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ХОРОШИЙ ПОДАРУНОК МІСТУ

Нещодавно в парку ім. Шевченка силами працівників КП
«БГВУЖКГ» проведено роботи з
кронування, розчищення та видалення сухостійних дерев, а на
звільнених місцях посаджено
молоді дерева.

«Приємно відзначати, що
Боярка має ряд організацій та закладів, які надають
значну допомогу в проведенні
благоустрою міста, – коментує заступник міського голови Тетяна Кочкова. – Одним
з таких добрих друзів нашого
міста є Боярський коледж
екології та природних ресурсів НУБіП на чолі з директором Сергієм Кропивком.
Цього разу вони подарували
місту 20 саджанців червоного
дуба, вирощених у розпліднику коледжу. Ми щиро дякуємо Сергію Володимировичу
за цю ініціативу».

Близько 10 молодих дубків
посадили вздовж центральної
алеї, решту – на території парку ім. Шевченка. Коли журналісти газети «Боярка-інформ»
нагодились до парку, майстер
дільниці по догляду і утриманню зелених насаджень КП
«БГВУЖКГ» Ілля Тяло з колегами порались біля саджанців.
«Як бачите, ми їх підв’язали,
зробили навколо саджанців
лунки, щоб було зручніше доглядати за деревами, поливати
та підживлювати їх, – розповів
Ілля. – Згодом лунки засиплемо
щепою. Це дозволить кореневій
системі деревця краще утримувати вологу».
Як розповів директор Боярського коледжу екології та
природних ресурсів Сергій Кропивко, ці саджанці вирощені
на дослідних полях студентами.
Деревцям вже по вісім років.
«Нам хотілося зробити щось

добре для міста, на території
якого працює наш заклад», – наголосив Сергій Володимирович.
Викладач спеціальних дисциплін Боярського коледжу
Роман Тасаж повідомив, що саджанці дубів – це результат навчально-дослідницької роботи
студентів. «Жолуді червоного
дуба зібрано на території коледжу. Їх зберігали за технологією
впродовж зими. Наступного року
висіяли. Тричі пересаджували.
Впродовж останніх п’яти років
деревця росли без пересадки».
За словами Романа Михайловича, студенти, які навчаються на факультеті зеленого будівництва та садово-паркового
господарства, під його керівництвом навчаються вирощувати
рослини і саме ці дуби – результат їх практичної роботи. «Нехай ростуть!» – прощаючись,
зауважив викладач Боярського
коледжу.
Запрошуємо
небайдужих
боярчан узяти участь у роботі
Експертної ради за програмою
«Бюджет участі в місті Боярка 2018».
Увійти до складу Експертної
ради може кожен охочий, хто
має знання, практичні навички та компетентний у одному
із тематичних напрямів, на які
можна подати міський проект,
а саме:
• Безпека та громадський 		
порядок
• Дорожньо-транспортна
інфраструктура
• Енергозбереження
• Громадянське суспільство
• Комунальне господарство
• Культура та туризм
• Навколишнє середовище
• Освіта
• Охорона здоров'я
• Соціальний захист
• Спорт
• Телекомунікації, зв’язок та
інформаційні технології
• Інше
Форма подачі пропозицій:
• заява від кандидата в довільній формі з обов’язковим
зазначенням обраного тематичного напряму з переліку вище,
за яким він буде працювати в
складі Експертної ради;
• біографічна довідка кандидата із вказанням освітнього
фаху та трудової діяльності, яка,
зокрема, доводить наявність
відповідної кваліфікації та досвіду за обраним тематичним
напрямом, зазначеним у заяві
кандидата.
Пропозиції просимо подавати до Боярської міської
ради за адресою: м. Боярка,
вул. Грушевського, 39, кабінет
№ 1 або в електронному вигляді – за електронною адресою:
mistoboyarka@gmail.com
Кінцевий термін подачі пропозицій –
19 листопада 2017 року
Контактний телефон:
(04598) 41-729
Експертна рада оцінює та
модерує проекти, які були подані на конкурс «Бюджет участі
в місті Боярка 2018».

МІСЬКІ НОВИНИ
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КП «Боярка-Водоканал» повідомляє
Комунальне підприємство
«Боярка-Водоканал»
продовжує виконувати роботи із заміни запірної арматури по вул.
Б. Хмельницького, Заводській,
Дніпровській, Чкалова.
Виконано роботи з профілактики та очищення дощової
каналізації (зливова каналізація), яка призначена для збору
та відведення води від атмосферних опадів з тротуарів і дорожніх покриттів біля будинку
по вул. Білогородській, 17, а
також від вул. Білогородської
до вул. Хрещатик (по території

КП «БГВУЖКГ» ІНФОРМУЄ

ліцею ім. Богуна).
мережі
напірно-каналізаційВиконано чищення резер- ного колектору (діаметром 170
вуарів питної води на ВНС-5 мм, протяжністю 1000 мм) , на
об’ємом 2000 м .куб.
відрізку від КНС-7 до очисних
Відремонтовано покрівлю споруд шляхом заміни на нову.
на ВНС-4 по вул. БілогородПроводяться роботи щодо
ській покрівлю приміщення встановлення вузлів обліку
бази аварійної бригади
води на артезіанських свердЩопонеділка, та щоп’ятниці ловинах та водонапірних станвиконуються профілактичні ро- ціях. Це надасть можливість
боти у мережах централізованого здійснювати облік видобутої та
водовідведення міста з очищення поданої води споживачам. Виїх від бруду та побутових відходів, конання цих заходів призведе
зокрема, з початку листопада вже до перебоїв у постачанні води,
тому просимо вибачення за
очищено 30 колодязів.
Також ліквідовано порив тимчасові незручності.

ЗАХИСТИЛИ «СЕРЦЕ» ВІД ДОЩУ

Нещодавно проведено поточний ремонт покрівлі на очисних спорудах, зокрема, над
лабораторією та виробничим
корпусом, а також на водонапірній станції № 2, яка розташована біля с. Забір’я.

Як розповів начальник дільниці очисних споруд Дмитро
Прахніцький, ремонт покрівель
виконано власними силами.
«Особливо важливо було відремонтувати дах над виробничим
корпусом, – розповів Дмитро
Володимирович, – де працює
«серце» очисних споруд – повітродувки. Там встановлено найпотужніші двигуни, які є на Водоканалі – потужністю 110 кВт.
Нам потрібно було вберегти їх від
заливання дощовими водами».
За словами Дмитра Прахніцького, на очисних спорудах
працює три таких мотори. Їх
вмикають почергово. «Для нас

найстрашніше – це вимикання електроенергії. Це означає
зупинку двигунів та порушення процесу біологічної очистки стоків. Адже без постійної
аерації, яку забезпечують повітродувки, бактерії гинуть і
доводиться відновлювати практично з початку весь процес».

КОЛИ ТІШИТЬ ВІДСУТНІСТЬ УЛОВУ

Працівники дільниці водовідведення КП «Боярка-Водоканал» двічі
на тиждень очищають від засмічення ловушки. «Це необхідна процедура, яка дозволяє вберегти від засмічення труби колекторів, – говорить
начальник дільниці водовідведення Олексій Година. – Досить часто доводиться чистити і трубопроводи, а це дуже марудна та брудна робота».
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«Боярка-інформ» на власні
очі побачила процес очищення
ловушки. Цього разу вона «зловила» якесь ганчір’я та мотуззя.
Зазвичай, цей «улов» значно солідніший.
Тому наголошуємо, кожен
раз, коли ви змиваєте в унітаз усілякий непотріб, подумайте, що комусь доведеться
прочищати мережі колекторів.
Адже лушпайки від картоплі,
поліетиленові пакети та використані дитячі памперси слід
складати у відро для сміття, а не
спускати в унітаз.
Шануймо один одного та
поважаймо людей, які своєю
працею роблять наше життя
комфортнішим.

ОГОЛОШЕННЯ
Комунальне підприємство «Боярка-Водоканал» запрошує на постійну роботу:
ЕЛЕКТРОМОНТЕРА
ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИКІВ
СЛЮСАРЯ АВР (потижневий графік)
СЛЮСАРЯ контрольно-вимірювальних приладів
МУЛЯРА
ШТУКАТУРА.

За довідками звертатися за телефонами: (04598) 41-165 – відділ кадрів, 41-265 – приймальня.

БОРОТЬБА ЗА ТЕПЛО
У НЕГОДУ
Початок опалювального сезону, з огляду на зношеність усіх
міських комунікацій, для комунальників завжди має екстремальний характер. Цього року запуск котелень супроводжувався
надзвичайно великою кількістю
поривів. Через це тепло прийшло
вчасно не в усі будинки. Нині
весь житловий фонд опалюється.
Про особливості та складнощі початку опалювального
сезону 2017-2018 рр. розповідає
головний інженер КП «Боярське
ГВУЖКГ» Павло Трофімов.
«Минулого року аварій на
теплотрасах було значно менше.
Якщо не проводити заміну комунікацій і залишити теплотраси в існуючому стані, через рік
поривів буде ще більше.
Цього року, щоб запустити
три багатоповерхові будинки,
силами підрядної організації та
власними було проведено заміну 170 погонних м труби теплотраси в районі вул. Білогородської, 27 та Молодіжної, 72-а.
Загалом по місту під час запуску котелень було близько
десяти поривів траси. Ліквідували аварії в порядку черги і
терміновості. Більшість поривів знаходились у таких ділянках, що доводилось перекривати подачу тепла на кілька
будинків. Ці пориви ми ліквідовували першочергово. Так,
щоб відремонтувати теплотра-

су по вул. Пушкіна, довелось
перекрити подачу на п’ять
дев’ятиповерхових будинків.
Будинок по вул. Маяковського, 2 стояв без тепла з початку
опалювального сезону, але він
на лінії один, тож його запускали останнім.
Місця поривів ми шукали
власними силами, також доводилось викликати спеціалістів
з Києва. Порив по вул. Маяковського був дуже складним саме
в плані його пошуку. Він знаходився знизу ізольованої труби,
що ускладнювало визначення
місця пориву – десь під дорожнім полотном чи новою тротуарною плиткою. Не хотілося
руйнувати ні дорогу, ні тротуар.
Тому довелося підкопувати місце пориву з обох боків, з одного
боку виймати аварійну трубу, з
іншого приварювати нову. І так
впродовж півтори доби у складних погодних умовах – під снігом і дощем.
14 листопада порив нарешті
було усунено. Але потребувала
ремонту засувка на трасі. Ці роботи виконали наступного дня,
а вже надвечір тепло подали до
будинку.
Без тепла ще залишається
приміщення Ощадбанку по вул.
Сєдова. Нині ведуться роботи
щодо заміни аварійної ділянки
теплотраси. Там буде замінено
на пластикову близько 100 погонних м труби».

БОЯРСЬКОМУ ГОЛОВНОМУ ВИРОБНИЧОМУ
УПРАВЛІННЮ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА ТЕРМІНОВО
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:
• СЛЮСАРІ З РЕМОНТУ УСТАТКУВАННЯ КОТЕЛЬНІ –
2 одиниці (з/п від 4500 грн.);
• СЛЮСАРІ З РЕМОНТУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ –
2 од. (з/п від 4 500 грн.)
• ТРАКТОРИСТИ на міні-трактор та міні-навантажувач
4-го розряду – 2 од. (з/п від 4 300 грн.)
• ПОКРІВЕЛЬНИКИ 4-го розряду – 2 од. (з/п від 4 000 грн.)
• ТЕСЛЯР 4-го розряду – 1 од. (з/п від 4 000 грн.)
• РОБІТНИКИ ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА –
2 од. (з/п від 3 500 грн.)
• РОБІТНИКИ З БЛАГОУСТРОЮ – 4 од. (з/п від 3 200 грн.)
• ОПЕРАТОРИ КОТЕЛЬНІ НА ТВЕРДОМУ ПАЛИВІ –
2 од. (з/п від 4 000 грн.)
• ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИКИ – 2 од. (з/п від 5 000 грн.)
• ЛІСОРУБ – 1 од. (з/п від 4 300 грн.)
• ВОДІЇ СМІТТЄВОЗІВ – 3 од. (з/п від 4 500 грн.)
• СЛЮСАРІ-САНТЕХНІКИ – 4 од. (з/п від 4 500 грн.)
• ДВІРНИКИ – 2 од. (з/п від 3 200 грн.)

За довідками звертатись за адресою:
м. Боярка, вул. П. Сагайдачного, 30, тел.: 46-924 – відділ кадрів.

ЗУСТРІЧ З ДЕПУТАТОМ

ФОТОФАКТ

Працівники КП «БГВУЖКГ» відновили дерев’яні будиночки,
розташовані у парку ім. Шевченка, які постраждали від дій вандалів.

Відповідно до Закону Укра- 5, 5/1, 6, 7, 8 – 10, 11 – 12, 12/2,
їни «Про статус депутатів 13 – 52, 56, 58, 60 – 62/2, вул.
місцевих рад», 26 листопада Саксаганського).
2017 року о 13:00 за адресою:
Коло питань зустрічі, певул. Молодіжна, 12/2 (хол гур- редбачених порядком денним:
тожитку) відбудеться звітна зу- діяльність депутата у раді та її
стріч депутата Боярської міської органах, до яких його обрано,
ради Олександра Борецького, про роботу у виборчому і депуобраного по виборчому округу татському округах, про прийня№ 12 (вул. Білгородська, 25-27). ті радою та її органами рішенЗапрошуємо на зустріч бо- ня, про хід їх виконання, про
ярчан, які проживають на те- особисту участь в обговоренні,
риторії виборчого округу № 12, прийнятті та виконанні рішень
та жителів депутатського окру- ради, її органів, а також доругу № 28 (вул. Молодіжна, 1-а: 4, чень виборців.

ДАТА
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2017 рік проголошено Роком Української революції 1917-1921 років. Відповідний Указ підписав Президент України Петро Порошенко. Цим Указом одним із пріоритетів діяльності органів державної влади на 20172021 роки визначено вшанування подій та видатних учасників Української революції 1917-1921 років.
«Боярка-інформ» розпочинає низку публікацій, присвячених темі 100-річчя Української революції.

Петрів Всеволод Миколайович (2 [14] січня 1883, Київ – 10
липня 1948, Аугсбурґ, Бізонія) –
військовий і громадський діяч,
письменник, педагог, військовий міністр і генерал-хорунжий
Армії УНР. Учасник оборони Києва від більшовицьких формувань
Муравйова. В роки визвольних
змагань займав високі військові
посади. З 1920 р. – в еміграції.
З 1948 р. – дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка.
Автор праць з військової історії.
Всеволод Петрів народився 14 січня 1883 року в місті
Києві. Батько – уродженець
Петербурга, був капітаном
російської армії (пізніше генерал-майором), дід якого як
вояк Карла ХІІ брав участь у
Північній війні, потрапив у полон до російського царя Петра
І, від чого й отримав прізвище
Петров. Мати Олександра була
норвезького походження з дому
Строльман, народжена в селі
Бурти на Чернігівщині.
Всеволод
закінчив
Київський кадетський корпус,
Павловське військове училище, Миколаївську військову
академію. Саме в Академії Петрів познайомився з історією
козацтва – війська землі, де
він народився і виріс, і дуже
зацікавився самобутністю та
незвичними тактичними прийомами бою у запорожців.
У російській армії Петрів помітив, що чимало новобранців,
особливо з Кавказу, не розуміють
команд російською мовою. Він
поділив їх на національні групи і дозволив навчання рідними
мовами. Таким підходом Петрів
добився неабиякого успіху (наприклад, збільшив швидкість
виконання вправ та операцій зі
зброєю), проте інші офіцери не
сприйняли цієї новації і навіть
називали Всеволода «мазепинцем» (не зрозуміло чому, адже
Петрів тоді ще відкрито не виявляв українського патріотизму).

З 1911 – Петрів член Військового археологічного товариства у Києві. 1912-1914 рр. –
викладач всесвітньої географії у
Київському кадетському корпусі. Після Першої світової війни
Петрів отримав звання полковника, працював начальником
штабу 7-ої Туркестанської дивізії. Після створення УНР,
Всеволод Петрів брав активну
участь у становленні українських військових частин.
Був обраний командиром
одного з перших українських
полків – Гордієнського, названого на честь запорозького
кошового отамана Костя Гордієнка – сподвижника Івана Мазепи, що привів 8 тисяч козаків
на битву під Полтавою. В січні 1918 року цей полк сміливо
обороняв Київ від військ більшовиків, що рвалися до столиці
під командою колишнього царського жандарма Муравйова.
Після Брестського миру
Всеволод Миколайович брав
активну участь у просуванні по
території України військ Центральної ради, а пізніше, у квітні 1918, на чолі свого полку брав
участь у поході українських
військ на Крим. 29 квітня 1918
року відбувся гетьманський переворот Павла Скоропадського.
Всеволод Петрів був знятий з посади, підписав документ про невиїзд з Києва, був
змушений заробляти на життя
розвантаженням вагонів. Потім його повернули до армії і
дали командувати 12-ою дивізією та незабаром знову зняли,
через підозру у змові з Симоном Петлюрою.
Петрів був одним з перших
українських старших офіцерів, які підтримали Петлюру.
З початку 1919 – командир Волинської групи, отримав цей
пост від генерального штабу
армії УНР, брав участь у боях
проти більшовиків. Потім був
начальником Житомирської
військової юнацької школи, а
в 1919 році – військовий міністр Української народної
республіки. Коли українська
армія знаходилася на території
Польщі, Всеволод Миколайо-

вич був її інспектором, генерал-хорунжин.
З 1921 року організовує повстанський рух на території
України уже як начальник Генерального штабу армії УНР. Він
навіть створив військові курси
старшин і викладав на них військову історію. Петрів – автор
великої кількості цікавих спогадів і праць з військової історії
та теорії війн. З 1923 року живе
у Празі, викладає фізичне виховання та історію. У цей період
він також займається історичними дослідженнями і вступає
в різні українські організації.
У 1929 році стає членом
Організації українських націоналістів. Після розпаду Чехословаччини і окупації Чехії німцями Петрів працював робочим
на фабриці, продовжував брати
участь у житті українських емігрантів. Після початку Другої
Світової війни ОУН висуває
його на пост військового міністра України. Був заочно обраний представником Українського національного комітету,
проте реально до цих обов’язків
не приступив. Продовжував
працювати на фабриці. В 1945
році переїхав до Баварії.
За два дні до смерті був обраний дійсним членом Наукового
товариства імені Шевченка.
Помер Всеволод Петрів 10 липня 1948 року від важкої хвороби,
викликаної недоїданням і перевтомою.

Заки дійшло перше доне- «броне потяг», яких звикли ми
сення від розвідок, у Ігнатівку бачити чимало в ті часи, себто
підійшла чеська сотня того ж відкрита плятформа з гарматою
полку та стала там на відпочи- та вуглярка з кулеметами. На
нок – командант сотні, високо- паротязі повівав жовто-благо росту старшина, чех, з'явився китний прапорець. Ціла обсадо мене і спитав, чи ми з ними да цього бронепотягу числила
воюємо. Я відповів, що ні та по- коло 25 чоловік. Командир його
радив йому прискорити марш, зіскочив від гармати й запитав
бо на мурованому шляху сунуть мене, хто я, та що уявляє собою
німці, а від Бородянки на Ір- моя частина, бо казав він: ще
пень залізницею з боєм україн- за мною йде аж два німецьких
ці та німці. На випадок зустрічі полки в потягах, а я зі своїм відз українцями дав я чехові по- ділом уявляю українську армію
свідку, що сотня його невтраль- і воно якось неясно...
на до нас.
Довідавшись про те, що
Тимчасом з розвідки дійшло українськими збройними сиповідомлення, що стація Бояр- лами намагаюся вскочити до
ка ще занята росіянами, які сто- Києва ранійше німців, команять на стації в ешелоні в потязі і дир бронепотягу сказав мені,
мають стежі в містечку.
що він виїде за Боярку та зісиМісцевість знав я яко кия- мулює бій, щоби німці не дуже
нин дуже добре, а тому часу не то поспішали та щоби наші, що
гаючи рушив ярами і цілиною, йшли через стацію Ірпень на
так, щоби відтяти стацію Бояр- Святошин, мали ще час.
ку від Києва.
Справді бронепотяг проїхав,
Чехи залишилися в Ігнатівці, небаром здалеку почали долітабо були страшенно потомлені ти вигуки гармати та кулеметні
походом.
черги. Але німці не задержались
Хоч як обережно переби- і незабаром на ст. Боярка приралися ми до залізниці, але чо- їхав потяг в 30 ваґонів вщерть
мусь росіяне переполохались повних вояків, це було лишень
та ми лишень побачили дим від два німецьких куріні. Командуїх потягу, що від'їхав до стації ючий ними якийсь присадкуПост Волинський.
ватий полковник довідався, що
Коли ми приїхали на ста- ми українська кіннота і рішуче
цію Боярка, наляканий началь- сказав, що не поїде далі, заки
ник стації доповів мені, що від йому не з'ясується докладно
сторони Василькова підходить ситуації, бо те, що він досі баукраїнський бронепотяг, а за чить: «не війна, а якась їзда заним німці та щоби ми краще лізницею на випередки» та що
забиралися, бо йде велика сила. цей «безглуздий український
Бідолаха дуже зрадів, коли ді- бронепотяг здається хоче сам
знався, що ми теж українці та захопити Київ, де повно росіщо стації не загрожує небезпека ян та чехів». Такий обережний
і почав швидко лаштувати жов- настрій регулярного німецькото-блакитний прапор.
го вояка був нам якнайбільше
Справді невідрадне стано- бажаний, а тому я, передавши
вище отого безборонного та німцям варту на стації, пігнав
безбройного громадянина під якнайшвидче до Києва зі своїчас воєнних подій і не тільки ми Гайдамаками».
Полк ім. Костя Гордієнка –
під час горожанської війни, де
Бронепотяг УГА «Стрілець» ризико несподіванки надто ве- перша регулярна кінна часна Наддніпрянській Україні. лике, а і в час війни міждержав- тина Армії УНР. Сформована
Січень 1919 року ної.
В. Петрівим наприкінці 1917-го.
Ще досі пам'ятаю села в ра- У січні-лютому 1918 під час раЗі спогадів Всеволода Петріва, лютий 1918 р., йоні фронту з населенням, що дянсько-української війни брав
подається мовою оригіналу:
ховається по льохах і виходить участь у боях з військами біль«Ще досвіта чехи знялися з із них крадькома, перебігаючи шовиків на Північно-Західному
нічлігу та пішли у бік Святоши- знайомі вулиці, на яких чатує фронті та у вуличних боях з рона, а по світанку, підгодувавши на них незнайома, незрозуміла сійськими червоногвардійцями
коней, пішли і Гордієнківці, небезпека несподіваної смерти. у Києві. З березня 1918 входив
пересунувшись спершу в БілгоНе поспів добре приладнати до складу Запорізького корпусу
родку якраз проти Ігнатівки на прапор, як від західної сторо- під назвою Запорізький ім. котому березі Ірпеня, звідки пове- ни лісу засвистів паротяг, а за шового К. Гордієнка полк кінли розвідку на Боярку.
хвильку на стацію влетів такий них гайдамаків. Відзначився в
боях за Полтаву (27.3.1918) та
Бахчисарай (24.4.1918). У складі
Минулого року, в рамках фестивалю «Під Покровом ТризуЗапорізького корпусу/групи воба», в місті Боярка по вул. В. Петріва, було встановлено мемоював до 1920, відколи його було
ріальну дошку учаснику звільнення Києва від банд Муравйова,
переведено до Окремої кінної
генерал-хорунжому Армії УНР, військовому міністру, громаддивізії УНР.
ському діячу, письменнику, педагогу, автору праць з військоГордієнко (Головко) Кость
вої історії Всеволоду Миколайовичу Петріву.
(Костянтин)
Гордійович
(р.
Після Лютневої революції в Росії, В. Петрів взяв активну
н. невід. – 4 [15] травня 1733,
участь в українському військовому русі, сформував з солдатукраїнців Гайдамацький кінний полк ім. К. Гордієнка і з-під
Кам'янська Січ, нині село Ресм. Двінська привів його у розпорядження Центральної Ради,
публіканець, що на Херсонщиу січні 1918 р. брав участь в обороні м. Києва від більшовицьні) – кошовий отаман Запорозких військ. Кінний полк імені Костя Гордієнка, очолюваний
ької Січі, видатний військовий
Всеволодом Петрівим, 1 березня 1918 року, рухаючись від
і політичний діяч, який попри
с. Білогородка, звільняв Боярку від більшовиків, де до них приособисту неприязнь до Івана
єднався загін Вільних Козаків, з якими військо УНР рушило до
Мазепи підтримав останнього в
столиці на боротьбу з червоною навалою.
боротьбі з Петром I. Створив та
За ініціативи ВІК «Повстанець», за підтримки Боярської
очолив
Кам'янську Січ. До 1728 р.
міської ради, фінансової допомоги Національного Корпусу
очолював Олешківську Січ, споКиєво-Святошинського району, ГО «Валькірія» встановила
движник та співавтор конститустенд, де міститься інформація за спогадами В. Петріва про пеції П. Орлика.
ребування у м. Боярка полку імені Костя Гордієнка та коротка
біографія самого Всеволода Миколайовича.
Інформацію надано
ГО «Валькірія»
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АКТУАЛЬНО

БОЯРКА ШУКАЄ
НАДІЙНОГО ПАРТНЕРА

8 листопада в сесійній залі Боярської міської ради відбулось громадське обговорення можливого
об’єднання територіальних громад
міста Боярка та села Забір’я.

Захід організувала Боярська
міська рада. Відповідно до Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад», Порядку проведення громадських обговорень з питань
добровільного об’єднання територіальних громад, затвердженого рішенням Боярської міської
ради від 16.02.2016 № 5/164, на
громадське обговорення було винесено ініціативу міського голови
щодо добровільного об’єднання
територіальних громад.
Розпорядження міського голови від 06.11.2017 № 02-14/326
«Про ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад» оприлюднено на
офіційному порталі Боярської
міської ради.
З доповіддю виступив Боярський міський голова Олександр Зарубін. Він наголосив,
що Боярка та потенційний
партнер від зволікання в утворенні об’єднаної територіальної громади лише втрачають
кошти для розвитку громад.
Перший заступник міського
голови Валерій Шульга наголосив, що у результаті об’єднання
нова громада отримає статус
спроможності та, окрім коштів,
ще й величезні можливості для
розвитку обох громад. Для прикладу Валерій Шульга згадав
ОТГ, створені раніше, бюджет
яких виріс уп’ятеро, порівняно зі
стартовим. У випадку об’єднання
Боярки та Забір’я, 300 млн. грн. –
це не межа. Місто і село зможуть
отримати значно більше.
Участь в обговоренні взяли
представники сусідніх сіл. Зокрема, громадський активіст із
с. Забір’я Анатолій Карбан наголосив, що 800 його односельців
підписали лист про створення
ОТГ у складі сіл із центром у
Княжичах. І порадив боярчанам
мати це на увазі, але визнав ініціативу Боярки цікавою і такою,
що має право на продовження.
Цікавим був виступ боярчанки Олени Гришутіної, яка порадила ініціаторам об’єднання
бути наполегливішими. Вона
наголосила, що Забір’я – це
дуже привабливий та перспективний партнер для Боярки,
адже село має доглянуту та розвинену інфраструктуру. І Бояр-
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СПРОСТУВАННЯ

У минулому випуску газети
«Боярка-інформ» № 22 (329)
від 3 листопада 2017 року на 4
ці доведеться докласти чимало та 5 сторінках під колонтитулом
зусиль, щоб реалізувати намір
«Тарифи» було опубліковано
щодо об’єднання із Забір’ям.
Своїми думками також по- матеріали КП «Боярка-Вододілились секретар Боярської канал» про проведення відкриміської ради Олексій Скрин- того обговорення щодо зміни
ник, депутат Боярської міської тарифів на централізоване воради Зоя Виборна, депутат Києво-Святошинської
райради
Владислав Данченко, депутат
Забірської сільської ради Надія
Бобок та інші.
Під час обговорення ініціативи міського голови щодо
добровільного об’єднання територіальних громад надійшло
ряд пропозицій. Так, слід підготувати інформаційні матеріали щодо переваг, які отримають
громади Боярки та Забір’я внаслідок об’єднання, зокрема, у
сферах соціально-економічного, культурного, громадського
розвитку, зміцненні матеріально-технічної бази, наданні
мешканцям громад якісних адміністративних послуг, ефективному управлінні об’єктами
комунальної власності.
Учасники громадських слухань отримали відповіді на
питання щодо поняття спроможності і переваг об’єднаної
територіальної громади, алгоритму процесу добровільного об’єднання територіальних
громад, згідно з чинним законодавством, можливостей приєднання до об’єднаної територіальної громади, фінансової
підтримки ОТГ тощо.
Секретар громадського обВідповідно до абзацу 2 п. 14
говорення, співдоповідач ке- «Правил надання послуг з централіруючий справами виконавчого зованого опалення, постачання хокомітету Марія Рябошапка за лодної та гарячої води і водовідвепідсумками громадського об- дення», затверджених постановою
говорення оголосила, що необ- Кабінету Міністрів України № 630
хідно прийняти резолюцію про від 21 липня 2005 р. зі змінами (далі
підтримку ініціативи міського Правила), показання квартирних
голови можливого об’єднання засобів обліку знімаються споживачем в кінці кожного місяця.
територіальних громад міста
Згідно з п. 18 Правил, розраБоярка і села Забір’я Забір- хунковим періодом для оплати
ської сільської ради в Боярську послуг є календарний місяць.
об’єднану територіальну грома- Оплата послуг здійснюється до
ду з центром у місті Боярка. Це 20-го числа місяця, що слідує за
було підтримано всіма учасни- розрахунковим.
ками обговорення.
18 серпня 2017 року до вкаЗауважень та заперечень до заної вище постанови Кабіпорядку ведення громадського нетом Міністрів України були
обговорення, ініціативи місь- прийняті зміни, згідно з якими
водопровіднокого голови щодо добровільно- підприємства
го об’єднання територіальних каналізаційного господарства
громад не надійшло.
Вже наступного дня сесією
Боярської міської ради було
проголосовано рішення про
надання згоди на добровільне об’єднання територіальних
громад.

допостачання та водовідведення, послуги з централізованого
постачання холодної води, водовідведення (з використанням
внутрішньобудинкових систем)
на 2018 рік.
З вини редакції було подано
неправильну інформацію у матеріалі під назвою: «Порівняль-

Порівняльна таблиця тарифів за послуги
КП «Боярка-Водоканал»
Тариф на централізоване водопостачання
та водовідведення (за 1 куб. м з ПДВ)

Тариф на послуги централізованого постачання холодної
води та водовідведення, з використанням
внутрішньобудинкових систем (за 1 куб. м з ПДВ)

Інформація про зняття показників квартирних
засобів обліку та правила розрахунку
(водоканали) відтепер мають
право, у разі не фіксації показників водомірів споживачем,
здійснювати нарахування, згідно з встановленими нормативами споживання води або розрахунковими кубічними метрами.
Тому наголошуємо на дотриманні норм законодавства,
своєчасно фіксувати показники
лічильників води, а також здійснювати оплату послуг водопостачання та водовідведення. Споживачам, які не фіксують показники
водомірів, будуть нараховані розрахункові кубічні метри.
Щомісячно передавати показники засобів обліку потрібно за
тел.: (04598) 46-966 (приймальні
дні – понеділок, середа, п’ятниця);
(067) 507-50-35 (у форматі SMS –
по буднях з 8 год. до 17 год).

У Боярці – «Блокпост Україна»

ОБ’ЄДНАНІ ГРОМАДИ ОТРИМУЮТЬ
ДОДАТКОВІ РЕСУРСИ
Доки села-сусіди Боярки думають,
чи об’єднуватися з нашим містом,
365 об’єднаних територіальних громад, створених впродовж 2015-2016
років, отримують фінансування своїх
інфраструктурних проектів на загальну суму майже 1,5 млрд. грн.
Про це повідомляє пресслужба Мінрегіону. Комісія
при Мінрегіоні погодила вже
1919 інфраструктурних проектів 365 об’єднаних громад. Ці
проекти і програми будуть реалізовані в громадах до кінця
цього року за кошти відповідної
державної субвенції. Загальна
вартість погоджених проектів
складає 1,47 млрд. грн. або 98 %
від запланованих на 2017 рік коштів субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ.

на таблиця тарифів за послуги
КП «Боярка-Водоканал».
Редакція газети «Бояркаінформ» приносить вибачення
адміністрації КП «Боярка-Водоканал» та читачам газети за
цей прикрий випадок.
Публікуємо
правильну
інформацію.

Лише Пісківська об’єднана
громада, що у Київській області, все ще не подала проектів до
Мінрегіону.
Держава надає підтримку
об’єднаним територіальним громадам, зокрема у питаннях відновлення та розбудови інфраструктури їх територій. Для цього
у Державному бюджеті на 2017
рік передбачено 1,5 млрд. грн. Ці
кошти спрямують на розвиток інфраструктури 366 об’єднаних громад, створених у 2015-2016 роках.
Питання надання субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури
об’єднаних
територіальних громад врегульовано постановою Кабінету
Міністрів України № 200 від 16
березня 2016 року.

Саме так називався спектакль від
Київського театру української традиції «Дзеркало» за поезією Бориса Гуменюка, який відбувся 6 листопада в
актовій залі Боярського колегіуму.
До Боярки театральна трупа завітала на запрошення
керівника ГО МБО учасників
бойових дій, ветеранів АТО та
волонтерів «Боярка – АТО»
Ігоря Міщенка. Як зазначив
перед початком вистави пан
Ігор, ідея показу цієї вистави в
Боярці – об’єднати для спільної співпраці бійців АТО, Боярську міську раду та всіх небайдужих до захисту України

боярчан. Бо це перша в світі
вистава про гібридну війну,
присвячена героям АТО. А по
великому рахунку – всім небайдужим до долі своєї Батьківщини українцям.
Як зазначив постановник
спектаклю і виконавець ролі
одного з головних героїв Володимир Петранюк, ця вистава
насправді не про війну, а про
любов. Та все ж таки в центрі
розповіді – саме миттєвості
війни. Миттєвості, які не можуть залишити байдужими нікого. Тому й не дивно, що під
час вистави багато хто в залі не
зміг стримати сліз.

ФОРМАТ SMS: [особовий
рахунок][пробіл][показник]
Сервіс прийому SMS доступний тільки до 25 числа включно
поточного місяця. Вартість SMS –
відповідно до тарифів Вашого оператора мобільного зв’язку.
• Щомісячно надати показники засобів обліку можна на
електронну пошту підприємства: voda-boyarka@ukr.net
ФОРМАТ ПОВІДОМЛЕННЯ: [особовий рахунок][пробіл][показник]
Тема повідомлення: для відділу збуту – показники.
• Забезпечити доступ уповноважених осіб (контролерів)
до лічильників обліку води не
рідше одного разу на квартал.
Адміністрація
КП «Боярка-Водоканал»
Вистава не залишила байдужим жодного з глядачів. А спільну думку всіх присутніх висловив
депутат Боярської міської ради
та учасник АТО Олександр Слободюк: «Актори своєю відвертою
і щирою акторською грою перенесли нас на Схід. Йде війна. І
цієї секунди також лунають постріли, вибухають снаряди і так
само копають землю наші бійці.
І ми повинні про це пам’ятати.
Але війна йде не лише на Сході
нашої країни, але й всередині
країни. Кожен з нас має зробити
все, щоб війна якнайшвидше не
лише припинилася, але щоб ми
отримали перемогу».
Так що ж таке вистава
«Блокпост Україна»? Це – вистава-пісня,
вистава-молитва
театру української традиції
«Дзеркало», яка є посланням до
кожного небайдужого серця, є
видовищем, яке захоплює несамовитою акторською енергією, що, безперечно, викликає
зворотній зв’язок, і гасло, яке
народжується в глядацьких
грудях: «Слава Україні! Героям
Слава!»
Радіслав Кокодзей

ОФІЦІЙНО

17 листопада 2017
№23 (330)
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 36 сесія
РІШЕННЯ 36/1172
від 09 листопада 2017 року
м. Боярка
Про надання згоди на добровільне
об’єднання територіальних громад
Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», розглянувши ініціативу (пропозиції) міського голови щодо
об’єднання територіальних громад міста
Боярка та села Забір’я Забірської сільської ради в Боярську об’єднану територіальну громаду з центром у місті Боярка,
враховуючи результати громадських обговорень, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Надати згоду на добровільне
об’єднання територіальних громад міста
Боярка та села Забір’я Забірської сільської ради в Боярську об’єднану територіальну громаду з центром у місті Боярка.
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІI СКЛИКАННЯ
чергова 36 сесія
РІШЕННЯ № 36/1181
від 09 листопада 2017 року
м. Боярка
Про внесення змін до Статуту
КП «Боярка-Водоканал»
Керуючись ст. 78 Господарського
кодексу України, відповідно до Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення
директора КП «Боярка-Водоканал» від
18.10.2017 р. № 02-9/2568, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Збільшити статутний фонд КП
«Боярка-Водоканал» на 8 670 840, 00 грн.
(вісім мільйонів шістсот сімдесят тисяч
вісімсот сорок гривень 00 коп.).
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 36 сесія
РІШЕННЯ № 36/1186
від 09 листопада 2017 року
м. Боярка
Про затвердження «Програми реконструкції застарілого житлового фонду
м. Боярка на 2017-2022 роки»
Керуючись ст. 7 Закону України «Про
комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду», ст.
33 Закону України «Про регулювання містоБОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 36 сесія
РІШЕННЯ № 36/1177
від 09 листопада 2017 року
м. Боярка
Про звільнення від сплати за
оренду майна комунальної власності
територіальної громади міста Боярка
Керуючись ст. 26, 60 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», пп. 6.7 п. 6 Положення про порядок
передачі в оренду майна комунальної
власності територіальної громади міста
Боярка, затверженого рішенням сесії
Боярської міської ради VI скликання від
06.04.2012 № 18/878, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VIІ СКЛИКАННЯ
чергова 36 сесія
РІШЕННЯ № 36/1180
від 09 листопада 2017 року
м. Боярка
Про затвердження Положення про
оренду об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Боярка (крім
земельних ділянок), Методики розрахунку
орендної плати майна комунальної власності територіальної громади м. Боярка,
Договору оренди комунального майна
Керуючись ст. 26, 60 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст. 143 Конституції України, Цивільним
та Господарським кодексами України,
Законом України «Про оренду державного та комунального майна», Методикою розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна,
затвердженою Постановою Кабінету
Міністрів України від 04.10.1995 № 786
з урахуванням змін, внесених Постановою Кабінету Міністрів України «Про
внесення змін до Методики розрахунку
орендної плати за державне майно та
пропорції її розподілу» від 23.11.2016 №
930, Порядком проведення конкурсу на
право оренди державного майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 31.08.2011 № 906, та з метою
ефективного використання майна, що
належить до комунальної власності територіальної громади міста Боярка, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 09 листопада 2017 року № 60/27
м. Боярка
Про надання дозволу на встановлення
шлагбауму для обмеженого заїзду на територію кладовища по вул. Т. Шевченка, 190,
КП «Міська ритуальна служба»

2. Міському голові звернутися до Забірської сільської ради з пропозицією про добровільне об’єднання територіальних громад.
3. Делегувати до складу робочої групи з
підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад:
Зарубіна Олександра Олександровича
міського голову;
Скринника Олексія Григоровича
секретаря ради
Шульгу Валерія Володимировича
першого заступника міського голови;
Виборну Зою Анатоліївну
депутата міської ради
Рябошапку Марію Андріївну
керуючого справами;
Мусієнко Наталію Іванівну
начальника відділу фінансів, економічного розвитку та торгівлі;
Гончара Костянтина Івановича
начальника юридичного відділу;
4. Контроль за виконанням даного
рішення покласти на секретаря ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О. О.ЗАРУБІН
2. Внести зміни до Статуту комунального підприємства «Боярка-Водоканал», а саме:
2.1. Викласти пункт 3.5 Статуту в
наступній редакції: «Статутний фонд
підприємства становить 31 305 668,72
грн. (тридцять один мільйон триста п’ять
тисяч шістсот шістдесят вісім гривень
72 коп.)».
3. Затвердити Статут у новій редакції,
з урахуванням змін.
4. Доручити директору КП «БояркаВодоканал» Михеєнку А. В. здійснити
державну реєстрацію змін до Статуту.
5. Контроль за виконанням даного
рішення покласти на заступника міського голови за напрямком.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

О. О. ЗАРУБІН

будівної діяльності», ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,–
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити «Програму реконструкції застарілого житлового фонду на 20172022 роки (можна ознайомитись на сайтах:
mistoboyarka.gov.ua, boyarka-inform.com)..
2. Затвердити схеми кварталів міста,
які підлягають реконструкції.
3. Контроль за виконанням даного
рішення покласти на першого заступника міського голови В. В. Шульгу.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О.О. ЗАРУБІН
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Звільнити ТОВ «Промтехноцентр»
від сплати за оренду майна комунальної
власності територіальної громади міста
Боярка, що знаходиться за адресою: вул.
Білогородська, 23-в (договір оренди від
04.11.2014 № 39, рішення сесії Боярської
міської ради від 30.10.2014 № 51/2363 «Про
передачу в оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Боярка
на термін 2 роки 11 місяців з 01.11.2014 по
01.10.2017»), у зв’язку з тим, що дане приміщення використовувалось для потреб територіальної громади Боярської міської ради.
2. Період звільнення від сплати
за оренду майна з 01.12.2016 року по
01.10.2017 року.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О. О. ЗАРУБІН
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА
1. Затвердити:
1.1. Положення про оренду об'єктів
комунальної власності територіальної
громади міста Боярка (можна ознайомитись на сайтах: mistoboyarka.gov.ua,
boyarka-inform.com).
1.2. Методику розрахунку орендної
плати майна комунальної власності територіальної громади м. Боярка (можна
ознайомитись на сайтах: mistoboyarka.
gov.ua, boyarka-inform.com).
1.3. Договір оренди комунального
майна (можна ознайомитись на сайтах:
mistoboyarka.gov.ua, boyarka-inform.com).
3. Рішення чергової 18 сесії Боярської
міської ради VI скликання від 06 квітня
2012 р. № 18/878 «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду
майна комунальної власності територіальної громади м. Боярка» та рішення
чергової 53 сесії Боярської міської ради
VI скликання від 23 грудня 2014 року №
53/2486 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна,
що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Боярка» вважати
таким, що втратили чинність.
4. Контроль за виконанням даного
рішення покласти на заступника міського голови за відповідним напрямком
та на постійну депутатську комісію Боярської міської Ради з питань житловокомунального господарства, енергозбереження та благоустрою міста.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О.О. ЗАРУБІН
Керуючись п. 11, ч. а) ст. 30 Закону
України «Про місцеве самоврядування в
Україні», –
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл КП «Міська ритуальна служба» на встановлення шлагбауму для обмеженого заїзду на територію
кладовища по вул. Т. Шевченка, 190.
2. Контроль за виконанням даного
рішення покласти на заступника міського голови, згідно з розподілом функціональних обов’язків.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О. О. ЗАРУБІН

5

Парламент схвалив закон
про житлово-комунальні послуги
Верховна Рада України підтримала у повторному другому
читанні проект закону № 1581-д
«Про житлово-комунальні послуги». За таке рішення проголосували 262 народні депутати.
Законопроектом
встановлюється порядок укладення
споживачами
договорів
на
отримання всього комплексу
житлово-комунальних послуг –
на послугу управління, водопостачання, поводження з відходами, газу, електрики.
У законі передбачається, що
споживачам у багатоквартирних будинках теплова енергія
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 36 сесія
РІШЕННЯ № 36/1175
від 09 листопада 2017 року
м. Боярка
Про передачу в оренду об’єктів
нерухомого майна комунальної власності
територіальної громади м. Боярка єдиним
претендентам на право оренди
Керуючись п. 14 ст. 69 Бюджетного Кодексу України, ст. 26, 60 Закону
України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Законом України від 23.12.97
№ 768/97-вр «Про оренду державного і
комунального майна», Методикою розрахунку орендної плати за державне майно

постачається згідно з договором про надання комунальної
послуги з постачання теплової
енергії.
Також буде встановлено, що
тарифи на теплову енергію, яка
виробляється та поставляється
з допомогою систем автономного опалення, формуються і
встановлюються окремо для
кожного
багатоквартирного
будинку, обладнаного системою автономного опалення, з
урахуванням собівартості виробництва та постачання теплової енергії у таких системах,
а також рентабельності суб'єкта
господарювання, що провадить

таку діяльність.
Виводиться в окрему послугу поводження з відходами, запроваджується перевірка якості
житлово-комунальних послуг.
Встановлюється, що власники або наймачі, користувачі,
у тому числі орендарі джерел
утворення побутових відходів,
земельних ділянок повинні будуть укладати договори з виконавцем послуг з вивезення побутових відходів, здійснювати
оплату послуг з поводження з
побутовими відходами та забезпечувати роздільне збирання
побутових відходів.

та пропозиції її розподілу, затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України
від 04.10.1995 № 786, Положенням про
порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади
міста Боярка, затвердженим рішенням
сесії Боярської міської ради від 06.04.2012
№ 18/878, з метою ефективного використання об’єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної громади
міста Боярка та враховуючи, що за результатами вивчення попиту на кожний об'єкт
оренди подано одну заяву, відповідно
до висновків постійних комісій з питань
житлово-комунального
господарства,
енергозбереження, благоустрою міста, комунальної власності від 07.11.2017 № 38 та

з питань реалізації регуляторної політики
у сфері господарської діяльності, фінансів, бюджету, соціально-економічного
розвитку від 06.11.2017 № 01-04/12, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Передати в оренду об’єкти комунальної власності територіальної громади м. Боярка єдиним претендентам на
право оренди.
2. Доручити виконавчому комітету
Боярської міської ради укласти в установленому порядку договори оренди,
згідно з пунктом 1 цього рішення.
3. Контроль за виконанням даного
рішення покласти на першого заступника міського голови Шульгу В. В.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О. О. ЗАРУБІН

Перелік
об’єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної громади
міста Боярка, які передаються в оренду єдиним претендентам на право оренди нежитлових приміщень
Повна
назва орендаря

Адреса
об’єкта нерухомості

Призначення, характеристика
об’єкта оренди

АТ «Райффайзен
Банк Аваль»

м. Боярка,
вул. Білогородська, 43

ФО –
П Степанюк В.А.
ПрАТ
«Фарлеп-Інвест»

Орендована
площа

Ставка
орендної
плати

Строк, на який
уклада-ється
договір оренди

Розміщення фінансових уста- 103,4 кв. м
нов нежитлове приміщення на
1 поверсі

40 %

2 роки
11 місяців

м. Боярка,
вул. Білогородська, 134-б

Розміщення складу нежитлове
приміщення на 1 поверсі

16,1 кв. м

15 %

2 роки
11 місяців

м. Боярка,
вул. Білогородська, 51,
корпус 1

Розміщення технічних засобів і
антен операторів та провайдерів
телекомунікацій нежитлове приміщення між 1 та 2 поверхами

2,8 кв. м

18 %

2 роки
11 місяців

Перелік
об’єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Боярка, які передаються в
оренду єдиним претендентам на право оренди індивідуально визначеного нерухомого майна
Повна назва
орендаря

Адреса об’єкта
нерухомості

Призначення, характеристика
об’єкта оренди

Пр АТ
«ВТ Україна»
ТОВ «Лайфселл»
Пр АТ «Київстар»

м. Боярка,
вул. Білогородська, 53

Розміщення технічних засобів і антен операторів та 18 %
провайдерів телекомунікацій, які надають послуги
доступу до інтернету Об’єкт нерухомого майна: димова труба котельні 3816 куб. м - металеві шафи

2 роки 11 місяців

ТОВ «Лайфселл»

м.Боярка,
вул. Незалежності, 50-а

Розміщення технічних засобів і антен операторів та 18 %
провайдерів телекомунікацій, які надають послуги
доступу до інтернету Об’єкти нерухомого майна: водонапірна вежа 110 куб. м; - металева шафа

2 роки 11 місяців

ТОВ «Лайфселл»

м. Боярка,
вул. Б. Хмельницького, 17-а

Розміщення технічних засобів і антен операторів та 18 %
провайдерів телекомунікацій, які надають послуги
доступу до інтернету Об’єкт нерухомого майна: –
димова труба котельні 327 куб. м; - металева шафа

2 роки 11 місяців

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 36 сесія
РІШЕННЯ №36/1176
від 09 листопада 2017 року
м. Боярка
Про затвердження переліку об’єктів
комунального майна територіальної громади м. Боярка, які передаються в оренду
без проведення конкурсу
Керуючись ст. 26, 60 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законом України від 23.12.97 № 768/97вр «Про оренду державного і комунального майна», Методикою розрахунку

орендної плати за державне майно та
пропозиції її розподілу, затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786, Положенням
про порядок передачі в оренду майна
комунальної власності територіальної
громади міста Боярка, затвердженим
рішенням сесії Боярської міської ради
від 06.04.2012 № 18/878, розглянувши
заяви орендарів, враховуючи висновки
постійних комісій з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, благоустрою міста, комунальної
власності від 07.11.2017 № 38 та з питань
реалізації регуляторної політики у сфері
господарської діяльності, фінансів, бю-

Ставка
орендної
плати

Строк, на який
укладається
договір оренди

джету, соціально-економічного розвитку від 06.11.2017 № 01-04/12, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити перелік об’єктів комунального майна територіальної громади
м. Боярка, які передаються в оренду без
проведення конкурсу, згідно з додатком.
2. Доручити виконавчому комітету
Боярської міської ради укласти договори
оренди, відповідно до чинного законодавства України.
3. Контроль за виконанням даного
рішення покласти на першого заступника міського голови Шульгу В. В.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

О. О. ЗАРУБІН

ПЕРЕЛІК
нежитлових приміщень територіальної громади міста Боярка, які передаються в оренду без проведення конкурсу
Повна назва
орендаря

Адреса об’єкта
нерухомості

Призначення, характеристика об’єкта оренди
та орендована площа, кв. м

Ставка
орендної плати

Відділ культури, національностей та релігій

м. Боярка,
вул. Маяковського, 41

Розміщення районної дитячої бібліоте- 1 грн. на рік
ки Нежитлове приміщення на 1 поверсі
Площа - 266,9

2 роки 11 місяців

Головне територіальне
управління юстиції у
Київській області

м. Боярка,
вул. Білогородська, 134-б

Розміщення Києво-Святошинського 1 грн. на рік
відділу реєстрації актів цивільного стану Нежитлове приміщення на 1 поверсі
Площа - 86,3

2 роки 11 місяців

Головне територіальне
управління юстиції у
Київській області

м. Боярка,
вул. Б. Хмельницького, 113

Розміщеня Києво-Святошинської ра- 1 грн. на рік
йонної державної нотаріальної контори Нежитлове приміщення на 1 поверсі
Площа - 52,1

2 роки 11 місяців

Києво-Святошинська
рада ветеранів війни,
праці і збройних сил
України

м. Боярка,
вул. Сєдова, 11

Розміщеня
Києво-Святошинської
ради ветеранів війни, праці і збройних
сил України Нежитлове приміщення
на 1 поверсі Площа – 65,6

2 роки 11 місяців

1 грн. на рік

Строк на який
укладається
договір оренди

ОФІЦІЙНО
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БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ
чергова 36 сесія
РІШЕННЯ № 36/1173
від 09 листопада 2017 року
м. Боярка
Про затвердження звіту про виконання
міського бюджету за 9 місяців 2017 року
Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26, пп. 4
п. а) ст. 28 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», відповідно
до Бюджетного Кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від
28.02.02 р. № 228 «Про затвердження
порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (зі
змінами), заслухавши інформацію про

виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року та враховуючи висновок
постійної депутатської комісії з питань
реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності,
фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання
міського бюджету за 9 місяців 2017 року
по доходах у сумі 99 996,6 тис. грн., а
саме:
• загальний фонд – 75 792,5 тис. грн.,
у т. ч. субвенція з районного бюджету на
утримання дошкільних та клубних закладів – 27 820,0 тис. грн. та субвенція з
держбюджету – 190,0 тис. грн.
• спеціальний фонд – 24 204,1 тис. грн.,
у т. ч. бюджет розвитку м. Боярка –

21 815,2 тис. грн. (з них субвенція з районного бюджету – 17 922,6 тис. грн. та субвенція з держбюджету – 1 350,0 тис. грн.)
по видатках у сумі 90 540,9 тис. грн.,
а саме:
• загальний фонд – 60 989,2 тис. грн.,
у т. ч. субвенція з районного бюджету на
утримання дошкільних та клубних закладів – 25 408,5 тис. грн.
• спеціальний фонд – 29 551,7 тис. грн.,
у т. ч. з бюджету розвитку м. Боярка –
27 319,7 тис. грн.
2. Контроль за виконанням даного
рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, фінансів, бюджету,
соціально-економічного розвитку.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О. О. ЗАРУБІН

Звіт про виконання бюджету міста Боярка за 9 місяців 2017 року
ДОХОДИ
Доходи місцевого бюджету в 2017
році формуються з врахуванням змін до
Бюджетного та Податкового кодексів
України.
Одним із основних джерел наповнення загального фонду міського бюджету є:
• єдиний податок з юридичних та фізичних осіб;
• податок на майно, який, відповідно
до внесених змін, включає: податок на
нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки; земельний податок, орендну
плату за землю та транспортний податок;
• акцизний податок з ввезених на
митну територію України підакцизних
товарів;
• адміністративні штрафи та штрафні
санкції;
• адміністративні збори за надання
адміністративних послуг.
Доходи загального фонду міського
бюджету, які формуються за рахунок
власних і закріплених загальнодержавних податків і зборів, субвенції з районного бюджету на утримання дошкільних
та клубних закладів, виконані у сумі 75
792,5 тис. грн., що становить 99,9 % до
уточнених планових показників за 9 місяців 2017 року (уточнений план 75 909,1
тис. грн. за 9 місяців 2017 року), у т. ч.
субвенція з районного бюджету на утримання дошкільних та клубних закладів –
27 820,0 тис. грн.
Найбільшим джерелом власних та
закріплених доходів міського бюджету
в 2017 році є місцеві податки (єдиний
податок та податок на майно), що формують майже 87,1 % доходів загального
фонду міського бюджету.
Вагомим джерелом наповнення міського бюджету є єдиний податок (з фізичних та юридичних осіб), на долю якого
припадає 45,5 % доходів загального фонду – 21 741,5 тис. грн. (14 451,4 тис. грн. за
9 місяців 2016 року).
Податку
на
майно
надійшло
19 898,1 тис. грн. (11 294,3 тис. грн. за
9 місяців 2016 року).
Земельного податку з юридичних осіб надійшло в сумі 11 825,9 тис. грн. (4 620,4 тис. грн.
за відповідний період 2016 року).
Орендна
плата
з
юридичних
осіб – за 9 місяців 2017 року надійшло
4 625,4 тис. грн. (3 436,9тис. грн. за відповідний період 2016 року).
У зв’язку з затвердженням Кабміном
у 2017 році Постанови щодо Порядку зарахування акцизного податку з виробленого та ввезеного пального, збільшилась
кількість джерел наповнення міського
бюджету, в результаті чого за 9 місяців
міський бюджет отримав 869,5 тис. грн.

Неподаткові надходження за звітний
період отримані в сумі 2 418,2 тис. грн.
Плата за надання адмін. послуг – за 9
місяців 2017 року надійшло 1 341,6 тис. грн.
Адміністративні штрафи та санкції за
звітний період отримані в сумі 53,7 тис. грн.
За 9 місяців 2017 року надійшло
24 204,1 тис. грн. до спеціального фонду
міського бюджету.
Податкові надходження до спеціального фонду становлять 59,6 тис. грн.
Неподаткові (власні) надходження
до спеціального фонду, які формуються
за рахунок надходжень від батьківської
плати за харчування дітей в ДНЗ та платних послуг Будинку культури становлять
2 329,3 тис. грн.
Надходження до бюджету розвитку м. Боярка – 21 815,2 тис. грн., з
них – пайові внески на розвиток інфраструктури міста – 1 656,5 тис. грн., надходження від продажу землі – 886,1 тис.
грн., субвенція з районного бюджету –
17 922,6 тис. грн., субвенція з держбюджету – 1 350,0 тис. грн.
Всього доходи міського бюджету за 9 місяців 2017 року становлять 99 996,6 тис. грн.
ВИДАТКИ
Видатки загального фонду міського
бюджету за 9 місяців 2017 року склали
60 989,2 тис. грн.
Фінансування ДНЗ міста та Будинку культури в 2017 році здійснюється 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
19 007,6 тис. грн., на оплату енергоносіїв
та комунальних послуг – 2 303,6 тис. грн.,
на харчування – 1 633,2 тис. грн.
Із загальної суми субвенції на виплату заробітної плати для Будинку культури було витрачено 1 171,8 тис. грн., на
оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 98,5 тис. грн.
Видатки на забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування склали 9 524,0 тис. грн.
На виконання програми розвитку
культури – 481,8 тис. грн.
На виконання програми по соціальному захисту населення – 1 222,5 тис. грн.
Дотація КП «Боярка-Водоканал» на
оплату електроенергії – 4 505,6 тис. грн.
Видатки спеціального фонду міського
бюджету за 9 місяців 2017 року становлять
29 551,7 тис. грн., з них:
2 189,7 тис. грн. – харчування дітей у ДНЗ;
27 319,7 тис. грн. – видатки по бюджету розвитку, а саме:
566,0 тис. грн. – придбання легкового автомобіля для потреб виконкому;

84,8 тис. грн. – придбання оргтехніки для потреб виконкому;
432,2 тис. грн. – капітальний ремонт
нежитлового приміщення по вул. Грушевського, 39-а;
1 337,3 тис. грн. – капітальний ремонт ДНЗ «Спадкоємець»;
17,1 тис. грн. – придбання ноутбука
для потреб ДНЗ «Спадкоємець»;
468,1 тис. грн. – капітальні видатки
ДНЗ «Даринка» на благоустрій території;
477,0 тис. грн. – капітальний ремонт
ДНЗ «Казка»;
167,9 тис. грн. – капітальний ремонт
ДНЗ «Іскорка»;
30,0 тис. грн. – придбання меморіального барельєфу на честь Є. М. Коновальця, відповідно до програми культури;
20,0 тис. грн. – виготовлення проекту будівництва вуличного освітлення
(вул. Хрещатик, 9);
558,8 тис. грн. – капітальні трансферти КП «БГВУЖКГ» на будівництво
світлофорних об’єктів;
306,4 тис. грн. – розробка детальних
планів територій;
166,8 тис. грн. – капітальний ремонт
покрівлі за адресою: вул. Лінійна, 30;
6 849,8 тис. грн. – капітальні трансферти КП «Боярка-Водоканал»;
140,7 тис. грн. – капітальні видатки
КП «Боярка-Водоканал» на капітальний
ремонт турбоповітродувки;
70,0 тис. грн. – капітальні видатки
КП «БГВУЖКГ» на виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи по об’єкту «Капітальний ремонт
території зелених насаджень загального
користування – парку Перемоги по вул.
Хрещатик, 86-в у м. Боярка;
2 485,5 тис. грн. – придбання сміттєвозу для КП «БГВУЖКГ»;
39,4 тис. грн. – капітальні трансферти КП «БГВУЖКГ» на встановлення
огорожі навколо спортивного майданчика СТРІТ ФАЙТ по вулиці Молодіжній;
12 759,4 тис. грн. – капітальний ремонт доріг у м. Боярка;
130,0 тис. грн. – придбання та встановлення скульптури в парку Перемоги
«Воїнам, що загинули під час проведення
АТО» та «Героям Небесної Сотні»;
68,6 тис. грн. – послуги з проведення геодезичних робіт;
128,9 тис. грн. – топографо-геодезичні роботи, розробка тех. документації
із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель у межах м. Боярка.
Всього видатки міського бюджету за 9
місяців 2017 року становлять 90 540,9 тис. грн.
Начальник відділу фінансів, економічного
розвитку та торгівлі
Н.І.Мусієнко

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 36 сесія
РІШЕННЯ № 36/1174
від 09 листопада 2017 року
м. Боярка

по ТКВКБМС 0170 КЕКВ 2120 зменшити асигнування на 50 000,00 грн.
по ТКВКБМС 6030 КЕКВ 2610
збільшити асигнування на 350 000,00 грн.
(дотація КП «БГВУЖКГ» на погашення
заборгованості з виплати заробітної плати та сплати податків працівникам підприємства)
по ТКВКБМС 8600 КЕКВ 2240
зменшити асигнування на 600 000,00 грн.
(інші видатки).
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
2. Провести перерозподіл видаткової частини спеціального фонду міського бюджету в межах планових асигнувань, а саме:
по ТКВКБМС 8800 КЕКВ 3220 зменшити асигнування на 320 566,00 грн.
(співфінансування КОДА капітального ремонту з впровадженням
технологій для зниження тепловтрат
будівлі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Казка» в місті Боярка Києво-Святошинського району
Київської області).
по ТКВКБМС 6310 КЕКВ 3210
збільшити асигнування на 38 466,00 грн.
(капітальні видатки КП «БОК» на проектні роботи по реконструкції котельні
(дофінансування) – 9 731,00 грн.), виготовлення проектної документації на
димохід котельні – 28 735,00 грн.).
по ТКВКБМС 0170 КЕКВ 3132
збільшити асигнування на 70 000,00 грн.
(виготовлення проектно-кошторисної
документації з проведення капітального
ремонту 2-го поверху приміщення будівлі за адресою: вул. Молодіжна, 77 у м.
Боярка Києво-Святошинського району
Київської області).

по ТКВКБМС 7470 КЕКВ 3210 збільшити асигнування на 200 000,00 грн. (капітальні трансферти КП «Боярка-Водоканал»
додаткове фінансування на проведення будівництва свердловини у м. Боярка).
по
ТКВКБМС
5062
КЕКВ
3110
збільшити
асигнування
на
12 100,00 грн. (придбання спортивного інвентарю для секції пауерліфтінгу,
згідно з програмою спорту).
Перенаправити:
• кошти, виділені раніше КП
«БГВУЖКГ» по ТКВКБМС 6060 КЕКВ
3210 для проведення капітального ремонту виробничого приміщення (база
Кібенка), що знаходиться за адресою:
вул. Кібенка, 74 в м. Боярка в сумі
159 430,00 грн.,
• на капітальний ремонт вуличного освітлення по пров. Сахалінському в м. Боярка (заміна залізобетонних одностоякових опор та
заміна проводів – 30 530,00 грн., на придбання
додаткового обладнання до спецтехніки для
ліквідації снігових заметів – 56 000,00 грн., гідроциліндру повороту відвала – 16 200,00 грн.,
шин до транспортних засобів великої тоннажності – 56 700,00 грн.
Затвердити зміни до бюджету, згідно з розпорядженням міського голови
№ 02-14/289 від 06.10.2017.
3. Внести відповідні зміни до додатку 3, 5, 6, 7 «Рішення про затвердження
міського бюджету на 2017 рік».
4. Контроль за виконанням даного
рішення покласти на першого заступника міського голови Шульгу В. В.

Про внесення змін до рішення позачергової 25 сесії Боярської міської
ради VII скликання від 17.01.2017 року
№ 25/767 «Про затвердження міського
бюджету на 2017 рік»
Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Бюджетним кодексом України, рішенням Боярської міської ради VII
скликання від 17.01.2017 року № 25/767
«Про затвердження міського бюджету на
2017 рік», відповідно до рішення сесії районної ради від 26.09.2017 № 347-23-VII
«Про внесення змін до рішення «Про районний бюджет Києво-Святошинського
району на 2017 рік», для забезпечення
фінансування першочергових видатків
бюджету, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
1. Провести перерозподіл видаткової частини загального фонду міського бюджету в межах планових асигнувань, а саме:
по ТКВКБМС 6060 КЕКВ 2610
збільшити асигнування на 600 000,00 грн.
(поточні видатки КП «БГВУЖКГ»: 250
000,00 грн. на придбання дизпалива, солі
технічної, запчастин; 350 000,00 грн. на
виплату заробітної плати та сплати податків робітникам дільниці благоустрою)
по ТКВКБМС 0170 КЕКВ 2111 зменшити асигнування на 300 000,00 грн.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

О.О. ЗАРУБІН

17 листопада 2017
№23 (330)

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ
Вишневський місцевий центр з надання безоплатної
вторинної правової допомоги, інформує:
Прийняття спадку – складна
юридична процедура. Для того,
щоб правильно його оформити,
громадянам слід дотримуватися
алгоритму, що складається з чотирьох етапів.
1. Впродовж шести місяців
з дня смерті громадянина його
родичам або тим, хто вважає
себе його спадкоємцями, необхідно заявити про своє право на
спадок.
Для того, щоб заявити про
нього, слід звернутися до нотаріуса за останнім місцем проживання померлого і написати
заяву про прийняття спадщини
(або про відмову від прийняття,
якщо спадкоємець так вирішив).
Якщо померлий громадянин
жив у селі, то необхідно звертатися до сільської ради із заявою
про реєстрацію прав спадкоємця і оформленні спадщини.
Згідно зі статтею 1241 Цивільного
Кодексу
України,
до осіб, які мають право на
обов'язкову частку у спадщині,
відносяться малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та
непрацездатні батьки.
Примітно, що спадкоємець
не може прийняти лише частину спадщини, а від іншої частини відмовитись. Спадкоємець
або приймає, або пише відмову
на всю спадщину.
До нотаріуса потрібно принести такі документи:
• Паспорт;
• ідентифікаційний код;
• Свідоцтво про смерть спадкодавця;
• Заповіт (якщо є);
• Якщо заповіту немає, потрібно принести документ, що
підтверджує родинні стосунки
спадкоємця з померлим. Для дітей – свідоцтво про народження, для чоловіка - свідоцтво про
шлюб, для далеких родичів - документи для відстеження ланБОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 09 листопада 2017 року № 57/1
м. Боярка
Про встановлення вартості платних
послуг в КЗ Будинок культури на 2017-2018 рр.
Керуючись ст. 32 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Постанови Кабінету
міністрів України від 12.12.2011 № 1271
«Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами
культури, заснованими на державній та
комунальній формах власності», згідно з
Порядком визначення вартості та надання
платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній
формах власності, затвердженого Наказом
Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від
01.12.2015 № 1004/1113/1556, –
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Встановити вартість платних послуг, що надаватимуться у КЗ Будинок
культури в 2017-2018 рр.:
• навчання у гуртку хореографії для
дітей (1год./ос.) – 15,00 грн., ціна послуги за місяць 180 грн.;
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 09 листопада 2017 року № 57/2
м. Боярка
Про затвердження тендерного комітету у новому складі
Керуючись ст. 11 Закону України «Про
публічні закупівлі» та у зв’язку із кадровими змінами юридичного відділу та відділу
бухгалтерського обліку і звітності, –
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Затвердити тендерний комітет у
новому складі, а саме:
голова тендерного комітету – Шульга В. В.,

цюжка споріднених зв'язків із
спадкодавцем;
• Правовстановлюючі документи на майно, яке буде успадковано.
2. Нотаріуси повинні зробити запити в державні органи з
приводу правовстановлюючих
документів:
• щодо земельної ділянки – в
Державному земельному агентстві нададуть виписку з державного земельного кадастру;
• щодо будинку/квартири –
в бюро технічної інвентаризації
про власника і про відсутність
самовільного будівництва;
• щодо автомобіля – в сервісний центр Міністерства внутрішніх справ, чи не знаходиться авто в угоні;
• про майнові паї – до сільради щодо довідки про суму, що
підлягає виплаті;
• про вклади в банку – в банк.
3. За заявою спадкоємця
нотаріус відкриває спадкову
справу і заносить дані про це до
реєстру. На цьому етапі потрібно чекати ще півроку, коли всі
спадкоємці можуть заявити про
своє право на спадщину.
4. Після закінчення шести
місяців з дня смерті спадкодавця спадкоємці повинні прийти
до нотаріуса і написати заяву
про видачу свідоцтва про право
на спадщину.
Після проходження всіх
етапів, спадкоємець отримує
свідоцтво про право на спадщину, яке підтверджує право
власності спадкоємця на об'єкт
спадщини.
Прийдеться також понести витрати в ході оформлення
спадщини. А саме: оплата послуг нотаріуса та сплата податку
на спадщину.
Слід зазначити, що нерухомість не обкладається податком,
якщо її успадкували спадкоємці
першої та другої черги – діти,
чоловік і жінка, батьки, брати
(сестри) спадкодавця.
• навчання у гуртку прикладного мистецтва для дітей (1год./ос.) –
8,33 грн., ціна послуги за місяць 100 грн.;
• навчання у гуртку Петриківського
розпису для дітей (1год./ос.) – 8,33 грн.,
ціна послуги за місяць 100 грн.;
• навчання у гуртку вокально-естрадного співу для дітей (1год./ос.) – 8,33
грн., ціна послуги за місяць 100 грн.;
• навчання у гуртку «Здоров’я» для
дітей (1год./ос.) – 12,50 грн., ціна послуги за місяць 150 грн.;
• навчання у гуртку «Здоров’я» для
дорослих (1год./ос.) – 16,66 грн., ціна
послуги за місяць 200 грн.;
• навчання в студії дошкільного розвитку дітей (1год./ос.) – 33,33 грн., ціна
послуги за місяць 400 грн.
2. Встановити пільгу на оплату послуг в розмірі 50 % дітям з багатодітних
родин.
3. Звільнити від плати за навчання
дітей-сиріт та дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції та/
або учасниками бойових дій.
4. Рішення вступає в силу з моменту
його прийняття.
5. Контроль за виконанням даного
рішення покласти на заступника міського голови Кочкову Т. П.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

О. О. ЗАРУБІН

перший заступник міського голови;
заступник голови тендерного комітету – Мусієнко Н. І., начальник відділу фінансів, економічного розвитку та торгівлі;
секретар тендерного комітету – Блінова Н. П., провідний спеціаліст відділу фінансів, економічного розвитку та торгівлі;
Члени тендерного комітету:
Гончар К. І., начальник юридичного
віділу;
Комашинський В. О., начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності –
головний бухгалтер.
2. Контроль за виконанням даного
рішення покласти на першого заступника міського голови Шульгу В. В.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

О. О. ЗАРУБІН

ПРО ВСЕ
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Унікальна виставка в гостях у боярчан

10 листопада в Боярській
міській бібліотеці для дітей відбулася презентація унікальної філателістичної пересувної виставки
«100 років Української революції
1917-1921 років та 75-річчя УПА».
Виставку презентував її автор та власник – відомий філателіст, член Київського товариства Асоціації філателістів

України, громадський діяч Олександр Канівець.
Виставка
складалася з двох
експозицій. Перша присвячена
етапам
становлення
Української
Держави.
Друга – Українській
Повстанській Армії.
Олександр
Канівець
зазначив, що Світовий
націоналістичний конгрес з підготовки й проведення урочистостей до 75-річчя
УПА довірив йому провести цю
історичну всеукраїнську поштову естафету, яка отримала найактивнішу підтримку на місцях.
Нещодавно за експозицію, присвячену Українській Народній
Республіці, Олександр Володимирович отримав в Ужгороді
срібну медаль 15 національної
філателістичної виставки.

РОЗВИВАЄМОСЬ З ДИТИНСТВА

Осінь – це пора, яка неначе в казці перетворює весь навколишній світ в яскраві барви
листопаду. А 10 листопада на запрошення веселих малят вона завітала на свято в ДНЗ «Даринка».

вих груп. Перед початком свята
всіх присутніх добрими, щирими та ласкавими словами вдячності привітала завідуюча ДНЗ
Любов Дуднікова.
Програма свята була побудована так, щоб малята змогли
Святково прикрашена зала розважитись, закріпити свої
та лагідна музика зустрічали знання про осінь, отримати когостей, які прийшли на свято. рисні поради щодо збереження
На один день садочок перетво- і зміцнення здоров’я.
рився на чудову осінню казку, у
Святкові заходи відбуваякій взяли участь діти всіх віко- лись у всіх вікових групах. Діти

Дитяча шана святому хлібу

16 листопада на базі ЦСПР
Учасники фестивалю – понад
відбувся районний етап всеукра- 100 осіб зі шкіл нашого району.
їнського фестивалю «Українська
Програма фестивалю склапаляниця».
далася з двох етапів: виставка
хлібних виробів, виготовлених
Організатор – Києво-Свя- дітьми, та конкурс плакатів
тошинський районний центр «Хліб очима дітей». А плакати
еколого-натуралістичної твор- учасники фестивалю не принесчості учнівської молоді за спри- ли з собою, а малювали на місці.
яння Боярської міської ради та
Як розповіла директор рафінансової підтримки Києво- йонного центру еколого-натуСвятошинського
районного ралістичної творчості учнівської
відділу освіти, який забезпечив молоді Світлана Аздравіна, цьопремії переможцям фестивалю. горічний фестиваль – дебютний:

Нинішня виставка офіційно
стартувала 4 жовтня, її вже побачили в Ірпені, Фастові, Узині,
Білій Церкві, Вишгороді, Василькові. Нині дійшла черга і до
Боярки.
На презентації були присутні небайдужі люди, які
цікавляться правдивою історією українського народу, а також учні 9-В класу
Боярського
колегіуму.
Своїми думками з приводу виставки поділилися
громадський діяч та лікар Володимир Вітюк, письменник
та історик Борис Васильченко, директор музею Миколи
Пимоненка с. Малютянка
Галина Шпирук, завідуюча
Боярською міською бібліотекою для дітей Людмила Заєць.
А провідний фахівець відділу з питань освіти, культури,
молоді, спорту та соціального захисту Боярської міської
ради Мар’яна Слєпова урочисто вручила Олександру
Канівцю подяку міського голови Олександра Зарубіна.
першої молодшої групи завітали до лісу, де зустріли лісових звірят Лисичку і Зайчика,
які розважали малят та грали
з ними в веселі ігри. До другої молодшої групи завітала
красуня осінь, яка з малятами
виконала танок з листочками.
Діти середньої групи провели
веселий ярмарок. Дошкільнята старшої групи розказували
вірші, танцювали запальні таночки, грали у веселі ігри разом з гостею.
Діти отримали величезне
задоволення від конкурсів та
естафет, а також отримали подарунки від Осені – яблучка
та пиріжки. До проведення
свята Осені долучились батьки ДНЗ, які взяли активну
участь у конкурсах.
Такі заходи демонструють обдарованість та всебічну розвиненість наших дітей.
Всі присутні отримали насолоду від святкових ранків, а
діти – неймовірну радість,
адже вони виступали перед
найріднішими у світі людьми
і мали змогу показати себе
справжніми артистами.

«Ми й раніше проводили щорічний конкурс юних пекарів, метою якого було виховання поваги до хліба. Минулого року наші
вихованці взяли участь у Всеукраїнському фестивалі. Тому ми
вирішили започаткувати фестиваль і у нашому районі. Щиро
сподіваємося, що наш дебют не
буде глевким».
Якби ви бачили, які чудові короваї, пироги, булочки та
інші хлібобулочні вироби представили на суд журі учасники
фестивалю, якби були свідками
того, з яким захопленням юні
художники малювали не плакати,
а справжні картини, присвячені
хлібові, ви б зрозуміли, що цей
новий фестиваль став справжнім
святом! Цьому неабияк сприяла мистецька частина програми,
під час якої діти читали вірші (в
тому числі і свої власні) про хліб,
знайомилися з українськими
прислів’ями та приказками про
хліб, історією виникнення хлібу
у різних народів тощо.
Призерами дебютного фестивалю стали Лісниківська
ЗОШ (І місце), Гореницька
ЗОШ (ІІ місце) та Боярський
колегіум (ІІІ місце).
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11 листопада в спортивній залі
Боярської гімназії відбувся Відкритий кубок міста Боярка з Таеквондо ІТF серед дітей 5-13 років.
Організатори змагань – Федерація таеквон-до ІТФ Київської
області за підтримки міського голови Олександра Зарубіна та Боярської міської ДЮСШ.
У змаганнях взяли участь
520 юних таеквондистів з Переяслава-Хмельницького, Житомира та Житомирської області,
Яготина, Березані, Києва та
Київської області та Боярки.
Змагання проводилися відразу на 4 килимах-доянгах у вікових категоріях 5-6, 7-8, 9-10
та 11-13 років серед хлопців та
дівчат у 17 вагових категоріях
від 18 до понад 55 кг. У програмі змагань – виконання формальних вправ (туль), особисті
спаринги (массогі) та командні
спаринги у вікових категоріях
9-10 та 11-13 років.
Учасників привітали президент Федерації таеквон-до

ІТF України, гранд майстер,
володар чорного поясу (8 дан)
Віктор Потернак та заступник міського голови Тетяна
Кочкова. Також на змаганнях
були присутні президент Федерації таеквон-до ІТF Київської області Ук Дара Чан,
абсолютний чемпіон світу з
таеквон-до ІТF серед чоловіків Андрій Клименко.
Мистецьким
дарунком
учасників змагань привітали
вихованці хореографічного
колективу «Шанталь», колективу «Східне дихання» та
спортивного клубу черлідингу «Актив-чер».
Під час змагань честь нашого міста захищали на доянгах вихованці тренерів Богдана
Мельниченка, Юрія Гудзенка,
Олександра Жарука та Олександра Коллє. Всього – більш
як 80 юних таеквондистів, понад 50 з яких отримали нагороди за призові місця.
Радіслав Кокодзей

Їм нести нашу мову в майбуття

10 листопада до Дня української писемності та мови у ДНЗ
«Іскорка» відбувся яскравий
патріотичний захід «Наша мова
солов’їна», до проведення якого
долучилися вихованці старшої
групи, їх батьки та вихователі.

Та так щиро і завзято, що навіть батьки не втрималися, долучившись до інсценізованого
виконання української народної пісні «Несе Галя воду». А
вихователі й музичні керівники
Людмила Герасимюк та Катерина Ярмолюк виконали пісню
Милозвучними віршами та «Не цурайтесь мови, люди!».
дзвінкоголосими піснями про
І це неповний перелік враУкраїну і маму порадували ма- жаючих миттєвостей святковоленькі артисти всіх присутніх. го дійства, де лунала українська
А ще – мудрими прислів’ями, мова й українська пісня в нашій
театралізованою
постанов- рідній Боярці. Адже саме цим
кою під пісню «Діти України», маленьким боярчанам нести
смішними і дотепними гумо- рідну культуру в майбуття! Щоб
ресками пригощали того дня вічно жила Україна – країна
маленькі господарі своїх гостей. щастя і добра.

Торфобрикети Тел. (096) 330-64-04
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ІДЕЯ – ПРОЕКТ – РЕАЛІЗАЦІЯ

Будь-яка ідея починається з мрії, але не всяка ідея втілюється. У фахівця ландшафтного дизайну Марини Руденко мрій багато.
Одна з них – красива та затишна Боярка. Місто, де живе вона та
її родина, ростуть її двоє дітей.
Поруч із будинком, де живе КП «БГВУЖКГ» та жителів
молода жінка, по вул. Сагайдач- прилеглих будинків вже викорного, тривалий час заростала ча- чувано 18 аварійних яблунь, тагарниками та бур’янами занед- кож покроновано груші.
бана місцина. Колись там був сад,
Газета «Боярка-інформ» вже
але яблуні від старості всохли, повідомляла про конкурс согруші потребували розчищення.
ціальних проектів від БританІдея перетворити цю тери- ської ради та його переможців.
торію на красивий та затиш- Одна з них — Ольга Васкевич,
ний сквер захопила Марину яка подала на конкурс проект
ще минулого року, саме тоді будівництва дитячого та спорвона розробила повноцінний тивного майданчиків на терипроект ландшафтного дизайну торії скверу ім. Сагайдачного.
скверу ім. Сагайдачного. Пер- За словами учасників акції, ці
шим етапом втілення мрії ста- майданчики будуть встановлені
ла участь у конкурсі соціальних навесні наступного року.
проектів від Британської ради
Нещодавно на конкурс пров Україні. Марина Руденко ектів бюджету участі Марина
подала на розгляд свій проект подала свій новий проект артозеленення скверу і перемогла. об’єкту, який заплановано встаЇї проект виграв грант на 20 000 новити теж на території скверу
грн. За ці кошти було закупле- ім. Сагайдачного. Якщо проект
но саджанці дерев та кущів.
виграє конкурс, його реалізація
15 листопада волонтери відбудеться наступного року.
Марина розповіла, що прона чолі з автором та координатором проекту посадили на ектом передбачено встановтериторії скверу 8 кленів та 2 лення п’яти бетонних куль,
дуби. Серед помічників Ма- вкритих мозаїкою. «Ми зарини Руденко її однодумці: вершимо озеленення та благозаступник міського голови Те- устрій цієї рекреаційної зони.
тяна Кочкова, представники Для Боярки – це буде щось
ГО «Фундація «Ставрос» Ольга нове та оригінальне», – переВаскевич та Олександр Коллє, конана Марина Руденко.
Заступник міського гологромадський активіст Олександр Степаненко, а також ви Тетяна Кочкова розповіла:
працівники КП «БГВУЖКГ» «Сьогодні я взяла участь у реалізації одного з соціальних прота жителі сусідніх будинків.
Активісти заздалегідь під- ектів, який втілюється завдяки
готували територію майбутньо- зусиллям активних жителів за
го скверу. Силами працівників кошти виконавчого комітету

АНОНС

Боярської міської ради та Британської ради в Україні. Вони
нам дуже допомогли, подвоївши суму коштів, які виділяються
на реалізацію проектів – переможців конкурсу соціальних проектів.
Переможцями конкурсу стали
10 проектів, які впродовж року
втілювались у життя. Деякі вже
повністю реалізовано. Ще кілька до кінця року буде втілено.
Британська рада виділяє кошти
на придбання матеріалів, необхідних для реалізації проекту,
але відповідальність за втілення покладається саме на автора
проекту. Деякі проекти ще не
завершено. На те є різні причини і, зокрема, людський фактор.
Мене особисто дуже тішить
факт перетворення занедбаної
території на доглянутий сквер.
Звичайно, такі речі миттєво
не робляться. Але я переконана, що наступного року роботи
продовжаться. І в результаті
жителі отримають прекрасне
місце для відпочинку та дозвілля. Важливо, що реалізація
проекту об’єднує зусилля активістів, жителів, комунальників
та влади.
Наступним кроком стане
спорудження у сквері ім. Сагайдачного дитячого та спортивного майданчиків, доріжок, місць
для відпочинку, проведення
благоустрою та озеленення», –
наголосила Тетяна Кочкова.

На залізничну станцію
Боярка потрібні
• різноробочі,
• прибиральники
території
Гарантуємо:

гнучкий робочий графік;
вчасну та стабільну
виплату заробітної плати;
безкоштовну видачу
спецодягу.
Звертатись до адміністрації
станції Боярка

Тел.: (067) 981-48-66.
Втрачений військовий квиток № 8817929, виданий 1982 року Андрію Дмитровичу Білику
Києво-Святошинським райвійськкоматом, вважати недійсним.

Директор–головний редактор Ганна Коваленко

18 листопада у Боярському будинку культури відбудеться гала-концерт
Молодіжного мистецького фестивалю ім. Івана Коваленка. Початок о 12:00.
Вхід вільний.
21 листопада о 10:00 з нагоди Дня Гідності та Свободи у парку Перемоги відбудеться
мітинг та покладання квітів до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні та Героїм АТО.

ПОЧАТОК
18:00

Гороскоп
Овен
Вас потягне до духовних знань.
Можливо, захочеться вивчити філософські течії, ознайомитися з
основами психології, зайнятися
езотеричними вченнями. Зорі радять не стримувати внутрішній порив і виконати бажання душі. Отримані знання і досвід виявляться
безцінними.
Телець
Зорі попереджають про високу ймовірність втрати авторитету.
Дуже важливо не затівати сварок,
не брати участь у сумнівних справах, не співпрацювати з людьми,
які мають неоднозначну репутацію.
Рекомендується стримати гординю,
спілкуватися з людьми на рівних.
Вийти сухим з води допоможе самодисципліна і самоконтроль.
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Скорпіон
Стримуйте свої ревнощі та
недовірливість, інакше кохана людина залишить вас. На роботі менше
сперечайтеся з керівництвом. Відповідальне ставлення до важливих проектів допоможе заробити гроші та
зміцнити авторитет у колективі. Для
вас настає період змін. Вдалий час,
щоб змінити все, що вас не влаштовує.

Близнюки
Вас завалить роботою, але це
навіть добре. Важливо не лінуватися, якісно виконувати обов’язки
і нагорода порадує щедрістю. У ваших інтересах зробити так, щоб у
роботі не було недоліків. Займіться
підвищенням кваліфікації. Внесок
в освіту – найвигідніша інвестиція,
яку тільки ви можете зробити.

Стрілець
Зірки радять вам завершити всі
справи, роздати кредити, виконати
обіцянки. Хороший час, щоб осмислити минулий рік і підготувати ґрунт
для наступного. Позитивний настрій вирішить велику частину всіх
проблем. Не слід прикриватися прожитими роками, це не є перешкодою
для самовдосконалення.

Рак
Рішучий настрій та цілеспрямованість спонукатимуть вас змітати
всі перешкоди на шляху. Ви можете
піддатися гніву і наговорити багато
образливих слів людині, яка ненароком вас зачепить. Щоб не посваритися з усім світом, стримуйте
себе і не зривайтеся на колегах, друзях, рідних.

Козеріг
Хороший період для нових починань та активного проведення
часу. Дуже корисно витратити час
на тематичні семінари, заняття
спортом, плаванням, гімнастикою,
йогою. Приділяйте час близьким
і друзям, це стане хорошим емоційним розвантаженням, а близькі
люди гідно оцінять вашу увагу.

Лев
На вас чекає тихий, спокійний
період. Хтось буде успішно просуватися кар’єрними сходами, хтось
шукатиме своє місце під сонцем, а
хтось з головою порине в турботи
сім’ї. Багатьох Левів очікують позитивні новини. Похмура погода
не сприяє підняттю настрою, але не
слід впадати у депресію.

Водолій
Вам слід якомога точніше позначити свої життєві цілі і почати
рухатись до них. Минув час порожніх розмов і коливань. Настала пора
діяти! Не варто боятися зробити
перший крок. Початок вже покладено, Всесвіт благоволить вам. Тісне спілкування з рідними і друзями
принесе довгоочікуваний позитивний настрій.

Діва
Є сенс присвятити цей час
спілкуванню, розширенню кола
знайомств. Вам захочеться виговоритися і отримати підтримку,
знайти пояснення своїм тривогам. Не так важливо, до кого саме
звернутися, головне – не боятися досліджувати глибини підсвідомості, вчитися чути і розуміти
свою душу.

Реєстраційне свідоцтво
КІ № 971 від 23.10.2006 р.
Віддруковано в ПП
«Видавництво «Слово».
Замовлення № 1082

Терези
На багатьох чекає мандрівка.
Тим, хто нікуди не поїде, зірки радять помандрувати хоча б на сторінках книги і відволіктися від повсякденних турбот. Завершення осені
стане яскравим періодом у плані
почуттів. Не варто стримувати себе,
взаємини з коханою людиною тільки покращаться, і вас обох накриє
ця любовна хвиля.

Риби
Вам захочеться побути першовідкривачами, які знайомляться з
новими землями. Відкривати для
себе нові країни, цікавих письменників, незвідані заняття – все зараз
вам по плечу. Щоб поєднати приємне з корисним, запишіться на
курси, освойте іншу спеціальність,
зорі обіцяють допомогу та успіх.
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