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СТВОРЕННЯ КЛАСТЕРУ – ПРОРИВ У МАЙБУТНЄ
Про європейське майбутнє Боярки говориться вже давно, а нещодавно зроблено черговий
крок до наближення цього майбутнього.

Міський голова Олександр
Зарубін провів робочу зустріч
з головою Асоціації платників
податків Польщі, членом ради
польських кластерів та експертом регіонально-господарчого
розвитку паном Мареком Нємчеком та завідувачем кафедри
менеджменту Національного
університету державної податкової служби України Миколою Гусятинським.
Тема зустрічі – створення
на території столичної області
кластеру інноваційного розвитку Київщини.
Як пояснили пан Марек
Нємчек та його український
колега Микола Гусятинський,
кластер – це структура, яка
об’єднує зусилля бізнесу, влади,
науки й освіти. Іншими словами, це добровільне об’єднання
підприємців, які тісно співпрацюють з науковими установами
та місцевою владою з метою
підвищення конкурентоспроможності власної продукції та
сприяння економічного розвитку регіону.
Під час візиту до України
пан Марек Нємчек провів ряд
консультацій з регіональними
та місцевими органами влади,
науковим середовищем, представниками бізнесу з питань залучення інвестицій для інноваційного розвитку регіонів.
Відбулися зустрічі з першим
заступником голови Київської
обласної ради Володимиром
Майбоженком, головою Києво-Святошинської районної
держадміністрації Мирославою
Смірновою, мерами міст Вишневе – Іллею Діковим і Боярки – Олександром Зарубіним,
сільськими головами сіл Софіївська Борщагівка – Олесем
Кудриком, Дмитрівка – Тарасом Дідичем, Петрівське – Антоном Овсієнком.
Марек Нємчек поділився
досвідом Польщі в розбудові
демократичних засад місцевого
самоврядування, регіонального управління та використання
кластерного підходу, як основного механізму інноваційного
розвитку регіонів і запропонував співпрацю із впровадженням даних засад в Україні.
Як зрозуміли журналісти
«Боярка-інформ», є ідея створити перший в Україні регіональний кластер саме на території, прилеглій до Боярки. До
цього кластеру мають увійти
Боярка, Вишневе, Софіївська
та Петропавлівська Борщагівки,
Дмитрівка та Петрівське.
У світовій практиці і, зокрема, в сусідній Польщі, механізм
кластерів успішно працює та

приносить реальну вигоду усім
його учасникам. Адже будується не за вертикальним, а за горизонтальним принципом.
За усталеною традицією, організація кластеру розпочинається навколо ідеї підвищення
енергоефективності
регіону,
розвитку його інфраструктури
та врядування. І це все впливатиме на подальшу життєздатність самого кластеру та всіх
його учасників.
Важливо те, що роботі передуватиме енергоаудит комунального житлового фонду
учасників кластеру за кошти
європейських грантів. Роль
міста дуже важлива. До 20 відсотків фінансування проектів з
енергозбереження бере на себе
міський бюджет.
Вже у грудні цього року мають відбутися збори засновників кластеру інноваційного
розвитку Київщини за участі
керівників органів місцевого
самоуправління, підприємств,
бізнесових компаній та наукових установ.
Підписання
документів
про співпрацю новоствореного кластеру з Польщею має
відбутися під час ІІ Світового
конгресу кластерів у Домброво
Гурнічей (Польща) в кінці березня – на початку квітня 2016
року. Організатори – сейм та
уряд Республіки Польща.
Міський голова Олександр
Зарубін під час зустрічі повідомив, що окрім енергоефективності та розвитку інфраструктури він має намір залучити
грантові кошти на розвиток
екології та довкілля Боярки,
збереження та відновлення рекреаційних зон, зокрема басейну річки Притварка.
«Це – тільки початок великої плідної роботи, – переконаний міський голова, – і нам
приємно, що ми можемо бути
першими на теренах створення
в Україні регіональних кластерів. Адже це неодмінно принесе
свої дивіденди на користь учасників нашого кластеру і, зокрема, Боярки».
Цю думку підтримали й інші
учасники зустрічі. Очікування
від впровадження цієї ідеї великі. Боярка може отримати
значні кошти і допомогу у проведенні заходів з енергозбереження та енергоефективності,
підвищення конкурентноздатності місцевих бізнесових компаній, створення нових промислових підприємств, а, отже,
нових робочих місць. Польські
партнери також зацікавлені у
наданні допомоги своїм українським сусідам.

НАША ДОВІДКА:
Новою для України перспективною формою взаємодії
влади, бізнесу і громадськості
може стати їх спільна діяльність
у складі територіально-галузевих кластерів – добровільних
об’єднань взаємодоповнюючих
територіальних ресурсів. Кластер – це довіра, взаємодопомога та взаємодія в спільному виробництві інноваційних товарів.
Україні потрібна кластеризація
всієї країни, бо кризу здолають
нові знання та технології, новий
рівень внутрішнього попиту.
Тому актуальним є створення кластерів для зростання територій, стимулювання їхнього
технічного прогресу та підвищення
конкурентоспроможності регіонів. Кластер – це унікальна фінансово-економічна і
організаційна форма взаємодії
ресурсів, їх спільної діяльності,
прогресивна форма організації
капіталів і управління.
Підтримуючи співробітництво, компанії не перестають
конкурувати між собою у зниженні витрат на виробництво
та цінах, підвищенні якості
продукції, пошуку кращих постачальників, формуванні нових каналів розповсюдження
власної продукції тощо. Таким
чином підвищується конкурентоспроможність не лише
окремо взятого підприємства, а
певного географічного регіону і
економіки країни загалом. Формування економіки держави на
основі кластерів – це створення
конкурентоздатної, інноваційної та інвестиційно привабливої
економіки, кінцевим результатом якої є підвищення рівня та
якості життя населення.
У світовій практиці кластерна
модель виробництва стала дуже
популярною. Останні 20 років
ознаменувались постійно зростаючою боротьбою держав за підвищення своєї конкурентоспроможності. Фактично, головним
завданням кожної держави в ринковій економіці в сучасних умовах стала мобілізація зусиль на
збільшення своїх конкурентних

переваг. Щоб цього досягти, більшість країн світу використовує
кластерну модель виробництва. У
Польщі нині працює близько 600
кластерів.
Перші спроби впровадження
кластерної моделі за галузевим
принципом в Україні були зроблені на Поділлі, підприємствами Хмельницької області, потім
у Прикарпатті, Поліссі, Полтаві
та в інших регіонах. Ці моделі
підтвердили
перспективність
і ефективність інтеграційних
зусиль, спрямованих на просування в господарську практику
концепції формування нової виробничої системи – кластерів.
Світовий досвід свідчить,
що формування кластерів – затратний процес, в якому приблизно половину фінансування
бере на себе держава (за рахунок національного і регіональних бюджетів). Кластери
широко використовують нові
механізми фінансування, в т. ч.
формування кредитних спілок,
аутсортинг, субконтрактинг.
Можна виділити ряд переваг кластерної промислової
політики для влади. В умовах
кластеризації набагато краще
використовується
потенціал
окремих регіонів і територій,
посилюється партнерський діалог «бізнес – влада», диверсифікується регіональна економіка, зростає кількість платників

податків і бази оподаткування,
знижується залежність бюджету
від окремих монопольних бізнес-формувань.
Регіони, які сформували
кластери, отримують певні
переваги. Кластери беруть на
себе вирішення більшості соціальних проблем територій,
вони спрямовані на покращення інфраструктури регіону, в
якому працюють, забезпечують
створення нових робочих місць.
Щоб вийти на режим функціонування кластерів в окремих регіонах, потрібно близько
року спільних зусиль бізнесу,
влади і науки. Для цього виявляють існуючі і потенційні
кластери, пріоритетні напрями
кластерних ініціатив, проводиться ретельна оцінка вибраних кластерів, здійснюється
розробка детальної програми
дій по кожному кластеру.
Незважаючи на те, що кластерні технології мають ряд переваг та перспективи розвитку,
існують проблеми, які перешкоджають їх масштабному та
ефективному
використанню.
До головних проблем вчені відносять: недолік інформованості
представників органів виконавчої влади і бізнесу у питаннях застосування кластерного підходу;
відсутність державної політики,
що забезпечує системний підхід та організацію взаємодії різноманітних рівнів виконавчої
влади при реалізації кластерних
проектів і як наслідок – відсутність організаційної та фінансової підтримки кластерних ініціатив; недолік підготовлених
спеціалістів з питань кластерних
організаційних технологій; відсутність ефективної методологічної бази, яка забезпечує застосування кластерних технологій.
Попри
всі
організаційні
складнощі,
ефект
від
об’єднання громад навколо ідеї
кластеру буде прогнозовано
вражаючим, адже громади досягнуть більш високого рівня у
розбудові та впровадженні програм соціально-економічного
розвитку.

Святкове відкриття
новорічної ялинки
19 грудня 2015 року

12:00 – 21:00, парк ім. Шевченка (вул. Молодіжна)
Народні гуляння, виставки майстрів та народних умільців
17:00 – 18:00, парк ім. Шевченка
Відкриття Новорічної ялинки
19:00 – 20:00, Будинок культури (вул. Шевченка, 82)
Святкові заходи до Дня Святого Миколая

ОФІЦІЙНО

2
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 2 сесія
РІШЕННЯ № 2/11
від 03 грудня 2015 року м. Боярка
Про закріплення депутатських округів
Відповідно до ст. 49 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про
статус депутатів місцевих рад», –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Закріпити за депутатами Боярської міської ради VІІ
скликання наступні депутатські
округи міста Боярка (додається).
2. Контроль за виконанням
даного рішення покласти на профільну депутатську комісію Боярської міської ради VІІ скликання.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 2 сесія
РІШЕННЯ № 2/10
від 03 грудня 2015 року м. Боярка
Про затвердження Положення про постійні комісії Боярської
міської ради VІІ скликання
Керуючись п. 14 ст. 46 Закону
України «Про місцеве самовря-
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дування в Україні», розглянувши
проект Положення про постійні
комісії Боярської міської ради та
врахувавши зауваження і пропозиції депутатів Боярської міської
ради VІІ скликання, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення
про постійні комісії Боярської
міської ради VІІ скликання (із
документами можна ознайоми-

тися на сайті Боярської міської
ради www.boyarka-inform.com).
2. Доручити постійній депутатській комісії Боярської міської ради VІІ скликання з прав
людини, законності, правопорядку, протидії корупції та регламенту депутатської діяльності
розробити та внести відповідні
зміни до даного Положення.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О. О. ЗАРУБІН

Затверджено рішенням Боярської міської ради
№ 2/11 чергової 2 сесії Боярської міської ради
VІІ скликання від 03.12.2015 року

ДЕПУТАТСЬКІ ОКРУГИ
№

Прізвище, ім’я, по
батькові

Дата
народження

Телефони

Депутатський округ

1

Виборна
Зоя
Анатоліївна

14.06.1961

067-263-57-88
zoya1406@ukr.net

Округ № 1 (вул. Агрономічна, вул. Декабристів: 19-53, вул. Зелена, вул. Комсомольська,
вул. Лисенка: 13, 15, - 15-а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29-а, 31, 35, 37/10, 70/8 - 148, вул. Матросова,
вул. Некрасова, вул. Фестивальна, пров. Байкальський, пров. Волинський, пров. Зелений,
пров. Матросова, пров. Озерний, туп. Зелений)

2

Добрівський 14.11.1974
Тарас Григорович

067-238-31-31
t.dobrivskiy@ukr.net

Округ № 2 (вул. Франка: 64, 64/1, 66, 68 - 70-а, 72-192/2, вул. Шевченка: 84 - 92, 98, 100-193,
пров. Радгоспний, туп. Іванівський)

3

Боднюк
Олександр
Володимирович

18.03.1952

067 507-38-78
deputatbodnuk@ukr.net

Округ № 3 (вул. Амбулаторна, вул. Артилерійська, вул. Васильківська, вул. Горького,
вул. Декабристів: 3-17/6, вул. І Піщана, вул. ІІ Піщана, вул. Крилова, вул. Лікарняна,
вул. Набережна, вул. Першотравнева, вул. Піонерська, пров. Васильківський,
пров. Лікарняний, пров. П’ятигірський, пров. Старий, туп. Набережний )

4

Ірклієнко
Сергій Петрович

05.05.1963

067-503-48-59
litvin_73@ukr.net

Округ № 4 (вул. Київська, вул. Самійленка, вул. Франка: 2/2-63, 65-65-а, 67-67-а, 71,
пров. Київський, пров. Криворізький, пров. Пролетарський)

5

Подзіраєва
Тетяна
Євгенівна

12.01.1971

067-991-20-92
099-429-15-88
093-314-56-43

Округ № 5 (вул. Азовська, вул. Вокзальна, вул. Жовтнева: 1-33/3,35-35/4,37,
вул. Кібенка: 3-45; вул. Кооперативна, вул. Лугова, вул. Пролетарська, вул. Східна,
пров. Базарний, пров. Вокзальний, туп. Вітвістий)

6

Семко
Олександр
Володимирович

15.03.1962

098-444-43-83
semko62@ukr.net

Округ № 6 (вул. Баумана, вул. Богданівська, вул. Жовтнева: 34,36,38-109, б/н,
вул. Комсомольців 20-х років, вул. Лісна, вул. Лісодослідна, вул. Новобогданівська,
вул. Паркова, вул. Садова 4-43/1, пров. Житомирський, пров. Жовтневий, пров. Лісний,
пров. Парковий, пров. Сосновий)

7

Гурнак
Людмила
Дмитрівна

15.02.1959

050-334-56-98, 35-286
gurnakludmila@ukr.net

Округ № 7 (вул. Білогородська: 1, 3, 5, 7, 15/2, 19, 19/3-19/16, вул. Хрещатик,
пров. Білогородський, пров. Кримський, пров. Малий, пров. Полтавський,
пров. Сумський, тупик Білогородський)

8

Романченко
Ольга
Ігорівна

12.11.1978

097-439-22-92
o.romanchenko@gmail.com

Округ № 8 (вул. Будаївська, вул. Будьоного, вул. Вишнева, вул. Деснянська, вул. Зоряна,
вул. Кібенка: 47/35-158, вул. Лисенка: 3-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32-34-а, 36, 38-68/9,
вул. Нова, вул. Прорізна, вул. Сонячна, вул. Тарасівська, вул. Ягідна, вул. Ясна, вул. Прорізна,
пров. Донбаський, пров. Харківський)

9

Рашковський
Геннадій
Олександрович

01.04.1981

096-914-65-85
rahcov@ukr.net

Округ № 9 (Територія технікуму, вул. Загородня, вул. Польова,
вул. Шевченка: 4 – 83-а, 93 – 97/1, 99)

10

Лавріненко
Любов
Степанівна

11.09.1957

067-292-76-09

Округ № 10 (вул. Волгоградська, вул. Герцена, вул. Іркутська, вул. Коротка, вул. Лазо,
вул. Печерська, вул. Сахалінська, вул. Уральська, вул. 40 років Жовтня : 78 - 118)

11

Рябич
Олександр
Миколайович

29.11.1969

067-841-34-78

Округ № 11 (вул. Гоголя: 64/24 – 76/5, 79 – 89, вул. Дачна, вул. Зеленогірська,
вул. П. Сагайдачного: 92, 99-109/1, вул. Молодіжна: 71, 73, 75, 84-110/2, 76-а, 83, 122,
вул. Полярна, вул. Сєдова: 40, 44 - 75/2, вул. 40 років Жовтня, 53 та 53-а)

12

Сафонов
Володимир
Михайлович

21.05.1978

096 235-19-16
safonov_vladimir@ukr.net

Округ № 12 (вул. Білогородська, 25, 27)

13

Михайлова
Стелла
Євгенівна

08.02.1970

097 168-76-36

Округ № 13 (вул. Білогородська, 21, 23, вул. Гоголя, 58)

14

Бойко
Оксана
Андріївна

23.03.1964

095-589-10-11

Округ № 14 (вул. Білогородська: 17-17/2, 19-а, вул. Бульварна: 1-30, 32-62/29,
вул. Гоголя, 37, 39/1-39/2, вул. Космонавтів, вул. Московська: 49/14-61/4, вул. 40 років Жовтня:
54/2-74/2, вул. 8-го Березня)

15

Скринник
Олексій
Григорович

15.02.1962

067-393-86-10
batya43579@gmail.com

Округ № 15 (вул. Гоголя: 41 – 56, вул. Дежньова: 2, 5, 12-42, 44-46, 50,
вул. Заводська: 4-21/18, 26-31, вул. Коваленка, вул. П.Сагайдачного: 64-91/19, 93-97/17,
вул. Лінійна: 3-24/1, 29, 31-36)

16

Мірзаєв Анатолій 05.07.1953
Наріманович

067 508-77-89
mirzaev@i.ua

Округ № 16 (вул. Білогородська, 41, 43, 45, 49)

17

Юрченко Віталій 19.08.1979
Васильович

097-917-49-98
ssapfirus@ukr.net

Округ № 17 (вул. Білогородська: 51-51 к.5, 57/3, 63, Лінія, 12,
Лінія, 16, Лінія, 18, Лінія, 5, Лінія, 7)

18

Слободюк
Олександр
Миколайович

09.02.1979

067-729-05-38
advokat76@meta.ua

Округ № 18 (вул. Білогородська, 134, 144, вул. Мічуріна)

19

Хижняк
Сергій
Миколайович

28.02.1970

067-828-82-38
s.hyzhnjak@bmu77.com.ua

Округ № 19 (вул. Білогородська : 126-132, 134-а, 136 - 142, 150, вул. Будівельна,
Бульварна: 64-72,73/1-76,76/2-93, вул. Газова, вул. Дежньова: 43,47-49,50/61-66, 70-81/32,
вул. Заводська: 34-51, вул. Індустріальна, вул. Капітальна, вул. Лінійна: 39-84/15,
вул. Світлогорська, вул. Сєдова: 3,4/63, 6/3,7/43,14-38/2, 42, Лінія, 5)

20

Коржова
Валентина
Миколаївна

08.11.1951

095- 745- 07- 81,
067-883-40-10
boyarka_nsnu@ukr.net

Округ № 20 (вул. Молодіжна: 67, 70, 72-72-а, 74, 76; вул. Сєдова, 11)

21

Арчаков Андрій 18.09.1967
Миколайович

067 247-28-17
archakov63@mail.ru

Округ № 21 (вул. Сєдова, 5, 9, вул. Молодіжна: 55, 57, 59, 63)

22

Васильчук Ірина 18.02.1979
Володимирівна

063-952-16-77
iradove@ukr.net

Округ № 22 (вул. Лінійна, 28, Молодіжна, 65, Гоголя, 78)

23

Матейко
Анатолій
Васильович

050-649-80-22,
41-834, 40-614
aаndrey80F@ ukr.net

Округ № 23 (вул. Лінійна, 30, вул. Сєдова, 13, вул. Молодіжна: 69, 77)

23.01.1961
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24

Дюльдін
Олександр
Валентинович

30.11.1973

097-496-88-49
duldin@i.ua

Округ № 24 (вул. Енгельса, вул. Кірова, вул. П.Сагайдачного: 1/49-28,46, вул. Ленінградська,
вул. Миру, Московська: 3-47/10, вул. Радянська, вул. Свободи, Лінія, 25, Лінія, 30, Лінія, 33,
Лінія, 34.)

25

Петров
Олександр
Євгенович

21.05.1987

096-024-11-11

Округ № 25 (вул. Б.Хмельницького: 1-72/27, Білогородська: 2, 4, 6, 8-14, 16, 18, 20-20-a, 22, 26,
29-40, 42, 44, 46-a-48, 50, 52-56, 58/1-60, вул. Ватутіна, вул. Возз’єднання, вул. Громова,
вул. Дніпровська, вул. Кавказька, вул. Садова: 45-73, вул. Фрунзе, вул. Чкалова, вул. 40 років
Жовтня: 3-35, 37, 39/54-43, пров. Артеківський, пров. Кавказький )

26

Косяченко
Олександр
Борисович

09.05.1984

067-504-76-68
eternaii@ukr.net

Округ № 26 (вул. Білогородська: 62-62/48, 64-а-124/53, вул. Гоголя: 3-36, 38-38/14,40/7,
вул. Калініна, вул. Крупської, вул. П.Сагайдачного: 33-45, 47-59, вул. Партизанська,
вул. Пастернака: 1-31, 33, 35-37, 95-б, вул. Тургенева: 1-21, 2-32, пров. Руднєва)

27

Назаренко
Андрій
Олегович

21.08.1988

097-327-14-15,
050-384-25-36
nazarenkoandrii21@gmail.com

Округ № 27 (вул. Квіткова 1-14, вул. Лесі Українки, вул. Короленка: 3-55, 57/1-57/2,
вул. Лєрмонтова, вул. Островського: 3-66, вул. Проектуєма, вул. Пушкіна: 5/35-56,
вул. Рєпіна: 1-52, 56,60, вул. Тургенева: 23-85, 34-106)

28

Борецький
Олександр
Петрович

13.04.1976

098-688-13-83
deputat_boretskiy@ukr.net

Округ № 28 (вул. Молодіжна: 1-а-4, 5-5/1, 6, 7, 8-10, 11-12, 12/2, 13-52, 56, 58, 60-62/2,
Саксаганського)

29

Рибіннік
Ігор
Валерійович

07.12.1968

097-220-74-12
sheva41@yandex.ru

Округ № 29 (вул. Коцюбинського: 1-49, 51, вул. Пушкіна: 1-2/73,
вул. Чернишевського: 2-21, 23, 25, 27, 29, 31-31/1, 33, 35, 37-43, вул. Яблунева: 1-13,
вул. Незалежності (50 років Жовтня): 10 — 71-а)

30

Ковальов
Андрій
Вікторович

23.10.1990

093-632-23-39
andriy.kovalov@gmail.com

Округ № 30 (вул. Б. Хмельницького: 74, 74/22 — 82, 83-105, вул. Ворошилова, 23)

31

Васькевич
Валентин
Петрович

21.09.1978

067-466-63-86
violetta07@ukr.net

Округ № 31 (вул. Боженка, вул. Жуковського, 1-14/2, вул. Маяковського (крім будинків 41, 47),
вул. Залізнична, вул. Котовського, вул. Магістральна,
вул. Незалежності (50 років Жовтня): 1-8, пров. Банний)

32

Михальов
Євген
Валентинович

31.12.1962

067 506-49-41
mikhalev@bigmir.net

Округ № 32 (вул. Пастернака: 32, 34, 39-94/45, 96/42-143/4, вул. Фурманова,
вул. Квіткова: 17-32, вул. Короленка: 56-56/1, 58-73; вул. Коцюбинського: 50, 54-71/17;
вул. Островського: 72, вул. Рєпіна: 55,57-59,60/2-78, вул. Чапаєва,
вул. Чернишевського: 22 - 22/22, 24, 26 - 26/3, 28, 30, 32, 34/2, 36, 51 - 61/13; вул. Яблунева: 17 - 36.)

33

Панюта
Віктор
Іванович

28.04.1949

067-268-78-34
panutaviktor@ ukr.net

Округ № 33 (вул. Богунського, вул. Ворошилова: 26, вул. Дзержинського,
вул. Жуковського: 24-39, вул. Колгоспна, вул. Петровського, вул. Серафимовича,
вул. Таращанська, вул. Толстого, вул. Черешнева, пров. Затишний)

34

Марценюк Віктор 21.06.1954
Миколайович

067-404-65-05
company.veles@gmail.com

Округ № 34 (вул. Б. Хмельницького: 110-131, вул. Ворошилова: 1 - 22, 30 - 36/108-б,
вул. Маяковського: 41, 47, вул. Щорса)

ПОСТІЙНІ ДЕПУТАТСЬКІ КОМІСІЇ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
№

Назва депутатської комісії

1

з прав людини, законності,
правопорядку, протидії корупції та регламенту депутатської діяльності

5

Назаренко Андрій Олегович
Коржова Валентина Миколаївна
Слободюк Олександр Миколайович
Ковальов Андрій Вікторович
Виборна Зоя Анатоліївна

Голова

Самопоміч
Батьківщина
Солідарність
Нові Обличчя
Наш Край

2

з питань духовності, соціального захисту, освіти,
культури, охорони здоров’я,
материнства і дитинства,
молодіжної політики, туризму та спорту

6

Сафонов Володимир Михайлович
Михайлова Стелла Євгенівна
Лавріненко Любов Степанівна
Гурнак Людмила Дмитрівна
Рибіннік Ігор Володимирович
Косяченко Олександр Борисович

Голова

Солідарність
Солідарність
Батьківщина
Наш Край
Нові Обличчя
Самопоміч

3

з питань промисловості,
підприємницької
діяльності, торгівлі, реклами,
транспорту,
зв’язку
та
питань залучення інвестицій

4

Петров Олександр Євгенович
Дюльдін Олександр Валентинович
Хижняк Сергій Миколайович
Васькевич Валентин Петрович

Голова

Нові Обличчя
Солідарність
Самопоміч
Свобода

4

з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, благоустрою
міста, комунальної власності

6

Михальов Євген Валентинович
Мірзаєв Анатолій Наріманович
Юрченко Віталій Васильович
Марценюк Віктор Миколайович
Подзіраєва Тетяна Євгенівна
Арчаков Андрій Миколайович

Голова

Батьківщина
Опозиційний Блок
Нові обличчя
Солідарність
Самопоміч
Наш Край

5

з
питань
стратегічного
сталого розвитку, містобудування, архітектури, організації публічного простору,
земельних відносин, охорони навколишнього середовища, зеленого будівництва
та рекреаційних зон

6

Скринник Олексій Григорович
Семко Олександр Володимирович
Рябич Олександр Миколайович
Борецький Олександр Петрович
Боднюк Олександр Володимирович
Рашковський Геннадій Олександрович

Голова

Свобода
Самопоміч
Опозиційний Блок
Батьківщина
Наш край
Нові Обличчя

6

з питань реалізації державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності, фінансів,
бюджету, соціально-економічного розвитку

6

Панюта Віктор Іванович
Бойко Оксана Андріївна
Васильчук Ірина Володимирівна
Матейко Анатолій Васильович
Ірклієнко Сергій Петрович
Добрівський Тарас Григорович

Голова

Солідарність
Самопоміч
Свобода
Батьківщина
Нові Обличчя
Наш Край

разом
Секретар ради

К-ть
депутатів

П.І.Б. депутата

Затверджено
рішенням Боярської міської ради № 2/9
чергової 2 сесії VІІ скликання
Боярської міської ради від 03.12.2015 року

Посада
в комісії

Політична сила

33
О.І. Романченко

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 2 сесія
РІШЕННЯ № 2/9
від 03 грудня 2015 року м. Боярка
Про утворення постійних депутатських
комісій Боярської міської ради VІІ скликання
та обрання їх складу
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 26, п. 1, 2, 3
ст. 47, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,–
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Утворити шість постійних депутатських комісій Боярської міської Ради VІІ
скликання:
• з прав людини, законності, правопорядку, протидії корупції та регламенту депутатської діяльності;
• з питань духовності, соціального захисту, освіти, культури, охорони здоров’я,
материнства і дитинства, молодіжної політики, туризму та спорту;
• з питань промисловості, підприємницької діяльності, торгівлі, реклами,
транспорту, зв’язку та питань залучення
інвестицій;
• з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, благоустрою
міста, комунальної власності;
• з питань стратегічного сталого розвитку, містобудування, архітектури, організації публічного простору, земельних відносин, охорони навколишнього середовища,
зеленого будівництва та рекреаційних зон;
• з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, фінансів, бюджету, соціальноекономічного розвитку.
2. Затвердити персональний склад постійних депутатських комісії Боярської
міської ради VІІ скликання (додається).
3. Доручити постійній депутатській
комісії Боярської міської ради VІІ скликання з прав людини, законності, правопорядку, протидії корупції та регламенту
депутатської діяльності внести відповідні
зміни до Регламенту Боярської міської
ради VІІ скликання та до Положення про
постійні комісії Боярської міської ради
VІІ скликання.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О. О. ЗАРУБІН
Детальна інформація на сайті: www.boyarka-inform.com
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БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
Чергова 2 сесія
РІШЕННЯ № 2/12
від 03 грудня 2015 року м. Боярка
Про внесення змін до рішення
позачергової 54 сесії Боярської міської ради VI скликання від 06.01.2015
року № 54/2578 «Про затвердження
міського бюджету на 2015рік»
Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним
кодексом України, рішенням Боярської міської ради VI скликання
від 06.01.2015 року № 54/2578 «Про
затвердження міського бюджету на
2015 рік», враховуючи лист заступника начальника управління фінансів Києво-Святошинського району
Петренко Т. М. від 24.11.2015 р.
№ 04-10/470, згідно з офіційним висновком фінансово-економічного
відділу про перевиконання доходної
частини загального фонду бюджету
міста за підсумками 11 місяців від
01.12.2015 року №01-15/332, в якому зафіксована сума перевиконання
в розмірі 5 234 867,28 грн., для забезпечення фінансування першочергових видатків бюджету, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
Загальний фонд
1. Збільшити доходи міського
бюджету по КДК 41035003 субвенція
з районного бюджету на утримання
дошкільних та клубних закладів на
1 842 902,00 грн.
2. Збільшити видатки міського
бюджету по:
КФК 070101
КЕКВ 2111 збільшити на
967 835,00 грн.
КЕКВ 2120 збільшити на
418 465,00 грн.
КЕКВ 2272 збільшити на
7 700,00 грн.
КЕКВ 2273 збільшити на
103 300,00 грн.
КЕКВ 2274 збільшити на
272 000,00 грн.
Всього: 1 769 300,00 грн.
КФК 110204
КЕКВ 2111 збільшити на
54 000,00 грн.
КЕКВ 2120 збільшити на
19 602,00 грн.
Всього : 73 602,00 грн.
Укласти з Києво-Святошинською районною радою угоду про
прийняття коштів загального фонду районного бюджету у вигляді
субвенції до загального фонду міського бюджету на утримання дошкільних та клубних закладів міста
Боярка.
3. Внести зміни до річного та
помісячного розписів бюджету за
рахунок перевиконання доходної
частини загального фонду бюджету
міста за підсумками 11 місяців на
суму 4 112 989,00 грн. згідно з додатком (з додатком можна ознайомитись на сайті Боярської міської
ради www.boyarka-inform.com).
4. Внести зміни до функціональної та економічної структури
видатків загального фонду міського бюджету, а саме – збільшити на
суму 3 070 707,00 грн.
КФК 100103
КЕКВ 2610 збільшити асигнування на суму 1 497 231,00 грн.
(дотація КП «БГВУЖКГ», в тому
числі для погашення кредиторської
заборгованості по водопостачанню перед КП «Боярка-Водоканал»
згідно Програмі. розвитку житлового, теплового господарства та
благоустрою в м. Боярка на 2015
рік – 238 161,00 грн., для погашення кредиторської заборгованості за
електроенергію перед КП «Боярка-Водоканал» згідно з Програмою
розвитку житлового, теплового господарства та благоустрою в м. Боярка на 2015 рік – 59 070,00 грн.)
КФК 100203
КЕКВ 2610 збільшити асигнування на суму 713 546,00 грн. (поточні трансферти КП «БГВУЖКГ»:
97 700,00 грн. – придбання спецодягу для робітників благоустрою,
35 000,00 грн. – кронування дерев
по вул. Маяковського, 199 900,00
грн. – придбання ПММ, 5 000,00
грн. – послуги з експертної оцінки
вартості містка в парку Шевченка,
56 000,00 грн. – гідродинамічне
очищення ділянок зливової каналізації по вул. Білогородській до вул.
40 років Жовтня, 199 946,00 грн. –
гідродинамічне очищення дренажних відстійників резервуарів для
збору зливових вод по вул. Магістральна, 120 000,00 грн. – заробітна плата з нарахуваннями дільниці
благоустрою).
КФК 090412
КЕКВ 2730 збільшити асигнування на 120 000,00 грн. (програма
«Турбота)
КФК 250380
КЕКВ 2620 збільшити асигну-

ОФІЦІЙНО
вання на 369 965,00 грн. (субвенція
з міського бюджету до районного
бюджету)
Збільшити кошторисні призначення за рахунок субвенції з районного бюджету в сумі 369 965,00
грн. з відповідним збільшенням
плану доходів по загальному фонду на 2015 рік по КДБ 41035003 на
369 965,00 грн., а саме:
КФК 070101
КЕКВ 2210 збільшити асигнування на 160 820,00 грн. (придбання вікон
для ДНЗ «Берізка» – 70 800,00 грн.;
придбання вікон для ДНЗ «Іскорка» –
90 020,00 грн.)
КЕКВ 2240 збільшити асигнування на 136 145,00 грн. (поточний
ремонт
устаткування
газової котельні ДНЗ «Берізка» –
19 623,00 грн., поточний ремонт
системи газопостачання ДНЗ «Лісова казка» – 52 722,00 грн., послуги по введенню в експлуатацію
лічильників електропостачання
в ДНЗ «Іскорка» – 15 000,00 грн.,
послуги по розробці режимних
карт для котелень ДНЗ «Іскорка»,
«Берізка», «Спадкоємець», «Джерельце» – 48 800,00 грн.)
Всього: 296 965,00 грн.
КФК 110204
КЕКВ 2210 збільшити асигнування на 50 000,00 грн. (придбання
вікон для міського Будинку культури)
КЕКВ 2275 збільшити асигнування на 23 000,00 грн. (придбання
дров паливних для КЗ «Будинок
культури» м. Боярка)
Всього: 73 000,00 грн.
В межах планових асигнувань
5. Внести зміни до функціональної та економічної структури
видатків загального фонду міського
бюджету в межах планових асигнувань, а саме:
КФК 110204
КЕКВ 2273 зменшити асигнування на 15 400,00 грн.
КЕКВ 2250 зменшити асигнування на 3 000,00 грн.
КЕКВ 2210 збільшити асигнування на 16 400,00 грн.
КЕКВ 2240 збільшити асигнування на 2 000,00 грн.
КФК 110502
КЕКВ 2240 зменшити асигнування на 70 000,00 грн.
КЕКВ 2282 збільшити асигнування на 70 000,00 грн.
6. Встановити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі
1 042 282,00 грн., напрямком використання якого є передача коштів із
загального фонду до спеціального
фонду (бюджет розвитку).
7. Встановити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в
сумі 1 042 282,00 грн., напрямком
покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду
міського бюджету до спеціального
фонду (бюджету розвитку).

Спеціальний фонд (бюджет розвитку)

За рахунок передачі із ЗФ до СФ
8. Внести зміни до функціональної та економічної структури
видатків спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) за
рахунок передачі із загального фонду міського бюджету до спеціального (бюджету розвитку)
КФК 250380
КЕКВ 3220 збільшити асигнування на 989 560,00 грн. (субвенція
з міського бюджету до районного
бюджету), з них:
489 300,00 грн. – проведення
експертизи проекту реконструкції
з добудови приміщення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1
по вул. Лисенка, 11/23 у м. Боярка – 85 000,00 грн., на придбання
тренажерів для Києво-Святошинської ДЮСШ – 99 300,00 грн., виготовлення проектно-кошторисної
документації «Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям ЗОШ № 3 за адресою вул.
Леніна, 62 – 70 000,00 грн., на придбання тренажерних споруд у спортивний зал ЗОШ № 3 – 99 000,00
грн., придбання 2-х інтерактивних
дошок для ЗОШ № 4 – 36 000,00
грн., виготовлення проектно-технічної документації для проведення реконструкції Центру творчості
молоді «Оберіг» в м. Боярка –
100 000,00 грн.
500 260,00 грн. – придбання
посудомийної машини для ДНЗ
«Даринка» – 8 400,00 грн., на придбання обладнання (нова група)
для ДНЗ «Казка» – 84 674,00 грн.,
на капітальний ремонт пральні
ДНЗ «Спадкоємець» – 355 316,00
грн., придбання з монтажем лічильників електропостачання в ДНЗ
«Іскорка» – 30 000,00 грн., придбання з монтажем єдиного вузла обліку газу для котельні ДНЗ «Казка» –
21 870,00 грн.)
Укласти з Києво-Святошинською районною радою угоду про
передачу коштів спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) у вигляді субвенції на здійс-

нення видатків, зазначених в п. 8
відповідно до уточнених на підставі
наданих документів сум видатків.
КФК 150101
КЕКВ 3142 збільшити асигнування на 52 722,00 грн. (реконструкція системи газопостачання
ДНЗ «Лісова казка».
Всього за рахунок передачі:
1 042 282,00 грн.
У межах планових асигнувань
9. Внести зміни до функціональної та економічної структури
видатків спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) в
межах планових асигнувань, а саме:
КФК 100102
КЕКВ 3210 зменшити асигнування на 556 000,00 грн.
(16 000,00 грн. – виготовлення проектно-кошторисної документації
реконструкції ліфта за адресою: вул.
Сєдова, 9; 500 000,00 грн. – капітальний ремонт покрівель будинків
за адресами: вул. Волгоградська,
20, вул. Ворошилова, 23 та 26 у
зв’язку з неможливістю проведення робіт в осінньо-зимовий період,
40 000,00 грн. – капітальний ремонт
електричного ВРП вул. Білогородська, 25.)
КФК 100201
КЕКВ 3210 зменшити асигнування на 256 060,00 грн. (капітальні трансферти КП «БГВУЖКГ» на
капітальний ремонт тепломережі
Білогородська, 27 у зв’язку з розробкою проектної документації та
неможливістю проведення робіт у
поточному році)
Всього: зменшення на 812 060,00 грн.
КФК 150101
КЕКВ 3210 збільшити асигнування на 296 300,00 грн. (капітальні трансферти КП «БГВУЖКГ»
на
погашення
кредиторської
заборгованості по договору від
09.10.2014 року на виконання робіт
з реконструкції вул. Лінійної згідно з ухвалою господарського суду
Київської області від 05.10.2015
року справа №911/4465/15 –
280 300,00 грн., виготовлення проектно-кошторисної документації
реконструкції ліфта за адресою:
вул. Сєдова, 9 – 16 000,00 грн.)
КФК 180409
КЕКВ 3210 збільшити асигнування на 15 500,00 грн.(капітальні трансферти КП «БГВУЖКГ»
на поповнення статутного фонду,
створеного раніше (6 000,00 грн. –
придбання
бетонозмішувача,
9 500,00 грн. – додаткове фінансування на придбання автомобіля
Ланос Пікап).
10. Збільшити кошторисні
призначення за рахунок субвенції з районного бюджету в сумі
500 260,00 грн. з відповідним
збільшенням плану доходів по
спеціальному фонду на 2015 рік по
КДБ 41035003 на 500 260,00 грн., а
саме:
КФК 070101
КЕКВ 3110 збільшити асигнування на 144 944,00 грн. (придбання посудомийної машини для ДНЗ
«Даринка» – 8 400,00 грн., придбання обладнання (нова група)
для ДНЗ «Казка» – 84 674,00 грн.,
придбання з монтажем єдиного
вузла обліку газу для котельні ДНЗ
«Казка» – 21 870,00 грн., придбання з монтажем лічильників електропостачання в ДНЗ «Іскорка» –
30 000,00 грн.)
КЕКВ 3132 збільшити асигнування на 355 316,00 грн. (на капітальний ремонт пральні ДНЗ
«Спадкоємець»)
Всього: 500 260,00 грн.
Всього:
збільшення
на
812 060,00 грн.
Перенаправити кошти в сумі
61 830,00 грн., виділені раніше
як капітальні трансферти КП
«БГВУЖКГ» по КФК 100102 КЕКВ
3210 на капітальний ремонт покрівель, на капітальний ремонт 32
ліфтів (за приписами КЕТЦ, дофінансування)
Перенаправити кошти в сумі
106 590,00 грн., виділені раніше як капітальні трансферти КП
«БГВУЖКГ» по КФК 100201 КЕКВ
3210 на капітальний ремонт тепломережі по вул. Білогородська, 27,
на придбання трубо-кабелешукача
і5000.
Перенаправити кошти в сумі
95000,00 грн., виділені раніше
як капітальні трансферти КП
«БГВУЖКГ» по КФК 100203 КЕКВ
3210 на капітальний ремонт містка
в парку Шевченка, на придбання
багаторічних насаджень (ялинок) –
45 000,00 грн. та придбання складних дерев’яних малих архітектурних форм –50 000,00 грн.
11. Внести відповідні зміни до
додатків 1, 2, 3, 5, 6, 7 «Рішення про
затвердження міського бюджету на
2015 рік».
12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О. О. ЗАРУБІН
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МІСЬКА РАДА МАЄ СІМ ФРАКЦІЙ
На попередній сесії було повідомлено про створення фракцій
ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ»,
ПП «Нові обличчя», Блок Петра
Порошенка
«СОЛІДАРНІСТЬ», ВО «Свобода».
Під час другої сесії міський
голова Олександр Зарубін оголосив подання від решти партійних організацій, які створили свої фракції у Боярській
міській раді. Таким чином у Боярській міській раді зареєстровано 7 фракцій.
Фракція ВО «Батьківщина»:
Анатолій Матейко –
голова фракції,
Валентина Коржова –
заступник голови фракції,
Євген Михальов –
секретар фракції,
Любов Лавріненко,
Олександр Борецький.

Фракція «НАШ КРАЙ»:
Тарас Добрівський –
голова фракції,
Андрій Арчаков –
заступник голови фракції,
Зоя Виборна,
Людмила Гурнак,
Олександр Боднюк.
Фракція «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК»:
Анатолій Мірзаєв –
голова фракції,
Олександр Рябіч –
заступник голови фракції.
У «НОВИХ ОБЛИЧ» —
НОВИЙ ГОЛОВА ФРАКЦІЇ
Фракція ПП «Нові обличчя» повідомила, що відповідно
до протоколу засідання цієї депутатської фракції від 1 грудня
2015 року, головою фракції обрано депутата Ірклієнка Сергія
Петровича, заступником голови фракції обрано Рашковського Геннадія Олександровича.

ЗАМІСТЬ БАБУРІНА — ІРКЛІЄНКО
Перед початком другої сесії
Боярської міської ради було оголошено про зміни у депутатському складі.
Заступник голови Боярської
міської виборчої комісії Віктор
Безносенко зачитав протокол
засідання Боярської міської
виборчої комісії від 23.11.2015
року № 16 про розгляд заяв Бабуріна С. В., Богославця А. Б.,

Антипової Г. В., Любомирської
О. В., Деркач А. І. про відмову
від депутатського мандату Боярської міської ради та про призначення наступного депутата
за черговістю в рейтингу Києво-Святошинської районної
партійної організації політичної
партії «Нові Обличчя» Ірклієнка Сергія Петровича.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати громадських слухань

по проекту містобудівної документації
«Внесення змін до проекту генерального плану м. Боярка»
Виконавчий комітет Боярської міської ради повідомляє,
що громадські слухання по проекту містобудівної документації
«Внесення змін до проекту генерального плану м. Боярка» проводились в період з 06.10.2015 р.
до 06.11.2015 р. у порядку, встановленому Постановою Кабінету
Міністрів України від 25.05.2011 р.
№ 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських
слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому
рівні» та ст. 21 Закону України
«Про регулювання містобудівної
діяльності».
Матеріали містобудівної документації було розміщено в
засобах масової інформації, а
саме: в газеті «Боярка-інформ»
та сайті Боярської міської ради
www.boyarka-inform.com.
У період проведення громадських слухань на адресу виконавчого комітету Боярської
міської ради надходили пропозиції (зауваження) від фізичних
та юридичних осіб по проекту
містобудівної документації.

Всі пропозиції були розглянуті на робочій групі по роботі над проектом генерального
плану міста та протокольно
оформлені, засідання відбулось
26.11.2015 р. у приміщенні виконавчого комітету Боярської
міської ради.
Робоча група по роботі над
проектом генерального плану міста створена відповідно
до розпорядження Боярського
міського голови Зарубіна Олександра Олександровича від
23.11.2015 р. № 02-14/175.
Прийняті рішення щодо
пропозицій (зауважень) робочої групи будуть направлені
на опрацювання розробнику
містобудівної документації –
Українському державному науково-дослідному
інституту
проектування міст «ДІПРОМІСТО» ім. Ю. М. Білоконя.
Громадські слухання по
проекту містобудівної документації «Внесення змін до
проекту генерального плану
м. Боярка» – завершено.
Виконавчий комітет
Боярської міської ради

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 2 сесія
РІШЕННЯ № 2/8
від 03 грудня 2015 року м. Боярка

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІI СКЛИКАННЯ
чергова 2 сесія
РІШЕННЯ № 2/14
від 3 грудня 2015 року м. Боярка

Про затвердження Регламенту
Боярської міської ради VІІ скликання
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 26,
п. 14 ст. 46 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи пропозиції тимчасової
робочої групи з підготовки Регламенту Боярської міської ради VІІ
скликання, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Регламент Боярської міської ради VІІ скликання
(з документом можна ознайомитися на сайті Боярської міської ради:
www.boyarka-inform.com).
2. Доручити постійній депутатській комісії Боярської міської ради
VІІ скликання з прав людини, законності, правопорядку, протидії
корупції та регламенту депутатської
діяльності розробити та внести відповідні зміни до даного Регламенту.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О. О. ЗАРУБІН

Про затвердження Програми «Турбота» на 2015 рік у новій редакції
Відповідно до п. 22 ч. 1, ст. 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму «Турбота» на 2015 рік (з програмою можна
ознайомитись на сайті Боярської
міської ради: www.boyarka-inform.
com) у новій редакції.
2. Фінансування Програми проводитиметься за рахунок коштів
міського бюджету на 2015 рік (з додатками 2, 3 можна ознайомитись
на сайті Боярської міської ради :
www.boyarka-inform.com).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на профільну
депутатську комісію та заступника
міського голови Т. П. Кочкову.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О.О. ЗАРУБІН

Детальна інформація на сайті: www.boyarka-inform.com
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ПЕНСІОНЕРАМ

ПЕРЕВАГИ ОТРИМАННЯ ПЕНСІЙ
ЧЕРЕЗ ВКЛАДНІ РАХУНКИ БАНКІВ
Органи Пенсійного фонду
України несуть витрати на доставку пенсій працівниками
відділень зв’язку у розмірі 0,79
% у містах та 1,56 % у сільській
місцевості від суми виплаченої
пенсії.
Установи банків здійснюють виплату безкоштовно, що
дозволяє зекономити кошти,
які використовуються виключно на виплату пенсій або підвищення їх розміру.
З вкладного рахунку Ви маєте можливість зняти не всю
пенсію, а тільки необхідну суму.
На залишок вкладу щомісяця
нараховуються відсотки, які не
оподатковуються.
За Вашим бажанням з рахунку можуть оплачуватись комунальні послуги у безготівковій формі.
Отримання пенсій та оплата
рахунків може здійснюватися за
допомогою пластикових карток,
які видаються пенсіонерам безкоштовно. По картках можна
отримати пенсію через банкомати в інших населених пунктах
поза місцем проживання.
У разі потреби або коли
пенсіонер не може отримувати
власноруч пенсію (через хворобу, тривалу відсутність тощо),
можна оформити довіреність.
Інформація по банківських
операціях суворо охороняється,
а тому розмір Вашої пенсії буде
відомий тільки Вам.
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ
З метою покращення якості та оперативності обслугову-

ПРО ЗАПРОВАДЖЕННЯ
вання громадян, впровадження
НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
технологій електронного урядуЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО
вання в соціальній сфері, ПенДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО
сійний фонд України розробив
СТРАХУВАННЯ ТА ЄДИНИХ
веб-портал електронних послуг
ПРИНЦИПІВ НАРАХУВАННЯ ПЕНСІЙ
Пенсійного фонду України.
Веб-портал ПФУ – це сайт,
на якому кожний громадянин Діюча солідарна складова пенсійної
України, незалежно від місця системи, її переваги та недоліки
Солідарна система пенсійперебування, може знайти інформацію, пов’язану із набут- ного забезпечення – це саме
тям страхового стажу та приз- та система, що існувала і заначенням пенсії. Зокрема, де безпечувала пенсією пенсіолюдина працювала, скільки часу, нерів ще за часів СРСР, існує і
як підприємство сплачувало за забезпечує пенсією нинішніх
неї страхові внески, які доку- пенсіонерів. Її принцип базументи потрібно заповнити при ється на солідарності поколінь,
оформленні на пенсію, як напи- коли працездатне працююче
сати заяву до Пенсійного фонду, населення, відраховуючи певну
як відправити офіційний запит, частину доходу, забезпечує пенсією пенсіонерів.
щоб отримати потрібні дані.
Таким чином, кожне наступЗавдяки сучасним інформаційним технологіям можна отри- не покоління утримує поперемати виписку із системи персоні- днє. Особливість системи – її
фікованого обліку або пенсійної значна залежність від демограсправи, а також записатись на фічної ситуації в країні. Для того,
прийом, надіслати запит на під- щоб солідарна система працюваготовку паперових документів, ла ефективно, необхідно дотриподати скаргу або звернення до мання двох основних умов:
1. Працюючих повинно бути
територіального органу Пенсійнабагато більше ніж пенсіонерів;
ного фонду України.
2. Всі працюючі повинні
Веб-портал розрахований не
лише на людей, що вже вийшли робити відповідні відрахуванна пенсію, а й для тих, хто сьо- ня до Пенсійного фонду, а не
годні сплачує внески, тобто на отримувати заробітну плату «в
конвертах».
майбутніх пенсіонерів.
Без цього система стає неДля реєстрації на вебпорталі та створення особис- ефективною.
Причини, з яких необхідно
того електронного кабінету
достатньо один раз звернутися реформувати пенсійну систему:
• погіршення демографічної
до територіального управління
Пенсійного фонду України за ситуації (у Київській області 572
місцем реєстрації із заявою та тисячі пенсіонерів і 446 тисяч
отримати реєстраційний код, працюючого населення, на 100
відповідно до паспортних даних працюючих – 128 пенсіонерів);
• відсутня належна диферента ідентифікаційного номера.
Отже, за допомогою веб- ціація пенсій залежно від страхопорталу можна у будь-який час, вого стажу та страхових внесків
на будь-якій відстані від уста- (у Київській області 43 тисячі
нов Пенсійного фонду знайти пенсіонерів отримують пенсію
вичерпну інформацію за єдиної в розмірі до 1000 грн., 106 тисяч
умови – наявності доступу до осіб – у розмірі від 1001 грн. до
1200 грн.);
всесвітньої мережі Інтернет.

ПРИВІТАЛИ АКТИВІСТІВ КЛУБУ «ІКАР»

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 2 сесія
РІШЕННЯ № 2/15
від 03 грудня 2015 року м. Боярка
Про затвердження плану підготовки проектів регуляторних
актів Боярської міської ради на
2016 рік

• великий розрив між мінімальною та максимальною пенсією (мінімальна пенсія – 1074 грн., середня пенсія по області – 1632 грн.,
максимальна пенсія – 10 740 грн.);
• наявність значних переваг та
пільг у пенсійному забезпеченні
окремих категорій працівників
(«спеціальні» пенсії, пенсії за
вислугу років та пенсії на пільгових умовах тощо);
• несплата чи несвоєчасна
сплата роботодавцем страхових
внесків до Пенсійного фонду
(призводить до дефіциту коштів
на виплату пенсії. Крім того,
страховий стаж не буде враховуватись при призначенні пенсії).
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ
РЕФОРМУВАННЯ
ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ, ЯКІ
ПЛАНУЮТЬСЯ УРЯДОМ
(законопроект від 30.04.2015 р. № 2767)
Призначення всіх пенсій за нормами
єдиного закону (крім військових)
З 1 січня 2016 року пенсії
державним службовцям та прирівняним до них особам (судді,
прокурори, народні депутати,
науковці та ін.) будуть призначатися на загальних умовах.
Пенсії, призначені цій категорії пенсіонерів до 1 січня
2016 року будуть виплачуватися
у розмірах, визначених раніше
діючим законодавством.
Удосконалення солідарної системи
Солідарна система буде
звільнена від невластивих для
неї виплат, зокрема, доплат до
мінімального розміру пенсії,
фінансування пенсій за вислугу років. Розміри всіх надбавок,
підвищень та доплат до пенсій
будуть визначатися по одному
закону.
Як і зараз, солідарна частина пенсії буде нараховуватися
залежно від розміру заробітної
плати, з якої сплачені страхові
Відповідно до вимог ст. 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності», –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити план підготовки проектів регуляторних
актів Боярської міської ради на
2016 рік (відповідно до додатку).

внески, та від тривалості страхового стажу.
Запровадження накопичувальної
системи пенсійного забезпечення
Запроваджується з 1 січня
2017 року. Обов’язковою буде
для осіб до 35-річного віку, а для
осіб віком від 35 до 55 років – добровільна.
Накопичувальна
частина
пенсії буде складатися із суми,
яка накопичиться на особистому пенсійному рахунку працівника, на який роботодавці будуть щомісяця перераховувати
відсоток від його заробітної плати. Розмір обов’язкових страхових внесків становитиме 2 %
у 2017 році. Кожного року він
збільшуватиметься на 1 % і буде
доведений до 7 % (у 2022 році).
У міру того, як буде збільшуватися розмір обов’язкових
страхових внесків, починаючи з
2018 року, розмір єдиного внеску буде зменшуватися. Тобто,
буде відбуватися перерозподіл
коштів: до Пенсійного фонду їх
перераховуватиметься менше, а
на персональні пенсійні рахунки – більше.
Накопичені на персональних пенсійних рахунках кошти
будуть власністю конкретної
людини і можуть передаватися
у спадщину.
Розвиток недержавного пенсійного
забезпечення
Базується на засадах добровільної участі. Людина сама визначає, чи захоче вона користуватися послугами недержавних
пенсійних фондів.
Введення трирівневої системи пенсійного забезпечення
дозволить виплачувати пенсію
з трьох різних джерел:
• солідарної;
• накопичувальної;
• системи недержавного пенсійного забезпечення.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти
на постійну депутатську комісію Боярської міської ради VІІ
скликання з питань регламенту,
депутатської діяльності, етики,
законності і правопорядку та
першого заступника міського
голови.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О.О. Зарубін

Затверджено рішенням 2 сесії Боярської міської ради VII скликання № 2/15 від 03.12.2015 року
ПЛАН
ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2016 р.
№

Тепле і по-родинному затишне свято для членів фізкультурно-оздоровчого клубу «Ікар» до Міжнародного дня інвалідів відбулось 4 грудня
у готельно-розважальному комплексі «Міка».
Активістів клубу щиро привітали зі спортивними здобутками та досягненнями шановні
гості: заступник голови КиєвоСвятошинської
райдержадміністрації Михайло Лєзнік, заступник Боярського міського
голови Тетяна Кочкова, директор районного територіального
центру Зінаїда Блик та началь-

ник Київського регіонального
центру «Інваспорт» Марія Віниченко.
Подяки та грамоти, матеріальне заохочення та найщиріші
побажання здоров’я та успіхів
стали приємним доповненням
до щедрого частування від адміністрації комплексу «Міка».

Назва проекту
регуляторного акту

Розробник проекту
регуляторного акту

Термін розробки
проекту
регуляторного
акту

Цілі прийняття

1

Положення про порядок встановлення
пам’ятних
знаків,
меморіальних, анотаційних дошок на
території міста Боярка

Головний
спеціаліст з питань
архітектури виконавчого комітету
Боярської міської
ради

2016

З метою вирішення питань, пов’язаних з встановленням, обліком та
збереженням пам’ятних
знаків, меморіальних,
анотаційних дошок на
території міста Боярка

2

Порядок
встановлення сервітуту, суперфіцію та емфітевзису

Головний спеціаліст з питань землевпорядкування
виконавчого
комітету Боярської
міської ради

2016

З метою правового врегулювання,
встановлення сервітуту, суперфіції та емфітевзису

Примітка
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РОДИНА МАТУШЕВСЬКИХ

Життєпис цієї родини, як і цілих поколінь найвидатніших синів і дочок нашого народу, став можливим
лише в роки незалежності. Про Федора та Віру Матушевських вчені захищають дисертації, осмислюючи
їхній неабиякий внесок в українське буття на крутих поворотах історії. Хоч найбільша заслуга належить
невтомному київському дослідникові Сергієві Білоконю, який ще в «ті» часи не побоявся досліджувати
тему комуністичних репресій, що принесли незліченні страждання мільйонам українців.
Сергій Іванович зібрав унікальний архів з тисяч репресованих родин, і ця стаття стала можливою лише
завдяки зібраним ним матеріалам. А для нас Матушевські дорогі, перш за все, тим, що їхнє життя і невтомна праця відбувались упродовж багатьох років у нашій Будаївці/Боярці.
Федір Павлович Матушевський народився 20 червня 1869 р.
(за ст. стилем) у священичій родині у містечку Смілі на півдні
Київської губернії. Навчаючись
у Київській духовній семінарії,
став активним членом українських гуртків.
Величезного значення тоді
набуло для нього знайомство з
видатним українським громадським діячем Олександром Кониським (до речі, його дача також була на нашому боярському
Хрещатику), який виховав ціле
покоління молодої української
інтелігенції. Серед них були, зокрема, Михайло Грушевський,
Сергій Єфремов, Василь Доманицький. Під впливом Кониського у 1898 р. до 100-річчя
виходу «Енеїди» Івана Котляревського (а отже, 100-річчя нової української літератури, написаної
живою
народною
мовою) Федір Матушевський
у співпраці з Єфремовим і Доманицьким видав збірник-альманах української поезії «Вік».
З цього видання виросло видавництво «Вік», перші книжки
якого друкувалися в Черкасах,
де Ф. Матушевський на той час
жив і працював.
Незважаючи на російські
заборони та утиски, видавництво проіснувало до 1918 року
і видало 140 назв книг. Тоді ж
завдяки співпраці з журналом
«Киевская старина», першим в
Україні історичним часописом,
почалося становлення Матушевського-журналіста.
Близько 1900 р. він вступив
до Дерптського (Тартуського)
університету, проте не лише
не перервав зв’язків із Батьківщиною, але й організував при
університеті українську студентську громаду. А ще часто
бував у Петербурзі, де разом з
Олександром Лотоцьким займався справами українського
книговидання. Саме під час однієї з петербурзьких поїздок у
домі Лотоцьких студент Федір

тушевського у спогадах Дмитро він їздив до Львова, наслідком
чого стало співробітництво з
Дорошенко.
1904 р. став вирішальним Іваном Франком. З січня 1906
для Федора Матушевського та р. Матушевський став головним
Віри Попової: вони завершили редактором нової української
навчання і виїхали до України, газети «Громадська думка», а
а ще обвінчалися на Харківщи- після заборони, того ж року,
ні, куди була призначена Віра цього видання російським уряОлександрівна і де вона «с авгус- дом став редактором її спадкота 1904 по ноябрь 1905-го года ємиці газети «Рада», єдиної в
состояла санитарным врачем підросійській Україні щоденної
Харьковского губернского зем- української газети. Фактично,
ства по Волчанскому уезду, орга- Федір Павлович став одним з
низуя там медицинскую помощь, піонерів української журналісведя борьбу с эпидемиями, сани- тики в Наддніпрянській Україні.
тарно-просветительную работу в
Важливою подією в його
виде популярних чтений, устра- житті став також Український
ивая ясли-приюты, школьные клуб літературно-художня грозавтраки и пр». Але праця її чо- мадська організація, засноваловіка була пов’язана з Києвом, на Миколою Лисенком 1908 в
тому восени 1905 р. молода лікар- Києві на вулиці Володимирка, «выполняя свои обязанности ській, 42. У Клубі влаштовувполне успешно», переїхала на валися свята пам’яті Тараса
Київщину, де була «допущена к Шевченка, читання лекцій і
исполнению по вольному най- рефератів, проводилися ліму должности боярского участ- тературні та музично-хорові
кового врача Киевского уезда», вечори, організовувалися контобто до нашої Будаївки/Боярки. церти й літературні ранки для
Щоб уявити її працю тут, варто дітей. Він об’єднував навколо
згадати давніх земських лікарів з себе українство Києва. У 1912
їхнім безкорисливим високомо- р. російська адміністрація заральним служінням людям.
крила Український клуб, але
У Будаївці Віра Олексан- він того ж року відновився під
дрівна одержала службове назвою «Родина» (рідня, сім’я)
помешкання на території роз- і губернатор дозволив, мабуть,
ташованої край лісу місцевої читаючи назву як російське
земської лікарні. Мабуть, ба- «Родина» («Ну как тут запрегато хто з сучасних боярчан тишь?»). Якщо в Українському
знають той комплекс одно- клубі Федір Матушевський був
поверхових цегляних пошту- одним з учасників, то в клубі
катурених будівель своєрідної «Родина» його вже було обрано
архітектури,
споруджений головою. «Родині» судилось пеймовірно в кінці ХІХ ст. спе- режити самодержавство, в його
ціально для земської лікарні. надрах навесні 1917 р. постане
За радянських часів там була Українська Центральна Рада.
Боярська районна лікарня,
яка 1967 р. переїхала до нового двоповерхового корпусу на
вулиці 40 років Жовтня. Той
старий лікарняний комплекс
(тепер його займає районний тубдиспансер) непогано
зберігся донині, хоч, на жаль,
тепер уже важко сказати, де
саме в ньому мешкала родина
Матушевських.

Матушевський познайомився
зі студенткою Жіночого медичного інституту Вірою Олександрівною Поповою. Уродженка
Москви, проте вона щиро переймалася українськими справами і вступила до численної
української студентської громади Петербурга.
Варто зазначити, що учасниками тієї громади були також майбутній історик і політик Дмитро Дорошенко, сестра
Лесі Українки Ольга Косач
(відтоді Віра з Ольгою подружились на довгі роки) та ін. «Се
була взірцева пара українських
громадян, що все без останку
життя своє посвячували українській справі», — писав пізніше
про Віру Попову й Федора Ма-

Саме завдяки подружжю
Матушевських наша Будаївка/
Боярка стала одним із найважливіших осередків українського
громадянства Києва. Як пригадував пізніше відомий публіцист Максим Гехтер, на території Будаївської земської лікарні,
де мешкали Матушевські, «у
неділю та в свята […] збиралось
чимало українців, переважно літературних кругів. Широка гостинність Віри Олександрівни та
«янгольська» доброта Федора
Павловича Матушевського були
тим цементом, що об’єднував
досить пестре товариство, яке
в них збиралось». Збереглись
фотознімки 1908-1909 рр., де на
території будаївської лікарні (а
часом і на тлі її корпусів) зображені Матушевські разом з Оленою Пчілкою та Ольгою КосачКривинюк – матір’ю і сестрою
Лесі Українки, Борисом Грінченком та іншими тогочасними
українськими діячами.
Про перебування в Будаївці
у Матушевських письменни-

Федір Павлович, оселившись у Боярці, поринув в активну літературну та журналістську
працю. То був час Першої російської революції, коли захиталась самодержавна деспотія і
з’явились перші ознаки послаблення жорстокого національного гніту. Засновувались перші
політичні партії, зокрема Радикальна демократична партія, до
комітету якої входив Матушевський. Тісна співпраця єднала
його з Михайлом Грушевським,
Борисом Грінченком, Сергієм
Єфремовим, Юрієм Тищенком,
Євгеном Чикаленком, Володимиром Леонтовичем, Методієм
Павловським та багатьма іншими подвижниками українства.
У справах видавництва «Вік»

ка, педагога і вченого Бориса йні, документ цього Товариства
Дмитровича Грінченка варто засвідчив, що «член Товариства
згадати трохи більше. Забрав- В. О. Матушевська була діяльши якраз перед цим у нього ним співробітником вищезаздружину, доньку і сина, неви- наченого Товариства під час
ліковний на той час туберку- імперіалістичної війни, беручи
льоз підточував його останні участь, яко лікар, в роботі Тосили. Намагаючись хоч якось вариства, головним чином по
допомогти йому, Віра Олек- обслуговуванню
меддопомосандрівна поклала Грінченка гою численних груп сільського
до себе в лікарню. Втім, усе та міського пролетаріату, а табуло марно, не допомогла не кож трудової інтелігенції, що
лише наша лісова Будаївка, але після евакуації Галичини були
й тепла Італія, де його остан- інтерновані в м. Києві, якими
нім життєвим притулком стало густо були набиті поліцейські
місто Оспедаленні і де 6 травня участки м. Києва, де доводи1910 р. його не стало.
лося працювати лікареві МатуА ще неподалік від Мату- шевській в дуже тяжких умовах.
шевських мешкали з родинами Окрім того, вона обслуговувала
історик і публіцист Дмитро До- ще численні притулки для дірошенко та адміністратор газе- тей біженців української та євти «Рада» Прокіп Понятенко, рейської бідноти з Галичини та
Андрій Макаренко в майбут- Волині, що розташовані були в
ньому член Директорії, а тоді різних кінцях м. Києва.
Окрім медичної роботи
скромний дрібний урядовець на
залізниці. За спогадом Дмитра лікар Матушевська ще допоДорошенка, всі вони «наймали магала Товариству збиранням
у селян хату й жили у ній чер- коштів, одягу та продуктів для
вень, липень і до кінця серпня. інтернованих та біженців, а
Коло Будаївки був прекрасний також улаштуванням старших
сосновий ліс, що тягнувся аж до дітей біженців по постійних
м. Василькова. Місцевість була притулках та школах для надуже здорова, особливо коли уки. Не дивлячись на велике
хто був хворий на легені. Ми перенавантаження офіційними
наймали хату під самим лісом. службовими обов’язками, яко
До Будаївки виїздило на дачу лікаря кількох шпиталів для
(літниско) багато киян, осо- ранених, вона віддавала багато
бливо таких, що були зв’язані часу і виявляла багато відданосслужбою й мусіли щодня їздити ті та енергії в цій роботі і провадо міста». До згаданих Доро- дила її цілком безплатно».
шенком осіб варто додати родиУ той же час Федір Матушевни Грушевських, Кістяківських, ський працював уповноваженим
Іваницьких та ін.
Всеросійського союзу земств і
Не можна оминути й того, міст, створеного 1915 р. для дощо в Будаївці у Матушевських помоги цивільному населенню,
народилось троє синів: Юрій, яке постраждало від воєнних
Василь і Борис. Молоде по- дій. А ще він продовжував очодружжя активно працювало лювати вже згаданий нами клуб
задля суспільного добра, рос- «Родина», який 1914 р. після потило дітей і зовсім не під- чатку війни і заборони всього
озрювало, які страшні події українського російська влада
чекають на їхню сім’ю в неда- все ж не закрила через появу
лекому майбутньому.
при клубі шпиталю для пораТой перший будаївський нених вояків. Після падіння роперіод у житті родини Мату- сійського самодержавства саме
шевських, що, як тепер бачимо, в «Родині» на початку березня
1917 р. була заснована Українська Центральна Рада, якій судилося увійти в історію як революційний парламент України
на шляху становлення незалежної держави. На тлі стрімкого
наростання революційних подій протягом 1917 р., особливо
після того, як владу в Росії захопили більшовики, політичні
погляди Матушевського помітно радикалізувалися, перетворившись із федералістських
на незалежницькі. На жаль,
загрозливий стан здоров’я не
дозволив йому сповна поринути в активну громадсько-політичну роботу. Не виключено,
що ця хвороба стала однією з
причин нового переїзду сім’ї
до Будаївки.
Ми ще не знаємо всіх мобув сповнений наполегливою
працею, творчістю та особис- тивацій повернення родини
тим щастям, тривав дев’ять Матушевських до Будаївки.
років. Його обірвала Перша Мабуть, мало значення й те,
світова війна, принісши не- що в ті нечувано важкі роки на
чувані лихоліття з убитими і селі було легше вижити. А ще
пораненими, депортованими схоже, що будаївська громада
із Західної України (офіційно просила Віру Матушевську поїх називали в Російській імпе- вернутись назад. Цим можна
рії «беженцами») і царськими пояснити і рішення Київської
заборонами на все українське, повітової народної (колишзлиднями, голодом, епідеміями ньої земської) управи від 31
травня 1918 р.: «…Згідно з заі сирітством.
Віра Матушевська була пе- ключенням наради земських
реведена на роботу до Києва, лікарів повіту ухвалено проі, як бачимо з довідника «Весь сити Вас повернутися на поКиев» за 1915 р., родина осе- саду лікаря Будаївської лікарні
лилась на вулиці Столипін- і продовжувати Вашу корисну
ській (тепер Олеся Гончара) для населення діяльність».
Повернувшись до Будаївки/
№
2.
Лікарка
Матушевська здійснювала численні Боярки, Матушевські зазначиобов’язки в медико-санітарно- ли, що за чотири роки селище
му й гуманітарному напрямках; зовні не дуже змінилось. Саме
великого значення надавала тоді поруч зі станцією було відвона діяльності в заснованому крито кінотеатр Володимира
з початком війни «Обществе Добржанського (місце колишпомощи населению Юга Рос- нього скверу з пам’ятником
сии, пострадавшему от военных Леніну).
действий». Уже згодом, по ві-
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РОДИНА МАТУШЕВСЬКИХ

Проте і в Боярці переважали
явні ознаки запустіння – наслідок більшовицької навали
січня-лютого 1918 р. на чолі з
патологічним садистом Михайлом Муравйовим.
Київ заліковував жахливі
рани муравйовського погрому, і
наша Боярка не була осторонь.
Тут знову проявився організаторський хист і високий авторитет
лікаря Віри Матушевської. Збереглись унікальні свідчення про
те, як, прислухавшись до думки
Віри Олександрівни, «уряд Скоропадського вирішив для дітей
громадських діячів, вчителів, лікарів під час літніх вакацій 1918
року організувати неподалік Києва, у Боярці, своєрідну колоніюсанаторій чи, як пізніше називали, табір відпочинку.
У Боярській лікарні головним лікарем працювала Віра
Олександрівна Матушевська.
За її порадою, дитячу колонію-санаторій організували в
будинках, покинутих їхніми
власниками. «Нас усіх чотирьох батьки влаштували туди на
ціле літо», – пригадувала Тетяна Цимбал, сестра широко відомого на Заході (а віднедавна
і в нас) митця Віктора Цимбала.
І продовжувала: «Хазяйнувала у колонії вчителька Ганна
Іванівна Ярошинська. Її дочка
Галя була найстарша з нас усіх.
А завідувачкою була лікарка
Радзімовська Валентина Миколаївна, що мала двох дітей, дочку Люсю і сина Женю… Склад
дітей був гарний. Все діти української свідомої інтелігенції,
гарно виховані… Пам’ятаю, що
в колонії були Ніна Веселовська, Всеволод Шмиговський,
Зіна Власенко, Лена, Муся і
Дьомік (Володимир) Леонтовичі, Настя Стеценко, Буся
(Боря) і Василь Матушевські,
Юрко Юркевич, Віра Кудрицька, Олекса Барбар, Катя Говорун, Атя Симашкевич (батько
Центральна Рада, відділ середніх шкіл), Гліб Країнський, ну
і, звичайно ж, Вітя, Саня, Оля,
Таня Цимбали».
Цей перелік прізвищ, що
включав світочів українського
громадянського і культурного
життя, завершував Пилип Омелянович Козицький відомий
композитор. У боярській дитячій колонії він був вихователем,
а тому «в колонії він організував хор, ставили вистави, практикувались вечори художньої
самодіяльності. Діти вивчали і
декламували патріотичні вірші».
Схоже, що Будаївка з її цілющою природою допомогла
поліпшити здоров’я і Федорові Павловичу. Принаймні, він
знайшов у собі сили прийняти
важливу пропозицію Симона
Петлюри виїхати до Афін, щоб
очолити Надзвичайну дипломатичну місію Української
Народної Республіки у Греції.
Перед від’їздом Віра Олександрівна наполягла, щоб Федора
Павловича, з огляду на стан
його здоров’я, супроводжував
їхній старший син – 13-річний
Юрій. Тоді вона ще не підозрювала, що, прощаючись 26 січня
1919 р., бачить чоловіка і сина
востаннє.
У Греції Матушевський-дипломат прагнув представити
світові правду про відчайдушну
боротьбу України за незалежність, привернути світову громадськість на бік УНР. Разом з
Модестом Левицьким, радником української місії, – він почав видавати грецькою мовою
«Грецько-українське рев’ю» з
викладом української історії та
багатовіковою традицією українсько-грецьких відносин. Тій
же меті був підпорядкований
його «Меморандум» для уряду
Греції та закордонних дипломатів, що показав хист Федора

Матушевського як здібного дипломата, економіста, культуролога. Серце Федора Павловича
не витримало його напруженої
роботи: 21 жовтня 1919 р. він
помер і був похований в Афінах.

А що ж Віра Олександрівна? Після повернення більшовиків вона навесні 1919 р. була
звільнена з лікарської посади,
через симпатії до «буржуїв» тут
їй мали пригадати дитячий табір відпочинку 1918 р. Проте
не пройшло й року, як 15 лютого 1920 р. будаївська сільська
громада на загальних зборах
ухвалила просити «волостной
Ревком […] о возвращении в
Будаевскую сельскую больницу докторшу Матушевскую,
которая прослужила в нашей
больнице около 15 лет, человек хороший, отзывчивый на
просьбу бедных и знаючий
свое дело». Далі йшли підписи
розгалужених місцевих родин
Глущенків, Духліїв, Клименків,
Лахтадирів, Лисенків, Лупичів,
Петриченків, Прокопенків… то
був одностайний голос наших
будаївських трударів.
…Віра Матушевська знову
працювала в Будаївській лікарні. З документів також бачимо,
що вона, як лікар Санаторнокурортного управління, працювала в Боярському санаторії
№ 77 (чи знає хтось поміж нас
тепер, де був той санаторій?),
опікувалась численними бездомними дітьми-сиротами – анемічними, хворими на туберкульоз і тиф.
Як ЛІКАР ВІД БОГА, вона
працювала з останніх сил, з
ризиком для власного життя,
пам’ятаючи Клятву Гіппократа і свій лікарський, людський
обов’язок. Працювала не за гроші, бо ті ж документи засвідчують, що «В. А. Матушевская за
время своей службы ординатором санатории № 77 пайкового
довольствия за апрель-май и
июнь, кроме двух фунтов сахару, не получила» (1921 р.), і що,
за словами викликаного з Києва лікаря, «Віра Олександрівна
в січні 1922 р., перебуваючи в
Боярці, хворіла на висипний

тиф в надзвичайно тяжкій формі з ослабленням діяльности
серця, а тому я був викликаний
боярським доктором Івановим
[чи не батьком нашого талановитого хірурга Іванова, якого
досі пам’ятають кілька поколінь вдячних боярчан? – М.К]
на консиліум до хворої, причому з огляду на катастрофічний
стан здоровля хорої довелося
вживати надзвичайних заходів
(подушки кислороду, дигітал та
інш.).
Після цієї недуги д[окто]р
Матушевська довгий час буде
непрацездатна». А 1923 р. Медико-санітарний відділ Київського губернського військового комісаріату констатував:
«пупочная грижа, расхождение
прямых мышц, опущение внутренностей живота, миокардит
с отечностью на коленях».
Трохи отямившись від хвороби, Віра Матушевська працювала в Боярській дитячій
консультації. Мабуть, і тоді
дитяча консультація була розташована на Жовтневій вулиці
праворуч за переїздом в одному з будинків, що, очевидно, до
революції належав багатому домовласникові Дороганевському. 18 травня 1923 р. Будаївський райвиконком постановив
будинки Дороганевського «передать в распоряжение Райисполкома для использования их
по усмотрению и главным образом для размещения местных
учреждений». Старші з сучасних боярчан досі пам’ятають
ту стару дитячу консультацію
в дерев’яному поштукатуреному і побіленому будинку, який
у 1960-х рр. було обкладено
цеглою.
Віра Олександрівна «з 1923
до 1928 року працювала на посаді викладача гігієни та протягом кількох років була за
шкільного лікаря в Боярській
залізничній № 12 [в інших документах № 13. М.К] трудшколі», великий будинок якої
був споруджений за кілька років до революцій 1917 р. для
притулку дітей-сиріт залізничників (теперішня Боярська
школа № 2). Також «протягом
цього часу, крім безпосередньої роботи в школі, як викладача та лікаря, т. Матушівська
завжди брала активну участь в
громадській та професійній роботі, в обслуговуванні піонерлагерів та інших дитячих-організацій». Її уповноважували
читати лекції з гігієни, санітарії,
охорони материнства та дитинства, обстежувати здоров’я
мешканців Будаївки, Білогородки, Горенич та інших сіл
Будаївського району (КиєвоСвятошинським його назвуть
трохи пізніше).
Характерним є колективне
прохання до київського окружного здороввідділу Охматдиту
від громади с. Горенич Будаївського району Київської
округи про призначення Віри
Матушевської на посаду районного шкільно-санітарного
лікаря, оскільки «за дуже довгий час своєї праці, більше 29
років в нашому районі, гр. Матушевська нашому громадянству стала незабутньою в справі
лікарській і в культурно-організаційній. Її дбайливе та щире
відношення до своїх обов’язків
в минулий час є нам запорукою, коли вона буде в нас на
цій посаді, то справа охорони
здоров’я буде в певних руках, а
особливо діти наших шкіл будуть під гарним протипошесним доглядом. Щиро прохаємо
окрздрав не відмовити нам у
цьому проханні».
Втім, вона була і вмілим хірургом: приват-доцент доктор
медицини М. М. Гершун засвідчував, що «она, заведуя в те-

чении 9 лет Боярскою участковою больницей в селе Будаевке,
производила самостоятельно
гинекологические и акушерские операции, принимала гинекологических больных. Мне
часто приходилось бывать у нее
в больнице и ассистировать во
время операций» (1925 р.). Завдяки загальній людській повазі
Віра Матушевська упродовж
ряду років була членом Будаївської сільської ради.
Поміж багатьох пацієнтів
Віри Олександрівни хочеться
згадати одного – поета Володимира Самійленка, який 1919 р.
емігрував до Галичини, але че…В архіві Сергія Білоконя зберез польську окупацію й тугу за
рідною землею він 1924 р. повер- рігаються два датовані листопадом
нувся до Києва, а потім оселив- 1943 р. листи Бориса Матушевся в Будаївці, під опікою Віри ського, на той час бійця Червоної
Матушевської. На жаль, хвороба Армії. Борис Федорович розповіпісля кількох років злиднів і по- дав, що його 69-річна мати, лікарка
невірянь, за нестачі ліків вияви- з 39-річним стажем, перебуваючи в
лась фатальною, 12 серпня 1925 одному з таборів Мордовії, продовроку він помер і був похований жує лікарську працю. Останнім
часом її становище стало особлибіля Михайлівської церкви
во страшним: через крайнє виснаження вона настільки ослабла, що
не може самостійно пересуватись;
її обікрали, тож перед початком
зими вона майже роздягнута і потерпає від крайньої нужди. Він
просив у свого командування та
партійного керівництва Мурманської області дозволів на те, щоб
поїхати в Мордовію, забрати звідти матір і перевезти її до м. Кіровська біля Мурманська під догляд
дружини. Наразі важко сказати, як
склалась доля тих листів, знаємо
лише, що Віра Матушевська назавжди лишилась у холодній мордовській землі.
…Розповідають, що на київському Байковому кладовищі
поруч з бабусиною могилою Борис Матушевський насипав два
горбочки, поставив огорожу і
прибив таблички з написами про
Але Віра Матушевська матір Віру Олександрівну Матуне обмежувалась лікарською шевську і брата Василя Федоропрактикою. Ми вже знаємо, вича Матушевського. До мамищо вона, етнічна росіянка, ного горбочка він сипнув жменю
уродженка Москви, разом з привезеної з Мордовії землі. Бочоловіком Федором Матушев- рис Федорович збирав докуменським стала однією з найпо- ти, готував книжку про родину
мітніших діячок українського Матушевських…
… У 1977 р. на похороні Бориса
громадянства.
Неймовірно,
але в непрості 1920-ті, незва- Матушевського його друг, письжаючи на нужду і величезну менник Антоненко-Давидович,
зайнятість, вона продовжува- що теж відбув по тюрмах і таборах
ла працю в Комісії для скла- свої 18 літ, виголосив: «Пішов од
дання «Словника української нас останній свідомий нащадок
живої мови» Всеукраїнської одного з останніх родів старої
Академії Наук як нештатна чесної української інтелігенції,
яка бажала добра і тільки добра
співробітниця (з 1919 року).
Роботу в Києві Віра Мату- любій своїй Батьківщині... Дошевська теж не полишала, а рогий друже, хвала Богові — збуз кінця 1920-х рр. працювала лася мрія твоя: спочивати вічно в
головно в медичних установах рідній українській землі. Хай же
Києва (до 1936 р.), мешкала на буде тобі легкою київська земля!»
Тепер ми бачимо, що збувавулиці Підвальній (тепер Ярославів Вал), 36, кв. 4 (от де не ви- ється і мрія Матушевських про
українську державність, задля
стачає меморіальної дошки!).
Про той пізній період її здійснення якої вони віддавали
життя відомо чи не наймен- всі свої сили. Мрія про те, щоб чуше: родина Матушевських по- жинська неволя нужда й безправ’я
повнила безмежний перелік більше не повертались до нас.
Боярці пощастило, бо з нею
жертв сталінських репресій.
У 1929 р. у справі вигаданої в пов’язали свої долі цілий ряд
надрах ГПУ міфічної «Спіл- видатних діячів, які мають заки визволення України» були гальноукраїнське значення. Їхні
ув’язнені сини – Василь і Бо- імена мають бути увічнені в нарис Матушевські. Василь за- звах вулиць. Для Матушевських
гинув, а Борис відсидів у полі- найбільше підходить теперішня
тичному ізоляторі в Ярославлі вулиця 40 років Жовтня, на якій
(разом з ним там були літера- розташована районна лікарня
турознавці Сергій Єфремов, прямий спадкоємець колишньої
Андрій Ніковський та ін. діячі Будаївської земської лікарні. Чи
української науки і культури); можемо ми назвати тільки однопісля звільнення у 1938 р. був го з подружжя: Федора Павлозаарештований вдруге і засла- вича чи Віру Олександрівну? Ні,
ний до Карелії. Після звіль- бо вони обоє однаково поклали
нення в 1940 в Україну він уже життя на вівтар служіння Батьне повернувся: не було до кого. ківщині. Вулиця Родини МатуПро стан Віри Олексан- шевських має стати виявом надрівни виразно говорить фо- шої запізнілої вдячності до них,
тознімок 1933 р., з якого на поваги до багатої історії нашого
нас дивиться виснажене зму- рідного міста.
Микола Кучеренко
чене і зболене обличчя людини, яка втратила все. Арешт
Автор висловлює щиру вдячність
у 1937 р. став закономірним
докторові історичних наук
продовженням її страждань.
Сергію Івановичу Білоконю
за надані матеріали.
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БІЙЦІВ «МИРОТВОРЦЯ» БЛАГОСЛОВИЛИ
ПЕРЕД ВІДПРАВКОЮ ДО ЗОНИ АТО
8 грудня бійців оновленого
полку патрульної служби поліції
особливого призначення «Миротворець» ГУНП у Київській області
благословили перед відправкою
до зони проведення АТО.
За словами командира полку Юрія Шершньова, бійці
полку вирушають до Луганської
області, де виконуватимуть своє
основне призначення: охорона
громадського порядку та стратегічних об’єктів, а також несення патрульної служби.
Полк «Миротворець» не так
давно отримав власну постійну
базу на території Боярки. Його
сформовано з бійців чотирьох
військових формувань, які вже
пройшли спецперевірку: батальйонів «Миротворець, «Київщина», «Гарпун» і «Торнадо».
Ремонт і підготовка бази тривала трохи більше як півроку. В
основному базу укомплектовано, хоча перелік потреб до кінця
не вичерпано. Тому тут з радістю
зустрічають волонтерів, які привозять гуманітарну допомогу.
Напередодні, 7 грудня, бійців відвідали голова КиєвоСвятошинської райдержадміністрації Мирослава Смірнова та
заступник начальника ГУНП у
Київській області Сергій Бондаренко. Голова РДА звернулася до військовослужбовців зі

ПОВІДОМЛЕННЯ
про втрату декларації про початок виконання будівельних
робіт «Самопливний каналізаційний колектор від школи № 1
до КНС № 5 в м. Боярка Києво-Святошинського району Київської області», зареєстрованої ДАБІ України від 06.06.2014 р.
№ ІУ 083141570339.

ВІТАЄМО НАШИХ ЗАХИСНИКІВ
З нагоди Дня Збройних сил України працівники військово-облікового столу виконкому Боярської міської ради сердечно вітають тих,
хто чесно відслужив і хто нині на строковій службі, мобілізованих по
частковій мобілізації і демобілізованих із зони АТО.

словами подяки та наказом повертатися живими. Вона наголосила, що з будь-яких питань
хлопці можуть звертатися до
адміністрації. Також було обговорено питання щодо налагодження поставок харчування на
новостворену базу.
У день відправки до зони
АТО бійців відвідав заступник
начальника ГУНП у Київській
області Дмитро Ценов. Він відповів на питання бійців щодо
матеріального забезпечення на
місці дислокації.
Настоятель Свято-Покровської парафії, митрофорний
протоієрей
Димитрій
При-

сяжний звернувся до бійців зі
словами отчої настанови. Він
нагадав, що вони мають бути
взірцем воїнської гідності та
берегти нашу Україну і вірність
присязі.
Отець Димитрій у щирій молитві попросив Божого благословення для бійців і закликав їх
по-справжньому нести мир на
територіях охоплених військовими діями.
Бійців окропили святою водою та помастили святим єлеєм.
Також командири рот отримали ікони та книжки духовного
змісту для зміцнення віри та воїнського духу.

ПОДВИЖНИК ДУХУ І ДОБРА
Нещодавно настоятеля Свято-Покровської парафії УАПЦ
м. Боярка протоієрея Димитрія
Присяжного було нагороджено
мітрою. Це – найвища церковна нагорода, яку за особливі заслуги може отримати одружений
священик. Мітра символізує собою терновий вінець, яким було
увінчано Ісуса Христа. Тож і нагадує священикові про величезну
відповідальність перед Господом
за усі його життєві кроки.
Священика, нагородженого
мітрою, називають митрофорним. Відтепер настоятеля Свято-Покровської парафії отця
Димитрія слід називати митрофорним протоієреєм.
Якщо хтось і заслуговує такої нагороди, то це він. Духовний наставник від Бога, який
несе свою службу не за буквою,
а за духом. Шляхи якого проходять там, де найважче. Він і ду-
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Бажаємо бути вірними Присязі воїна Збройних сил України
під час виконання громадянського обов’язку, навчатися військовій справі, виявляти високу
пильність, невтомно вдосконалювати свої навики, старанно
вивчати та вміло експлуатувати
бойову техніку і зброю. Зберігайте та примножуйте славні
бойові традиції українського народу та його війська, здобутки
своїх попередників.

Нехай бездоганною та корисною буде Ваша служба, адже
держава довірила Вам охорону
своєї територіальної цілісності,
незалежності, мирної праці та
спокою людей, а ми будемо чекати Вас додому живими і здоровими.
Начальник військово-облікового
столу виконкому Боярської
міськради Анатолій Стороженко

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення громадського обговорення
Виконавчий комітет БоярАдреса виконавчого комітеської міської ради проводить ту Боярської міської ради: 08154
громадське обговорення щодо м. Боярка, вул. Білогородська,
реконструкції дитячого сад- 13, контактний номер телефока «Лісова казка» за адресою: ну: (04598) 41-815,
м. Боярка, вул. Хрещатик, 74
е-mail: boyarka-rada@ukr.net.
та нового будівництва дитяВиконавчий комітет
чого садка за адресою: м. БоБоярської міської ради
ярка, вул. Хрещатик, 20 для
Довідка:
вирішення проблеми забезпеДане обговорення прочення місць у дошкільних наводиться з метою залучити
вчальних закладах.
Пропозиції можна подавати населення міста Боярка для
до виконавчого комітету Бояр- врахування та вивчення гроської міської ради у письмовій мадської думки.
Проектна документація на
формі чи електронною поштою
із зазначенням прізвища, імені, будівництво (реконструкцію)
по батькові та адреси особи, яка не розробляється.
Сесією міської ради та виїх подає, у строк, передбачений
в інформаційному повідомленні. конавчим комітетом ніяких
Пропозиції приймаються з рішень з цього приводу не при30.11.2015 р. до 30.12.2015 р.
ймалось.

КП «БГВУЖКГ» ПОВІДОМЛЯЄ:

хівник, і волонтер, і капелан, і
просвітитель, і патріот, і головне – Людина з великої літери.
Цими днями отець Димитрій святкує свій ювілей.
«Боярка-інформ» щиро вітає
доброго друга редакції з днем

народження. Директор Ганна
Коваленко та головний редактор Тетяна Зубкова переконані,
що під цим привітанням готові
поставити свій підпис багато
людей.
Многая літа, Вам, панотче!

КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ» ПОВІДОМЛЯЄ:

ВІДРЕМОНТОВАНО
СВЕРДЛОВИНУ ПО
ВУЛ. МАГІСТРАЛЬНІЙ
Завершено
капітальний
ремонт артезіанської свердловини № 6, що по вул. Магістральній.
Ремонт було розпочато на початку листопада.
За словами в. о. директора КП
«Боярка-Водоканал» Івана МосДо КП «Боярка-Водоканал» звернулись жителі вул. Б. Хмель- калюка, вже відбулася технолоницького (від вул. Московської до вул. Сагайдачного) про можли- гічна промивка цієї свердловини
вість заміни водопровідних труб, на яких часто виникають пориви і найближчим часом відбудеться
її підключення до водопровідної
через тривалу експлуатацію.
мережі. Дебіт цієї свердловини
Рішенням сесії Боярської міської ради № 63/2881 від 14 серпня
становить 12 м3/год.
2015 року були виділені кошти на виконання цих робіт.
Збільшення видобутку води
Нині ТОВ «Інженергія» розпочато роботи із заміни водопроводу. сприятиме покращенню водопостачання міста.

Розпочато роботу з підготовки до новорічних свят. Дільницею
благоустрою за кошти, виділені з міського бюджету, буде закуплено ялинки для висадки в місцях проведення масових заходів, а також ялинкові іграшки, гірлянди та прикраси. Укладено договори
на обрізку дерев, гідродинамічне очищення дренажних відстійників-резервуарів для збору зливових вод по вул. Магістральній,
вул. Білгородська-40 років Жовтня.
Робітниками ремонтно-будівельної бригади підприємства було
відремонтовано під’їзди № 1 та 3 по вул. Б. Хмельницького, 80. По
вул. Молодіжній, 18 було замінено вхідні двері. Відремонтовано
частину покрівлі по вул. Лінійній, 28 над кв. 33 та по вул. Незалежності, 10, кв. 13. Також у першому під’їзді по вул. Лінійній, 28 встановлено та пофарбовано перила.
Нелегким був початок грудня для робітників теплового господарства: ліквідовано кілька поривів тепломережі міста.
Проблемною та довготривалою була ліквідація аварійної ситуації по вул. Незалежності, біля початкової ЗОШ № 4. Проводились
роботи із заміни труби у трьох місцях витоку. По вул. Незалежності,
3 також проводяться роботи із заміни близько 30 метрів труби, теплопостачання будинку буде відновлено найближчим часом.
Поблизу вул. П. Сагайдачного, 99 також усунено порив теплової
мережі. Поки що відсутнє теплопостачання будинку по вул. Білогородській, 25, адже тривають роботи із заміни труби протяжністю
10-15 метрів.
Майстрами дільниць були проведені роботи із заміни запірної арматури по вул. Білогородській, 21, крану та частини труби у підвалі
житлового будинку по вул. Молодіжній, 76. Замінено лежак холодної
води (6 метрів) по вул. Незалежності, 3, стояки між квартирами 48-52
та 54-58 по вул. Білогородській, 25. Також у підвалі по вул. Маяковського, 2 частково замінено трубу каналізаційного стояка.
Напередодні Нового року активно проводиться робота з мешканцями щодо стягнення заборгованості за надані комунальні послуги, а також з юридичними особами – отримувачами послуг КП
з вивезення сміття.

АКТУАЛЬНО
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РЕЛАКС ДЛЯ ВОЛОНТЕРІВ

Директор ЦСПР Ангеліна
Лахтадир, звертаючись до присутніх, наголосила: «Ви завжди
дбаєте про людей, які потребують допомоги, а сьогодні ми
вирішили подбати про вас і про
ваш психологічний стан».
Цього дня волонтери займались арт-терапією – кожен учасник взяв до рук пензля та намалював власний
яскравий шедевр.
За допомогою метафоричних карт кожен з’ясував для
себе джерела власної сили та
секрети своєї волонтерської
самобутності. А на десерт –
ще й попрактикувався у мистецтві масажу.
5 грудня для активістів волонтерського руху у Центрі соціальноХоча й десерт також був.
психологічної реабілітації влаштували свято творчого відпочинку.
Чай та солодощі, а також авАдже не секрет, що вирішення багатьох питань вимагає від волонтеторські пісні у виконанні члена
рів неординарності та творчого підходу.
Національної спілки письменЗаступник міського голови подяки та подарунки від місько- ників України Тетяни Володай
стали ліричним доповненням
Тетяна Кочкова привітала во- го голови Олександра Зарубіна.
цього вечора відпочинку.
лонтерів зі святом та вручила їм

ВЕЛИКИЙ НЕЗНАНИЙ АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ

25 листопада у Боярській міській бібліотеці для дітей за участі
учнів Боярської ЗОШ № 3 відбувся захід до 150-річчя з дня народження митрополита Андрея Шептицького.
Організував виховний захід
Увазі присутніх було презентонастоятель парафії Святого Фе- вано фотодокументальну виставку
дора Тирона УГКЦ отець Павло «Андрей Шептицький: великий
Локоть, який подарував бібліоте- незнаний». На 18 стендах виставці добірку книжок про Шептиць- ки представлені унікальні докукого. Відвідала зустріч і заступник менти і світлини, які розкривають
міського голови Тетяна Кочкова.
життєвий шлях митрополита.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ М’ЯЧ НАД
БОЯРСЬКОЮ СІТКОЮ

4-6 грудня у спортзалі Боярського НВК «Гімназія – ЗОШ І ст.»
проходив Чемпіонат України з волейболу (дитяча ліга) 1999 р. н. та
молодші.
У відкритті Чемпіонату взяли участь заступник міського
голови Тетяна Кочкова, президент Асоціації дитячого волейболу України, заслужений
тренер України Георгій Поддє-

нєжний, тренери команд-учасниць та гості.
За результатами змагань
перше місце в групі посіла Біла
Церква КОЛІФКС (Збірна
України); друге місце – ДЮСШ
Києво-Святошинського р-ну
м. Боярка ВК «Maximum». На
третьому
місці
опинилася
ДЮСШ № 10, а ДЮСШ № 5 з
Києва — на четвертому.

Окрім того учасники переглянули відеофільм про життєвий та духовний шлях видатного українського церковного та
суспільного діяча Андрея Шептицького.
29 липня 2015 року виповнилося 150 років від дня його
народження.
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ПРОБА ПЕРА

РАДІЄМО, ЗУСТРІЧАЮЧИ ЗИМУ

Нещодавно в Боярці випав перший сніг (дарма, що він за кілька
днів розтанув). Спочатку це був лише дрібний дощик, але він поступово посилювався і згодом переріс у справжній снігопад. Я бачив, як
малі діти намагалися зловити їх язиком, грали у сніжки і просто раділи
приходу зими. Та що там діти, навіть у дорослих підіймався настрій.
Прийшла зима. Дні стають
коротшими, а ночі – холоднішими, але в жодному разі не
слід впадати у депресію. Адже
зима – це казкова пора року з
безліччю веселих розваг. Звичайно, на лижах чи сноуборді
в Боярці нормально покататись ніде. Однак ви можете чудово провести час, катаючись
на ковзанах. А якщо візьмете
з собою друзів, ваше дозвілля
буде вдвічі кращим. Тож не баріться і йдіть на ковзанку коли
матимете вільний час. Та коли
ви збиратиметесь надвір, не
забудьте тепло одягнутись, бо
незабаром почнуться справжні
морози. Шапка і рукавиці мають стати вашими найліпшими
друзями на найближчі три місяці. Зі здоров’ям краще не жартувати. Я впевнений, що мало хто
захоче зустрічати Новий Рік чи
Різдво у ліжку та ще й з градусником під пахвою!
До речі, щодо зимових свят.
Багато людей любить цю пору
року ще й за ті дні, що на календарі позначають червоним,
адже взимку їх найбільше. Наприклад, День святого Миколая це улюблене свято всіх
дітлахів, бо вони знають, що
зранку на них чекатимуть по-

дарунки, варто лише зазирнути
під подушку.
Ще один чудовий день –
Різдво. Його, як правило, святкують у родинному колі. Це
тепле сімейне свято, на якому
прийнято пробачати старі образи, перепрошувати та дякувати тим, хто на це заслуговує.
Також на Різдво можна неабияк
попоїсти, адже на столі повинно бути 12 страв, головною з
яких є кутя.
Грудень тільки почався, а в
повітрі вже витає казкова новорічна атмосфера. Боярчани
починають готуватись до свята.
Існують певні незмінні атрибути, такі як: салат олів’є, мандарини чи феєрверки, без яких не
обходиться жодне святкування.
Також важливим елементом є
новорічна ялинка. Її прикрашають різноманітними іграшками
та гірляндами. А ще на Новий
рік прийнято обмінюватись подарунками.
Отака вона, зима, на перший погляд – люта і холодна.
Але по-своєму прекрасна. Тому
якнайшвидше перегляньте своє
ставлення, адже ви так багато
втрачаєте!
Ярослав Ратушнюк

ПРО ЩО РОЗКАЖЕ ЧОБІТ НА АНДРІЯ
Наближається 13 грудня –
день Андрія Первозваного, з якого розпочинається цикл різдвяно-новорічних свят.
У ніч на 13 грудня молодь збирається на Андріївські вечорниці.
Веселі розваги традиційно сприяли ближчому знайомству дівчат і
хлопців. Зазвичай, вони відбувалися у хаті дорослої досвідченої
жінки, яка негласно спостерігала
за молоддю, аби та порушувала
морально-етичних норм.
Незважаючи на те, що цього дня Церква вшановує християнського святого, на наших
теренах це свято несло за собою
багато містичних звичаїв та обрядів, зокрема, угадування майбутньої долі, тобто ворожіння.
Яка ж дівчина не мріє дізнатися щось про майбутнє та побачити
свого судженого? Багато обрядів
прийшло до нас без особливих
змін. Чи багато існує видів ворожіння, які саме звичаї пізнання
своєї майбутньої долі виконують
сучасні дівчата? Після невеликого
опитування, я дізналася традиції
та приклади ворожіння в наш час .

Світлана: Ще з дитинства
найвідомішим способом ворожіння було кидання чобіт. Для
цього виходили надвір, із заплющеними очима крутилися,
а потім кидали його через спину. У який бік покаже носик
чобота, звідти й слід чекати на
свого судженого.
Катерина: Мені відомий
спосіб передбачення своєї долі
за допомогою сірників. Він
простий і не вимагає багатьох
зусиль. Знадобиться глибока
тарілка з водою та два сірника.
Сірники символізують дівчину
та хлопця. Треба уявляти собі
того, хто тобі подобається в даний момент. Кладемо сірники у
воду і дуємо на них. Якщо сірники зійдуться на воді – це гарний знак, бути цьому парубкові
тобі нареченим.
Вікторія: Ворожіння за допомогою дзеркала підходить
лише для найсміливіших дівчат,
бо його потрібно робити на самоті та при вимкненому світлі. Ставимо дзеркало, ставимо

обабіч по запаленій свічці та
вимикаємо світло. Потім тричі
просимо, щоб Святий Андрій
показав нареченого і на хвилинку відвертаємось від дзеркала. При обертанні до дзеркала
бажано не злякатися, адже хто
знає, кого воно вам покаже…
Христина: Багато хто не знає,
але гадати можна навіть уві сні.
Для цього потрібно лише наповнити склянку чистою водою,
поставити її під ліжко, потім
вголос прочитати будь-яку молитву та, ні з ким не розмовляючи, лягти спати. Якщо вірити
цьому обряду, то під час сну
можна побачити свого судженого.
Багато моїх подруг чули
щось про святошні ворожіння.
Але жодна так і не наважилась
скористатися ними. Кажуть, що
не хочуть зазирати у майбутнє,
тому вони просто чекають приходу своєї долі.
Підготувала
Дар’я Корєнькова
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«БОЯРКА НОВОРІЧНА»: ШУКАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ
Виконавчий комітет Боярської міської ради оголошує
огляд-конкурс на краще новорічне оформлення установ, організацій і підприємств міста «Боярка новорічна».
Конкурс проводиться задля
формування привабливого зовнішнього вигляду міста Боярка,
створення святкової атмосфери
для жителів і гостей міста в новорічні та Різдвяні свята.
Під час оцінювання розглядатиметься святкове оформлення зовнішніх вітрин, фасадів, прилеглих територій

підприємств та організацій з
урахуванням світлового та декоративного рішення.
До участі в конкурсі запрошуються всі підприємства та організації Боярки незалежно від
форм власності, а також приватні підприємці. Святкове оформлення триває впродовж усіх новорічних та Різдвяних свят.
Про святкове оформлення
просимо повідомляти за тел.:
41-710, 42-246.
Критерії оцінки новорічного оформлення
Основними
критеріями
оцінки новорічного оформлен-

ня в рамках конкурсу є:
• зовнішній санітарно-технічний стан і зміст конкурсного
об’єкта;
•
використання
святкових світлотехнічних елементів
оформлення;
• наявність новорічної тематики в оформленні прилеглої до
об’єкта території;
• оригінальність оформлення фасаду об’єкта;
• тривалість новорічного
оформлення.
Відзначення
переможців
конкурсу проводитиметься в
Новорічну Ніч.

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ
Депутат Боярської міської
ради VII скликання Олександр
Борецький під час 2 сесії скористався своїм правом щодо депутатського запиту і повідомив
колег про необхідність створення робочих груп із залученням
мешканців щодо проведення термінових аварійних капітальних
робіт по запобіганню руйнування
фасадної стіни будинку по вул. Білогородській, 27, а також щодо
вирішення питання фінансування та здійснення капітального
ремонту багатоквартирних багатоповерхових будинків, що по вулиці Білгородській, 23, 25, 27.
«До мене як депутата Боярської
міської ради звернулись мешканці
цих будинків з дорученням щодо

вирішення питання капітального
ремонту та заміни всіх інженерних
комунікацій, – пише в запитах
Олександр Борецький. – Особливу стурбованість мешканців 2
під’їзду будинку по вул. Білогородській, 27 викликає гостра аварійна
ситуація з будівлею. Фасадна стіна
другого під’їзду становить загрозу
життю та здоров’ю людей. Стіна
тримається лише на зварювальних
елементах. Нахил фасадної стіни
вкрай небезпечний та в будь-який
час може призвести до руйнування будинку, що в свою чергу може
стати причиною людських жертв.
Щілини між фасадною стіною та
будинком на верхніх поверхах становлять кілька сантиметрів. Окрім
цього, згідно зі змінами в законодавстві України, власники житла у

багатоквартирних будинках мають
створити юридичну особу суб’єкта
господарювання для укладання
подальших договорів на обслуговування будинку.
У жодному з цих будинків понад тридцять років капітальний
ремонт взагалі не проводився і
всі інженерні комунікації (електро-, тепло-, водо- та газопостачання), ліфтове господарство та
самі будівлі, не мали належного
поточного обслуговування балансоутримувачем. Передавати
будинки мешканцям у такому
стані неможливо».
Запити Олександра Борецького було підтримано сесією Боярської міської ради та передано на
розгляд профільної комісії.

ДПІ У КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ ПОВІДОМЛЯЄ:
НАБРАЛА ЧИННОСТІ НОВА ФОРМА ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК
Наказом Міністерства фінансів
України від 20.10.2015 № 897 затверджено нову форму Податкової декларації з
податку на прибуток підприємств, яка
набрала чинності 1 грудня 2015 року.
Платники податку на прибуток
звітують за новою формою декларації
за підсумками 2015 року.

Нова форма декларації застосовується всіма категоріями платників податку на прибуток (звичайні
підприємства, виробники сільгосппродукції, банки, страховики, букмекери, постійні представництва
нерезидентів).

Важливим є те, що в новій формі декларації з’явився новий додаток РІ, в якому відображатимуться
різниці відповідно до розділу III
Податкового кодексу України, на
які збільшується (зменшується) фінансовий результат.

СПРОЩЕНО ПРОЦЕС УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ ПРО ВИЗНАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ
З 25 листопада 2015 року платником податків укладається один договір про визнання електронних документів з територіальним органом
ДФС за основним місцем обліку. При
цьому до договору додаються посилені сертифікати відкритих ключів.
Такий сервіс дозволить вносити
інформацію про сертифікати відповідальних осіб в електронному
вигляді і самостійно визначить термін, на який відповідальній особі
надається право підпису податкових

документів. Також у повідомленні
може бути надана інформація про
новий сертифіката керівника (до закінчення терміну дії попереднього
сертифіката) або бухгалтера.
Для формування та подання
платниками інформації щодо електронного цифрового підпису в електронному вигляді до автоматизованої системи «Єдине вікно подання
електронної звітності» розроблено
новий електронний формат Повідомлення. До повідомлення дода-

ються сертифікати відповідальних
осіб, зазначених у Повідомленні, і
таке Повідомлення підписується
ЕЦП цих відповідальних осіб.
Сформоване
Повідомлення
обов’язково підписується керівником електронним цифровим підписом, сертифікат якого на момент
одержання Повідомлення вже наявний у системі подання документів в електронному вигляді як діючий сертифікат керівника платника
податків.

ЗА ЯКИХ УМОВ ПРИ ПОДАННІ УТОЧНЮЮЧОЇ ЗВІТНОСТІ НЕ НАРАХОВУЄТЬСЯ ПЕНЯ
Згідно із пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129
Податкового кодексу України
(далі – ПКУ) після закінчення
встановлених ПКУ строків погашення узгодженого грошового
зобов’язання на суму податкового
боргу нараховується пеня.
При самостійному нарахуванні суми грошового зобов’язання
платником податків нарахування
пені розпочинається після спли-

ву 90 днів, наступних за останнім
днем граничного строку сплати
грошового зобов’язання, визначеного ПКУ.
Пеня нараховується у день
настання строку погашення податкового зобов’язання, нарахованого контролюючим органом
або платником податків у разі виявлення його заниження на суму
такого заниження та за весь період

заниження (в тому числі за період
адміністративного та/або судового
оскарження) (пп. 129.1.2 п. 129.1
ст. 129 ПКУ).
Отже, при поданні уточнюючої
звітності платником податків після граничного терміну її подання,
але до граничного терміну сплати
сум податкових зобов’язань, пеня
не нараховується.

ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНИХ ПЕРВИННИХ ДОКУМЕНТІВ
Платники податків зобов’язані
забезпечити зберігання документів, визначених у пункті 44.1 статті
44 Податкового кодексу України,
а також документів, пов’язаних із
виконанням вимог законодавства,
контроль за дотриманням якого
покладено на контролюючі органи,
не менш як 1095 днів з дня подання
податкової звітності, для складення
якої використовуються зазначені
документи, а у разі її неподання - з
передбаченого цим Кодексом граничного терміну подання такої
звітності.
У разі втрати, пошкодження або
дострокового знищення документів, зазначених в пунктах 44.1 і 44.3

статті 44 Податкового кодексу України, платник податків зобов’язаний
у п’ятиденний строк з дня такої
події письмово повідомити контролюючий орган за місцем обліку
для подання податкової звітності,
та контролюючий орган, яким було
здійснено митне оформлення відповідної митної декларації.
Що стосується відновлення документів, то порядок дій у разі втрати первинних документів визначено
пунктом 6.10 Положення про документальне забезпечення записів у
бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 24.05.1995 р. № 88.
Зокрема, у разі пропажі або

знищення первинних документів,
облікових регістрів і звітів керівник
підприємства, установи письмово
повідомляє про це правоохоронні
органи та наказом призначає комісію для встановлення переліку відсутніх документів та розслідування
причин їх пропажі або знищення.
Результати
роботи
комісії
оформляються актом, який затверджується керівником підприємства,
установи. Копія акта надсилається
органу, в сфері управління якого
перебуває підприємство, установа,
а також державній податковій інспекції - підприємствами та місцевому фінансовому органу - установами, в 10-денний строк.
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Києво-Святошинський відділ поліції інформує:
Ми готові до подальшої
співпраці з громадськістю, доводити до жителів відомості про
всі події та факти, які відбуваються у районі, та будемо робити все можливе, щоб відновити
довіру населення, працювати
прозоро та відкрито. Але лише
при взаємодії суспільства з правоохоронними органами ми
досягнемо бажаного результату
в боротьбі зі злочинністю та захистимо Ваші права.
Поліції потрібна всебічна
співпраця і підтримка небайдужих громадян і громадських
організацій. Саме тому пропонуємо всім працювати в тісному взаємозв’язку і обов’язково
інформувати
правоохоронні
органи, якщо ви стали свідком
неправомірної поведінки співробітників поліції, у випадках,
коли на ваш дзвінок до поліції
ніхто не відповідає або ж не реагує на виклик.
Кожне ваше повідомлення
ми будемо ретельно перевіряти
та вживати відповідних заходів.
Територія обслуговування
Києво-Святошинського відділу
поліції в його адміністративних
межах складає 911 652 км2. За
офіційними даними статистики, на території обслуговування
зареєстровано 151 000 осіб (ре-

зультати перепису населення
2001 року), за даними, отриманими протягом цього року, постійно перебуває і проживає на
території обслуговування понад
483 000 осіб.
До складу Києво-Святошинського району входить 2
міста районного підпорядкування – Боярка та Вишневе, селище міського типу Чабани та
25 сільських рад (які включають
49 сіл та 4 хутори – всього 56 населених пунктів).
Нині триває процес збільшення патрулів на території обслуговування для більш
швидкого реагування. Спільно
з органами самоврядування ведеться робота щодо забезпечення населених пунктів камерами
відеоспостереження.
Особовий склад відділу поліції також звертається до всіх
небайдужих громадян з проханням: у разі наявності інформації про факти незаконного
обігу наркотиків, незаконного
зберігання зброї, про випадки
насильства в сім’ї та інші неправомірні дії, коли порушуються права і свободи громадян,
телефонувати за номерами:
(04598) 40-202, (044) 406-07-83
або пишіть на електронну пошту kievosvyat.info@gmail.com.

ПОКАТАВСЯ НА СТРОК ВІД 7 ДО 12 РОКІВ
Співробітники Києво-Святошинського відділу поліції розшукали викрадений автотранспорт
і затримали 16-річного юнака,
причетного до скоєння злочину.
За незаконне заволодіння автобуса хлопцю загрожує до дванадцяти років ув’язнення.
До чергової частини КиєвоСвятошинського відділу поліції надійшло повідомлення від
громадянина про те, що в місті
Боярка невідома особа викрала
його транспортний засіб.
Працівники поліції відразу
розпочали оперативно-розшукові заходи. Невдовзі правоохоронці спільно з громадськістю
на одній з місцевих вулиць помітили викрадене авто і затримали зловмисника. Ним
виявився 16-річний місцевий
мешканець.

Як з’ясувалось, пізно ввечері хлопець ішов до товариша на
день народження та, побачивши автобус, вирішив викрасти
з салону гроші. Відчинивши
двері, знайшов ключі від замка
запалювання і, не задумуючись,
сів за кермо та поїхав до друзів.
Після розпиття алкогольних
напоїв, товариші вирішили покататись по нічному місту, де і
були затримані співробітниками Києво-Святошинського відділу поліції.
За даним фактом відкрито
кримінальне провадження за
ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом)
Кримінального кодексу України. Хлопцеві загрожує позбавлення волі на строк від семи до
дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
Досудове слідство триває.

ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ АВТО!
У зв’язку з реформуванням
структури МВС, на території Київщини кількість центів надання
послуг, пов’язаних з реєстрацією,
перереєстрацією, продажем автотранспортних засобів та отриманням посвідчень водія скорочено з 17 до 9 та перейменовано
їх в Територіальні сервісні центри регіонального сервісного
центру МВС у Київській області.
Найближчий центр знаходиться за адресою:
Територіальний сервісний
центр 3246 регіонального сер-

вісного центру МВС у Київській
області, Києво-Святошинський
р-н, с. Софіївська Борщагівка,
вул. Льва Толстого, 2.
Кожен сервісний центр незалежно від його розміщення в
інших областях, які межують з
Київською, зобов’язаний виконувати всі необхідні дії щодо надання послуг реєстрації та виданні
посвідчень водія. Тому прохання
до громадян економити свій час
та звертатися до найближчого територіального центру.

Києво-Святошинський РВ ГУ ДСНС ІНФОРМУЄ:

ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ
МОЖЛИВОГО ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ:
не торкайте у вагоні поїзда,
під’їзді або на вулиці нічийні
пакети (сумки), не підпускайте
до них інших. Повідомите про
знахідку співробітника міліції;
у присутності терористів не
виказуйте своє невдоволення,
утримайтеся від різких рухів,
лементу й стогонів;
при погрозі застосування
терористами зброї лягайте на
живіт, захищаючи голову рука-

ми, подалі від вікон, засклених
дверей, проходів, сходів;
використайте будь-яку можливість для порятунку;
якщо відбувся вибух – вживайте заходів щодо недопущення
пожежі та паніки, надайте домедичну допомогу постраждалим;
намагайтеся
запам’ятати
прикмети підозрілих людей і
повідомте їх прибулим співробітникам спецслужб.

БІБЛІОТЕКА ВІДКРИЛА ДВЕРІ ДЛЯ
ЗАХИСНИКІВ ВІТЧИЗНИ

Вже традиційною стала зустріч
читачів Боярської міської дитячої
бібліотеки та учасників АТО з нагоди Дня Збройних сил України, організована працівниками бібліотеки
та вчителями Боярської ЗОШ № 3.
Цього разу діти також постаралися на славу: приготували
для шановних гостей вірші та
веселу сценку.
Звучали слова вдячності та
привітань на адресу військовослужбовців від заступника
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Боярського міського голови
Тетяни Кочкової, представника
сучасного українського козацтва Миколи Макухи, депутата
Боярської міської ради, учасника АТО Андрія Назаренка та
настоятеля Свято-Покровської
парафії митрофорного протоієрея Димитрія Присяжного.
Концерт, квіти, подяки,
приємні подаруночки, образки, добрі побажання нашим
захисникам та фото на згадку —
таким було це свято.

ВІДЗНАЧИЛИ МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ІНВАЛІДІВ
У Боярській гімназії 3 грудня
відбувся спільний захід до Міжнародного дня інвалідів, влаштований міською організацією
ветеранів війни та праці (Лідія Хоменко), районною організацією
воїнів-інтернаціоналістів (Лариса
Козленко) та організацією «Дзвони Чорнобиля Києво-Святошинського району» (Діана Кузнецова).
За традицією, урочистостям передувала виставка творчих робіт інвалідів Боярки у
холі гімназії. Тут же працював
консультаційний пункт районного Центру зайнятості, який
підібрав вакансії для людей з
інвалідністю.
З привітаннями до присутніх звернулася заступник Боярського міського голови Тетяна
Кочкова. Вона повідомила, що
згідно з розпорядженням міського голови Олександра Зарубіна, відзначено матеріальним
заохоченням членів РГО «Дзвони Чорнобиля»: Галину Півень,
Діану Кузнецову, Вітольда Пономаренка, Романа Скляренка, Катерину Козючко, Олега
Шерчкова, Вадима Євдокимова,
Аллу Сацевич, Олесю Шнип,
Світлану Єльченко. Принагід-

ВІТАЄМО «ВІТАМІНИ» З ПЕРЕМОГОЮ У
ФІНАЛЬНОМУ ЕТАПІ КОНКУРСУ
1 грудня 2015 року в приміщенні Броварського міського культурного центру «Прометей» відбулася обласна фінальна гра профорієнтаційного змагально-мотиваційного заходу серед учнівських команд «Обери
майбутнє». Організатори заходу – департамент освіти і науки Київської
обласної держадміністрації та Київський обласний центр зайнятості.
Мета заходу – проведення області: начальники відділів
ефективної профорієнтаційної освіти, директори навчальних
роботи з учнівською молоддю закладів, педагогічні працівнидля формування у школярів ки та учні-вболівальники.
мотивації до праці та свідомого
У музично-гумористичній
вибору професії з врахуванням формі команди представляли
різноманітний світ професій,
потреб ринку праці.
У фінальній грі взяли участь переконували у їх важливості,
5 команд-переможців обласних роздумували над тим, який фах
півфіналів Київської області, а обрати, фантазували на тему
саме: «Вітаміни» Києво-Свя- професій майбутнього.
тошинського району, «Профі»
Найбільшу кількість баБородянського району, «Клас» лів у конкурсах: «Візитівка»,
Броварського району, «Друга «Реклама професії» та «Музміна» з м. Переяслав-Хмель- зичному конкурсі» отримала
ницький та «Тимчасово безро- команда КВК «Вітаміни» Бобітні» з м. Біла Церква.
ярської ЗОШ № 3. І здобула
В ошатній залі культурного найвищу нагороду – ГРАНцентру зібралися гості з усієї ПРІ! Переможцям було вру-

чено кубок та сертифікат на
цінний подарунок.
Проведена гра подарувала і
глядачам, і учасникам неймовірну кількість емоцій і, звичайно, довела, що вибір професії –
це відповідальний крок у житті
кожної молодої людини.
Вітаємо команду КВК «Вітаміни» з перемогою в обласному
профорієнтаційному змагальномотиваційному заході «Обери
майбутнє».
Велика вдячність адміністрації Боярської ЗОШ № 3 та
керівникам команди Вікторії
Кучеренко – заступнику директора з навчально-виховної роботи і Оксані Мирончук – соціальному педагогу Боярської
ЗОШ № 3.
Ігор Незабитовський,
методист районного
методичного центру

но Тетяна Кочкова подякувала
всім, хто опікується інвалідами,
адже надання їм щоденної підтримки і допомоги – реальний
вияв милосердя, людяності та
любові до ближнього.
Лідія Хоменко подякувала
за активну допомогу організації
ветеранів Олександру Лисогорку, Людмилі Яременко, Тарасу
Добрівському, панам Чистякову та Бобруйку.
До заходу долучилися з привітаннями заступник голови Києво-Святошинської райдержадміністрації Михайло Лєзнік, голова

Києво-Святошинської районної
ради Олексій Нестеренко та заступник голови райради Владислав Данченко, голова районної
організації Товариства Червоного Хреста Лідія Заїченко, голова міської організації інвалідів
війни Володимир Нурищенко,
директор районного територіального центру Зінаїда Блик та
голова організації «Союз Чорнобиль Україна» Юрій Івченко.
Народний козацький ансамбль «Горлиця» для присутніх
приготував святковий концерт.

ДОРОГІ ЧЛЕНИ МІСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ,
БОЙОВІ ПОБРАТИМИ ТА ВДОВИ!
Міжнародний день інвалідів –
це не свято, а привід суспільству
подивитися навколо себе і побачити людей, які потребують допомоги.
Дорогі мої, хочу нагадати,
що кожен з нас зробив свій внесок у життя нашої країни: ми
захистили її від ворога, відбудували з руїн. Ми заслуговуємо на
повагу та увагу.
Ми не вимагаємо до себе
жалю, нам для життя не потрібно щось особливе, лише еле-

ментарне – можливість жити
серед людей, бути в суспільстві
і відчувати себе людьми. Ми всі
рівні перед Богом.
Тож зичу всім вам триматися у скрутний час, не втрачати
гідності. З почуттям гумору дивитися у майбутнє та з вдячністю приймати усе, що дарує на
життя.
З повагою, голова Боярської
міської організації інвалідів війни
Володимир Нурищенко

УРОК МУЖНОСТІ ТА ПАТРІОТИЗМУ
У БОЯРСЬКІЙ ЗОШ № 3

ЩОБ РАХУНОК ЗА ГАЗ ВІДПОВІДАВ ФАКТИЧНОМУ
СПОЖИВАННЮ – ПЕРЕДАЙТЕ ПОКАЗАННЯ ЛІЧИЛЬНИКА
Споживачам газу Київської
області щомісячна плата за газ
на обсяг спожитого палива розраховується з 1 числа попереднього місяця до 1 числа поточного місяця. Для того, щоб сума
в платіжці за газ відповідала фактичному споживанню, необхідно
щомісячно фіксувати показання
свого лічильника на 1 число місяця та передавати його постачальнику – ТОВ «Київоблгаз Збут».
Клієнти ТОВ «Київоблгаз Збут»
мають кілька способів сповістити
постачальника про фактичні обсяги споживання газу, передавши
показання свого лічильника:
• за номерами контакт-центру:
(044) 3646-104 або (097) 104-5-104
з 8:00 до 20:00

• написавши лист на електро- місяця, споживач може самонну адресу: contact@kv.104.ua стійно зняти показання лі(обов’язково вкажіть номер осо- чильника, розрахувати обсяг і
бового рахунку або ПІБ та адресу) вартість спожитого природного
• зафіксувати показання в газу і сплатити за нього в будьОсобистому кабінеті на сайті який зручний спосіб не пізніше
компанії: kv.104.ua.
25 числа наступного місяця.
Якщо споживач не передав
Сплатити за газ можна в
показання лічильника або зро- будь-який зручний для себе
бив це не на 1 число, то обсяги спосіб: в Особистому кабінеті;
спожитого за місяць енерго- через систему інтернет-пларесурсу розраховує газороз- тежів Portmone.com; сервіс
подільне підприємство. І тоді онлайн платежів iPay.ua; за
споживач отримає рахунок на допомогою
Інтернет-послуоплату з розрахунковими, а не ги «Приват 24»; у відділенні
фактичними обсягами спожи- «Укрпошти»; через відділення
того природного газу.
будь-якого банку.
У разі неотримання рахунку
Сплатити за газ необхідно до
від газопостачального підпри- 25 числа.
ємства до 15 числа наступного

Свято для захисників Вітчизни — учасників АТО та активістів Революції Гідності — підготували та провели 4 грудня учні
Боярської ЗОШ № 3.
Щирими усмішками зустрічали діти звичайних чоловіків
та жінок у військовій формі, які
у буремний час за покликом почуття гідності встали на захист
Батьківщини. Серед шанованих гостей на свято завітала і
заступник міського голови Тетяна Кочкова.

Концертну програму – своєрідне мистецьке звернення до
усіх присутніх – відкрила вокально-хореографічна композиція у виконанні наймолодших
учасників – учнів 1-В класу.
Урок мужності та патріотизму відбувся-пролетів на єдиному диханні. Звучали вірші та
пісні у виконанні школярів, також було показано відеофільм
про Революцію Гідності. Щире
спілкування з шановними гостями стало незабутнім враженням для усіх присутніх.
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БОЛГАРСЬКІ МОТИВИ ПАВЛА БАЛАМАДЖІ

Нещодавно художник Павло
Баламаджі потішив вибагливих
шанувальників образотворчого
мистецтва своєю персональною
виставкою «Роздуми про Батьківщину».
Директор Боярського краєзнавчого музею Любов Кравченко, за традицією, привітала усіх
гостей та друзів музею. Ведуча
вечора, науковий співробітник
Мар’яна Слєпцова, ознайоми-

ла присутніх з творчою біографією художника.
Виставка була справді велелюдною. Зібралися мистецький
бомонд Боярки, митці з Києва та
Києво-Святошинського району,
громадськість, які схвально відгукнулися про роботи майстра.
Емоційні і змістовні виступи фахівців свідчили про неабиякий
талант художника. Була й «група
підтримки» майстра – дружина
і теж художник Валентина Баламаджі та донька митця Ганна
Марченко (Баламаджі).
На вернісаж робіт Павла
Баламаджі завітала заступник
голови Боярської міської ради
Тетяна Кочкова, яка привітала усіх з подією у мистецькому
житті Боярки.
Увазі присутніх було представлено документальний фільм
режисера Андрія Колєва «Сьоме коліно», героєм якого став
Павло Баламаджі. В фільмі він
показує свої роботи і говорить
прості мудрі речі, які виношували роками його пращури і які
він намагався зобразити за до-

Телець
Знайдіть точки дотику з людьми, з якими
пов’язані по роботі чи навчанню, якщо докладете до
цього зусилля, то можете стати друзями на все життя.
Позитивний настрій зміцнить впевненість у собі. Ви
знаєте, на що здатні, тож покажіть це світові. Усмішка - це більш привабливий наряд, ніж інші, які є у вашому гардеробі.

помогою фарб у своїх полотнах.
З 1991 року Павло Баламаджі живе у с. Тарасівка, викладав малювання та креслення у
Боярських школах № 4 та № 5,
Боярській гімназії, Тарасівській
школі, а з 1991 року викладає
за сумісництвом в одній із шкіл
мистецтв Києва. Він – голова
своєї мистецької родини. Бере
активну участь у мистецькому
житті Боярки, співпрацює з Боярським краєзнавчим музеєм.
Виставка діятиме до 17 грудня.
Аліна ТРЕТЯК

Майстер-класи
з живопису
олійними фарбами
вік учасників від 10 років
Запис за телефоном:
(068) 705-41-18
Ганна

Міська бібліотека для дітей
(вул. Молодіжна, 77)
18 грудня, 16:00
«Миколай, Миколай,
подарунки роздавай»
Боярський
краєзнавчий музей
(вул. Жовтнева, 49)
19 грудня, 13:00
Відкриття персональної виставки
живопису боярського художника
Володимира Відеречка.
Виставка триватиме до 20 січня
2016 року.

ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ

запрошує на роботу:

• Оператора верстатів ЧПК з досвідом роботи від 2 років
(координатно-револьверний прес «Амада»)
• Оператора верстатів по гнуттю металу
з програмним керуванням з досвідом роботи від 2 років
• Оператора технологічного обладнання
• Фрезерувальника з досвідом роботи від 2 років
• Маляра на дільницю автоматичного фарбування
з досвідом роботи від 2 років
• Маляра на дільницю ручного фарбування з досвідом роботи від 2 років
• Підсобного робітника на дільницю автоматичного фарбування
• Підсобного робітника на дільницю ручного фарбування

Рак
Шукаючи натхнення, зверніть увагу на мотивуючі
історії, які постять ваші друзі в соцмережі. Не можна заздалегідь вгадати, коли прочитане зачепить ваші
емоційні струни. Можлива плутанина у справах, однак ви зумієте з нею впоратися. Ваш розум зараз працює ефективно і зуміє вчасно дати підказку, якої ви
потребуєте.
Лев
Передчуття, що хтось намагається вас обмовити,
можуть виявитися правдивими. Необхідне незалежне розслідування, щоб об’єктивно вивчити ситуацію.
Допомога іншим людям змусить вас встати з ліжка і
принесе заслужене визнання. Ви зможете стати окрасою будь-якої компанії, адже ваш ентузіазм заразливий.
Діва
З’явиться можливість позбутися деяких своїх
обов’язків, проте навряд чи ви насправді хочете цього.
Ви пишаєтеся тим, що вмієте доводити роботу до кінця і робити це правильно, тому частенько залишаєтесь на роботі довше. Чиєсь недбале ставлення до ресурсів може вивести вас із рівноваги. Бережіть нерви.
Терези
Будьте терплячі та ощадливі і скоро з’явиться можливість здійснити свою мрію. Ментальний зв’язок з
новою людиною цілком природно може перейти на
наступний рівень. Немає жодних кордонів для дорослих розумних людей, крім тих, які вони встановлюють самі. Ваша енергія дивним чином впливатиме на
оточуючих.
Скорпіон
Нині ви в найкращій формі, і весь світ буде стукати в двері, щоб вами помилуватися. Пошук нових
способів організації і наведення порядку вийде на передній план. Комусь це може здатися нудним, для вас
же цілком хороше заняття. Дуже важливо показати
себе в роботі щонайкраще.
Стрілець
Останнім часом ви тримали свої почуття при собі,
але зараз саме час розкрити їх. Ваша життєрадісність
проявиться особливо яскраво, до вас будуть підходити незнайомі люди і питати ваш рецепт щастя. Зберігайте позитивний настрій за будь-яких обставин, це
надихає інших. Не тримайте під контролем абсолютно все.

Водолій
Ви зустрінете людину, з якою відчуваєте особливий зв’язок, буде дуже складно зберігати спокій. Вам
подобається ця людина - просто зізнайтеся в цьому.
Не своєму співрозмовнику - собі. У вас унікальний
погляд на світ, але ви як скромний супергерой, якому
не подобається бути в центрі уваги.

адреса: м.Боярка, вул. 40 років Жовтня, 36
тел.: (04598) 43-140, (044) 406-07-92
e-mail: met.mebli@ukr.net

Засновник —Боярська міська рада.
Директор —Ганна Коваленко.
Головний редактор —Тетяна Зубкова.
Верстка —Валентин Мараховський.

Близнюки
Послідовність - не найсильніша Ваша сторона,
оточіть себе людьми, які зможуть підхопити вашу
ношу. Проявляйте розум і рішучість, незважаючи на
вихор думок, що бушує у вас в голові. Мрії приведуть
до нової роботи, тож якщо знаєте когось, хто міг би
дати вам хорошу рекомендацію, не бійтеся попросити про послугу.

Козеріг
Чим більше людей просять вас проявити себе, тим
більше ви сяєте. Особлива зібраність допоможе в реалізації планів. Захочеться вжити запобіжних заходів,
щоб захистити речі, які вам належать, і людей, яких
любите. Можна пожаліти тих, хто спробує взяти те,
що належить вам. Глядіть, не перестарайтеся.

ТОВ «Металеві Меблі»

Втрачене свідоцтво про право власності від
11.10.2007 р., видане на підставі рішення
виконкому Боярської міської ради № 127/6
від 02.10.2007 р. Данилову Віталію
Юрійовичу, вважати недійсним.

Гороскоп
Овен
Не йдіть на поводу в духа суперництва. Це може
коштувати поразки. Якщо самі не потиснете суперникам руки в кінці гри, вас змусять це зробити. Не
переймайтеся понад міру власним статусом. Інших це
хвилює значно менше. Утримуйтесь від імпульсивних
вчинків. Наслідки можуть стати причиною проблем.

АНОНС

Християнська церква «Спасіння»
м. Боярка запрошує на богослужіння
з нагоди святкування річниці церкви,
яке відбудеться 13 грудня о 16:00
за адресою: м. Боярка,
вул. Незалежності (50 років Жовтня), 63.
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Риби
Ви хочете спробувати нові тренди, що здивує і
вразить ваших близьких. Спокуси підстерігають вас
на кожному кроці, однак якби ви не звертали час від
часу з прямого і вузького шляху, то не були б людиною. Сплеск позитивної енергії змусить вас стрибати
від радості. Після важких часів настав позитивний
етап.
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