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Повідомлення 
про громадське обговорення щодо встановлення спільної скульптури в парку 

Перемоги «воїнам, що загинули під час проведення АТо» та «Героям небесної Сотні»
Виконавчий комітет Бояр-

ської міської ради проводить 
громадське обговорення щодо 
встановлення скульптури в парку 
Перемоги «Воїнам, що загинули 
під час проведення АТО» та «Ге-
роям Небесної Сотні» на місці 
тимчасово встановленого знаку 
пам’яті Героям Небесної Сотні.

Пропозиції (зауваження) 
учасників громадського обгово-
рення подаються до виконавчого 
комітету Боярської міської ради у 
письмовій формі чи електронною 
поштою із зазначенням прізви-
ща, імені, по батькові та адреси 
особи, яка їх подає, у строк, пе-
редбачений в інформаційному 
повідомленні про проведення 
громадського обговорення.

Обговорення проводиться з 
18.11.2016 р. до 18.12.2016 р.

Адреса виконавчого коміте-
ту Боярської міської ради: 08154, 
м. Боярка, вул. Білогородська, 
13, телефон (04598) 41-815, 
е-mail: boyarka-rada@ukr.net.

Виконавчий комітет 
Боярської міської ради

19 листопада 2016 року об 11:00 у приміщенні ЦТм «оберіг»  (м. Боярка, 
вул. Білогородська, 23-а) відбудеться заключний гала-концерт молодіжного 

мистецького фестивалю імені івана Коваленка.

РіК вИПРоБУвАнЬ, вИКлИКів ТА доСяГненЬ

Ось і минув перший рік роботи команди, яка взяла до рук владу в місті. 10 
листопада 2015 року відбулася перша сесія Боярської міської ради сьомого 
скликання. Новообрані депутати отримали мандати на знак довіри виборців.
Міський голова Олександр Зарубін склав присягу державного службовця.

Про перший рік роботи міського голови та його потужної команди можна 
зробити висновок, подивившись на Боярку.

Звіт міського голови Олександра Зарубіна про рік при владі очікується 
після закінчення бюджетного року. У цьому номері газети подається добірка 
інтерв’ю команди міського голови, а також думки про минулий рік при владі 
голів депутатських фракцій Боярської міської ради.

Продовження на стор. 2 — 5



2 18 листопада 2016
№22 (305)

ВАЛЕРІЙ ШУЛЬГА, перший  
заступн ик міського голови: 

Можу сказати, що перший 
рік роботи команди Олексан-
дра Зарубіна був непростим, але 
в цілому цікавим і насиченим. 
Ми прийняли естафету управ-
ління у складних умовах, багато 
чого довелось починати спочат-
ку. Причина в тому, що принци-
пи і норми роботи попередньої 
команди погано узгоджувались 

з принципами нашої команди. 
За останній рік відбулись знач-
ні зміни у системі державно-
го управління, формуванні та 
структурі бюджету. У рамках де-
централізації відбувається пере-
дача повноважень на місця.

Нам довелося вивчати специ-
фіку справляння податків, мита, 
зборів, які тепер передаються до 
місцевих бюджетів. Відповідно 
постала необхідність розробляти 
та затверджувати ряд нормативно-
правових актів.

Збільшення бюджетних над-
ходжень вимагає віж нас май-
стерності витрачання коштів. 
Стан комунального господар-
ства потребував значної уваги: 
будинки, вулиці, дороги, мере-
жі.

Думаю, що жителі можуть 
оцінити зміни, яких вдалося до-
сягти. З певною гордістю ствер-
джую, що позитивні зрушення 
відбулись. Вони торкнулись як 
зовнішнього вигляду міста – це і 
вуличне освітлення, ремонт доріг 
і тротуарів тощо, так і внутріш-
ньої роботи – упорядкування 

господарських відносин, налаго-
дження зв’язків та комунікацій.

Наша команда – реалісти, 
тому зважаємо на загальний стан 
у державі, військові дії на сході 
України, які відволікають значну 
частину матеріальних, техніч-
них та людських ресурсів. Дуже 
впливає складна економічна си-
туація в країні, яка пов’язана з 
підвищенням тарифів, а також з 
інфляційними процесами. 

Впродовж останнього часу 
відбулася зміна керівників Ки-
єво-Святошинської районної 
ради та Київської обласної дер-
жавної адміністрації. Помітно 
активізуються політичні про-
цеси навіть за відсутності вибо-
рів. Все це накладає відбиток на 
наші можливості та дії.

Тому давати захмарні обі-
цянки нам не хочеться. Робимо 
акцент на реальних можливос-
тях. Нам вдалося впорядкувати 
структуру виконавчого комітету 
Боярської міської ради, що доз-
волило впровадити структуро-
вану систему управління міс-
том. Кожен фахівець відповідає 

«ПоЗИТИвні ЗРУШення відБУлИСЬ»

ВІТАЛІЙ МАзУРЕцЬ, заступ-
ник міського голови з комуналь-
них питань: 

Впродовж 2016 року вста-
новлено нові дитячі та спор-
тивні майданчики практично в 
кожному дворі. 

Приємно зазначити, що ка-
пітально відремонтовано бага-
торічну проблемну ділянку по 
вулиці Шевченка. Щодо цього 
проекту: для того, щоб відре-

монтувати цю частину дороги, 
були спроби включити її до фон-
ду регіонального розвитку. На 
жаль, цей проект не було профі-
нансовано, тому видатки взяла 
на себе Боярська міська рада.

Коштом міського бюдже-
ту вже найближчим часом 
буде встановлено світлофорні 
об’єкти по вул. Білогородській та 
вул. Шевченка. Ведуться роботи 
з проектування ще п’яти світло-
форів по вул. Білогородській.

Вперше за багато років роз-
почалося придбання техніки 
для КП «Боярка-Водоканал». 
Вже придбано екскаватор-на-
вантажувач. На підході – ваку-
умна машина та автомобіль для 
аварійної бригади.

Водоканал цього року отри-
мав безпрецедентне фінансу-
вання. Вже відбулись торги 
щодо придбання частотників 
для водонасосних станцій.

Крім того «Боярка-Водо-
канал» розпочав роботу щодо 

КомУнАлЬне ГоСПодАРСТво У ЦИФРАХ і ФАКТАХ

за конкретну ділянку роботи.
Позитивним моментом є 

розширення соціального ас-
пекту діяльності міської влади. 
Збільшено фінансування міської 
програми «Турбота», активізова-
но впровадження енергозберіга-
ючих технологій, здійснюється 
утеплення фасадів та заміна ві-
кон. Ці кроки принесуть суттє-
вий економічний ефект, дозво-
лять зберегти кошти.

Приділяється значна увага 
розвитку спорту та популяри-
зації здорового способу життя. 
Чого вартий лише багатофунк-
ціональний спортивний комп-
лекс для стріт-файту. 

Вважаю значною перемогою 
залучення у вигляді субвенцій з 
бюджетів різних рівнів – ра-
йонного, обласного та держав-
ного. У результаті такого яскра-
вого прикладу співпраці Боярка 
отримала 42 295 072 грн. 

На мою думку, доцільним 
було перенесення міських куль-
турно-масових та спортивних за-
ходів до парку ім. Шевченка. Це 
дозволяє краще зрозуміти шляхи 
подальшого розвитку міських 
рекреаційних зон з урахуванням 
основних потреб жителів. Пози-

тивним кроком у цьому напрям-
ку є поява мотузяного парку.

Значно ускладнює процес по-
розуміння з місцевим бізнесом за-
гальна недовіра до влади в Україні. 
Хоча не можна сказати, що у Бояр-
ці ми не маємо успіхів у цій справі. 
Відбуваються перемовини з рядом 
підприємців. Яскравий приклад: 
за підтримки місцевого бізнесу 
відбувається ремонт тротуару по 
вул. Молодіжній від Білогород-
ської до Лінійної. 

Наступного року є наміри 
із залученням місцевих при-
ватних підприємців відремон-
тувати тротуар, зупинки, за-
їзні кишені по вул. Хрещатик. 
Але залишається актуальним 
питання впорядкування те-
риторій для відстою пасажир-
ського транспорту у місцях 
кінцевих зупинок.

Окремо хочу зупинитись на 
співпраці з громадою. Значно 
зросла кількість громадських 
обговорень з різних життєво 
необхідних питань. Ми не хо-
ваємося від людей, навпаки, че-
каємо їх підтримки і допомоги, 
дослухаємося до громадської 
думки. Без цього неможливий 
розвиток міста. 

оформлення санітарних зон 
об’єктів та відновлення їх меж. 

КП «Боярка-Водоканал» на-
решті отримав дозвіл на корис-
тування надрами, бо попередні 
три роки працював без дозволу.

Також багато техніки при-
дбано для КП «Боярське 
ГВУЖКГ»: екскаватори, скоро 
з’являться нові сміттєвози.

З метою зменшення витрат 
електроенергії було придба-
но LED ліхтарі для вуличного 
освітлення на головних дорогах 
міста. Нині триває робота в іс-
торичній частині міста, потім 
відбуватиметься заміна ліхтарів 
по вул. Білогородській, Мо-
лодіжній. Повністю освітлено 
парк ім. Шевченка. Замінено 
та встановлено нові лічильники 
вуличного освітлення у кіль-
кості 28 штук. 

Розпочато освітлення пішо-
хідних переходів LED ліхтаря-
ми з обладнанням світлодіод-
ними знаками.

У період підготовки до 
осінньо-зимового періоду 
капітально відремонтовано 
дахи у будинках комунального 
житлового фонду: по вул. Ко-
новальця (Ворошилова), 23 
та 26, Б. Хмельницького, 113, 
вул. Гоголя, 78; проведений 
ремонт місць загального ко-
ристування на 3 поверсі гур-
тожитку по вул. Молодіжній, 
12/2; проведені роботи по ка-
пітальному ремонту ввідного 
електрокабелю від ТП-573 до 
будинку Сєдова, 13; дільни-
цею електрогосподарства КП 
«БГВУЖКГ» проведена ревізія 
щитових 7 будинків та заміна 
ввідної лінії будинків Неза-
лежності, 13; Жуковського, 3; 
Сєдова, 9 (до ліфтової).

Спільно з працівниками Ки-
єво-Святошинської ФЕГГ про-
ведено перевірку герметизації 
інженерних вводів підвальної 
частини будинків; проведені 
роботи щодо фарбування газо-
проводів окремих будинків.

Також у рамках підготовки 
до осінньо-зимового періоду 

була проведена реконструкція 
котелень дошкільних навчаль-
них закладів міста.

Вперше за останні 20 років 
встановлено новий ліфт у бу-
динку по вул. Сєдова, 9.

Чимало уваги приділено 
кронуванню та видаленню ава-
рійних дерев. Навесні було кро-
новано близько 100 дерев. До 
кінця цього року робота про-
довжиться, буде кроновано ще 
близько 25 дерев.

Для забезпечення реалізації 
державної і міської політики 
щодо впорядкування управ-
ління та утримання міських 
кладовищ було створено Кому-
нальне підприємство «Міська 
Ритуальна Служба» та прове-
дення реконструкції фасадної 
частини паркану кладовища по 
вул. Шевченка.

У рамках підготовки до осін-
ньо-зимового періоду 2016-2017 
років проведено реконструкцію 
котелень дошкільних навчаль-
них закладів м. Боярка».

ТЕТяНА КОчКОВА, заступник 
міського голови: 

Для мене цей рік став часом 
досвіду, нових випробувань 
та звершень. Я та вся команда 
міського голови Олександра 
Зарубіна маємо на меті розви-
вати місто. 

Серед знакових подій цього 
року вважаю проведення за-
гальноміських свят та заходів, 
починаючи від святкування 
Нового 2016 року та аж до Дня 
міста. Сподіваюсь, що завдяки 
новому формату проведення, 
вони мали зовсім інший вигляд.

Родзинкою нашого міста мо-
жуть стати нові започатковані 
фестивалі, які відбулися в Бояр-
ці. Йдеться про фестивалі «Ро-
дина», «Під покровом Тризуба». 
Знайшли продовження започат-

ковані раніше «Серпень Family 
Fest», рок-фестиваль «Friends», 
«Молодьфест», «Козацькому 
роду нема переводу», Моло-
діжний мистецький фестиваль          
ім. Івана Коваленка, який цього 
року був ювілейним – п’ятим. 
Як на мене, то ці та подібні за-
ходи мають виховну та просвіт-
ницьку роль і підвищують імідж 
нашого міста.

Змінено місце проведення 
заходів – це стало ще зручніше 
та комфортніше для боярчан. 
Парк ім. Т. Шевченка має біль-
ше простору для відпочинку та 
розваг. Цього року надзвичай-
но велика кількість мешканців 
та гостей міста відвідали загаль-
номіські заходи.

Крім того було вирішено пи-
тання, яке давно потребувало 
уваги, а саме: влаштування ді-
тей до дошкільних навчальних 
закладів міста. Для вирішення 
цього питання було створено 
комісію при Боярській міській 
раді. Ми пройшли непростий 
шлях разом із завідуючими дит-
садків, працівниками виконко-
му. 

Місця у ДНЗ отримали всі 
боярські діти, в тому числі діти 
пільгових категорій. Після цього 
було проаналізовано відвідуван-
ня дитсадків і знайдено можли-
вість влаштувати малюків ще й 
з інших населених пунктів. При 

цьому враховувалось місце ро-
боти батьків – особливо, якщо 
це – Боярка.

Варто згадати, що цього 
року садочки отримали суттєву 
допомогу на придбання облад-
нання та ремонти приміщень. 
Закінчується ремонт групи та 
закупівля меблів у ДНЗ «Казка», 
де зовсім скоро буде відкрито 
інклюзивну групу, на яку так 
довго чекали батьки.

Зважаючи на складну ситу-
ацію у країні, виявилося проб-
лематичним цьогорічне літнє 
оздоровлення та відпочинок 
дітей. 

Спільно з волонтерами, під-
приємцями, працівниками 
Центру соціально-психологіч-
ної реабілітації населення та за 
підтримки підприємства «Ук-
рцентркадриліс» було облашто-
вано табір денного перебування 
дітей. Цей табір викликав за-
хоплення у всіх дітей, тож було 
вирішено профінансувати табір 
у 2017 році.

Серед планів на наступний 
рік – приділити більше уваги 
незахищеним категоріям бояр-
чан і в тому числі пенсіонерам. 
А їх у Боярці досить багато – по-
над 19 тис. осіб. Тому передба-
чається продовження реалізації 
соціальної програми «Картка 
боярчанина», започаткованої 
ГО «Молодь Боярки». Наразі 

власники карток мають мож-
ливість безкоштовного проїзду 
соціальним маршрутом. А на 
майбутнє це буде ціла система 
знижок на продукти харчуван-
ня, послуги для пенсіонерів.

Успішно започатковано 
проект «Патефон» – цікаві зус-
трічі та спілкування для лю-
дей поважного віку у міському 
будинку культури. Приємно 
відзначити, що  діти та ону-
ки привозять на зустрічі своїх 
рідних. Цього року буде ще й 
новорічний «Патефон» з Дідом 
Морозом та Снігуркою. «Пате-
фон» викликав великий інтерес 
у людей літнього віку, тож на 
наступний рік теж заплановано 
проведення зустрічей не лише 
в Будинку культури, а й в новій 
частині міста.

У 2017 році заплановано 
збільшення фінансування місь-
кої комплексної програми допо-
моги учасникам АТО та членам 
їх сімей. Програма матиме більш 
соціальне спрямування: матері-
альна допомога учасникам АТО 
та їх дітям на оздоровлення та 
відпочинок, на забезпечення 
шкільним приладдям, на соці-
ально-психологічну реабіліта-
цію бійців та членів їх родин.

Серед заходів, що відбулись 
у нашому місті, були ще й пре-
зентація соціально-економіч-
ного розвитку міста для жителів, 
організовано навчання з на-
писання проектів разом з Бри-
танською радою. Відповідно 

досить вдалою була реалізація 
тих громадських ініціатив, які 
пройшли конкурс соціальних 
проектів.

Відбувся перший стратегіч-
ний форум, який поставив на 
меті розроблення стратегії роз-
витку міста.

Впродовж року організову-
валось відвідування культурно-
масових заходів, проведення 
свят для дітей соціально-неза-
хищених та пільгових категорій: 
цирк, екскурсії, вистави, пода-
рунки на свята (до дня Святого 
Миколая, Новий рік, Різдво). У 
Боярці понад 350 дітей з багато-
дітних родин, понад 130 дітей 
учасників АТО, близько 30 ді-
тей-сиріт, 158 дітей-інвалідів.

Відповідно до програми 
розвитку фізичної культури та 
спорту на 2016 рік, спортивні 
команди нашого міста було за-
безпечено формою та спортив-
ним інвентарем. 

На цьому реалізація соці-
альної підтримки та вирішення 
соціальних питань не завершу-
ється. На наступний рік маємо 
багато планів та ідей, які споді-
ваємось успішно реалізувати за 
підтримки громади.

Тільки разом ми зможемо 
зробити наше місто кращим та 
комфортнішим.

Я, як заступник міського го-
лови з соціальних питань, зав-
жди відкрита до спілкування і 
сподіваюсь на співпрацю. 

новИЙ ФоРмАТ — нові ЗдоБУТКИ

РіК ПРИ влАді
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ОЛЬГА РОМАНчЕНКО, секретар 
Боярської міської ради: 

Для мене перший рік при вла-

ді – це занурення в абсолютно 
нову роботу. Мені довелося зай-
нятися вивченням законодавчої 
бази, ознайомленням з норма-
тивно-правовою базою, адже на 
цьому ґрунтується моя робота як 
секретаря Боярської міської ради.

Можу сказати, що на своїй 
посаді досягла певних успіхів. 
Згідно із законодавством Укра-
їни про доступ до публічної 
інформації, на сайті Боярської 
міської ради та в газеті «Боярка-
інформ» оперативно та вчасно 
висвітлюється вся інформація, 
що стосується проведення за-
сідань комісій, сесій Боярської 
міської ради, оприлюднення 
результатів голосувань, рішень 

«РоБоТА РАдИ ПУБліЧнА ТА відКРИТА»
та проектів рішень сесій тощо.

Було розроблено та прий-
нято новий регламент Бояр-
ської міської ради. Він помітно 
відрізняється від попередньо-
го. Зокрема, згідно з вимогою 
регламенту, перед початком 
сесійних засідань я постійно 
звітую про хід виконання депу-
татських звернень, запитів. Ра-
ніше в раді такого не робилось.

Що стосується роботи з де-
путатами Боярської міської ради 
та виконавчим комітетом, я усві-
домлюю, що секретар ради пови-
нен уміти знаходити баланс між 
двома гілками влади. Намагаюсь 
побудувати плідну співпрацю з 
колегами-депутатами, зрозуміти, 

чого вони хочуть, допомогти. 
На жаль, не всі побажання 

мешканців, висловлені депута-
тами, можна вповні задоволь-
нити. Але депутатські звернення 
подаються на розгляд міського 
голови, відповідних відділів ви-
конкому, визначається першо-
черговість та обсяг їх виконання.

У раді працює шість постій-
них депутатських комісій, кож-
на з яких відповідає за свій на-
прям роботи. Секретар міської 
ради приймає висновки роботи 
комісій, доводить їх до відома 
міського голови чи заступників. 

Усі комісії працюють злагод-
жено. Щоправда, я маю певні 
зауваження щодо роботи комісії 
з питань промисловості, підпри-
ємницької діяльності, торгівлі, 

реклами, транспорту, зв’язку та 
залучення інвестицій. 

Апарат ради стежить за вчас-
ним проходженням документів, 
проектів рішень, щоб вони були 
вивчені та завірені відповідними 
фахівцями виконкому. Також 
ведеться робота щодо вчасного 
оформлення та затвердження 
міським головою рішень сесій.

Наші спеціалісти працюють 
також і з громадянами – на вимо-
гу жителів видають необхідні ко-
пії рішень та інформацію. Наші 
прийомні дні: вівторок з 14:00 до 
17:00 та середа з 9:00 до 13:00, але 
якщо люди звертаються в інший 
день, ми також допомагаємо.

За період першого року на-
шої каденції проведено 20 сесій 
та ухвалено 642 рішення.

СЕРГІЙ ІРКЛІЄНКО, голова 
фракції ПП «Нові обличчя»:

Перш за все хочу підкреслити, 
що за перший рік нашої роботи 
повністю змінено підходи до ро-
боти Боярської міської ради, ви-
конавчого комітету і в цілому до 
управління містом. Головні здо-
бутки роботи усієї команди – від-
критість влади та діалог з грома-

«ПРАЦЮвАТИ ПоТРіБно ЗлАГодЖено, Зі СвіТлоЮ ГоловоЮ ТА ЗдоРовИм ГлУЗдом» 
дою. А налагодити його, з огляду 
на тотальну втрату довіри до по-
передньої влади, було нелегко.

Відбувається активний діалог з 
громадою щодо генерального пла-
ну, встановлення меж міста, прі-
оритетів розвитку нашої громади. 
До думки жителів дослухаються, 
на неї зважають. Вважаю це знач-
ним кроком для нинішньої влади.

Впродовж цього року було 
прийнято ряд важливих рішень. 
Завдяки проведеній роботі на 
баланс міста взято дороги, дитя-
чі майданчики, за стан яких ра-
ніше ніхто не відповідав. Взято 
на баланс міста п’ять приміщень, 
які раніше займали банківські 
установи, шість квартир. Ство-
рено комунальне підприємство 
«Міська ритуальна служба».

Місто оживає. Це помітно 
скрізь: тривають роботи щодо 
утеплення дитячих садків, утеп-
лено центр творчості молоді 
«Оберіг». Облаштовуються тро-
туари там, де їх раніше не було. 
Відновлено дорожнє покриття 

вулиці Шевченка та вирішено 
питання щодо вічних калюж на 
дорозі. Відбувається заміна ві-
кон, ремонт дахів, заміна ліхта-
рів вуличного освітлення.

Нарешті дійшли руки до ви-
рішення проблем нормальної 
роботи комунальних підпри-
ємств: закуповується техніка 
для КП «Боярка-Водоканал» та 
КП «БГВУЖКГ».

Різні політичні сили представ-
лені у Боярській міській раді свої-
ми фракціями. Для нашої фракції 
головне – робота на громаду. 

Особисто мені не подоба-
ється політичний популізм де-
яких фракцій. Не люблю піару 
за рахунок громади міста, коли 
політичні баталії заважають 
ухвалювати потрібні та виваже-
ні рішення. Я вважаю, що ви-
явлення політичних амбіцій у 
таких випадках неприпустиме. 
Для мене головне – нормаль-
ний розвиток міста.

Тому я не хочу перерахову-
вати усе те, що зроблено нами 

впродовж першого року нашої ка-
денції. Все, що ми робимо, люди 
бачать. Нам же всім потрібно пра-
цювати злагоджено зі світлою го-
ловою та здоровим глуздом.

Окремо хочу зупинитися 
на важливості сплати податків. 
Місто вже відчуло зміни у подат-
ковому законодавстві, завдяки 
яким до міського бюджету над-
ходить значно більше коштів. 
Переконаний, що всі мають 
сумлінно сплачувати податки: 
і громадяни, і підприємства, і 
підприємці. Це кошти, за раху-
нок яких місто розвиватиметься.

Я очолюю «Укрцентркадри-
ліс» і часом чую закиди щодо 
роботи підприємств лісової га-
лузі, що працюють на теренах 
Боярки. Відповідаючи на такі 
закиди хочу повідомити, що 4 
підприємства галузі за минулий 
рік сплатили загалом 51,1 млн. 
грн. податків. Це значна сума.

Щодо пріоритетів фракції. 
Необхідно прагнути до сталого 
та системного управління містом, 

комунальними підприємствами, 
майном, закладами освіти тощо. 

Роботу ради та виконкому 
слід будувати так, щоб макси-
мально використовувати на-
явний потенціал міста, його 
ресурси, близькість до Києва, 
розширену інфраструктуру, 
транспортне сполучення. Це 
дає широкі можливості в інвес-
тиційній діяльності.

Нам потрібно і надалі пра-
цювати над здобуттям реальної 
довіри до влади, перші паро-
стки цієї довіри вже є.

А для того, щоб наша робо-
та була результативною, необ-
хідно мати план дій, програму 
стратегічного розвитку міста 
мінімум на 5 років, беручи до 
уваги внутрішні та зовнішні ре-
зерви, як то: підтримка з район-
ного, обласного та державного 
бюджетів. А це означатиме ін-
вестиції в розвиток інфраструк-
тури, житла, включаючи сферу 
дозвілля, створення зелених 
зон, парків тощо.

ОКСАНА БОЙКО, голова                
фракції «Об’єднання «Самопоміч»: 

Якщо говорити про політич-
ну діяльність, то наша команда 
дуже молода. Усі ми прийшлі 
заради позитивних перетво-
рень у рідному місті. Команда 
«Самопомочі» – це колектив 
однодумців, який складається з 
депутатів та активістів.

На початках було дуже важ-
ко, доводилось багато вчитися, 
адже досвід ми здобували під час 
вирішення проблем та завдань. 

Я вважаю, що на місцевому 
рівні неприпустимо змішува-
ти політику з господарською 
діяльністю. У місті все наше: 
комунальне господарство, соці-
альна сфера, культура, освіта. І 
не треба чекати, що приїде Пре-
зидент і покосить нам бур’яни. 
Якщо кожен хоч щось зробить 
біля себе, у місті буде порядок.

Стратегічною справою бояр-
ської «Самопомочі» вважаємо КП 
«Боярка-Водоканал». Беручи до 
уваги стан підприємства, виника-
ли сумніви, чи варто за це братися. 

«не ТРеБА ЧеКАТИ ПРеЗИденТА, яКИЙ ПоКоСИТЬ нАм БУР’янИ»
Але наша позиція була принципо-
вою: якщо не ми, то хто? 

Було виявлено багато пору-
шень у попередній роботі КП 
«Боярка-Водоканал». 

Нині підприємство очо-
лює наш колега-депутат Сергій 
Хижняк. Йому знадобилося 
півроку, щоб осягнути пробле-
матику підприємства та виро-
бити стратегію виведення під-
приємства з кризи. Наголошую, 
що нині йдеться навіть не про 
розвиток, а про відновлення 
роботи водоканалу.

Завдяки роботі нашого одно-
партійця – секретаря ради Оль-
ги Романченко — жителі Боярки 
мають доступ до публічної ін-
формації. Максимально повно 
подається інформація на сайті 
Боярської міської ради про засі-
дання комісій, сесії тощо.

На контролі фракції – пи-
тання фінансування дошкільних 
навчальних закладів міста. Вже в 
грудні 2015 року було передбаче-
но кошти на придбання основних 
засобів у сумі 700 тис. грн., завдя-
ки нашому депутату в обласній 
раді було виділено кошти на утеп-
лення фасадів дитячих садків.

Багато уваги ми приділяє-
мо патріотичному вихованню 
молоді – було організовано 
вишколи та уроки тактичної 
медицини, які проводили наші 
однопартійці.

З ініціативи депутатів нашої 
фракції для покращення умов 
для проживання в місті людей 
з обмеженими можливостями 
було розроблено та затверджено 
програму «Боярка без бар’єрів». 
Звісно, програма передбачає 
далеко не все, що потрібно зро-
бити в місті, але процес зруше-
но з місця.

З ініціативи «Самопомочі» 
виділено кошти на утримання 
безпритульних тварин.

За активного сприяння на-
шого депутата Олександра Сем-
ка проведено вуличне освітлен-
ня вулиці Новобогданівської.

Члени команди були актив-
ними учасниками перевірки 
діяльності комунальних під-
приємств міста з використання 
бюджетних коштів (КП «Бо-
ярка-Водоканал», КП «Бан-
но-оздоровчий комплекс», 
КП «ІА «Боярка-інформ», ГФ 
«Боярська варта», КЗ «Дитячо-
юнацька спортивна школа).

З ініціати фракції 
«Об’єднання «Самопоміч» про-
ведено громадські слухання 
щодо Генерального плану у 
приміщенні Будинку культури 
та Боярської ЗОШ № 3, зібра-
но пропозиції та надано їх до 
Боярської міської ради для по-
дальшого опрацювання. 

Члени команди включені до 
робочої групи при Департамен-
ті екології Київської облдер-
жадміністрації зі створення на-
ціонального парку (йдеться про 
надання боярському лісу стату-
су національного природоохо-
ронного парку).

Ми приділяємо також увагу 
соціальній роботі. Члени фрак-
ції минулого року привітали з 
днем Святого Миколая дітей 
із малозабезпечених та багато-
дітних родин, власним коштом 
придбавши подарунки. Діти 
були дуже щасливі. Цього року, 
сподіваюсь, нам вдасться знову 
повторити цю акцію.

Депутат від «Самопомочі» 
Андрій Назаренко активно за-
ймаєтьмя спортом і «Самопоміч» 
допомагає в організації змагань 

з волейболу, зокрема турніру з 
пляжного волейболу та турніру з 
волейболу до Дня захисника Ві-
тчизни.

З ініціативи депутатів нашої 
фракції проведено збори меш-
канців кількох будинків з ме-
тою донесення інформації про 
створення ОСББ.

Завдяки особистим зусил-
лям нашого колеги Олександра 
Косяченка було врятовано від 
знищення 8 вікових дубів. До 
речі, згідно з нормативами, у 
Боярці недостатньо зелених та 
паркових зон. Тож врятування 
дерев – це невеликий внесок у 
скарбничку екологічної роботи. 

Разом з мешканцями ми бра-
ли активну участь в облашту-
ванні дитячих майданчиків біля 
кінотеатру ім. Островського та 
по пров. Волинському. Це стало 
свідченням залучення громади 
до роботи на благо міста.

Було надано допомогу у 
проведенні фестивалю «Під                    
покровом Тризуба».

Ми періодично видавали га-
зету фракції та звітувалися пе-
ред виборцями.

Нами передано до поліції за-
яви про розкрадання комуналь-
ного майна, внесено до реєстру 
досудових розслідувань заяви 
про нецільове використання 
бюджетних коштів. Йдеться 
про роботу попереднього ке-
рівництва водоканалу щодо 
будівництва нових свердловин 
по вул. Магістральній та вул. 
Лисенка. Також подано заяву 
про фінансові махінації під час 
ремонту міської лазні. 

«Об’єднання «Самопоміч» 
надало допомогу в будівництві 
вольєрів для службових собак 
полку спеціального призначен-

ня «Миротворець».
Не можу сказати, що за цей 

рік нам вдалося зробити все, що 
хотілося б. До мене звернули-
ся мешканці сімейного гурто-
житку по вул. Пастернака. Ми 
зверталися до директора КП 
«БГВУЖКГ» Віктора Камін-
ського, до заступника міського 
голови Віктора Мазурця з про-
ханням провести ремонт будівлі. 
З травня 2016 року віз і нині там.

Не жалують міські служ-
би інших депутатів від «Само-
помочі», адже на цих округах 
практично нічого не зроблено. 
Вважаю, що причина – полі-
тичні розбіжності.

Серед завдань, які нам ще не 
вдалося вирішити: 

впорядкування місця від-
стою маршруток № 825, які 
створюють значні незручності 
для жителів;

не впорядковано вулицю 
Героїв Небесної Сотні. Було 
обіцяно пройти грейдером та 
засипати щебенем дорогу, але 
цього ще поки не зроблено;

не проведено освітлення 
по вул. Вокзальній до дитячого 
садка «Берізка». 

нарешті зроблено проект бу-
дівництва дитячого майданчика 
по вул. Білогородській, 17-19, 
але не вдалося приступити до 
виконання робіт;

не вдалося впровадити елек-
тронне самоврядування тощо.

Депутати нашої фракції 
переконані: якщо ми будемо 
триматися гуртом, ми зможемо 
зробити все. Тож пам’ятаймо, 
що місто та інтереси жителів – 
найголовніше. Заради цього і 
працюємо.

РіК ПРИ влАді
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АНАТОЛІЙ МАТЕЙКО, голова 
фракції ВО «Батьківщина»:

Головним обов’язком на-
шої фракції ми вважаємо гідно 
представляти в раді інтереси 
наших виборців. Ключовим ас-
пектом є вільний діалог між 
членами фракції. Ми однодумці, 
але кожен висловлює свою дум-
ку. Засідання фракції оформлю-

ємо протокольно, це і корисно, 
і цікаво нам самим – простежу-
вати порушені питання, знати 
думку кожного з того чи іншого 
питання.

Фракція налаштована на 
результативну і конструктивну 
роботу. Особливу увагу при-
діляємо роботі з виборцями. 
Прийом громадян відбувається 
щоденно з 10:00 до 16:00 за адре-
сою: вул. Лінійна, 32 (депутати 
Анатолій Матейко, Валентина 
Коржова, Євген Михальов), а 
також щосуботи у приміщенні 
Боярської міської ради (депу-
тати Олександр Борецький та 
Любов Лавріненко). Дуже бага-
то виборців звертаються зі свої-
ми проблемами, депутати скла-
дають акти, міська рада надає 
допомогу, тобто відбувається 
жива робота з людьми. Спектр 
питань: надання матеріальної 

допомоги, отримання житла, 
акти-характеристики тощо.

Робота в округах часто вима-
гає виходити на місце для роз-
гляду, зокрема, конфліктних 
ситуацій. Депутат міської ради 
знаходиться найближче до лю-
дей, до нього йдуть за допомо-
гою, у цьому є певна складність.

Хочу відзначити роботу чле-
нів фракції. Кожен на своєму 
місці. Зокрема, Любов Лаврі-
ненко дуже багато уваги приді-
ляє підтримці учасникам АТО 
та їх родинам, звертається до 
різних інстанцій, добивається 
надання реальної допомоги.

Олександр Борецький по-
стійно робить депутатські звер-
нення з питань, порушених 
виборцями. Зокрема, щодо на-
кладення мораторію на скидання 
стоків з інших населених пунктів 
до міських очисних споруд. Та-

кож він подав пропозицію щодо 
створення екологічної програми 
і ми зараз над цим працюємо. 

Євген Михальов очолює ко-
мунальну комісію міської ради, 
плідно працює. У нього дуже 
поміркований та обґрунтова-
ний та позбавлений популізму 
стиль роботи. 

Було наше звернення щодо 
заміни силових кабелів до бу-
динків по вул. Сєдова. Це за-
вдання вже виконано. Було 
звернення Валентини Коржо-
вої щодо облаштування про-
їзду по вул. Молодіжній біля 
магазину «АТБ» і багато інших. 
Виконання цих звернень де-
монструє жителям увагу міської 
влади до їх потреб та загалом 
покращує рівень життя в місті.

Було звернення щодо замі-
ни вікон на металопластикові у 
під’їздах будинків комунальної 

власності. За підтримки голови 
районної ради Вадима Гедулья-
нова цю роботу вже розпочато у 
ряді будинків. Ми ж хочемо, щоб 
у міському бюджеті було перед-
бачено видатки на заміну вікон 
по всьому житловому фонду.

Під час громадських слу-
хань щодо роботи водоканалу 
прозвучала інформація щодо 
відсутності у деяких абонентів 
лічильників води. Вважаю, що 
доцільно було б розробити про-
граму встановлення лічильни-
ків у всіх користувачів води, це 
дозволило б на порядок покра-
щити облік витраченої води.

Члени фракції тримають 
зворотний зв’язок з виборцями, 
звітуються перед ними. Спілку-
вання з людьми дає нам можли-
вість бачити реальну картину в 
місті та посильно впливати на 
ситуацію.

«мИ – ЗА РАЦіонАлЬне вИКоРИСТАння БЮдЖеТнИХ КоШТів»

ОЛЕКСАНдР СЛОБОдюК, голо-
ва фракції Блок Петра Порошенка        
«Солідарність»:

Хочу зазначити, що цей рік 
був непростим. Це був період ста-
новлення не лише нашої фракції, 
а й всього депутатського корпусу. 
Відбулось формування депутат-

ської більшості. Вдалося вийти на 
демократичний формат у складі 
фракцій «Самопомочі», «Нових 
облич» та «Солідарності». Одра-
зу після виборів до складу нашої 
фракції входило 6 депутатів. Нині 
нас 5, одного з депутатів – Вік-
тора Марценюка – виключено з 
фракції. На жаль, він дискреди-
тував себе як депутат і як людина.

Сформована більшість плід-
но працює над реалізацією ба-
гатьох проектів. Не все вдаєть-
ся – для цього є об’єктивні та 
суб’єктивні причини, але ви-
словлю думку багатьох людей: 
місто починає підніматися з руїн. 

Впродовж останніх 10 років 
місто розграбовувалося. У мене 
виникає дуже багато питань 
щодо законності та доцільнос-
ті продажу комунального май-
на, приватизації землі тощо. Я 
не виключаю можливості, що 

спроба повернути до комуналь-
ної власності вкрадене майно 
може стати ще одним вектором 
діяльності моїх колег-депутатів.

Хочу зупинитись на тому, що 
завдяки плідній роботі міського 
голови Олександра Зарубіна та 
депутатів вдалося залучити до міс-
та кошти з бюджетів різних рівнів. 
Йдеться про суттєве надходження 
коштів, які було направлено на 
розвиток міста. Зокрема, капі-
тальний ремонт тротуарів, доріг. 
Рішенням депутатського корпусу 
було прийнято до комунальної 
власності частину доріг міста, 
що дозволило вкладати бюджет-
ні кошти на їх ремонт. У даному 
випадку я говорю про співпрацю 
депутатських фракцій.

Наша команда працює над за-
лученням інвестицій у місто. Роз-
почато перемовини з компанією, 
яка береться збудувати сортуваль-

ну станцію європейського рівня 
з дотриманням усіх норм і стан-
дартів, що дозволить Боярці вирі-
шити проблему утилізації та пере-
робки сміття. Ситуація зі сміттям 
спонукає нас шукати цивілізовані 
шляхи вирішення проблеми. Тож 
маємо намір ознайомитися з до-
свідом цієї компанії – найближ-
чий завод, збудований ними, зна-
ходиться у Вільнюсі.

Інвестор готовий придба-
ти у власників землю, власним 
коштом збудувати завод і без-
коштовно приймати сміття з 
Боярки на переробку. 

15 листопада відбулось освя-
чення громадської приймальні 
двох народних депутатів Украї-
ни: голови парламентського ко-
мітету у справах молоді, спорту 
і туризму Артура Палатного, а 
також Олега Велікіна. Ця при-
ймальня також стане місцем, де 
виборці зможуть звернутися до 
своїх представників у Боярській 

міській раді. Адреса приймальні:     
вул. Білогородська, 13-в. графік 
роботи буде визначено згодом.

Наша фракція тісно співпра-
цює з Вадимом Гедульяновим, 
якого було обрано депутатом ра-
йонної ради від громади Боярки, 
та з головою Києво-Святошин-
ської райдержадміністрації Ми-
рославою Смірновою. 

Звісно, займаємося роботою 
з виборцями, пишемо депутат-
ські акти, звернення тощо.

Плануємо організувати по-
їздку до військовослужбовців, 
які перебувають у навчальному 
центрі «Десна» та на передовій. 
Хочемо влаштувати зустріч воя-
ків з артистами і передати необ-
хідну допомогу. Нині спільно 
з обласною владою шукаємо 
житло для двох боярчан – учас-
ників АТО, які стали інваліда-
ми. Житло буде придбано за ко-
шти з обласного бюджету.

ТАРАС дОБРІВСЬКиЙ, голова 
фракції «НАШ КРАЙ»:

До складу нашої фракції уві-
йшли депутати, які, крім мене, 
вже не вперше обираються до 
Боярської міської ради. Усі мої 
колеги по фракції – люди з вели-
ким досвідом, активні та ініціа-
тивні. Ми постійно у вирі подій. 

Коли робота депутатських 
комісій вимагає фахової оцінки, 
експертних висновків, пред-
ставники нашої фракції долу-
чаються, а також діляться досві-
дом, знаннями. 

Наша позиція у Боярській 
міській раді завжди конструк-
тивна. Прогресивні рішення, 
які приймаються справді в ін-
тересах міста та жителів, ми 
завжди підтримуємо. Рішення 
недостатньо опрацьовані або 
спірні, звісно, не підтримуємо 
без детального опрацювання. 

З точки зору попереднього 
досвіду на посаді міського голо-
ви, я чітко бачу помилки мого 
наступника, бо я також поми-
лявся. Але переконаний, що не 
соромно помилятися, соромно 
не виправляти своїх помилок. 
Для того і є депутати, які пред-
ставляють громаду, щоб кори-
гувати та підтримувати один 
одного і працювати в інтересах 
міста.

Члени нашої фракції неод-
норазово зверталися з депутат-
ські запитами та зверненнями 
щодо життєдіяльності міста. 
Зокрема, щодо надання бояр-
ському лісу статусу національ-
ного парку. 

У сфері нашої уваги ще одне 
стратегічне питання – покра-
щення роботи водоканалу. На 
мою думку, до питання про ро-
боту водоканалу слід підходити 
комплексно. Коштів до місько-
го бюджету нині надходить ба-
гато, але не достатньо для того, 
щоб вирішити питання модер-
нізації зношених мереж. Якби 
кошти виділялись консолідова-
но з бюджетів усіх рівнів на ви-
рішення цієї проблеми, можна 
було б зробити реальні кроки у 
цьому напрямку. 

Нині ж можемо говорити, 
що кошти виділялись не на ви-
рішення найважливіших про-
блем міста.

Свого часу ми напрацю-

вали чимало проектів для по-
дальшої їх реалізації у місті. Я 
схвально оцінюю такі кроки як 
утеплення дитсадків, заміна ві-
кон у під’їздах тощо. Нинішній 
команді слід більше уваги при-
діляти розробці нових проектів.

Також необхідно робити ана-
ліз щодо виконаних і ще не завер-
шених робіт, виважено ставитись 
до планування бюджету.

Я дуже позитивно оцінюю 
кроки влади щодо проведен-
ня освітлення вулиць міста та 
пішохідних переходів, а також 
встановлення світлофорів і 
світлодіодних знаків.

Критикувати завжди легше 
ніж щось робити. Ми, розумі-
ючи це, ставимось конструк-
тивно до дій міського голови та 
його команди.

Депутати фракції «Наш 
край» сумлінно працюють із 
жителями на округах. З повною 
віддачею працюємо у комісіях 
міської ради. Так, ми ініцію-
вали роботи з асфальтування 
по вул. Шевченка. За нашої 
підтримки вирішено давню 
проблему – встановлено ліфт 
у будинку по вул. Сєдова, 9. 
Спільно із мешканцями вирі-
шено проблему облаштуван-
ня парканом будинків по вул. 
Шевченка, 84 і 86. 

Члени фракції «Наш край» 
надають пріоритетне зна-
чення роботі щодо створення 

об’єднання територіальних 
громад. Нині міські голови ма-
ють розуміти важливість такого 
кроку. Зміна статусу та фінан-
сування – це шанс реально змі-
нити Боярку. Найбільш реаль-
ним нині є об’єднання Боярки 
з Малютянкою. 

Також важливим, на нашу 
думку, мають бути роботи із ка-
налізування історичної части-
ни міста, а також продовження 
благоустрою Свято-Михайлів-
ської набережної.

На жаль, досі немає відпо-
віді на наше звернення щодо 
розробки детального плану те-
риторії парку ім. Шевченка, де 
всі роботи, на нашу думку, від-
буваються хаотично. Ще досі 
алею не поставлено на баланс, 
а вже встановлено новий май-
данчик для стріт-файту. Якщо 
так триватиме і надалі, то важко 
уявити, що станеться з парком. 

Ще й досі не закінчено ро-
боти із затвердження Генераль-
ного плану. Незважаючи на те, 
що його розробку вже було за-
вершено, генплану місто досі 
не має.

Хочу повідомити, що я ство-
рив біговий клуб «Боярка TOP_
RUNNERS».

Також з ініціативи членів 
фракції було підготовлено та 
проведено круглий стіл «Про 
стан хоспісної та паліативної 
допомоги і перспективи її роз-
витку в Київській області».

Мої колеги беруть активну 

участь у всіх заходах, які відбу-
ваються на рівні області та Бо-
ярки, підвищують свій рівень 
в Інституті політичної освіти, 
у Клубі мерів, брали участь у 
семінарі «Децентралізація фі-
нансової системи», «Протидія 
проявам корупції», у всеукра-
їнській акції «Зробимо Україну 
чистою» тощо. 

На численні питання жите-
лів принагідно хочу зазначити, 
що зараз я на громадських заса-
дах очолюю олімпійський комі-
тет Києво-Святошинського ра-
йону, займаюсь депутатською 
діяльністю, адже для мене 
з’явилась можливість погляну-
ти на життя міста з іншого боку, 
як пересічного жителя та пред-
ставника громади у міській раді. 

Тепер можу більше уваги 
приділяти сім’ї, друзям, спорту, 
власним захопленням. Озираю-
чись назад, варто сказати, що на 
посаді міського голови працю-
вати дуже не просто. Вир подій, 
зустрічей вимагають дуже висо-
кої концентрації, інколи буває 
замало часу на прийняття ви-
важених рішень. А вся повнота 
відповідальності покладається 
саме на міського голову. Тому 
депутатська робота – це зовсім 
інше, маємо можливість трима-
ти у полі зору проблеми та не-
гаразди на своєму окрузі, маємо 
більше часу обдумати необхідні 
дії та запропонувати правильні 
рішення. 

«нАША ПоЗИЦія ЗАвЖдИ КонСТРУКТИвнА»

«ПеРіод СТАновлення ТА РоЗвИТКУ»

РіК ПРИ влАді
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Вітаємо Овчиннікову Олександру Йосипівну з 80-річчям

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

ОЛЕКСІЙ СКРиННиК, голова 
фракції ВО «Свобода»:

Вже втретє виборці обира-
ють мене депутатом Боярської 
міської ради, тож я маю можли-

вість порівняти роботу ниніш-
нього депутатського корпусу з 
попередніми. Не є таємницею 
факт, що всі мої колеги-депу-
тати попередніх скликань про-
йшли через горнило партії ре-
гіонів: хто зламається, а хто ні. 
Вважаю, що наша команда не 
зламалася, бо пройшла Майдан 
і його буремні події.

До складу нашої фракції уві-
йшло три депутати, що свідчить 
про певну довіру виборців до 
ВО «Свобода».

У минулому скликанні зро-
бити щось на своєму окрузі 
можна було лише за умови під-
тримки партії регіонів. Але мені 
особисто попри все вдавалося 

працювати на окрузі і чогось 
досягати.

Пройшов рік нашої роботи у 
новому кликанні. Можу зазна-
чити, що мої колеги добре пра-
цюють на округах.

Валентин Васькевич здобув 
заслужену повагу з боку вибор-
ців завдяки своїй активності і 
тому, що організовував та брав 
участь у суботниках та інших за-
ходах. У нього округ непростий, 
але дружний.

На окрузі у Ірини Васильчук 
дуже непрості будинки у плані 
зношеності комунікацій: Ліній-
на, 28, Гоголя, 78 та Молодіжна, 
65. Мешканці часто звертають-
ся з проханнями про допомогу: 

«нАлАШТовАні нА ПліднУ СПівПРАЦЮ» прорвало воду, згоріла щитова, 
протік дах, зламався ліфт тощо. 
Реагуємо, допомагаємо. 

Гуртом з жителями будинку 
по вул. Гоголя, 78 було встанов-
лено дитячий майданчик. Бать-
ки дружно попрацювали, дітям 
тепер є, де гратися.

На моєму окрузі ситуація за-
галом стабільна, часом виника-
ють проблеми з будинками по вул. 
Дежньова, 5 та Гоголя, 50-а та 52-а.

Всі проблеми виборців ста-
раємось виконувати швидко.

Написання депутатських 
актів – традиційний обов’язок 
депутатів, цю роботу ми вико-
нуємо сумлінно.

До плану розвитку міста на 
2017 рік ми зробили групу по-
дань. Зокрема, щодо заміни 
мереж у підвалі будинку по вул. 

Лінійній, 28, а також інших 
проблемних будинків.

Щодо діяльності всього де-
путатського корпусу хочу ска-
зати, що він не стільки профе-
сійний, скільки налаштований 
на співпрацю. Думаю, що до 
такої конструктивної позиції 
багатьох моїх колег-депутатів 
підштовхує необхідність ство-
рення об’єднаної територіаль-
ної громади.

Мені подобається ставлення 
депутатів міської ради один до 
одного – усі намагаються по-
чути один одного, зважають на 
думку досвідчених колег. Щодо 
керівників ради та виконкому – 
усі обіцянки виконуються, у мене 
немає жодних нарікань до їх ро-
боти, можу говорити про повну 
довіру до них.

Анатолій Мірзаєв, голова 
фракції «Опозиційний блок»: 

«Опозиційний блок» у місь-
кій раді представляють два де-
путати: я і мій колега Олександр 
Рябич. Ми вже досвідчені депу-
тати, добре знайомі з проблема-
ми міста, правовими засадами 
депутатської діяльності.

Я працюю у постійній де-
путатській комісії Боярської 
міської ради з питань житло-
во-комунального господар-
ства, енергозбереження, бла-
гоустрою міста, комунальної 
власності, Олександр Рябич – у 
комісії з питань Стратегічного 
сталого розвитку, містобуду-

вання, архітектури, організа-
ції публічного простору, зе-
мельних відносин, охорони 
навколишнього середовища, 
зеленого будівництва та рекре-
аційних зон.

Обидві комісії – надважливі. 
Комунальне господарство міста 
потребує постійної уваги, ухва-
лення виважених рішень, а про 
важливість планування та роз-
робки стратегії розвитку годі й 
говорити. 

Позиція фракції – реаль-
ний і прагматичний підхід до 
роботи, раціональне та ефек-
тивне використання бюджет-
них коштів.

Як представник опозиційної 
сили в міській раді, я маю дещо 
критичний погляд на роботу 
депутатського корпусу в цілому. 
Багатьом моїм колегам слід ще 
багато вчитися, прислухатися 
до думки колег, мати повагу і 
довіру до більш досвідчених де-
путатів. Це дозволить усім депу-
татам працювати ефективніше, 
економити час та сили.

Роботи в місті дуже багато, 
працювати є над чим. А кри-
тичний погляд на себе та свою 
роботу допоможе не заснути на 
лаврах, а чути голос людей, реа-
гувати на їх зауваження. 

«мИ ПРАКТИКИ ТА РеАліСТИ»

12 листопада в залі Бояр-
ської зОШ № 5 відбувся звітній 
концерт ансамблю «Сузір’я» та 
юних зірочок колективу.

Ансамбль «Сузір’я» під ке-
рівництвом заслуженого пра-
цівника культури України Алли 
Бібік існує в Боярці вже третій 
рік. Одна із найяскравіших 
нагород колективу – диплом 
Всеукраїнського фестивалю 
ім. Козловського, учасниками 
якого ансамбль «Сузір’я» став 

17 квітня цього року. Тож не 
дивно, що на звітній концерт 
колективу завітав міський го-
лова Олександр Зарубін. Втім, 
були серед присутніх люди, 
яких весь ансамбль «Сузір’я» 
особливо радо хотів бачити на 
своєму святі. Це – автори тек-
стів, які стали піснями завдяки 
музиці Алли Бібік і увійшли до 
репертуару ансамблю. Марія 
В’яла виконала пісню на слова 
Любові Осіпенко «Не забувай-

мо, діти, матерів». А пісня «Бо-
ярчанка» на слова Любові Осі-
пенко прозвучала у виконанні 
«Зірочок Боярки». 

Концерт – це вражаюче 
різнобарв’я різних за жанрами, 
тематикою та манерою виконан-
ня талановитих номерів! Ось ожи-
ває загадкова душа скрипки, ледь 
торкається її струн смичком Ка-
труся В’яла, ось лягають пальці її 
сестрички – Марічки В’ялої – на 
клавіші фортепіано – і чарівна 
мелодія по вінця переповнює і 
гостинну залу, і широко відкриті 
назустріч мистецтву серця слуха-
чів. На фоні «Місячної сонати» у 
виконанні Маріанни Шумаєвої 
Олена Старкова читає поезію «Не 
зникай» – і завмирає зала, вбира-
ючи в саме єство глибоко щемливі 
думки, у надзвичайно простих та 
зрозумілих душевних словах втіле-
ні. А далі – «І казала мені мати» у 
виконанні Ірини Васильчук, «Два 
синочки» і «Явір та яворина» (Те-
тяна Мисниченко), молдавська 
народна пісня (Каріна Шиденко), 
«Ніч яка місячна» (Володимир 
Мелещенко), «Утоптали стежечку 

ЗБИРАє ПіСня дРУЗів і ТАлАнТИ через яр» (Катерина В’яла, Евелі-
на Ситник). А на додачу – поль-
ська народна пісня у виконанні 
ансамблю «Зірочки Боярки».

Зважаючи на майстерне вико-
нання, дуже важко було повірити 
в те, що у звітному концерті взяли 
участь лише п’ять виконавців, які 
в «Сузір’ї» – з дня його заснування. 
Більшість учасників – нові надбан-
ня ансамблю. Наприклад, Евеліна 
Ситник в «Сузір’ї» лише місяць! А 
співачки-донеччанки відвідують 
репетиції лише два місяці. Та, як 
переконалися глядачі, на якості 
виступів це зовсім не позначилося.

Втім, як розповіла Алла 
Яківна, на досягнутому ан-
самбль «Сузір’я» зупинятися, 
не збирається. «У найближчих 
планах, паралельно з дорослим 
складом «Сузір’я» – сформувати 
повноцінний дитячий ансамбль. 
Адже саме наші боярські діти – 
найщиріші, найталановитіші, 
найкращі, дуже перспективні 
і надзвичайно цікаві! Я їх всіх 
дуже люблю! І тому дуже хочу, 
щоб безмежний потенціал їхніх 
талановитих сердець достойно 
поповнив мистецьку скарбнич-
ку Боярки і став надбанням на-

шого міста, району, України! 
Хочу щиро подякувати всім 
своїм дівчаткам. Окремо ж – 
нашій неперевершеній ведучій 
Оленочці Старковій».

Ці слова вдячності – зовсім 
не випадкові. Адже справжню 
насолоду від концертної про-
грами отримали глядачі. Зовсім 
по-особливому (враховуючи 
реалії сьогодення) прозвучала 
пісня «Слава Україні» на слова 
Валентини Чаклош у колек-
тивному виконанні ансамблю 
«Сузір’я» та «Зірочок Боярки».

Фінальний акорд концерту, 
букети квітів та щирі вітальні 
слова вдячності. Вже коли вий-
шов на вулицю, чомусь згадав-
ся рядочок з почутого зі сцени: 
«Тільки б наша пісня нас пере-
жила». Мабуть, саме ці слова 
могли б стати своєрідною візи-
тівкою-девізом і цього колекти-
ву, і його художнього керівника. 
Адже саме заради цього виходять 
на сцену люди, передають відда-
ність мистецтву та пісні. Саме 
це, на мою думку, є головним в 
діяльності колективу «Сузір’я». 

Радіслав Кокодзей

РіК ПРИ влАді

Майже рік, як в нашому місті 
офіційно зареєстрований бояр-
ський спортивний клуб «Барс». 
Весь цей час вихованці клубу – 
юні таеквондисти – радують ша-
нувальників своїми перемогами. 

Нещодавно вихованці бо-
ярського спортивного клубу 
«Барс» взяли участь у всеукра-
їнському турнірі з таеквондо 
ITF серед дітей, який проходив 
у Дніпрі. 

Серед майже 900 учасни-
ків турніру вихованці тренерів 
Олександра Жарука, Олексан-
дра Коллє та Дмитра Бондарен-
ка зуміли достойно відстояти 
спортивну честь молоді нашого 
міста. Доклавши неабияких зу-
силь (адже супротивниками у 
боротьбі виступили вихованці 
потужних спортивних клубів з 
усієї України), боярчани зуміли 
вибороти призові і навіть одне 
чемпіонське місця.

Щиро вітаємо Михайла 
Коллє-Васкевича з І місцем 
у Відкритому Кубку федера-
ції з таеквондо ITF серед дітей 
та юнаків; Богдана Кравчука, 
Кирила Онищука та Єлизавету 
Харченко з ІІ місцями; Олек-
сандру Жукову та Наталію Те-
шабаєву з ІІІ місцями відповід-
но до своїх вікових та вагових 

категорій.
6 листопада 2016 року у 

столиці відбувся турнір за Ку-
бок федерації таеквондо ITF м. 
Києва. У результаті боротьби з 
представниками таких великих 
київських клубів як «Спарта», 
«Максимум», «Катран», «Скор-
піон» семеро із чотирнадцяти 
наших дітей повернулися до-
дому із нагородами, три з яких 
за перше місце. Переможцями 
стали Михайло Колле-Васке-
вича, Тимур Тузюка, Анатолій 
Кравченко. Срібло та бронзу 
отримали Михайло Колле-Вас-
кевич, Михайло Саморай, Ки-

рил Оніщук, Олександра Жуко-
ва, Богдан Кравчук. 

Досвід боротьби, смак пере-
моги, сум поразки навчає вихо-
ванців клубу «БАРС» постійно 
вдосконалювати свої спортив-
ні здібності. Вітаємо тренерів 
клубу: Олександра Жарука, 
Олександра Колле, Дмитра 
Бондаренка із перемогами їх-
ніх вихованців і зичимо дося-
гати поставлених спортивних 
цілей, зокрема і у міжнародно-
му турнірі з таеквондо ITF, що 
відбудеться на початку грудня у 
Мінську(Білорусь).

Ольга Васкевич

нові ПеРемоГИ БояРСЬКоГо «БАРСА»
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Керуючись п. 2.2 Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності 
та про врахування відповідної позиції територіальних громад, затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 30.07.2012 р. № 390, КП «Боярка-Водоканал» має намір встановити тариф на послуги з централізованого водопостачання, водовідведення та з використанням 
внутрішньобудинкових систем. Тарифи переглянуті з причин, які не залежать від ліцензіата, зокрема, збільшення плати за користування надрами та паливо-мастильні 
матеріали, перегляду мінімальної заробітної плати, зростання вартості електроенергії. 

до відомА СПоЖИвАЧів КП «БояРКА-водоКАнАл»

Додаток 4 
до Процедури встановлення тарифів 

на централізоване водопостачання та водовідведення (п.2.2)

Структура тарифу
на централізоване водопостачання по комунальному підприємству «Боярка–водоканал» (без Пдв)

№ 
з/п

Показник Код 
рядка

Усього тис. грн. грн/
куб. м

Плановий період 2017 рік

1 виробнича собівартість, усього, у т. ч.: 1 12316,16 9,90

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 2 5941,69 4,78

1.1.1 покупна вода 3 0,00 0,00

1.1.2 покупна вода у природному стані 4 0,00 0,00

1.1.3 Електроенергія 5 5778,84 4,65

1.1.4 Інші прямі матеріальні витрати 6 162,85 0,13

1.2 Прямі витрати на оплату праці 7 1572,28 1,26

1.3 Інші прямі витрати, у т.ч.: 8 938,80 0,75

1.3.1 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування працівників

9 345,90 0,28

1.3.2 Амортизація виробничих основних засобів та 
нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних 
з наданням послуг  

10 442,15 0,36

1.3.3 Інші прямі витрати 11 150,75 0,12

1.4 Загальновиробничі витрати 12 3863,38 3,11

2 Адміністративні витрати 13 1999,63 1,61

3 Витрати на збут 14 566,77 0,46

4 Інші операційні витрати 15 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 16 0,00 0,00

6 Усього витрат повної собівартості 17 14882,56 11,97

7 Плановий прибуток 18 0,00 0,00

7.1 Податок на прибуток 19 0,00 0,00

7.2 Чистий прибуток, у т. ч: 20 0,00 0,00

7.2.1 Дивіденди 21 0,00 0,00

7.2.2 резервний фонд (капітал) 22 0,00 0,00

7.2.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 23 0,00 0,00

7.2.4 Інше використання прибутку 24 0,00 0,00

8 Вартість водопостачання споживачам за відповід-
ними тарифами

25 14882,56 11,97

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

26 1243,48

9.1 Населення 27 463,10

9.2 інших ВКГ 28 0,00

9.3 інших споживачів 29 280,88

9.4 по внутрішньому обліку на виконання послуги з 
централізованого постачання холодної води 
(з використанням внутрішньобудинкових систем)

30 499,50

10 Середньозважений тариф 31 11,97

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

Структура 
тарифу на централізоване водовідведення по Комунальному підприємству «Боярка-водоканал» (без Пдв)

1 виробнича собівартість, усього, у т. ч.: 1 9285,70 8,09

1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 2 2567,85 2,24

1.1.1 послуги сторонніх підприємств з очистки стоків 3 0,00 0,00

1.1.2 електроенергія 4 2527,94 2,20

1.1.3 інші прямі матеріальні витрати 6 39,91 0,03

1.2 прямі витрати на оплату праці 7 2696,68 2,35

1.3 інші прямі витрати, у т. ч.: 8 1373,16 1,20

1.3.1 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування працівників

9 593,27 0,52

1.3.2 амортизація виробничих основних засобів та не-
матеріальних активів, безпосередньо пов’язаних 
з наданням послуг амортизація виробничих осно-
вних засобів та нематеріальних активів, безпосе-
редньо пов’язаних з наданням послуг 

10 618,39 0,54

1.3.3 інші прямі витрати 11 161,50 0,14

1.4 загальновиробничі витрати 12 2648,01 2,31

2. Адміністративні витрати 13 1540,75 1,34

3 Витрати на збут 14 398,60 0,35

4 Інші операційні витрати 15 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 16 0,00 0,00

6 Усього витрат повної собівартості 17 11225,05 9,78

7 Плановий прибуток 18 0,00 0,00

7.1 Податок на прибуток 19 0,00 0,00

7.2 Чистий прибуток, у т. ч.: 20 0,00 0,00

7.2.1 Дивіденди 21 0,00 0,00

7.2.2 резервний фонд (капітал) 22 0,00 0,00

7.2.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 23 0,00 0,00

7.2.4 інше використання прибутку 24 0,00 0,00

8. вартість водовідведення споживачам за відповід-
ними тарифами

25 11225,05 9,78

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

26 1147,58

9.1 населення 27 231,20

9.2 інших ВКГ 28 0,00

9.3 інших споживачів 29 439,88

9.4 по внутрішньому обліку на виконання послуги з 
водовідведення (з використанням внутрішньобу-
динкових систем)

30 476,50

10 Середньозважений тариф 31 9,78

№ 
з/п

Показник Код 
рядка

Усього тис. грн. грн/куб. 
м

Плановий період 2017 рік

Продовження на стор. 7

12 листопада 2016 року у 
Боярському колегіумі відбулись 
громадські слухання щодо тех-
нічного та економічного стану 
Комунального підприємства «Бо-
ярка-Водоканал». 

З доповіддю про стан підпри-
ємства виступив в. о. директора 
КП «Боярка-Водоканал» Сергій 
Хижняк. Доповідь було розбито 
на три частини: стан підприєм-
ства, що виконано та виконуєть-
ся та план подальших дій. 

За словами Сергія Хижня-
ка, «Боярка-Водоканал» зна-
ходиться у вкрай важкому тех-
нічному та економічному стані: 
споруди на дільницях водока-
налу через багаторічну відсут-
ність ремонтів небезпечні для 
експлуатування, відсутнє ар-
хівне приміщення, умови пра-
ці персоналу не відповідають 
санітарним нормам. На деяких 
об’єктах КНС відсутні санвузли, 
душові, в орендованому адміні-
стративному приміщенні немає 
належних умов для прийому 
громадян. Виробнича база вза-
галі відсутня. Техніка перебуває 
частково на очисних, частково 

на насосних станціях, що уне-
можливлює нормальний вироб-
ничий процес. 

Під час інвентаризації вста-
новлено, що наявне облад-
нання відсутнє на балансі, не 
оформлено право користуван-
ня на землю, не розроблено та 
не затверджено зони санітарно-
го контролю, відсутня технічна 
документація, технічні регла-
менти, технічні паспорти на 
об’єкти. Частина об’єктів, які 
фінансувалися за бюджетні ко-
шти впродовж попередніх років, 
до цього часу не введено в екс-
плуатацію через відсутність кін-
цевого результату роботи.

Але всі працівники водо-
каналу, розуміючи відпові-
дальність перед споживачами, 
роблять все можливе задля ста-
більної роботи стратегічно важ-
ливого для міста підприємства.

За перше півріччя 2016 р. 
власними силами підприємства 
виконано роботи (основні):

відновлено роботу артсверд-
ловин – 12 шт.;

встановлено лічильників на 
свердловинах – 20 шт., які були 
придбані за бюджетні кошти;

усунено 144 аварії на водо-
провідних мережах та 212 ава-
рій на каналізаційних;

за бюджетні кошти для під-
приємства придбано трактор.

На Водоканалі триває інвен-
таризація основних засобів, не-
матеріальних активів та фінан-
сових зобов’язань.

Розпочато роботу з оформ-
лення санітарних зон об’єктів та 
відновлення їх меж. Посилено 
проводяться заходи щодо охо-
рони праці та з техніки безпеки 
(навчання, забезпечення спец-
одягом та засобами захисту).

Одним із головних напрям-
ків роботи є розрахунок еконо-
мічно обґрунтованих тарифів 
на 2017 рік на водопостачання 
та водовідведення.

На сьогоднішній день діючі 
тарифи на послуги водопоста-
чання та водовідведення, які 
надаються КП «Боярка-Водо-
канал» для мешканців м. Бояр-
ка та введені в дію для всіх груп 
споживачів з 01.05.2015 року, 
не відшкодовують фактичних 
витрат, які необхідні для забез-
печення стабільної роботи під-
приємства. У травні 2015 року 

відбулося лише коригування  
тарифів по статті витрат елек-
троенергії. 

З часу встановлення тари-
фів (01.05.2015 р.) відбулося 
зростання цін на енергоносії, в 
першу чергу на електроенергію, 
паливно-мастильні матеріали та 
інші виробничо-технічні ресур-
си, що призвело до збільшення 
фактичної собівартості послуг 
КП «Боярка-Водоканал». Саме 
електроенергія, ціна якої для 
підприємства збільшується що-
місячно і яка є основною скла-
довою витрат, тягне за собою 
підвищення вартості послуг з во-
допостачання та водовідведення. 

Нині чинний тариф на по-
слуги водопостачання та водо-
відведення не відшкодовує рівня 
собівартості. Cеред водопоста-
чальних підприємств Київської 
області КП «Боярка-Водоканал» 
є найбільш енергозатратним, 
тому що видобуток води про-
водиться лише з артсвердловин. 
Основна кількість артсверловин 
територіально знаходиться ниж-
че рівня міста, а саме – в с. Забір’я, 
що призводить до чималих ви-
трат електроенергії на транспор-
тування води до споживача. 

На підриємстві розроблено та 
опрацьовуються заходи щодо ви-
ходу із економічної кризи. А саме:

заходи щодо зменшення 

втрат питної води (заміна ава-
рійних ділянок водогонів та во-
допровідних мереж);

для підтримання номіналь-
ного тиску в мережі ведеться 
підбір обладнання перетворюва-
чів частоти (в нічний час під час 
зменшення відбору води значно 
підвищується тиск у мережі. При 
зношеності мереж підвищення 
тиску призводить до частих ава-
рій і прихованих витоків води);

проводиться заміна засувок 
(для швидкої ліквідації поривів 
у різних частинах міста з метою 
уникнення відключення від во-
допостачання цілого міста та 
втрат води за рахунок спорож-
нення труб водопостачання).

Діалог з громадою був плід-
ним та інформативним. На всі 
запитання присутніх адміні-
страція спільно із фахівцями 
підприємства надали відповіді. 

В. о. директора КП «Бояр-
ка-Водоканал» Сергій Хижняк 
запевнив, що він та працівни-
ки підприємства готові до від-
критого діалогу зі споживачами. 
Учасники громадських слухань 
були також поінформовані про 
наміри керівництва водокана-
лу та плани на майбутнє. Було 
вирішено провести подібну зу-
стріч через півроку. 

Адміністрація
КП «Боярка-Водоканал»

ПліднИЙ діАлоГ З ГРомАдоЮ
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Додаток 4
 до Процедури встановлення тарифів 

на послуги з централізованого 
водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

Розрахунок 
повної собівартості та середньозваженого тарифу на послуги централізованого постачання холодної води (з 

використанням внутрішньо будинкових систем) по КП «Боярка-водоканал» (без Пдв)

1 Виробнича собівартість, усього, у т. ч.: 1 5986,47 11,9849

1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 2 5978,27 11,9685

1.1.1 придбання покупної води з системи централізова-
ного водопостачання

3 5978,27 11,9685

1.1.2 електроенергія 4 0,00 0,00

1.1.4 інші прямі матеріальні витрати 5 0,00 0,00

1.2 прямі витрати на оплату праці 6 0,00 0,00

1.3 інші прямі витрати, у т. ч.: 7 0,00 0,00

1.3.1 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування працівників

8 0,00 0,00

1.3.2 амортизація виробничих основних засобів та не-
матеріальних активів, безпосередньо пов’язаних з 
наданням послуг 

9 8,20 0,0164

1.3.3 інші прямі витрати 10 0,00 0,00

1.4 загальновиробничі витрати 11 0,00 0,00

2. Адміністративні витрати 12 0,00 0,00

3 Витрати на збут 13 279,98 0,5605

4 Інші операційні витрати 14 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 15 0,00 0,00

6 Усього витрат повної собівартості 16 6266,45 12,5454

7 Плановий прибуток 17 0,00 0,00

7.1 Податок на прибуток 18 0,00 0,00

7.2 чистий прибуток, у т. ч.: 19 0,00 0,00

7.2.1 дивіденди 20 0,00 0,00

7.2.2 резервний фонд (капітал) 21 0,00 0,00

7.2.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 22 0,00 0,00

7.2.4 інше використання прибутку 23 0,00 0,00

8 Вартість водопостачання споживачам за відповід-
ними тарифами

24 6266,45 12,5454

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

25 499,50

10. Середньозважений тариф 26 12,55

1 Виробнича собівартість, усього, у т. ч.: 1 4660,84 9,7814

1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 2 4660,84 9,7814

1.1.1 Оплата за скид стічних вод 3 4660,84 9,7814

1.1.2 електроенергія 4 0,00 0,00

1.1.3 інші прямі матеріальні витрати 5 0,00 0,00

1.2 прямі витрати на оплату праці 6 0,00 0,00

1.3 інші прямі витрати, у т. ч.: 7 0,00 0,00

1.3.1 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування працівників

8 0,00 0,00

1.3.2 амортизація виробничих основних засобів та не-
матеріальних активів, безпосередньо пов’язаних з 
наданням послуг 

9 0,00 0,00

1.3.3 інші прямі витрати 10 0,00 0,00

1.4 загальновиробничі витрати 11 0,00 0,00

2. Адміністративні витрати 12 0,00 0,00

3 Витрати на збут 13 217,80 0,4571

4 Інші операційні витрати 14 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 15 0,00 0,00

6 Усього витрат повної собівартості 16 4878,63 10,2385

7 Плановий прибуток 17 0,00 0,00

7.1 податок на прибуток 18 0,00 0,00

7.2 чистий прибуток, у т. ч.: 19 0,00 0,00

7.2.1 дивіденди 20 0,00 0,00

7.2.2 резервний фонд (капітал) 21 0,00 0,00

7.2.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 22 0,00 0,00

7.2.4 інше використання прибутку 23 0,00 0,00

8 Вартість водовідведення споживачам 
за відповідними тарифами

24 4878,63 10,2385

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

25 476,50

10. Середньозважений тариф 26 10,24

Додаток 6
 до Процедури встановлення тарифів на

централізоване водопостачання 
та водовідведення (пункт 2.2)

Розрахунок 
повної собівартості та середньозваженого тарифу на послуги водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем) по КП «Боярка-водоканал» (без Пдв)
№ 
з/п

Показник Код 
рядка

Усього тис. грн. грн/
куб. м

Плановий період 2017 рік
№ 
з/п

Показник Код 
рядка

Усього тис. грн. грн/
куб. м

Плановий період 2017 рік

Продовження зі стор. 6

За 14 днів листопада 2016 року: 
за рахунок коштів міського 

бюджету, затвердженого сесією 
Боярської міської ради, підряд-
ними організаціями:

• продовжуються роботи по 
будівництву тротуару по вул. Мо-
лодіжній (до магазину «Фора»);

• проводиться заміна вікон на 
сходових клітинах житлових бу-
динків (передбачено по вул. Сєдо-
ва ,13; Молодіжній, 69; Лінійній, 
28, 30; Білогородській, 21, 23); 

• закінчуються роботи щодо 
затвердження відповідної доку-
ментації на відкриття фінансу-
вання виконання робіт:

щодо встановленню світлофорів: 
вул. Шевченка – вул. Тара-

сівська;

вул. Білогородська – вул. 
Соборності;

щодо будівництва спортив-
ного майданчика (біля будинків 
по вул. Молодіжній, 69 – Ліній-
ній, 28) ;

щодо освітлення пішохід-
них переходів у м. Боярка.

Виробничі дільниці управління: 
виконують роботи згідно із 

заявками та заявами мешканців, 
які надходять до аварійно-дис-
петчерської служби управління 
з питаннь електро-, тепло-, во-
допостачання та водовідведен-
ня;

значно покращується ситу-
ація з якості централізованого 
теплопостачання: кількість зая-
вок знизилася з 100-150 у перші 

дні опалювального періоду до 
10-15 заявок на даний час; 

• дільницею електрогоспо-
дарства проведено заміну на ліх-
тарі LED по вул. Тарасівській; 

• дільниця благоустрою про-
водить постійну роботу з під-
тримки в належному стані доріг 
у м. Боярка, використано 80 т 
пісочно-соляної суміші.

Шановні мешканці! 
Просимо своєчасно надавати 

інформацію до аварійно-диспет-
черської служби за тел.: 40-357 
щодо аварійних ситуацій інже-
нерних мереж житлового фонду, 
скління на сходових майданчи-
ках будинків, загрози падіння 
бурульок з дахів будинків. 

КП «БГвУЖКГ» Повідомляє

Відповідно до розпоряджен-
ня міського голови Олександра 
Зарубіна № 02-14/313 від 11 лис-
топада 2016 року, було створено 
відкриту експертно-робочу групу 
з питань формування Боярської 
об’єднаної територіальної грома-
ди у складі депутатів міської ради, 
представників виконавчих орга-
нів ради та громадськості. 

Рекомендовано також всім 
охочим взяти участь у роботі цієї 

групи, і в термін до 01.12.2016 
подати до виконавчого комітету 
заяву щодо підтвердження сво-
єї участі у роботі групи (відпові-
дальна особа Рябошапка М. А.).

Перше засідання експерт-
но-робочої групи з питань ство-
рення Боярської об’єднаної 
територіальної громади буде 
проведено в термін до 01.02.2017 р. 
у приміщенні Боярської міської 
ради.

СТвоРено еКСПеРТно-РоБоЧУ ГРУПУ
Комісія з питань розподілу ді-

тей до комунальних дошкільних 
навчальних закладів була створе-
на для задоволення потреб грома-
дян, які проживають у місті Боярці, 
в освітніх послугах для дітей до-
шкільного віку. Впродовж тривало-
го часу до Боярської міської ради, 
на Урядову гарячу лінію надходили 
скарги батьків про те, що не мо-
жуть влаштувати дитину до дНз.

Комісія з питань розподілу 
дітей до комунальних дошкіль-
них навчальних закладів з часу 
створення провела 10 засідань. 
490 дітей отримали направлен-
ня до семи ДНЗ міста.

У першу чергу отримали на-

правлення діти-боярчани та 
діти пільгових категорій, а по-
тім діти, батьки яких не зареє-
стровані, але проживають у міс-
ті, відповідно до акта депутата 
Боярської міської ради, та діти з 
інших населених пунктів. 

Майже всі діти, батьки яких 
подали заяви, влаштовані до 
ДНЗ. У разі відсутності вільних 
місць у ДНЗ деяким батькам з 
метою влаштування дітей про-
понувались інші ДНЗ, а не ті, 
які вказувались у заяві. І лише 
за згодою вони отримували на-
правлення до інших садочків. 

У черзі залишились діти, 
батьки яких не були згодні на 
інший садочок, та які не дося-

490 діТеЙ оТРИмАлИ нАПРАвлення до дИТяЧИХ САдКів
гли відповідного віку щодо за-
рахування дитини до ДНЗ.

На сьогоднішній день час-
тину направлень батьки ще й 
досі не забрали. Виникає зако-
номірне питання, навіщо по-
трібно було здавати документи 
і займати чиєсь місце? Є також 
певна кількість дітей, які отри-
мали направлення, але ДНЗ так 
і не відвідують. 

Варто також нагадати, що 
згідно з рішенням виконавчо-
го комітету Боярської міської 
ради, подавати документи для 
оформлення дитини до ДНЗ 
Боярки на наступний рік по-
трібно вже з початку січня 2017 
року. 

21 листопада о 10:00 з ініціативи ГО «Гайдамацький край» у 
парку Перемоги біля тимчасового пам’ятного знаку Героям Не-
бесної Сотні відбудеться мітинг-реквієм з нагоди Дня гідності.

Вшануємо героїв разом. 

АнонС

Нещодавно міський голова Олександр Зарубін відмовився від свого 
кабінету. Свій вчинок він пояснив так: «З погіршенням погодних умов ви-
никли значні незручності для боярчан, які звертаються до відділу з питань 
реєстрації місця проживання громадян і ведення та формування реєстру 
територіальної громади.

Відділ знаходиться в окремому від міської ради приміщенні, – 
зауважив міський голова. – Там немає місця для очікування своєї 
черги, через це людям доводилось мерзнути надворі». 

Тож тепер відділ реєстрації приймає громадян у кабінеті місь-
кого голови. 

вСе для лЮдеЙ
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12 листопада у Боярці по вул. 
Соборності відкрилася нова ве-
теринарна клініка європейського 
зразка «SMART VET». 

Ця «Доброзичлива клініка» 
(саме так перекладається назва) – 
підрозділ ветеринарного центру 
«Зоосвіт». Як розповів керівник 
центру «Зоосвіт» Сергій Піпіна, 
будувалася нова клініка впро-
довж двох років. «Щиро споді-
ваюся, що вона перевершить всі 
наші найсміливіші сподівання 
щодо комфорту відвідувачів та 
надання медичної допомоги до-
машнім улюбленцям». 

Чим же відрізняється ця 
клініка від вже існуючих? По-
перше, допомога тваринам на-
дається щодня та цілодобово, а 
також працює стаціонар. 

По-друге, спеціалісти клі-
ніки мають у своєму розпо-
рядженні найсучасніше об-
ладнання, включаючи апарат 
УЗД, цифровий рентген, біо-

хімічну й гемолітичну лабора-
торію. 

По-третє, колектив ветери-
нарної клініки складається з 28 
(!) досвідчених фахівців з відпо-
відною профільною кваліфіка-
цією та освітою.

За прадавнім українським 
звичаєм нову двоповерхову 
будівлю ветеринарної клініки 
освятив настоятель Свято-По-
кровської парафії УАПЦ Дими-
трій Присяжний. Крім фахівців 
в галузі ветеринарної медицини, 
на відкриття нового лікуваль-
ного закладу для тварин завітав 
також і міський голова Олек-
сандр Зарубін.

А першими ветеринарний 
заклад «проінспектували» два 
пухнастих коти, які цілком са-
мостійно (без супроводу гос-
подарів) пробралися до будівлі. 
Але вже наступного дня (хоча 
то була неділя) з десятої години 
ранку заклад почав приймати 
своїх перших пацієнтів. 

З ТУРБоТоЮ – ЦілодоБово

з юридичної точки зору ци-
вільний шлюб – це великий ри-
зик. На перший погляд, штамп 
у паспорті – дрібниця, але на-
справді саме він виконує вели-
чезну функцію – захищає майно-
ві та інші права подружжя та їхніх 
дітей. Існує думка, що в цивіль-
ному шлюбі, з юридичної точки 
зору, прав ніяких немає, а з жит-
тєвої – все залежить від совісті 
кожного подружжя окремо. Але 
це не зовсім відповідає дійсності.

Які ж насправді існують 
права в цивільному шлюбі?

Право на аліменти і додат-
кові витрати. Більшість жінок, 
які живуть цивільним шлюбом, 
цікавить право на отримання 
аліментів після припинення 
цих відносин. У ст. 142 Сімей-
ного кодексу України йдеться, 
що діти мають рівні права та 
обов’язки щодо батьків, неза-
лежно від того, чи перебували 
їхні батьки у шлюбі між собою. 
А ст. 52 Конституції України 
зазначає, що діти рівні у сво-
їх правах незалежно від похо-
дження, а також від того, наро-
джені вони у шлюбі чи поза ним. 
Тому і аліментні зобов’язання 
про утримання дітей, виника-
ють аналогічним чином. 

Однак у цивільному шлюбі 
немає правила, згідно з яким 
батьком дитини, яку народила 
жінка, що перебуває в зареє-
строваному шлюбі, визнається 
її чоловік. Тут для встановлен-
ня батьківства потрібно ще і 
визнання батьківства з боку чо-
ловіка. Якщо ж батько дитини 
записаний тільки зі слів матері, 
за відсутності згоди фактичного 
батька, то цілком можливо, що 
батьківство доведеться дово-
дити в судовому порядку. Адже 
обов’язок чоловіка утримувати 
дитину до повноліття, а іноді 
і після наступає лише за наяв-
ності посвідченої документаль-
но кровної спорідненості між 
батьком і дитиною. 

Існує також таке поняття 
як «додаткові витрати» на утри-
мання дитини, викликані осо-
бливими обставинами. Напри-
клад, необхідність розвивати 

здібності дитини, хвороба ма-
люка. Крім аліментів той з бать-
ків, який проживає окремо від 
дитини, зобов’язаний частково 
фінансувати додаткові витрати 
на дитину. Сплатити додаткові 
витрати можна як заздалегідь, 
так і по факту. Витрати батько 
може оплачувати або періодич-
но, або постійно.

Право на утримання. Згід-
но зі ст. 91 Сімейного кодексу 
України, якщо жінка та чоло-
вік, які не перебувають у шлюбі 
між собою, тривалий час про-
живали однією сім’єю, той із 
них, хто став непрацездатним 
під час спільного проживання, 
має право на утримання. Також 
жінка та чоловік, які не перебу-
вають у шлюбі між собою, ма-
ють право на утримання в разі 
проживання з нею чи ним їх-
ньої дитини. У таких випадках 
також будуть застосовуватися 
ті ж норми закону, що і до по-
дружжя. Але у разі відмови од-
ним із «подружжя», другому 
необхідно буде в судовому по-
рядку довести як наявність фак-
ту проживання однією сім’єю, 
так і тривалий період такого 
проживання. Важливо, який 
термін є тривалішим закон не 
визначає, залишаючи його до-
звіл на розсуд суду.

Право на майно. На жаль, 
багато подружжів перебувають 
у цивільному шлюбі, спільне 
проживання не тягне правових 
наслідків стосовно виникнення 
спільно нажитого майна. Свої 
права на майно, якщо його до-
ведеться ділити, треба доводити. 
Практика показує, що зробити 
це непросто. Адже, як правило, 
майно, набуте цивільним по-
дружжям за спільні кошти, ре-
єструють на когось одного. Ін-
ший з подружжя права на таке 
майно не має, доки не доведе, 
що воно спільне. Зробити це не 
просто. Для присвоєння стату-
су спільної сумісної власності 
у такому випадку необхідно 
довести в суді наявність таких 
обставин: спільне проживання, 
наявність спільного господар-
ства, бюджету тощо. Крім того 
слід довести, коли саме майно 

купувалося і яким чином (ку-
півля/продаж, заповіт, дару-
вання). 

У цивільному шлюбі також 
немає права укладення шлюб-
ного договору. Точніше сказати, 
цей договір не буде вважати-
ся шлюбним і вступить у силу 
тільки з моменту державної ре-
єстрації шлюбу. За Цивільним 
кодексом можна укласти угоду 
про використання загального 
майна і його розділі у разі роз-
лучення. Верховний Суд Укра-
їни дав правовий висновок про 
те, що на кредитні зобов’язання 
подружжя впливає або законна 
реєстрація шлюбу, або попере-
днє встановлення факту спіль-
ного проживання в судовому 
порядку.

Якщо люди проживають у 
цивільному шлюбі і цей факт у 
судовому порядку не встановле-
но – один з подружжя має пра-
во передавати спільно нажите 
майно в заставу за кредитами 
без згоди іншого.

Право на спадкування. Ци-
вільна дружина є спадкоємицею 
тільки у випадку, якщо чоловік 
написав заповіт на її користь. 
Якщо такого документа немає, 
жінка має право на отриман-
ня спадщини в четверту чергу 
(тобто за відсутності близьких 
і далеких родичів чоловіка), за 
умови підтвердження факту 
спільного проживання та ве-
дення господарства. Зробити 
це можна шляхом подання за-
яви до суду в порядку окремо-
го провадження, або зібравши 
масу доказів про прописку і 
проживання. При цьому до дня 
смерті цивільне подружжя по-
винне прожити разом щонай-
менше п’ять років. Діти мають 
право на спадщину в порядку 
першої черги, навіть якщо на-
родилися в цивільному шлюбі. 

У цивільному шлюбі, без-
сумнівно, є свої плюси і мінуси. 
Роблячи свій вибір, необхідно 
враховувати юридичний аспект.

Тетяна Єресько,
приватний нотаріус

Києво-Святошинського району
Київської області

яКі ПРАвА є У ЖінКИ в РАЗі ЦИвілЬноГо ШлЮБУ
КонСУлЬТАЦія ноТАРіУСА

Боярчани та гості міста змо-
жуть пройти тест на ВІЛ.

Всеукраїнська благодій-
на організація «КОНВІКТУС 
УКРАЇНА» 24 листопада 2016 

БеЗКоШТовно та Анонімно
(не потрібно ім’я або прізвище)

року з 10 год. до 15 год. по вул. 
Молодіжній (біля «Фори» та 
«АТБ») буде проводити профі-
лактичну акцію до Дня бороть-
би зі СНІДом у м. Боярка. 

Організатори встановлять 
автомобіль мобільної амбулато-
рії, де буде проводитись безко-
штовне та анонімне тестування 
на ВІЛ-інфекцію, консульту-
вання лікарями і соціальними 
працівниками Організації, ін-
формування громадськості про 
профілактичні засоби та без-
печну поведінку, а також буде 
здійснюватися розповсюджен-
ня відповідної літератури та за-
собів особистого захисту.
Будь відповідальним, пройди тест на віл!

21 листопада з 19 год. до 20 
год. на боярському міському ста-
діоні до дня святого Михайла від-
будеться другий легкоатлетичний 
пробіг, організований клубом 
«Боярка TOP_RUNNERS».

Попередній захід відбувався у 
День захисника України, участь 
у якому взяли атлети, молодь 
та маленькі боярчани. Головна 

мета подібних заходів – загарто-
вування свого здоров’я та підго-
товка до масштабних забігів. 

Легкоатлетичний клуб «Бо-
ярка TOP_RUNNERS» прово-
дить регулярні заняття з поне-
ділка до п’ятниці з 18:00 до 19:30. 
Додаткова інформація за по-
силанням: https://www.facebook.
com/events/1814869808729323/.

РоЗПоЧніТЬ 
ЗдоРовИЙ 
СПоСіБ 
ЖИТТя вЖе 
СЬоГодні

14 листопада комунальне підпри-
ємство «Боярка-Водоканал» отримало 
довгоочікувану техніку – новий екска-
ватор-навантажувач у максимальній 
комплектації JCB-3-СХ. Кошти на його 
придбання у сумі 2 млн. грн. було ви-
ділено ще на початку року. Відбулось 
три процедури тендерних торгів. І ось 
нарешті екскаватор придбано. 

Як розповів офіційний ди-
лер компанії JCB Олег Гарка-
венко, екскаватор обладнаний 
системою «плаваючого ковша», 
що запобігає стрибкам на нерів-
ній дорозі. Машина має макси-
мально зручне керування: лише 
два важеля. Система торк-лок 
дозволяє при перегонах розви-

вати швидкість до 50 км/год., 
наявні система АБС, гідролінія 
(гідромолот, фреза і т. п.). 

Екскаватор обладнаний ви-
лами, ківш 6 в одному (такі як 
грейдер, бульдозер, навантажу-
вач, підсипка тощо). Система 
підігріву – можна підігрівати 
антифриз, щоб полегшити за-
пуск. 

В. о. директора КП «Бояр-
ка-Водоканал» Сергій Хижняк 
прокоментував подію: «Водо-
канал має важливі завдання 
щодо експлуатації систем во-
допостачання. Я неодноразово 
наголошував, що міські мережі 
дуже зношені. Основним мере-
жам вже близько 60 років з дня 
побудови. Тому щодня маємо 
багато аварій. Екскаватор буде 
виконувати роботи з ліквідації 
аварій. Він втричі ефективні-
ший ніж уся техніка, яку мало 
підприємство до цього».

ПРИдБАно ТеХніКУ для водоКАнАлУ
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Про погодження розцінок на роз-
міщення рекламних матеріалів у га-
зеті «Боярка-інформ» 

Керуючись пп. 2 п. б) ст. 28 
Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», врахо-
вуючи звернення директора КП 
«Інформаційне агентство «Боярка-

інформ» Г. А. Коваленко про по-
годження розцінок на розміщення 
рекламних матеріалів у газеті «Бо-
ярка-інформ», – 

вИКонКом міСЬКоЇ РАдИ вИРіШИв:
1. Погодити розцінки на розмі-

щення рекламних матеріалів у газе-
ті «Боярка-інформ»: 

• вартість 1 см2 на чорно-білих 
шпальтах – 6 грн.; 

• вартість 1 см2 на кольорових 
шпальтах –7 грн. 

2. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на заступника місь-
кого голови Т. П. Кочкову. 
міСЬКИЙ ГоловА                      о. о. ЗАРУБін

БояРСЬКА міСЬКА РАдА
КИЇвСЬКоЇ оБлАСТі

вИКонАвЧИЙ КоміТеТ
РіШення 

від 10 листопада 2016 року  № 64/3
м. Боярка

Про надання погодження на без-
оплатне розміщення в газеті «Боярка-
інформ» матеріалів міських та район-
них служб стосовно своєї діяльності

З метою ознайомлення жителів 
міста Боярка з інформацією, яку 
надають міські та районні служби 
стосовно своєї діяльності, керую-
чись Законами України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», 
«Про інформацію», – 

вИКонКом міСЬКоЇ РАдИ вИРіШИв:
1. Надати погодження на без-

оплатне розміщення в газеті «Бо-
ярка-інформ» матеріалів міських 
та районних служб стосовно своєї 
діяльності, згідно з переліком (до-
дається).

2. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на заступ-
ника міського голови Т. П. Кочкову. 
міСЬКИЙ ГоловА                       о. о. ЗАРУБін

БояРСЬКА міСЬКА РАдА
КИЇвСЬКоЇ оБлАСТі

вИКонАвЧИЙ КоміТеТ
РіШення 

від 10 листопада 2016 року  № 64/2
м. Боярка

Додаток
до рішення виконкому 

№ 64/2 від 10 листопада 2016 р.
ПеРеліК 

міських та районних служб, матеріа-
ли яких можуть безоплатно публікуватися 
в газеті «Боярка-інформ»: 

- КП «Боярка-Водоканал»;
- КП «БГВУЖКГ»;
- комунальні заклади освіти, 

культури та спорту м. Боярки;
- ГФ «Боярський міський патруль»;
- Києво-Святошинський відділ 

Національної поліції;
- ЦСССМ у Києво-Святошин-

ському районі;
- Пенсійний фонд у Києво-Свя-

тошинському районі;
- ГУ ДФС у Київській області;
- Києво-Святошинський РВ ГУ 

ДСНС України у Київській області;
- Києво-Святошинська райдер-

жадміністрація; 
- Києво-Святошинська райрада;
- Києво-Святошинський район-

ний військовий комісаріат;
- неприбуткові громадські орга-

нізації (за умови річної передплати 
на газету у кількості не менше 10 
примірників).

Про коригування тарифів на про-
живання в гуртожитках КП «БГВУЖКГ» 
за адресами: вул. Молодіжна, 12/2, 
вул. Пастернака, 68

Розглянувши лист начальника 
КП «БГВУЖКГ» Камінського В. А. 
від 17.10.2016 № 823, керуючись пп. 
2, п. а ст. 28 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», 
пп. 4 ст. 2, пп. 4 ст. 5 та пп. 2 ст. 7 
Закону України «Про житлово-ко-
мунальні послуги», – 

вИКонКом міСЬКоЇ РАдИ вИРіШИв:
1. Скоригувати діючі тарифи на 

проживання в гуртожитку по вул. 

Молодіжна, 12/2, відповідно до роз-
рахунків КП «БГВУЖКГ»:

• для громадян, що постійно 
проживають, за 1 ліжко-місце за 
один місяць у сумі 719,64 грн. з ПДВ 
на 1 особу;

• для мешканців 4-го поверху 
(сімейний гуртожиток) у сумі 26,27 
грн. з ПДВ за 1 м2 на місяць загаль-
ної площі;

• для працівників комуналь-
них підприємств та органів місце-
вого самоврядування за 1 ліжко-
місце за один місяць в сумі 666,33 
грн. з ПДВ на 1 особу;

2. для працівників комуналь-
них підприємств та органів місце-
вого самоврядування в сумі 24,33 
грн. з ПДВ за 1 м2 на місяць за-
гальної площі по вул. Пастернака, 
68, відповідно до розрахунків КП 
«БГВУЖКГ»:

• для громадян, що постійно про-

БояРСЬКА міСЬКА РАдА
КИЇвСЬКоЇ оБлАСТі

вИКонАвЧИЙ КоміТеТ
РіШення 

від 10.11.2016 року               № 65/1
м. Боярка

живають, за 1 ліжко-місце за один мі-
сяць у сумі 438,98 грн. з ПДВ на 1 особу;

• для працівників комунальних під-
приємств та органів місцевого самовря-
дування за 1 ліжко-місце за один місяць 
у сумі 414,32 грн. з ПДВ на 1 особу.

3. Зобов’язати КП «БГВУЖКГ» 
керуватись у діяльності гуртожит-
ків затвердженими цим рішенням 
тарифами, а також дотримуватись 
вимог Закону України «Про житло-
во-комунальні послуги».

4. Рішення виконкому від 
08.09.2015 р. № 49/2 «Про вста-
новлення тарифів на проживання 
в гуртожитках КП «БГВУЖКГ» за 
адресами: вул. Молодіжна, 12/2, 
вул. Пастернака, 68» вважати таким, 
що втратило чинність.

5. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на заступ-
ника міського голови за напрямком.
міСЬКИЙ ГоловА                       о. о. ЗАРУБін

Про встановлення розміру плати за на-
вчання на 2016-2017 навчальний рік та за-
твердження Положення про порядок оплати 
та надання пільг по оплаті за навчання дітей 
у Боярській міській дитячій школі мистецтв

Керуючись пп. 2 п б) ст. 28 За-
кону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», відповідно 
до Постанови КМУ від 25 березня 
1997 р. № 260, на підставі подання 
щодо розміру плати за навчання 
дітей у Боярській міській дитячій 
школі мистецтв на 2016-2017 на-
вчальний рік, наданого директором 
школи Євлашевським К. М., –

вИКонКом міСЬКоЇ РАдИ вИРіШИв:
1. Встановити щомісячну 

плату за навчання дітей у БМД 
школі мистецтв на відділеннях 
бального, народного, сучасного 
танців:

• 40 грн. (4 години на місяць);
• 80 грн. (8 годин на місяць);
• 120 грн. (12 годин на місяць);
• 160 грн. (16 годин на місяць);
• 240 грн. (24 години на місяць);
• 320 грн. (32 години на місяць).

2. Встановити щомісячну 
плату за навчання дітей в БМД 
школі мистецтв для старших 
класів (5, 6, 7 клас):

2.1. на відділенні бального та 
народного танцю:

• 320 грн. на місяць (відповідно до 
навчальних планів та програм);
2.2. на відділенні сучасного танцю:

• 240 грн. на місяць (відповідно до 
навчальних планів та програм).

3. Відповідно до встановленої 

БояРСЬКА міСЬКА РАдА
КИЇвСЬКоЇ оБлАСТі

вИКонАвЧИЙ КоміТеТ
РіШення 

від 10 листопада 2016 року  № 64/1
м. Боярка

кількості навчальних годин на мі-
сяць, встановити річну плату за на-
вчання:

• 360 грн. (4 години на місяць);
• 720 грн. (8 годин на місяць);
• 1080грн. (12 годин на місяць);
• 1440 грн. (16 годин на місяць);
• 2160 грн. (24 години на місяць);
• 2880 грн. (32 години на місяць).

Розрахунок проведено на 9 мі-
сяців навчального року.

4. Затвердити «Положення 
про порядок оплати та надання 
пільг з оплати за навчання дітей у 
Боярській міській дитячій школі 
мистецтв» (з Положенням можна 
ознайомитися на сайті Боярської 
міської ради 

www.boyarka-inform.com).
5. Контроль за виконанням да-

ного рішення покласти першого 
заступника міського голови В. В. 
Шульгу.
міСЬКИЙ ГоловА                      о. о. ЗАРУБін

Про внесення змін до рішення черго-
вої 3 сесії Боярської міської ради VII скли-
кання від 22.12.2015 року № 3/18  «Про за-
твердження міського бюджету на 2016 рік»

Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Бюджетним кодексом Укра-
їни, рішенням Боярської міської ради 
VII скликання від 22.12.2015 року № 3/18 
«Про затвердження міського бюджету на 
2016 рік», для забезпечення фінансуван-
ня першочергових видатків бюджету, –

БояРСЬКА міСЬКА РАдА вИРіШИлА:
ЗАГАлЬнИЙ Фонд

1. Внести зміни до функціональної та 
економічної структури видатків загаль-
ного фонду міського бюджету в межах 
планових асигнувань, а саме:

по КФК 100203 КЕКВ 2610 
зменшити асигнування на                                                                                                 
1 064 400,00 грн. (благоустрій);

по КФК 010116 КЕКВ 2240 
збільшити асигнування на                                                                                              

67 700,00 грн. (послуги по ремонту авто-
мобілів, виконання робіт з підготовки 
приміщень виконкому до опалювально-
го сезону, оплата навчання з допуску до 
газового обладнання);

по КФК 010116 КЕКВ 2210 
збільшити асигнування на                                                                                             
106 700,00 грн. (придбання УФО для відді-
лу реєстрації місця проживання громадян 
та формування і ведення реєстру терито-
ріальної громади, придбання запчастин та 
деталей, ППМ, конвертів, лампочок );

по КФК 100103 КЕКВ 2610 
збільшити асигнування на                                                                                           
890 000,00 грн. (дотація КП «Боярка-Во-
доканал» на оплату електроенергії);

по КФК 100103 КЕКВ 2610 
зменшити асигнування на                                                                                                 
38 000,00 грн. (залишок коштів, виділе-
них раніше як поточні трансферти КП 
«Боярка-Водоканал» по КФК 100103 
КЕКВ 2610 на проведення аудиторської 
перевірки діяльності підприємства з ви-
значенням аудиторської компанії на 
конкурсних засадах); 

по КФК 100202 КЕКВ 2610 
збільшити асигнування на                                                                                      
38 000,00 грн. (на придбання шин для ав-
тотранспорту КП «Боярка-Водоканал»).

СПеЦіАлЬнИЙ Фонд 
2. Внести зміни до функціональної 

та економічної структури видатків спе-
ціального фонду міського бюджету (бю-
джет розвитку) в межах планових асигну-
вань, а саме:

по КФК 150101 КЕКВ 3122 
зменшити асигнування на                                                                                           
54 000,00 грн. (капітальні видатки на про-
екти будівництва семи котелень ДНЗ на 
твердопаливних котлах);

по КФК 150101 КЕКВ 3122 
збільшити асигнування на                                                                                            
40 000,00 грн. (капітальне будівництво 
та введення в експлуатацію електричних 
мереж зовнішнього електропостачання 
об’єкта від місця забезпечення потуж-
ності ТП 123); 

по КФК 150101 КЕКВ 3122 
збільшити асигнування на                                                                                              
14 000,00 грн. (на виконання проектно-
кошторисної документації на облашту-
вання скверу, обмеженого вул. Миру, вул. 
П. Сагайдачного та вул. Покровською 
(нове будівництво); 

по КФК 180409 КЕКВ 3210 
збільшити асигнування на                                                                                          
50 000,00 грн. (капітальні трансферти КП 
«БГВУЖКГ» на поповнення статутного 

БояРСЬКА міСЬКА РАдА
Vіі СКлИКАння

позачергова 19 сесія
РіШення № 19/641

від 03 листопада 2016 року  м. Боярка

Про внесення змін до рішення 
чергової 3 сесії Боярської міської 
ради VII скликання від 22.12.2015 
року № 3/18 «Про затвердження 
міського бюджету на 2016 рік»

Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 За-
кону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Бюджетним 
кодексом України, рішенням Бо-
ярської міської ради VII скликан-
ня від 22.12.2015 року № 3/18 «Про 
затвердження міського бюджету на 
2016 рік зі змінами», для забезпе-
чення фінансування першочерго-
вих видатків бюджету, відповідно 
до листів заступника начальника 
управління фінансів Києво-Свя-
тошинської РДА Петренко Т. М. 
від 11.11.2016 р. № 04-10/505, від 
14.11.2016 р. № 4-10/509, –

БояРСЬКА міСЬКА РАдА вИРіШИлА:
ЗАГАлЬнИЙ Фонд

1. Збільшити доходи загально-
го фонду міського бюджету по КДК 
41034503 за рахунок субвенції з дер-
жавного бюджету на 1 280 000,00 грн.

2. Встановити профіцит загаль-
ного фонду міського бюджету в сумі 
1 280 000,00 грн., напрямком вико-
ристання якого є передача із загаль-
ного фонду до спеціального фонду 
(бюджет розвитку) коштів субвенції 
з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного роз-
витку окремих територій у сумі                                                                                     
1 280 000,00 грн.

3. Встановити дефіцит спеці-
ального фонду міського бюджету в 
сумі 1 280 000,00 грн., напрямком 
покриття якого визначити надхо-
дження із загального фонду місько-

го бюджету до спеціального фонду 
(бюджету розвитку) коштів субвен-
ції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного роз-
витку окремих територій в сумі           
1 280 000,00 грн.

4. Внести зміни до функціо-
нальної та економічної структури 
видатків загального фонду міського 
бюджету в межах планових асигну-
вань, а саме:

по КФК 130112 КЕКВ 2610 змен-
шити асигнування на 67 000,00 грн. 
(поточні видатки для КЗ «Боярська 
міська дитячо-юнацька школа»);

по КФК 010116 КЕКВ 2240 збіль-
шити асигнування на 35 000,00 грн. 
(оренда сервера, послуги по монтажу 
сигналізації);

по КФК 010116 КЕКВ 2210 збіль-
шити асигнування на 32 000,00 грн. 
(передплата періодичних видань, 
придбання офісного приладдя, прин-
теру);
СПеЦіАлЬнИЙ Фонд

5. Збільшити видатки спеціаль-
ного фонду міського бюджету (бю-
джету розвитку) за рахунок субвен-
ції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного роз-
витку окремих територій, а саме:

по КФК 100400 КЕКВ 3210 збіль-
шити асигнування 1 280 000,00 грн. 
(капітальні трансферти КП «БОК» 
на капітальний ремонт);

6.1. Збільшити доходи спеціаль-
ного фонду міського бюджету (бю-
джету розвитку) по КДК 41035003 
за рахунок субвенції з районного 
бюджету на 4 101 500,00 грн.

6.2. Збільшити видатки спеці-
ального фонду міського бюдже-
ту (бюджету розвитку) за рахунок 
субвенції з районного бюджету на                       
4 101 500,00 грн., а саме: 

по КФК 070101 КЕКВ 3132 
збільшити асигнування на                                                       

682 600,00 грн. (додатково на утеплен-
ня приміщення ДНЗ «Даринка»);

по КФК 010116 КЕКВ 3132 
збільшити асигнування на                             
847 500,00 грн. (утеплення примі-
щення, яке знаходиться на балансі 
міської ради );

по КФК 170703 КЕКВ 3210 
збільшити асигнування на                                                             
876 600,00 грн. (капітальні трансфер-
ти КП «БГВУЖКГ» на капітальний 
ремонт дороги по вул. Київській); 

по КФК 100203 КЕКВ 3210 
збільшити асигнування на                                                                                    
1 499 800,00 грн. (капітальні транс-
ферти КП «БГВУЖКГ» на прове-
дення капітального ремонту тро-
туару по вул. Т. Шевченка, вул. М. 
Грушевського, вул. Вокзальній, вул. 
Київській в м. Боярка Києво-Свято-
шинського району Київської області); 

по КФК 100203 КЕКВ 3210 
збільшити асигнування на                                
195 000,00 грн. (капітальні транс-
ферти КП «БГВУЖКГ» на капіталь-
ний ремонт внутрішньо-дворового 
проїзду по вул. Є. Коновальця, 26). 

7. Внести зміни до функціо-
нальної та економічної структури 
видатків спеціального фонду місь-
кого бюджету (бюджету розвитку) в 
межах планових асигнувань, а саме:

Співфінансування субвен-
ції з районного бюджету в сумі                                
410 150,00 грн., а саме:

по КФК 070101 КЕКВ 3132 
збільшити асигнування на                                 
68 260,00 грн. (співфінансування  
додатково на утеплення приміщен-
ня ДНЗ «Даринка»);

по КФК 010116 КЕКВ 3132 збіль-
шити асигнування на 84 750,00 грн. 
(співфінансування утеплення при-
міщення, що знаходиться на балансі 
міської ради);

по КФК 170703 КЕКВ 3210 збіль-
шити асигнування на 87 660,00 грн. 
(співфінансування: капітальні транс-
ферти КП «БГВУЖКГ» на капіталь-

ний ремонт дороги по вул. Київській;)  
по КФК 100203 КЕКВ 3210 

збільшити асигнування на                                                                     
149 980,00 грн. (співфінансуван-
ня: капітальні трансферти КП 
«БГВУЖКГ» на проведення капі-
тального ремонту тротуару по вул. 
Т. Шевченка, вул. М. Грушевсько-
го, вул. Вокзальній, вул. Київській в 
м. Боярка Києво-Святошинського 
району Київської області); 

по КФК 100203 КЕКВ 3210 збіль-
шити асигнування на 19 500,00 грн. 
(співфінансування: капітальні транс-
ферти КП «БГВУЖКГ» на капіталь-
ний ремонт внутрішньодворового 
проїзду по вул. Є. Коновальця, 26). 
Співфінансування субвенції з державного бюджету:

по КФК 100400 КЕКВ 3210 збіль-
шити асигнування 68 000,00 грн. (спів-
фінансування: капітальні трансферти 
КП «БОК» на капітальний ремонт);

по КФК 150101 КЕКВ 3122 
збільшити асигнування на                                                  
12 000,00 грн. (виготовлення проек-
ту будівництва вуличного освітлен-
ня за адресою: вул. Молодіжна, 5-б); 

по КФК 100202 КЕКВ 3210 змен-
шити асигнування 490 150,00 грн. 
(капітальні трансферти КП «Боярка-
Водоканал» на придбання автомобі-
ля ГАЗЕЛЬ подовжений NEXT дует);

по КФК 100102 КЕКВ 3210 
зменшити асигнування на                                                                       
589 000,00 грн. (заощаджені та неви-
користані кошти, виділені як капі-
тальні трансферти КП «БГВУЖКГ» 
на капітальний ремонт житлового 
фонду за адресами: вул. Незалеж-
ності, 10, Коновальця, 23, Сєдова, 9, 
Сєдова, 13, Білогородська, 25, 27, 41); 

по КФК 170703 КЕКВ 3210 змен-
шити асигнування на 13 554,00 грн. 
(заощаджені та невикористані кошти, 
виділені як капітальні трансферти 
КП «БГВУЖКГ» на капітальний ре-
монт вулиці Т. Шевченка);

по КФК 150101 КЕКВ 3210 
зменшити асигнування на                                   

172 000,00 грн. (заощаджені та неви-
користані кошти, виділені як капі-
тальні трансферти КП «БГВУЖКГ» 
на розробку проектів, реконструк-
цію та будівництво);

по КФК 100203 КЕКВ 3210 збіль-
шити асигнування на 774 554,00 грн. 
(видатки КП «БГВУЖКГ»» для про-
ведення безспірного списання коштів 
на користь ПП «Альянс» згідно з рі-
шенням господарського суду Київ-
ської області від 04 квітня 2016 року по 
справі № 911/616/16, наказ господар-
ського суду від 20 жовтня 2016 року). 
Перенаправити:

Кошти в сумі 19 448,00 грн., за-
лишки коштів, виділених раніше як 
капітальні трансферти КП «Боярське 
ГВУЖКГ» по КФК 100203 КЕКВ 3210 
на придбання автогідропідіймача 
ВІПО 12 т, для проведення безспір-
ного списання коштів на користь 
ПП «Альянс» згідно з рішенням гос-
подарського суду Київської області 
від 04 квітня 2016 року по справі № 
911/616/16, наказ господарського 
суду від 20 жовтня 2016 року; 

по КФК 150101 КЕКВ 3142 зменши-
ти асигнування на 67 000,00 грн. (заоща-
джені та невикористані кошти, виділені 
на виготовлення проектів реконструкції 
об’єктів на території міста);

по КФК 150101 КЕКВ 3122 
збільшити асигнування на                                                              
67 000,00грн. (виготовлення проекту 
будівництва спортивного майданчи-
ка за адресою: вул. Молодіжна, 5-б).

8. Внести відповідні зміни до додат-
ків 1, 2, 3, 5, 6, 7 «Рішення про затвер-
дження міського бюджету на 2016 рік».

9. Контроль за виконанням дано-
го рішення покласти на першого за-
ступника міського голови Шульгу В. 
В. та профільну депутатську комісію 
з питань реалізації державної регу-
ляторної політики у сфері господар-
ської діяльності, фінансів, бюджету, 
соціально-економічного розвитку.
міСЬКИЙ ГоловА                      о. о. ЗАРУБін

фонду, сформованого раніше (додатко-
ве обладнання до міні-навантажувача 
AVANT);

по КФК 100201 КЕКВ 3210 
зменшити асигнування на                                                                                            
50 000,00 грн. (капітальні трансферти КП 
«БГВУЖКГ» на утримання тепломереж);

по КФК 070101 КЕКВ 3132 
збільшити асигнування на                                                                                              
36 000,00 грн. (на виготовлення проек-
тно-кошторисної документації по капі-
тальному ремонту огорожі та благоустрій 
території ДНЗ «Даринка»);

по КФК 150101 КЕКВ 3142 
зменшити асигнування на                                                                                                
36 000,00 грн. (залишок коштів від рекон-
струкції котельні ДНЗ «Даринка»);

по КФК 100202 КЕКВ 3210 
зменшити асигнування на                                                                                          
100 000,00 грн. (капітальні трансферти 
КП «Боярка-Водоканал» на придбання 
спецтранспорту – екскаватор-наванта-
жувач JCB3CX (залишок)

по КФК 150101 КЕКВ 3210 
збільшити асигнування на                                                                                                                          
100 000,00 грн. (капітальні трансферти 
КП «Боярка-Водоканал» на техніко-еко-
номічне обґрунтування реконструкції 
каналізаційно-очисних споруд). 

Перенаправити:
Кошти в сумі 550 000,00 грн. (залиш-

ки коштів, виділених раніше як капітальні 
трансферти КП «Боярка-Водоканал» по 
КФК 100202 КЕКВ 3210 на: придбання 
основних засобів, обладнання та приладів 
(у т. ч. перетворювачі частоти, насосного 
обладнання для свердловин, лаборатор-
ного обладнання та приладів, конденса-
торні установки, мийка високого тиску – 330 
000,00 грн.; придбання спецтранспорту (ваку-
умна машина КО-503 В-11 – 210 000,00 грн.; 
придбання спецтранспорту екскаватор-
навантажувач JCB3CX – 10 000,00 грн., на 
придбання автомобіля ГАЗЕЛЬ подовже-
ний NEXT дует.      

3. Внести відповідні зміни до додат-
ків 3, 6, 7 «Рішення про затвердження 
міського бюджету на 2016 рік».

4. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на першого заступ-
ника міського голови Шульгу В. В. та 
профільну депутатську комісію з питань 
реалізації державної регуляторної по-
літики у сфері господарської діяльності, 
фінансів, бюджету, соціально-економіч-
ного розвитку.
міСЬКИЙ ГоловА                                   о. о. ЗАРУБін

БояРСЬКА міСЬКА РАдА
Vіі СКлИКАння

позачергова 20 сесія
РіШення № 20/642

   вівід 11 листопада 2016 року                                               
м. Боярка
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4 листопада в Будинку культу-
ри відбулося чергове засідання 
клубу «Патефон», яке було при-
свячене дню визволення Києва 
та України від німецько-фашист-
ських загарбників. 

Засідання клубу «Патефон» 
розпочалося з перегляду доку-
ментального фільму про визво-
лення Києва, який нагадав події 
1943-1944 років та викликав у 
багатьох ветеранів спогади про 
ті страшні роки. Спогади, які, 
як вважає директор Будинку 
культури Тетяна Іванова, по-
трібно «ретельно збирати, а з 
часом видати окремою книгою. 
Бо ці спогади очевидців надзви-
чайно важливі».

Адже це – спогади про наше 
рідне місто, які не прочитаєш 
в жодній книжці. Ось, напри-
клад, що розповіла Ольга Ігна-
товська, яку в Боярці знають 
як майстриню-вишивальницю: 
зокрема, відвідувачів Будин-
ку культури зустрічає рушник 
«Наша рідна Боярка», виши-
тий і подарований пані Ольгою. 
Отже, слухаємо: «У нас в Боярці 
німці з’явилися вже на третій 
день після повідомлення про 
початок війни. Перше, що зро-

били – розстріляли в яру 10 взя-
тих в полон червоноармійців. 
Київ бомбардували кожного 
дня, десь так з 14-ї до 17-ї. Че-
рез поле було видно, як горять 
київські багатоповерхівки. А 
в 1943 році в Боярці з’явилися 
німецькі карателі, які хотіли 
знищити всіх жителів Боярки. 
Та не встигли. О 12 годині ночі 
сюди, до клубу, прорвався наш 
танк, а другий наступав по вул. 
Київській. Німці втікали ледь 
чи не у спідньому!.. Коли Бояр-
ку звільнили, у нашій хаті стояв 
полковник Кривошапко. Саме 
він попросив мою маму пекти 
хліб для бійців. Приблизно пів-
року, поки передова проходила 
неподалік Боярки, мама день і 
ніч пекла хліб для фронту, а ми 
з сестрою місили тісто. Мені 
тоді було 11 років, а сестрі – 13».

А ось спогади Валентини 
Григорівни – дружини заслуже-
ного художника України Олеся 
Ткаченка: «Нашої сім’ї також 
болюче торкнулася та страшна 
війна. Коли почалася Друга Сві-
това, мені було півроку. Батько 
пішов на фронт, матір відправи-
ли за призначенням на Донбас. 
Вдома залишилися бабуся з моїм 
п’ятирічним братиком. Одного 

разу до хати зайшов німець. По-
бачив братика – почав посміха-
тися («в мене вдома теж такий 
кіндер»), дав цукерку, взяв на 
руки, почав з ним гратися. А Ігор, 
відчувши, що цей дядя хороший, 
раптом голосно та дзвінко заспі-
вав: «Страна моя, Москва моя, 
никем не победимая». Можете 
уявити собі цю сцену, яка ледь 
не коштувала життя всім нам. А 
німець лише зиркнув сердито 
і, грюкнувши дверима, вийшов, 
щось бурмочучи».

Втім, крім спогадів того дня 
звучали в затишній залі Будин-
ку культури і пісні воєнних літ. 
А ще – пісні про Україну і, звіс-
но ж, про рідну Боярку.

Отримавши слово, заступ-
ник міського голови Тетяна 
Кочкова з приємністю відзна-
чила, що клуб «Патефон» з кож-
ним разом збирає все більше та 
більше людей поважного віку. 
Це є найкращим свідченням 
того, що такі зустрічі за чаюван-
ням є дійсно потрібними. Тетя-
на Петрівна запропонувала по-
давати пропозиції щодо того, як 
такі зустрічі зробити ще більш 
цікавими: проведення майстер-
класів, перегляд кінофільмів, 
прослуховування лекцій, тощо. 
А ще – спільно подумати, як 
провести наступну – вже ново-
річну! – зустріч у клубі «Пате-
фон».

Клуб «Патефон» збирає у 
Боярському будинку культури 
людей, яким цікаво та хороше 
разом, яким є що згадати і є що 
порадити молодим. Тут збира-
ються найшановніші люди на-
шого рідного міста – активні 
учасники та свідки-хранителі 
його історії.

Радіслав Кокодзей

віЙСЬКові ноТИ в мелодіяХ «ПАТеФонУ»

Нещодавно в кінці Старого 
провулку, що в історичній частині 
нашого міста, з’явилися широкі бе-
тонні сходи, які спускаються прямі-
сінько до берега Лодочного ставу. 

Кожна сходинка широка 
(мінімум – на два маленьких 
кроки дорослої людини), міцні 
добротні перила, та й вся спо-
руда бетонно-монолітна, тож 
під час ходи не хитається і з-під 
ніг не «втікає». 

Як розповів депутат Бояр-
ської міської ради Сергій Ірклі-
єнко, все почалося з того, що 
столяр Леонід Скряга звернувся 
з проханням якось допомогти 
стареньким пенсіонерам, яким 
доводиться як мінімум двічі на 
день долати крутий схил по до-
розі до магазину чи маршруток. 
«Та й діти до школи, малеча до 
дитячого садочка і дорослі на 
роботу тим шляхом користу-
ються. Коли під ногами сухо-
тепло – ще півбіди, а от коли 
задощить-захурделить та льодом 
схил вкриється – зовсім кепсько. 
А обходити навколо всього ста-
ву – далеко. От якби там сходи 
нам допомогли зробити». На це 
Сергій Петрович порадив подати 
письмове звернення (під яким 
підписалося 55 жителів), а коли 
його дочекався – почав діяти. 
Тим більше, що й «БГВУЖКГ» 
до цієї потрібної справи долу-
чився.

Спочатку «зварили» осно-
ву-каркас, потім закупили бе-
тон, залили. Зазвичай говорять: 
«швидко казка мовиться, та не 
скоро діло робиться». Але не в 
цьому випадку! За тиждень схо-
ди були готові! Навіть металеві 
елементи пофарбовані! 

Ось так Боярська міська рада 
в особі депутата Сергія Ірклієнка 
зробила ще одну важливу справу 
для рідного міста. Та є в цій іс-
торії два надзвичайно важливих 
моменти. По-перше, така необ-

хідна для боярських пішоходів 
річ з’явилася надзвичайно вчас-
но: якраз перед снігами-мороза-
ми. По-друге, такий благоустрій 
проведено не на одній з цен-
тральних вулиць міста, а в ма-
ленькому провулку – проході до 
вулиці Шевченка, яким, незва-
жаючи на це, користується до-
сить-таки велика кількість меш-
канців історичної частини міста. 
А саме: жителі вулиць Самійлен-
ка, Франка, Крилова, Піщаної, 
Набережної, Першотравневої та 
провулків Артилерійського, Пі-
щаного і Старого. Що вже саме 
по собі є яскравою ілюстрацією 
до того, як оперативно та сво-
єчасно «нові» депутати та ко-
мунальники вирішують «старі» 
проблеми. Коментарі, як то ка-
жуть, зайві. Тому що об цей залі-
зобетонний (в прямому значенні 
цього слова!) аргумент вщент 
розбиваються всі базікання най-
запекліших скептиків та песи-
містів. Чи не так?

Радіслав Кокодзей

БлАГоУСТРіЙ: щоБ БУло 
ЗемляКАм КомФоРТніШе АБо 
ЗвеРнення вИКонАно!

Розпорядженням Боярського 
міського голови від 9 листопада 
2016 року призначено директо-
ром комунального підприємства 
«Міська ритуальна служба» Бояр-
ської міської ради Ващенка Кос-
тянтина Олеговича. 

Наша довідка: Костянтин 
Ващенко народився 12 листо-
пада 1980 року у м. Боярка. Ви-
пускник Боярської ЗОШ № 5. 
Закінчив 2002 року Київський 
національний торговельно-еко-
номічний університет за спеці-

Розпорядженням Боярського 
міського голови від 9 листопада 
2016 року призначено директо-
ром комунального закладу «Бо-
ярська міська дитячо-юнацька 
спортивна школа» Сафонова                                             
Володимира Михайловича. 

Наша довідка: Володимир 
Сафонов народився 1978 року в 
м. Норильськ (РФ).

1993 року закінчив Боярську 
ЗОШ № 5. Навчався в ПТУ № 5 
за спеціальністю столяр-паркет-
ник.

Під час проходження вій-
ськової строкової служби в 
Збройних Силах України слу-
жив у спортроті. 

2005 року закінчив Націо-
нальний університет фізичної 
культури і спорту за спеціаль-
ністю тренер з боксу та викладач 
фізичного виховання і спорту.

Другу вищу освіту зі спеці-
альності фінансовий менедж-
мент здобув у Київському на-
ціональному економічному 
університеті ім. В. Гетьмана.

Боксом почав займатися 
ще в 1992 році. У 1996 році 
отримав звання майстра спор-
ту України з боксу. Призер 
Чемпіонату України 1997 року 
у вазі до 57 кг. Переможець ба-
гатьох міжнародних змагань, 
які проходили у Києві, Львові, 

Запоріжжі, Дніпропетровську, 
Молдові, Придністров’ї, РФ, 
Польщі.

Трудову діяльність розпочав 
спеціалістом у компанії «Київ 
цінні папери», працював дирек-
тором з управління активами 
компанії «UDP», начальником 
відділу цінних паперів банку 
«Велес». Останнє місце роботи – 
менеджер ТОВ «Агентство неру-
хомості «Віла Віва».

Голова громадської органі-
зації «Спортивна громада Бояр-
ки» з 2010 року.

Депутат Боярської міської 
ради 2 скликань, голова по-
стійної депутатської комісії з 
питань духовності, соціального 
захисту, освіти, культури, охо-
рони здоров’я, материнства і 
дитинства, молодіжної політи-
ки, туризму та спорту.

КАдРові ЗмінИ

ПРИЗнАЧено КеРівнИКА міСЬКоЇ дЮСШальністю облік та аудит 
у сфері торгівлі. Трудову 
діяльність розпочав 2002 
року в управлінні ДП 
«Укравтогаз», згодом у ста-
тистичному відділі з обліку 
газу. З 2014 року –директор 
районного комунального 
підприємства «Спецобслу-
говування населення Ки-
єво-Святошинського ра-
йону». З квітня 2016 р. – в. 
о. директора КП «Міська 
ритуальна служба».

Одружений, виховує 
доньку. Член ВО «Бать-
ківщина». 

Співзасновник ГО 
«Єдність нації»; заснов-
ник дитячої школи віль-
ної боротьби. 

Кандидат у майстри спорту 
з вільної боротьби, призер чем-
піонату м. Київ, чемпіон Украї-
ни серед ветеранів з греко-рим-
ської боротьби. 

Член виконавчого комітету 
Боярської міської ради. 

міСЬКе ЖИТТя

дарина Єресько, учениця 3-д 
класу Боярської гімназії здобула пе-
ремогу на міжнародних змаганнях 
з художньої гімнастики в Угорщині. 

Даша народилася в малень-
кому містечку в Луганській об-
ласті, де не було секції з худож-
ньої гімнастики. Через події на 
Сході України сім’я переїхала 
жити до Боярки. Займається 
художньою гімнастикою з груд-
ня 2014 року, коли в Гімназії 
відкрилась секція. Відтоді юна 
спортсменка вже взяла участь 
в обласних та всеукраїнських 

ПеРемоГА БояРСЬКоЇ ГімнАСТКИ
змаганнях, де обов’язково ста-
вала призером. 

Влітку цього року Даша 
змінила гімнастичну школу, її 
новим тренером стала Жаклін 
Грюнвальд, головний тренер 
школи художньої гімнастики 
«Голден ритміка». У новому ко-
лективі розгледіли талант, пра-
цьовитість і прагнення до пе-
ремоги. Ось тоді виникла ідея 
спробувати свої сили в міжна-
родних змаганнях. В Угорщині 
серед чотирнадцяти країн сві-
ту, перемогу здобула маленька 
українка, Єресько Дарина.
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24 листопада (четвер) 2016 
року о 18 годині в приміщенні 
ресторанно-готельного комплек-
су «Екватор» відбудеться озна-
йомча зустріч щодо реформи 
децентралізації та ОТГ, у рамках 
якої відбудеться презентація ді-
яльності ГО «Рух територіальних 
громад» для громади Києво-Свя-
тошинського району, а саме насе-
лених пунктів: Боярка, Віта По-
штова, Білогородка, Малютянка, 
Бобриця, Тарасівка, Забір’я. 
Програма заходу:

Блок 1. Методика форму-
вання об’єднаних територіаль-
них громад (ОТГ). Передумови 
реалізації реформи децентралі-
зації влади та місцевого само-
врядування. Моделювання стра-
тегічного розвитку об’єднаних 
територіальних громад. Пред-
ставлення донорських програм 

та їх проектів для реформи де-
централізації влади в Україні.  

Блок 2. Презентація діяльності 
ГО «Рух територіальних громад». 

Блок 3. Спілкування з аудито-
рією в форматі «запитання-від-
повідь» за участі спікерів, фаси-
літаторів, експертів та фахівців.  

Сьогодні точиться чима-
ло дискусій стосовно процесу 
об’єднання територіальних гро-
мад, проте потрібно усвідомити, 
що ефективний розвиток терито-
рії можливий лише у децентралі-
зованій системі самоврядування. 
Процес децентралізації не має зво-
ротного напрямку, держава надає 
фінансову підтримку об’єднаним 
громадам, а об’єднання, по суті, 
відкриває нові можливості для 
того, щоб територіальні громади 
могли більше отримувати доходів 
та самостійно спрямовувати їх на 
розвиток інфраструктури. Голов-
не досягти порозуміння і розпо-
чати процес об’єднання.  

Президент ГО «Рух територі-
альних громад» Олександр Тигов 
зауважив: «Процес об’єднання 
триває на основах добровільнос-
ті. Децентралізація влади перед-
бачає побудову ефективної сис-

теми місцевого самоврядування, 
зокрема створення спроможних 
територіальних громад, обран-
ня відповідальних місцевих рад, 
формування професійних ви-
конавчих органів, а також наді-
лення їх достатніми повнова-
женнями і ресурсами. Станом 
на теперішній час в Україні 
налічується 184 об’єднані тери-
торіальні громади. Даний захід 
дасть змогу донести правильну 
інформацію громадськості про 
реформу децентралізації, по-
яснюючи переваги об’єднання 
та спільного розвитку. Також 
відбудеться презентація та озна-
йомлення стосовно діяльності 
ГО «Рух територіальних громад».  

Сила нації в децентралізації! 
Наша доля – в наших руках!  

ОРГАНІЗАТОРИ: ГО «Рух 
територіальних громад»  

ДАТА: 24 листопада (четвер) 
2016 року  

ЧАС:  18:00 – 21:00, початок 
реєстрації о 17:30  

АДРЕСА:  ресторанно-го-
тельний комплекс «Екватор», 
Києво-Святошинський район, 
місто Боярка, вулиця Білогород-
ська, 68-б.

АнонС

Надворі вже майже зима, а в 
Боярському краєзнавчому музеї 
буяє мистецька, рукотворна краса 
майстринь нашого району. Місяць 
тому відкрилася виставка профе-
сійних художниць Любові та Ірини 
Сафонових «Ниткова мозаїка». 

Дивлячись на картини, з пер-
шого погляду, й не скажеш, що 
ці шедеври написані не пензлем, 
а зроблені за авторською техно-
логією з ниток. Квіти, тварини, 
філософські нариси там ніби ожи-
вають. Та розпочалася ця техні-
ка не у майстерні, а як завжди, з 
експромту, коли донька Любові 
Сафонової Ірина, вирішила ви-
користати оригінальну пряжу для 
оздоблення одягу. Ця робота захо-
пила її і маму, вони експеримен-
тували з видами пряжі, фарбами 
тощо. Ірина в основу своєї техні-
ки поклала природні і синтетичні 
волокна. Це дало свої переваги: 
яскраві враження об’єму і особли-
ву передачу кольору. Самобутні 
роботи Сафонових у змішаній 
техніці – роботи унікальні й ко-
штовні, аналогів яким у світі не-
має, це ексклюзив наших худож-
ниць із Горенич, яких відкрила 
й запропонувала зробити персо-
нальну виставку спеціаліст відділу 
культури, освіти, молоді, спорту 
та соціального захисту Боярської 
міської ради Мар’яна Слєпова.

І ось 12 листопада відбулося 
відкриття виставки майстринь-
вишивальниць з жіночого клу-
бу «Берегиня» Надії Губрен-
ко, Валентини Парфенюк та 
Ірини Чобарової (с. Крюків-
щина). Учасниці «Берегині» 
захоплюються створенням ви-
робів, оздобленим художньою 
вишивкою, адже вишивка – це 
не тільки майстерне творіння 
золотих рук народних умільців, 
а й скарбниця вірувань, звичаїв, 
обрядів, духовних устремлінь, 
інтелекту українського народу.

Директор музею Галина Тер-
піловська представила присутнім 
творчість майстринь і розповіла, 
що одна з майстринь – Надія Гу-

бренко народилася у с. Вікторо-
во Глухівського району Сумської 
області. Після школи вступила 
до Київського педагогічного 
технікуму. Згодом працювала на 
заводі ім. Паризької комуни та 
в професійно-технічному учи-
лищі № 19. З 1994 р. займається 
пошиттям жіночого одягу. Надія 
Іванівна щаслива мама та бабу-
ся, бо має двох чудових доньок 
Валерію і Тетяну та онучку Свя-
тославу. Вишивати її навчила 
мама Уляна Захарівна. Першою 
роботою майстрині була картина 
«Дівчина над водою», яку вона 
вишила ще у школі.

Ще одна майстриня – Іри-
на Чобарова, наша землячка, 
народилася у с. Крюківщина. 
Після закінчення школи навча-
лася в поліграфічному училищі, 
працювала у видавництві «Ра-
дянська Україна», а зараз пра-
цює в ПАТ «Облгаз», має донь-
ку Юлію. Вишивати її навчила 
мама ще в дитинстві. 

Третя майстриня Валентина 
Парфенюк до нашого району 
потрапила із промислової Дні-
пропетровщини, народившись 
у місті Кривий Ріг. Після за-
кінчення школи вступила до 
Криворізького коксохімічного 
технікуму, 9 років працювала на 
Київському заводі «Маяк» та ін-
женером-технологом у «Сталь-
сервіс». Перейшла на роботу в 
Крюківщинську сільську раду 
на посаду рахівника-касира. Ви-

шивкою захопилася вже в зріло-
му віці. Має сина Олександра. 

Ось таких трьох різних жі-
нок поєднало одне – любов до 
вишивки та рідної землі, яка 
надихає їх на творчість та додає 
сил у цьому нелегкому сього-
денні. Тому до музею на уро-
чисту гостину до «Берегинь» за-
вітали та виступили з вітальним 
словом Галина Шпирук, завід-
уюча відділом музею М. Пимо-
ненка; Олександра Костюшко, 
завідуюча Крюківщинським 
будинком культури; Наталія 
Горенко, керівник вокальної 
студії «Зорепад»; Зоя Парубець, 
активна жителька с. Крюків-
щини. З музичним привітанням 
вишивальницям та усім присут-
нім виступив народний аматор-
ський фольклорний ансамбль 
«Червона калина», керівником 
якого є заслужений працівник 
культури Аліса Подолянець та 
ансамбль «Зорепад» у складі 
Юлії та Марічки Шиманських, 
Томи Петриченко та Каті Бон-
дар. Веселого настрою своїми 
дотепними гуморесками зі-
бранню додали Галина Дави-
денко та Василь Клименко.

Якщо хочете не лише зі-
грітися душевно, але й до-
лучитися до споглядання 
прекрасного, вам сюди – у Бо-
ярський краєзнавчий музей, 
вул. М.Грушевського, 49. 

Ольга Городня

мИСТеЦЬКі БеРеГИні дАРУЮТЬ ТвоРЧіСТЬ БояРЧАнАм 

Про проведення капітального ре-
монту дошкільного навчального за-
кладу «Іскорка»

Керуючись ст. 32, 52 Закону 
України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», Санітарним 
регламентом для дошкільних на-
вчальних закладів, затвердженим 
наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 24.03.2016 
року № 234, рішенням Київської 
обласної ради VII скликання «Про 
внесення змін до Програми будів-
ництва, реконструкції та ремонту 
об’єктів інфраструктури Київської 
області на 2016-2017 роки» від 
06.09.2016 року № 185-08-VII та 
відповідно до Договору будівель-
ного підряду щодо об’єкту будівни-
цтва від 24.10.2016 року № 122-16, 
укладеного з Департаментом регіо-
нального розвитку та житлово-ко-
мунального господарства Київської 
обласної державної адміністрації та 
ТОВ «Аспел», наказу ТОВ «Аспел» 
від 24.10.2016 року № 10/16 про 
призначення відповідальною осо-
бою по об’єкту будівництва Римар-
цова А.П., –

вИКонКом міСЬКоЇ РАдИ вИРіШИв:
1. На період проведення капі-

тального ремонту, згідно з Дого-
вором будівельного підряду щодо 

БояРСЬКА міСЬКА РАдА
КИЇвСЬКоЇ оБлАСТі

вИКонАвЧИЙ КоміТеТ
РіШення 

від 08 листопада 2016 року  № 63/1
Боярка

об’єкту будівництва від 24.10.2016 
року № 122-16, тимчасово призупи-
нити функціонування дошкільного 
навчального закладу (ясла-садок) 
комбінованого типу «Іскорка» Бо-
ярської міської ради Києво-Свято-
шинського району Київської області.

2. Звернутися з клопотанням 
до Києво-Святошинської районної 
адміністрації щодо необхідності ви-
рішення питання забезпечення ор-
ганізації навчально-виховного про-
цесу в дошкільному навчальному 
закладі (ясла-садок) комбінованого 
типу «Іскорка» на період проведен-
ня капітального ремонту.

3. Зобов’язати завідуючу до-
шкільним навчальним закладом 
(ясла-садок) комбінованого типу 
«Іскорка» Ковальчук Н. Г.:

• скласти списки дітей, яких 
необхідно перевести до інших до-
шкільних навчальних закладів;

• за участі комісії з питань роз-
поділу дітей у комунальні дошкільні 
навчальні заклади здійснити пере-
ведення дітей до інших дошкільних 
навчальних закладів м. Боярка;

4. Дане рішення оприлюднити 
в офіційних засобах масової інфор-
мації.

5.  Організаційне виконання 
даного рішення покласти на завід-
уючу дошкільним навчальним за-
кладом (ясла-садок) комбінованого 
типу «Іскорка» Ковальчук Н. Г.

6. Координаційне виконання 
рішення покласти на заступника 
міського голови Кочкову Т. П.
міСЬКИЙ ГоловА             о. о. ЗАРУБін

Працівники військово-обліко-
вого бюро виконавчого комітету 
Боярської міськради у 2016 році:

• оповістили за списками 
Києво-Святошинського ра-
йонного військового комісарі-
ату для проходження медичної 
комісії 574 призовників під час 
весняного призову і 511 – під 
час осіннього призову;

• спільно з Києво-Свято-
шинським районним відді-
ленням Національної поліції 
України проведено 7 рейдів по 
розшуку і доставці 9 призовни-
ків, а також спільно з ГФ «Бо-
ярський міський патруль» та 
ПрАТ «Боярське АТП» (надали 
транспорт) провели, розшукали 
та доставили 6 призовників, які 
ухилялися від призову до лав 
Збройних Сил України;

- спільно з депутатами Бо-
ярської міськради складено 75 
актів про оповіщення призо-
вників та передано 34 акти на 
розгляд районного військового 
комісара для підготовки прото-
колів до Прокуратури;

• з’явилися до Києво-Свято-
шинського РВК:
Призов «весна-2016» – 91 призовника;
Призов «осінь-2016» – 74 призовника;

• Києво-Святошинською ра-
йонною і Київською обласною 
військовою комісією відправ-
лено у 2016 році до Збройних 
Сил України на строкову вій-
ськову службу з Боярки 13 при-
зовників: 
Призов «весна-2016» – 6 призовників;
Призов «осінь-2016» – 7 призовників;

• виявлено 16 військо-
возобов’язаних, які проживають у 
м. Боярка і не перебували на вій-
ськовому обліку у ВОБ; 

• надано до Києво-Святошин-
ського РВК під час проведення 
звірки інформації щодо змін 
персонально-первинних даних 
про 24 військовослужбовців та 

занесено їх до карток первинно-
го обліку військовозобов’язаних 
і призовників;

• проведено у січні-лютому 
2016 р. приписну кампанію до 
призовної дільниці Києво-Свя-
тошинського РВК – 158 юнаків 
м. Боярка 1999 року народження;

• складено список юнаків 
1999 року народження та виго-
товлено особові справи 167 до-
призовників;

• спільно з Києво-Святошин-
ським РВК проведено практич-
не навчання з розгортання діль-
ниці оповіщення на особливий 
період при оголошенні в Україні 
мобілізації з залученням началь-
ників КП «БГВУЖКГ», ОСББ, 
голів селищних рад та житлових 
кооперативів;

• проведено нагородження 
учасників бойових дій антитеро-
ристичної операції та вручення 
нагрудного знаку «Учасник АТО»;

• направлено до Києво-Свя-
тошинського РВК та до на-
вчального центру «Десна» 3 
призовників на військову служ-
бу за контрактом;

• проведено заходи з патрі-
отичного виховання допри-
зовної та призовної молоді з 
нагоди святкування Дня захис-
ника України, Дня Збройних 
Сил України, Дня Перемоги, 
Дня визволення України;

• підготовлено 157 особових 
справ призовника на приписку 
юнаків 2000 року народження;

• зібрано списки юнаків Бо-
ярських ЗОШ 2000-2001 року 
народження для проведення 
диспансеризації в Києво-Свя-
тошинському РВК;

• направлено 3 призовників 
на контрактну військову служ-
бу в Збройних Силах України.

Анатолій Стороженко, 
начальник військово-облікового бюро

ЗвіТУє віЙСЬКово-оБліКове БЮРо

ЗвеРніТЬ УвАГУ

засідання погоджувальної 
комісії із вирішення спірних пи-
тань, що виникли під час громад-
ських слухань по проектах місто-
будівної документації, а саме:

• «Внесення змін до проекту 
генерального плану м. Боярка»;

• Детальний план території, 
обмежений вул. Молодіжною, 
вул. Гоголя, вул. Дежньова та 
вул. Бульварною в м. Боярка;

• Детальний план території цен-
тральної частини міста з парком 
Перемоги між вул. Білогородською 
та вул. Хрещатик в м. Боярка 

Повідомлення
відбудеться 23 листопада 

2016 року об 11 год. в актовій 
залі «Укрцентркадриліс» (вул. 
Лісодослідна, 2). 

Виконавчий комітет 
Боярської міської ради



ГоРоСКоП 
Овен

Час оригінальних рішень, творчих знахідок. 
Вдалий період для початку нових справ і проектів. 
Можливі корисні знайомства. Досягнення цілей 
може вимагати великих зусиль, але це не привід 
відмовлятися від задуманого. Не чекайте негайних 
результатів: нагороду ви отримаєте вже в наступно-
му році.

Телець
Доречна активність у діловій і фінансовій 

сферах, рішучі дії принесуть добрі плоди. Мож-
на братися за нові проекти, прогрес у роботі буде 
швидким. Не виключені кар’єрний ріст або зміна 
роботи; підкорення вершин дається нелегко, але ви 
зможете пишатися собою, коли впораєтеся з усіма 
труднощами.

Близнюки
Деякі події можуть змусити вас змінити став-

лення до життя, інакше поглянути і на себе, і на 
оточуючих. Дехто розлучиться з помилками, що 
заважали рухатися вперед. Посилюється вплив 
сприятливих тенденцій. Ви знаєте, що робити, аби 
досягти поставлених цілей, і будуєте плани, які не-
забаром втіляться в життя.

Рак
Можливі плутанина і суєта. Інші в такій ситуа-

ції розгубилися б, а вам нічого не загрожує: досить 
дослухатися інтуїції, щоб все склалося якнайкраще. 
Можуть з’явитися ідеї щодо бізнесу, дехто знайде 
дотепний і оригінальний спосіб збільшити свої до-
ходи. Сприятливий період з точки зору особистих 
відносин. 

Лев
Шанси на успіх у багатьох починаннях високі. 

Варто повернутися до якихось старих планів, дав-
но розпочатих справ. Можна приступати до здій-
снення масштабних задумів: якщо ви будете діяти 
послідовно і терпляче, у вас все вийде. Важливе за-
вдання – розширення кола ділового спілкування. 

Діва
Ви готові зосередитися на досягненні амбітних 

цілей, відкинувши все інше, але час від часу слід 
озиратися по сторонах, щоб нічого не упустити. 
Доведеться мати справу з документами, вивчати і 
складати звіти, займатися справами, які вимагають 
акуратності. Час підходить для ділових контактів, 
переговорів.

Терези
У вас буде можливість змінити сферу діяльності, 

зайнятися проектом, який здається вам дуже при-
вабливим і перспективним. Захочеться весь час від-
дати новій справі – однак важливо не забувати і про 
інші сфери життя, приділяти час близьким, брати 
участь у вирішенні сімейних і домашніх проблем. 

Скорпіон
Дуже нерівно складаються особисті стосун-

ки, але для декого це стане джерелом натхнення; 
а дехто зможе реалізувати свій творчий потенціал. 
Важливо правильно ставити цілі, щоб не витрати-
ти марно сили і час. Будьте готові зосередитися на 
фінансах, в них потрібно буде швидко навести по-
рядок.

Стрілець
Буде шанс укласти вигідні угоди, зміцнити свої 

професійні позиції, домогтися кар’єрного росту. 
Важливо не переоцінювати своїх сил. Якщо даєте 
обіцянки, домовляйтеся про терміни «із запасом» 
або зовсім не називайте їх. Для багатьох цей час 
буде пов’язано з переглядом пріоритетів і пере-
оцінкою цінностей. 

Козеріг
Вам доведеться вирішувати проблеми, про які 

ви хотіли б не розповідати. Доведеться поламати 
голову, щоб знайти вірний шлях, а старі, перевірені 
методи можуть виявитися неефективними, дове-
деться піти на ризик. У цей час успішно вирішаться 
робочі питання, налагодяться стосунки з близьки-
ми. 

Водолій
Можливі труднощі в спілкуванні з найближчи-

ми людьми. Важко буде порозумітися з тими, кого 
ви раніше розуміли з півслова. Ваші успіхи в роботі 
прямо пропорційні докладеним зусиллям, тому не 
лінуйтеся, якщо хочете домогтися успіху. Зберігай-
те спокій і дійте послідовно, щоб домогтися свого.

Риби
Будьте дуже обережні у фінансових справах. На-

магайтеся не брати гроші в борг, не робити покупок 
в кредит, не зв’язувати себе зобов’язаннями – вико-
нати їх буде дуже важко. Важливо зберігати хороші 
відносини з близькими, уникати сварок і конфліктів. 
Намагайтеся підняти їм настрій, зробити приємний 
сюрприз.
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Замовлення 

доШКА оГолоШенЬ

У ФінАнСовУ КомПАніЮ У БояРЦі

БАЖАно доСвід РоБоТИ нА КАСі. 
вміння ПРАЦЮвАТИ З лЮдЬмИ ТА ЗнАння 

КомП`ЮТеРА оБов`яЗКові. нАвЧАємо. 

РеЗЮме З ФоТо нА lom0704@mail.ru 
З ПоміТКоЮ «КАСИР БояРКА»

потрібен КАСИР 
нА ПоСТіЙне міСЦе РоБоТИ

Тел.: (063) 137-92-46

мережа аптек 

запрошує на 
роботу 

ФАРмАЦевТА 
Тел.: (067) 650-37-38

Втрачений атестат КХ № 42649442 про 
закінчення Боярської ЗОШ № 5, ви-
даний 11.05.2012 року Сачук Сніжані                                   
Геннадіївні, вважати недійсним.

Втрачений Державний акт на право приват-
ної власності на земельну ділянку площею 
602 кв. м для ведення садівництва в с/т «Вчи-
тель» у м. Боярка, виданий Штанько Ользі 
Володимирівні, вважати недійсним.

Втрачений диплом молодшого спеціа-
ліста серія ЗГ № 007048, виданий Укра-
їнським республіканським заочним 
технікумом 30.11.1995 р. Аврашко                                                                                             
Тамарі Сергіївні, вважати недійсним.

Місяць у ці дні знаходиться найближче до землі (у пе-
ригеї, якщо хто зі школи забув). Але крім того, він іще й 
повний. А таке буває дуже рідко, коли співпадають повня і 
перигей. От саме 14 листопада був такий збіг. Іще й хмари 
десь поділися. Потрійний збіг.

По правді сказати, так ліньки було виходити на той 
холодний балкон, щоб зробити знімок, але ж по телеві-
зору сказали, що наступний СуперМісяць буде аж через 
80 років, довелося вийти і сфотографувати, а раптом на-
ступного разу хмари насунуть. Коли ще тоді дочекаєшся 
такої погоди гарної?

Я ще заради такого випадку не полінувався порівняти 
2 місяці: той, що Супер, і той, що ні. Різниця, по правді 
сказати, не дуже велика. От треба буде порівняти, коли 
буде апогей (27 листопада), там має бути більш суттєва 
різниця. Але Місяць тоді буде не вповні, звичайно.

Віталій Падалка
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