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Сніг взимку – цілком природ-
не явище. На дорогах його при-
бирають комунальники, у дворах 
багатоквартирних будинків – ба-
лансоутримувач, біля приватних 
садиб – власники, біля підпри-
ємств – суб’єкти господарювання. 

Прибирання снігу з тери-
торій, прилеглих до магазинів, 
кафе, ринків тощо стало темою 
розмови «Боярка-інформ» з ке-
рівником ГФ «Боярський місь-
кий патруль» Володимиром 
Макаровим. 

«Одним із важливих завдань 
ГФ «Боярський міський пат-
руль» є нагляд за дотриманням 
Правил благоустрою терито-
рії м. Боярка, затвердженими 
24.11.2011 року Боярською 
міською радою. Цей документ 
доступний для ознайомлення. І 
кожен свідомий громадянин – 
житель міста – повинен дотри-
муватися цих Правил. 

Прибирання снігу взимку, 
листя восени чи сміття ціло-
річно – це обов’язок осіб, ви-
значених Правилами благо-
устрою. Кожен повинен дбати 
про чистоту території, за яку 
відповідає. 

Так, пунктом 4.2.18 цих Пра-
вил підприємці та підприємства 
міста зобов’язані здійснювати 
постійний догляд і утримувати 
в належному стані пішохідні 
доріжки та тротуари, в зимовий 
період своєчасно очищати їх від 
снігу, посипати протиковзними 
матеріалами.

Згідно з пунктом 3.2.1, гро-
мадяни зобов’язані утримувати 
в належному стані закріплені 
за ними території, здійснювати 
прибирання присадибної ді-
лянки та прилеглої території на 
відстані 10 м, включно до бор-
дюру вулиці.

Звертаю увагу боярчан на 
пункт 5.10 цих Правил, де йдеть-
ся про порядок санітарного очи-
щення території міста Боярка. 

Зокрема, про зимове прибиран-
ня снігу та льоду та обов’язки у 
сфері благоустрою як громадян, 
так і фізичних осіб – підпри-
ємців, а також підприємств усіх 
форм власності. 

Пункт 5.1.5 Правил визна-
чає межі прибирання територій 
між суб’єктами благоустрою. 
Для об’єктів виробничої сфе-
ри передбачено 50 м від меж 
земельної ділянки, наданої в 
користування; невиробничої 
сфери – 15 м від меж земельної 
ділянки. Для будинків приват-
ного сектора – 10 м, для підпри-
ємств житлосервісу, ОСББ – у 
середині кварталів – від цоколю 
до цоколю, з боку вулиць – до 
осі вулиці.

Сніг потрібно прибирати 
негайно, з початком снігопаду, 
щоб запобігти утворенню нака-
ту. До речі, забороняється ско-
лювати лід на тротуарах, викла-
дених фігурними елементами. 

Штраф для фізичної особи 
становить від 20 до 80 неоподат-
ковуваних мінімумів, нині міні-
мальний штраф складає від 340 
до 1 360 грн. 

Для підприємців штраф ста-
новить від 50 до 100 неоподат-
ковуваних мінімумів, тобто від 
850 до 1 700 грн. 

За порушення цих Правил 
винні особи несуть відповідаль-
ність, передбачену Кодексом 
України про адміністратив-
ні правопорушення; Законом 
України «Про благоустрій насе-
лених пунктів», цими Правила-
ми, іншими нормативно-пра-
вовими актами та рішеннями 
Боярської міської ради та ви-
конавчого комітету Боярської 
міської ради. 

Тож хочу звернутися до 
усіх осіб, на яких покладено 
обов’язки щодо вчасного при-
бирання снігу та льоду. Не слід 
нехтувати виконанням Правил 
благоустрою, поважайте себе та 
жителів міста».

ЧИЙ СНІГ БІЛЯ МАГАЗИНУ?

Нещодавно у приміщенні 
Києво-Святошинського центру 
соціально-психологічної реабі-
літації населення відбувся звіт 
переможців конкурсу соціаль-
них проектів у рамках Програми 
підтримки громадських ініціа-
тив-2016 виконавчого комітету 
Боярської міської ради. 

На заході були заслухані 
звіти за проектами «АртПрос-
тір» (ГО «Боярський простір»), 
«Боярка історична» (ГО «Кон-
тактер») та «Лісові стежки» (ГО 
«ВелоБоярка»). Всі ці проекти 
були здійснені в партнерстві 
з ГО «Центр розвитку громад» 

(методична допомога та бухгал-
терський супровід). Була також 
озвучена інформація про реалі-
зацію проекту «Шляхами буда-
ївських гайдамаків» (ГО «Рада 
волонтерів»). 

Основний виконавець захо-
дів за Програмою – громадська 
організація «Центр розвитку 
громад», яким було проведено 
конференцію громадських ор-
ганізацій міста, практичний се-
мінар з написання проектів, два 
тури конкурсу, публічний звіт 
та форум волонтерів. 

Відбулися також презента-
ції звітів за двома проектами з 
Ярмарку ідей, що організувала 

також ГО «Центр розвитку гро-
мад». Це – «Дошка об’яв» (ГО 
«Затишна Боярка») та «Лісова 
казка» (ГО «Контактер»). 

Представники громадськос-
ті у своїх виступах одностайно 
відзначали соціальну значи-
мість та важливість для Боярки 
реалізованих проектів. Після 
завершення звітів громадські 
організації – переможці кон-
курсу соціальних проектів – 
були нагороджені грамотами 
від Боярського міського голо-
ви Олександра Зарубіна, які їм 
вручила присутня на заході за-
ступник міського голови Тетя-
на Кочкова.

ХТО ПРАЦЮЄ, ТОЙ ЗВІТУЄ

8 грудня автопарк 
КП «БГВУЖКГ» попов-
нився новим сміттє-
возом. Про це на своїй 
сторінці у Фейсбуку по-
відомив міський голо-
ва Олександр Зарубін: 
«Продовжуємо оновлен-
ня спецтехніки наших 
КП. Дякую голові РДА 
Мирославі Смірновій та 
голові райради Вадиму 
Гедульянову за підтрим-
ку нашого міста».

«У тестовому режимі за-
працював новий світлофор 
на перехресті вул. Білого-
родської та вул. Соборнос-
ті. На черзі – світлофори на 
перехрестях вул. Шевчен-
ка – Тарасівської та Біло-
городської – Сагайдачного. 

Розпочато також мон-
таж опор освітлення пішо-
хідних переходів», – пові-
домляє на своїй сторінці у 
Фейсбуці радник міського  
голови Віталій Юрченко. 

НОВА 
ТЕХНІКА

НА БІЛОГОРОДСЬКІЙ – НОВИЙ СВІТЛОФОР
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Виконавчий комітет Бояр-
ської міської ради оголошує 
конкурс на заміщення вакант-
них посад посадових осіб міс-
цевого самоврядування:

начальника відділу держав-
ного архітектурно-будівельного 
контролю – 1 штатна одиниця.

Вимоги до кандидатів: гро-
мадянство України, вища осві-
та відповідного професійного 
спрямування за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем магістра, 
спеціаліста. Стаж роботи за фа-
хом у державній службі не мен-
ше 3 років або стаж роботи за 
фахом в інших сферах не менше 
5 років. Вільне володіння дер-
жавною мовою, вміння працю-
вати на комп’ютері;

начальника відділу з питань 
освіти, культури, молоді, спорту 
та соціального захисту – 1 штат-
на одиниця.

Вимоги до кандидатів: гро-
мадянство України, вища осві-
та відповідного професійного 
спрямування за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем магістра, 
спеціаліста. Стаж роботи за фа-
хом у державній службі не мен-
ше 3 років або стаж роботи за 
фахом в інших сферах не менше 
5 років. Вільне володіння дер-
жавною мовою, вміння працю-

вати на комп’ютері;
головного спеціаліста – адмі-

ністратора Центру надання адмі-
ністративних послуг – 2 штатні 
одиниці.

Вимоги до кандидатів: гро-
мадянство України, вища осві-
та відповідного професійного 
спрямування за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем магістра, 
спеціаліста. Стаж роботи в орга-
нах місцевого самоврядування 
або в органах виконавчої влади 
не менше одного року, або стаж 
роботи в інших сферах управ-
ління не менше трьох років.

Вільне володіння держав-
ною мовою, вміння працювати 
на комп’ютері;

головного спеціаліста-ін-
спектора відділу державного ар-
хітектурно-будівельного контр-
олю – 1 штатна одиниця.

Вимоги до кандидатів: гро-
мадянство України, вища осві-
та відповідного професійного 
спрямування за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем магістра, 
спеціаліста . Стаж роботи в орга-
нах місцевого самоврядування 
або в органах виконавчої влади 
не менше одного року, або стаж 
роботи в інших сферах управ-
ління не менше трьох років.

Вільне володіння держав-

ОГОЛОШЕННЯ

1 грудня парк КП «Боярка-
Водоканал» поповнився асені-
заційно-насосним автомобілем 
на базі білоруського МАЗа з дви-
гуном ЄВРО-4, з резервуаром 
об’ємом 5 м3, а також оснаще-
ний забірною горловиною. Спец-
техніка придбана через систему 
державних закупівель ProZorro. 

Символічно, що ключі від 
щойно придбаного автомобіля 
міський голова Олександр За-
рубін передав в. о. директору 
КП «Боярка-Водоканал» Сер-
гію Хижняку. 

Сергій Хижняк розповів: 
«На нашу вимогу додано додат-

ПОПОВНЕННЯ АВТОПАРКУ 
ВОДОКАНАЛУ

кові забірні отвори, збільшено 
потужність насосу та ін. Цей 
автомобіль буде використову-
ватись для ліквідації аварійних 
ситуацій на водопровідних ма-
гістралях, зокрема, для забору 
мулу із зони аварії. Передбаче-
но, що задній борт-кришка буде 
відкриватися для вичищення 
набраного мулу». 

Вартість подібної техніки 
стандартної комплектації – 
приблизно 1 млн. 200 тис. грн. 
КП «Боярка-Водоканал» при-
дбав автомобіль з урахуванням 
всіх технічних завдань та поба-
жань майже за 990 тис. грн. 

Побутові споживачі Києво-
Святошинського РП ПАТ «Київ-
обленерго» з усіх питань щодо 
електропостачання мають мож-
ливість звертатися у Центр об-
слуговування споживачів за 
адресою: м. Боярка, вул. Білого-
родська, 11-а.

Його головна мета – зро-
бити всі послуги Товариства 

максимально зручними, ком-
фортними та простими для спо-
живача. Звернувшись до Цен-
тру, кожен побутовий споживач 
зможе отримати необхідні кон-
сультації та роз’яснення із Пра-
вил користування електричною 
енергією для населення, щодо 
стану розрахунків за електро-
енергію, порядку переоформ-
лення особових рахунків, тари-

ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ 
«КИЇВОБЛЕНЕРГО» – У БОЯРЦІ

фів для населення та з питань 
оформлення пільг чи субсидій, 
а також замовлення на супутні 
послуги щодо обслуговування 
приладів обліку, в тому числі 
встановлення багатотарифних 
лічильників.
Центр працює п’ять днів на тиждень:
понеділок – четвер з 8:00 до 17:00,
п’ятниця з 8:00 до 15:45 без обідньої 
перерви.

Вечір 1 грудня для мешкан-
ців будинку по вул. Сєдова, 9 
став святковим. Цього дня після 
22-річної перерви у будинку зно-
ву запрацював нововстановле-
ний ліфт.

Участь в урочистому від-
критті взяли жителі будинку, 
міський голова Олександр За-
рубін, депутати Боярської місь-
кої ради, зокрема і депутат цьо-
го округу Андрій Арчаков.

Олександр Зарубін під час 
розмови акцентував увагу при-
сутніх, що, незважаючи на ве-
лику заборгованість жителів 
цього будинку за комунальні 
послуги, міська рада все-таки 
підтримала прохання жителів 
та депутата округу Андрія Арча-
кова щодо встановлення нового 
ліфта. «Ми не будемо зупиняти-
ся на досягнутому, – наголосив 
Олександр Зарубін, – згодом 
буде вирішено й інші болючі 
питання мешканців будинку 

НОВИЙ ЛІФТ У ВИГЛЯДІ АВАНСУ
і міста. Але й боярчани мають 
допомагати владі».

Принагідно було висловлено 
велику вдячність депутатському 
корпусу Боярської міської ради 
та особисто начальнику КП «Бо-
ярське ГВУЖКГ» Віктору Ка-
мінському за надану допомогу.

Честь перерізати стрічку 
було надано міському голові 
Олександру Зарубіну та депу-
тату округу Андрію Арчакову. 
Вони і були серед перших офі-
ційних пасажирів нового ліфта.

Як з’ясувалося, ліфт працює 
практично безшумно, він об-
ладнаний світловим індикато-
ром та вказує, на якому поверсі  
знаходиться. Це перший ліфт 
у місті, обладнаний системою 
зв’язку з диспетчерською служ-
бою. 

Жителі будинку скориста-
лися нагодою поспілкуватися 
з міським головою, поставити 
йому питання, які їх хвилюють, 
та отримати вичерпні відповіді.

До уваги споживачів Комуналь-
ного підприємства «Боярка-Водо-
канал», які здійснюють оплату 
за послуги водопостачання та 
водовідведення у відділеннях 
Ощадбанку:

Із жовтня 2016 року у зв’язку 
з переходом Ощадбанку на без-
бланкову технологію роботи, 
виникли технічні затримки з 
наданням корінців платіжних 
квитанцій до КП «Боярка-Во-
доканал». Відтак деяка частина 
платежів (особливо здійснені 
споживачами після 20-го числа) 
зараховується на особові рахун-
ки із затримкою. 

Просимо вибачення за не-
коректність у платіжних кви-
танціях із незалежних від КП 
«Боярка-Водоканал» причин.

Додатково повідомляємо, що 
інформація про показники лічиль-
ників води має подаватись спожи-
вачем щомісячно до 25-го числа. 

Просимо телефонувати до 
відділу збуту у дні прийому: 

понеділок, середа, п’ятниця 
за тел.: (04598) 46-966 та 
ОБОВ’ЯЗКОВО подавати по-
казники лічильників води.

Відділ збуту 
КП «Боярка-Водоканал»

КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ» ПОВІДОМЛЯЄ

ною мовою, вміння працювати 
на комп’ютері.

Згідно з чинним порядком 
заміщення вакантних посад, 
конкурсанти складають у пись-
мовій формі іспити на знання 
Конституції України, законів 
України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», «Про служ-
бу в органах місцевого самовря-
дування» та «Про запобігання 
корупції», а також законодав-
ства з урахуванням специфіки 
функціональних повноважень 
відповідного структурного під-
розділу .

Для участі в конкурсі пода-
ються документи:

заява про участь у конкур-
сі; заповнена особова картка 
(форма П-2 ДС) з відповідни-
ми додатками; 2 фотокартки 
розміром 4 х 6 см; копії доку-
ментів про освіту; декларація 
про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового ха-
рактеру за минулий рік, копії 
паспорта і військового квитка; 
номер ідентифікаційного коду.

Термін подання документів: 
протягом 30 календарних днів з 
дня оголошення про проведен-
ня конкурсу. 

За довідками звертатись за 
адресою: м. Боярка, вул. Біло-
городська, 13, кабінети № 6, 7.

Телефони для довідок:          
43-241, 41-705. 

Спецтехніка, якою вивозяться тверді побутові відходи у місті, вийшла із ладу та не працювала з 
02.12.2016 р. до 04.12.2016 р. Тому виникла проблема із вивезенням сміття у місті.

Нині спецтехніка відремонтована та працює у штатному режимі. Працівники КП «БГВУЖКГ» 
вживають необхідних заходів задля налагодження ситуації, яка склалася із вивезенням сміття у місті. 

Адміністрація КП «БГВУЖКГ» приносить вибачення за тимчасові незручності. 

КП «БГВУЖКГ» ІНФОРМУЄ
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З початку опалювального 
сезону борги мешканців Київ-
щини за газ почали динамічно 
зростати і на сьогодні складають 
понад 800 мільйонів гривень. 
Основний приріст заборгованос-
ті спостерігається серед тих спо-
живачів газу, які не оформили 
субсидію.

Близько 440 тисяч клієнтів 
ТОВ «Київоблгаз Збут» із за-
гальним боргом 463 млн. гри-
вень не оформили субсидію.  

«Якщо родина не в змозі 
оплатити за енергоносії само-
стійно, їй необхідно оформити 
державну допомогу. В проти-
лежному випадку є перспектива 
не тільки залишитись без газу, а 
ще й оплачувати борги в судо-
вому порядку», – зазначив ди-
ректор ТОВ «Київоблгаз Збут» 
Денис Смоляков.

Щоб оформити субсидію, 
мешканцям області необхідно 
направити заповнену заяву та 
декларацію про доходи в орга-
ни соціального захисту насе-
лення за місцем проживання. 
На державну допомогу можуть 
претендувати родини, якщо їх 
витрати на комунальні послуги 
перевищують 15 % сукупного 
місячного доходу сім’ї. Офор-
мити субсидію мають можли-
вість також безробітні та спо-
живачі, що мають борги за газ.

Після того, як споживачу 
надається субсидія, ТОВ «Киї-
воблгаз Збут» отримує від відді-
лу соцзахисту інформацію щодо 
розміру допомоги, перерахо-
ваної споживачу. Ця субсидія 
зараховується на особовий ра-
хунок споживача газу. Розмір 
обов’язкового платежу, як і 
розмір допомоги, також визна-

НА КИЇВЩИНІ БІЛЬШЕ ПОЛОВИНИ БОРЖНИКІВ 
ЗА ГАЗ НЕ ОФОРМИЛИ СУБСИДІЮ

чається органами соціального 
захисту населення.

У випадку накопичення бор-
гів за енергоносій, газова ком-
панія буде змушена припинити 
доставку газу, як це передбачено 
законодавством. Для відновлен-
ня доведеться сплатити всю суму 
боргу та послуги з відновлення. 
З початку року на Київщині за 
газові борги були відключені від 
газопостачання близько 7 тисяч 
злісних неплатників.

З інформацією щодо оформ-
лення субсидії можна ознайо-
митись на сайті http://teplo.gov.
ua/, або запитати у фахівців 
урядової гарячої лінії 1545.

Довідка про сервіси
Контакт-центр: (044) 39-49-

104, (044) 36-46-104, (097) 104-
5-104, (050) 104-5-104 з 8:00 до 
20:00 або цілодобово за допомо-
гою голосового меню. 

Для якісного обслуговування 
своїх клієнтів працівникам ПАТ 
«Київоблгаз» потрібно періодично 
відвідувати оселі споживачів для 
контрольного зняття показань 
лічильника або його демонтажу, 
для проведення періодичної по-
вірки, як це передбачено законо-
давством України.

У разі відмови в доступі пра-
цівнику газової компанії до лі-
чильника споживача, внаслідок 
чого представник ПАТ «Київ-
облгаз» не здійснив контроль-
не зняття показань лічильника 
газу або його демонтаж/монтаж, 
що призвело до порушення 
строку проведення періодич-
ної повірки лічильника газу, 
визначення об’єму спожитого 
енергоресурсу здійснюється 
за граничними об’ємами спо-
живання природного газу на-
селенням з урахуванням усіх 
газових приладів і пристроїв з 
дня останнього контрольного 
зняття показань лічильника до 
дня забезпечення вільного до-
ступу представникам компанії 

(Кодекс газорозподільних сис-
тем, Розділ ХІ, Глава 3, п.4-5). 

Як це відбувається
Працівник газової компанії 

складає акт про порушення, а 
споживачеві надсилається пись-
мове повідомлення про те, що 
через 20 днів нарахування будуть 
здійснюватися за граничними 
об’ємами споживання природ-
ного газу. Протягом цього строку 
споживач має можливість забез-
печити доступ представникам 
газової компанії до лічильника 
для зняття показань або його де-
монтажу для повірки, і тоді на-
рахування будуть проводитись за 
фактичним споживанням.

Наприклад. Квартира 80 м2, 
газові прилади – плита та котел – 
зареєстровано 4 особи, середнє спо-
живання в опалювальний місяць, 
скажімо в листопаді, для такої 
сім’ї складає 165-170 куб. м.

Припустимо, що споживач 
не пустив представників газової 
компанії 10 листопада та протя-
гом належних 20 днів після отри-
мання письмового повідомлення, 
як передбачено Кодексом ГРМ. 

Його перевели на інший режим 
нарахування – за граничними 
об’ємами споживання. Скажімо, 
через три місяці споживач все ж 
надав доступ фахівцям, проте за 
цей час отримав та мусив оплати-
ти платіжки з граничними нара-
хуваннями на суму 6 557,063 грн. 
за кожний прострочений місяць 
(80 м2 х 11 куб. м (гранична норма 
споживання для індивідуального 
опалення на 1 м2) + 4 особи х18,3 
куб. м. (плита газова за відсут-
ності централізованого гарячого 
водопостачання, виходить 880 
куб. м + 73,2 куб. м. = 953,2 куб. м. 
х 6,879 грн. (вартість 1 куб. м. газу) = 
6 557,063 грн. За три прострочених 
місяці споживачу доведеться 
на законних підставах сплатити                                                                   
19 671,189 грн., тоді як фактич-
но за цей час він спожив біля 500 
куб. м газу на 3 439,5 грн.

Отже, в даному випадку маємо 
два варіанти нарахування – майже 
20 тисяч грн. через недопуск пра-
цівників і менше 3,5 тисяч грн. у 
разі дотриманням норм Кодексу. 
Різниця очевидна.

НЕ ПУСТИТИ КОНТРОЛЕРА ОБІЙДЕТЬСЯ ДОРОЖЧЕ

24 листопада в Ірпінському 
будинку культури відбувся облас-
ний півфінал профорієнтаційного 
змагально-мотиваційного заходу 
«Обери майбутнє». 

У конкурсі взяли участь 9 
команд Київської області: Ки-
єво-Святошинський, Іван-
ківський, Вишгородський, 
Баришівський, Броварський, 
Макарівський райони, м. Бро-
вари, м. Буча, м. Ірпінь.

Змагання складались із трьох 
конкурсів: візитівка, конкурс 
капітанів та музичне домашнє 

завдання «Реклама професій».
Впевнену перемогу у пів-

фіналі здобула команда КВН 
«Вітаміни» Боярського НВК 
«Колегіум – ЗОШ № 3», яка 
яскраво представила світ про-
фесій у першому конкурсі та 
рекламу професії «Електрик» у 
домашньому завданні.

Вже за тиждень, 1 грудня, у 
Новосілках Києво-Святошин-
ського району відбувся фінал. 
Боярські «Вітаміни» законо-
мірно перемогли, виборовши І 
місце, і вкотре підтвердили, що 
вони – найкращі. 

«ВІТАМІНИ» ЗНОВУ КРАЩІ В ОБЛАСТІ

26 листопада відбулася зус-
тріч жителів виборчого округу № 
1 з депутатом Боярської міської 
ради Зоєю Виборною, на якій 
відбувся звіт депутата, обгово-
рення найбільш нагальних для 
боярчан історичної частини міс-
та проблем та надання пропози-
цій до проекту Програми соціаль-
но-економічного та культурного 
розвитку м. Боярка на 2017 рік. 

Клірик Свято-Михайлів-
ского храму ієромонах Флавіан 
благословив присутніх на добрі 
справи та звершив молитву за 
жертвами голодомору, що вша-
новувалися в цей день.

Зустріч відбулась у кон-
структивному руслі, адже Бояр-
ка за цей рік значно просунула-
ся вперед стосовно акумуляції 
коштів з міського, районного та 
обласного бюджетів. Пані Зоя 
детально зупинилася на тому, 
куди йдуть видатки (ремонт до-
ріг, дитячих садочків тощо) та 
з чого наповнюється міський 
бюджет. 

Жителів історичної части-
ни Боярки хвилює відсутність 
дороги або її незадовільний 
стан по провулках Зеленому, 
Озерному, Байкальському, 
Волинському та по вул. Де-
кабристів, Зеленій, Лисенка, 
Фестивальній. 

Присутні висловлювали не-
задоволення щодо надзвичайно 
низької напруги в електроме-

режі (140-160 Вт). Але вони з 
вдячністю згадали позитивний 
крок, коли хоч з великими зу-
силлями, та все ж вдалося замі-
нити електричний стовп на за-
міну зігнилому, старому по вул. 
Зеленій, 71. 

Велика проблема існує з ви-
везенням сміття, зокрема, смі-
тять люди, які відпочивають 
на ставках. Каскад ставків по-
требує відновлення шляхом фі-
нансування цільових програм, 
через бюджет участі, а також 
через впровадження соціальних 
проектів. 

Боярчани активно вислов-
лювалися щодо відкриття аптеки 
в цій частині міста, обговорю-
валися також проблеми соці-
ального маршруту № 5. До теми 
підключився і колишній місь-
кий голова, а нині депутат місь-
кради Тарас Добрівський. Для 
вирішення соціально-побутових 
проблем містян у приміщенні 
Будинку культури за сприяння 
Зої Виборної веде прийом юрист 
щосуботи з 12 до 14 год.

Обговорено та ухвалено 
22 доручення виборців і про-
позиції до проекту Програми 
соціально-економічного та 
культурного розвитку міста на 
2017 рік. Відбувається прямий 
зв’язок між депутатом і вибор-
цями, щоб разом покращити 
життя. Головне – не бути па-
сивним і байдужим. 

Ольга Городня

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ 
ВИРІШУВАТИ 
ПРОБЛЕМИ ГРОМАДИ

Комунальне підприємство 
Боярське «ГВУЖКГ» повідом-
ляє, що нарахування плати за 
послуги з централізованого 
опалення населенню, у разі від-
сутності у квартирі та на вводах 
у багатоквартирний будинок 
засобів обліку теплової енергії в 

опалювальний сезон 2016-2017 
років, буде проводитись відпо-
відно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 30 листо-
пада 2016 року № 865, тобто за 
середнюю фактичною темпе-
ратурою зовнішнього повітря 
розрахункового періоду, згідно 

з наданими даними Укргідро-
метеоцентру.

Відповідно до п. 4 вище-
вказаної постанови, підприєм-
ством проведено перерахунок 
за жовтень 2016 р. та нарахуван-
ня на листопад. 

ШАНОВНІ СПОЖИВАЧІ ПОСЛУГ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО 
ОПАЛЕННЯ М. БОЯРКИ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ КП «БГВУЖКГ»!

Місяці Середня розрахункова температура 
зовнішнього повітря, врахована в тарифах

Середня фактична температура 
зовнішнього повітря

Плановий 
тариф грн./м2

Плановий тариф 
грн./м2

Жовтень 8,1 6,5 35,18 36,91

Листопад 1,9 1,2 35,18 36,71

КП «БГВУЖКГ» ПОВІДОМЛЯЄ

Друга хвиля декларування 
охопить чиновників, які запо-
внювали декларацію за 2015 рік.

Національне агентство з пи-
тань запобігання корупції пові-
домляє, що починаючи з 1 січ-
ня 2017 року розшириться коло 
суб’єктів е-декларування.

«Друга хвиля охопить біль-
ше коло суб’єктів електрон-
ного декларування. Наразі 
вичерпний перелік міститься 
у Законі України «Про запо-
бігання корупції», – повідо-
мив заступник голови НАЗК 
Руслан Радецький.

Відповідно до Закону, під 

другу хвилю е-декларування 
потраплять всі без винятку осо-
би, уповноважені на виконання 
функцій держави або місцевого 
самоврядування, а також при-
рівняні до них згідно із Законом 
«Про запобігання корупції» по-
садові особи, юридичні особи 
публічного права.

Е-ДЕКЛАРУВАННЯ РОЗШИРИТЬСЯ

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
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21 листопада мешканці історичної 
частини міста мали змогу поспілкуватися 
зі спеціалістами БТІ, Центру зайнятості та 
Пенсійного фонду України Києво-Свято-
шинського району. Зустріч відбувалася в 
Будинку культури. 

Найбільш представницькою вияви-
лася делегація КП «БТІ КСРРКО», на 
зустріч з боярчанами завітали: голов-
ний інженер Костянтин Голота, інже-
нер-контролер Олександр Заїка, гене-
ральний директор Павло Коркін, які 
пояснили, що саме такі виїзди на місця 
й сприяють тому, що зникли черги у са-
мому приміщенні БТІ. 

Якщо до 2013 року це підприємство 
було монополістом у своїй галузі, то 
зараз деякі види послуг для населення 
можуть надавати приватні суб’єкти гос-
подарювання. Однак якщо споживач 
таких послуг стоїть перед вибором й 
не знає, кому надати перевагу, то спе-
ціалісти Комунального підприємство 
«Бюро технічної інвентаризації Києво-
Святошинської районної ради Київ-
ської області» наголошують, що воно 
було і залишається тією структурою, в 
якій зберігається інформація на папе-
рових носіях про побудовані об’єкти 
нерухомого майна більш ніж за 70 років. 
Вони, фактично, є хранителями історії 
всіх об’єктів нерухомого майна району 
до 2013 року. 

Окрім послуг інвентаризації нерухо-
мого майна надаються послуги з видачі 
інформаційних довідок про наявність 
зареєстрованого майна громадян-влас-
ників, відповідно до архівних матері-
алів. Необхідність зазначеної довідки 
зумовлена тим, що під час укладання, 
наприклад, договору купівлі-продажу 
нотаріусу необхідно буде переконатися 
в дійсності документа, який був вида-
ний до створення єдиного електронно-
го реєстру, тобто до 2003 р. 

Нагальним і продуктивним було 
спілкування й зі спеціалістами Киє-
во-Святошинського районного центру 
зайнятості: заступником начальника 

відділу взаємодії з роботодавцями На-
дією Колодій та провідним фахівцем з 
питань зайнятості населення Наталією 
Савченко. 

Окрім консультативних послуг ще 
були представлені й інформаційні ма-
теріали, адже у сучасному світі цифро-
вих технологій і Центр зайнятості має 
йти в ногу з часом. Тому і в нашому ра-
йонному можна отримати консультації 
як спеціаліста, так і самому поблукати у 
всесвітній мережі в пошуках роботи по 
всій Україні, там є комп’ютери з інтер-
нетом, база даних, яка щоденно онов-
люється і є актуальною. 

Також спеціалісти-консультанти, 
психологи вчать, як правильно напи-
сати резюме й подати себе на співбе-
сіді. Тобто послуги надаються різні й 
сучасні, головне, було б лише бажання 
проявляти себе, адже вже ні для кого не 
є новиною, що при високому рівні без-
робіття знайти кваліфіковану робочу 
силу для серйозного роботодавця також 
є проблемою. Допоможе Центр зайня-
тості й у таких випадках.

Головний спеціаліст відділу плате-
жів до пенсійної системи Люся Зінько 
розповіла про реформу пенсійного за-
безпечення, зокрема про накопичу-
вальну систему та удосконалення со-
лідарної, яка залишилась нам у спадок, 
ще з часів Радянського Союзу. Зокрема, 
накопичувальна система пенсійного 
забезпечення запроваджується з 1 січня 
2017 року й буде обов’язковою для осіб 
молодше 35 річного віку, а для осіб ві-
ком від 35-55 років – добровільною.  

Принциповою відмінністю від попе-
редніх форм інформування Пенсійним 
фондом через Інтернет є той факт, що 
веб-портал надає електронні послуги 
кожній особі індивідуально. Портал пра-
цює з дотриманням вимог до захисту пер-
сональних даних. 

Зстріч була потрібною й інформа-
тивною, сприяла обізнаності громадян 
щодо своїх прав і належного отримання 
послуг.

Ольга Городня 

НАБЛИЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ 
ПОСЛУГ ДО НАСЕЛЕННЯ

Впродовж останніх років відбулися значні зміни на топонімічній карта нашого 
міста. Замість назв з часів тоталітарного режиму з’явились нові. Це добре, але має 
пройти час, щоб нові назви прижились.

На численні прохання читачів «Боярка-інформ» подаємо зведену таблицю 
щодо перейменування (присвоєння) вулицям Боярки нових назв. Сподіває-
мось, ця інформація допоможе вам не заблукати у назвах старих-нових вулиць.

ЗНАЙДІТЬ У БОЯРЦІ 44 
ГЕОГРАФІЧНІ ВІДМІННОСТІ

КОЛИШНЯ НАЗВА ПЕРЕЙМЕНОВАНА (ПРИСВОЄНА)

вулиця Бориса Грінченка 
(скорочена назва: вул. Б. Грінченка)

вулиця Леніна вулиця Петра Сагайдачного 
(скорочена назва: вул. П. Сагайдачного)

площа Леніна площа Михайлівська

вулиця 50 років Жовтня вулиця Незалежності

вулиця Баумана вулиця Олександра Богомазова 
(скорочена назва: вул. О. Богомазова)

вулиця Боженка вулиця Віктора Починка 
(скорочена назва: вул. В. Починка)

Вулиця Дзержинського Вулиця Шкільна

Вулиця Енгельса Вулиця Покровська

Вулиця Калініна Вулиця Калинова

Вулиця Крупської Вулиця Надії

Вулиця Лазо Вулиця Родини Матушевських

Вулиця Ленінградська Вулиця Романа Шухевича
(скорочена назва: вул. Р. Шухевича)

Вулиця Московська Вулиця Вербна

Вулиця Миколи Островського Вулиця Героїв Небесної Сотні

Вулиця Пролетарська Вулиця Січових Стрільців

Вулиця 40 років Жовтня Вулиця Соборності

Вулиця Фурманова Вулиця Злагоди

Вулиця Ворошилова Вулиця Євгена Коновальця
(скорочена назва: вул. Є. Коновальця)

Вулиця Дем’яна Бідного Вулиця Данила Мартиненка
(скорочена назва: вул. Д. Мартиненка)

Вулиця Богунського Вулиця Івана Богуна
(скорочена назва: вул. І. Богуна)

Вулиця Будьонного Вулиця Сергія Шамрая
(скорочена назва: вул. С. Шамрая)

Вулиця Ватутіна Вулиця Василя Стуса 
(скорочена назва: вул. В. Стуса)

Вулиця Воз’єднання Вулиця Отамана Орлика

Вулиця Жовтнева Вулиця Михайла Грушевського
(скорочена назва: вул. М. Грушевського)

Вулиця Кірова Вулиця Родини Кістяківських

Вулиця Колгоспна Вулиця Модеста Левицького
(скорочена назва: вул. М. Левицького)

Вулиця Комсомольська Вулиця Марка Шляхового
(скорочена назва: вул. М. Шляхового)

Вулиця Комсомольців 20-х років Вулиця Бориса Іваницького
(скорочена назва: вул. Б. Іваницького)

Вулиця Котовського Вулиця Василя Симоненка
(скорочена назва: вул. В. Симоненка)

Вулиця Петровського Вулиця Всеволода Петріва
(скорочена назва: вул. В. Петріва)

Вулиця Піонерська Вулиця Миколи Пимоненка
(скорочена назва: вул. М. Пимоненка)

Вулиця Радянська Вулиця Героїв Крут

Вулиця Серафімовича Вулиця Івана Андруха
(скорочена назва: вул. І. Андруха)

Вулиця Фрунзе Вулиця Академіка Вернадського

Вулиця Чапаєва Вулиця Академіка Єфремова

Вулиця Чкалова Вулиця Віталія Королюка
(скорочена назва: вул. В. Королюка)

Вулиця Щорса Вулиця Івана Мазепи
(скорочена назва: вул. І. Мазепи)

Провулок Читинський Провулок Замковий

Провулок Жовтневий Провулок Олеся Ткаченка 
(скорочена назва: пров. О. Ткаченка)

Провулок Пролетарський Провулок Притвірський

Провулок Радгоспний Провулок Марка Гирявця
(скорочена назва: пров. М. Гирявця)

Провулок Руднєва Провулок Патріотичний

Вулиця Лінія 17 Вулиця Дмитра Годзенка 
(скорочена назва: вул. Д. Годзенка)

Провулок Вокзальний Провулок Ігоря Бачинського 
(скорочена назва: пров. І. Бачинського)

З 1 грудня 2016 року відповідно до 
Закону України від 25.12.2015 № 928 
«Про Державний бюджет України на 
2016 рік» встановлено розміри прожит-
кового мінімуму, зокрема:

- для осіб, які втратили працездат-
ність – 1 247 грн.

Виходячи із розміру прожиткового 
мінімуму для осіб, які втратили працез-
датність – 1 247,00 грн., будуть збільшені:

- мінімальні розміри пенсії за віком 
(за наявності страхового стажу 20 років 
для жінок, 25 років для чоловіків – для 
пенсій, призначених до 01.10.2011, 30 
років для жінок, 35 років для чолові-
ків – для пенсій, призначених після 
01.10.2011);

- мінімальні розміри пенсій по інва-
лідності, в зв’язку з втратою годуваль-
ника;

- розміри надбавок та підвищень, 
які залежать від розміру прожиткового 
мінімуму, встановленого для осіб, які 
втратили працездатність;

- мінімальні розміри пенсійних ви-
плат шахтарям, інвалідам війни, учас-
никам бойових дій, інвалідам, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи.

Виходячи із розміру прожитково-
го мінімуму на одну особу в розрахун-
ку на місяць у розмірі – 1 544,00 грн., 
проводиться перерахунок надбавок 
особам, які мають статус «Почесний 
донор СРСР», «Почесний донор Укра-
їни». Розмір надбавки збільшиться з 
139,90 грн. (1399,00*10 %) до 154,40 грн.                    
(1 544,00*10%).

Виплата пенсій працюючим пен-
сіонерам проводиться у розмірі 85 від-
сотків призначеного розміру, але не 
менше ніж 150 відсотків прожиткового 
мінімуму, встановленого для осіб, які 
втратили працездатність, з 01.12.2016 – 
1870,50 грн. (1247*150%).

Виходячи із розміру прожиткового 
мінімуму для осіб, які втратили працез-
датність, з 01.12.2016 – 1 247,00 грн. не 
проводиться перерахунок:

- працюючим пенсіонерам у частині 
доплати до мінімального розміру пенсії 
та доплати за понаднормативний стаж;

- підвищення особам, які мають ста-
тус «дитина війни», відповідно до За-
кону України «Про соціальний захист 
дітей війни»;

- додаткової пенсії за шкоду заподіяну 
здоров’ю та компенсаційної виплати за 
втрату годувальника відповідно до За-
кону України «Про статус та соціальний 
захист громадян, які постраждали вна-
слідок Чорнобильської катастрофи».

Не переглядається розмір щомісяч-
ної державної адресної допомоги, пе-
редбаченої постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 26.03.2008 № 265 
«Деякі питання пенсійного забезпечен-
ня громадян», якщо одержувачі пенсій 
не є інвалідами, дітьми-інвалідами та 
не отримують пенсію у разі втрати году-
вальника.

Не збільшиться розмір пенсійної 
виплати у випадках, коли:

- розмір підвищення перерахованого 
розміру пенсії менше можливої поточ-
ної індексації у місяці перерахунку. В 
цьому випадку встановлюється фіксо-
вана індексація, яка визначається як 
різниця між можливою поточною ін-
дексацією та сумою підвищення пенсії;

- розмір підвищення перераховано-
го розміру пенсії менше розміру фік-
сованої індексації, встановленої до 
01.12.2016 року.

Утримання податку на доходи фі-
зичних осіб та військового збору про-
водиться з суми пенсійних виплат або 
щомісячного грошового утримання, 
розмір яких перевищує десять розмірів 
прожиткового мінімуму для осіб, які 
втратили працездатність (у розрахунку 
на місяць), встановленого на 1 січня 
звітного податкового року, – у частині 
такого перевищення. 

Починаючи з 1 липня 2016 року 
оподаткування пенсій здійснюється в 
частині перевищення понад 10740 грн.

ІНФОРМУЄ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ 
УКРАЇНИ У КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ

ВАЖЛИВО
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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», згідно з офіційним 
висновком відділу фінансів, еко-
номічного розвитку та торгівлі про 
перевиконання доходної части-
ни загального фонду бюджету міста за 
підсумками 11 місяців від 02.12.2016 р.           
№ 01-07/414, в якому зафіксова-
на сума перевиконання в розмірі                  
2 109 952,73 грн., для забезпечення 
фінансування першочергових ви-
датків бюджету, –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

1. Збільшити план надходжень 
загального фонду міського бюджету 
за рахунок перевиконання доходної 
частини за підсумками 11 місяців 2016 
року суму 1 313 016,00 грн., а саме: по 
КДК 18010500 – 628 700,00 грн., по 
КДК 18010700 – 110 000,00 грн., по 
КДК 18011100 – 18 860,00 грн., по 
КДК 18050400 – 555 456,00 грн.

1.2. Збільшити видатки загаль-
ного фонду міського бюджету за 
рахунок перевиконання доходної 
частини загального фонду за під-
сумками 11 місяців 2016 року на 
суму 1 313 016,00 грн., а саме: 

по КФК 100203 КЕКВ 2610 
збільшити асигнування на                              
950 000,00 грн. (поточні трансферти 
КП «БГВУЖКГ»);

по КФК 010116 КЕКВ 2240 
збільшити асигнування на                             
101 016,00 грн. (містобудівний роз-
рахунок з передпроектними рішен-
нями та техніко-економічними по-
казниками для будівництва будівлі 
місцевого управління та навчання 
спеціаліста відділу державної реє-
страції по супроводженню роботи 

з єдиними державними реєстрами);
по КФК 010116 КЕКВ 2210 

збільшити асигнування на                               
137 000,00 грн. (придбання пилосо-
са, водонагрівача, обігрівача, жалю-
зі та офісних меблів);

по КФК 250404 КЕКВ 2240 
збільшити асигнування на                                                        
90 000,00 грн. (оплата експертизи по 
будівлі ДНЗ «Даринка» та «Іскорка»);

по КФК 250404 КЕКВ 2610 
збільшити асигнування на                                  
35 000,00 грн. (поточні трансферти 
ГФ «Боярський міський патруль»)

2. Внести зміни до функціо-
нальної та економічної структури 
видатків загального фонду:

• за рахунок коштів субвенції 
в межах планових асигнувань по 
КФК 070101:

по КЕКВ 2111 зменшити асигну-
вання на 145 964,00 грн.

по КЕКВ 2120 зменшити асигну-
вання на 47 036,00 грн. 

по КЕКВ 2240 зменшити асигну-
вання на 5 000,00 грн.

по КЕКВ 2273 збільшити асигну-
вання на 78 000,00 грн.

по КЕКВ 2274 збільшити асигну-
вання на 120 000,00 грн.

• за рахунок коштів міського бю-
джету в межах планових асигнувань, 
а саме: 

по КФК 110502 КЕКВ 2210 
збільшити асигнування на                                    
35 000,00 грн. (придбання по про-
грамі розвитку культури);

по КФК 130102 КЕКВ 2210 
зменшити асигнування на                               
35 000,00 грн. (заходи по програмі 
спорту);

по КФК 010116 КЕКВ 2210 
збільшити асигнування на                                 
92 853,00 грн. (придбання предме-
тів та товарів)

по КФК 250404 КЕКВ 2210 
зменшити  асигнування на                                 
92 853,00 грн. (придбання відеока-
мер)

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
3. Внести зміни до функціо-

нальної та економічної структури 
видатків спеціального фонду місь-
кого бюджету (бюджету розвитку) в 
межах планових асигнувань, а саме:

по КФК 150101 КЕКВ 3210 
збільшити асигнування на                                     
483 265,00 грн. (капітальні транс-
ферти КП «БГВУЖКГ» на будівни-
цтво світлофорного об’єкту за адре-

сою: перехрестя вул. Білогородської 
та вул. П. Сагайдачного);

по КФК 150101 КЕКВ 3122 
зменшити асигнування на                                      
483 265,00 грн. (виготовлення про-
ектів будівництва будівлі управлін-
ня та будівлі ДНЗ «Лісова казка»);

по КФК 070101 КЕКВ 3132 
збільшити асигнування на                                     
59 659,00 грн. (укріплення фасадної 
стіни ДНЗ «Даринка»)

по КФК 010116 КЕКВ 3132 
зменшити асигнування на                             
59 659,00 грн. (капітальний ремонт 
приміщення РАЦСу)

4. Внести відповідні зміни до 
додатків 1, 3, 6, 7 «Рішення про за-
твердження міського бюджету на 
2016 рік».

5. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на першого 
заступника міського голови Шульгу 
В. В. та профільну депутатську ко-
місію з питань реалізації держав-
ної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності, фінансів, 
бюджету, соціально-економічного 
розвитку.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                     О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

чергова 22 сесія
РІШЕННЯ № 22/646

від 06 грудня 2016 року     м. Боярка

26 листопада у парку Перемо-
ги біля пам’ятного знаку жертвам 
голодоморів відбувся молебень, 
який відслужили митрофорний 
протоієрей Свято-Покровської 
парафії УАПЦ о. Дмитро Присяж-
ний та протоієрей храму на честь 
ікони Божої Матері «Неопалима 
Купина» о. Максим Кравчук. 

Хвилиною мовчання було 
вшановано пам’ять мільйонів 
жертв геноциду Українського 
народу. 

До присутніх звернулися 
перший заступник міського го-
лови Валерій Шульга, заступник 
голови Києво-Святошинської 
райдержадміністрації Михайло 
Лєзнік, боєць АТО та депутат 
Боярської міської ради Олек-
сандр Слободюк, голова міської 
організації ветеранів війни, пра-
ці та дітей війни Лідія Хоменко, 
хірург та боярчанин України Во-
лодимир Вітюк. Тужливу ноту 
вніс виступ хору «Надія».

СВІЧА. МОЛИТВА. КОЛОСКИ

21 листопада у парку Перемо-
ги біля тимчасового пам’ятного 
знаку Героям Небесної Сотні з 
ініціативи ГО «Гайдамацький 
край» відбувся мітинг-реквієм з 
нагоди Дня гідності та Свободи. 

Серед присутніх – місь-
кий голова Олександр Зару-
бін, народний депутат України 
Михайло Гаврилюк, депутати 
Боярської міської ради, праців-
ники виконавчого комітету та 
громадськість.

Міський голова Олександр 
Зарубін нагадав присутнім бу-
ремні події, коли свідомі укра-
їнці, виступаючи проти сва-
вілля діючої влади, встали на 
захист європейського майбут-
нього нашої держави. Користу-
ючись нагодою, він також пові-
домив присутнім, що розпочато 
громадське обговорення щодо 
встановлення спільної скульп-
тури в парку Перемоги «Воїнам, 
які загинули під час проведення 
АТО та «Героям Небесної Со-

тні». 
Народний депутат України 

Михайло Гаврилюк наголосив, 
що ми повинні зробити Європу 
у своїй країні. Життя в нашій 
країні може бути кращим тіль-
ки завдяки праці кожного гро-
мадянина. Нехай Європа про-
ситься до нас, а не ми до неї.

Депутати Боярської міської 
ради Олександр Слободюк та 
Любов Лавріненко наголосили 
на тому, що революція ще три-
ває. І попереду дуже багато ро-
боти. Але жити і діяти слід так, 
щоб завжди почуватися гідно, 
адже Герої Небесної Сотні ба-
чать нас.

Також перед присутніми ви-
ступили голова районної орга-
нізації воїнів-інтернаціоналістів 
Лариса Козленко та голова міської 
організації ветеранів війни, праці 
та дітей війни Лідія Хоменко.

Учасники мітингу по-
клали квіти до тимчасового 
пам’ятного знаку, а також ра-
зом виконали Гімн України.

З ГІДНІСТЮ В СЕРЦІ

24 листопада у Боярському 
будинку культури у рамках про-
ведення національного проекту 
«Діалог народу і влади та протидія 
корупції» відбувся розширений ви-
їзний прийом громадян. 

На численні питання жи-
телів Києво-Святошинсько-
го району відповідали: голо-
ва Києво-Святошинської 
райдержадміністрації Мирос-
лава Смірнова, Боярський місь-
кий голова Олександр Зарубін, 
комерційний директор ПАТ 
«Київоблгаз» Петро Федорчак, 
в. о начальника Києво-Свя-
тошинського районного під-

розділу ПАТ «Київобленерго» 
Роман Христич, начальник від-
ділу охорони здоров’я Києво-
Святошинської районної ад-
міністрації Роман Лява. Взяли 
участь також голова районної 
ради Вадим Гедульянов, пред-
ставники правоохоронних ор-
ганів, структурних підрозділів 
райдержадміністрації. 

Виїзний прийом відбувся 
з ініціативи Міжнародної ліги 
захисту прав громадян України. 
Подібні зустрічі вже відбулися 
у Сумській та Донецькій облас-
тях, Києві та Броварах. 

Голова Києво-Святошин-
ської РДА Мирослава Смірнова 

НЕ ШУКАТИ ОДИН В ОДНОМУ ВОРОГІВ

під час розгляду проблемних 
питань закликала присутніх не 
шукати один в одному ворогів. 

Скористалися нагодою по-
ставити питання владі жителі 
Боярки, Княжич, Личанки та 
Чабанів. Людей цікавили: неякіс-
не обслуговування користувачів 
абонентськими відділами ПАТ 
«Київоблгаз» та ПАТ «Київобл-
енерго». Також порушувалися 
питання створення сприятливих 
умов для людей з обмеженими 
можливостями, ремонт доріг, ди-
тячих садочків, робота сільських 
медамбулаторій та створення 
комунальних аптек, надання зе-
мельних ділянок учасникам АТО.

ДО УВАГИ 
ВИБОРЦІВ 

Депутатська приймальня фракції політичної партії «НАШ КРАЙ» працює у 
приміщенні КЗ «Боярський будинок культури» за адресою: 

м. Боярка, вул. Шевченка, 82-д.
Прийом виборців відбувається щосуботи з 12:00 до 14:00.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 17 грудня о 13:00 за адресою: 

вул. Молодіжна, 12/2 (хол гуртожитку) відбудеться звітна зустріч депутата Боярської міської ради 
Олександра Борецького, обраного по виборчому округу № 12 (вул. Білгородська, 25-27). 

Запрошуємо на зустріч боярчан, які проживають на території виборчого округу № 12, та жителів 
депутатського округу № 28 (вул. Молодіжна, 1-а – 4, 5 – 5/1, 6, 7, 8 – 10, 11 – 12, 12/2, 13 – 52, 56, 58, 
60 – 62/2, вул. Саксаганського).

Коло питань зустрічі, передбачених порядком денним: діяльність депутата у раді та її органах, 
до яких його обрано, про роботу у виборчому і депутатському округах, про прийняті радою та її ор-
ганами рішення, про хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та виконанні 
рішень ради, її органів, а також доручень виборців. 

ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ

ПОДІЇ
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати громадських слу-

хань по проекту містобудівної доку-
ментації «Внесення змін до проекту 
генерального плану м. Боярка»

Виконавчий комітет Бо-
ярської міської ради повідо-
мляє, що громадські слухання 
по проекту містобудівної до-
кументації «Внесення змін до 
проекту генерального плану м. 
Боярка» проводились у період з 
23.09.2016 р. до 23.10.2016 р. у поряд-
ку, встановленому Постано-
вою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 25.05.2011 р. № 555 «Про 
затвердження Порядку про-
ведення громадських слухань 
щодо врахування громадських 
інтересів під час розроблення 
проектів містобудівної доку-
ментації на місцевому рівні», 
ст. 21 Закону України «Про 
регулювання містобудівної 
діяльності» та ст. 31 Закону 
України «Про місцеве само-
врядування в Україні».

Матеріали містобудівної до-
кументації було розміщено в за-
собах масової інформації, а саме: 
в газеті «Боярка-інформ» та на 
сайті www.boyarka-inform.com.

У період проведення гро-
мадських слухань на адресу ви-
конавчого комітету Боярської 
міської ради надходили пропо-
зиції (зауваження) від фізичних 
та юридичних осіб по проекту 
містобудівної документації.

Засідання громадських слу-
хань по проекту містобудівної 
документації «Внесення змін до 
проекту генерального плану м. 
Боярка» відбулось 20.10.2016 р. у 
приміщенні актової зали Укра-
їнського центру підготовки, 
перепідготовки та підвищен-
ня кваліфікації кадрів лісового 
господарства «Укрцентркадри-
ліс, за адресою: м. Боярка, вул. 
Лісодослідна, 2.

У зв’язку із необхідністю 
вирішення спірних питань, 
які виникли під час громад-
ських слухань по проекту 
містобудівної документації 
«Внесення змін до проекту 
генерального плану м. Бояр-
ка», згідно з розпорядженням 
міського голови від 31.10.2016 р. 
№ 02-14/300 створено пого-
джувальну комісію.

Засідання погоджувальної 
комісії відбулось 23.11.2016 
року у приміщені актової 
зали Українського центру 
підготовки, перепідготовки 
та підвищення кваліфікації 
кадрів лісового господарства 
«Укрцентркадриліс», на якій 
були розглянуті всі пропози-
ції (зауваження), що виникли 
під час проведення громад-
ських слухань та прийнято 
відповідне рішення згідно з 
протоколом.

Прийняті рішення по про-
позиціях (зауваженнях), які 
були розглянуті погоджуваль-
ною комісією, будуть направле-
ні на опрацювання розробнику 
містобудівної документації — Укра-
їнському державному науково-
дослідному інституту проекту-
вання міст «ДІПРОМІСТО» ім. 
Ю. М. Білоконя.

Громадські слухання по 
проекту містобудівної докумен-
тації «Внесення змін до проекту 
генерального плану м. Боярка» 
завершено.

Виконавчий комітет
Боярської міської ради

Присутні:
ЗАРУБІН Олександр Олек-

сандрович – голова погоджуваль-
ної комісії, міський голова;

РОМАНЮК Андрій Олексан-
дрович – секретар погоджуваль-
ної комісії, начальник відділу 
містобудування, архітектури та 
землевпорядкування – головний 
архітектор;

Члени комісії:
ШУЛЬГА Валерій Володими-

рович – перший заступник місь-
кого голови;

СЕВЕРИНЕНКО Таїсія 
Олександрівна – головний спеці-
аліст – землевпорядник відділу 
містобудування, архітектури та 
землевпорядкування;

ЯВОРСЬКА Катерина                                   
Євгенівна – провідний спеціаліст – 
архітектор відділу містобудування, 
архітектури та землевпорядкування;

БЕЗВЕРХА Лілія Миколаївна – 
начальник юридичного відділу;

РЕМЕСЛО Павло Петро-
вич – головний спеціаліст відділу 
з питань житлово-комунального 
господарства, транспорту та над-
звичайних ситуацій;

АЙЛІКОВА Ганна Вітольдів-
на – ГАП, КТН, керівник бригади 
АПМ № 3 УДНДІПМ «ДІПРО-
МІСТО» ім. Ю. М. Білоконя;

НЕСТЕРЕНКО Анна Яківна – 
економіст, керівник АПМ № 3          
УДНДІПМ «ДІПРОМІСТО» ім. Ю. 
М. Білоконя;

БЄЛЯНОВСЬКА Людмила 
Миколаївна – керівник групи 
сектору транспорту УДНДІПМ                                     
«ДІПРОМІСТО» ім. Ю. М. Білоконя;

БОРЕЦЬКИЙ Олександр Пе-
трович – депутат Боярської місь-
кої ради;

СКРИННИК Олексій Григо-
рович – депутат Боярської міської 
ради;

СЕНЧУК В’ячеслав Мико-
лайович – представник громад-
ськості, архітектор;

КРИВЕНКО Олександр Олек-
сандрович – представник громад-
ськості, архітектор;

БІЛОУС Віктор Степанович – 
представник громадськості, гене-
ральний директор ТОВ «Дезіре», 
голова громадської ради «Ветеранів 
Києво-Святошинського ГУ МВС»;

ЯРОВИЙ Віктор Миколайо-
вич – представник ГО «Грома-
дянська позиція боярчан»;

ГАВРИЛЮК Ростислав Саве-
лійович – представник ГО «Гро-
мадянська позиція боярчан»;

ДАНИЛОВ Андрій Ігорович – 
представник громадськості;

БОРИСЕНКО Сергій Петро-
вич – представник громадськості;

ЛЯХОВСЬКА Марина Воло-
димирівна – представник громад-
ськості;

ОСИПЕНКО Віктор Петро-
вич – представник громадськості, 
архітектор;

СКОЧИНСЬКА Юлія Воло-
димирівна – представник громад-
ськості;

СТАНКЕВИЧ Іван Олексійо-
вич – представник ГО «Молодь 
Боярки»;

ЖИГІНАС Дмитро Станіславо-
вич – голова ГО «ВелоБоярка».

У засіданні взяли участь 24 
члена погоджувальної комісії.

Порядок денний:
Розгляд пропозицій (зауважень) 

по проекту містобудівної документа-
ції «Внесення змін до проекту гене-
рального плану м. Боярка».

Романюк А. О. – доповів по 
проекту містобудівної докумен-
тації «Внесення змін до проекту 
генерального плану м. Боярка» та 
по процедурі проведення громад-
ських слухань. Запропонував роз-
глянути пропозиції.

1. Розгляд звернення 9-ДПРЗ 
ГУ ДСНС України у Київській об-
ласті і Релігійної громади Св. вмч. 
Пантелеймона Цілителя УПЦ КП 
щодо передбачення в генерально-
му плані міста будівництва жит-
лового будинку для працівників 
ДСНС та будівництва храму на 
честь ікони Божої Матері «Нео-

палима Купина» на земельній ді-
лянці площею 0,4985 га за адресою:            
м. Боярка, вул. П. Сагайдачного, 89.
Голосували: «за» – 14, «проти» – 1, 
«утримались» – 7.
Не брали участь у голосуванні – 2.
Рішення прийнято.

2. Розгляд звернення ТОВ 
«Євровент» щодо врахування в 
проекті генерального плану міс-
та земельної ділянки за адресою:      
м. Боярка, вул. Хрещатик, 88 пло-
щею 0,4928 га, яка знаходиться в 
користуванні на підставі дого-
вору оренди від 16.01.2009 р. для 
розміщення житлової забудови.
Голосували: «за» – 0, «проти» – 21, 
«утримались» – 2.
Не брали участь у голосуванні – 1.
Рішення не прийнято.

3. Розгляд звернення ТОВ 
«ПОСУГЕЗ» про включення до 
перспективного плану міста зе-
мельної ділянки площею 0,24 га 
під територію житлового будів-
ництва за адресою: м. Боярка, 
пров. Сосновий, 2.
Голосували: «за» – 12, «проти» – 7, 
«утримались» – 4.
Не брали участь у голосуванні – 1.
Рішення прийнято.

Один член відмовився брати 
участь у голосуванні, в засіданні 
беруть участь 23 члени погоджу-
вальної комісії.

4. Розгляд колективного звер-
нення щодо врахування пропо-
зицій (зауважень) у проекті гене-
рального плану м. Боярка, а саме:

• не розглядати житлові бу-
динки під реконструкцію заста-
рілого житлового фонду по вул.        
Б. Хмельницького, 113 та по вул. 
І. Мазепи (Щорса), 14, 16, 18;

Комісією зауважено, що жит-
ловий будинок по вул. Б. Хмель-
ницького, 113 не потрапляє під 
реконструкцію застарілого житло-
вого фонду, а житлові будинки по 
вул. І. Мазепи (Щорса), 14, 16, 18 
передбачено під реконструкцію за-
старілого житлового фонду.
Голосували: «за» – 22, «проти» – 0, 
«утримались» – 1.
Рішення прийнято.

• забезпечення боярчан те-
риторіями зелених насаджень 
загального користування. На 50 
тис./нас. не менше 60 га;

Комісією зауважено, що про-
ектом містобудівної документації 
передбачено нормативну площу те-
риторії зелених насаджень загаль-
ного користування. Рекомендовано 
зняти дане питання.
Голосували: «за» – 17, «проти» – 1, 
«утримались» – 4.
Рішення прийнято.

• уздовж вул. М. Левицького 
(Колгоспної) запроектувати парк 
імені Грінченка на території поля 
площею 15 га;

Комісією зауважено, що про-
ектом містобудівної документації 
передбачено дану територію під 
житловий квартал.

Рекомендовано зняти дане пи-
тання.
Голосували: «за» – 17, «проти» – 4, 
«утримались» – 2.
Рішення прийнято.

• уздовж усієї річки Притварка 
створити «заповідне урочище» та 
«ландшафтний парк»;

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку із щільною 
житловою забудовою біля р. Прит-
варка, що склалася в процесі фор-
мування міста.
Голосували: «за» – 20, «проти» – 0, 
«утримались» – 3.
Рішення прийнято.

• передбачити закриття обох 
закладів, а саме: комунального 
закладу Київської обласної ради 
«Київський обласний протитубер-
кульозний диспансер» (м. Боярка, 
вул. М. Шляхового  (Комсомоль-
ська), 23) та протитуберкульозно-
го відділення ЦРЛ Києво-Свято-
шинського району (м. Боярка, вул. 
Васильківська, 34), а приміщення 
переобладнати під санаторій чи 
медичний заклад з легкою фор-
мою туберкульозу або хоспіс для 
інвалідів та безхатченків;

Комісією зауважено, що про-
ектом містобудівної документації 
передбачено перенесення вище-
зазначених закладів за межі насе-
леного пункту м. Боярка, згідно з 
санітарними вимогами.

Рекомендовано винести дане 
питання у вищенаведеному змісті.
Голосували: «за» – 23, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

• заборонити і не проектувати в 
парку ім. Т. Г. Шевченка будь-які 
капітальні споруди, окрім багато-
функціонального комплексу трибун 
уздовж вул. Молодіжної біля існую-
чого стадіону «Зеніт» та підземний 
паркінг під малим футбольним по-
лем для відвідувачів стадіону;
Комісією запропоновано розглянути 
двома питаннями, а саме:

• проектом містобудівної доку-
ментації передбачити багатофункці-
ональний комплекс із розміщенням 
трибун уздовж вул. Молодіжної біля 
існуючого стадіону «Зеніт» на тери-
торії парку ім. Т. Г. Шевчнка;
Голосували: «за» – 23, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

• проектом містобудівної 
документації передбачити під-
земний паркінг під малим фут-
больним полем для відвідувачів 
стадіону на території парку ім. Т. 
Г. Шевчнка;

Рекомендовано зняти дане пи-
тання у зв’язку із тим, що на парк 
буде розроблено окрему проектну 
документацію, яка буде визначати 
принципові рішення та раціональне 
використання даної території.
Голосували: «за» – 23, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

• на місці земельної ділянки за 
адресою: м. Боярка, вул. Б. Хмель-
ницького, 72-б передбачити цен-
тральну алею, в кінці якої встано-
вити пам’ятник КОБЗАРЕВІ;

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку із тим, що 
дана земельна ділянка визначена 
під громадську забудову.
Голосували: «за» – 23, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

• обмежити багатоповерхову 
забудову до 9-ти поверхів. У бу-
динках вище 4-х поверхів перед-
бачити підземні паркінги;

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку із тим, що 
генеральний план не визначає по-
верховість та розміщення паркінгів 
у житлових будинках.
Голосували: «за» – 23, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

• внести в межі міста артсверд-
ловини, очисні споруди, Боярські 
цвинтарі, меморіали та урочища;

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку із тим, що 
в межі міста будуть включені пер-
спективні території, які знаходять-
ся в розпорядженні Києво-Свято-
шинського району.
Голосували: «за» - 21, «проти» - 0, 
«утримались» - 2.
Рішення прийнято.

• по вул. М. Левицького (Кол-
госпній), біля лісосмуги Укрза-
лізниці зберегти артсвердловини 
(№5, №6, №7) та не передбачати 
житлове будівництво в зоні сані-
тарної охорони;

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку з тим, що дана 
територія передбачена під розміщен-
ня житлового кварталу та буде врахо-
вано збереження інженерних споруд.
Голосували: «за» – 23, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

• внесення в межі міста тери-
торію Боярського лінійно-вироб-
ничого управління магістральних 
газопроводів;

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку із тим, що 
дана територія включена в межі 
міста.
Голосували: «за» – 23, «проти» –- 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

• запроектувати дворівневу до-
рожньо-транспортну розв’язку 
через залізницю між с. Святопе-
трівське та м. Боярка у напрямку 
Тарасівського кладовища. Дорогу 
передбачити між двома населе-
ними пунктами зі сторони логіс-
тичного центру;

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку із тим, що 
проектом містобудівної докумен-
тації передбачено 3 дворівневі до-
рожньо-транспортні розв’язки по 
території міста.
Голосували: «за» –- 23, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

• передбачити мережі само-
пливної (безнапірної) зливової 
каналізації на центральних вули-
цях міста, а також передбачити 
системи очистки дощової води 
від масел перед тим, як їх скидати 
в річки Притварку та Сіверку;

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку із тим, що 
проект містобудівної документації 
містить принципові рішення у сфері 
розвитку інженерної мережі міста.
Голосували: «за» – 23, «проти» –- 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

• передбачити по всій території 
міста громадські вбиральні;

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання, оскільки воно не від-
носиться до проекту містобудівної 
документації.
Голосували: «за» – 23, «проти» – 0, 
«утримались» –- 0.
Рішення прийнято.

• передбачити на в’їздах у місто 
Боярка місця для зберігання авто-
транспортних засобів;

Комісією рекомендовано зня-
ти дане питання у зв’язку із тим, 
що проектом містобудівної доку-
ментації передбачено комплексне 
рішення щодо ділянок, які перед-
бачено під розміщення автотран-
спортних засобів на території міста.
Голосували: «за» – 23, «проти» – 0, 
«утримались» –- 0.
Рішення прийнято.

• створення центральної пло-
щі по вул. Білогородській на-
впроти центрального входу заво-
ду «Іскра»;

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку із тим, що 
проектними рішеннями ДПТ цент-
ральної частини міста з парком Пе-
ремога між вул. Білогородською та 
вул. Хрещатик в м. Боярка передба-
чено міську площу.
Голосували: «за» – 23, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

• перенести АЗС, що знаходить-
ся в центрі міста по вул. Білогород-
ській, на окраїну населеного пункту;
Голосували: «за» – 23, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

• внести в генеральний план бу-
дівлі кінотеатрів «Космос» (по вул. 
Незалежності) та ім. Островсько-
го (по вул. Вокзальній) без зміни 
функціонального призначення;

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку з тим, що 
територія під даними закладами 
визначена як громадська забудова.
Голосували: «за» – 21, «проти» – 0, 
«утримались» – 2.
Рішення прийнято.

• на територіях застарілого 
житлового фонду, де планується 
багатоквартирна житлова забу-
дова, передбачити і врахувати на-
вантаження інженерних мереж та 
забезпечити в цих районах будів-
ництво нових садочків і шкіл;

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку із тим, що на 
території застарілого житлового фонду 
буде розроблятись ДПТ із визначенням 
планувальної організації та розвитком 
території. А також у місті передбача-
ється нове будівництво та реконструк-
ція дошкільних навчальних закладів, в 
тому числі і реконструкція шкіл.
Голосували: «за» – 23, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

ПРОТОКОЛ
засідання погоджувальної комісії розгляду пропозицій (зауважень), що виникли під час громадських слухань по містобудівній документації 

«Внесення змін до проекту генерального плану м. Боярка», що виносяться на розгляд засідання погоджувальної комісії
м. Боярка                                              23.11.2016 р.
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• залишити без змін терито-
рії колишніх дитячих садочків та 
шкіл за адресами: вул. І. Мазепи 
(Щорса), 8 і 33, вул. Маяковсько-
го, 24, вул. Незалежності, 9;

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку із тим, що:

• територія по вул. І. Мазепи, 8 
передбачена під заклад освіти;

• територія по вул. І. Мазепи, 
33 знаходиться у приватній влас-
ності ДК «Укртрансгаз»;

• територія по вул. Маяков-
ського, 24 знаходиться у приват-
ній власності ДК «Укртрансгаз» 
та визначене під житлове будів-
ництво;

• територія по вул. Незалеж-
ності, 9 підпадає під територію, на 
яку буде розроблятись ДПТ із ви-
значенням планувальної організа-
ції та розвитком території.
Голосували: «за» – 23, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

• запроектувати нові дитячі 
садки по вул. М. Лисенка та вул. 
І. Франка;

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку із тим, що 
проектом містобудівної докумен-
тації передбачається нове будівни-
цтво та реконструкція дошкільних 
навчальних закладів по території 
міста.
Голосували: «за» – 23, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

Один член комісії залишив 
засідання із поважних причин, у 
засіданні бере 22 члени погоджу-
вальної комісії.

• на місці підприємства «Де-
коративні культури» земельну ді-
лянку залишити без зміни цільо-
вого призначення;

Комісією рекомендовано зняти 
у зв’язку із тим, що питання було 
некоректно поставлено.
Голосували: «за» – 22, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

• забезпечити боярчан сквера-
ми по вулицям П. Сагайдачного, 
Пушкіна (біля № 3), Маяков-
ського (біля № 23);

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку із тим, що 
проектом містобудівної докумен-
тації враховано вищезазначені 
земельні ділянки як території зеле-
них насаджень загального користу-
вання. 
Голосували: «за» – 22, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

• зберегти межі та площі пар-
ків ім. Т. Г. Шевченка (не мен-
ше 16 га) та Перемоги (не менше          
5 га);

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку із тим, що 
проектом містобудівної докумен-
тації враховані вищезазначені пар-
ки із наведеними площами.
Голосували: «за» – 17, «проти» – 4, 
«утримались» – 1.
Рішення прийнято.

• не проектувати на території 
районної лікарні 9-ти поверхове 
житлове будівництво, а перед-
бачити новий багатоповерховий 
кардіологічний центр. А також 
передбачити невеличкий парк 
між будівлями лікарні та полого-
вого будинку;

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку із тим, що 
вищезазначена ділянка передба-
чена містобудівною документаці-
єю під територію закладу охорони 
здоров’я за адресою: м. Боярка, 
вул. Соборності, 51.
Голосували: «за» – 21, «проти» – 0, 
«утримались» – 1.
Рішення прийнято.

• не підключати новий житло-
вий квартал с. Тарасівка до кана-
лізаційних мереж, доки не буде 
підписано межі м. Боярка та по-
вернуто захисну лісосмугу уздовж 
залізниці та вул. Залізничної біля 
зупинки Тарасівка у межі міста;

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку із тим, що не 
відноситься до проекту містобудів-
ної документації.

Голосували: «за» – 22, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

• каналізацію з с. Тарасівка та 
історичної частини міста провес-
ти по вул. Вербній (Московській) 
до лісу та очисних споруд само-
пливною лінією, згідно з розро-
бленим проектом 1986 року, та 
нанести в новий генплан запро-
ектовані КНС.

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку із тим, що 
проект містобудівної документації 
містить принципові рішення у сфері 
розвитку інженерної мережі міста.
Голосували: «за» – 22, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

5. Розгляд звернень депутата 
Боярської міської ради щодо вра-
хування у проекті генерального 
плану наступних пропозицій, а 
саме:

• віднести земельну ділян-
ку з кадастровим номером 
3222410300:01:005:5038 площею 
3,1899 га до земель рекреаційного 
призначення для організації від-
починку населення міста Боярка;

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку із тим, що 
воно буде винесено на розгляд за-
сідання погоджувальної комісії по 
проекту ДПТ центральної частини 
міста з парком Перемоги між вул. 
Білогородською та вул. Хрещатик 
у м. Боярка.
Голосували: «за» – 19, «проти» – 1, 
«утримались» – 2.
Рішення прийнято.

• передбачити на території 
парку ім. Т. Г. Шевченка віднов-
лення водного об’єкту;
Голосували: «за» – 22, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

• передбачити в парку ім. Т. Г. 
Шевченка будівництво спортив-
ної трибуни;

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку із тим, що 
воно враховано в проекті містобу-
дівної документації.
Голосували: «за» – 22, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

• передбачити в парку ім. Т. 
Г. Шевченка будівництво спор-
тивних об’єктів (волейбольних, 
баскетбольних площадок, спор-
тивних тренажерних конструкцій 
та інше) та розміщення готельно-
ресторанного об’єкту;
Голосували: «за» – 18, «проти» – 0, 
«утримались» – 4.
Рішення прийнято.

• передбачити проектом гене-
рального плану м. Боярка території 
для будівництва шкіл та дитячих 
навчальних закладів в історичній та 
новій частинах міста;

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку із тим, що 
воно враховано.
Голосували: «за» – 21, «проти» – 0, 
«утримались» – 1.
Рішення прийнято.

• врахувати у проекті генераль-
ного плану м. Боярка відновлен-
ня скверу на території, обмеженої 
вул. Білогородською (біля № 144), 
вул. О. Пушкіна та вул. Мічуріна;

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку із тим, що на 
вищезазначеній території знаходить-
ся земельна ділянка площею 0,1 га в 
приватній власності.
Голосували: «за» – 19, «проти» – 1, 
«утримались» – 2.
Рішення прийнято.

• врахувати у проекті генераль-
ного плану м. Боярка розміщення 
зупиночних комплексів з торго-
вельними павільйонами на зу-
пинках громадського транспорту;

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку із тим, що 
воно не відноситься до проекту міс-
тобудівної документації.
Голосували: «за» – 22, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

6. Розгляд колективного звер-
нення щодо врахування пропо-
зицій (зауважень) у проекті гене-
рального плану м. Боярка, а саме:

• у схемі взагалі відсутні умов-
ні позначення;

Комісією рекомендовано зняти 

дане питання у зв’язку із тим, що 
на схемі були вказані умовні позна-
чення.
Голосували: «за» – 22, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

• відсутній торговельно-роз-
важальний центр, який рішенням 
робочої групи запропоновано 
розмістити в районі кругу «Деко-
ративні культури»;

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку з тим, що 
на вищезазначеній території діють 
обмеження магістральних газопро-
водів.
Голосували: «за» – 22, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

• земельна ділянка за адресою: 
м. Боярка, вул. І. Франка, 101-а 
рішенням робочої групи перед-
бачена під розміщення об’єктів 
громадської забудови, позначена 
незрозумілим плануванням, яке 
не відповідає фактичному зе-
мельному поділу і потребує чітко-
го позначення;

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку з тим, що ви-
щезазначена територія передбачена 
під громадську забудову.
Голосували: «за» – 22, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

• на схемі не позначений існу-
ючий кінотеатр «Космос», який 
не розглядався в контексті будь-
яких змін щодо нього;

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку із тим, що 
воно вже розглянуто.
Голосували: «за» – 22, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

• кінотеатр ім. Островського 
навпаки залишився на схемі як іс-
нуючий, хоча в Боярській міській 
раді та за результатами громад-
ського обговорення існують рішу-
чі наміри про його капітальну ре-
конструкцію зі зміною цільового 
використання;

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку із тим, що 
воно вже розглянуто.
Голосували: «за» – 22, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

• у межах кварталу застарі-
лого житлового фонду в районі 
вул. І. Мазепи (Щорса) під но-
мером експлікації «34» вказано 
розміщення культової споруди, 
але дане питання, як і питання 
взагалі будь-якого планування 
цього кварталу, на робочій гру-
пі не розглядалось;

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання, номери експлікації 
співпадають із позначеннями на 
схемі проекту містобудівної доку-
ментації.
Голосували: «за» – 22, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

• ряд дачних ділянок вздовж 
вул. Магістральної, які роз-
глядались під зміну цільового 
використання, позначена не-
зрозумілим чином, що не дає 
можливості зрозуміти проектне 
рішення щодо цього об’єкту;

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку із тим, що 
воно враховано.
Голосували: «за» – 21, «проти» – 0, 
«утримались» – 1.
Рішення прийнято.

• територія Боярського ко-
леджу екології і природних ре-
сурсів, що включається в межі 
міста, позначена незрозумілим 
умовним позначенням і вигля-
дає як пустир, що неприпустимо 
для генерального плану;

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку із тим, що 
на схемі містобудівної документа-
ції територія визначена під заклади 
освіти.
Голосували: «за» – 22, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

• територія санаторію «Барві-
нок» з невідомих причин перети-
нає проектна проїжджа частина 
і розділяє на дві частини, що є в 
принципі незрозумілим та логіч-
но невиправданим рішенням;

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку із тим, що 
територія вже була сформована в 
такому вигляді.
Голосували: «за» – 22, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

• територія існуючої дитячої 
поліклініки, що біля залізнично-
го переїзду в с. Тарасівка, пока-
зано різним кольором і виділено 
невідомим позначенням цілу ді-
лянку зі складу території поліклі-
ніки;

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку із тим, що на 
території біля дитячої поліклініки 
розміщений існуючий багатоквар-
тирний житловий будинок.
Голосували: «за» – 20, «проти» – 2, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

• уздовж залізниці в межах са-
нітарно-захисної смуги в районі 
вул. М. Левицького (Колгоспної) 
зображено синю смугу без будь-
яких пояснень;

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку із тим, що 
вищезазначена територія перед-
бачена під розміщення постійного 
зберігання автомобілів.
Голосували: «за» – 21, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Не брали участь у голосуванні – 1.
Рішення прийнято.

• дві виділені території, на які 
розроблено ДПТ, а саме: між ву-
лицями Білогородською та Хре-
щатик, а також у кварталі між 
вулицями Молодіжною та М. 
Гоголя, показані з плануванням, 
взятим з проектів цих детальних 
планів без будь-яких змін, хоча до 
цих проектів були численні заува-
ження та пропозиції;

Комісією рекомендовано зняти 
у зв’язку із тим, що питання ДПТ 
будуть розглянуті на засіданні по-
годжувальної комісії по вищезаз-
наченому ДПТ.
Голосували: «за» – 21, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Не брали участь у голосуванні – 1.
Рішення прийнято.

• через відсутність умовних 
позначень незрозуміло, чи перед-
бачено проектом винесення на 
необхідну відстань туберкульозні 
заклади;

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку з тим, що 
воно враховано.
Голосували: «за» – 21, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Не брали участь у голосуванні – 1.
Рішення прийнято.

• відсутній проїзд на селище 
лісгоспу з його західного боку, 
який було внесено як пропози-
цію під час засідання, обговорю-
валось на засіданні, але не голо-
сувалось через неорганізованість 
роботи та брак часу, з невідомих 
причин не було внесено в прото-
кол засідання;

Комісією рекомендовано зняти, 
дане питання враховано.
Голосували: «за» – 21, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Не брали участь у голосуванні – 1.
Рішення прийнято.

• на схемі біля кафе «Азалія» 
(№ 66 експлікація) червоним ко-
льором виділено зону та не по-
значено ні експлікацією, ні на 
умовних позначеннях (які взагалі 
на схемі відсутні).

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку із тим, що 
дана територія, яка розглядається, 
врахована під громадську забудову.
Голосували: «за» – 19, «проти» – 0, 
«утримались» – 2.
Не брали участь у голосуванні – 1.
Рішення прийнято.

7. Розгляд звернення Парафії 
Ікони Божої Матері УПЦ щодо 
передбачення в проекті генераль-
ного плану м. Боярка земельної 
ділянки площею 0,1 га під будів-
ництво культової будівлі, а саме: 
православного храму на честь 
Тихвінської Ікони Божої Матері 
по вул. Б. Хмельницького на міс-
ці встановлення Хреста в парку 
ім. Т. Г. Шевченка.

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку із тим, що 
проектом містобудівної докумен-

тації дана територія визначена під 
рекреаційну зону.
Голосували: «за» – 14, «проти» – 2, 
«утримались» – 4.
Не брали участь у голосуванні – 1.
Рішення прийнято.

Пропозицій (зауваження), які 
були озвучені під час засідання гро-
мадських слухань (20.10.2016 р.)

8. Визначення концепції роз-
витку міста Боярка: це спальний 
район м. Києва чи центр терито-
ріальної громади.

Комісією рекомендовано зня-
ти дане питання у зв’язку із тим, 
що проектом містобудівної доку-
ментації передбачено планування 
міста в сформованому та існуючо-
му стані. Основна концепція на-
селеного пункту – це створення 
багатофункціонального міста із 
основними функціями, такими як: 
рекреаційна, житлова, промис-
лова. А також створення центру 
об’єднаної територіальної громади.
Голосували: «за» – 21, «проти» – 1, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

9. Не хочемо жити в «спальни-
ку» біля м. Києва, ми хочемо мати 
розвинену інфраструктуру нашо-
го міста, ми хочемо мати торгові, 
концертні, розважальні центри.

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку із тим, що 
питання вже було розглянуто.
Голосували: «за» – 18, «проти» – 0, 
«утримались» – 4.
Рішення прийнято.

10. Вигляд м. Боярка як цен-
тру об’єднання територіальних 
громад.

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку із тим, що 
питання вже було розглянуто.
Голосували: «за» – 22, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

11. Відсутність центральної 
площі та театру.

Комісією рекомендовано зняти, 
дане питання враховано.
Голосували: «за» – 22, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

12. Виробничо-складську те-
риторії ТОВ «ВМ ГРУПП» перед-
бачити без подальшої зміни функ-
ціонального призначення, а саме: 
заводу з переробки пластмас.

Комісією зауважено, що в про-
екті містобудівної документації 
враховано ДПТ виробничо-склад-
ського комплексу. 

Комісія проти будівництва за-
воду з переробки пластмас на тери-
торії міста.
Голосували: «за» – 22, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

13. Врахувати територію зелених 
насаджень загального користування – 
територію на перехресті вул. Пушкіна 
та вул. Мічуріна, яка передбачена для 
житлового будівництва.

Комісією рекомендовано зняти, 
дане питання вже було розглянуто.
Голосували: «за» – 22, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

14. Відновити та нанести вод-
ний об’єкт на території парку ім. 
Т. Г. Шевченка із деталізацією 
всього парку.

Комісією рекомендовано зняти, 
дане питання враховано.
Голосували: «за» – 22, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

15. Передбачити територію, на 
яку розроблений ДПТ централь-
ної частини міста з парком Пе-
ремоги між вул. Білогородською 
та вул. Хрещатик в м. Боярка під 
рекреаційну зону та створення 
адміністративного центру, даний 
ДПТ обмежує інтереси громади 
та не вирішує майбутню перспек-
тиву центру об’єднаної громади.

Комісією рекомендовано зняти 
у зв’язку із тим, що питання по про-
екту ДПТ будуть розглянуті на за-
сіданні погоджувальної комісії по 
вищезазначеному ДПТ.
Голосували: «за» – 21, «проти» – 1, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

Продовження на стор. 8

Продовження зі стор. 6
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16. Значний приріст населен-
ня міста з 35,59 тис. осіб до 55 тис. 
осіб погіршить умови, комфорт-
ність проживання існуючого на-
селення і новозаселених містян 
при недостатньому розвитку ін-
женерно-транспортної та соціаль-
ної інфраструктури міста, забез-
печеність населення озелененими 
територіями загального користу-
вання, яка значно нижче норма-
тивного показника.

Комісією рекомендовано зня-
ти дане питання у зв’язку із тим, що 
проектом містобудівної документації 
враховуються пріоритетні напрямки 
розвитку міста, його перспективна пла-
нувальна структура та функціональне 
зонування, перспективна чисельність 
населення, аналізується загальний 
стан довкілля, фактори, що його фор-
мують, вдосконалення транспортної та 
інженерної інфраструктури міста.
Голосували: «за» – 20, «проти» – 0, 
«утримались» – 2.
Рішення прийнято.

17. У зв’язку із перевантажен-
ням навчальних закладів міста, 
передбачити необхідне будівни-
цтво дитячих садків, спортивних 
майданчиків.

Комісією рекомендовано зняти, 
дане питання вже було розглянуто.
Голосували: «за» – 22, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

18. Передбачити розміщення 
автогаражних кооперативів для 
перенесення самочинно встанов-
лених гаражів.

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку із тим, що 
по території міста передбачаються 
місця для розміщення постійного 
зберігання автотранспортних засо-
бів та будівництво багатоповерхо-
вого паркінгу з метою перенесення 
самочинно встановлених гаражів.
Голосували: «за» – 22, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

19. Нанести прибережну за-
хисну смуги в проекті генплану.

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку із тим, що 
проектом містобудівної документа-
ції передбачається нанесення при-
бережної захисної смуги.
Голосували: «за» – 22, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

20. Відобразити існуючу тра-
су для мотокросу біля території 
очисних споруд.

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку із відсут-
ністю правовстановлюючих доку-
ментів на земельну ділянку, якою 
користується існуючий мотокрос.
Голосували: «за» – 20, «проти» – 1, 
«утримались» – 1.
Рішення прийнято.

21. Заперечення розміщення 
гаражів у захисній смузі залізниці.

Комісією рекомендовано зняти, 
дане питання враховано.
Голосували: «за» – 22, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

22. Врахувати основні на-
прямки в проекті генплану, а 
саме: транспорт, освіта, рекреа-
ція та робота без зосередження на 
житлову забудову.

Комісією рекомендовано зняти, 
дане питання враховано.
Голосували: «за» – 22, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

23. Створення загальномісь-
кого центру як поліфункціо-
нальної системи, яка має такі 
функції: управління; громад-
ську, ділову, культурно-освіт-
ню й культурно-видовищну ді-
яльність; торгівлю; громадське 
харчування, побутове й кому-
нальне обслуговування; зв’язок, 
транспорт, житло, відпочинок, 
туризм, згідно з ДБН 360-92 із 
нормативом 5-8 кв м/люд.

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку із тим, що в 
проекті містобудівної документації 
враховані проектні рішення ДПТ 
центральної частини міста з пар-
ком Перемоги між вул. Білогород-
ською та вул. Хрещатик.
Голосували: «за» – 18, «проти» – 1, 
«утримались» – 3.
Рішення прийнято.

24. Створення погоджуваль-
ної комісії із фахівців професіо-
налів, які б скорегували технічне 
завдання з перспективним бачен-
ням на планування та забудову 
міста.

Комісією рекомендовано зня-
ти дане питання у зв’язку із тим, 
що склад погоджувальної комісії 
сформований відповідно до вимог 
чинного законодавства.
Голосували: «за» – 20, «проти» – 1, 
«утримались» – 1.
Рішення прийнято.

25. Використання вільних від 
забудови територій має бути дуже 
зважено розраховано.

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку із тим, що 
некоректно поставлене вищезазна-
чене питання.

Голосували: «за» – 21, «проти» – 0, 
«утримались» – 1.
Рішення прийнято.

26. На територіях, які визна-
чені під реконструкцію застаріло-
го житлового фонду, передбачити 
забудову громадського та вироб-
ничого призначення.

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку із тим, що 
території застарілого житлового 
фонду передбачені під реконструк-
цію.
Голосували: «за» – 22, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

27. Розташування м. Боярка 
до межі м. Києва 12 км.

Комісією зауважено, що в про-
екті була допущена технічна по-
милка, яка врахована. Рекомендо-
вано зняти дане питання.
Голосували: «за» – 22, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

28. Не передбачено в проек-
ті генплану вул. Молодіжну як 
магістральну вулицю у зв’язку із 
недостатньою шириною даної 
вулиці, в проміжку між вул. Бі-
логородською та вул. Лінійною 
створюється затор.

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку із тим, що в 
проекті містобудівної документації 
вул. Молодіжна передбачена за ка-
тегорією вулиці як житлова.
Голосували: «за» – 20, «проти» – 0, 
«утримались» – 2.
Рішення прийнято.

29. У проекті вказано 3 варіан-
ти влаштування шляхопроводів 
через залізницю. Але абсолютно 
зрозуміло, що ця задавнена і дуже 
актуальна проблема на шляху 
створення єдиної планувальної 
структури міста не може бути 
вирішена без чіткої розробки і, 
головне, реального і найбільш 
економічно-технічно-соціально 
доцільного проекту шляхопрово-
ду через залізницю.

Комісією рекомендовано зняти, 
дане питання враховано.
Голосували: «за» – 22, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

30. По вулицях Сєдова, Моло-
діжній, Гоголя розташовані шко-
ли, дитячі садки, через інтенсив-
ний рух автотранспорту по даних 
вулицях передбачити проектом 
генплану варіанти розгрузки і пе-
ренаправлення автотранспортних 
потоків з метою безпеки дітей.

Комісією рекомендовано зняти, 
дане питання не відноситься до про-
екту містобудівної документації.

Голосували: «за» – 22, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

31. На території ДПТ, обме-
женої вул. Молодіжною, вул. Го-
голя, вул. Дежньова та вул. Буль-
варною в м. Боярка, передбачити 
соціальні об’єкти: дитячий садок, 
спортзал та інше.

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку із тим, що 
питання по ДПТ будуть розглянуті 
на засіданні погоджувальної комі-
сії по даному проекту.
Голосували: «за» – 22, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

32. Генеральним планом міста 
запропонувати винос території 
лікувальних закладів з відкритою 
формою туберкульозу.

Комісією рекомендовано зняти, 
дане питання враховано.
Голосували: «за» – 22, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

33. Передбачити будівництво 
готелю на стадіоні.

Комісією рекомендовано зняти, 
дане питання було розглянуто.
Голосували: «за» – 22, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

34. Визначитись із під’їздами 
до дорожньо-транспортних вуз-
лів, які передбачені регіональни-
ми схемами району та області.

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку із тим, що в 
проекті містобудівної документації 
враховані проектні рішення схем 
планування території Київської 
області та Києво-Святошинського 
району.
Голосували: «за» – 22, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

35. Визначитись із функціо-
нальним призначенням кінотеа-
трів «Космос» та ім. Островського.

Комісією рекомендовано зняти, 
дане питання враховано.
Голосували: «за» – 22, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

36. Вирішення питання сміт-
тєпереробного заводу.

Комісією рекомендовано винес-
ти дане питання такого змісту, вра-
хувати в проекті містобудівної доку-
ментації територію під розміщення 
сміттєсортувальної станції.
Голосували: «за» – 22, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

37. Передбачити паркінг на 
території автогаражного коопера-
тиву «Берізка».

Комісією рекомендовано зняти, 
дане питання враховано.
Голосували: «за» – 22, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

38. Необхідно скоротити та 
обмежити проїзд транспорту че-
рез місто Боярку.

Комісією рекомендовано зняти, 
дане питання враховано.
Голосували: «за» – 22, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

39. Розглянути питання щодо 
запланованої побудови сміттєпе-
реробного підприємства в с. Та-
расівка, так як є певна санітарна 
зона при побудові певних підпри-
ємств, чи можемо ми вплинути на 
таке рішення.

Комісією рекомендовано зня-
ти, дане питання не відноситься до 
проекту містобудівної документа-
ції.
Голосували: «за» – 22, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

40. Виключити територію, яка 
знаходиться між вулицею Ново-
богданівською та Лісодослідною 
станцією із проекту генерального 
плану.

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку із тим, що 
територія в проекті містобудівної 
документації визначена як терито-
рія зелених насаджень загального 
користування.
Голосували: «за» – 20, «проти» – 0, 
«утримались» – 2.
Рішення прийнято.

41. Передбачити по вул.                       
І. Франка, 101 нежитлову забудову.

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання, у зв’язку з тим, що 
вищезазначена територія передба-
чена під громадську забудову.
Голосували: «за» – 22, «проти» – 0, 
«утримались» – 0.
Рішення прийнято.

42. Доопрацювати проект ге-
нерального плану та повторно 
розглянути на громадських слу-
ханнях.

Комісією рекомендовано зняти 
дане питання у зв’язку з тим, що 
всі можливі питання по містобудів-
ній документації були розглянуті та 
об’єктивно вирішені.
Голосували: «за» – 14, «проти» – 2, 
«утримались» – 6.
Рішення прийнято.
Голова погоджувальної комісії, 
міський голова                        О. О. Зарубін
Секретар погоджувальної комісії, 
начальник відділу містобудування, 
архітектури та землевпорядкування – 
головний архітектор            А. О. Романюк

Продовження зі стор.7

Про внесення змін до персональ-
ного складу виконавчого комітету Бо-
ярської міської ради

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 26, 42 
та 51 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», розгля-
нувши заяву голови депутатської 
фракції партії «Блок Петра Поро-
шенка «Солідарність» у Боярській 
міській раді Слободюка О. М. – ,

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

чергова 22 сесія
РІШЕННЯ № 22/705

від 6 грудня 2016 року       м. Боярка

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

ного складу виконавчого комітету 
Боярської міської ради, а саме: ви-
ключити з персонального складу 
виконавчого комітету Боярської 
міської ради Гедульянова Вадима 
Едуардовича та включити до персо-
нального складу виконавчого комі-
тету Боярської міської ради Котова 
Іллю Вікторовича.

2. Контроль за виконанням 
рішення покласти на керуючого 
справами виконавчого комітету Бо-
ярської міської ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                      О. О. ЗАРУБІН

Про звільнення від сплати зе-
мельного податку на території                         
м. Боярка у 2017 році

Керуючись п. 28 ст. 26 Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні», відповідно до пунктів 284.1, 284.2                 
ст. 284 Податкового кодексу України, –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

чергова 22 сесія
РІШЕННЯ № 22/656

від 06 грудня 2016 року     м. Боярка

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Встановити додаткові піль-

ги зі сплати земельного податку, 
звільнивши на 2017 рік комунальні 
підприємства, засновником яких 
є Боярська міська рада, від сплати 
земельного податку.

2. Це рішення набирає чинності 
з 1 січня 2017 року.

3. Зобов’язати комунальні під-
приємства використати кошти із 
земельного податку на оформлення 
права власності чи права користу-
вання земельних ділянок та благо-

Про перейменування вулиці Лінія 17 
та провулка Вокзального в м. Боярка

Керуючись п. 20, ч. 3, ст. 42 За-
кону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Законом 
України «Про присвоєння юридич-
ним особам та об’єктам права влас-
ності імен (псевдонімів) фізичних 
осіб, ювілейних та святкових дат, 
назв і дат історичних подій», По-
рядком проведення громадського 
обговорення під час розгляду пи-
тань про присвоєння юридичним 
особам та об’єктам права власнос-
ті, які за ними закріплені, об’єктам 
права власності, які належать фі-
зичним особам, імен (псевдонімів) 
фізичних осіб, ювілейних та святко-
вих дат, назв і дат історичних подій, 
затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 24.10.2012 р.                                                                                               
№ 989, Протоколом засідання 
комісії з питань перейменування 
або присвоєння назв вулицям, про-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

чергова 22 сесія
РІШЕННЯ № 22/699

від 06 грудня 2016 року   м. Боярка

вулкам, тупикам, площам, паркам, 
скверам, проїздам, майданам в          
м. Боярка від 31.10.2016 р. № 3, –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Перейменувати вулицю Лінія 

17 на вулицю Дмитра Годзенка (ско-
рочена назва: вул. Д. Годзенка) в           
м. Боярка.

2. Перейменувати провулок 
Вокзальний на провулок Ігоря                  
Бачинського (скорочена назва: 

пров. І. Бачинського) в м. Боярка.
3. Доручити виконавчому комі-

тету Боярської міської ради зверну-
тись з клопотанням до Державного 
підприємства «Національні інфор-
маційні системи» про внесення до 
словників Державного реєстру ре-
чових прав на нерухоме майно пе-
рейменовані вулиці в м. Боярка.

4. Доручити виконавчому ко-
мітету Боярської міської ради по-
відомити всі відповідні державні 
установи Києво-Святошинського 
району, які знаходяться на терито-
рії міста про прийняте рішення.

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

Про затвердження Порядку при-
єднання об’єктів до систем центра-
лізованого водопостачання та водо-
відведення на території міста Боярка 

Керуючись ст. 144 Конституції 
України, Законами України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», 
«Про засади державної регулятор-

ної політики у сфері господарської 
діяльності», «Про забезпечення са-
нітарного та епідемічного благопо-
луччя населення», «Про питну воду 
та питне водопостачання», «Про 
охорону навколишнього природ-
ного середовища», «Про охорону 
праці», «Про житлово-комунальні 
послуги», з метою удосконалення 
правових та економічних засад ді-
яльності у сфері користування сис-
темами централізованого водопос-
тачання та водовідведення в місті 
Боярка, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІI СКЛИКАННЯ

Чергова 22 сесія
РІШЕННЯ № 22/650

від 06 грудня 2016 року     м. Боярка 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок при-

єднання об’єктів до систем цен-
тралізованого водопостачання та 
водовідведення на території міста 
Боярка (з Порядком можна озна-
йомитися на сайті www.boyarka-
inform.com). 

2. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на заступ-
ника міського голови за відповід-
ним напрямком.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                        О.О. ЗАРУБІН

устрій прилеглих територій.
4. Контроль за виконанням да-

ного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань стра-
тегічного сталого розвитку, місто-
будування, архітектури, організації 
публічного простору, земельних 
відносин, охорони навколишнього 
середовища, зеленого будівництва 
та рекреаційних зон Боярської 
міської ради.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                      О.О. ЗАРУБІН 

Про затвердження Положення про 
центр надання адміністративних послуг, 
Регламенту центру надання адміністратив-
них послуг, чисельності та структури відділу 
«Центр надання адміністративних послуг»

З метою запровадження сучас-
них форм надання адміністратив-
них послуг, відповідно до Закону 
України «Про адміністративні по-
слуги», постанови Кабінету Міні-
стрів України від 20.02.2013 року      
№ 118 «Про затвердження Примір-
ного положення про центр надання 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

чергова 22сесія
РІШЕННЯ № 22/654

від 06 грудня 2016  року   м. Боярка

адміністративних послуг», постано-
ви Кабінету Міністрів України від 
01.08.2013 року № 588 «Про затвер-
дження Примірного регламенту 
центру надання адміністративних 
послуг», рішення міської ради від 
09.06.2016 р. № 12/359 «Про утво-
рення центру надання адміністра-
тивних послуг», керуючись пп. 5 п. 1 
ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про центр 

надання адміністративних послуг. 
2. Затвердити Регламент центру 

надання адміністративних послуг (з 
Положенням та Регламентом мож-
на охнайомитися на сайті Боярської 
міської ради www.boyarka-inform.com).

3. Затвердити чисельність та струк-
туру відділу – Центр надання адміні-
стративних послуг, а саме:

• начальник центру надання 
адміністративних послуг — адміні-
стратор  — 1 шт.од.;  

• головний спеціаліст центру 
надання адміністративних послуг - 
адміністратор — 2 шт.од. 

4. Внести відповідні зміни до 
структури апарату міської ради і 
виконавчого комітету та загальної 
чисельності апарату міської ради і 
виконавчого комітету.

5. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на керуючо-
го справами виконавчого комітету.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                      О. О. ЗАРУБІН

ОФІЦІЙНО
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Про надання згоди на прийняття 
до комунальної власності територі-
альної громади м. Боярка квартир, 
які обліковуються на балансі Пу-
блічного акціонерного товариства                
«УКРТРАНСГАЗ» (філія ВРТП 

«УКРГАЗЕНЕРГОСЕРВІС»)
Керуючись Законами Украї-

ни «Про місцеве самоврядування 
в Україні», «Про передачу об’єктів 
права державної та комунальної 
власності», Постановою Кабінету 
Міністрів України від 21.09.1998 
№1482 «Про передачу об’єктів 
права державної та комунальної 
власності», розглянувши звернення 
директора філії ВРТП «УКРГАЗ-
ЕНЕРГОСЕРВІС» ПАТ «УКРТРАН-
СГАЗ» Флюнта Р. О. від 21.10.2016 р. 
№ 2943/11, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІI СКЛИКАННЯ 

чергова 22 сесія
РІШЕННЯ № 22/703

від 06 грудня 2016 року   м. Боярка

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Надати згоду на прийняття 

до комунальної власності територі-
альної громади м. Боярка квартир, 
які обліковуються на балансі філії 
ВРТП «УКРГАЗЕНЕРГОСЕРВІС» 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» та знахо-
дяться за адресами:

• вул. Лінійна, 30, кв. 71, м. Боярка;
• вул. Білогородська, 45, кв. 110, м. Боярка;
• вул. Соборності, 53-а, кв. 41, м. Боярка; 
• вул. Пушкіна, 1, кв. 73, м. Боярка;
• вул. Дежньова, 5, кв. 33, м. Боярка. 

2. Доручити виконавчому комі-
тету створити та затвердити комісію 
з передачі до комунальної власності 
вказаних квартир.

3. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на заступ-
ника міського голови згідно з роз-
поділом обов’язків та на Постійну 
депутатську комісію з питань жит-
лово-комунального господарства, 
енергозбереження, благоустрою 
міста.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                       О.О. ЗАРУБІН

Про затвердження Правил ко-
ристування та Правил технічної екс-
плуатації систем централізованого 
водопостачання  та водовідведення 
у м. Боярка

Керуючись ст. 144 Конституції 
України, Законами України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», 
«Про засади державної регулятор-
ної політики у сфері господарської 
діяльності», «Про забезпечення са-
нітарного та епідемічного благопо-
луччя населення», «Про питну воду 
та питне водопостачання», «Про 
охорону навколишнього природ-
ного середовища», «Про охорону 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІI СКЛИКАННЯ

чергова 22 сесія
РІШЕННЯ № 22/651

від 6 грудня 2016 року    м. Боярка 

праці», «Про житлово-комунальні 
послуги», з метою удосконалення 
правових та економічних засад ді-
яльності у сфері користування сис-
темами централізованого водопос-
тачання та водовідведення в місті 
Боярка, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Правила користу-

вання системами централізованого 
водопостачання та водовідведення 
в місті Боярка (з Правилами можна 
ознайомитися на сайті: 

www.boyarka-inform.com). 
2. Затвердити Правила технічної 

експлуатації систем водопостачан-
ня та водовідведення комунального 
підприємства «Боярка-Водоканал».

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

Про затвердження Порядку ви-
значення обсягів пайової участі 
власників тимчасових споруд тор-
говельного, побутового, соціально-
культурного чи іншого призначення 
в утриманні об’єктів благоустрою на 
території м. Боярка

Відповідно до ст. 33 Закону 
України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», п. 10 ч. 2 ст. 10 
Закону України «Про благоустрій 
населених пунктів», наказу Мі-
ністерства регіонального розви-
тку, будівництва та житлово-кому-
нального господарства України від 
21.10.2011 р. № 244 «Про затвер-
дження порядку розміщення тим-
часових споруд для провадження 
підприємницької діяльності», нака-
зу Міністерства регіонального роз-
витку, будівництва та житлово-ко-
мунального господарства України 
від 12.11.2013 р. № 537 «Про затвер-
дження Типового договору щодо 
пайової участі в утриманні об’єкта 
благоустрою», зареєстровано в Мі-
ністерстві юстиції України 6 грудня 
2013 р. за № 2073/24605 Правилами 
благоустрою території міста Боярка, 
затверджених рішенням 14 сесії VI 
скликання Боярської міської ради 
від 24.11.2011 р. № 14/701, –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок ви-

значення обсягів пайової участі 
власників тимчасових споруд тор-
говельного, побутового, соціаль-
но-культурного чи іншого при-
значення в утриманні об’єктів 
благоустрою на території міста Бо-
ярка (з документом можна ознайо-
митися на сайті Боярської міської 
ради www.boyarka-inform.com).

2. Доручити виконавчому ко-
мітету укладати договори щодо 
пайової участі в утриманні об’єкта 
благоустрою.

3. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань жит-
лово-комунального господарства, 
енергозбереження та благоустрою 
міста.
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                О.О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ  

чергова 22 сесія
РІШЕННЯ № 22/657

від 06.12. 2016 року     м. Боярка

Про передачу в оренду нерухомо-
го (індивідуально визначеного) майна 
територіальної громади поза конкур-
сом за адресою: м. Боярка, вул. Біло-
городська, 23-б

Керуючись п. 14 ст. 69 Бюджет-
ного  Кодексу України, ст. 26, 60 
Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», Законом 
України від 23.12.97 р. № 768/97-
вр «Про оренду державного і ко-
мунального майна», ст. 19 Закону 
України «Про участь громадян в 
охороні громадського порядку і дер-
жавного кордону», Методикою роз-
рахунку орендної плати за державне 
майно та пропозиції її розподілу, за-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

чергова 22 сесія
РІШЕННЯ № 22/649

від 06  грудня 2016 року   м. Боярка

твердженою постановою Кабінету 
Міністрів України від 04.10.1995 р. 
№ 786, Положенням про порядок 
передачі в оренду майна комуналь-
ної власності територіальної гро-
мади міста Боярка, затвердженним 
рішенням сесії Боярської міської 
ради від 06.04.2012 р. № 18/878, роз-
глянувши заяву начальника штабу 
ГФ «Боярський міський патруль» 
Макарова В. Г., що здійснює та 
сприяє наведенню громадського по-
рядку в місті Боярка, та враховуючи 
висновки постійно діючих комісій: 
з питань житлово–комунального 
господарства, енергозбереження, 
благоустрію міста, комунальної 
власності від 01 грудня 2016 року    
№ 26; з питань реалізації регулятор-
ної політики у сфері господарської 
діяльності, фінансів, бюджету, со-
ціально-економічного розвитку від 
02 грудня 2016 року № 21, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на укладання 

договору оренди нерухомого (індиві-
дуально визначеного) майна терито-
ріальної громади м. Боярка з ГФ «Бо-
ярський міський патруль» за адресою: 
м. Боярка, вул. Білогородська, 23-б.

2. Встановити розмір річної 
орендної плати за оренду нерухомо-
го майна для ГФ «Боярський місь-
кий патруль» в сумі 1,20 грн. у рік з 
урахуванням ПДВ.

3. Доручити міському голові 
укласти договір між Боярською місь-
кою радою та ГФ «Боярський міський 
патруль» строком на 2 роки 11 місяців. 

4. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на відділ 
фінансів, економічного розвитку та 
торгівлі виконавчого комітету Бояр-
ської міської ради та профільні депу-
татські комісії.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                      О.О. ЗАРУБІН

Про реорганізацію відділу місто-
будування, архітектури, та землевпо-
рядкування

Керуючись ст. 26, 54 Закону 
України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Реорганізувати відділ місто-

будування, архітектури та землев-
порядкування шляхом:

• утворення відділу містобудуван-

ня та архітектури у складі 2 шт. од., а 
саме: начальника відділу – головного 
архітектора, головного спеціаліста –
архітектора;

• утворення відділу землевпо-
рядкування та кадастру у складі                         
3 шт. од., а саме: начальника відділу, 
головного спеціаліста-землевпоряд-
ника – 2 шт. од.

2. Затвердити Положення про 
відділ містобудування та архітекту-
ри виконавчого комітету Боярської 
міської ради (можна ознайомитися 
на сайті www.boyarka-inform.com).

3. Затвердити Положення 
про відділ землевпорядкування 
та кадастру виконавчого ко-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

чергова 22 сесія
РІШЕННЯ №22/655

від 06 грудня 2016  року   м. Боярка

мітету Боярської міської ради 
(можна ознайомитися на сайті 
www.boyarka-inform.com)

4. Внести відповідні зміни до 
структури апарату міської ради і 
виконавчого комітету, загальної 
чисельності апарату міської ради та 
виконавчого комітету міської ради.

5. Провести упорядкування 
структури апарату міської ради та 
виконавчого комітету з врахуван-
ням даного рішення.

6. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на керуючо-
го справами виконавчого комітету.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА            О. О. ЗАРУБІН

Про затвердження звіту про вико-
нання міського бюджету  за 9 місяців 
2016 року.

Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26, пп. 4            
п. а) ст. 28 Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Україні», відпо-
відно до Бюджетного Кодексу України, 
постанов Кабінету Міністрів України 
від 28.02.02 р. № 228 «Про затвер-
дження порядку складання, розгляду, 
затвердження та основних вимог до 
виконання кошторисів бюджетних 
установ» (зі змінами), заслухавши ін-
формацію про виконання міського бю-
джету за 9 місяців 2016 року, та врахо-
вуючи висновок постійної депутатської 
комісії з питань реалізації державної 
регуляторної політики у сфері госпо-
дарської діяльності, фінансів, бюджету, 
соціально-економічного розвитку, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання 

міського бюджету за 9 місяців 2016 р. 
по доходах у сумі 62 601,6 тис. грн., а 
саме: загальний фонд – 58 226,4 тис. 
грн., у т. числі субвенція з районного 
бюджету на утримання дошкільних та 
клубних закладів – 22 284,4 тис. грн., 
спеціальний фонд – 4 375,2 тис. грн., 
у т. ч. бюджет розвитку м. Боярка –         
2 142,6 тис. грн. (з них субвенція з ра-
йонного бюджету – 2 090,5 тис. грн.);  

по видатках у сумі                                                                                                       
51 370,3 тис. грн., у т. ч. загаль-
ний фонд – 38 030,3 тис. грн., у 
т. ч. за рахунок субвенції з район-
ного бюджету на утримання до-
шкільних та клубних закладів – 16 
876,9 тис. грн. та спеціальний 
фонд – 13 340,0 тис. грн., у т. ч. з 
бюджету розвитку м. Боярка –                                                                                                           
11 503,6 тис. грн. (з них суб-
венція з районного бюджету –                                                                                                                                       
2 090,5 тис. грн.) 

2. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на постій-
ну депутатську комісію з  питань 
реалізації державної регуляторної 
політики у сфері господарської ді-
яльності, фінансів, бюджету, соці-
ально-економічного розвитку.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                      О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ

чергова 22 сесія
РІШЕННЯ № 22/645

від  06 грудня  2016 року   м. Боярка

ДОДАТОК 1
до рішення сесії Боярської міської ради 

VІІ скликання від 06.12.2016 № 22/645
Звіт про виконання бюджету міс-

та Боярка за 9 місяців 2016 р.
ДОХОДИ

Доходи місцевого бюджету в 
2016 році формуються з врахуван-
ням змін до Бюджетного та Подат-
кового кодексів України. 

Податок на доходи фізичних 
осіб, який до 2015 року був най-
вагомішим джерелом наповнення 
міського бюджету, згідно зі зміна-
ми, до бюджету міста в 2016 році не 
надходить. 

Одним із основних джерел на-
повнення загального фонду місько-
го бюджету є:

• єдиний податок з юридичних 
та фізичних осіб;

• податок на майно, який відпо-
відно до внесених змін включає: по-
даток на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, плату за зем-
лю та транспортний податок;

• адміністративні збори за на-
дання адміністративних послуг та 
державного мита.

Доходи загального фонду місь-
кого бюджету, які формуються за 
рахунок власних і закріплених за-
гальнодержавних податків і зборів, 
субвенції з районного бюджету на 
утримання дошкільних та клубних 
закладів, виконані у сумі 58 226,4 тис. 
грн., що становить 105,4 % до плано-
вих показників за 9 місяців 2016 року 
(план 55 245,6 тис. грн. за 9 місяців 
2016 року), в. т. ч. субвенція з район-
ного бюджету на утримання дошкіль-
них та клубних закладів – 22 284,4 
тис. грн.(план 22 284,4 тис. грн.).

Найбільшим джерелом власних 
та закріплених доходів міського 
бюджету в 2016 році є місцеві по-
датки (єдиний податок та податок 
на майно), що формують майже 77 % 
доходів загального фонду міського 
бюджету.

Вагомим джерелом наповнення 
міського бюджету є єдиний пода-
ток з фізичних осіб, на долю якого 
припадає 40,0 % доходів загального 
фонду – 14 451,4 тис. грн.(9 147,1 
тис. грн. за 9 місяців 2015 року). 

Податку на майно  надійшло         
11 294,3 тис. грн. (8 735,1 тис. грн. за 
9 місяців 2015 року).

Неподаткові надходження за 
звітний період отримані в сумі 4 
370,4 тис. грн. (за відповідний пері-
од 2015 року – 3 258,9 тис. грн.). 

Значне збільшення за рахунок 
надходжень плати за надання адмі-
ністративних послуг – за 9 місяців 
2016 року надійшло 1 429,4 тис. грн. 
(1 002,6 тис. грн. за відповідний пе-
ріод 2015 року). 

Надходження від державно-
го мита становить 1 884,1 тис. грн.                 
(1 456,2 тис. грн. за відповідний пе-
ріод в 2015 році).

За 9 місяців 2016 року надійшло 
4 375,2 тис. грн. до спеціального 
фонду міського бюджету. 

До спеціального фонду місько-
го бюджету за 9 місяців 2016 року 
надійшло 4 375,2 тис. грн. 

Податкові надходження до 
спеціального фонду становлять                      
27,4 тис. грн.  

Неподаткові (власні) надхо-
дження до спеціального фонду, які 
формуються за рахунок надходжень 
від батьківської плати за харчуван-
ня та платних послуг будинку куль-
тури, становлять 2 168,7 тис. грн.

Надходження до бюджету роз-
витку м. Боярка – 2 142,6 тис. грн., з 
них пайові внески на розвиток інф-
раструктури міста – 52,1 тис. грн., 
субвенція з районного бюджету –             
2 090,5 тис. грн.

Надходженя коштів від відшко-
дування втрат с/г виробництва – 
36,5 тис. грн.

Всього доходи міського бюдже-
ту за 9 місяців 2016 р. становлять                     
62 601,6 тис. грн. 
ВИДАТКИ

Видатки загального фонду місь-
кого бюджету за 9 місяців 2016 року 
склали 38 030,3 тис. грн. 

Фінансування ДНЗ міста та Бу-
динку культури в 2016 році здійсню-
ється за рахунок коштів субвенції з 
районного бюджету на утримання 
дошкільних та клубних закладів.

Із загальної суми субвенції на 
виплату заробітної плати для ДНЗ 
було витрачено 16 006,5 тис. грн., на 
оплату енергоносіїв та комунальних 
послуг – 1 959,8 тис. грн. та харчу-
вання – 1 594,7 тис. грн.  

Із загальної суми субвенції на 
виплату заробітної плати для Бу-
динку культури було витрачено 
628,2 тис. грн., на оплату енер-
гоносіїв та комунальних послуг –                 
105,7 тис. грн. 

Видатки на забезпечення функ-
ціонування органів місцевого само-
врядування склали 50 715,5 тис. грн. 

На виконання програми розви-
тку культури –338,9 тис. грн.

На виконання програми по 
соціальному захисту населення –                    
1 015,6 тис. грн.

Дотація КП «Боярка-Водо-
канал» на оплату електроенергії –                                             
4 819,9 тис.грн. 

Видатки спеціального фонду місь-
кого бюджету за 9 місяців 2016 року 
становлять 13 340,0 тис. грн., з них:

1 849,3 тис. грн. – харчування дітей у ДНЗ;
4 477,4 тис. грн. – видатки по бюджету 

розвитку, а саме:
86,0 тис.грн. – придбання оргтехніки 

для потреб виконкому;
114,8 тис. грн. – капітальні трансфер-

ти КП «БГВУЖКГ» на капітальний ре-
монт даху за адресою: вул. Гоголя, 78

689,5 тис. грн. – капітальні транс-
ферти КП «БГВУЖКГ» на виготовлення 
проекту по капітальному ремонту ліфта за 
адресою: вул. Сєдова, 9

247,8 тис. грн. – капітальні трансфер-
ти КП «БГВУЖКГ» на проектні роботи 
по капітальному будівництву освітлення в 
парку ім. Шевченка в м. Боярка;

24,8 тис. грн. – будівництво спортивно-
го майданчика за адресою: вул. Лінійна, 28;

109,5 тис. грн. – капітальний ремонт 
покрівлі по вул. Є. Коновальця, 23;

267,6 тис. грн. – капітальний ремонт 
покрівлі по вул. Є. Коновальця, 26;

222,9 тис. грн. – придбання автомобі-
ля «Ланос-Пікап»;

239,0 тис. грн. – придбання атракціо-
нів для майданчиків дитячих – 10 одиниць;

890,0 тис. грн. – придбання екскава-
тора AVANT;

42,7 тис. грн. – проведення технічного 
стану житлових будинків по вул. Білого-
родській, 25, 27, 41;

16,6 тис. грн. – виготовлення проекту 
капітального ремонту тепломережі по вул.
Білогородській, 27;

41,1 тис. грн. – реконструкція систе-
ми газопостачання за адресою: вул. Черни-
шевського, 2;

375,5 тис. грн. – капітальний ремонт 
тепломережі та кабелю по вул. Сєдова, 13;

170,00 тис. грн. – субвенція з район-
ного бюджету;

39,5 тис. грн. – капітальний ремонт 
цоколю фундаменту по вул. Гоголя, 58;

106,1 тис. грн. – проекти дорожнього 
руху в місті Боярка;

2 622,0 тис. грн. – придбання екскава-
тора для потреб КП «БГВУЖКГ»; 

156,7 тис. грн. – виготовлення проекту 
встановлення меж міста.

Всього видатки міського бюдже-
ту за 9 місяців  2016 року разом скла-
ли 51 370,3 тис. грн.
Начальник відділу фінансів, економічного 
розвитку та торгівлі                 Н. І. Мусієнко 

Про розірвання договору оренди 
нерухомого (індивідуально визначе-
ного) майна територіальної громади             
м. Боярка від 05.09.2014 №6А ГФ 
«Боярська варта»(м. Боярка, вул.Біло-
городська, 23 Б)

Керуючись п. 14 ст. 69 Бюджет-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

Чергова 22 сесія
РІШЕННЯ № 22/648

від  06  грудня 2016 року   м. Боярка

ного Кодексу України, ст. 26, 60 
Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», Законом 
України від 23.12.97 № 768/97-вр 
«Про оренду державного і кому-
нального майна», Положенням про 
порядок передачі в оренду майна 
комунальної власності територі-
альної громади міста Боярка, за-
твердженним рішенням сесії Бо-
ярської міської ради від 06.04.2012                          
№ 18/878, та враховуючи заяву на-
чальника штабу ГФ «Боярська вар-
та» Новохацького О. О., – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Розірвати договір нерухомого 

(індивідуально визначеного) майна 
територіальної громади м. Боярка від 
05.09.2014 р. № 6А між Боярською 
міською радою та ГФ «Боярська вар-
та» за адресою: м. Боярка, вул. Біло-
городська, 23-б за взаємною згодою. 

2. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на відділ фінансів, 
економічного розвитку та торгівлі ви-
конавчого комітету Боярської міської 
ради та профільну депутатську комісію.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                       О. О. ЗАРУБІН

ОФІЦІЙНО
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3 грудня, у Міжнародний день 
інвалідів, що відзначається в 
світі з 1992 року за резолюцією 
Генеральної Асамблеї ООН, у Бу-
динку культури з ініціативи Бо-
ярської міської ради відбулися 
також урочистості. 

На зустріч зібралися пред-
ставники ветеранських орга-
нізацій, у складі яких у силу 
віку та колишніх бойових 
заслуг також багато людей з 
інвалідністю. 

Розпочавши захід, міський 
голова Олександр Зарубін наго-
лосив, що міська влада робить 
максимум зусиль, аби люди з 
інвалідністю не почувалися ві-
дірваними від основних заходів 
боярської громади, а заступник 
міського голови з соціальних 
питань Тетяна Кочкова подяку-
вала ветеранським організаціям 
за їхню громадську активність. 

Також були вручені Почес-

ні грамоти – Боярській місь-
кій організації ветеранів війни, 
праці та Збройних Сил (голо-
ва Лідія Хоменко); Боярській 
міській організації інвалідів ві-
йни, Збройних Сил та учасників 
бойових дій (голова Володимир 
Нурищенко); Києво-Свято-
шинської районної організації 
спілки ветеранів Афганістану 
(керівник Лариса Козленко) за 
активну життєву позицію, гро-
мадську діяльність, постійну 
участь у загальноміських захо-
дах, ініціативність, підтримку, 
допомогу і спільну співпрацю. 

Від імені своїх організацій 
виступили їх керівники, зокре-
ма, Лідія Хоменко побажала 
міцного здоров’я, незважаючи 
на всі життєві незгоди, затишку, 
миру й благополуччя кожній 
родині, а боярчанам-захисни-
кам рідної вітчизни на Сході — 
головне повернутись живими 

ДЕНЬ ІНВАЛІДА ВІДЗНАЧИЛИ ГРОМАДОЮ

30 листопада 2016 року в га-
лереї Арт Причалу, що на Подолі, 
відбулося нагородження най-
активніших волонтерів України 
Волонтерською премією Євро-
майдан SOS-2016. Серед нагоро-
джених – і наша землячка Юлія 
Апостолова.

30 листопада 2014 року гро-
мадські активісти та просто 
небайдужі люди створили іні-

ціативу Євромайдан SOS задля 
захисту прав тих, хто відстою-
вав демократичні цінності під 
час Революції Гідності. Вже 
третій рік поспіль Євромайдан 
SOS скликає волонтерів з усієї 
країни, щоб подякувати їм за 
жертовну працю на благо Бать-
ківщини.

Цього року на премію було 
номіновано вдвічі більше во-
лонтерів ніж торік – понад 100 
осіб, серед яких професійне 
журі обрало трьох переможців 
Премії.

Саме у ці дні Юлія Апос-
толова знову перебуває в зоні 
АТО. Серед подарунків для 
українських воїнів-захисників, 
які тримають бойові рубежі в 
районі селищ Золоте, Попас-
на, Тарамчук, – допомога від 
читачів та колективу Боярської 
міської бібліотеки для дорослих  
(завідуюча – Людмила Драчев-
ська), що по вул. Молодіжній, 
77. Вони передали волонтерам 
продукти харчування, засоби 
гігієни, теплі шкарпетки та ці-
каві книги. 

ЮЛІЯ АПОСТОЛОВА: «СЛУЖУ УКРАЇНІ»
й неушкодженими до рідного 
дому. 

Легендарний Володимир 
Нурищенко подякував міській 
владі за те, що вона виявляє 
велику турботу та не залишає 
без розгляду всі проблеми, які 
виникають у інвалідів й ветера-
нів, побажав меру Олександру 
Зарубіну не знижувати планки 
соціальної турботи про малоза-
хищених та знедолених містян. 

Виступаючи від імені воїнів-
інтернаціоналістів, Лариса Коз-
ленко подякувала сивочолим 
ветеранам за те, що ціною сво-
го життя й здоров’я здобували 
перемогу в різних війнах, тому 
лише у спільній співпраці місь-
кої влади з ветеранами можли-
ве покращення життя кожної 
людини з інвалідністю. Також 
пані Лариса подякувала керів-
нику Будинку культури Тетяні 
Івановій за те, що завжди надає 
свій заклад для ветеранських за-
ходів і наповнює його чудовою 
атмосферою.

Привітати гостей заходу 
прийшли студенти Київсько-
го національного університету 
культури і мистецтв, які нині 
проходять практику в нашому в 
Будинку культури – Ганна Кли-
менко, Настя Галагоза, Вла-
да Ятківська, Юля Козленко, 
Ольга Білошевич, а також юна 
боярчанка Тетяна Зузанська. 
Вони подарували присутнім 
справжній вінок українських 
сучасних пісень. 

Ольга Городня 

6 грудня у переддень відзна-
чення Дня місцевого самовря-
дування з ініціативи Асоціації 
міст України відбувся Всеукра-
їнський урок місцевого само-
врядування.  

Завдяки веб-формату про-
ведення, учасниками Всеукра-
їнського уроку, з-поміж 237 на-
вчальних закладів України, стали 
й учні 10 (6)-Б колегіального 
класу Боярського навчально-ви-
ховного комплексу «Колегіум – 
загальноосвітня школа І-ІІІ сту-
пенів № 3». А керувала їх роботою 
під час уроку вчитель інформати-
ки Світлана Потіха.

Низку питань учні підготу-
вали заздалегідь, інші форму-
лювали власне під час уроку. 
Веб-урок відбувся під голову-
ванням віце-прем’єр-міністра 

регіонального розвитку, будів-
ництва та ЖКГ Геннадія Зуб-
ка та за участі голови Комітету 
Верховної Ради України з пи-
тань державного будівництва, 
регіональної політики та міс-
цевого самоврядування Сергія 
Власенка й виконавчого ди-
ректора Асоціації міст України 
Мирослава Пітцика. 

ВІідсутність системного 
діалогу між державою та учня-
ми – саме таке ДОРОСЛЕ пи-
тання порушили старшоклас-
ники під час Всеукраїнського 
уроку місцевого самовряду-
вання. І ще безліч серйозних 
питань про реформи. Жага до 
змін та бажання брати участь 
у вирішенні питань освіти 
й того, що безпосередньо їх 
стосується, виразно читалися 
в очах у майбутніх лідерів. 

ВЧИМОСЯ САМОВРЯДУВАННЮ

Ось і добіг кінця літератур-
но-музичний марафон п’ятого 
ювілейного Молодіжного мис-
тецького фестивалю імені Івана 
Коваленка-2016, який впродовж 
жовтня й листопада дарував бо-
ярчанам справжню естетичну 
насолоду споглядання за розкві-
том юних дарувань. 

За цей час були проведені 
конкурси: читців «Сила сло-
ва», вокальний конкурс «Осін-
ня пісня», конкурс гітаристів 
«Боярський Хрещатик» та Ін-
тернет-конкурс «Віршована 
мелодія». Переможцями стали 
десятки наших талановитих бо-
ярчан, жителів району та всієї 
України. Останнім потужним 
акордом прозвучав святковий 
завершальний гала-концерт 
Фестивалю. 

Хоча всі хвилювання й кон-
куренція залишились позаду, у 
залі панував напружено-свят-
ковий настрій. Це відчув і заслу-
жений артист України Віталій 
Свирид, який разом зі своїм ви-
хованцем, лауреатом конкурсу 
«Осіння пісня» Олексієм Бойкі-

нічем виконали пісню на слова 
Івана Коваленка «Гаї калинові». 
Відчувалася особлива прони-
кливість у голосі Віталія Свири-
да, адже потім він розповів про 
те, як він ішов до створення цієї 
пісні, про своє зворушливе осо-
бисте знайомство з поетом-дис-
идентом. 

Пісні та вірші звучали зі сце-
ни щиро та натхненно, адже за 
ці місяці виконавці, їх виклада-
чі-наставники та організатори 
фестивалю стали справжніми 
партнерами. Дарували свою 
творчість зі сцени й лауреати 
попередніх років. Та це лише 
видима частина айсберга, по-
заяк ще численніша «група під-
тримки» була ніби за кулісами 
заходу, проте без них він би не 
відбувся у своїй повній силі й 
красі. Тому свої призи та на-
городи отримали не лише юні 
дарування, але й заступник 
міського голови Тетяна Кочкова, 
голова правління громадської ор-
ганізації «Центр розвитку громад» 
Ангеліна Лахтадир, директор 
ЦТМ «Оберіг» Надія Скакодуб, 
заслужена артистка України, 

оперна співачка та голова журі 
вокального конкурсу «Осіння 
пісня» Інна Андріяш. Відзнаки 
також отримали: Олег Саліва-
нов – віце-президент Молодіж-
ного мистецького фестивалю 
імені Коваленка, професійний 
гітарист, композитор; Вікторія 
Жадько – заслужена артистка 
України, професор київсько-
го національного університету 
культури та мистецтв, голова 
журі конкурсу гітаристів «Бояр-
ський Хрещатик»; Євгенія Не-
питалюк – старший викладач 
кафедри режисури телебачення 
КНУТКТ ім. І. К. Карпенка-
Карого, телевізійний редактор, 
сценарист; Тетяна Кобзар, за-
служена артистка України, ак-
триса театру та кіно, радіо- й 
телеведуча, доцент кафедри 
сценічної мови КНУТКТ ім. 
І. К. Карпенка-Карого, голо-
ва журі конкурсу читців «Сила 
слова». І, звичайно, ж під гуч-
ні аплодисменти залу, відзна-
ку було вручено доньці поета, 
ідейному натхненнику й засно-
внику фестивалю – Марії Ки-
риленко. Вона подякувала всім 
за проведену грандіозну роботу 
в організації цього ювілейного 
Фестивалю й поділилася плана-
ми на майбутнє. 

П’ять років – це лише ста-
новлення дитини, її усвідомлен-
ня себе як особистості. Так само 
і наш боярський Молодіжний 
мистецький фестиваль імені Іва-
на Коваленка лише спинається 
на ноги, об’єднуючи небайдужих 
до дитячої творчості однодумців. 
Тож «великому кораблю — велике 
плавання» й досягнення нових не-
звіданих горизонтів!

Ольга Городня

ПЕРШУ ФЕСТИВАЛЬНУ П’ЯТИРІЧКУ – ПОДОЛАНО!

5 грудня в Центрі соціально-
психологічної реабілітації відбув-
ся Форум волонтерів «Волонтери 
різні – мета одна». 

Подібні зустрічі стали доб-
рою традицією Центру. Зокре-
ма, вже три роки поспіль ЦСПР 
збирає в цей день волонтерів, 
але кожного року – в різному 
форматі. Вимога одна: щоб всім 
було цікаво та затишно в тепло-
му родинному колі однодум-
ців. Бо саме в такій атмосфері 

приємно почути і сказати теплі 
щирі слова. 

У роботі Форуму взяли 
участь священик храму Пан-
телеймона Цілителя УПЦ             
о. Андрій та настоятель Свя-
то-Покровської парафії 
УАПЦ о. Дмитро.

Депутат Боярської міської 
ради Любов Лавріненко запро-
понувала розпочати збір мате-
ріалів до книги про волонтерів 
м. Боярки. 

ВОЛОНТЕРИ РІЗНІ – МЕТА ОДНА

МІСЬКЕ ЖИТТЯ
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16-20 листопада 2016 року 
у м. Барнабі (Канада) відбувся 
чемпіонат світу з тхеквондо ВТФ 
серед юніорів, у якому взяли 
участь 800 спортсменів зі 102 
країн світу. До складу збірної 
команди України увійшла наша 
землячка Дарина Бесспалова. 

У перший день змагань 
Даша зустрілася на килимі з ро-
сіянкою Кариною Ушаковою. 
Нашій землячці не вистачило 2 
бали для виходу у подальші зма-
гання.

Сувора статистика, на жаль, 
не відображає причин такої си-
туації. За лаштунками спортив-
ної боротьби залишився факт 
халатності і недбальства з боку 
організаторів. Адже дівчинка 
вилетіла до Канади окремо від 
збірної. Без грошей і без су-
проводу. І це вже питання, яке 
лежить у зовсім іншій площині. 
Залишається лише здогадува-
тись, що пережила дитина та її 
батьки за той час. 

Член ГО «Спортивна гро-

НЕДИТЯЧЕ ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ЮНІОРА
мада Боярки» Євген Мецгер 
так прокоментував ситуацію: 
«Дуже прикро, що фінансовий 
бік підготовки талановитих 
спортсменів та їх участь у зма-
ганнях такого рівня практично 
повністю лягає на плечі батьків. 
Даша – дуже перспективна юна 
спортсменка. І залишається ди-
вуватись, як вона взагалі змогла 
вийти на поєдинок після стресу, 
пережитого нею в чужій країні, 
без грошей і без супроводу. І ми 
ще дивуємось, що наші спортс-
мени здобувають так мало пере-
мог на міжнародних змаганнях. 
Переконаний, що підтримка 
держави у питаннях розвитку 
спорту і, зокрема, дитячого та 
юнацького – вкрай важливий 
фактор. Воля до перемоги та 
постійні тренування у наших 
юних спортсменів на висоті. 
Бракує лише коштів». 

Даша Бесспалова – вихо-
ванка тренера Артема Про-
цуна (Києво-Святошинська 
ДЮСШ). А Боярка може пи-
шатися тим, що наші діти пред-

ставляють нашу країну на світо-
вому рівні.

Хочеться подякувати всім 
батькам і тренерам, які вносять 
свій внесок у спортивний розви-
ток дітей нашого міста і країни. 

Зичимо подальших перемог 
Дарині Бесспаловій і віримо, 
що це лише початок і наші діти 
ще не раз піднімуть прапор Бо-
ярки на світових п’єдесталах!

Незабутньою подією стала 
зустріч учнів 10-Б класу Бояр-
ського НВК «Колегіум – ЗОШ                     
№ 3», читачів міської бібліотеки 
для дорослих, що по вул. Моло-
діжній, 77, з поетесою-гуморист-
кою Любов’ю Осіпенко. Промо-
вистою була й назва зустрічі – «Для 
чого люди на землі».

МОРЕ ПОЗИТИВУ ВІД ЛЮБОВІ ОСІПЕНКО

Заряд позитиву та доброго 
настрою отримали усі: і гостя, і 
діти, і працівники бібліотеки, і 
навіть випадкові читачі, які на-
годились обміняти літературу. 

Любов Осіпенко – автор кіль-
кох книжок гумору та лірики, член 
громадської організації «Боярське 
Мистецьке Братство» – людина 

неординарна та цікава.
Діти одразу вловили дух 

вільного спілкування, тож за-
любки ставили запитання і з 
великим задоволенням слухали 
відповіді та вірші у виконанні 
автора. Випадкові читачі також 
потрапили під вплив цілющої 
аури пані Любові.

В останні роки в лікувальну 
практику активно впроваджують-
ся методи малоінвазивної хірургії, 
серед яких найбільш поширеною 
є лапароскопічна холецистекто-
мія (видалення жовчного міхура). 
Основною перевагою даної опе-
рації є поєднання низької трав-
матичності з підвищеною ради-
кальністю хірургічного впливу. 

Приємно констатувати, що 
Центральна районна лікарня 
Києво-Святошинського райо-
ну має значні здобутки в опа-
нуванні цим прогресивним ме-
тодом малоінвазійної хірургії з 
використанням лапароскопіч-
ної стійки. 

«У Центральній районній лі-
карні Києво-Святошинського 
району нею володіють хірурги: 
Володимир Зінченко, Андрій 
Вольський, Віталій Бондарець 
та я, – розповідає лікар-хірург 
Роман Королюк. – Своїм вчи-
телем ми вважаємо доктора ме-
дичних наук, професора Ярос-
лава Фелештинського. 

На відміну від традицій-
ного оперативного втручання 
з розрізанням всього живота, 
лапароскопічна холецистек-
томія дозволяє провести опе-

рацію за допомогою чотирьох 
маленьких надрізів завбіль-
шки 0,5-1 см. 

Впродовж попередніх років 
у нашій лікарні щороку відбува-
лося 8-10 подібних операцій. 

Влітку хірурги нашої лікар-
ні пройшли курси підвищен-
ня кваліфікації і нині активно 
взялися за виконання операцій 

з використанням лапароскопіч-
ної стійки.

Завдяки цьому в 2016 році 
нам вдалося суттєво збільшити 
кількість проведених лапарос-
копічних холецистектомій – вже 
проведено 30 таких операцій.

Окрім вже згаданих опе-
рацій на жовчному міхурі, об-
ладнання дозволяє виконувати   
діагностику, оперувати апенди-
цит тощо», – зауважив Роман 
Королюк.

До речі, на території Київ-
ської області лапароскопічна 
стійка є лише в кількох район-
них центрах. Тож ЦРЛ Киє-
во-Святошинського району 
пропонує пацієнтам – жите-
лям Боярки та Києво-Свя-
тошинського району – по-
справжньому прогресивний 
метод лікування.

МАЛОІНВАЗИВНА ХІРУРГІЯ 
ДОСТУПНА ЖИТЕЛЯМ РАЙОНУ

Подяка
Дуже часто про дітей відо-

мих батьків у народі говорять, 
що на них відпочиває природа.

Я, 78-річна боярчанка, нині 
не погоджуюсь з цим тверджен-
ням. Переконалась у цьому че-
рез випадок, що стався зі мною 
особисто. Маю на увазі хірурга 
Центральної районної лікарні 
Романа Королюка. Він – син, на 
жаль уже покійного хірурга із зо-
лотими руками Віталія Королю-
ка, людини, яка свою професійну 
майстерність присвятила пацієн-
там нашої лікарні.

Королюк молодший – Ро-
ман – також не пасе задніх. Він 
дуже уважний, оптимістичний, 
віртуоз своєї справи.

У цьому я змогла перекона-
тись, коли по швидкій потра-

пила до хірургічного відділення 
ЦРЛ. Питання стояло ради-
кально: життя чи смерть.

Мені було дуже страшно, але 
дізнавшись, хто оперуватиме, 
спокійно пішла до операційної, 
де й позбулася каменя не лише 
в жовчному міхурі, а й образно 
кажучи – в серці.

Звісно, без допомоги його 
відданих помічників і медсестер 
не обійшлося.

Вже за тиждень я поверну-
лася додому в хорошому стані й 
настрої.

Будьте завжди при здоров’ї, 
удачі, лікарю Романе Королюк 
і ваша команда.

З величезною повагою – 
Антоніна Мартинюк, 

староста хору «Надія»

30 листопада відбувся семінар 
«Побутові відходи у Києво-Свято-
шинському районі: стан справ і 
що з цим робити?». Захід огранізо-
вано ГО «Самопоміч» м. Боярка. 

У семінарі взяли участь 
представники комерційного 
підприємства, яке організувало 
роздільний збір сміття в с. Му-
зичі й за 5 місяців роботи ви-
йшло на рівень самоокупності.

На семінар були запрошені пред-
ставники всіх 26 сільських та селищ-
ної рад нашого району, відгукнулись 
на запрошення лише дві з них. 

Мета зустрічі – обговорити 
стан утилізації твердих побу-
тових відходів в районі та по-
дальші кроки з популяризації 
сортування сміття на етапі «від 
оселі до контейнера» як одного 
з етапів покращення ситуації, 
що склалася. 

Присутні були ознайомлені 
з обласною статистикою, яка 
доводить, що на сьогоднішній 
день існуючі полігони не здат-
ні прийняти той обсяг сміття, 
який «видає» область в цілому й 
Києво-Святошинський район 
зокрема. 

Були розглянуті успішні 
проекти роздільного збору від-
ходів, що вже впроваджені в 
Музичах та Бобриці.

ВИРІШИТИ «СМІТТЄВУ» ПРОБЛЕМУ

6 грудня в Києво-Святошинському 
центрі соціально-психологічної реабі-
літації населення відбулася святкова 
зустріч бійців АТО шостої хвилі мобі-
лізації. Організатори заходу – Центр 
реабілітації, Боярська міська рада та 
військово-облікове бюро м. Боярки. 

Як зазначила директор 
ЦСПР Ангеліна Лахтадир, «ор-
ганізовуючи зустріч, ми на-
магалися уникнути будь-якої 
помпезності, щоб надати нашим 
захисникам можливість поспіл-
куватися в тісному затишному 

колі та отримати корисну інфор-
мацію. Судячи з того, що хлопці 
та їхні дружини не поспішали 
розходитися, нам це вдалося».

Мабуть, цьому сприяло й 
оформлення зали портретами 
бійців-боярчан, створеними 
напередодні відомими худож-
никами в рамках проекту «Пор-
трет бійця» від Благодійного 
фонду «Творча Криївка».

Принагідно зазначимо: на 
сьогоднішній день учасниками 
бойових дій в АТО є 186 боярчан, 
з них 27 – шостої хвилі мобілізації.

З Днем Збройних Сил Укра-
їни бійців шостої хвилі мо-
білізації привітали директор 
ЦСПР Ангеліна Лахтадир, на-
чальник військово-облікового 
бюро Анатолій Стороженко та 
заступник міського голови Те-
тяна Кочкова, яка вручила бій-
цям подарунки до свята. Що ж 
до самого заходу, то це – друж-
ні розмови за чаєм, скупі спо-
гади про війну, обговорення 
проблем адаптації до мирного 
життя та порядку отримання 
гарантованих державою пільг. 

Про АТО бійці згадують 
неохоче – занадто свіже все в 
пам’яті… На відміну від обгово-
рення побутових проблем, оздо-
ровлення, юридичного захисту, 
безкоштовного навчання дітей 
учасників АТО у вишах тощо. 

Після урочистої частини 
жінками опікувалися психо-
логи та соціальні педагоги, які 
ознайомили з темами, що роз-
глядаються на групі психоло-
гічної підтримки «Піклуйся про 
себе», показали кабінет фізич-
ної реабілітації, запросили на 
індивідуальні консультації. 

А з бійцями була проведена 
розширена інформаційна робо-

та, під час якої директор Центру 
Ангеліна Миколаївна розповіла 
про послуги Центру та висвіт-
лила цілу низку актуальних для 
демобілізованих питань – про 
медогляд, оздоровлення, участь у 
заходах ЦСПР, психологічну до-
помогу. Юрист Центру Ольга Го-
голь запропонувала приходити на 
консультації. Керівник інформа-
ційно-аналітичної служби Марія 
Кириленко розказала про інфор-
маційні ресурси ЦСПР та закли-
кала до соціальної активності. 

Наступний етап – це індиві-
дуальна та групова робота з нови-
ми знайомими.

ЗУСТРІЧ БІЙЦІВ ШОСТОЇ ХВИЛІ МОБІЛІЗАЦІЇ

ЦІКАВО ЗНАТИ



ГОРОСКОП 
Овен

Період для кар’єри і реалізації деяких амбітних 
цілей ділового або особистого характеру. Ви здатні 
багато чого досягти. Однак легких шляхів шукати не 
варто. Можливі певні затримки і перешкоди в спра-
вах, а також непорозуміння в спілкуванні з началь-
ством і авторитетними фігурами, в тому числі бать-
ками. 

Телець
Ви будете перебувати на піку ділової та соціальної 

активності. Успіх і процвітання не змусять себе чека-
ти, і навіть найскладніші ситуації знайдуть оптималь-
не рішення. Обставини зажадають від вас вольових 
якостей, рішучості і готовності йти на певний ризик 
заради досягнення бажаної мети. 

Близнюки
Ваше громадське життя буде вирувати. Можли-

ві досить важливі події в особистому житті багатьох 
Близнюків. Хтось може абсолютно несподівано зу-
стріти нову любов або ж відправитися в романтичну 
подорож. Нудьгувати вам не доведеться. Щоб уник-
нути розчарувань, не плануйте свої відносини.

Рак
Вам доведеться як слід попрацювати. Кількість по-

всякденних справ і обов’язків може істотно зрости, що 
зумовить необхідність чіткого планування часу і сил. Од-
нак не варто хандрити, ближче до кінця місяця ситуація 
зміниться, і оптимізму у вашому житті суттєво додасться. 

Лев
Ви будете енергійні, задоволені собою і навко-

лишнім світом. На загальному плані період дуже 
сприятливий для активного культурного і соціально-
го життя, а також для будь-якої діяльності, що сприяє 
гарному настрою і розкриттю творчого потенціалу. 
Багатьох чекають вельми цікаві знайомства.

Діва
Фокус уваги зосередиться на будинку, сім’ї і осо-

бистому емоційному благополуччі. Можуть актуалі-
зуватися питання, пов’язані з нерухомістю: від не-
великої перестановки меблів до великомасштабного 
ремонту або навіть переїзду. Однак постарайтеся збе-
рігати внутрішній баланс і душевну рівновагу.

Терези
У цей час ви зосереджені на справах приватного 

порядку. Професійні турботи можуть тимчасово віді-
йти на другий план, поступаючись місцем справам 
домівки, родини, а також вирішенню особистих проб-
лем. Період обіцяє бути багатим на зустрічі, поїздки, 
спілкування з друзями і родичами. 

Скорпіон
Ви будете зосереджені на вирішенні суто прак-

тичних питань: зміцнення фінансової незалежності, 
створення матеріального фундаменту для майбутніх 
перемог і звершень. Можлива поява перспективних 
джерел доходу, отримання бонусів і премій за раніше 
виконану роботу, підвищення заробітної плати. 

Стрілець
Ви будете випромінювати впевненість, силу і 

готовність до дії. Ваші лідерські якості і незалежне 
мислення зараз можуть проявитися повною мірою. 
Постарайтеся трохи вгамувати свій вогненний тем-
перамент, терпимо ставтеся до думки інших людей і 
приймайте рішення з холодною головою. 

Козеріг
Незважаючи на велику кількість повсякденних справ і 

завдань, питання духовного розвитку та самопізнання бу-
дуть відігравати значну роль у вашому житті. Перед вами 
можуть відкритися істини, про які ви і не підозрювали ра-
ніше, або стануть явними ті чи інші таємні процеси. 

Водолій
Вам буде властива абсолютна впевненість у влас-

них силах. Ви відчуєте себе досить вільними для того, 
щоб вибирати свій подальший життєвий шлях само-
стійно. Однак, відстоюючи власні позиції, уникайте 
надмірного егоїзму. Намагайтеся узгоджувати ваші 
особисті інтереси з інтересами друзів і однодумців. 

Риби
Вам вдасться налаштувати себе на серйозний лад 

і зосередитися на цілком земних справах. Акцент 
може бути зроблений на кар’єрі. Багато хто відчує в 
собі сили і внутрішню впевненість для того, щоб ви-
сунутися в авангард подій і просувати ті ідеї, які вони 
вважають важливими і вартими уваги. 
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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

Ліцензія АГ №575614 Держкомітету з будівництва та архітектури України 
на здійснення архітектурно-проектувальних, будівельних і монтажних робіт.

Втрачений додаток 12 КП № 886940 до диплома 
магістра з фінансів КС № 36865302, виданого 

Кіровоградським НТУ 10 липня 2009 року 
Димченко Оксані Василівні, вважати недійсним.

ОГОЛОШЕННЯ
Ми, Платов Руслан Васи-

льович та Потапенко Людми-
ла Василівна, співвласники 
будинку, розташованого за 
адресою: Київська обл., Ки-
єво-Святошинський район,                                      
м. Боярка, пров. Олеся Ткачен-
ка (Жовтневий), 14-а, запро-
шуємо Рильську Аллу Іванівну, 
співвласника вищезгаданого 
будинку, з’явитись 17 грудня 
2016 року за адресою: Київська 
обл., Києво-Святошинський 
район, м. Боярка, пров. Олеся 
Ткаченка (Жовтневий), 14-а за 
місцем проживання Платова Р. В. 
та Потапенко Л. В., у зв’язку з 
вирішенням питання щодо ви-
ділення (розподілу) будинку в 
натурі.

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ 
В ГАЗЕТІ 

«БОЯРКА-ІНФОРМ»
ТЕЛ.:  47-079

Шановні передплатники та читачі газети «Боярка-
інформ». Цьогорічна передплатна кампанія – особлива. 
Наступного року розпочнеться другий етап реформу-
вання державних і комунальних друкованих засобів 
масової інформації. Це стосується і міської газети           
«Боярка-інформ».

Згідно із чинним законодавством, Боярська 
міська рада не має права бути засновником дру-
кованих ЗМІ. Тож вже найближчим часом споді-
ваємося, улюблена газета багатьох боярчан буде 
відправлена у «вільне плавання».

Фінансування газети за програмою Боярської 
міської ради «Інформаційна прозорість на 2017 
рік» може бути змінено. 

Чи виживе за цих умов газета – залежить лише 
від наших шанованих читачів-передплатників.

Змушені також констатувати факт саботажу 
працівників більшості боярських відділень пош-
тового зв’язку. До редакції постійно надходять обу-
рені звернення читачів, яким деякі працівники по-
шти чинять перешкоди під час передплати газети.

Вже понад десять років газета «Боярка-ін-
форм» сумлінно служить громаді міста, висвіт-
люючи діяльність органів влади, розповідаючи 
про найцікавіші та найважливіші події життя 
міста. Нині її подальше існування стоїть під пи-
танням.
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