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ЗА КРОК ДО
СТВОРЕННЯ ОТГ
Топ-новиною для жителів
міста стала звістка про ухвалення 22 грудня Забірською
сільською радою рішення
щодо об’єднання Боярки та
Забір’я в ОТГ з центром у місті Боярка.

Для нашого міста це стане величезним проривом,
про який мріяли кілька поколінь боярчан. Адже створення ОТГ для Боярки означатиме автоматичне набуття
статусу міста обласного підпорядкування.
Відомо, що вперше питання щодо перейменування Боярки з подальшою
зміною статусу на обласний
порушувалося ще наприкінці 1970-х років. Через кілька
років було зроблено ще одну
спробу – перенести до Боярки адміністративний центр
району з подальшою зміною
статусу. Тоді було ухвалено
рішення щодо будівництва в
Боярці для районного керівництва адмінбудівлі і навіть
викопали для неї котлован.
Але почалася горбачовська
перебудова і на цьому все зупинилося.
І ось нарешті Боярка як
ніколи близько до реалізації
давньої мрії.
Про це повідомив Боярський міський голова Олександр Зарубін.

«Нещодавно в Боярці та
Забір’ї відбулось громадське
обговорення щодо можливого об’єднання обох громад. Згідно з процедурою
щодо утворення об’єднаної
територіальної громади, Боярська міська та Забірська
сільська ради вже ухвалили
по два рішення про добровільне од’єднання громад.
І нині ми знаходимось на
стадії подачі документів до
Київської обласної державної адміністрації. Наступний крок – це отримання
висновку Київської ОДА
щодо спроможності нашої
громади.
Після цього Боярській
міській та Забірській сільській радам залишиться
ухвалити остаточне рішення
щодо об’єднання.
Потім
будуть
призначені вибори до Боярської
об’єднаної
територіальної
громади. Дуже сподіваюсь, що
вибори відбудуться 2018 року.
І нарешті за кілька десятиліть Боярка отримає
омріяний статус міста обласного підпорядкування та
потужний потенціал для подальшого розвитку як міста,
так і села-партнера. Про це
багато говорили, докладали
певні зусилля. І я впевнений,
що нам нарешті вдасться це
зробити».
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МІСЬКІ НОВИНИ

ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ»
Комунальне підприємство
«Боярка-Водоканал»
повідомляє мешканців міста, що відповідно до рішення виконавчого комітету Боярської міської
ради № 68/1 «Про встановлення
тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення (з використанням
внутрішньобудинкових систем)
та № 68/2 «Про встановлення
тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення» від 20 грудня 2017 року, з 01
лютого 2018 року змінюються
тарифи на послуги водопостачання та водовідведення.
Для уникнення спірних
ситуацій
щодо
невідповідності оплати діючим тарифам, КП «Боярка-Водоканал»

НАПОЛЕГЛИВО просить споживачів вчасно провести всі
розрахунки за отримані послуги (в т. ч. за січень 2018 року
включно).
Принагідно пояснюємо, що
згідно з п. 18 «Правил надання
послуг з централізованого опалення, постачання холодної
та гарячої води і водовідведення», затверджених Постановою КМУ № 630 від 21.07.05
р. (зі змінами), розрахунковим
періодом для оплати послуг є
календарний місяць. Плата за
отримані послуги вноситься не
пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим.
• Передати показники засобів обліку можна за тел.:
(04598) 46-966 (приймальні дні –

УТЕПЛЕНО ЩЕ ОДИН ДИТСАДОК

Наприкінці листопада завершено капітальний ремонт будівлі
дошкільного навчального закладу «Спадкоємець».
Як повідомила завідуюча
ДНЗ Віра Дарага, ремонт включав утеплення фасаду та заміну

вікон. На виконання цих робіт
з районного бюджету було виділено 2 852 560 грн. Після проведення процедури тендеру, було
визначено переможця – Будівельну компанію «Анкорбілд».
«Ми дуже раді, що саме ця компанія виграла тендер, – розповіла

понеділок, середа, п’ятниця);
(067) 507-50-35 (у форматі SMS –
по буднях з 8:00 до 17:00);
ФОРМАТ SMS: [особовий
рахунок][пробіл][показник]
Сервіс прийому SMS доступний тільки з 1 по 20 число
поточного місяця.
Вартість SMS – відповідно
до тарифів Вашого оператора
мобільного зв’язку.
• надати показники засобів
обліку можна на електронну
пошту підприємства:
voda-boyarka@ukr.net
ФОРМАТ ПОВІДОМЛЕННЯ:
[особовий рахунок][пробіл]
[показник]
Тема повідомлення: для відділу збуту – показники.

Віра Іванівна. – Її директор Едуард
Пясецький особисто контролював
хід робіт. Все виконано дуже якісно, в повному обсязі та вчасно. Також хочу подякувати керівництву
району – голові райдержадміністрації Мирославі Смирновій та
голові райради Вадиму Гедульянову за увагу до закладів освіти і
зокрема, нашого ДНЗ. Дякую не
тільки я, а й 387 дітей, які відвідують дитсадок, та їх батьки.
До ремонту дитсадка долучилась і Боярська міська рада,
яка виділила кошти у сумі 294
567 грн. на виконання робіт,
не передбачених у проектнокошторисній документації, а
саме: водовідводу стін, ремонту
фундаменту та відмостки. Тож я
щиро дякую Боярському міському голові Олександру Зарубіну та депутатм Боярської міської ради за підтримку нашого
ДНЗ», - наголосила Віра Дарага.

УРЯД ЗАПУСКАЄ МЕДИЧНУ РЕФОРМУ ТА
РОЗШИРЮЄ ПРОГРАМУ «ДОСТУПНІ ЛІКИ»

З 1 квітня 2018 року розпочинається національна кампанія
«Обери свого лікаря», відповідно
до якої кожному українцю потрібно буде обрати свого лікаря
(сімейного лікаря, терапевта,
педіатра) та підписати з ним Декларацію на медичне обслуговування. До цього часу підписання
Декларацій про вибір лікаря відбувається у пілотному режимі.

Обрати сімейного лікаря
можна незалежно від місця реєстрації чи проживання. Його
послуги (консультації, направлення, довідки, профілактичні
огляди, основні аналізи) для
громадян будуть безкоштовними. Сімейний лікар може працювати як у медичному закладі, так і мати власну практику.
Уряд спростив відкриття медпрактики – тепер для отримання ліцензії на власну медичну
практику у сімейній медицині
або педіатрії на процедуру в
МОЗ потрібно буде витратити
не 30, а всього 7 днів.
Перехід первинної ланки
медичної допомоги на нову
систему фінансування (отримання коштів за надання послуг конкретним пацієнтам)
відбудеться з липня наступного
року. Заклади первинної ланки
меддопомоги будуть отримувати кошти від Національної
служби здоров’я України – національного страховика, який
укладатиме договори із закладами охорони здоров’я та закуповуватиме у них послуги з
медичного обслуговування населення. Вже на початку січня
буде оголошено конкурс на посаду голови Служби, і до липня
вона буде утворена та розпочне
роботу.
До липня 2018 року всі
медичні заклади країни будуть отримувати кошти як і
раніше – за субвенцією че-

Як і раніше, щоб отримати
рез місцеві бюджети. Заклади вторинної і третинної препарати за програмою «Додопомоги будуть фінансува- ступні ліки», потрібно звертися за субвенцією до кінця нутись за рецептом до лікаря
первинної ланки – сімейного
2018 року.
«Доступних ліків» стане більше
лікаря чи терапевта, що працює
У 2018 році до програми «До- в поліклініці, амбулаторії або
ступні ліки», окрім вже вклю- має власну практику. Прийти
чених у нинішньому році пре- з рецептом до аптеки з позначпаратів від серцево-судинних кою «Доступні ліки» і обрати
захворювань, діабету ІІ типу та препарат, який містить вказабронхіальної астми, будуть до- ну в рецепті діючу речовину, та
дані 2 діючі речовини (МНН) отримати його безкоштовно або
для лікування серцево-судин- з незначною доплатою.
них захворювань та діабету ІІ
З наступного року передтипу: «Лозартан» та «Глібенкла- бачається запровадження елекмід». Фінансування програми тронного рецепту, який дозбільшено до 1 млрд.грн.
зволить отримувати препарати
Вартість понад 40 препара- не лише в своєму населеному
тів з програми «Доступні ліки» пункті, але й в інших містах
держава відшкодовуватиме по- України. Його введення також
вністю, і люди зможуть отрима- спростить звітування для аптек,
ти їх безкоштовно.
медичних закладів та безпосеЗ липня 2018 року до урядо- редньо зменшить роботу лікавої програми «Доступні ліки» рям. Пілотний проект має розбудуть включені препарати, початись весною у 4-5 областях
необхідні для життя та здоров’я та місті Бахмут.
людей, що перенесли трансУряд продовжить збільшувати
плантацію. Наразі цих людей
мережу кардіоцентрів
в Україні не багато – близько
В Україні найвищий рівень
2 000. Але вони щоденно, про- смертності від серцево-судинтягом усього життя мають при- них захворювань. Цього року
ймати ліки, які застосовуються було виділено кошти на ствопісля операції для запобігання рення 13 нових кардіоцентрів в
відторгнення органу – імуносу- різних областях країни і в найпресанти. Це дорогі препарати, ближчі місяці вони будуть відякі значно обтяжують сімейний криті.
бюджет, але саме вони пригніУ бюджеті-2018 передбачечують механізм відторгнення но 150 млн. грн. на відкриття
людським організмом переса- наступного року ще 13 нових
дженого органу.
кардіоцентрів. Ці центри праНаступного року стартує цюватимуть в цілодобовому репілотний проект з трансплан- жимі і допомога у випадках гостації нирки від неродинного трого інфаркту міокарду в них
донора-трупа, на що в бюдже- надаватиметься безкоштовно,
ті-2018 передбачено 112 млн. необхідні для цього стенти та
грн. А розширення програми витратні матеріали будуть заку«Доступні ліки» дозволить лю- плені за державні кошти.
дям, що перенесли операції з
пересадки органів, отримувати
Департамент інформації та
життєво необхідні препарати
комунікацій з громадськістю
безкоштовно або з незначною
Секретаріату Кабінету
доплатою.
міністрів України
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З НОВИМ РОКОМ
Комунальне
підприємство «Боярка-Водоканал»
щиро вітає мешканців міста з новорічними святами
та Різдвом Христовим!
Бажаємо всім мирного
неба, добробуту та затишку у оселях, взаємоповаги
та любові близьких і рідних!
Нехай Новий рік принесе
процвітання та стабільність місту та кожному
мешканцю Боярки!

ВАКАНСІЯ
КП «Міська ритуальна служба» запрошує на постійну роботу

робітника ритуальних послуг
Додаткова інформація за тел.:
(04598) 35-980, (067) 736-52-04,
м. Боярка, вул. Матросова, 11

КП «БГВУЖКГ» ПОВІДОМЛЯЄ
У другій половині грудня 2017 року працівниками виробничих дільниць:
своєчасно виконані роботи з усунення аварійних ситуацій та
за заявками громадян, що надійшли до аварійно-диспетчерської
служби, в т. ч.:
• проведено аварійні роботи на теплотрасі від котельні «Космос»
до будинку по вул. Б. Хмельницького, 113;
• оперативно проведено заміну редуктора ходу кабіни ліфта вагою до 500 кг за адресою: вул. Лінійна, 28, під’їзд 6;
• закінчено роботи щодо переходу на лампи LED освітлення
місць загального користування в під’їздах будинків по вул. Лінійній, 28; Сєдова, 13; розпочато роботи із заміни на лампи LED
освітлення в будинках по вул. Білогородській, 27; Лінійній, 30;
• спільно з підрядною організацією проводяться роботи щодо
зменшення навантаження на існуючі мережі вуличного освітлення, переходу на LED лампи по вул. Зеленій; Самійленка; Лисенка;
освітлення у дворах по вул. Білогородській, 17; 19-а;
• впроваджується автоматизована система управління вуличним освітленням м. Боярка;
• забезпечується підготовка до проведення заходів щодо святкування Новорічних та Різдвяних свят.

ФОТОФАКТ

На території міста проведено кронування
4 дерев та видалено 8 аварійних дерев

СУМНИЙ РЕКОРД

Шалену заборгованість за мають мешканці 85 квартир
житлово-комунальні послуги цього будинку. Зокрема, за
та теплопостачання станом на житлово-комунальні послуги –
1 грудня 2017 року перед КП 161 464,62 грн.; за теплопоста«Боярське ГВУЖКГ» мають чання – 249 831,27 грн.
мешканці будинку по вул. БілоРазом це складає 411 295,89 грн.
городській, 27.
Комунальне підприємство
Серед жителів цього будин- «Боярське ГВУЖКГ» просить
ку є абсолютні рекордсмени. мешканців-боржників
терміПриміром, є квартири, де жи- ново розрахуватися за житлововуть громадяни, які заборгувала комунальні послуги та послуги
підприємству понад 55 тис. грн., з теплопостачання або зверну45 тис. грн., 42 тис. грн.
тися до юридично-договірного
За
інформацією
КП відділу для укладення договору
«БГВУЖКГ»,
заборгованість реструктуризації боргу.
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СВЯТО

ЗИМОВЕ ЧУДО ДЛЯ
маленькИХ боярчан

СЮРПРИЗИ ВІД СВЯТОГО МИКОЛАЯ

У Боярці вже вдруге відбулась
благодійна акція «Здійсни мрію
маленького боярчанина», ініціатором якої стала Боярська міська рада, а виконавцями – небайдужі жителі нашого міста.
З 19 до 26 грудня спеціаліст
1 категорії відділу з питань освіти, культури, молоді, спорту та
соціального захисту Боярської
міської ради Мар’яна Слєпова
стала помічником Святого Миколая і відвідала маленьких боярчан із подарунками, про які
вони так мріяли.
Напередодні новорічних та
різдвяних свят міська рада запропонувала звичайним боярчанам стати посланцями Святого Миколая і здійснити мрію
тих, хто цього дуже потребує.
На «поштову скриньку Свято-

го Миколая» надходили листи
від діток із малозабезпечених
сімей, неповних сімей та дітей з
інвалідністю. І всі вони з нетерпінням чекали на зимове чудо!
У соціальній мережі Facebook
була створена подія «Здійсни
мрію маленького боярчанина»,
де публікувались історії цих дітей та їхні мрії. Кожен охочий
мав змогу взяти учать в акції.
Для цього потрібно було обрати
мрію, яку він чи вона хоче виконати, та передати подарунок відповідальній людині у виконавчому комітеті міської ради.
Головною метою акції є підтримка сімей, які опинилися у
скрутному становищі та нагадування кожному жителю міста,
що чудо можна створити власними силами. Саме так здійснюються мрії.
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2017 рік має всі підстави увійти до історії Боярки як рік максимальної турботи Боярської міської влади
про дітей з багатодітних родин, з сімей учасників АТО, дітей-сиріт та дітей-інвалідів, напівсиріт чи позбавлених батьківського піклування.

«Першою ластівкою» цієї акції стала святкова вистава «Новорічні пригоди в нашому місті»,
яка зібрала 23 грудня в Будинку
культури маленьких жителів історичної частини Боярки.
У виставі взяли участь вихованці всіх студій Будинку

культури:
вокально-естрадної студії «Зорепад» (керівник
Наталя Горенко), хореографічної студії «Голден Денс»
(керівник Максим Коваленко) та театральної студії (керівник Тетяна Вікулова). Та
ще й вихованці секції дзюдо

(керівник Роман Маціпура)
продемонстрували глядачам
свою майстерність. На завершення – солодкі сюрпризиподарунки від Святого Миколая та виконавчого комітету
Боярської міської ради.

24 грудня в Боярській гімназії відбулися два дитячі передноворічні святкові заходи.
З прийдешніми різдвяно-новорічними святами маленьких
боярчан та їх близьких привітала заступник міського голови
Тетяна Кочкова. На всіх гостей
свята чекав мистецький сюрприз від організаторів – цікава
вистава, дійовими особами якої
зовсім несподівано для себе
стали діти-глядачі, а також дотепні ігри разом з героями популярних мультфільмів, які по-

дарували незабутні миттєвості жетні кошти через оголошення
кожній дитині. Звісно, без по- тендеру по системі ProZorro з
дарунків від Святого Миколая урахуванням найкращого співдля кожної дитини, яка при- відношення «ціна – якість».
йшла на свято, не обійшлося. А Взагалі ж нагодою зустрітися з
зібрати святковий мішок Свя- новорічною казкою в КСР ЦТМ
тому Миколаю допомогли його «Оберіг» (2 заходи), Будинку
головні помічники у Боярці – культури, Боярському НВК
виконавчий комітет Боярської «Гімназія – ЗОШ І ст.» (також
міської ради.
2 заходи) та Боярському НВК
Як розповіла заступник місь- «Колегіум – загальноосвітня
кого голови Тетяна Кочкова, школа І – ІІІ ступенів № 3» сконоворічні солодкі подарункові ристалися понад тисяча діток.
набори були закуплені Боярською міською радою за бюдРадіслав Кокодзей

***

НОВОРІЧНИЙ НАСТРІЙ ВІД «ОБЕРЕГУ»

НОВИНИ З
ЛІЦЕЇСТСЬКОГО МІСТЕЧКА

Вже стало доброю традицією
участь вихованців ЦТМ «Оберіг» у
святкових заходах міста і району.

У НОК Київського військового
ліцею ім. І. Богуна навчаються
діти – представники всіх верств
нашого суспільства, зокрема й ті,
які залишилися без батьківського піклування.
21 грудня з Днем Святого
Миколая та прийдешніми різдвяно-новорічними святами їх
привітали заступник міського
голови Тетяна Кочкова та спе-

Тож і під час різдвяно-новорічних свят вихованці студій
«Оберегу» дарують добрий настрій батькам та жителям Боярки.
Ціла низка яскравих заходів – таціаліст І категорії відділу з пи- кий подарунок учасникам і глядачам
тань освіти, культури, молоді, зробили вихованці студій. 21 грудня
спорту і соціального захисту відбулось відкрите заняття зразкової
Боярської міської ради Мар’яна театру-студії «Світла хвиля».
Справжнім святом для батьСлєпова.
До привітань долучився ків стало театралізоване дійство
лідер гурту «Шабля» та автор «Пригоди Дюймовочки», яке
гімну АТО Вова Гейзер, який відбулось 23 грудня на базі Боярсаме в ліцеї записав новорічне ської гімназії. Вихованці народвідеозвернення до всіх військо- ного дитячого хореографічного
вослужбовців Збройних Сил ансамблю «Сонечко» на чолі з
керівником Галиною Лебігою
України.

та за участі батьків підготували Можливо, і завдяки участі доросвиставу. Шаленими оплесками лих помічників – вокального гурглядачі вітали дітей і особливо ту «ТріоРіо», які разом з Колею
дорослих, які наважились ви- Шатковським повністю перевтійти на сцену і виконати свою лились у афроамериканців та вироль. Пінгвіни та жабки, пірати, конали хіт групи Boney M.
На базі Боярської ЗОШ №
веселі звірята та інші персонажі
допомогли Дюймовочці знайти 5 відбулись відкриті заняття
свого Принца.
народної студії бального тан«Новорічний вогник» за учас- цю «Ритми». Навіть найменші
ті народної студії естрадно-на- вихованці студії раннього розродного співу «Перлина» під ке- витку дитини «Доброславія»
рівництвом Оксани Нурищенко підготували святкове дійство
25 грудня в актовій залі ЦТМ «Здрастуй, Новий рік!»
«Оберіг» зібрав багато гостей.
Для дітей з багатодітних роКонцертна програма вражала дин вихованці студії «Сценічна
розмаїттям, де звучали пісні різд- мова та конферанс» під керіввяно-новорічної тематики. Діти ництвом Галини Антипової
виконали пісні 70-90-х років, підготували театралізоване дійбатьки подбали про красиві кос- ство «Новорічні пригоди Лустюми. Свято вийшло феєричним. кунчика».

ТАРИФИ
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Обґрунтування
природного середовища у Київпричин зміни тарифів КП ській області, Дніпровським ба«Боярка-Водоканал» на центра- сейновим управлінням водних
лізоване водопостачання та во- ресурсів, Головою комісії з продовідведення, а також тарифів ведення реорганізацій НАЕР:
на послуги з централізованого
На зміну тарифів вплинули в
постачання холодної води, водо- першу чергу наступні чинники:
відведення (з використанням
1) зросли витрати на оплату
внутрішньобудинкових систем)
праці:
На даний час для КП «Бояр• на 31 % по централізованока-Водоканал» діють тарифи на му водопостачанню;
централізоване водопостачан• на 32 % по централізованоня та водовідведення, а також му водовідведенню;
на послуги з централізованого
При цьому запланована сепостачання холодної води, во- редня заробітна плата на однодовідведення (з використанням го працівника по підприємству
внутрішньобудинкових
сис- зросла на 31,5 %, а саме з 4767,8
тем), встановлені постановами грн. до 6269,7 грн. Заробітна
НКРЕКП від 26.04.2017 року плата врахована згідно з роз№ 551 та № 552 (відповідно) та рахунком Ліцензіата із забезпевведені в дію з 01.06.2017 року.
ченням мінімальної заробітної
У зв’язку із ростом цін на плати та інших гарантій з оплаелектроенергію, матеріали та ти праці, передбачених законозапасні частини, паливо, збіль- давством, з урахуванням полошення витрат на заробітну пла- жень генеральної та галузевої
ту (відповідно до Галузевої уго- угод, колективного договору;
ди та змін до бюджету України
2) зросли витрати на охорона 2018 р.), діючі тарифи є еко- ну праці до 1,5 % фонду опланомічно необґрунтованими.
ти праці основних працівниДля ведення стабільної гос- ків (частина 3 статті 19 Закону
подарської діяльності у підпри- України «Про охорону праці»)
ємства виникла необхідність
3) зросли заплановані визміни тарифів на централізо- трати на оплату електричної
ване водопостачання та водо- енергії:
відведення, а також на послуги
• на 18,37 % по централізоваз централізованого постачання ному водопостачанню;
холодної води, водовідведення
• на 18,36 % по централізова(з використанням внутрішньо- ному водовідведенню,
будинкових систем).
що відбулося за рахунок
Планові тарифи на житло- прогнозованого зростання варво-комунальні послуги сфор- тості електричної енергії на
мовані відповідно до постанови 18,36 % по 2 класу.
КМУ № 869 від 01 червня 2011 р.
Враховані обсяги споживанзі змінами до неї.
ня електричної енергії, розрахоЕкономічно
обґрунтовані вані відповідно до норм питомих
тарифи розраховані з ураху- витрат паливно-енергетичних
ванням рівнів цін на паливо, ресурсів, погоджених заступниелектроенергію, матеріали та ком голови Київської обласної
запчастини, розмірів заробітної державної адміністрації;
плати персоналу, що склалися
4) зросли витрати на паливстаном на 30.06.2017 р., а також но-мастильні матеріали на 56 %,
прогнозованого підвищення їх що пов’язано із придбанням підрівнів з 01.01.2018 року.
приємством нових транспортПланові тарифи зросли на них засобів та зростанням цін на
29,73 % по централізованому во- паливно-мастильні матеріали.
допостачанню та на 35 % по ценПонаднормативні втрати та
тралізованому водовідведенню.
витрати води у 2017 році відсутні.
Обсяги реалізації визначеВідповідно до звітності підні річним планом ліцензованої приємства, частка ветхих та
діяльності з централізованого аварійних мереж водопроводу
водопостачання та водовідве- складає 13 % від загальної кільдення, який узгоджений Бояр- кості водопровідних мереж;
ським міським головою. Річний частка ветхих та аварійних меплан розрахований відповідно реж водовідведення складає 4 %.
до індивідуальних технологічДо складу тарифів не врахоних нормативів використання ваний прибуток.
питної води, погоджених наТарифи планується ввести в
чальником Державного управ- дію з 01 лютого 2018 року.
ління охорони навколишнього

Що таке
«рекомендований платіж»
У зв’язку із численними
зверненнями побутових споживачів природного газу щодо
зазначення деякими постачальниками природного газу в платіжних документах та в особистих кабінетах в мережі Інтернет
інформації про «рекомендований платіж», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг, звертає
увагу на наступні аспекти:
• «рекомендований платіж»
не є обов’язковим платежем
та не може бути відображений

як заборгованість за спожитий
природний газ;
• несплата «рекомендованого платежу» не є підставою для
вжиття заходів з припинення
газопостачання/розподілу на
об’єктах побутових споживачів;
• з метою уникнення спірних ситуацій щодо обсягу спожитого природного газу, побутовим споживачам необхідно
передавати дані про фактичне
споживання через особистий
кабінет в мережі Інтернет, за
телефоном, через мобільні додатки тощо.
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Моніторинг тарифів на централізоване водопостачання
та водовідведення станом на 01.12.2017 року по Київській області
П/Н

Назва підприємства

Діючі тарифи
для населення
грн. за 1 м. куб.
водопостачання
з ПДВ

грн. за 1 м.куб.
водовідведення
з ПДВ

Загальна
вартість з
ПДВ

дата введення
в дію тарифів

1

КП "Володарка"

17,38

22,23

39,61

13.09.2017

2

КП "Кагарликводоканал"

17,54

18,94

36,48

13.09.2017

3

КПКОР "Бородянкатепловодо"

9,91

14,23

24,14

28.01.2016

4

КП "Фастівводоканал"

12,17

18,04

30,21

11.10.2017

5

КП "Миронівкаводоканал"

16,39

9,50

25,89

01.04.2017

6

КП "Боярка-Водоканал"

13,19

11,04

24,23

01.06.2017

7

КП "Узинводоканал"

12,46

8,87

21,33

16.03.2017

8

КП Баришівської РР "Райв/к"

12,38

15,62

28,00

16.05.2016

9

КП "Ірпіньводоканал"

6,84

11,00

17,84

02.11.2017

10

П.Хмельницький ВУКГ

8,45

18,85

27,30

01.06.2017

11

ТОВ "Білоцерківвода"

9,49

11,70

21,19

02.11.2017

12

КП "Вишнівськводоканал"

15,13

5,95

21,08

01.05.2017

13

Військове містечко №11 Васильків

20,57

12,48

33,05

29.06.2017

14

КП "Броваритепловодоен."

8,08

7,93

16,01

02.11.2017

15

КП "К-Свят.тепломер." КОР

9,41

19,9

29,31

01.09.2017

16

ККП м. Васильків

15,25

6,34

21,59

29.06.2017

17

КП "Бориспільводоканал"

16,38

12,28

28,66

01.10.2017

18

ПАТ "Київводоканал"

7,58

6,60

14,18

02.11.2017

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 20 грудня 2017 року № 68/2
м. Боярка
Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, які надаються Комунальним
підприємством «Боярка-Водоканал»
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування
в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про питну воду,
питне водопостачання та водовідведення», «Про ціни та ціноутворення», Постановою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення
єдиного підходу до формування
тарифів на житлово-комунальні

послуги» від 01.06.2011 р. № 869,
Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України «Про затвердження
Порядку доведення до споживачів
інформації про перелік житловокомунальних послуг, структуру
цін/тарифів з обґрунтуванням її
необхідності та про врахування
відповідної позиції територіальних
громад» від 30.07.2012 року № 390,
розглянувши звернення директора
комунального підприємства «Боярка-Водоканал» Михеєнка А. В.
(вх. № 02-9/2683 від 30.10.2017 р. та
від 20.11.2017 р. № 02-9/2863), –
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Встановити тарифи на централізоване водопостачання та
водовідведення, які надаються Ко-

мунальним підприємством «Боярка-Водоканал», згідно з Додатком 1.
2. Встановити тарифи на централізоване
водопостачання
та
водовідведення,
які
надаються
Комунальним підприємством «Боярка-Водоканал», у разі відсутності
приладів обліку холодної води, згідно з Додатком 2.
3. Комунальному підприємству
«Боярка-Водоканал» забезпечити
оприлюднення рішення на офіційному сайті Боярської міської ради
та в газеті «Боярка-інформ».
4. Рішення набирає чинності з
01.02.2018 року, але не раніше 15 днів
з дня його офіційного оприлюднення.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови за напрямком.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О. О. ЗАРУБІН

Додаток 1 до рішення виконавчого комітету Боярської міської ради від 20.12.2017 № 68/2
Найменування показників

Централізоване
водопостачання
тис. грн на рік

Централізоване
водовідведення
грн/м3

тис. грн на рік

грн/м3

Виробнича собівартість

16 115,287

11,426

13 140,982

9,965

Адміністративні витрати

3 268,339

2,3173

2 664,725

2,0207

Витрати на збут

730,367

0,5179

572,629

0,4342

Інші операційні витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

Фінансові витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

Повна собівартість

20 113,993

14,261

16 378,336

12,420

Розрахунковий прибуток

0,000

0,0000

0,000

0,0000

Сума компенсації/вилучення витрат на електроенер- 0,000
гію, податки та збори за попередній звітний період

0,0000

0,000

0,0000

Вартість централізованого водопостачання/водо- 20 113,993
відведення, тис. грн

16 378,336

Тариф на централізоване водопостачання/водовід- 14,26
ведення, грн/м3

12,42

Тариф на централізоване водопостачання/водовід- 17,11
ведення, грн/м3, з ПДВ

14,90

Обсяг реалізації, тис. м3

1 318,71

1 410,38

Додаток 2 до рішення виконавчого комітету Боярської міської ради від 20.12.2017 № 68/2
Тарифи
Комунального підприємства «Боярка-Водоканал» на централізоване водопостачання та водовідведення, у разі
відсутності приладів обліку холодної води
Найменування послуги

Норма споживання
на 1-го мешканця

Вартість послуги
(з ПДВ)

Водорозбірна колонка або кран у дворі

95 л/добу
2,85 м3/місяць

48 грн. 76 коп.

Вода у будинку без централізованої каналізації

120 л/добу
3,6 м3/місяць

61 грн. 60 коп.

Вода у будинку без централізованої каналізації з газовою
колонкою або електронагрівачем

190 л/добу
5,7 м3/місяць

97 грн. 53 коп.

Вода у будинку із централізованою каналізацією без
газової колонки або електронагрівача

190 л/добу
5,7 м3/місяць

182 грн. 46 коп.

Вода у будинку із централізованою каналізацією з газовою
колонкою або електронагрівачем

210 л/добу
6,3 м3/місяць

201 грн. 66 коп.

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 20 грудня 2017 року № 68/1
м. Боярка
Про встановлення тарифів на
послуги з централізованого водопостачання та водовідведення
(з використанням внутрішньобудинкових систем), які надаються Комунальним підприємством
«Боярка-Водоканал»
Керуючись
Законами
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
житлово-комунальні
послуги», «Про питну воду, питне
водопостачання та водовідведення», «Про державне регулювання у сфері комунальних
послуг», «Про ціни та ціноутворення», Постановою Кабінету Міністрів України «Про
забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на

житлово-комунальні послуги» ємством «Боярка-Водоканал»,
від 01.06.2011 р. № 869, Нака- згідно з Додатком 1.
зом Міністерства регіональ2. Встановити тарифи на поного розвитку, будівництва та слуги з централізованого водожитлово-комунального госпо- постачання та водовідведення
дарства України «Про затвер- (з використанням внутрішньодження Порядку доведення будинкових систем), які нададо споживачів інформації про ються Комунальним підприперелік житлово-комунальних ємством «Боярка-Водоканал»,
послуг, структуру цін/тарифів у разі відсутності квартирних
з обґрунтуванням її необхід- приладів обліку холодної та ганості та про врахування відпо- рячої води, згідно з Додатком 2.
відної позиції територіальних
3. Комунальному підпри«Боярка-Водоканал»
громад» від 30.07.2012 року № ємству
390, розглянувши звернення забезпечити оприлюднення рідиректора комунального під- шення на офіційному сайті Боприємства
«Боярка-Водока- ярської міської ради та в газеті
нал» Михеєнка А.В. (вх. № 02- «Боярка-інформ»
9/2683 від 30.10.2017 р. та вх. №
4. Рішення набирає чиннос02-9/2863 від 20.11.2017 р.), –
ті з 01.02.2018 року, але не раніВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: ше 15 днів з дня його офіційно1. Встановити тарифи на по- го оприлюднення.
5. Контроль за виконанням
слуги з централізованого водопостачання та водовідведення даного рішення покласти на за(з використанням внутрішньо- ступника міського голови за набудинкових систем), які нада- прямком.
ються Комунальним підпри- МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О.О. ЗАРУБІН
Додаток 1
до рішення
виконавчого комітету Боярської міської ради
від 20.12.2017 № 68/1

Найменування показників

Послуга з централізованого
постачання холодної води
(з використанням внутрішньобудинкових систем)

Послуга з централізованого
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

тис. грн на

тис. грн на

рік грн/м3

рік грн/м3

Виробнича собівартість

6 453,748

11,4262

5 417,986

9,9650

Адміністративні витрати

1 308,883

2,3173

1 098,658

2,0207

Витрати на збут

644,085

1,1403

526,462

0,9683

Інші операційні витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

Фінансові витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

Повна собівартість

8 406,716

14,8839

7 043,106

12,9540

Розрахунковий прибуток

0,000

0,0000

0,000

0,0000

Вартість послуги з централізованого 8 406,716
постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), тис. грн

7 043,106

Тариф на послугу з централізованого 14,88
постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), грн/м3

12,95

Тариф на послугу з централізованого 17,86
постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), грн/м3, з ПДВ

15,54

Обсяг реалізації, тис. м3

543,70

564,82

Додаток 2
до рішення
виконавчого комітету Боярської міської ради
від 20.12.2017 № 68/1

Тарифи
на послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням
внутрішньобудинкових систем), у разі відсутності квартирних приладів обліку холодної та гарячої води,
Комунального підприємства «Боярка-Водоканал»
Найменування послуги

5

ТАРИФИ

29 грудня 2017
№25 (332)

Норма споживання
на 1-го мешканця

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VП СКЛИКАННЯ
чергова 39 сесія
РІШЕННЯ 39/1234
від 21 грудня 2017 року
м. Боярка
Про схвалення проекту рішення «Про
добровільне об’єднання територіальних
громад»
Відповідно до частини 3 статті 7 Закону України «Про добровільне об'єднання
територіальних громад», розглянувши
проект рішення Боярської міської ради
«Про добровільне об'єднання територіальних громад», підготовлений спільною
робочою групою, враховуючи результати
громадських обговорень, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Схвалити проект рішення Бояр-

Додаток до рішення 39 сесії Боярської міської ради
7 скликання від 21.12.2017 року № 39/1234
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VП СКЛИКАННЯ
Чергова _____сесія
РІШЕННЯ ______/_____ (ПРОЕКТ)
від ____________ 2017 року м. Боярка
Про добровільне об’єднання територіальних громад
Відповідно до статей 2, 4, 6, 7 Закону
України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад», –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Об’єднатися з територіальною
громадою села Забір’я Забірської сільської ради в Боярську об'єднану територіальну громаду з адміністративним центром у місті Боярка.
2. Затвердити план організаційних
заходів щодо добровільного об’єднання
територіальних громад (додається)

190 грн.38 коп.

Вода у будинку із централізованою каналізацією з газовою 210 л/добу
колонкою або електронагрівачем
6,3 м3/місяць

210 грн.42 коп.

Вода у будинку із централізованою каналізацією з централі- 250 л/добу
зованим гарячим водопостачанням
7,5 м3/місяць

250 грн.50 коп.

Вода у будинку із централізованою каналізацією на період 190 л/добу
відсутності централізованого гарячого водопостачання
5,7 м3/місяць

190 грн 38 коп.

Вода у будинку з сидячими ваннами з централізованим гаря- 230 л/добу
чим водопостачанням і централізованою каналізацією
6,9 м3/місяць

230 грн. 46 коп.

Вода у будинку з сидячими ваннами з централізованою ка- 190 л/добу
налізацією на період відсутності централізованого гарячого 5,7 м3/місяць
водопостачання

190 грн. 38 коп.

Гуртожитки зі спільними душами без кухні з централізова- 85 л/добу
ною каналізацією
2,6 м3/місяць

86 грн. 84 коп.

Гуртожитки зі спільними кухнями і блоками душових у кож- 140 л/добу
ній секції з централізованою каналізацією
4,2 м3/місяць

140 грн. 28 коп.

Вода у будинку без централізованої каналізації з газовою ко- 190 л/добу
лонкою або електронагрівачем
5,7 м3/місяць

101 грн. 80 коп.

3. Доручити Боярському міському
голові Зарубіну О. О. звернутися до Київської обласної державної адміністрації
з пропозицією звернутися до Центральної виборчої комісії для прийняття нею
рішення про призначення перших виборів депутатів Боярської міської ради
Боярської об’єднаної громади та Боярського міського голови в установленому
законом порядку.
4. Повноваження органів місцевого
самоврядування територіальних громад,
що об’єдналися, припинити з моменту
набуття повноважень новообраними
органами місцевого самоврядування,
Боярським міським головою об’єднаної
територіальної громади.
5. Правонаступником всього майна,
прав та обов’язків територіальних громад, що об’єдналися, визначити Боярську об’єднану територіальну громаду.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О. О. ЗАРУБІН
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням 39 сесії
Боярської міської ради
7 скликання від 21.12.2017 року
№ 39/1234

План
організаційних заходів щодо
добровільного об’єднання територіальних
громад
1. Забезпечити подання роз’яснювальних
матеріалів з питань об’єднання територіальних громад у місцеві засоби масової інформації, у мережі Інтернет.
Спільна робоча група
2. На офіційних сайтах Боярської
міської та Забірської сільської рад створити рубрику, присвячену питанням
об’єднання територіальних громад.
Спільна робоча група
3. Щомісячно проводити засідання
робочої групи для обговорення перспективних напрямів діяльності в процесі
об’єднання територіальних громад.
Спільна робоча група
4. У встановлені строки подати до
Департаменту економічного розвитку
і торгівлі Київської обласної державної адміністрації інвестиційні проекти
об’єднаної територіальної громади на
фінансування з державного фонду регіонального розвитку.
Спільна робоча група
5. За умови відповідності проекту рішення щодо добровільного об’єднання
територіальних громад Конституції та
законам України, розробити проекти
Статуту та плану соціально-економічного розвитку Боярської об’єднаної
територіальної громади, згідно з визначеними пріоритетними завданнями, що
додаються.
Спільна робоча група
6. Звернутися до організації, що має
відповідні дозволи та ліцензії на виконання землевпорядних робіт, для проведення інвентаризації меж новоутвореної
територіальної громади.
Спільна робоча група
7. З дня набрання чинності рішень
про утворення об’єднаної територіальної громади звернутися у відповідні
структури щодо призупинення відчуження, передачі в оренду (користування), заставу (іпотеку), лізинг, концесію,

оперативне управління об’єктів комунальної власності територіальних громад, що об’єдналися.
Спільна робоча група
8. Провести інвентаризацію наявних приміщень, що знаходяться у комунальній власності територіальних громад, для подальшого
розміщення у них спеціальних служб.
Спільна робоча група
9. Звернутися до обласної та районної рад щодо передачі у комунальну власність об’єднаної територіальної громади
майна та техніки для забезпечення надання якісних послуг населенню.
Спільна робоча група
10. Розробити організаційну структуру та штатний розпис виконавчого
комітету Боярської об’єднаної територіальної громади.
Спільна робоча група
11. Провести розрахунки до кошторису витрат на утримання виконавчого комітету об’єднаної територіальної громади.
Спільна робоча група
12. Підготувати проекти положення
про старосту села.
Спільна робоча група
13. Розробити перспективний план
формування мережі установ, які надаватимуть соціальні та медичні послуги.
Спільна робоча група
14. Розробити проект плану транспортної мережі обслуговування громадян.
Спільна робоча група
15. Провести аналіз виконання місцевих бюджетів територіальних громад,
що увійдуть до Боярської об’єднаної
громади, та вжитих заходів з метою недопущення (зменшення) дебіторської та
кредиторської заборгованостей.
Спільна робоча група
16. Визначити місця для розміщення структурних підрозділів об’єднаної
територіальної громади, забезпечити
необхідним технічним оснащенням, інвентарем, проведенням (за необхідності)
ремонту приміщень.
Спільна робоча група
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О. О. ЗАРУБІН
Додаток
до Плану організаційних заходів
щододобровільного об’єднання
територіальних громад

Вартість послуги
(з ПДВ)

Вода у будинку із централізованою каналізацією без газової 190 л/добу
колонки або електронагрівача
5,7 м3/місяць

ської міської ради «Про добровільне
об'єднання територіальних громад», підготовлений спільною робочою групою
разом із планом організаційних заходів
щодо добровільного об'єднання територіальних громад міста Боярка та села
Забір’я Забірської сільської ради в Боярську об’єднану територіальну громаду з
центром у місті Боярка (проект рішення
та план заходів додається).
2. Боярському міському голові Зарубіну О. О. подати схвалені проекти
рішень Боярської міської ради та Забірської сільської ради «Про добровільне
об'єднання територіальних громад» до
Київської обласної державної адміністрації для надання висновку щодо відповідності цих проектів Конституції та
законам України.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О. О. ЗАРУБІН

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ БОЯРСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Пріоритетними завданнями для всієї громади визначено наступне:
1. Забезпечення фінансування:
1) реконструкції станції біологічної
очистки стічних вод, орієнтовно на суму
4 040,0 тис. грн.;
2) капітального ремонту водопровідної мережі по вулицях села, орієнтовною
сумою 1 000,0 тис. грн.;
3) капітального ремонту дороги по
вул. Лісовій, Набережній, Незалежній, Л.
Українки, Грушевського, Вишневій, Залізняка, Гонти, Васильківській, Сосновій, О. Теліги, Симоненка, орієнтовно
на загальну суму 23 000,0 тис. грн.;
4) капітального ремонту ДНЗ «Казкова рибка», орієнтовно на 3 000,0 тис.
грн.;
5) ремонту покрівлі у приміщенні
будинку культури, орієнтовно на 4 000,0
тис. грн.;
6) капітального ремонту вуличного
освітлення на 1 500,0 тис. грн.;
7) встановлення трансформаторної
підстанції на новому масиві, орієнтовно
на 1 500,0 тис. грн.;

8) утеплення фасаду приміщення
Забірської ЗОШ, орієнтовно на 5 000,0
тис. грн.;
9) капітального ремонту спортивної зали Забірської ЗОШ, орієнтовно на
400,0 тис. грн.;
10) реалізації програми «Безпечне
село» із встановленням відеоспостереження на 600,0 тис. грн.;
11) будівництво спортивного стадіону
з волейбольною та баскетбольною площадками, орієнтовно на 9 000,0 тис. грн.;
12) створення комунального транспортного підприємства для перевезення пасажирів та їх багажу територією
села та у межах об’єднаної територіальної громади до усіх соціальних об’єктів,
орієнтовно на 10 000,0 тис. грн.;
2. Вирішити питання щодо вуличного освітлення вулиці Лісової в с. Забір'я.
3. Вжити заходів щодо будівництва
об’їзної дороги з метою недопущення
руху транзитного великовагового транспорту через село Забір'я та місто Боярка.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

О. О. ЗАРУБІН
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Вітаємо Середу Анатолія Антоновича з 80-річчям
З повагою, голова Боярської міської організації інвалідів війни та учасників бойових дій Борис Грецький

Є ялинка вже у нас! А у вас? Підкорення Об’єднаних Арабських Еміратів

17 грудня в парку ім. Т. Шевченка відбулося відкриття головної новорічної ялинки нашого
міста. Саме цього дня вона засяяла святковими вогнями!
Цій події, яка передує циклу
зимових різдвяно-новорічних
свят, щиро пораділи і діти, і дорослі! На святі присутніх розважала дотепна ватага міфічномультяшних героїв під орудою
веселої Ялинки.

Найголовніший
персонаж свята – Святий Миколай. Він приймав своїх
маленьких відвідувачів у
яскравому будиночку та водив хороводи під ялинкою,
яку і засвітив святковими
вогнями. Але не сам, а з допомогою міського голови
Олександра Зарубіна та найпочесніших і найголовніших
гостей свята – дітей Боярки.

В Об’єднаних Арабських Еміратах відбувся другий міжнародний турнір з художньої гімнастики 2 Dubai International Rhythmic
Gymnastics. Незважаючи на вік
досить молодої держави, яка існує з 1971 року, художньою гімнастикою дозволили тут займатися дітям із 2016 року.
Перші відкриті міжнародні змагання було проведено у

грудні 2016 року, у яких взяли
участь представниці з 25 країн
світу. А в грудні 2017 року – 450
гімнасток з 62 команд, які представляли 36 країн світу. Серед
запрошених поважні гості: двократна олімпійська чемпіонка
світу Євгенія Канаєва та судді
олімпійських ігор. Змагання
транслювали всі міжнароднітелеканали світу.
Україну на цьому заході
представляли 20 гімнасток,
серед яких боярчанка, учениця 4-А класу Боярської
ЗОШ № 5 Дар’я Єресько.
Вона привезла в Україну у
2016 році – золото, а в грудні
2017 року – срібло та бронзу,
а також неймовірну кількість
вражень від високого рівня
організації змагань та гостинності цієї країни.
Дар’я Єресько – вихованка київського клубу «Golden
Rhythmic» на чолі з тренером,
багаторазовою призеркою різ-

номанітних змагань Жаклін
Грюнвальд.
Незважаючи на те, що Дар’я
почала займатися художньою
гімнастикою лише з грудня 2014
року, вона вже стала триразовою призеркою міжнародних
змагань (Угорщина та ОАЕ) та
переможницею міських, обласних та всеукраїнських змагань.

ПІШЛА ІЗ ЖИТТЯ, ТА НЕ З НАШИХ СЕРДЕЦЬ
16 грудня відбулося відкриття
меморіальної дошки Ніні Феодосіївні Харчук (1947–2015) на Літературно-мистецькій стелі, біля
Боярського краєзнавчого музею.

РІДНИЙ КРАЙ З ЕКРАНУ ПРОМОВЛЯЄ

Нещодавно в Боярському
краєзнавчому музеї відбулася
офіційна презентація короткометражних фільмів про м. Боярка
та с. Малютянка, створених боярським режисером-аматором
Олександром Підручним.
Жанр представлених робіт
можна визначити як «фільмвізитівка». З ними глядачі мали
можливість попередньо ознайомитися в соціальних мережах.
Автор намагався представити
історичне минуле та сьогодення
населених пунктів в іменах, особах та мальовничих пейзажах.
Наприклад, щодо фільму про
Боярку, то презентувався перший варіант фільму, створений
французькою мовою. А вихід цих
фільмів став можливим завдяки
спільній роботі дружної команди у складі Walter Mbayayingabo з
Руанди (переклад), Тимофія Нагайчука (музика), Аліни Третяк
(поетеса, її вірш відкриває фільм
про Боярку), Юрія Горбачова (художник, який створив для фільму
19 картин), Олександра Зарубіна (ще до того, як став міським

головою, допомагав в купівлі
безпілотника), AsiaStyle (транспортне забезпечення зйомок),
Олександра Жирнова (відеозйомки в небі), колективу Боярського
краєзнавчого музею (допомога
в роботі над сценарієм). Та всіх,
хто працював у кадрі, зокрема,
скульптор Микола Новіков.
Після презентації відбулося
нагородження всіх членів команди, яка працювала разом з
Олександром Підручним. Подяки Боярського міського голови Олександра Зарубіна вручила спеціаліст відділу з питань
освіти, культури, молоді, спорту
і соціального захисту Боярської
міської ради Мар’яна Слєпова.
Справжнім сюрпризом для
присутніх була презентація оригінальних українських та «золотих» суш від AsiaStyle, якими із
задоволенням поласували, обговорюючи представлені роботи.
Продовженням цього проекту стануть фільми про Забір’я,
Білогородку і Тарасівку, до роботи над якими Олександр Підручний вже приступив.
Радіслав Кокодзей

Ніна Харчук – заслужений
журналіст України, член Національних спілок журналістів
та художників України, лауреат
премії ім. В. Самійленка Боярської міської ради, громадський
діяч, депутат Боярської міської ради п’яти скликань. Понад 45 років Ніна Феодосіївна
співпрацювала з провідними
ЗМІ та видавництвами, зокрема
була відповідальним секретарем і членом редколегії журналу
«Всесвіт». Багато років опікувалась пам’яттю про поета Володимира Самійленка. Тож не дивно,
що на відкриття меморіальної
дошки на її честь зібралося широке представництво боярчан та
гостей нашого міста.
Як відомо, Господь, окрім
життя, подарував людині ще
один великий дар – пам'ять.
Пам'ять – це те, що навічно залишається в серцях сучасників,
а для нащадків карбується в
камені й слові. Територія Боярського краєзнавчого музею
давно вже стала справжнім меморіальним історико-літературним комплексом. Саме тут
знайшли своє належне вшанування видатні постаті, імена
яких пов’язані з Бояркою: перший Президент України Михайло Грушевський, класик
єврейської літератури ШоломАлейхем, поети Семен Надсон та Ігор Юрков, основоположник української класичної
музики Микола Лисенко, видатний український письменник Володимир Самійленко,
художник Олександр Богомазов, Герой Небесної Сотні
Ігор Бачинський. 16 грудня тут
звучала біографія ще однієї видатної особистості нашого міста – Ніни Феодосіївни Харчук.
Право відкрити меморіальну
дошку надали заступнику голо-

ви Києво-Святошинської РДА
Михайлу Лєзніку та секретарю
Боярської міської ради Олексію
Скриннику. Квіти від Боярської
міської ради і громади міста поклали депутати Боярської міської ради Олександр Борецький
та Андрій Арчаков. Від громадської організації «Боярське
Мистецьке Братство» Тетьяна
Зубкова та Валентина Коржова.
Настоятель Свято-Покровської парафії Димитрій Присяжний освятив меморіальну дошку.
Перед присутніми виступили
директор Боярського краєзнавчого музею Галина Терпіловська,
секретар Боярської міської ради
Олексій Скринник, заступник
голови Києво-Святошинської
РДА Михайло Лєзнік, народний
депутат України першого скликання однокласник Ніни Феодосіївни Харчук – Олександр
Нечипоренко,
лікар-хірург
Володимир Вітюк та поет Володимир Токовенко, директор
Боярської ЗОШ № 2 Маргарита
Савицька та класний керівник
Ніни Феодосіївни – Альбіна
Януш.
Поетеса та журналіст Аліна
Третяк прочитала власний вірш,
присвячений жінці-світлу Ніні
Харчук, яка «пішла із життя, та
не з наших сердець».

Державний прапор України
під час відкриття меморіальної
дошки тримав представник родини, племінник Ніни Харчук
Богдан Миц.
Після завершення урочистої
церемонії відкриття меморіальної дошки всі присутні завітали до Боярського краєзнавчого
музею, який так любила Ніна
Феодосіївна, де переглянули документальний фільм про її життєвий шлях, професійну та громадську діяльність, створений
колективом Боярського краєзнавчого музею. До роботи над
стрічкою долучилися Аліна Третяк (автор закадрового тексту та
його озвучення), співробітник
музею Поліна Лавренчук (монтаж стрічки), боярський художник та поет Андрій Ткаченко. У
фільмі використані фото й відеоматеріали з фондів музею та особистого архіву родини Харчуків.
Під час «Вечора спогадів» з нагоди 70-ї річниці від дня народження Ніни Феодосіївни всі присутні
мали можливість поділитися спогадами про свою землячку, ученицю,
колегу, подругу і товариша. І під
час цього душевного спілкування
серця присутніх переповнювалися
світлом, добром і любов’ю.
Радіслав Кокодзей
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У Новий рік – у новій формі Новорічна першість найменших дзюдоїстів
21 грудня в спортивній залі
Києво-Святошинської
ДЮСШ
відбувся 8 тур чемпіонату з волейболу Київської зальної ліги.
Команда ВК «Боярка» приймала
у себе київський «Сахалін».
Втім, наша розповідь про
інше. Справа в тому, що перед
початком гри нашим волейболістам депутат Боярської міської ради Олександр Борецький
вручив комплект нової форми.
«Хлопці цей подарунок цілком заслужили! – переконаний
Олександр Петрович. – Адже
волейбольний клуб «Боярка»

представляє наше рідне місто
на різноманітних волейбольних турнірах не лише місцевого (міського та районного), а й
обласного та Всеукраїнського
рівнів. Тому було підготовлено
відповідне депутатське звернення. За сприяння міського
голови Олександра Зарубіна та
за рішенням Боярської міської
ради було виділено кошти, а
згодом закуплена форма, щоб
наші волейболісти могли представляти Боярку в сучасному
професійному екіпіруванні на
різноманітних турнірах».

23 грудня в Боярській ЗОШ
№ 5 відбулася новорічна першість Боярської міської ДЮСШ з
боротьби дзюдо.
Організатор змагань – Боярська міська ДЮСШ за підтримки
Боярської
міської
ради. В змаганнях взяли участь

найменші боярські дзюдоїсти:
хлопчики й дівчатка 2009-2011
р. н. у вагових категоріях 20, 23,
26, 29, 32, 35, 38 та 38+ кг. Для
більшості учасників ці змагання були першими в їхньому
житті.
Переможці заслужено отримали медалі, а всі учасники –

солодкі новорічні подарунки,
які вручив заступник директора Боярської міської ДЮСШ
Вадим Мачуговський. Цими
наборами учасників змагань
забезпечив депутат Боярської
міської ради Олександр Петров
власним коштом.

БЕЗ БОРОТЬБИ НЕМАЄ ПЕРЕМОГИ

У Боярській ЗОШ № 5
16 грудня відбувся відкритий кубок м. Боярка з вільної боротьби
серед дітей 9-15 років. Організатор змагань – Боярська міська
дитячо-юнацької спортивна школа та виконавчий комітет Боярської міської ради.
Змагання відбулися за підтримки директора Боярської
ЗОШ № 5 Валентини Кривенко
та Києво-Святошинської районної ДЮСШ (м. Боярка).
Свою професійну майстерність на килимі демонстрували
юні борці-вольники із Житомирської та Одеської областей,
з Києва (3 команди: «Темп»,
«Олімпієць» та ДЮСШ № 3),
Білої Церкви, Броварів, Борисполя, м. Ромни, Білогородки,
Пісківки і Боярки. Загальна
кількість учасників – понад 150
юних борців. Спортсменів приїхали підтримати друзі та батьки.
Змагання проводилися паралельно на двох килимах у
вагових категоріях 20, 23, 26,
29, 32, 35, 38, 41, 44, 48, 52, 57,

62, 68 та 75 кг. Судді – тренери
учасників змагань.
Як і в кожних змаганнях,
найурочистіша мить Кубку –
нагородження переможців, які
провели заступник директора
Боярської ДЮСШ Вадим Мачуговський, засновник Школи
вільної боротьби у м. Боярка
Костянтин Ващенко та тренери секцій вільної боротьби: Боярської міської ДЮСШ (Алла
Черкасова) та Києво-Святошинської районної ДЮСШ м.
Боярка (Олексій Мельник).
Наймолодший
учасник
змагань – п’ятирічний Іван
Ореховський. А результати боярчан-вольників такі: Тимур
Гудима – кращий борець Кубку
та чемпіон у ваговій категорії 68
кг; Григорій Боклан – срібний
призер вагової категорії 35 кг;
бронзовими призерами стали
Нікіта Коновальчук, Денис Астапенко (57 кг) та Вадим Козинець (62 кг).
Засновник Школи вільної
боротьби у м. Боярка Костянтин Ващенко зазначив: «Зда-

ється, зовсім недавно ці діти
робили свої перші кроки на
борцівському килимі. І тому
зараз надзвичайно приємно
бачити, як ці хлопчики стають
міцними чоловіками, які вміють приймати рішення й гідно
відповісти на виклик. Що ж до
самого турніру, то, як засвідчують всі наші гості-учасники та
їх тренери, він пройшов на високому професійному рівні.
Завдяки підтримці виконавчого комітету Боярської міської ради та Боярської міської
ДЮСШ ми отримали кошти на
проведення турніру та придбали
чудові призи, грамоти, кубки й
медалі. Я хочу подякувати Боярській міській раді, директору
Боярської міської ДЮСШ Володимиру Сафонову та його заступникові Вадиму Мачуговському, а
також директору Боярської ЗОШ
№ 5 Валентині Кривенко за надання спортивної ігрової зали,
за розуміння – секції волейболу,
яка надала свій ігровий час, та
районній ДЮСШ – за надання
монітора та медичної валізи».

А вже 21 грудня тренування секції вільної боротьби, яка
працює на базі Боярської ЗОШ
№ 5, було перерване приємним
сюрпризом. Хлопці отримали
новорічні вітання від Боярської
міської ради у вигляді нової покришки на борцівський килим
та трьох новеньких манекенів
для відпрацювання кидків.
Подарунки юним «вольникам» вручили заступник міського голови Боярки Тетяна
Кочкова, засновник Школи
вільної боротьби у м. Боярка
Костянтин Ващенко, директор
Боярської міської ДЮСШ Володимир Сафонов та заступник
директора Боярської ДЮСШ
Вадим Мачуговський.
Також кращі борці секції, тренери Алла Черкасова та
Олексій Мельник отримали по-

дяки міського голови Олександра Зарубіна.
А святковим фіналом цього своєрідного вітального марафону вдячності на адресу
вихованців секції вільної боротьби стало 23 грудня, коли
наші «вольники» отримали з
рук заступника директора Боярської ДЮСШ Вадима Мачуговського солодкі новорічні
подарунки, якими забезпечив
депутат Боярської міської ради
Олександр Петров власним коштом. До речі, коли зал боротьби в Боярській ЗОШ № 5 лише
відкривався, саме Олександр
Євгенович допоміг придбати
перший борцівський килим. І
з того часу не відмовляє, коли
потрібна його допомога.
Сторінку підготував
Радіслав Кокодзей
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З Новим роком
Та Різдвом Христовим!

Жива ялинка – традиційний атрибут різдвяних і новорічних свят. Вона
створює затишок, чудово пахне і є
джерелом фітонцидів – біологічно активних речовин, які пригнічують розвиток бактерій.
Але якщо кожна українська сім’я
забажає прикрасити помешкання
живою ялинкою – доведеться зрубати близько 11 млн. дерев! А щоб
вирости хоча б у 1,5 м заввишки,
ялиці чи сосні потрібно приблизно
5-7 років.

Дай, Боже, Вам любові і тепла!
Добра в сім’ї і затишку в оселі,
Щоб щастя світла музика текла
В свята різдвяні, щедрі і веселі!
Хай здійснює бажання рік Новий,
Хай вся родина Ваша процвітає,
З чудовим святом радості і мрій
Я щиро і сердечно Вас вітаю!
З повагою —
депутат Боярської
міської ради
Олександр Борецький

РІК ЖОВТОГО СОБАКИ

Ялинкові гілки
Найпростіший спосіб створити ароматне свято, не рубаючи ялинок – використати ялинкові гілки. Дерева залишаються
цілі, а порція цілющих фітонцидів наповнить помешкання.

Наступний 2018 рік пройде під знаком Жовтого Земляного Собаки.
Якщо вірити Східним гороскопам, то це ідеальний час для створення
сім'ї, народження дітей і придбання житла.
Де зустрічати рік Собаки
Собака – тварина домашня, яка звикла до певного місця і конкретних людей. Найідеальніший варіант зустрічі 2018 року – це домашня обстановка і свято в колі найближчих і рідних друзів. Чим
більше гостей, тим краще, адже сміх і позитивні емоції задобрять
Земляну Собаку.

Жива ялинка з розсадника

Як прикрасити будинок на Новий рік своїми руками
Потрібно подбати, щоб на ялинці була присутня фігура собаки – бажано жовтого або оранжевого кольору. Кількість блискучої
мішури краще звести до мінімуму, замінивши її декоративними
елементами з тканини і щільного паперу – гірляндами, плакатами,
панно і саморобними прикрасами.
Подбайте про те, щоб освітлення в квартирі або будинку було
яскравим і різнобарвним.
У спеціальних розсадниках
продають деревця в горщиках –
ялинку звичайну, ялицю чи ялину канадську Коніку.
На свята їх можна прикрасити, а навесні потім висадити
у відкритий ґрунт.

Що одягти в новорічну ніч?
Обов'язковою одягніть щось жовтого або золотого кольору. Це
може бути золотий ланцюжок або сережки, золотистий шарф, накинутий на плечі, або просто манікюр у жовтих тонах. Вітаються й
інші відтінки – зелений, коричневий, персиковий і помаранчевий.
Запам'ятайте найголовнішу умову – ніякого хутра (навіть декоративного). Це недоречно напередодні року Собаки.
Натуральний зелений або шоколадного відтінку шовк і блискуча
парча золотого кольору – не тільки красиві тканини, але і ще один
символ прийдешнього року.

Штучна ялинка

Різдвяний павук
Ще одна забута, але колись
поширена традиція з Прикарпаття. Мова про геометричну
конструкцію з соломинок, стилізованих під павука. Соломинки зв'язують ниткою у квадратики чи прямокутники, а потім
поєднують у різні форми й підвішують до стелі.

Хто взагалі сказав, що ялинка має бути зі стовбура, голочок
і бути зеленого кольору?
Ялинку можна зробити авторською з найрізноманітніших підручних матеріалів – з
улюблених книжок, вішалок,
кімнатних рослин, дерев’яних
колод.
Фактично, будь-що прикрашене гірляндами чи у формі
ялинки – стане чудовою альтернативою. Тут головне — не
обмежувати свою фантазію.

Різдвяна зірка
та паперові витинанки
Різдвяна зірка – ще один
яскравий символ, яким мож-

на прикрасити оселю. Це можуть бути зв’язані мотузкою
дерев'яні палички, прикріплені
до стіни, паперові об'ємні зірки
з підсвіткою.
Витинанки – теж гарний
спосіб створити зірки, і тут не
варто себе обмежувати – сніжинки, янголи, ялинки.
Та все ж найкращий варіант –
це жива ялинка, присипана снігом,
що росте поруч з домом або в парку
і милує око круглий рік.
Що б ви не обрали, головне – ввімкнути фантазію та
пам’ятати, які наслідки для
природи цей вибір несе.

Дідух
Традиційний для України
дідух – ще одне екологічнодружнє рішення, якому вже понад тисячу років.

Засновник — Боярська міська рада
Директор–головний редактор Ганна Коваленко
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Чим пригощати гостей у новорічну ніч
Собаки люблять м'ясо, тому з головними стравами проблем
не виникне: будь-які види м'яса і птиці. Відмінний варіант – бараняча нога, свинячі реберця. Адже в них є улюблені ласощі собак – кісточка. Салати також мають бути з м'ясом: свининою,
бараниною і яловичиною.
Не бійтеся перестаратися з прикрасою блюд. Овочеві фігурки,
сіточка з соусу, прикраси з мастики і фруктів – все це підкреслить
урочистість вечора і задобрить господаря майбутнього року.
Молочні продукти і риба не обов'язково повинні бути присутні,
але любителям подібних блюд боятися нема чого – можна сміливо
ставити їх на стіл.
Що дарувати
Подарунки до Нового року мають бути оригінальними і душевними. Вибирайте презенти для рідних з душею. Собака образиться,
якщо люди будуть вибирати подарунки навмання, не вкладаючи
душу або не проявляючи фантазію.
Найкращий подарунок на новий рік 2018 – це той, значення
якого відоме тільки вам і одержувачу.
Друзям і колегам можна піднести сувеніри з символікою року,
наприклад, оригінальні чашки або записні книжки. Діти будуть у
захваті від плюшевих собачок, а ті, в свою чергу, принесуть удачу
на весь наступний рік.
Незалежно від місця зустрічі, компанії і подарунків, головне –
щиро радіти новому етапу життя, без смутку відпускаючи рік, що минає.
Собака – істота, яка
відчуває емоції людини і переймається ними.
Новорічна ніч 2018 повинна бути наповнена
тільки радістю, щастям
і веселощами в оточенні
близьких людей.
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