМАЛА НОВИЙ РЕАНІМОБІЛЬ
ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН 
У БОЯРЦІ РОЗПОЧАВСЯ: 

Згідно з розпорядженням Києво�
Святошинської районної державної
адміністрації № 749 від 26.09.2013 р.
"Про початок опалювального сезону в
населених пунктах Києво�Святошин�
ського району" були включені котель�
ні: по вул. 40 років Жовтня, 49 � 2 жов�
тня, котельня "Космос" � 6 жовтня.

З 10 жовтня у зв'язку з підвищенням
температури повітря подача газу на
котельні була призупинена, котельні
працювали в режимі підтримки тиску в
мережі централізованого теплопоста�
чання. 

З 17 жовтня подачу газу на котельні
було поновлено. 

Температура теплоносія в мережі
централізованого теплопостачання
залежить від температури атмосфер�
ного повітря.

Так, при температурі +80 С � темпе�
ратура в подавальному трубопроводі
котельні повинна бути + 430 С, а в зво�
ротному + 34,70 С; при 00 С надворі �
відповідно + 62,20 С та 46,40 С.

У разі невідповідності фактичної
температури в житлових приміщеннях
нормативній температурі, порядок
проведення перерахунку плати за на�
дання послуг з централізованого опа�
лення регулюється Постановою Кабі�
нету Міністрів України від 17.02.2010 р.
№ 151, а саме: нижче + 180 С для внут�
рішніх кімнат, та нижче + 200 С для на�
ріжних кімнат. 

Зауваження щодо якості надання
послуг по централізованому тепло�
постачанню потрібно надавати до ава�
рійно�диспетчерської служби
“БГВУЖКГ” за тел.: 40�357.

У жовтні на час зупинки подачі газу
на котельні нарахування за опалення
мешканцям не проводилося.

Заходи по двомісячнику благоус�
трою міста продовжуються:

� проведено часткове асфальтуван�
ня вул. Садової, використано 6 тонн
асфальту;

� зрізано 4 аварійних дерева, кроно�
вано 9 дерев;

� проведено ремонтні роботи вулич�
ного освітлення по вул. Хрещатик, Бі�
логородській, Парковій, І. Франка, 40
років Жовтня;

� працівники управління 31 жовтня
взяли участь у прибиранні парку Шев�
ченка;

� найближче завдання � прибирання
листя з придорожньої території та від
сміттєвих майданчиків житлового
фонду. 

З метою покращення організації
вказаної роботи переконливо про�
симо проводити роздільне складу�
вання листя, гілля та побутових від�
ходів.

КП “БГВУЖКГ” повідомляє:

Протягом останніх двох тижнів вико�
нано такі роботи:

� усунуто 2 пориви на водопровідних
мережах по вул. Крупської, 41�43 та
Б. Хмельницького, 49; 

� прочищено 12 заторів на каналіза�
ційних мережах міста;

� з 28 по 31 жовтня виконано чистку
та хлорування води РЧВ №1 на ВНС�5.
Чистку та хлорування РЧВ №2 буде
виконано згідно з затвердженим гра�
фіком � з 11 по 14 листопада.

Проводиться підготовка об'єктів до
зими: утеплення оголовків артсвер�
дловин. 

Виконано реконструкцію артсвер�
дловин № 8, 9 у с. Забір'я, замінено
насоси.

Відремонтовано 2 пожежних гідран�
та по вул. Молодіжній, 76�а та на пе�
рехресті вул. Московської та Енгель�
са.

Виконано ремонт даху на ТП 582 у
с. Забір'я.

Підприємство проводить планові
обмеження від централізованої подачі
води споживачам, які мають заборго�
ваність за водопостачання та водовід�
ведення.

Адміністрація КП "Боярка�Водо�
канал" закликає боярчан вчасно
сплачувати за надані послуги з во�
допостачання і водовідведення та
наголошує на необхідності пога�
шення заборгованості тим, хто її
має.

КП "Боярка�Водоканал"
повідомляє:

Злагоджено та дружно працював де�
сант з представників комунальних під�
приємств. 

Депутати міської ради та члени місь�
кої організації Партії регіонів, за дав�
ньою традицією, в суботу, 2 листопада,
прибирали сміття на узліссі в районі
ЦРЛ та вул. Волгоградської. Хоч і не�
довго працювали, але зібрали ванта�
жівку сміття. У суботнику взяли участь
секретар Боярської міської ради
Дмитро Паливода, депутати Андрій

Арчаков, Сергій Неупокой, Людмила
Яременко, Стелла Михайлова,
Валентина Кривенко, Костянтин
Пацьора, Олександр Борецький. До
депутатів долучилися вчителі Бояр�
ської ЗОШ № 3 та активні молоді бояр�
чани Віктор Матейко та Микола
Черненко. За словами учасників су�
ботнику, сміття цього разу було значно

менше, ніж навесні. Його зібрали у ве�
ликі поліетиленові мішки та вивезли.

У ці дні чимало небайдужих жителів
нашого міста також прибрали біля свої
помешкань, від чого Боярка стала чис�
тішою. Ще є час до настання справ�
жньої зими завершити впорядкування
території Боярки.

ТРИВАЄ ПРИБИРТРИВАЄ ПРИБИРАННЯ МІСТАННЯ МІСТАА

На виконання у регіонах завдань і дору�

чень Президента України Віктора Януковича в

рамках реалізації проекту "Якісна і доступна ме�

дицина � кожному" Боярська підстанція екстреної

медицини отримала новий реанімобіль швидкої

допомоги. Подія відбулася на території Київської

обласної дитячої лікарні, розташованої у Боярці

по вул. Хрещатик за безпосередньої участі зас�

тупника голови Київської обласної державної

адміністрації Тетяни Подашевської.

До 15 листопада триває дво�

місячник благоустрою та поліпшення

санітарного стану  території нашого

міста. Нещодавно відбулося кілька су�

ботників, під час яких працівники ви�

конкому Боярської міської ради, кому�

нальних підприємств “БГВУЖКГ” і "Бо�

ярка�Водоканал" взяли участь у приби�

ранні парків ім. Шевченка та Перемоги.

Під час роботи було зібрано сміття та

опале листя.
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Пам'ять про батька

Народився Іван Лукич Третяк
20 червня 1906 року в с. Теплівці
Пирятинського району Полтав�
ської області. Після закінчення
церковнопарафіяльної школи в
рідному селі поїхав на Донбас,
де й закінчив школу тракторис�
тів. 1928 року був призваний до
лав Червоної армії в танкові вій�
ська. Вміння водити трактор та
відмінне знання його технічних
характеристик стали основою
військової спеціальності Івана
Лукича. 

Закінчив школу червоних ко�
мандирів, танкове училище, а в
1937 році � військову академію.
33 роки прослужив в армії. На
початку Великої Вітчизняної вій�
ни служив командиром танково�
го батальйону 20�ї гвардійської
танкової бригади під команду�
ванням гвардії полковника Шу�
това.

Віхи історії � 

то сторінки життя

Про життя Івана Лукича Третяка
не статтю, а книгу можна писати!
Доказом є його бойовий шлях: Во�
ронезький та Другий Український
фронти, Сталінград, пекло Кур�
ської дуги, Корсунь�Шевченків�
ська битва, Румунія, Австрія, Угор�
щина… За це його було відзначе�
но нагородами: орден Червоного
Прапора, орден Вітчизняної війни І
та ІІ ступеня, орден Суворова ІІ
ступеня, медалі за взяття Буда�
пешта, Бухареста. 

"Згадуючи війну, батько завжди
говорив про рідне село Теплівці,
яке, неначе неочікуваний подару�
нок долі, довелося звільняти, �
розповідає донька Любов Іванів�
на. � Там відбулася коротка зустріч
з шестирічним сином Вовчиком і
коханою дружиною Марійкою, а
також з матір'ю, яка навіть не впіз�
нала свого сина.   

Столицю України батько звіль�
няв у складі 5�го гвардійського
Сталінградського корпусу під ко�
мандуванням генерал�майора
Кравченка. Далі були підводне
форсування Десни, жорстокі бої в
районі Пущі�Водиці, листопадо�
вий Святошин у заграві пожеж.

А ще, звісно ж, далекий Буда�
пешт. Адже за мужність та відвагу
при взятті саме цього міста батько
був удостоєний звання Героя Ра�
дянського Союзу. Звістка про
присвоєння найвищої нагороди
Батьківщини знайшла Івана Луки�
ча 28 квітня 1945 року в госпіталі. 

А потім � 9 травня 1945 року! Пе�
ремога! Кінець війни! І пісня, яка
бриніла в серці й на вустах кожно�
го, хто дійшов до Берліна: "С вой�
ной покончили мы счеты! Бери
шинель � пошли домой!". 

"Та не в Берліні закінчив батько
війну, � несподівано говорить моя
співрозмовниця. � Тому що отри�
мав командир танкової бригади,
полковник Іван Лукич Третяк но�
вий бойовий наказ: вантажитись
на платформи і де залізницею, а
де й своїм ходом іти на Халхин�
Гол. Там і закінчив війну. Але не

службу! Тому що в 1946 році бри�
гаду "відтягнули" на Далекий Схід,
на 77 роз'їзд Читинської області
(Забайкалля). Саме там я і наро�
дилася", � закінчує свої спогади
про батька Любов Іванівна. 

Слід Людини на землі

Іван Лукич Третяк пішов із життя
в 1976 році. Та боярчани й досі йо�
го пам'ятають.

"Після Німеччини, в 1956 році,
батько у Боярці отримав ділянку
під забудову, а 1957 побудував бу�
динок, � продовжує свою розпо�
відь Любов Іванівна. � Він відразу
активно долучився до життя міста:
до середини 60�х років виконував
обов'язки заступника голови місь�
кради. Та й пізніше, вже працюючи
начальником охорони та началь�
ником бюро перепусток заводу
"Ленінська кузня", не залишався
осторонь проблем міста та його
жителів.

Ім'я Івана Лукича Третяка зна�
читься в списках Героїв Радян�
ського Союзу, викарбуваних на
мармурових плитах на Поклінній
горі у Москві". 

А рід його продовжується. Адже
залишив після себе на цьому світі
Іван Лукич трьох дітей. Старша
донька Неля, фармацевт за осві�
тою. Молодший син Володимир
(нині вже теж покійний) � залізнич�
ник. А середня донька � Люба �
викладач англійської мови. Вона,
живучи в батьківському будинку,
зберігає пам'ять про батька. Для
кого? Для внуків Івана Лукича, які
підростають в кожній з цих трьох
родин. І для нас з вами � його зем�
ляків. 

Замість післямови

Біле, наче сніг, волосся. Сірі очі.
Тонкі риси обличчя і струнка пос�
тать. Надзвичайна скромність. Та�
ким він залишився в пам'яті своїх
рідних. Таким назавжди увійшов
до історії Боярки � міста, яке стало
для нього рідним.

Радислав Кокодзей, 

фото з архіву родини Третяк

ЗАГЗАГАРТАРТОВАНИЙ БРОНЕЮОВАНИЙ БРОНЕЮ
Герої Радянського Союзу. Люди, які отримали найвищу

нагороду колись могутньої держави і донині залишаються
гордістю рідного краю. Наша сьогоднішня розповідь � про одного з
них, командира танкової бригади, полковника Івана Лукича

Третяка.

Під час свята "Осіння феєрія" дітлахи
разом з усіма присутніми вирушили у не�
звичайну і цікаву мандрівку по екологічній
стежині у володіння чарівниці осені. Тут
вони зустріли казкових героїв кота Мат�
роскіна (Наталія Кучернюк) та його вірно�
го товариша Шарика (Любов Фарцабей). 

Завдяки своїм знанням про лікарські

рослини малята змогли надати хворому
Шарику корисні поради щодо лікування
застуди. Разом з новими друзями діти
відвідали різні ділянки на екологічній сте�
жині, такі як: рідкісні рослини, кущ калини,
штучна водойма, бджолиний рай, город,
зону відпочинку.

На занятті лунало багато віршів. Діти
показали також вміння використовувати

на практиці малі форми фольклорного
жанру. А Господиня (Галина Арполенко)
поринула разом з дітьми в світ легенд. 

Завдяки цьому заняттю діти ще раз пе�
реконалися, що природу треба берегти та
любити. Нехай і ваші душі стануть добрі�
шими, а серця � теплішими.

Любов Фарцабей

ОСІННЯ ФЕЄРІЯОСІННЯ ФЕЄРІЯ
21 жовтня в дошкільному

навчальному закладі "Даринка" було
проведено відрите заняття з екологіч�
ного виховання на екологічній стежині
для батьків старшої групи. Вихователі
Олена Смоля та Ірина Ярмолович,
батьки та працівники закладу вируши�
ли у подорож екологічною стежиною.

Рекомендуємо заощадити гроші та час, купуючи абонементні

квитки на проїзд у приміських електропоїздах. Це може заощади�

ти 25�50 % від повної вартості поїздок. А також не потрібно стояти

в черзі до квиткової каси. 

У зв'язку з початком навчального року � це особливо вигідно сту�

дентам навчальних закладів.

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ МІСТА, 
ЯКІ КОРИСТУЮТЬСЯ 

ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ!

Підбито підсумки конкурсу

"Юні таланти Боярки", який

ініціювала Боярська міська

бібліотека для дітей. Захід

проводився задля підтримки

талановитих та обдарованих

дітей, а також для організації

змістовного дозвілля у рамках

виконання соціальних ініціатив

Президента України та програ�

ми "Діти � майбутнє України".

Своїм Указом Президент Укра�

їни Віктор Янукович проголо�

сив 2013 рік � роком дитячої

творчості. 

На конкурс, який тривав з 1
серпня по 1 жовтня, було подано
роботи учнів з усіх загальноосвіт�
ніх закладів міста. 

Відповідно до рішення журі пе�
ремогу здобули: у категорії "Образотвор�
че мистецтво" Анастасія Малінська
(ЗОШ № 3, 5�В кл.); "Декоративно�ужит�
кове мистецтво" — Нікіта Скачко

(ЗОШ № 5, 6�А кл.), за кращий поетичний
твір � Антоніна Бондрівська (ЗОШ № 3, 9�В кл.)
та за кращу книжку�саморобку � Марія
Чапля (ЗОШ № 1, 1�А кл.).

"ЮНІ Т"ЮНІ ТАЛАНТИ БОЯРКИ"АЛАНТИ БОЯРКИ"

6 листопада 2013 року на базі ДНЗ

"Даринка" відбулася зустріч практич�

них психологів дошкільних навчальних

закладів Києво�Святошинського ра�

йону на тему: "Профілактика жорсто�

кого поводження з дітьми в сім'ї та за її

межами. Правова відповідальність

щодо насилля над дітьми. Особливос�

ті роботи практичного психолога дош�

кільного навчального закладу з діть�

ми, які зазнали насильства в родині". 

У зустрічі взяли участь: Т. В Герасімюк,
директор районного навчально�методич�
ного центру практичної психології;
Г. Д. Калабуліна, головний спеціаліст Уп�
равління освіти; Л. О Крюкова, практич�
ний психолог ЦПП; Н. П. Демидюк, стар�
ший науковий співробітник Інституту пси�
хології імені Григорія Костюка; Ж. М. Іщук,
редактор дитячого журналу "Жирафа" та

практичні психологи дошкільних навчаль�
них закладів.

Учасники зібрання ще раз переконали�
ся, що жорстоке поводження з дітьми і
зневага їхніми інтересами можуть мати
різні негативні наслідки. 

Різноманітні прояви насильства та жор�
стоке поводження не лише руйнують від�
носини в родині, стають причиною глибо�
ких психологічних травм, а й виступають
однією із передумов руйнації правових,
моральних та духовних засад суспільства.

Наше суспільство визнає існування
проблеми жорстокого поводження з діть�
ми, а також необхідність здійснення ком�
плексу послідовних заходів щодо удоско�
налення системи попередження, вияв�
лення та подолання цього явища.

Любов Фарцабей

ПРПРАКТИЧНІ ПСИХОЛОГИ АКТИЧНІ ПСИХОЛОГИ 

ПРОТИ НАСИЛЬСТВА У СІМ'ЇПРОТИ НАСИЛЬСТВА У СІМ'Ї
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Заключна частина акції з врученням медалей керів�
никам найкращих закладів освіти відбулася 18 жов�
тня у столичному Будинку офіцерів. Серед 200 керів�
ників кращих закладів освіти з усіх куточків України
була і єдина представниця Боярки, завідувачка ДНЗ
ЦРД "Джерельце" Клавдія Пшонна.

У цьому дитячому садку розуміють, що батьки ба�
жають для своєї дитини найкращого, тому висувають
високі вимоги до умов, в яких буде жити і виховувати�
ся дитина, особливо до вихователя, з яким дитина
перебуватиме цілий день.

ДНЗ ЦРД "Джерельце" обрало більше чотирьохсот
сімей. Рейтинг цього дошкільного закладу високий
не тільки в Боярці, але і в районі.

Весь педагогічний колектив прагне, щоб система
навчання і виховання дітей відповідала теперішнім
стандартам. Адже в сучасних умовах освітні техноло�
гії стають все більш актуальними.

Колектив педагогів згуртований на реалізацію
творчих завдань виховання і розвитку дитини, вико�
ристовуючи при цьому безцінні матеріали педагогіч�
ної спадщини та власний досвід роботи з дітьми. 

Методична служба в ДНЗ організована як єдина
система заходів. Її роботою керує вихователь�мето�
дист, відмінник  освіти України, "Старший вихователь"
Вакуленко Надія Михайлівна, яка за багаторічну

сумлінну працю нагороджена знаком "Софії Русо�
вої".

Надія Михайлівна автор програм:
� "Логіко�математичний розвиток старших

дошкільнят";
� "Навчання комп'ютерній грамоті дітей дош�

кільного віку";
� "Методичні рекомендації по взаємодії з сім'єю".
Кожен педагог обрав для роботи науково  методич�

ну проблему, яка відповідає сучасним потребам. 
Суєтова Любов Анатоліївна � вихователь вищої

категорії, в роботі з дітьми 6�го року життя успішно
впроваджує свою програму "Розвиток творчих здіб�
ностей дошкільнят засобами ТРВЗ (теорії розв'язан�
ня винахідницьких завдань)". Заняття за методами
ТРВЗ дають змогу дітям працювати в атмосфері сво�
боди мислення, творчості, розвивати дитячу уяву,
здібності, творчі нахили, без напруження висловлю�
вати свої думки, вчать знаходити вихід з будь�яких
життєвих ситуацій, що допомагає дітям гарно вчити�
ся в школі. Діти вчаться за девізом "Граючись � нав�
чатися, вчитися � граючись! Це чудово!"

В своїй роботі Любов Анатоліївна успішно впровад�
жує методику Ш. Амонашвілі, де головним є гумані�

зація освітнього процесу.
Нєдовєсова Наталія Степанівна � інструктор з

фізичної культури, вихователь�методист вищої кате�
горії, "Старший вихователь", відмінник освіти Украї�
ни. Вважає здоров'я найціннішим, що є у людини, а
головним завданням педагогів і батьків � навчити ди�
тину змалечку берегти своє здоров'я і зміцнювати
його протягом усього життя. 

У своїй практиці широко використовує здо�
ров'яформуючі та здоров'язберігаючі технології. Для
підвищення інтересу дітей до фізичної культури, сти�
мулювання рухової активності розробила та успішно
використовує нестандартне фізкультурне обладнан�
ня. Для розвитку рухової та ритмічної творчості, ди�
тячої фантазії включає елементи системи М. Єфи�
менка. Творчий підхід Наталії Степанівни до своєї ро�
боти, раціональне розміщення обладнання, викорис�
тання різноманітних атрибутів та музичного супрово�
ду на фізкультурних заняттях значно підвищує мотор�
ну щільність і задовольняє природну потребу дітей в
рухах.

Галицька Антоніна Павлівна � вихователь першої
категорії. Її діяльність направлена на розвиток твор�
чого потенціалу, художнього мислення, креативності
дошкільників засобами ліплення, створення скуль�
птурних форм з різного матеріалу.

Антоніна Павлівна розробила парціальну програму:
"Розвиток творчого потенціалу, художнього мислен�
ня, креативності через ліплення".

Ліплення � вид художньої творчості, який розвиває
дитину естетично. Вона вчиться бачити, відчувати,
оцінювати і творити за законами краси.

В своїй діяльності Антоніна Павлівна користуєть�
ся новітніми технологіями, матеріалами, інстру�
ментами тощо.

Гриценко Інна Анатоліївна � музичний керівник,
вихователь�методист, відмінник освіти України. У
дитсадку працює 30 років. Серед методик музич�
ного розвитку дітей, які використовує Інна Анатолі�
ївна в своїй роботі, важливе місце займає система
німецького композитора Карла Орфа. 

Заняття по цій системі допомагають розкрити

музичні здібності дітей через навчання грі на простих
музичних інструментах, таких як цимбали, маракаси,
дзвіночки, трикутники, ксилофони, металофони, а
також на простих шумових інструментах, виготовле�
них своїми руками.

Широке використання українського фольклору на
музичних заняттях за методикою К. Орфа спонукає
дітей фантазувати, імпровізувати, творити; надає
можливість кожній дитині нарівні з дорослими проя�
вити свою індивідуальність та дає поштовх для по�
дальшого розвитку творчої особистості та самопіз�
нання. 

Ковалець Ольга Іванівна � відмінник освіти Украї�
ни, вихователь з 30�річним досвідом роботи.  

Технологія її методів роботи з дітьми спрямована
на опанування грамотою через гру. Ольга Іванівна
вважає, що для повноцінного формування особис�
тості потрібно задіяти всі органи чуття. Навчання чи�
танню вона поєднує зі співом, ліпленням, малюван�
ням, фольклором та навіть рухами.

Ольга Іванівна використовує елементи методик
Л. Шелестової, В. Ліщука. 

Копил Ірина Владиславівна � вихователь вищої
категорії, вихователь�методист, автор програм:
"Нетрадиційні методи малювання" та "Основи безпе�
ки життєдіяльності". Вона вчить дітей свідомо стави�
тися до свого здоров'я, бачити та передбачати не�
безпеку.

Діти вчаться бути обачними, вміти орієнтуватися та
швидко реагувати в екстремальних ситуаціях.

Ірина Владиславівна освітньо�виховну роботу веде
в напрямку: дитсадок � діти � батьки.

Очолює колектив Пшонна Клавдія Іллівна � від�
мінник освіти України, нагороджена знаками "Софії

Русової", "Патріот Київщини". Основні цінності для
неї  � це здоров'я дітей. Вона є автором Програми
"Еколого�валеологічне виховання та оздоровлен�
ня дітей", яка занесена до картотеки передового
перспективного досвіду Київської області.

Педагогічний колектив ДНЗ ЦРД "Джерельце"
охоче ділиться досвідом роботи з колегами дош�
кільних закладів району та області.

ДНЗ «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»: ВИСОКИЙ РЕЙТИНГ ПІДТВЕРДЖЕНО

ДНЗ ЦРД "Джерельце" визнано одним із
переможців Загальнонаціонального проекту
"Флагмани освіти і науки України". Це стало
можливим завдяки величезній копіткій праці
всього колективу, результати якої було підтвер�
джено висновками комісії під час Державної
атестації закладу. Згідно з ними ДНЗ ЦРД "Дже�
рельце" отримав оцінку: високий рівень з від�

знакою.
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Про затвердження Положення про Порядок розмі�
щення тимчасових споруд для провадження підприєм�
ницької діяльності на території м. Боярка

З метою впорядкування питань розміщення тимчасових
споруд для провадження підприємницької діяльності на
території м. Боярка, надання в користування земельних ді�
лянок комунальної власності для вказаних цілей, сприяння
розвитку торгівельної мережі та сфери послуг міста, під�
тримки та розвитку малого підприємництва, забезпечення
надходження коштів до міського бюджету, керуючись За�
коном України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Законом України "Про регулювання містобудівної діяль�
ності", Земельним кодексом України, Законом України
"Про засади державної регуляторної політики у сфері гос�
подарської діяльності", Законом України "Про благоустрій
населених пунктів", Наказом Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово�комунального госпо�
дарства України № 244 від 21.10.2011 року "Про затвер�
дження Порядку розміщення тимчасових споруд для про�
вадження підприємницької діяльності", Правилами благо�
устрою території міста Боярка, затверджених рішенням
Боярської міської ради № 14/701 від 24.11.2011 р., �

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про Порядок про розміщення
тимчасових споруд для провадження підприємницької ді�
яльності на території м. Боярка (Порядок додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на
заступника міського голови, згідно з розподілом функціо�
нальних обов'язків та постійну депутатську комісію з пи�
тань містобудування, архітектури, земельних ресурсів та
адміністративно�територіального устрою Боярської місь�
кої ради.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА    Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Додаток  
до рішення сесії Боярської міської ради 

від "___" _____ 2013р. № ______

Порядок
розміщення тимчасових споруд для провадження

підприємницької діяльності на території м. Боярка

1. Загальні положення
1.1. Порядок розміщення тимчасових споруд для про�

вадження підприємницької діяльності на території м. Бо�
ярка розроблено на підставі Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", Закону України "Про регулю�
вання містобудівної діяльності", Закону України "Про бла�
гоустрій населених пунктів", Наказу Міністерства регіо�
нального розвитку, будівництва та житлово�комунального
господарства України № 244 від 21.10.2011 року "Про зат�
вердження Порядку розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності", Правил благо�
устрою території міста Боярка, затверджених рішенням
Боярської міської ради № 14/701 від 24.11.2011 р.

1.2. Цей Порядок визначає механізм розміщення тим�
часових споруд для провадження підприємницької діяль�
ності на території м. Боярка.

1.3. Цей Порядок не поширюється на розміщення тим�
часових споруд для провадження підприємницької діяль�
ності на землях із особливим режимом використання.

1.4. Тимчасова споруда торговельного, побутового, со�
ціально�культурного чи іншого призначення для здійснен�
ня підприємницької діяльності � одноповерхова споруда,
що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуван�
ням основних вимог до споруд, визначених технічним рег�
ламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і вста�
новлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

1.5. Терміни у цьому Порядку застосовуються у такому
значенні:

� архітектурний тип тимчасової споруди (далі � архітип)
� зовнішній архітектурний вигляд тимчасової споруди із
розміщенням інформації про її власника (користувача),
назви продукції та/або послуг, які надаються. При розта�
шуванні тимчасової споруди відповідно до схеми розмі�
щення тимчасової споруди застосовуються типові тимча�
сові споруди;

� замовник � суб'єкт господарювання, який має намір
розмістити тимчасову споруду на підставі паспорта
прив'язки тимчасової споруди; 

� комплексна схема розміщення тимчасових споруд �
схема розміщення тимчасових споруд на території м. Бо�
ярка; 

� паспорт прив'язки тимчасової споруди � комплект до�
кументів, у яких визначено місце встановлення тимчасової
споруди на топографо�геодезичній основі М 1:500, крес�
лення вузлів підключення до інженерних мереж згідно з
технічними умовами, текстові матеріали з вимогами щодо
естетичного вигляду та інженерного забезпечення тимча�
сової споруди, схему благоустрою прилеглої території,
розробляється суб'єктом господарювання, який має лі�
цензію на виконання проектних робіт; 

� пересувна тимчасова споруда � споруда, яка не має
закритого приміщення для тимчасового перебування лю�
дей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання,
низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торго�
вельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної
торгівлі та іншої підприємницької діяльності; 

� схема благоустрою тимчасової споруди � схема, вико�
нана замовником у довільній формі на топографо�геоде�
зичній основі М 1:500 із зазначенням заходів щодо благо�
устрою та озеленення території, прилеглої до тимчасової
споруди (розташування квітників, під'їздів, урн, влашту�
вання дорожнього покриття або мощення фігурними еле�
ментами мощення тощо); 

� стаціонарна тимчасова споруда � споруда, яка має
закрите приміщення для тимчасового перебування людей
і по зовнішньому контуру площу до 30 м2;

� типові тимчасової споруди � види тимчасових споруд,
виконані за проектами повторного використання.

� мала архітектурна форма � невелика споруда декора�
тивного, допоміжного чи іншого призначення, що вико�
ристовується для покращення естетичного вигляду гро�
мадських місць і міських об'єктів, організації простору та
доповнює композицію будинків, будівель, їх комплексів.

1.6. Комплексна схема розміщення тимчасових споруд
в межах вулиці (провулку, проїзду, площі тощо), мікрора�
йону (кварталу), населеного пункту � текстові та графічні
матеріали, якими визначаються місця розташування тим�
часових споруд, розроблені з урахуванням вимог буді�
вельних, санітарно�гігієнічних норм, а також існуючих міс�
тобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишньо�
го природного середовища та раціонального використан�
ня територій, охорони історико�культурної спадщини, зе�
мельно�господарського устрою.

1.7. Комплексна схема розміщення тимчасової споруди
затверджується рішенням Боярської міської ради.

1.8. Розміщення окремих тимчасових споруд здійсню�
ється згідно з цим Порядком.

1.9. Холодильне та інше обладнання, що розміщується
поряд з тимчасовою спорудою, необхідне для забезпечен�
ня санітарних заходів чи дотримання вимог санітарних
норм, не потребує отримання будь�якого дозволу. При
цьому загальна площа, що займає таке обладнання, не
може перевищувати 25 % площі цієї тимчасової споруди, а
обладнання має розміщуватися поряд з тимчасовою спо�
рудою.

1.10. Дообладнання (переобладнання) приміщень усе�
редині будинків та споруд здійснюється на частині їх площі
залежно від функціонального призначення та бажаного
місця розміщення тимчасової споруди, а також комплек�
сної схеми розміщення тимчасових споруд на підставі до�

говору оренди з власником (користувачем) приміщення
будинку, споруди за погодженням з органами державного
нагляду, необхідність отримання яких передбачена зако�
нами України, з дотриманням будівельних, санітарних та
пожежних норм. При дообладнанні (переобладнанні) при�
міщень усередині будинків та споруд IV або V категорій
складності розміщення таких приміщень здійснюється від�
повідно до комплексної схеми розміщення тимчасових
споруд.

Розміщення тимчасових споруд на території ринку як
торговельного об'єкта визначається планувальною доку�
ментацією території цього ринку або проектною докумен�
тацією його споруди.

1.11. Для розміщення групи тимчасової споруди (але
не більше п'яти) розробляється єдиний паспорт прив'язки
тимчасових споруд з прив'язкою кожної окремої тимчасо�
вої споруди з відображенням благоустрою прилеглої тери�
торії та інженерного забезпечення (на топографо�геоде�
зичній основі М 1:500).

1.12. Розміщення тимчасових споруд під час проведен�
ня ярмарків, державних та місцевих святкових, урочистих
масових заходів на строк проведення таких заходів здій�
снюється за рішенням виконавчого комітету Боярської
міської ради.

1.13. При розміщенні тимчасової споруди ураховують�
ся всі наявні планувальні обмеження, передбачені буді�
вельними нормами, державними стандартами і правила�
ми.

1.14. Самочинне розміщення тимчасових споруд на те�
риторії м. Боярка забороняється.

2. Розміщення тимчасових споруд на земельних
ділянках, які знаходяться у власності, постійному ко�
ристуванні або в оренді суб'єктів господарювання

2.1. Суб'єкт господарювання (далі � замовник), для роз�
міщення тимчасової споруди на земельній ділянці, яка
знаходиться у власності, постійному користуванні або в
оренді, подає до виконавчого комітету Боярської міської
ради заяву за формою згідно з додатком 1.

До заяви додаються: 
� виписка з Єдиного державного реєстру юридичних

осіб та фізичних осіб � підприємців (реквізити замовника); 
� копія державного акта на право власності на земельну

ділянку, право постійного користування земельною ділян�
кою або договору оренди;

� паспорт прив'язки тимчасової споруди, погоджений
відділом містобудування та архітектури Києво�Святошин�
ської районної державної адміністрації.

2.2. На підставі поданих документів готується проект рі�
шення про розміщення тимчасової споруди, який вносить�
ся на розгляд чергового засідання сесії Боярської міської
ради протягом десяти робочих днів з дня подання зазна�
ченої заяви або обґрунтована відмова.

2.3. Рішення сесії Боярської міської ради про розмі�
щення тимчасової споруди надає замовнику право роз�
містити тимчасову споруду відповідно до її паспорта
прив'язки.

2.4. Після розміщення тимчасової споруди замовник
подає до спеціаліста з питань архітектури виконавчого ко�
мітету Боярської міської ради заяву про реєстрацію тим�
часової споруди.

3. Розміщення тимчасових споруд за договором
особистого строкового сервітуту
3.1. Для розміщення тимчасової споруди на території

м. Боярка замовник подає заяву до виконавчого комітету
Боярської міської ради за формою згідно з додатком 1. 

До заяви додаються: 
� виписка з Єдиного державного реєстру юридичних

осіб та фізичних осіб � підприємців (реквізити замовника); 
� графічні матеріали із зазначенням бажаного місця

розміщення тимчасової споруди, виконані замовником у
довільній формі на топографо�геодезичній основі М 1:500
кресленнями контурів тимчасової споруди з прив'язкою
до місцевості.

3.2. Виконавчий комітет Боярської міської ради для
визначення відповідності намірів щодо місця розташуван�
ня стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) комплексній
схемі розміщення ТС (у разі її наявності), будівельним нор�
мам, державними стандартами і правилами готує проект
рішення міської ради про попереднє погодження можли�
вості місця розташування ТС або обґрунтовану відповідь
про відмову.

3.3. Після отримання позитивного рішення міської ради
замовник звертається до відділу містобудування та архі�
тектури Києво�Святошинської районної державної адмі�
ністрації для оформлення паспорта прив'язки розташу�
вання стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) на ком�
плексній схемі розміщення ТС (у разі її наявності). 

3.4. Після отримання паспорту прив'язки, замовник по�
дає документи до виконавчого комітету Боярської міської
ради для підготовки проекту рішення міської ради щодо
розміщення тимчасової споруди та укладення договору
особистого строкового сервітуту на розгляд чергової сесії
міської ради, а саме:

� заява;
� копія паспорта;
� виписка з Єдиного державного реєстру юридичних

осіб та фізичних осіб � підприємців, погоджена належним
чином (реквізити замовника); 

� паспорт прив'язки тимчасової споруди, погоджений
відділом містобудування та архітектури Києво�Святошин�
ської РДА.

3.5. У десятиденний термін після прийняття сесією Бо�
ярської міської ради рішення про розміщення тимчасової
споруди та укладення договору особистого строкового
сервітуту між міською радою та замовником укладається
договір особистого строкового сервітуту за формою згід�
но з додатком 3. 

3.6. Укладений договір особистого строкового сервіту�
ту надає замовнику право розмістити тимчасову споруду
відповідно до її паспорта прив'язки.

3.7. Після розміщення тимчасової споруди замовник по�
дає до виконавчого комітету Боярської міської ради заяву із
зазначенням інформації про виконання вимог розміщення
тимчасової споруди за формою згідно з додатком 2. 

3.8. На підставі поданої заяви спеціаліст з питань архі�
тектури виконавчого комітету Боярської міської ради ре�
єструє стаціонарну тимчасову споруду. 

3.9. У разі, якщо термін дії договору особистого строко�
вого сервітуту закінчився та термін його дії не продовже�
но, суб'єкт господарювання зобов'язаний негайно звіль�
нити земельну ділянку та привести її у попередній стан.

3.10. Замовник, зацікавлений у продовженні договору
особистого строкового сервітуту, за 60 днів до закінчення
терміну договору особистого строкового сервітуту має
право подати заяву до виконавчого комітету Боярської
міської ради разом із первинним договором особистого
строкового сервітуту та з довідкою із ДПІ Києво�Свято�
шинського району про відсутність заборгованості.

4. Вимоги до розміщення тимчасових споруд
4.1. Розміщення тимчасових споруд здійснюється за�

мовником відповідно до паспорту прив'язки.
4.2. Строк розміщення тимчасових споруд не може пе�

ревищувати строк дії договору оренди земельної ділянки
або договору особистого строкового сервітуту, у разі, як�
що тимчасова споруда встановлена на землях Боярської
міської ради.

4.3. Благоустрій виконується, як обов'язковий супутній
захід при розміщенні тимчасових споруд або як роботи за
окремим проектом, які виконуються за рахунок коштів за�
мовника.

4.4. Роботи з благоустрою виконуються відповідно до
паспорту прив'язки.

4.5. Біля кожної тимчасової споруди повинно бути зов�
нішнє штучне освітлення та урна для збирання ТПВ.

4.6. Суб'єкти господарювання, що розміщують тимча�
сові споруди, зобов`язані утримувати їх в належному сані�
тарно�технічному та естетичному стані.

4.7. Під час експлуатації тимчасової споруди необхідно
дотримуватись  вимог щодо забезпечення технологічної
безпеки та упорядкування прилеглої  території.

5. Окремі положення
5.1. У разі, коли тимчасова споруда перешкоджає про�

веденню реконструкції або ремонту інженерних мереж ву�

лиці, дороги, будинків і споруд, тимчасова споруда пере�
носиться на певний період в інше місце без припинення рі�
шення про її розміщення. Виконавчий комітет Боярської
міської ради надсилає не пізніше ніж за два тижні до зап�
ланованого перенесення тимчасової споруди повідомлен�
ня з визначенням її нового місця та строку розміщення на
період проведення реконструкції або ремонту. Таке пові�
домлення є підставою для перенесення суб'єктом госпо�
дарювання тимчасової споруди на період проведення ре�
конструкції або ремонту. 

5.2. Перенесення тимчасової споруди можливе також у
разі внесення змін до передбачених законодавством норм
і правил, містобудівної документації, місцевих правил за�
будови, державних будівельних норм, державними стан�
дартами і правилами, змін у розташуванні інженерних ме�
реж, будинків і споруд, що унеможливлюють розташуван�
ня тимчасової споруди у певному місці. Нове місце розта�
шування тимчасової споруди визначається міською радою
за погодженням із суб'єктом господарювання. 

5.3. Строк розташування тимчасової споруди може бу�
ти продовжений без розроблення нової схеми прив'язки,
паспорта прив'язки тимчасової споруди або паспорта роз�
міщення групи тимчасових споруд з ініціативи суб'єкта
господарювання, а також у разі, коли право власності чи
право користування земельною ділянкою посвідчене дер�
жавним актом або продовжено дію договору оренди зе�
мельної ділянки, договору особистого строкового сервіту�
ту, за умови, що не внесені зміни до передбачених законо�
давством норм і правил, містобудівної документації, міс�
цевих правил забудови, державних будівельних норм,
державними стандартами і правилами, а також не відбу�
лися зміни у розташуванні інженерних мереж, будинків і
споруд. 

5.4. Положення цього Порядку щодо укладення догово�
ру особистого строкового сервітуту, а також плата за дого�
вором про встановлення особистого строкового сервітуту
тимчасово застосовуються до відносин з встановлення
елементів зовнішньої реклами, що розміщуються на спеці�
альних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташо�
ваних на відкритій місцевості та розміщення малих архі�
тектурних форм до набрання чинності прийнятих відповід�
но до своєї компетенції компетентними органами норма�
тивно�правових актів, що регулюють відповідні відносини.

Розміщення малих архітектурних форм здійснюється
відповідно до Закону України "Про благоустрій населених
пунктів", Правил благоустрою території міста Боярка, зат�
верджених рішенням Боярської міської ради № 14/701 від
24.11.2011 р.

6. Самовільно встановлені тимчасові торговельні
споруди

6.1. При виявленні органом місцевого самоврядування
самовільно встановлених тимчасових споруд, демонтаж
тимчасової споруди проводиться, відповідно до Правил
благоустрою території міста Боярка, затверджених рішен�
ням Боярської міської ради № 14/701 від 24.11.2011р.

7. Відповідальність сторін
7.1. Усі рішення, дії або бездіяльність органів місцевого

самоврядування, їх посадових осіб, громадян та юридич�
них осіб, пов'язані з розміщенням на території м. Боярка
тимчасових споруд для провадження підприємницької ді�
яльності, порядком їх встановлення та знесення, можуть
бути оскаржені в суді відповідно до чинного законодавства
України.

Додаток 1
до Порядку розміщення тимчасових споруд для про�
вадження підприємницької діяльності на території м.

Боярка, затвердженого 
рішенням сесії міської ради 

від "___" ______ 2013р. № _______

ЗАЯВА
про розміщення тимчасової споруди

для провадження підприємницької діяльності
_____________________________________________________
(повне найменування суб'єкта господарювання)
_____________________________________________________

(адреса суб'єкта господарювання)
_____________________________________________________
(номер державної реєстрації суб'єкта господарювання)
_____________________________________________________

(телефон та електронна адреса)
Прошу дозволити розміщення ______________________

(призначення малої архітектурної форми)
_____________________________________________________
(адреса або приблизне бажане місце розміщення)
технічні характеристики тимчасової споруди

________________________________________________________
(стаціонарна або пересувна, павільйон, кіоск, тимчасо�

вий пристрій для сезонної
_____________________________________________________
торгівлі, розміри, місце розташування площа, кв. мет�

рів)
строк розміщення тимчасової споруди з ______ 20___ р.

по _________ 20___ р.
________________    ___________________________________

(підпис)                (прізвище, ім'я, та по батькові за�
явника або уповноваженої ним особи)

Документи, що додаються:
1.
2.
3.
4.

МП __________________

Додаток 2  
до Порядку розміщення тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності 
на території м. Боярка, затвердженого 

рішенням сесії міської ради 
від "___" _____ 2013р. № ______

ЗАЯВА 

Заявник (суб'єкт господарювання) ____________________

Цією заявою повідомляю, що вимоги паспорта прив'яз�
ки тимчасової споруди для провадження підприємницької
діяльності, виданого ______________ від _______________ №
_________, виконані у повному обсязі. 

_____________________________________________________ 
(П.І.Б. керівника підприємства, установи, 
організації або П.І.Б. фізичної особи � підприємця, 
підпис, дата, печатка (за наявності))

Додаток 3
до Порядку розміщення тимчасових споруд для про�
вадження підприємницької діяльності на території м.

Боярка, затвердженого 
рішенням сесії міської ради 

від "___" _____ 2013р. № ______

ДОГОВІР
про встановлення особистого строкового сервітуту

м. Боярка "___" __________ 20__р.

Цей договір укладено між 
власником земельної ділянки � БОЯРСЬКОЮ МІСЬКОЮ

РАДОЮ, юридична адреса: Київська область, Києво�Свя�
тошинський район, м. Боярка, вул. Білогородська, буд. 13
в особі представника Боярської міської ради
______________________, що діє на підставі 

та сервітуарієм � __________________, що діє на підставі
Свідоцтва, виданого ______________  від _______ року за но�
мером ___________, який знаходиться: __________________,
вул._____, буд___, в інтересах якого встановлюється осо�
бистий строковий сервітут, з другого боку,

про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Власник земельної ділянки на підставі рішення Бо�

ярської міської ради від "___" ______ 20___ року № _____
встановлює особистий строковий сервітут відносно зе�

мельної ділянки: 
площа ________га, 
цільове призначення земельної ділянки � для будівниц�

тва та обслуговування будівель торгівлі, яка розташована
за адресою: _______________________________

в інтересах СЕРВІТУАРІЯ для розміщення тимчасової
споруди торговельного призначення (торгів�
ля_____________) для провадження підприємницької діяль�
ності згідно зі схемою земельної ділянки для розміщення
тимчасової споруди (додаток 1 до Договору, який є не�
від'ємною частиною цього договору).

1.2. Власник повинен попередити іншу сторону про
права третіх осіб на земельну ділянку, в тому числі про ук�
ладений договір оренди земельної ділянки.

1.3. Земельна ділянка, відносно якої встановлюється
сервітут, придатна для використання за призначенням.

1.4. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки
_______. за 1 м2, або _________. за _______ га.

2. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
2.1. Цим Договором встановлюється особистий стро�

ковий сервітут терміном на 3 (три) роки.
2.2. По закінченні терміну даного Договору його дію мо�

же бути продовжено за домовленістю сторін, про що сто�
рони не пізніше як за 2 місяці до закінчення його терміну
повідомляють одна одну у письмовій формі.

3. РОЗРАХУНКИ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Плата по договору вноситься Сервітуарієм у гро�

шовій формі у вигляді 12 відсотків від діючої нормативно�
грошової оцінки земель міста Боярка із врахуванням що�
річного коефіцієнту індексації.  

Спосіб та місце плати по договору: грошова плата вно�
ситься на розрахунковий рахунок:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

3.2. Плата по договору вноситься СЕРВІТУАРІЄМ у такі
строки � до 15 числа кожного місяця, рівномірно за кожен
місяць.

3.3. Обчислення розміру плати за земельну ділянку
здійснюється з урахуванням індексації.

3.4. У разі дострокового припинення або розірвання
договору, внесена на майбутній період плата не поверта�
ється.

3.5. У разі необхідності, за домовленістю сторін, рішен�
ням сесії Боярської міської ради розмір, порядок, строки
та умови оплати плати за землю можуть змінюватись, що
встановлюється додатковою угодою.

3.6. У випадку визнання договору недійсним, одержана
власником земельної ділянки плата за фактичний строк дії
договору, не повертається.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Власник земельної ділянки, щодо якої встановлю�

ється сервітут, має право:
� вимагати своєчасного внесення плати;
� відвідувати земельну ділянку з метою контролю за ви�

користанням та станом земельної смуги, на яку встанов�
лено сервітут;

� вимагати відшкодування збитків, завданих встанов�
ленням сервітуту, у розмірі їх фактичної вартості.

4.2. Власник земельної ділянки, щодо якої встановлю�
ється сервітут, зобов'язаний:

� не перешкоджати використанню земельної ділянки в
межах встановленого сервітуту;

� не втручатися у господарську діяльність СЕРВІТУАРІЯ;
� повідомити СЕРВІТУАРІЯ про перехід права власності

на дану земельну ділянку до іншої особи.
4.3. СЕРВІТУАРІЙ має право:
� приступати до використання земельної ділянки після

реєстрації цього договору;
� здійснювати підприємницьку діяльність шляхом екс�

плуатації ТС торговельного призначення;
� вимагати усунення перешкод, які виникають при вико�

ристанні земельної ділянки, на яку встановлено сервітут;
� користуватися на умовах платності та у відповідності з

діючим порядком інженерними комунікаціями Власника
земельної ділянки.

4.4. СЕРВІТУАРІЙ зобов'язаний:
� своєчасно вносити плату за встановлення особистого

строкового сервітуту;
� належно використовувати встановлений сервітут від�

повідно до мети, зазначеній в п. 1.1 цього Договору та ці�
льового призначення земельної ділянки;

� не чинити дій, що можуть привести до погіршення
якісних характеристик та екологічного стану землі;

� дотримуватися умов користування сервітутом, вста�
новлених цим Договором;

� не передавати будь�яким способом особистий стро�
ковий сервітут іншим фізичним і юридичним особам;

� відшкодувати Власнику збитки в зв'язку з погіршен�
ням якості земель в результаті своєї господарської діяль�
ності;

� після закінчення терміну договору припинити вико�
ристання і повернути земельну ділянку в попередньому
стані;

� не чинити перешкод Власнику щодо здійснення ос�
таннім прав володіння, користування та розпоряджання
вказаною земельною ділянкою; 

� гарантувати, що органи державної виконавчої влади,
санітарні, протипожежні, землевпорядні органи, а також
органи екологічної безпеки та архітектури не будуть обме�
жуватись стосовно доступу до земельної ділянки для вико�
нання їх обов'язків в межах їх повноважень.

4.5. Сторони зобов'язані дотримуватися правил добро�
сусідства.

4.6. Дія сервітуту зберігається у разі переходу прав на
земельну ділянку, щодо якої встановлений сервітут, до ін�
шої особи. 

4.7. Сервітут здійснюється способом найменш обтяж�
ливим для Власника земельної ділянки щодо якої він вста�
новлений.

4.8. Предмет сервітуту не може бути предметом купів�
лі�продажу, застави та не може передаватися будь�яким
способом СЕРВІТУАРІЄМ іншим фізичним та юридичним
особам.

4.9. СЕРВІТУАРІЙ несе витрати на підтримання земель�
ної ділянки, обмеженої сервітутом в стані, належному до
використання. 

4.10. Сервітут не позбавляє Власника земельної ділян�
ки прав володіння користування та розпоряджання нею.

5. УМОВИ ЗМІНИ, ПРИПИНЕННЯ І РОЗІРВАННЯ ДО�
ГОВОРУ

5.1. Зміна умов договору, його дострокове розірвання
можливі за взаємною згодою сторін. 

5.2. Зміни та доповнення до цього Договору, пов'язані
із змінами норм чинного законодавства, а також зміни ці�
лей землекористування або землеволодіння сторін, зак�
ріплюються шляхом підписання Сторонами відповідних
додаткових угод до цього договору, які підлягають  реєс�
трації. 

5.3. Дострокове розірвання цього Договору оформля�
ється додатковою угодою до цього договору і підлягає
внесенню до книги обліку. Дострокове розірвання догово�
ру має здійснюватись за умови письмового попередження
іншої сторони за 2 місяці.

5.4. У разі недосягнення згоди щодо змін умов догово�
ру чи його розірвання спір вирішується у судовому поряд�
ку. 

5.5. Договір підлягає припиненню за умов і в порядку,
передбачених ст. 102 Земельного кодексу України та в разі
смерті Сервітуарія.

5.6. На вимогу Власника земельної ділянки щодо якої
встановлений сервітут, дія цього Договору може бути при�
пинена в судовому порядку, коли встановлення земельно�
го сервітуту унеможливлює використання земельної ді�
лянки, щодо якої встановлено сервітут за її цільовим приз�
наченням.

5.7. Договір втрачає чинність в разі його припинення (з
дати реєстрації про це).

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ПОРЯДОК ВИРІ�
ШЕННЯ СПОРІВ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА     ПРОЕКТ  

VІ СКЛИКАННЯ

позачергова ____ сесія

РІШЕННЯ № 

від   _______ 2013 року           м. Боярка

7 стор.
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Про укладання договорів оренди

об'єктів нерухомого майна комунальної

власності територіальної громади

м. Боярка за результатами конкурсу

Керуючись п. 14 ст. 69 Бюджетного Кодек�
су України, ст. 26, 60 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", ст. 5 За�
кону України № 768/97�ВР від 23.12.97 "Про
оренду державного і комунального майна"
та відповідно до вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 27.12.2006 р. № 1846,
"Про внесення змін до Методики розрахун�
ку і порядку використання плати за оренду
державного майна" та протоколу комуналь�
ної комісії № 47 від 24.10.2013 року, �

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИРІШИЛА:

1. Погодити передачу об'єкта комуналь�
ної власності в оренду за результатами кон�
курсу, згідно із переліком, що додається.

2. Доручити виконавчому комітету Бояр�
ської міської ради укласти договори оренди
комунальної власності територіальної гро�
мади міста Боярка відповідно до чинного
законодавства України.

3. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на заступника відповідного нап�
рямку.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА      Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Додаток 

до рішення  37 сесії  БМР

VІ скликання

від 29 жовтня 2013 року № 37/1561

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА            

VІ СКЛИКАННЯ

засідання чергової 37 сесії

РІШЕННЯ № 37/1561

від  29 жовтня  2013 року             м. Боярка

№ Перелік
об'єктів

комунальної
власності

м. Боярка, що
підлягає

передачі в
оренду за

результатами
конкурсу

Площа Орендар Термін

1. Приміщення за
адресою: 

м. Боярка,
Гоголя, 52

6,1 м2 МПП
"Галина"

1 рік

6.1. За порушення умов Договору сторони несуть відпо�
відальність згідно з чинним законодавством України.

6.2. У разі несвоєчасного внесення плати за сервітут
СЕРВІТУАРІЙ, в інтересах якого його встановлено, сплачує
пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного
банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

6.3. Спори, що виникають у зв'язку з встановленням та
використанням сервітуту, вирішуються шляхом перегово�
рів; у випадках неможливості досягнення згоди шляхом пе�
реговорів спір передається на вирішення до суду, без
обов'язкового досудового врегулювання спору.

7. ФОРС�МАЖОР
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за час�

ткове або повне невиконання зобов'язань по даному дого�
вору, якщо це невиконання з'явилося наслідком обставин
непереборної сили, що виникли після укладення договору,
в результаті подій надзвичайного характеру, які сторона не
могла ані передбачити, ані подолати розумними заходами
(форс�мажор).

7.2. Ризик випадкової загибелі частини земельної ділян�
ки, щодо якої встановлюється сервітут, несе Сервітуарій.

7.3. У разі знищення або пошкодження частини земель�
ної ділянки, щодо якої встановлюється сервітут, в результа�
ті недбалого, безвідповідального ставлення, відшкодуван�
ня провадиться стороною, з вини якої це сталося.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. У всіх питаннях, не врегульованих цим Договором,

Сторони керуються положеннями чинного законодавства
України.

8.2. Право особистого строкового сервітуту виникає піс�
ля підписання цього Договору сторонами та реєстрації в
установленому порядку.

8.3. Земельний сервітут не може бути предметом купів�
лі�продажу, застави та не може передаватися будь�яким
способом особою, в інтересах якої цей сервітут встановле�
но, іншим фізичним та юридичним особам.

8.4. Цей договір укладено в трьох  примірниках, які ма�
ють однакову юридичну силу, один з яких знаходиться у
Власника � Боярської міської ради, другий � у СЕРВІТУАРІЯ,
а третій примірник для зберігання у відділі архітектури та
містобудування.

8.5. Сторони зобов'язані не пізніше як за 5 днів повідом�
ляти одна одній про зміни контактних телефонів та місцез�
находження.

8.6. Невід'ємною частиною цього договору є схема зе�
мельної ділянки для розміщення тимчасової споруди.

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Власник земельної ділянки, щодо якої встановлюється

сервітут Сервітуарій
Боярська міська рада
Код ЄДРПУ � 
Юридична адреса: м. Боярка,        вул. Білогородська, 13
Підписи сторін
Власник                                                                           Сервітуарій
_________________________________
_________________________________
(представник міської ради )                                         
М.П.

М.П. (за наявності)

Договір зареєстрований  ______________  у книзі обліку. 

Схема земельної ділянки для розміщення
тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності

Підписи сторін
Власник                                                                          Сервітуарій

________________________________                      
________________________________                              
(представник міської ради)
М.П М.П. (за наявності)

Боярська міська рада, відповідно до ст. 9 Закону України "Про засади дер�
жавної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" з метою одер�
жання зауважень і пропозицій фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань пові�
домляє про оприлюднення проекту регуляторного акта � проекту рішення Бо�
ярської міської ради "Положення про порядок розміщення тимчасових споруд
для здійснення підприємницької діяльності на території м. Боярка"

Стислий зміст регуляторного акта.
Регуляторний акт розроблений відповідно до Закону України "Про місцеве

самоврядування в Україні", Закону України "Про регулювання містобудівної ді�
яльності", Закону України "Про благоустрій населених пунктів", Наказу Мініс�
терства регіонального розвитку, будівництва та житлово�комунального госпо�
дарства України від 21.10.2011 року № 244 "Про затвердження Порядку розмі�
щення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності", Пра�
вил благоустрою території міста Боярка, затверджених рішенням Боярської
міської ради № 14/701 від 24.11.2011 р.

Строк дії регуляторного акта необмежений, з можливістю внесення до ньо�
го змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства та з інших причин.

Спосіб оприлюднення регуляторного акта � газета "Боярка�інформ".
Також з повним текстом проекту регуляторного акта можна ознайомитись

безпосередньо у каб. № 13 Боярської міської ради (м. Боярка, вул. Білогород�
ська, 13) щоденно з 8:00 до 17:00, тел. 41�815.

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта приймаються
письмово протягом місяця з дня оприлюднення регуляторного акта за адре�
сою: м. Боярка, вул. Білогородська, 13 каб. № 13.

Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення Боярської міської ради 
"Положення про порядок розміщення 

тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності 
на території м. Боярка"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв'язати
шляхом державного регулювання.

Положення розроблено відповідно до Закону України "Про місцеве самов�
рядування в Україні", Закону України "Про регулювання містобудівної діяль�
ності", Закону України "Про благоустрій населених пунктів", Наказу Міністерс�
тва регіонального розвитку, будівництва та житлово�комунального господарс�
тва України від 21.10.2011 року № 244 "Про затвердження Порядку розміщен�
ня тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності", Правил
благоустрою території міста Боярка, затверджених рішенням Боярської місь�
кої ради № 14/701 від 24.11.2011 р. Положення регулює загальні принципи та
порядок встановлення тимчасових споруд для провадження підприємницької
діяльності. 

З метою підтримки суб'єктів господарювання, створення розвинутої інф�
раструктури малого підприємництва в м. Боярка, змінами в законодавстві Ук�
раїни, виникла необхідність в розробленні проекту Положення про порядок
розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності в
місті Боярка.

2.Визначення цілей державного регулювання.
Метою державного регулювання є:
� підтримка та розвиток малого та середнього підприємництва у м. Боярка;
� збільшення надходжень у міський бюджет від суб'єктів підприємницької ді�

яльності;
� упорядкування відносин між місцевою владою та підприємцями;
� покращення благоустрою міста;
� чітке та прозоре визначення порядку одержання дозволів на розміщення

тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.
3. Механізм, який пропонується застосувати для розв'язання проб�

леми та відповідні заходи.
Основним принципом запропонованого проекту рішення є дотримання

прав та законних інтересів суб'єктів господарювання, забезпечення найбільш
ефективних умов для реалізації ними своїх прав, надання додаткових можли�
востей для розвитку підприємницької діяльності в м. Боярка.

З метою реалізації поставленої мети пропонується проведення таких захо�
дів:

� поліпшення якості законодавчої та нормативної бази, що регулює порядок
розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності;

� забезпечення виконання законодавчих актів вищої юридичної сили;
� створення умов для добросовісної конкуренції;
� припинення незаконного регулювання підприємницької діяльності.
Запропонований механізм дії даного проекту регуляторного акта відповідає

принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватнос�
ті, ефективності, прозорості, передбачуваності.

4. Обгрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі
прийняття запропонованого регуляторного акта.

Найбільш значний вплив зовнішніх факторів на дію вищезазначеного акта
можливий при виникненні змін у чинному законодавстві. В цьому випадку мо�

же мати місце невідповідність положень регуляторного акта нормам, що вста�
новлюються нормативно�правовим актом вищої юридичної сили. Зазначена
обставина негативно вплине на виконання вимог акта, проте може бути подо�
лана шляхом внесення відповідних корегувань до нього.

Враховуючи вищенаведене, впровадження та виконання вимог акта органа�
ми державної влади, органами місцевого самоврядування, суб'єктами підпри�
ємницької діяльності передбачається ефективними.

5. Вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуля�
торного акта.

6. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта.
Передбачається не обмежувати термін дії запропонованого регуляторного

акта.
У разі виникнення потреби, у зв'язку із змінами чинного законодавства

України та за відстеження його результативності, вноситимуться зміни до зап�
ропонованого регуляторного акта.

7. Визначення показників результативності регуляторного акта.
Пропонується використати наступні показники результативності:
� розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів і державних ці�

льових фондів, пов'язаних з дією акта;
� кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширю�

ватиметься дія акта;
� розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання

та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням цього акта;
� рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з

основними положеннями акта;
� скарги населення та гостей міста на якість обслуговування та дотримання

благоустрою тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності;
� кількість зареєстрованих тимчасових споруд в м. Боярка.

8. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися від�
стеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись
на етапі підготовки та затвердження регуляторного акта.

Повторне відстеження здійснюється через рік після набрання чинності акта
або більшості його положень, але не пізніше ніж через два роки.

Планується проведення аналізу та відстеження кількості виданих документів
дозвільного характеру на право розміщення тимчасових споруд для здійснен�
ня підприємницької діяльності в м. Боярка, укладання договорів особистого
строкового сервітуту у зв'язку з встановленням ТС, а також відстеження дина�
міки надходжень до міського бюджету від сплати податків, зборів та інших
обов'язкових платежів.

Для здійснення відстеження результативності регуляторного акта плануєть�
ся використання статистичних даних з можливим проведенням соціологічного
опитування суб'єктів господарювання, які здійснють підприємницьку діяль�
ність шляхом встановлення тимчасових споруд.

СЕКРЕТАР РАДИ                                                    Д. І. ПАЛИВОДА

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту регуляторного акта � рішення Боярської міської ради 

"Положення про Порядок розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької

діяльності на території м. Боярка"

Сфера впливу

регуляторного акта

Вигоди Витрати

Інтереси органів
місцевого

самоврядування

Впорядкування виїзної (виносної) торгівлі в 
м. Боярка.
Створення нових робочих місць та легалізація

зайнятості населення.
Впорядкування благоустрою міста.
Створення додаткових зручностей для туристів та

відпочиваючих в регіоні.
Стимулювання розвитку підприємництва.
Покращення стану прозорості дій влади та

можливість реалізації соціальних заходів у зв'язку з
додатковими надходженнями до місцевого бюджету.

Інтереси суб'єктів
господарювання

Збільшення термінів для розміщення тимчасових
споруд для провадження підприємницької діяльності.

Можливість безперешкодної реалізації
конституційного права на підприємницьку діяльність, не
заборонену законом.

Створення нових робочих місць

Підготовка пакету
документів для

отримання паспорту
прив'язки

тимчасової споруди

Інтереси територіальної
громади міста

Покращення благоустрою міста

Про затвердження Положення про конкур�
сну комiсiю з приватизації майна комунальної
власності м. Боярка

Відповідно до Закону України "Про приватиза�
цію невеликих державних підприємств (малу при�
ватизацію)", Закону України від 13 січня 2012 року
№ 4336�VI "Про внесення змін до деяких законів
України з питань приватизації щодо реалізації по�
ложень Державної програми приватизації на 2012
� 2014 роки", Наказу Фонду державного майна Ук�
раїни від 02.04.2012 № 439, Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", �

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА

1. Затвердити Положення про конкурсну комi�
сiю з приватизації майна комунальної власності м.
Боярка. (Додаток 1).

2. Доручити конкурсній комiсiї з приватизації
майна комунальної власності м. Боярка організа�
цію та проведення аукціонів по продажу об'єктів
нерухомості, які внесені до Переліку об'єктів кому�
нальної власності територіальної громади м. Бояр�
ка, які підлягають приватизації у 2013 році.

3. Контроль за виконанням даного рішення пок�
ласти на першого заступника міського голови В.А.
Скочка.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА    Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Додаток 1
до рішення сесії ІV скликання

№ 37/1555 від 29.10.2013

Положення про конкурсну комiсiю 
з приватизації майна

комунальної власності м. Боярка
Це Положення, розроблене до Закону України

"Про приватизацію невеликих державних підпри�
ємств (малу приватизацію)", Закону України від 13
січня 2012 року № 4336�VI "Про внесення змін до
деяких законів України з питань приватизації щодо
реалізації положень Державної програми привати�

зації на 2012�2014 роки", Наказу Фонду державно�
го майна України від 02.04.2012 р. № 439.

Положення визначає процедуру створення та
діяльності конкурсної комісії з приватизації майна
комунальної власності м. Боярка

1. Конкурсна комісія з приватизації майна кому�
нальної власності м. Боярка

(далі � комісія) створюється у кількості від 5 до 9
осіб із представників органу виконавчої влади Бо�
ярської міської ради, депутатського корпусу, у разі
необхідності � спеціалістів, експертів у відповідних
галузях.

2. Основні принципи діяльності комісії:
� дотримання вимог законодавства;
� колегіальність та обґрунтованість прийнятих

рішень;
� рівність усіх учасників конкурсу;
� професіоналізм, неупередженість та незалеж�

ність членів комісії (недопущення втручання в ді�
яльність комісії будь�яких органів влади, а також
учасників конкурсу).

3. Склад комісії затверджується рішенням ви�
конкому після прийняття рішення про приватиза�
цію об'єкта шляхом продажу за конкурсом, на аук�
ціоні. Зміни у складі комісії затверджуються рішен�
ням виконкому. 

4. Конкурсна комісія у межах своїх повноважень:
� розробляє умови конкурсу, аукціону та визна�

чає строк (термін) його проведення;
� затверджує інформаційне повідомлення про

проведення конкурсу, аукціону;
� розкриває конверти та розглядає пропозиції

учасників конкурсу, аукціону;
� складає список учасників конкурсу, аукціону;
� визначає переможця.
5. Комісія має право:
� під час розробки умов конкурсу, аукціону вно�

сити пропозиції виконавчому комітету щодо запи�
тів до органів державної влади, підприємств, уста�
нов, організацій стосовно подання відомостей, до�
кументів та інших матеріалів, необхідних для озна�
йомлення з об'єктом продажу;

� вносити пропозиції виконавчому комітету що�
до подання запитів спеціалістам, експертам;

� за наявності відповідного рішення ради, якщо
конкурс, аукціон не відбувся, розробляти зміни
умов конкурсу, аукціону при повторному продажу
об'єкта;

� запрошувати покупця або уповноважену ним
особу на засідання комісії для надання роз'яснень
з питань, які виникли у комісії під час розгляду от�
риманих від нього документів, пропозицій;

� заслуховувати пояснення експертів, консуль�
тантів та інших спеціалістів, залучених до роботи
комісії.

6. Члени комісії не можуть перебувати у майно�
вих та немайнових відносинах з учасниками кон�
курсу, не мають права самостійно вести перегово�
ри щодо умов конкурсу з його учасниками.

Члени комісії не мають права розголошувати ін�
формацію про склад комісії, учасників конкурсу, їх
кількість та зміст пропозицій, крім випадків, перед�
бачених чинним законодавством.

7. Члени комісії зобов'язані брати участь у діяль�
ності комісії, виконувати доручення голови комісії.

При ухиленні члена комісії від виконання своїх
обов'язків виконавчий комітет звертається до від�
повідного органу державної влади, підприємства,
установи, організації, які надавали кандидатуру
члена комісії, з метою заміни такого члена комісії.

8. На першому засіданні комісії зі складу її членів
призначається відповідальний секретар, який ор�
ганізовує підготовку матеріалів для розгляду комі�
сією, забезпечує виконання доручень голови, ін�
формує всіх членів комісії про дату, час і місце про�
ведення її засідань, ведення, оформлення та по�
дання на затвердження державному органу прива�
тизації протоколів засідань комісії. Повідомлення
можуть надсилатися поштою, факсом, електрон�
ною поштою.

Голова комісії ознайомлює членів комісії з фун�
кціями, правами і порядком роботи комісії та
обов'язками її членів відповідно до цього Порядку.

9. Члени комісії мають право ухвального голосу
при розгляді пропозицій учасників конкурсу та під
час розробки умов конкурсу.

Засідання комісії є правомочними, якщо на них
присутня більшість осіб, що входять до складу ко�
місії. Засідання комісії щодо розробки умов прода�
жу та визначення переможця конкурсу є закрити�
ми. Усі рішення комісії приймаються простою біль�
шістю голосів шляхом відкритого голосування
(тільки "за" або "проти"). У разі однакової кількості
голосів, голос голови комісії є вирішальним.

10. Після закінчення засідання конкурсною комі�
сією складається протокол, у якому відповідно до
порядку денного зазначаються такі відомості:

� умови конкурсу, аукціону;
� пропозиції учасників конкурсу, аукціону;
� відомості про учасників конкурсу, аукціону;
� ціна продажу об'єкта;
� переможець конкурсу, аукціону.
11. Протоколи засідань комісії підписуються усі�

ма присутніми членами конкурсної комісії і пода�
ються на затвердження відповідному державному
органу приватизації у триденний строк з дня про�
ведення конкурсу.

12. Діяльність комісії припиняється рішенням
виконкому.

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА          

VІ СКЛИКАННЯ

засідання чергової 37 сесії

РІШЕННЯ № 37/1555

від  29 жовтня  2013 року   м. Боярка

6 стор.
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Накладання штрафів за порушення вимог Адмі�
ністративного кодексу України � один із найдієві�
ших способів впливу на несвідомих громадян.

При виконкомі Боярської міської ради працює адмі�
ністративна комісія, яка регулярно розглядає протоко�
ли про адміністративні правопорушення, складені її
членами та представниками служб, які мають відповідні
повноваження. Дехто з оштрафованих громадян легко�
важно ставляться до накладання штрафу про адмініс�
тративне правопорушення. Наскільки це серйозно � чи�
тачам газети розповідає керівник ГФ "Боярська
варта" Олег Новохацький.

"Повноваження накладати штрафи за адміністратив�
ні правопорушення мають члени адмінкомісії, депутати
міської ради, працівники КП "Боярське ГВУЖКГ" та
представники ГФ "Боярська варта". Якщо громадянина
оштрафовано, то він, у разі незгоди, протягом 10 днів
може оскаржити це рішення у судовому порядку. Після
закінчення цього терміну постанова адмінкомісії набу�
ває чинності. Згідно з діючим законодавством, штраф
потрібно сплатити протягом 15 діб. В іншому випадку,
всі постанови щодо накладання штрафів направляють�
ся до відділу Державної виконавчої служби. Її представ�
ники � державні виконавці � мають право стягувати
штрафи у примусовому порядку за місцем роботи, че�
рез управління Пенсійного фонду України або судови�
ми виконавцями за місцем проживання шляхом опису
та подальшого вилучення матеріальних цінностей з ме�
тою відшкодування завданих збитків. 

Ухилятися від сплати штрафу не варто. Такі борги мо�
жуть завадити громадянам у найнесподіваніший мо�
мент. Адже інформація про накладення стягнень та
штрафів заноситься до всеукраїнської бази. Наприк�
лад, під час виїзду за кордон наявність несплаченого
штрафу може стати непереборною перешкодою у
спробі виїхати за межі України. Наскільки це серйозно �
вирішувати самим громадянам".

ПОКАРАННЯ ГРИВНЕЮ

Про внесення змін до складу виконавчого комітету

Відповідно до пункту 3 частини 1 ст. 26 Закону України "Про місце�
ве самоврядування в Україні"

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до складу виконавчого комітету, а саме:
� вивести зі складу виконавчого комітету Давиденка Миколу

Івановича;
� ввести до складу виконавчого комітету Кухарця Віктора

Анатолійовича.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА    Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА                    

VІ СКЛИКАННЯ

чергова 37 сесія

РІШЕННЯ № 37/1559 

від  29 жовтня  2013 року                                                  м. Боярка

Про відміну рішення 7 сесії Боярської міської ради VI скли�
кання від 12.04.2011 р. № 7/449 "Про призупинення розміщен�
ня об'єктів торговельного, побутового, соціального призначен�
ня для здійснення підприємницької діяльності" та про відміну
рішення 14 сесії Боярської міської ради VI скликання від
15.12.2011 р. № 14/750 "Про продовження терміну дії рішення
7 сесії Боярської міської ради VI скликання від 12.04.2011 р. №
7/449 "Про призупинення розміщення об'єктів торговельного,
побутового, соціального призначення для здійснення підпри�
ємницької діяльності"

Керуючись ст. 25, ст. 26 Закону України "Про місцеве самовряду�
вання в Україні", �

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:

1. Відмінити рішення 7 сесії Боярської міської ради VI скликання
від 12.04.2011 р. № 7/449 "Про призупинення розміщення об'єктів
торговельного, побутового, соціального призначення для здійснен�
ня підприємницької діяльності".

2. Відмінити рішення 14 сесії Боярської міської ради VI скликання
від 15.12.2011 р. № 14/750 "Про продовження терміну дії 7 сесії Бо�
ярської міської ради VI скликання від 12.04.2011р. № 7/449 "Про
призупинення розміщення об'єктів торговельного, побутового, соці�
ального призначення для здійснення підприємницької діяльності".

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
депутатську комісію Боярської міської ради з питань містобудуван�
ня, архітектури, використання земельних ресурсів, адміністративно�
територіального устрою на першого заступника міського голови Бо�
ярської міської ради.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА    Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА                    

VІ СКЛИКАННЯ

чергова 37 сесія

РІШЕННЯ № 37/ 1564 

від  29 жовтня  2013 року                                                  м. Боярка

Про пролонгацію терміну дії Генерального плану міста
Боярка

Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні", Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності", �

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:

1. Продовжити термін дії Генерального плану міста Боярка, зат�
вердженого рішенням виконавчого комітету Київської обласної
ради депутатів трудящих від 13.09.1971 року № 570, до затвер�
дження нового Генерального плану міста Боярка.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА    Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА                    
VІ СКЛИКАННЯ

чергова 37 сесія

РІШЕННЯ № 37/ 1554

від  29 жовтня  2013 року                                                  м. Боярка

Про затвердження переліку об'єктів комунального майна те�
риторіальної громади м. Боярка, які передаються в оренду на
конкурсних засадах за адресою: м. Боярка, вул. Франка, 101

Керуючись п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самов�
рядування в Україні", ст. 5 Закону України "Про оренду державного
і комунального майна" та відповідно до вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 27.12.2006 р. № 1846 "Про внесення змін до
Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду
державного майна" та протоколу комунальної комісії № 47 від
24.10.2013 року, �

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити перелік об'єктів комунального майна територі�
альної громади м. Боярка, які передаються в оренду на конкур�
сних засадах. 

2. Доручити виконавчому комітету Боярської міської ради орга�
нізувати передачу в оренду об'єктів комунальної власності на кон�
курсних засадах у випадках, передбачених чинним законода�
вством України.

3. Контроль за виконанням данного рішення покласти на про�
фільну постійну депутатську комісію.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА    Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Додаток 

до рішення 37 сесії БМР

VІ скликання

від 29.10.2013 року № 371562

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА                                  

VІ СКЛИКАННЯ

чергова 37 сесія

РІШЕННЯ № 37/1562

від  29 жовтня  2013 року                                                  м. Боярка

№ Перелік об'єктів комунальної власності м. Боярка, що
підлягає передачі в оренду на конкурсних засадах

Площа

1. Приміщення за адресою: м. Боярка. Вул. Франка, 101 170,7 м2

Про внесення змін до рішення II пленарного
засідання чергової 28 сесії  Боярської міської
ради VI скликання від 26.12.2012 року
№ 28/1451 "Про затвердження міського бюд�
жету на 2013рік"

Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджет�
ним кодексом України, рішенням Боярської місь�
кої ради VI скликання від 26.12. 2012 року
№ 28/1451 року "Про затвердження міського
бюджету на 2013 рік", згідно з рішенням сесії ра�
йонної ради "Про районний бюджет Києво�Свято�
шинського району на 2013 рік", �

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до функціональної та еко�
номічної структури видатків загального фон�
ду в межах планових асигнувань, а саме: 

по КФК 110204:
збільшити асигнування по КЕКВ 2275 на

20 520,00 грн.  
Всього: +20 520,00 грн.

по КФК 070101: 
збільшити асигнування по КЕКВ 2111 на

23 000,00 грн.       
збільшити асигнування по КЕКВ 2120 на

13 300,00 грн. 
збільшити асигнування по КЕКВ 2274 на

75 000,00 грн. 
Всього: +111 300,00 грн.

по КФК 010116: 
збільшити асигнування по КЕКВ 2800 на

1 284,00 грн. 
зменшити асигнування по КЕКВ 2111 на

55 000,00 грн.
зменшити асигнування по КЕКВ 2120 на

20 000,00 грн.
Всього: �73 716,00 грн.

по КФК  250102 Резервний фонд:
зменшити асигнування по КЕКВ 9000 на

58 104,00 грн.  
Всього: �58 104,00 грн.

2. Внести зміни до переліку видатків бюд�
жету розвитку з внесенням відповідних змін
до функціональної та економічної структури
видатків спеціального фонду міського бюд�
жету (бюджет розвитку) в межах планових
асигнувань, а саме:   

по КФК 070101:
зменшити асигнування по КЕКВ 3110 на

179 000,00 грн. (кап. придбання ОЗ ДНЗ "Спадко�
ємець")   

збільшити асигнування по КЕКВ 3132 на
40,00 грн. (кап. ремонт ДНЗ "Спадкоємець")       

зменшити асигнування по КЕКВ 3132 на
21 863,00 грн. (кап. ремонт ДНЗ ЦРД "Джерельце")

Всього: �200 823,00 грн.
по КФК 100102 КЕКВ 3210:
зменшити асигнування на 551 577,00 грн. (капі�

тальні трансферти КП "Боярське ГВУЖКГ" на капі�
тальний ремонт житлового фонду)

Всього: �551 577,00 грн.
по КФК 100203 КЕКВ 3210:
зменшити асигнування на 197 000,00 грн. (капі�

тальні трансферти КП "Боярське ГВУЖКГ" на
придбання святкової ілюмінації � 97 00,00 грн., на
капітальний ремонт контейнерних майданчиків �
100 000,00 грн.)

Всього: �197 000,00 грн.
по КФК 180409 КЕКВ 3210:
зменшити асигнування на 380 000,00 грн. (капі�

тальні трансферти КП "Боярське ГВУЖКГ" на по�
повнення статутного фонду)

Всього: �380 000,00 грн.
по КФК 010116 КЕКВ 3132:
зменшити асигнування на 219 000,00 грн. (капі�

тальний ремонт приміщень РАЦС)а
Всього: �219 000,00 грн.

по КФК 110204 КЕКВ 3110:
збільшити асигнування на 3 400,00 грн. (прид�

бання бензопили для потреб Будинку культури).
Всього: + 3 400,00 грн.

по КФК 150101: 
збільшити асигнування по КЕКВ 3122 на 36

000,00 грн. (для здійснення оплати боргу на ко�
ристь ПП "Виробнича фірма "Імпульс" по вико�
нанню робіт для виготовлення  проектної доку�
ментації насосної станції по вул. 1�ша Піщана,2 а,
м. Боярка згідно з рішенням господарського суду
Київської області справа № 911/3058/13 від
02.10.2013 р. 

збільшити асигнування по КЕКВ 3210 на 29
000,00 грн. (капітальні трансферти КП "Боярське
ГВУЖКГ" на виготовлення проектів реконструкції
та будівництва доріг)

Всього: + 65 000,00 грн.
по КФК 250380 КЕКВ 3220:
збільшити асигнування на 1 480 000,00 грн.

(Субвенція з міського бюджету до районного
бюджету на виготовлення проектів будівництва
районного стадіону в м. Боярка і добудови Бояр�
ської ЗОШ № 1). 

Всього: +1 480 000,00 грн.
3. Внести відповідні зміни до додатків 2, 3,

7 "Рішення про затвердження міського бюд�
жету на 2013 рік".

4. Контроль за виконанням даного рішення
покласти на першого заступника міського го�
лови Скочка В.А.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА    Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА                  

VІ СКЛИКАННЯ

чергова 37 сесія

РІШЕННЯ № 37/1560

від  29 жовтня  2013 року                  м. Боярка

Про затвердження переліку об'єктів комунального майна тери�
торіальної громади м. Боярка, які передаються в на конкурсних
засадах за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 53

Керуючись п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самовряду�
вання в Україні", ст. 5 Закону України "Про оренду державного і кому�
нального майна" та відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 27.12.2006 р. № 1846 "Про внесення змін до Методики
розрахунку і порядку використання плати за оренду державного май�
на" та протоколу комунальної комісії № 47 від 24.10. 2013 року, �

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити перелік об'єктів комунального майна територіальної
громади м. Боярка, які передаються в оренду на конкурсних засадах.
(згідно з Додатком).

2. Доручити виконавчому комітету Боярської міської ради організу�
вати передачу в оренду об'єктів комунальної власності на конкурсних
засадах, у випадках, передбачених чинним законодавством України.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на профільну
постійну депутатську комісію.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА    Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ
Додаток 

до рішення  37  сесії  БМР
VІ скликання

від 29.10..2013 року № 37/1563

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VІ СКЛИКАННЯ
чергова 37 сесія

РІШЕННЯ № 37/1563
від  29 жовтня  2013 року                                       м. Боярка

№ Перелік об'єктів комунальної власності м. Боярка, що
підлягає передачі в оренду на конкурсних засадах

Площа

1. Частина недіючої вежі: м. Боярка, вул.Білогородська, 53 10 м2

Виконавчий комітет Бояр�
ської міської ради оголошує кон�
курс на визначення суб'єкта оці�
ночної діяльності, який буде
проводити оцінку майна терито�
ріальної громади міста Боярка, а
саме:

Частина недіючої вежі:
м. Боярка, вул. Білогород�
ська, 53

Виконавчий комітет Бояр�
ської міської ради оголошує кон�
курс на визначення суб'єкта оці�
ночної діяльності, який буде
проводити оцінку майна терито�
ріальної громади міста Боярка, а
саме:

Нежитлове приміщення:
м. Боярка, вул. Франка, 101

До участі в конкурсі можуть
бути допущені суб'єкти оці�
ночної діяльності, які діють на
підставі сертифікатів суб'єк�
тів оціночної діяльності, вида�
них відповідно до Закону Ук�
раїни "Про оцінку майна, май�
нових прав та професійну оці�
ночну діяльність в Україні",
якими передбачено здійснен�
ня практичної діяльності з
оцінки майна за напрямами
оцінки майна та спеціалізаці�
ями у межах цих напрямів, що
відповідають об'єкту оцінки.

Кінцевий термін подання
заяв, пропозицій учасників
конкурсу � 14 календарних
днів з моменту публікації ого�
лошення.

Суб'єкти оціночної діяльності
в запечатаному конверті пода�
ють на розгляд конкурсної комі�
сії таку конкурсну документацію:

� заяву на участь у конкурсі, в якій
зазначається найменування особи,
місце знаходження (юридична адре�
са), контактний телефон;

� нотаріально засвідчені копії
установчих документів (якщо
суб'єкт оціночної діяльності вже
брав участь в конкурсі � копії ус�
тановчих документів не пода�
ються);

� копії кваліфікаційних докумен�
тів оцінювачів, яких буде залучено
до проведення оцінки та підпи�
сання звіту про оцінку майна;

� копію сертифіката суб'єкта
оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державно�
го майна України, завіреного
суб'єктом оціночної діяльності;

� інформацію про суб'єкта оці�
ночної діяльності (документ,
який містить відомості про пре�
тендента щодо його досвіду ро�
боти, кваліфікації та особистого
досвіду роботи оцінювачів, які
працюють у його штатному скла�
ді та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна,
у тому числі подібного майна то�
що).

Конкурсна пропозиція суб'єк�
та оціночної діяльності подаєть�
ся у запечатаному конверті і має
містити пропозицію щодо вар�
тості виконання та умови оплати
робіт, калькуляції витрат,
пов'язаних з виконанням робіт, а
також терміну виконання робіт,
якщо він не визначений в інфор�
мації про проведення конкурсу.

Конкурс буде проведено 21
листопада 2013 р. об 11:00 в
приміщенні Боярської міської
ради.

За довідками звертатися у фі�
нансово�економічний відділ
(каб. № 10), Київська обл., м.
Боярка, вул. Білогородська, 13.
Тел. 41�550, головний спеціаліст
з економічних питань Петруха
Оксана Анатоліївна.

ОГОЛОШЕННЯ
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Із листа Людмили Єгорової�Кравчен�
ко до заслуженого вчителя України Аль�
біни Петрівни Януш: "Завдячуючи Вам,
з'явилася можливість згадати школу,
учителів, подруг � частину життя, спов�
неного труднощів, але такого щасливо�
го". 

Зважаючи на річницю після смерті
співачки, яка трапилася 22 червня 2012
року, слід віддати належне Альбіні Пет�
рівні. Тепер вже вчителька свої зусилля
доклала, аби нагадати боярчанам про
славну землячку, про її талант. Цей зво�
рушливий концерт�реквієм відбувся й
завдяки небайдужим працівникам му�
зею, яких очолює директор музею Лю�
бов Федорівна Кравченко. 

Звернімося до спогадів Людмили
Єгорової�Кравченко: "Ми з мамою приї�
хали в Боярку (з Києва, де народилася
07.07.1937 року, � авт.) в 1949 році. До
школи прийшла в четвертий клас. З
п'ятого по десятий Іван Кіндратович Ва�
сюк викладав у нас математику. З вось�
мого � він наш класний керівник". Саме
цей улюблений учитель умовив Людми�
лу повернутися до школи, коли вона че�
рез матеріальну скруту наважилася піти
з восьмого класу заробляти гроші. Іван
Кіндратович оплатив навчання дівчини у
школі (15 крб. на рік).

Далі з уже цитованого листа: "Своєї
квартири у Боярці не було. Ми винайма�
ли то кутки, то кімнати… Мама знайшла
роботу по своїх силах � прибиральни�
цею в клубі (перед цим працювала полі�

рувальницею в Києві, але важка фізична
робота призвела до серцевого захво�
рювання � авт.). Зарплата � 9 крб. на мі�
сяць. Завдяки механікам, і мені дали ро�
боту: писати афіші кінофільмів (зарпла�
та � 11 крб. на місяць). І, найголовніше, у
нас з'явилося "житло" � комірчина пло�
щею близько 10 кв. м, відділена від гля�
дацького залу фанерною перегород�
кою. Коли ми жили в клубі, вдень у по�
рожньому залі я, просто для себе, спі�
вала народні пісні і ті, що запам'яталися
з кінофільмів. На людях співати сороми�
лася. Проте якось на дні народження у
Ніни Скиби (однокласниця � авт.) насмі�
лилася і заспівала "Ой не світи, міся�
ченьку". На мене тут же "настукали"
М. І. Горобцю � керівнику шкільної само�
діяльності, і він "взяв мене в роботу": з
того часу я брала участь практично у
всіх районних і обласних оглядах шкіль�
ної самодіяльності.

Слава Богу, школу закінчила і пішла
працювати. Але сильна внутрішня
потреба співати виявилася головною.
Наступного року я вступила до музич�
ного училища ім. Г. Глієра на вокальне
відділення. Вдень навчалася, в другу
зміну працювала художником в артілі
"Художпром". Після закінчення вступи�
ла до Київської консерваторії. З третьо�
го курсу одержала персональну стипен�
дію ім. П. Чайковського, а вже на п'ято�
му курсі мене одночасно запрошували
на роботу до Харківського, Свердлов�
ського, Новосибірського та інших опер�
них театрів. Про Київську оперу я й не
мріяла, але здійснилося � мене прийня�
ли стажером, а вже через рік я була за�
рахована солісткою опери.

У Київському оперному театрі я прос�
півала 25 років (1966�1992). Виконала
понад 20 партій. За моєї участі записані
на платівки дві опери � "Милана" і
"Ярослав Мудрий" Г. Майбороди. З те�
атром побувала в багатьох країнах світу.
Але це вже зовсім інша тема!".

Таке розлоге цитування листа Люд�
мили Кравченко вбачається вкрай пот�
рібним � адже це чи не єдине писемне
джерело, в якому співачка розповіла
про своє боярське минуле. Саме під час
останнього відвідання Боярки в 2010
році Людмила Семенівна передала його
Альбіні Петрівні. Слід нагадати, співачка
приїздила до школи ще 1976 року, коли
однокласники відзначали 20�річчя за�
кінчення школи. Тоді вона перед ними
виступила, вкотре полонивши своїм лі�
рико�драматичним сопрано.

Щодо "зовсім іншої теми", тобто не
боярської, про яку загадково натякнула
Людмила Кравченко, то тут доречно на�
гадати широкий репертуар співачки:

Катерина, опера "Катерина" М. Аркаса;
Мар'яна, опера "Арсенал" Г. Майборо�
ди; Інгігерда, опера "Ярослав Мудрий"
Г. Майбороди; Наталка � "Наталка Пол�
тавка" М. Лисенка; Ярославна � "Князь
Ігор" О. Бородіна; Надія � "Аскольдова
могила" О. Верстовського; Аїда � "Аїда"
Дж. Верді; Сантуцца � "Сільська честь"
П. Масканьї та інші.

Збереглися відгуки закордонної пре�
си про гастролі Київської опери, де ок�
ремо відзначалося вокальне мистецтво
Людмили Кравченко. Зокрема болгар�
ські критики захоплювалися її блиску�
чим володінням голосовими нюансами.

І не дивно, адже Людмила Семенівна
ще в 1964�му і 1967�х роках здобувала
звання лауреата Всеукраїнських кон�
курсів вокалістів. Отримала також висо�
ке звання заслуженої артистки України
в період розквіту Київської опери, де в
той час співали такі видатні вокалісти,
як Белла Руденко, Марія Стеф'юк,
Дмитро Гнатюк, Юрій Гуляєв, Анатолій
Солов'яненко та інші � ціла когорта зірок
української оперної сцени.

На жаль, у період активної оперної та
гастрольної діяльності співачки технічні
можливості не дозволили здійснити
якісні записи її вокалу. На презентації
творчості Людмили Кравченко в музеї
вдалося послухати тільки її Мілану. Про�
те доповнили пам'ятну зустріч експоно�
вані в музеї художні роботи Людмили
Семенівни та виконані нею ляльки. Ці
твори беруть свій початок від її бояр�
ського періоду життя, коли вона вияви�
ла хист майстра акварельного розпису,
що співзвучний з петриківськими тра�
диціями. Птахи і квіти, орнаменти вия�
вили ще один талант жінки, яка залиши�
ла нам у спадок мистецьке нагадування
про свою непересічну особистість.

Боярська мистецька громада віншу�
вала спомин про мистецтво Людмили
Кравченко невеличким, але щирим кон�

цертом. Відома поетеса, бард Тетяна
Володай виконала свої пісні під гітарний
акомпанемент. Співачки з хору "Надія"
Марія Мельниченко і Антоніна Марти�
нюк подарували "Колискову", пісні "За�
чарована скрипка" і "Моя земля". Твор�
чий тандем Людмила Горлінська і Анд�
рій Ткаченко заспівали уже добре відо�
мий їхній "Вальс другої школи". Учениці
Боярської ЗОШ № 2 з вчителем музики
Амалією Шамбарян зробили перші
спроби представити свій невпевнений
вокал як намагання продовжити співочі
традиції школи, випускницею якої була
заслужена артистка України, солістка
Київської опери Людмила Семенівна
Кравченко. Нездоланна хвороба перер�
вала її життєвий шлях у 75 років, але
пам'ятний концерт ніби повернув її до
Боярки, подарував щиру правду про її
талант.

Ганна Коваленко

Незвичайний концерт у пам'ять заслуженої артистки України,
солістки Київської опери Людмили Семенівни Кравченко відбувся в
Боярському краєзнавчому музеї 18 жовтня. Колишня випускниця
Боярської залізничної школи № 18 (нині Боярська ЗОШ № 2), вона для
її однокласників так і залишилася Людою Єгоровою, хоча після

одруження відома в оперних колах як Людмила Кравченко.

Наша довідка.

Кравченко Людмила Семенівна

(дівоче прізвище Єгорова) � українська
оперна співачка (сопрано), солістка Ки�
ївського оперного театру. 

Народилася 7 липня 1937 року в м.
Києві.

У 1961�1966 роках навчалася у Київ�
ській консерваторії в класі М. Єгориче�
вої.

У 1966�1992 роках � солістка Київ�
ського театру опери та балету.

Лауреат Всеукраїнських конкурсів во�
калістів у Києві: 1964, ІІ премія;
1967, І премія.

Отримала звання Заслуженої артис�
тки України.

У 1992 році залишила сцену.
Померла 22 червня 2012 року.

У ПАМ'ЯТЬ ПРО СОЛОСПІВИ ЛЮДМИЛИ ЄГОРОВОЇ

Феномен людської пам'яті � один
з неоціненних здобутків, що його
подарувала нам природа. Книга
"Вітрила долі", яку написав Воло�
димир Андрійович Нурищенко, на�
лежить до кращих зразків втілення
біографічної сповіді. Вона вражає,
насамперед, достовірністю від�
творення чи не найменших подро�
биць довгого життєвого шляху лю�
дини, якій виповнилося 90 років. 

"Вітрила долі" � не просто мемуарна
література, а передусім історія цілого
великого роду Нурищенків. Задумана
автором як звіт перед родиною, вона,
безперечно, переросла рамки сімей�
ного життєпису, адже відображає
майже столітню віху історії нашої дер�
жави. Володимир Нурищенко постає
в ній як небайдужий син України, про
яку він ніколи не забуває і перейма�
ється всіма її радощами і болями.

Володимир Андрійович "відплив" у
доросле життя з Херсона на славноз�

вісному бригу "Товарищ". Пройшов�
ши буремними шляхами усю Велику
Вітчизняну війну, подолавши складні
перипетії особистого життя, навчан�
ня, трудового становлення, крила до�
лі принесли Володимира Нурищенка
до Боярки, де він здійснив остаточну
посадку. Тут він не один десяток років
працював, а зараз гуртує навколо се�
бе свою велику родину, а також місце�
ву громаду � очолює Боярську міську
організацію інвалідів війни, Збройних
Сил та учасників бойових дій. 

Задум такої книги з'явився у
В. А. Нурищенка давно. Проте лише
протягом двох останніх років йому
вдалося реалізувати біографічну спо�
відь. У своєму творі він виявив безпе�
речний хист мемуариста, феноме�
нальну пам'ять, майстерне володіння
словом. Водночас маємо віддати на�
лежне ще й його творчому побрати�
мові � Віталію Григоровичу Прийма�
ченку. Поет, прозаїк, голова "Бояр�

ського Мистецького Братства", лау�
реат премії імені Володимира Самій�
ленка, Віталій Приймаченко має дос�
татній позитивний досвід опрацьову�
вати ветеранські спогади, які побачи�
ли світ у збірниках, монографічних ви�
даннях, на сторінках газет. Творчий
тандем Нурищенко�Приймаченко від�
бувся, що й підтверджує ця книга! 

Книга "Вітрила долі" вже знайшла
свого вдячного читача, який достой�
но оцінив щирого автора і великого
трудівника, воїна, громадського дія�
ча Володимира Андрійовича Нури�
щенка.

Аби розширилося коло читачів ціка�
вої книги, повідомляємо, що "Вітрила
долі" можна придбати у приміщенні
Боярської міської організації інвалідів
війни, Збройних сил та учасників бо�
йових дій за адресою: 

м. Боярка, вул. Молодіжна, 77.
Ніна Харчук,

заслужений журналіст України

ЙОГО ЛІТА � НАШЕ БАГАТСТВО
Побачила світ книга Володимира Нурищенка "Вітрила долі"
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Загалом команда нашого району
здобула 12 медалей (7 золотих, 4 сріб�
них, та 1 бронзову).

Переможцями змагань стали: Марія
Романченко (вагова категорія до
57 кг), Ольга Башинська (63 кг); Роман
Левченко (49 кг), Роман Олійник
(53 кг), Богдан Зубарєв (74 кг), Воло�
димир Владика (83 кг), Володимир Іва�
щенко (120 кг).

Срібні медалі здобули: Ольга Рассоха
(57 кг), Антон Валенок (66 кг), Денис Бу�

личов (105 кг), Богдан Гордієнко (120 кг). 
Бронза дісталась спортсмену з Тара�

сівки Тарасу Мельнику (66 кг).
Шанувальники пауерліфтингу особ�

ливо відзначили виступ Володимира
Владики (на фото), який при власній
вазі у 77 кг показав чудові результати:
присідання зі штангою � 250 кг, жим
штанги лежачи � 150 кг, тяга 242,5. У
сумі трьох вправ він набрав 622,5 кг.

Спортсменів до змагань готували
тренери: чемпіон та рекордсмен між�
народних турнірів Олександр Тетянюк
та заслужений тренер України Сергій
Тетянюк.

Переважна більшість спортсменів є
представниками комунальної організа�
ції "Дитячо�юнацька спортивна шко�
ла", яку очолює Василь Коновалов. 

Слід зауважити, що досягнення на�
ших атлетів � результат кропіткої праці.
Кожен з них мінімум тричі на тиждень

працює у важкоатлетичній залі Бояр�
ської ЗОШ № 3. Цей зал без зайвого
пафосу можна назвати народним для
Боярки. Адже за 26 років тут тренува�
лось понад 3000 боярчан. Це майже 10
відсотків населення міста! 

За ці роки Сергій Тетянюк виховав:
чемпіона світу Олега Гавриша, срібно�
го призера світу Сергія Осипчука, ба�
гаторазових переможців міжнародних

турнірів Наталію Ромашко, Олександра
Осипчука, Олександра Тетянюка. Се�
ред його вихованців � 10 чемпіонів та
12 призерів України, понад 200 чемпіо�
нів Київщини, серед яких три майстри
спорту міжнародного класу, 11 майс�
трів спорту України, 35 кандидатів у
майстри спорту та більше 200 спорт�
сменів І�ІІ розрядів. 

Слід зауважити, що тренер постійно
веде пошук талановитих, перспектив�
них спортсменів. Наприклад, Олега
Гавриша, якому тоді було 12 років, він
побачив у спортивному таборі у Карпа�
тах. Досить досвідчений спортсмен
Сергій Тетянюк звернув увагу на не по
роках розвинені м'язи ніг хлопця і за�
пропонував малому спробувати себе у
важкій атлетиці. З першого разу Олег
присів з вагою 90 кг (при власній вазі
64 кг). Гнучкий, технічний хлопець вже
за два роки став чемпіоном України се�
ред кадетів (спортсменів віком до 16
років), будучи на два роки молодшим
за своїх суперників. Загалом же впро�

довж своєї кар'єри Олег більш як 50
разів ставав чемпіоном на змаганнях
різного рівня. Зокрема, був чемпіоном
СРСР, потім СНД, потім двічі виступав
на європейських та світових змаганнях �
і завжди повертався з медалями. Але
зрозуміло, що найбільшим його успі�
хом була перемога на чемпіонаті світу
1995 року у Варшаві.

У чому секрет незмінного успіху ви�
хованців Сергія Михайловича? Певно,
в любові тренера до справи, якій він
присвятив все життя. А ще в тому, що
він вміє передати цю одержимість сво�
їм вихованцям. Як, наприклад, він пе�
редав любов до спорту своєму сину
Олександру, який сьогодні також тре�
нує спортсменів у цій маленькій залі. 

Тут немає чужих людей. Кожен, хто
приходить сюди, стає своїм у великій
спортивній родині. Той, кому пощасти�
ло тут бувати, відразу помічав неймо�
вірно теплу позитивну обстановку, що
панує в цьому царстві сили. 

Євген Левченко

ЗАЛІЗНА ПЕРЕМОГА НАШИХ АТЛЕТІВ
Нещодавно у Білій Церкві відбулися змагання на Кубок

Київської області з пауерліфтингу. Команду Києво�Святошинського
району представляли 16 спортсменів (12 з Боярки та 4 з Тарасівки).

3 листопада на футбольному полі біля Бояр�
ської ЗОШ №1 фінішувала ІІ ліга Києво�Свято�
шинського районного чемпіонату з футболу. 

У фінальному турі за ІІІ місце зійшлися ко�
манди: "Стара Боярка" та "Софіївка" (Софіїв�
ська Борщагівка).

Ще перед початком матчу впала в око над�
звичайна рішучість футболістів "Старої Бояр�
ки", яку пояснив тренер команди Костянтин
Лахтадир: 

� Сьогодні нам потрібна лише перемога!
Справа в тому, що за результатами проведе�
них ігор у нас з боярським "Арсеналом" одна�
кова кількість очок � по 40. Якщо ми виграємо

цей матч � призова бронза наша! Якщо ж зі�
граємо в нічию або програємо � доведеться
вдовольнятися лише ІV місцем. 

А потім почалася гра. У першому таймі ко�
манди немовби приглядалися одна до одної.

У результаті рахунок пер�
шого тайму � 1:1. Спочатку
на 30�й хвилині м'яч опи�
нився у воротах боярчан, а
на 33�й � з пенальті � були
вражені ворота "Софіїв�
ки". Причому пенальті до�
велося пробивати двічі, і
обидва рази м'яч опиняв�
ся в сітці воріт противни�
ка. 

Здається, це активізува�
ло боярчан у другому тай�
мі, під час якого вони бук�
вально "просиділи" на во�
ротах противника. А якщо
додати до цього п'ять ви�
ходів нападаючих "Старої
Боярки" один на один з
воротарем "Софіївки", то
стане зрозумілим, нас�

кільки була близька від них така жадана пере�
мога. Та, незважаючи на це, рахунок так і не
змінився.

Цього дня відбувався ще один матч: "Арсе�
нал" (Боярка) � ФК "Забір'я" на полі у Забір'ї.
Рахунок � 3:1 на користь боярчан.

Відтак ІІ ліга районного футбольного чемпіо�
нату фінішувала. Призове "золото" та "срібло"
поїхало до Гостомеля, а "бронза" залишилася в
Боярці. Щоправда, її володарями стала не
"Стара Боярка", а "Арсенал". 

Радислав Кокодзей, 

фото автора

"БРОНЗА" ЗАЛИШИЛАСЯ В БОЯРЦІ
3 листопада на футбольному полі

біля Боярської ЗОШ №1 фінішувала ІІ ліга
Києво�Святошинського районного 

чемпіонату з футболу. 

Серед перемож�
ців та призерів
Чемпіонату приєм�
но відзначити ма�
леньких боярчан.
Це: срібна нагоро�
да у розділі "Осо�
бисте куміте" 9�річ�
ної Єлизавети Пет�
ренко, учениці
ЗОШ № 5 та брон�
зові нагороди у
розділі "Командне
куміте" 8�річного
Івана Брушка, учня
ЗОШ № 5 та 8�річ�
ного Тараса Поно�
маренка, учня ЗОШ
№ 4. 

Щиро вітаємо

юних спортсменів

з перемогою, а

також зичимо

міцного здоров'я

та подальших ус�

піхів!

УСПІХИ ЮНИХ
КАРАТИСТІВ

Днями у Київському політехнічному універси�
теті відбувся IV відкритий Чемпіонат України   ВГО "Ліга
майстрів бойових мистецтв" з карате�до (Правила
JKA). У змаганнях взяли участь 23 спортсмени віком
від 7 до 15 років з клубу "КАЦУ".
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Стадіон у Броварах розцвів прапора�
ми районів Київської області. Парад
учасників демонстрував не тільки го�
товність змагатися, а й віковий склад
учасників � статечні, часто сивочолі де�
путати крокували поряд молодих колег.
Тут уже вбачалося спільне прагнення
якнайкраще представити свій район.
Без зайвої скромності слід зауважити,
що присутні на стадіоні приймали киє�
во�святошинців бурхливо. Така вже
наша щаслива доля бути найбільшим
пристоличним регіоном, який і в спор�
ті показує призові результати. 

Безперечно, велика заслуга в тому,
що фізкультура і спорт в районі завжди
на перших позиціях � належить голові
Києво�Святошинської райради Воло�
димиру Луцюку. Особисто беручи
участь у подібних змаганнях, він напо�
легливо заохочує депутатів як особис�
тим прикладом, так і організаторськи�
ми здібностями. Коронний вид для Во�
лодимира Володимировича � перетя�
гувати канат. І тут він могутня сила. Ви�
дається символічним, що саме він тяг�
не линву, як цілого району, так і спор�
тивної команди депутатів.

Відкриття Спартакіади дещо нага�
дувало депутатські Олімпійські Ігри:
Державний гімн, хліб�сіль, виступи
від міського голови Броварів, голови
постійної депутатської комісії з пи�
тань сім'ї, молодіжної політики, фі�
зичної культури, спорту і туризму Ки�
ївської обласної ради Хвича Мепаріш�
вілі та інших. Водночас учасники зма�
гань часто подумки зверталися до
імен Віталія та Володимира Кличків,
які свого часу тренувалися в Брова�
рах і понесли по всьому світу славу
українського спорту.

А тепер про результати. Чи не най�

більшу кількість призових балів при�
несли до скарбнички команди гравці у
настільний теніс з Гатного � Тетяна Пог�
ребняк (друге місце) і Олександр Пала�
марчук (третє місце). Дорогоцінним
виявилося четверте місце у змішаній
команді легкоатлетичної естафети

4х100 м � дівчата з Петрушок, хлопці з
Гатного. До речі, залікові бали на ко�
ристь команди вніс кожен учасник зма�
гань, хоча результати мав скромні.
Наприклад, мої невтішні шашкові бата�
лії, як і середній результат в шахах Кос�
тянтина Герасимчука з Віти Поштової
виявилися краплинами, що наповню�
вали золотий кубок перемоги. 

Треті місця посіли наші футбольна і

волейбольна команди, в яких брали
участь депутати різних рад району. Ці
змагання, звичайно, були найвидо�
вищнішими і найвиснажливішими, ад�
же тут довелося вести безперервну бо�
ротьбу з кількома командами за олім�
пійською системою. 

Наші футболісти у фіналі перемогли
васильківців (6:1), програли ставищен�
цям (4:2), які врешті посіли перше міс�
це, внічию звели гру з броварчанами
(1:1) і вирвали перемогу у бородянців
(2:1). Кістяк збірної (виступало по п'ять

гравців) складали боярчани � Тарас
Добрівський, Богдан Лемза, Дмитро
Мірзаєв. З ними за бронзу суголосно
діяли на футбольному полі Олександр
Чередниченко і Славко Ярошук з Біло�
городки, Ігор Самелюк з Крюківщини.
Безперечно, лідером команди був
міський голова Боярки Тарас Добрів�
ський, який і голи забивав, і командну
гру організовував. Найефектнішім і

врешті визначальним став його гол
наприкінці матчу у ворота бородянців.

У складі футбольної та волейбольної
команд виступав депутат райради
Ярослав Трушківський. Йому слово:

� Цьогорічна Спартакіада, яка вияви�
лася для нас "золотою", мала особли�
вості, які не завжди йшли на користь
результатам. Бровари � місто з розви�
нутою спортивною інфраструктурою �
приймало учасників змагань на кількох
спортивних майданчиках, достатньо
віддалених один від одного за місцем
розташування. Як відомо, члени ко�
манд мають право виступати у кількох
видах змагань, що зробити за таких
умов було досить важко, а то й просто
неможливо. Мені, наприклад, довело�
ся долати значні відстані (а це кілька
зупинок маршруткою), аби виступити і
з футболістами, і з волейболістами.
Фінал я грав з останніми, що виявило�
ся правильним рішенням. Наша ко�
манда проявила характер. Третє місце
вибороли: 

Ярослав Трушківський (райрада),
Володимир Безпечний (сільський го�
лова Хотова), Тарас Кабак (Крюківщи�
на), Артем Ситницький (Музичі), Сер�
гій Лєвцов (райрада), Вадим Давиден�
ко (Гатне).

Загалом Спартакіада характеризу�
валася, як завжди, бойовим духом ко�
манд, прагненням перемоги, здатніс�
тю депутатів зосередитися не на полі�
тичній боротьбі, а на досягненні ко�
мандного результату. Зараз ми буде�
мо готуватися до Всеукраїнської
Спартакіади депутатів місцевих рад,
яка має відбутися в Алушті. Сподіває�
мося поліпшити минулорічний резуль�
тат і піднятися командою Київської об�
ласті вище попереднього п'ятого міс�
ця. Отже, і надалі маємо поєднувати
депутатські обов'язки з фізичним за�
гартуванням.

Ніна Харчук,

депутат Боярської міської ради

ДЕПУТАТИ З КИЄВО�СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ � ПЕРЕМОЖЦІ

ОБЛАСНОЇ СПАРТАКІАДИКоли збірна команда депутатів Києво�Святошинського
району різних рівнів вирушала до Броварів, ясне сонечко ніби
віщувало хороші результати у спортивних змаганнях. Усі жили
надією на перемогу. Підстави давав і минулорічний результат �
друге загальнокомандне місце. І ось трапилося � 19 жовтня на ІV
Спартакіаді депутатів місцевих рад Київської області збірна команда
Києво�Святошинського району посіла перше загальнокомандне

місце!

26 та 27 жовтня 2013 року відбув�

ся фінальний турнір з шахової пер�

шості серед школярів м. Боярка.

Організаторами змагань виступили
Києво�Святошинський центр соціаль�
них служб для сім'ї, дітей та молоді, Ки�
єво�Сваятошинський центр соціально�
психологічної реабілітації населення та
його інформування з питань подолання
наслідків Чорнобильської катастрофи,
громадська організація "Центр розвит�
ку громад" м. Боярка за фінансової під�
тримки Києво�Святошиської районної
організації Партії регіонів. 

Нагадаємо, що змагання тривали
протягом трьох тижнів � з 12 по 27 жов�
тня. В шкільній шаховій першості взяли
участь більше 100 учнів Боярських
загальноосвітніх шкіл.

У запеклій боротьбі визначилися
учасники фінального турніру. Так, у Бо�
ярській ЗОШ № 1 перемогу святкував
Максим Левченко, в Боярській ЗОШ
№ 2 � Дмитро Цукренко, в Боярській
ЗОШ № 3 � Владислав Канєвський, в
Боярській ЗОШ №4 � Юрій Кривенко, в
Боярській ЗОШ №5 � Андрій Кодов�
бецький, а найкращою шахісткою Бо�
ярського НВК "Гімназія" стала Марія
Фомічова.

У фінальних змаганнях взяли участь
учні всіх навчальних закладів, які посіли
у відбіркових турнірах не нижче 5�го
місця. Також оргкомітетом шахової
першості були запрошені окремі учні,
які продемонстрували високий рівень
підготовки.

Заключний етап шахової першості
проходив у приміщенні Києво�Сваято�
шинського центру соціально�психоло�

гічної реабілітації населення. Головним
суддею та ідейним натхненником тур�
ніру був Олександр Фомічов. Таким чи�
ном до фіналу потрапило 30 найсильні�
ших шахістів з Боярських загальноос�
вітніх шкіл, які зіграли між собою 9 ту�
рів: 26 жовтня � 5 турів, а 27 жовтня �
заключні 4 тури.

Змагання завершилися урочистим
нагородженням учасників та перемож�
ців шахової першості. 

Привітання, грамоти та цінні пода�
рунки від організаторів та Києво�Свя�
тошиської районної організації Партії
регіонів отримали всі учасники шахо�
вих змагань. Жоден учень не пішов до�
дому без подарунків. 

Були також відзначені наймолодші
учасники турніру. Ними стали: Семен

Пляцок, Денис Островський, Ростис�
лав Сухомлин та Марія Чапля.

Серед дівчат�учениць Боярських
ЗОШ перемогу святкувала Фомічова
Марія, Боярський НВК "Гімназія" (6,5
бала), 2 місце зайняла Акулінічева Ма�
рія, Боярський НВК "Гімназія" (5 балів),
3 місце � Ткачівська Ангеліна. Бояр�
ський НВК "Гімназія" (4 бали).

Найкращим шахістом віком до 10 ро�
ків став Денис Сарапін, Боярський НВК
"Гімназія" (5 балів), 2 місце � Семен
Пляцок, Боярська ЗОШ № 3 (4,5 бала),
3 місце � Данило Красота, Боярський
НВК "Гімназія" (4,5 бала).

У командній першості кращими ста�
ли шахісти з Боярського НВК "Гімназія"
(19 балів), 2 � місце � Боярська ЗОШ №
5 (17 балів), 3 � місце � Боярська

ЗОШ № 3 (15 балів).
У загальному індивідуальному заліку

найкращим шахістом серед учнів Бо�
ярських ЗОШ став Андрій Кодовбець�
кий, Боярська ЗОШ № 5 (8,5 бала),
2 місце посів � Сергій Філіппов, Бояр�
ська ЗОШ № 1 (7 балів), 3 місце �
В'ячеслав Шафран, Боярський НВК
"Гімназія" (6,5 бала). Окрім грамоти та
цінних подарунків переможці цієї кате�
горії отримали грошову винагороду:
1 місце � 200 грн., 2 місце � 150 грн.,
3 місце � 100 грн.

Урочисте нагородження завершило�
ся солодким столом для юних шахістів.
Діти, батьки, організатори та спонсори
шахової першості ділилися приємними
враженнями від турніру, вітали один
одного, дискутували та просто розва�
жалися на святі спорту для молоді.     

Особливу подяку організатори шахо�
вої першості серед школярів м. Боярка
висловлюють Києво�Святошиській ра�
йонній організації Партії регіонів та
особисто Шкаврону Миколі Івановичу
за популяризацію шахової гри, підви�
щення рівня розвитку шахового спорту
в Боярці та організацію фінальних зма�
гань та фінансову підтримку.

Дякуємо Всім, хто був причетний до
проведення шахової першості серед
школярів: організаторам, спонсорам,
суддям, учасникам, батькам та прос�
тим вболівальникам. У майбутньому
ми, також, плануємо проводити подібні
змагання та конкурси. Слідкуйте за на�
шими новинами.

Олександр Чупринюк 

провідний фахівець із соціальної

роботи КСРЦСССДМ

КРАЩИХ ШАХІСТІВ БОЯРКИ ВИЗНАЧЕНО
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Ваша 
реклама

� Панове! Не звертайте уваги на мій
зовнішній вигляд, адже під цим непри�
вабливим образом приховується чу�
довий товариш попиячити разом.

***
� А що трапиться, якщо я засуну го�

лову у мікрохвильову пічку на десять
секунд при максимальній потужності?

� Якщо ти здатний це зробити, то
гірше вже не буде…

***
Розмовляють два приятелі:
� Учора такі цікаві написи читав:

"Тут був Вася", "Тут був Коля".
� Звичайні написи, що в них цікаво�

го?

� Та ж я їх всередині своєї шафи чи�
тав…

***
Ось мене часто запитують: "Як вам

вдалося так швидко збагатитися і
прославитися?". І тут я зазвичай про�
кидаюся.

Усміхніться
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Т
е

л
е

ф
о

н
4

7
�
0

7
9

Ту т
м о ж е  б у т и

ЛЛееттяяттьь  уу  ввиирріійй  жжууррааввлліі,,
ЗЗаа  ммооррее  ггннаанніі  ххооллооддааммии,,
АА  ллииссттяя  ��  ллииннее  ддоо  ззееммлліі,,
ННееннааччее  ннееммооввлляя  ддоо  ммааммии..

ЛЛееттііттьь,,  жжууррааввллииккии  ммаалліі!!
ТТаа  шшввииддккоо  ссллааббннууттьь  жжооввттіі  ккррииллаа..
ІІ  ссееррццеемм  ллииннууттьь  ддоо  ззееммлліі,,
ЯЯккаа  ддааєє  жжииввооммуу  ссииллуу..

Тетяна ВОЛОДАЙ
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Замовлення 

ОВЕН

Цього тижня вам навряд чи випаде роз�
раховувати на досягнення великих про�
фесійних успіхів, тим паче, що ситуація на
роботі буде досить напруженою. Задля
нейтралізації загрози власній репутації
слід максимально контролювати свої дії
та слова.

ТЕЛЕЦЬ

Дріб’язкові клопоти можуть відволікти
вашу увагу від справ особливої важли�
вості, отож задля досягнення вагомих ці�
лей абстрагуйтесь від несуттєвого. Нара�
зі сприятливий момент для реалізації
власних здібностей у новій сфері діяль�
ності.

БЛИЗНЮКИ

Для вас це доволі непевний, тривкий
період, отож необхідно заручитися мак�
симальною пильністю та намагатись зва�
жувати кожний свій крок. Аби не втрапити
в халепу, будь�якого ризику та сумнівних
пропозицій наразі необхідно уникати.

РАК

Вас очікує нудна рутинна робота та
позбавлене будь�яких цікавих подій доз�
вілля. Утім, не варто з цього приводу впа�
дати у відчай — жодних негараздів у цей
період теж не передбачається, а услід за
сірою буденністю прийдуть яскраві дні.

ЛЕВ

На цьому тижні вам доведеться прий�
мати важливі рішення, брати на себе від�
повідальність за вчинки інших людей.
Попри нестабільність емоційного фону,
стосунки з ближчим оточенням перебува�
тимуть під знаком позитиву.

ДІВА

Перш ніж будувати далекоглядні плани і
негайно братися за їх здійснення, поста�
райтесь добре розібратися, чого нас�
правді ви найбільше хочете. Цей тиждень
сприятливий для самоаналізу , перегляду
пріоритетів, пошуку відповідей на важливі
питання.

ТЕРЕЗИ

Цей період сприятливий для успішного
здійснення найважливіших задумів та ре�
алізації найсміливіших проектів. Ви мати�
мете усі шанси досягти бажаного, отри�
мати чималі прибутки.

СКОРПІОН

Доволі цікавий і насичений подіями пе�
ріод. Ймовірне здійснення давньої мрії
або приємний сюрприз. Численні зустрі�
чі, змістовне спілкування та розмаїте доз�
вілля дадуть вам можливість відчути бага�
тобарвність та повноцінність життя.

СТРІЛЕЦЬ
Потяг до незвичайних пригод та необ�

межених витрат може зіграти з вами злий
жарт, після чого залагодити наслідки
власної необачності буде досить складно.
Отож намагайтесь діяти так, щоб не уск�
ладнити собі життя.

КОЗЕРІГ

Не все задумане вам наразі вдасться
здійснити, але загалом тиждень буде
плідним. Нові ділові контакти допоможуть
зміцнити професійні позиції. Будьте гото�
ві змінити попередні плани і переключи�
тися на більш нагальні та перспективні.

ВОДОЛІЙ

Напрочуд сприятливий час для нових
починань у професійній сфері. У вас буде
все необхідне для успіху: і чудові ідеї, і си�
ли для їх втілення, і люди, готові допомог�
ти в реалізації задумів.

РИБИ
Для вас це період отримання відпові�

дей на важливі питання і подолання внут�
рішніх та зовнішніх суперечностей. Роз�
ставивши усі крапки над «і», ви з легкістю
зможете подолати будь�які життєві
випробування і зміцнити впевненість у
власних силах.

ГОРОСКОП
11 листопада � 17 листопада

ЖЖЖЖ ОООО ВВВВ ТТТТ ІІІІ     ЖЖЖЖ УУУУ РРРР АААА ВВВВ ЛЛЛЛ ИИИИ КККК ИИИИ
Фото Олександра ПІДРУЧНОГО

Потрібен 
продавець-консультант

у магазин мобільного зв'язку
(знання пк) м. Боярка.

Офіційне працевлаштування, 
оплачувані відпустка та лікарняні  

З/п � 3000 грн. 
(067)622-24-52, 
(063)213-22-24,
(050)305-92-60

Фабрика товарів для дому

оголошує про вакансію

ДВІРНИКА
ВИМОГИ: проживання 

в Боярці, Тарасівці.

8�годинний робочий день.

hr@ergopak.ua

(093) 357�00�80
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