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Відбувається набір добровольців до загонів територіальної оборони міста Боярка, 
підготовка її членів до тактичних і санітарно-медичних навчань. 

Контактні телефони: 
(04598) 47-599 (Військово-обліковий стіл), черговий РВК: (068) 998-0629.

Перші збори добровольців відбудуться у суботу, 28 лютого, об 11:00 біля Боярської міської ради

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ БОЯРКИ

На Майдані у ці дні, рік 
тому, відбувалася війна 
сил Добра і Зла, Світла й 
Темряви.

БОЯРКА ВШАНУВАЛА ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ

25 лютого з ініціативи Бо-
ярської міської ради та депу-
тата Києво-Святошинської 
районної ради Юрія Гелбу-

тівського на літературно-мис-
тецькій стелі біля Боярського 
краєзнавчого музею відбулось 
відкриття меморіальної дошки 

Покинута будівля адміністра-
тивного корпусу колишнього 
заводу «Іскра» впродовж 16-17 
лютого стала епіцентром чи не 
бойових дій. 

Навчання для правоохорон-
ців та волонтерів за програмою 
«Медсанбат» проводили укра-
їнський та американський ін-
структори. Вони навчали: як 
діагностувати травму, надати 
дошпитальну допомогу та ева-
куювати поранених. 

Тренування відбувалося за 

ПРОГРАМА «МЕДСАНБАТ» У БОЯРЦІ

реальних бойових умов. Ева-
куювали поранених з поля 
бою. Мета навчань — тактич-
на підготовка і воєнна меди-
цина. Адже чимала кількість 
поранених на передовій не 
доживають до шпиталю саме 
через неякісну першу допо-
могу. За словами директора з 
питань комунікації проекту 
«Медсанбат» Павла Пімінова, 
вже 200 осіб пройшли таке на-
вчання, вони вже працюють 
з пораненими, допомагають 
рятувати життя. 

За легендою, штурмова гру-
па вбігає в будівлю та забирає 
поранених. Бійці зачищають 
помешкання та закріплюють 
тяжкого трьохсотого на спеці-
альних ношах. Командир від-
дає наказ відходити. До речі, 
воєнний термін «вантаж 300» 
означає транспортування по-
раненого солдата, якого виво-
зять із зони бойових дій. Назва 
увійшла у вжиток після війни в 
Афганістані. 

«Впродовж цих двох днів ми 
навчилися заходити у будівлю 
та робити його зачистку, еваку-
ювати поранених та громадян, 
які переховуються від бомбар-
дувань чи сепаратистів. Ми ма-
ємо бути готові діяти у випадку 
надзвичайних подій», — роз-
повідає учасник навчань Євген 
Руденко.

Роль пораненого викона-
ла волонтерка Альона Суслова. 
«Таке відчуття, що я була в ак-
вапарку на найдовшій гірці. По-
трясло нормально, але було дуже 
зручно. Якби я була насправді 
поранена, мабуть, не відчула б, 
що в мене щось болить, тому що 
зв’язано все дуже професійно», — 
розповіла про свої відчуття «по-
ранена» волонтерка.

пам’яті Героя Небесної Сотні 
боярчанина Ігоря Бачинсько-
го. Ігор був тяжко поранений 
вибухом гранати під час тра-
гічних подій, штурмів та роз-
стрілів Євромайдану 18-20 
лютого 2014 року. 25 лютого 
2014 року Ігоря не стало. 

В особі Ігоря Бачинського 
пам’ять Героїв Небесної Сотні 
вшанували представники вла-
ди міста, учні Боярських ЗОШ 
№ 2 та № 1, громадськість. 

У День Героїв Небесної 
Сотні, 20 лютого, у парку Пе-
ремоги в Боярці відбувся уро-
чистий мітинг. 

Учасники мітингу згадали 
про Героя України Ігоря Ба-
чинського, бабуся і дідусь яко-
го живуть у Боярці. Заупокійну 
літію за безвинно загиблими 
під час Революції гідності від-
служили священики Димитрій 
Присяжний (храм Покрова 
Пресвятої Богородиці) та Мак-
сим Кравчук (храм на честь 
ікони «Неопалима купина»). 

Районний захід за учас-
ті школярів на честь Героїв 
Небесної Сотні відбувся на-
передодні, 19 лютого, у Ви-
шневому. У ньому взяли 
участь представники населе-
них пунктів району і, зокрема, 
Боярки. Серед боярчан – вій-
ськовослужбовець 72 бригади 
Сергій Вацко: «Я прийшов 
підтримати цей захід і згадати 
героїв, які без зброї йшли під 
кулі. Щоб розповісти дітям: 
нарешті у нас формується на-
ція. І ці діти будуть горді, що 
вони – українці. Рано чи піз-
но російська імперія розва-
литься, а цим дітям будувати 
майбутнє не лише України, а 
й усього світу».

Рік тому масовим «лені-
нопадом» супроводжувалося 
падіння режиму Януковича. 
В ніч з 20 на 21 лютого розпо-
чався новий виток розвитку 
України. Адже її громадяни 
прокинулися в іншій країні.
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КП «БГВУЖКГ» ПОВІДОМЛЯЄ
Житло у парку Шевченка не 

будуватимуть. Це стало можли-
вим після відміни суперечли-
вого рішення сесії Боярської 
міської ради «Про затвердження 
детального плану території під 
будівництво житлово-готельного 
комплексу із спортивно-розва-
жальним центром». Згідно з до-
кументом, забудовник мав намір 
збудувати три багатоповерхівки 
на території 0,7 га за адресою      
Б. Хмельницького, 72-б.

Саме житлово-спортивний 
комплекс мав намір збудува-
ти забудовник після того, як 
не вдалося збудувати спортив-
но-готельний комплекс перед 
Євро-2012.

За наполяганням громадсь-
кості це питання було внесено 
міським головою та депутата-
ми Боярської міської ради до 
порядку денного та розглянуто 
на черговій 56 сесії 19 лютого,           

ВІДМІНЕНО КОНФЛІКТНЕ РІШЕННЯ
а також прийнято відповідне 
рішення.

Народний депутат України 
Михайло Гаврилюк вшанував 
своєю присутністю велелюдне 
зібрання у ліцеї. Він виступив з 
короткою промовою. 

Депутати ухвалили підтри-
мати постанову Верховної Ради 
України щодо визнання Росій-
ської Федерації державою-агре-
сором та ЛНР і ДНР — терорис-
тичними організаціями.

Після розгляду резонансних 
питань, який тривав понад три 
години, рада працювала швид-
ко і злагоджено. У результаті 
ухвалено ряд життєво важли-
вих для життя міста бюджетних, 
економічних, архітектурних та 
земельних питань. 

Рішення 56 сесії читайте у 
газеті, а також на офіційному 
сайті Боярської міської ради: 
www.boyarka-inform.com

А В А Р І Й Н О - Д И С П Е Т Ч Е Р С Ь К А  С Л У Ж Б А
При КП «БГВУЖКГ» працює 

аварійно-диспетчерська служба, 
яка цілодобово приймає заявки 
від мешканців з питань благо-
устрою не лише житлового фонду, 
який перебуває на балансі управ-
ління, а й усього міста.

Загалом впродовж доби до 
диспетчерської служби над-
ходить не менше 20 заявок. 
Першочергово виконуються 
аварійні: застрягання в ліфтах, 

пориви внутрішньобудинкових 
систем водо- та теплопостачан-
ня, водовідведення, відсутність 
електропостачання в квартирах 
та будинках. Виконується до 90 
відсотків заявок.

Затримки в усуненні недолі-
ків згідно із заявами мешканців 
трапляються лише у випадку 
відсутності матеріалів, особли-
во це стосується ремонту дахів.

Так, впродовж доби 18 лю-

того до аварійно-диспетчер-
ської служби від мешканців на-
дійшла 21 заявка, з них:

• сантехнічні — 7, 
• по ліфтах — 7, 
• з вивезення ТПВ — 4, 
• внутрішньобудинкове електро-

постачання — 3, 
На 9 год. 19 лютого викона-

но 98 % заявок.
Телефон аварійно-диспет-

черської служби: 40-357. 

Впродовж лютого було 
виконано ряд робіт, а саме:

Згідно із заявками 
мешканців, які надійшли до 
аварійно-диспетчерської служби, 
виконано робіт на 90 %:

• 86 — аварійно-ремонтною 
дільницею;

• 89 — ліфтовою бригадою.
Ремонтно-будівельною дільницею:

• ремонт під’їзду в будинку по 
вул. Молодіжна, 77, п. 2, Гоголя, 50;

• засклено вікна на східце-
вих площадках по вул. 50 років 
Жовтня, 13;

• ремонт покрівлі по вул. По-
лярній, 10;

• очистка дахів від снігу в бу-
динках по вул. Б. Хмельницько-
го, 98, 74;

• ремонт ливневої каналіза-
ції та дверей виходу на дах по 
вул. Білогородській, 23, п. 2;

• ремонт під’їзду вул. Гоголя, 
50, п. 1, Щорса, 16;

• виконано 8 заявок мешканців.
Дільницею по обслуговуванню 
будинків та прибудинкової території:

• замінено каналізаційні тру-
би по вул. 50 років Жовтня, 1 та 
Молодіжній, 6;

• стравлено повітря з систе-
ми опалення в 20-ти квартирах 
будинків по вул. Ворошилова, 
23, Білогородській, 41 та Моло-
діжній, 18;

• виконано 56 заявок меш-

канців із сантехнічних робіт.
Дільницею електрогосподарства: 

• відновлено подачу електро-
енергії до 6 квартир;

• відновлено світло на схід-
цевих площадках у будинках по 
вул. Білогородській, 25, Ліній-
ній, 30, Б. Хмельницького, 74;

• відремонтовано електролі-
чильник по вул. Волгоградській, 
20, кв. 26;

• замінено загальний рубиль-
ник на 400 А у будинку по вул. Б. 
Хмельницького, 113;

• замінено 20 м ввідного ка-
белю та встановлено 10 нових лі-
чильників по вул. Пастернака, 72;

• замінено провід до лічиль-
ника по вул. Щорса, 31, кв. 13;

• замінено автомат у щитку 
на поверсі по вул. Білогород-
ській, 51, кв. 2, п. 1;

• замінено вимикачі та лам-
почки по вул. Маяковського, 41, 
кв. 10 та 12;

• виконано 69 заявок меш-
канців.
Дільницею благоустрою міста:

• відремонтовано та встанов-
лено реле часу вмикання/ви-
мкнення вуличного освітлення 
по вул. Зеленій;

• проведено заміну реле часу 
по вул. Пушкіна;

• зрізано 17 аварійних дерев 
та 10 кроновано;

• відремонтовано 26 ліхтарів 

вуличного освітлення;
• в зимовий період ведуться 

роботи по розчищенню вулиць 
міста від снігу та льоду, викорис-
тано 90 т пісочно-соляної суміші;

• ліквідовано 1 несанкціоно-
ване сміттєзвалище по вул. Ма-
яковського/Пастернака;

• виконано 55 заявок мешканців. 
Впродовж дня дільницею ТПВ 

вивозиться з міста приблизно 
50-70 кубів сміття з сміттєвих 
майданчиків, більша частина — 
це відходи з приватного сектора.
Юридично-договірним відділом:

• інспекторами житлового 
фонду укладено 16 договорів з 
населенням на вивезення твер-
дих побутових відходів;

• укладено 4 договори з юри-
дичними особами;

• рознесено 138 попередже-
но про заборгованість приват-
ного сектора за вивіз ТПВ;

• до Києво-Святошинського 
району подано 4 позовних за-
яви про стягнення заборгова-
ності за житлово-комунальні 
послуги.

Якщо Ви не хочете бути серед 
порушників, вчасно сплачуйте за 
комунальні послуги та укладайте 
договори про вивезення твердих 
побутових відходів. 

Тільки разом ми наведемо 
чистоту в нашому місті!

Завершується інвентари-
зація та обстеження захисних 
споруд цивільного захисту та 
підвальних приміщень житлових 
будинків у Боярці, які можуть 
використовуватися у якості бом-
босховищ для укриття населення. 

Ця робота відбувається у 
рамках впровадження режиму 
підвищеної готовності та над-
звичайних ситуацій. 

10 лютого 2015 року міський 
голова Тарас Добрівський на ви-
конання розпоряджень та дору-
чень вищих організацій підпи-
сав розпорядження № 02-14/9 
«Про обстеження та інвентари-
зацію протирадіаційних укрит-
тів (ПРУ), захисних споруд ци-
вільного захисту та підвальних 

ВПРОВАДЖУЄТЬСЯ РЕЖИМ ПІДВИЩЕНОЇ ГОТОВНОСТІ

приміщень багатоквартирних 
житлових будинків м. Боярка».

Спеціально створена ко-
місія отримала завдання до 
25 лютого здійснити пере-
вірку санітарного стану та 
інвентаризацію протираді-
аційних укриттів і захисних 
споруд.

Підприємства, на ба-
лансі яких знаходяться від-
повідні об’єкти, отримали 
приписи щодо приведення 
в найкоротші терміни цих 
об’єктів до норм чинного 
законодавства.

Розпорядженням міського 
голови керівник КП «Боярське 
ГВУЖКГ» отримав доручен-
ня створити відповідну робочу 
групу та до 1 березня обстежити 

підвальні приміщення усіх під-
контрольних багатоквартирних 
житлових будинків.

Зведена інформація щодо 
підвальних приміщень, які 
можуть бути використані для 
укривання населення, має бути 
надана до виконавчого комітету 
Боярської міської ради до 5 бе-
резня 2015 року. 

Одночасно із цим має бути 
розроблено план заходів по 
приведенню придатних під-
вальних приміщень у належний 
санітарний стан з визначенням 
термінів виконання і конкрет-
них виконавців.

Голови ОСББ та ЖБК м. 
Боярка до 1 березня 2015 року 
мають забезпечити проведен-
ня інвентаризації та перевірки 
санітарного стану підвальних 
приміщень усіх підконтрольних 
житлових будинків. Результати 
обстежень необхідно оформити 
актами і подати до виконавчого 
комітету Боярської міської ради 
до 5 березня 2015 року. 

На сайті Боярської міської 
ради вже розміщено схему роз-
ташування протирадіаційних 
укриттів (ПРУ), захисних споруд 
цивільного захисту м. Боярка.

До 15 березня 2015 року 
буде опубліковано перелік під-
вальних приміщень багатоквар-
тирних житлових будинків, які 
можуть бути використані для 
укриття населення м. Боярка. 

Перелік збірних 
евакуаційних

 пунктів м. Боярка
• КП «Києво-Святошинське 

ВУЖКГ» (вул. Матросова, 11)
• Боярська ЗОШ № 1 

(вул. Лисенка, 11/23)
• Будинок культури 

(вул. Шевченка, 82-д)
• Міжшкільний НВК 

(вул. Самійленка, 2)
• Боярський коледж екології та 

природних ресурсів 
(вул. С/г технікум, 1)

• РАЙ СЕС (вул. Вокзальна, 2)
• Боярська ЗОШ № 2 

(вул. Жовтнева, 49)
• Ліцей ім. Богуна 

(вул. Хрещатик, 103)

• Центральна районна лікарня 
Києво-Святошинського району 
(вул. 40 років Жовтня, 51)

• Санаторій «Барвінок» 
(вул. Хрещатик, 160)

• Боярська ЗОШ № 3
 (вул. П. Сагайдачного (Леніна), 62)

• Боярський НВК «Гімназія – 
ЗОШ І ступеня» (вул. Сєдова, 7)

• РАЦС (вул. Білогородська, 134-а)
• Боярська ЗОШ № 4 

(вул. Дзержинського, 28)
Боярська ЗОШ № 5 
(вул. Б. Хмельницького, 57-а)

• Міська рада 
(вул. Білогородська, 13)

• Гуртожиток ГВУЖКГ 
(вул. Молодіжна, 12)

• Центр дитячої творчості «Оберіг»
(вул. Білогородська, 23) 

Київська та Львівська об-
ласть є лідерами із забезпечення 
військовослужбовців – учасників 
АТО та членів їх родин земельни-
ми ділянками. Починаючи з черв-
ня 2014 року, відколи було запро-
ваджено відповідну ініціативу 
Держземагентства України, у цих 
двох областях було надано най-
більше дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щодо від-
ведення земельних ділянок. Зо-
крема, у Київській області було 
надано дозволів на виділення 
2318 ділянок площею 749,36 га.

Нині територіальні органи 
Держземагентства України та ор-
гани місцевого самоврядування 
надали дозволи на розроблен-
ня проектів землеустрою щодо 
відведення військовослужбовцям – 
учасникам АТО та членам їх ро-
дин 14889 земельних ділянок за-
гальною площею 8265,36 гектара.

З них, 7585 земельних діля-
нок площею 1154,13 га було на-
дано для ведення садівництва, 
3961 земельну ділянку площею 
6712,01 га – для ведення осо-
бистого селянського госпо-
дарства, 3331 земельну ділянку 
площею 398,06 га – для будів-
ництва та обслуговування жит-
лового будинку, господарських 
будівель і споруд, а також 12 
земельних ділянок площею 1,16 
га для ведення індивідуального 
дачного будівництва.

За весь період дії ініціати-
ви Держземагентства України 
учасники АТО та члени їх родин 
подали до відповідних органів 
25462 заяви на отримання зе-
мельних ділянок різного цільо-
вого призначення. Про забез-
печення земельними ділянками 
боярчан — учасників АТО — чи-
тайте у наступних номерах газети.

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 
ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НАДІЛАМИ
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У затишному Центрі зібра-
лися представниці клубу лю-
дей поважного віку «Затишок», 
учасниці хору ветеранів «Надія», 
вимушені переселенки зі своїми 
сім’ями, члени сімей учасників 
АТО, громада Боярки.

Усіх присутніх привітала зі 
святом директор Центру Анге-
ліна Лахтадир: «Стрітення Гос-
поднє — це одне з найбільших 
християнських свят, що від-

ЗУСТРІЧАЄМО ВЕСНУ З «НАДІЄЮ» В СЕРЦІ!

15 лютого 2015 року в Києво-Святошинському центрі соціально-
психологічної реабілітації населення відбулася душевна зустріч до 
свята Стрітення Господнього.

значається на 40-й день після 
Різдва. У народі цей день ще 
сприймається як зустріч зими з 
весною. А весна — це провісник 
всього нового, світлого, тепло-
го, активного, життєдайного. 
Вона надихає, дає надію, вселяє 
віру, несе любов». Учасники 
хору ветеранів «Надія» подару-
вали гостям веснянки та інші 
українські народні пісні. Був 
подарунок і для малечі: дитячі 

пісеньки, які музичний керів-
ник Анатолій Пузир виспівував 
разом із дітками та їх батьками.

Хвилюючими були вірші Те-
тяни Погребної (хор «Надія») про 
Україну, про Тараса Шевченка, 
Небесну сотню. Всі слухали, зата-
мувавши подих. А потім з великою 
любов’ю та шаною до Батьків-
щини співали пісні про Україну, 
батьків, національних героїв.

Було також і скромне час-
тування — млинці, які підго-
тували самі ж учасниці заходу 
і залюбки смакували з медом, 
варенням та узваром.

Наприкінці свята директорка 
ЦСПР закликала всіх присутніх 
допомагати одне одному, під-
тримувати в тяжкі хвилини, ві-
рити в щасливе і мирне майбутнє. 
«Ми — велика, єдина, непоборна 
нація, — наголосила Ангеліна 
Миколаївна, — і заслуговуємо на 
те, щоб жити в мирі та благопо-
луччі. Українці — мудрі, сильні, 
працелюбні, доброзичливі. Ми 
такими були, є і будемо!»
Інформаційно-аналітична служба ЦСПР

Період застою і тотальної 
сплячки рік тому завершився 
вибухом народного гніву на Май-
дані Незалежності, пролитою 
кров’ю та життями Героїв Не-
бесної Сотні. Саме вони стали 
запорукою невідворотності змін 
в Україні.

Вшануванню пам’яті Героїв 
Небесної Сотні було присвяче-
но вечір, який відбувся у ЦТМ 
«Оберіг» 20 лютого.

Яскраве, емоційно забарв-
лене дійство підготували керів-
ники, вихованці та випускники 
народної студії естрадно-на-
родного співу «Перлина» та 

ПАМ’ЯТЬ ГЕРОЇВ У 
ВІРШАХ ТА ПІСНЯХ

зразкової студії «Світла хвиля».
Пісенні виступи вихованців 

Оксани Нурищенко та сценічні 
образи, створені вихованцями 
Тетяни Іващенко, не залишили 
байдужим жодного глядача.

Серед особливих гостей у 
залі були присутні учасник АТО 
Ігор Шевченко та представники 
Ради волонтерів Боярки Наталія 
Долгова і Альона Суслова.

Роль жертв, принесених на 
олтар Революції Гідності, ще 
належить оцінити у майбут-
ньому. Нині ж ми просто вкло-
няємося мужності та сміливос-
ті тих перших, хто виступив 
супроти сил Зла. 

Добігає кінця перший етап 
волонтерського проекту «Утиліза-
ція батарейок». Акцію проводять 
Києво-Святошинський ЦСПР, ГО 
«Центр розвитку громад». У квітні 
2015 року буде проведена перша 
відправка зібраних батарейок на 
переробку. 

Пункти прийому батарейок у Боярці:
• Центр соціально-пси-

хологічної реабілітації (ЦСПР) —             
вул. Хрещатик, 83; територія 
Київської обласної дитячої 
лікарні, старі корпуси, біля 
ЛОР відділення.

• «Клякса» (канцтовари і това-

ри для творчості)  — Тарасівська 
площа, 6, ринок «Тарасівський».

• Магазин «F5» (комп’ютерна 
техніка) — вул. Хрещатик, 4-а.

• Магазин «Подарунки» — 
Михайлівська площа (Леніна), 
біля світлофора.

• «Боярка-центр», 2-й поверх — 
Михайлівська площа.

• Магазин «Горлиця»          
(відділ промислових товарів) —              
вул. Шевченка, 82.

• Боярська ЗОШ № 1 —         
вул. Лисенка, 11/23.

• Бібліотека — вул. Молодіжна, 77.
• Будинок побуту (офіс «Оріф-

лейм») — вул. Молодіжна, 10.

ВИКИДАЙТЕ ВІДПРАЦЬОВАНІ 
БАТАРЕЙКИ ПРАВИЛЬНО

Близько 800 тисяч спожива-
чів природного газу Київщини те-
пер мають можливість отримати 
консультаційні послуги з питань 
газопостачання в єдиному авто-
матизованому контакт-центрі. 

Клієнти ПАТ «Київоблгаз» 
зможуть отримати консульта-
ції з усіх питань щодо газопос-
тачання за єдиним номером 
контакт-центру 044 3646 104 
з 8:00 до 20:00 або написав-
ши лист на електронну адресу:                       
info@contact.rgc.ua. 

У телефонному режимі або 
на пошту можна повідомити 
фактичні показники лічильни-
ка, проконсультуватися щодо 
тарифів, поставити питання 
про порядок оплати за надані 
послуги, дізнатись стан свого 
особового рахунку, залишити 
заявку оператору на виклик 

майстра, контролера та отрима-
ти консультації з питань пільг, 
субсидій, переоформлення до-
кументів, ремонту обладнання і 
багато іншого. 

Функціонал контакт-центру 
поділятиметься на дві важли-
ві складові – це абонентський 
блок, який опрацьовуватиме 
дзвінки клієнтів, та інфоцентр – 
вихідна лінія для обдзвону спо-
живачів (повідомлення про 
необхідність надати докумен-
ти, здати лічильник на повірку, 
збір показань лічильника тощо). 
У перспективі планується нала-
годити окремий напрям робо-
ти контакт-центру – роботу з 
боржниками.

До березня контакт-центр 
працюватиме в тестовому ре-
жимі. 

Також найближчим часом 
планується відкриття на сайті 
ПАТ «Київоблгаз» додаткового 
дистанційного сервісу для клі-
єнтів – «Особистий кабінет». 
Він дозволить клієнтам ком-
панії перевірити стан рахунку, 
внести показу лічильника, роз-
рахуватися за газ та отримати 
консультації спеціалістів он-
лайн.

ДЛЯ КЛІЄНТІВ ПАТ «КИЇВОБЛГАЗ» 
ПРАЦЮЄ КОНТАКТ-ЦЕНТР

На адресу виконавчого комі-
тету Боярської міської ради на-
дійшло звернення від перевізни-
ка міських маршрутів загального 
користування № 2, 4 ПП «Агро-
будтранс», який здійснює пере-
везення пасажирів на території                                                                       
м. Боярка, з проханням підви-
щення ціни вартості проїзду на 
маршрутах № 2, № 4 у розмірі 3 
гривні.

Факт підвищення мотивується 
тим, що зросла вартість дизпалива 
та здорожчали запчастини та ін.

З метою отримання заува-
жень та пропозицій від фізичних 
та юридичних осіб, їх об’єднань 
оприлюднюємо розроблений ви-
конавчим комітетом Боярської 
міської ради проект рішення 
«Про встановлення вартості про-
їзду на міських маршрутах загаль-
ного користування м. Боярка № 2 
та № 4 у розмірі 3 грн. 00 коп.»

Відповідно до ст. 9, 13 Закону 
України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності», усі 
зауваження і пропозиції щодо 
проекту рішення виконавчого 
комітету Боярської міської ради 
приймаються протягом 1 місяця 
від дня оприлюднення проекту 
цього рішення за адресою: вико-
навчий комітет Боярської міської 
ради, м. Боярка, вул. Білогород-
ська, 13 або на електронну адресу: 
boyarka-rada@ukr.net

Повідомлення 
про проект рішення виконавчого комітету Боярської міської ради 

«Про встановлення вартості проїзду на міських маршрутах загального користування м. Боярка № 2 та №4 в розмірі 3 грн. 00 коп.»

Про встановлення вартості проїзду 
на міських маршрутах загального корис-
тування м. Боярка № 2, № 4 у розмірі               
3 гривні 00 копійок

Керуючись п. 2 ст. 28 Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про авто-
мобільний транспорт», Законом України 
«Про засади державної регуляторної по-
літики у сфері господарської діяльності» 
та приймаючи до уваги рекомендації 
транспортної комісії по пасажирському 
перевезенню в місті (протокол № 2 від 
17.02.2015 року), розглянувши звернен-
ня ПП «Агробудтранс» про встановлен-
ня вартості проїзду на території м. Бо-
ярка на маршрутах № 2, № 4 в розмірі 
3,00 гривні з доданими економічними 
розрахунками, – 
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Встановити вартість проїзду на місь-
ких маршрутах загального користування 
№ 2 та № 4 у розмірі 3 гривні 00 копійок.

2. Доручити міському голові Т. Г. 
Добрівському укласти з перевізником 
додаткові угоди до договорів на здій-
снення пасажирських перевезень на 
міських маршрутах загального користу-
вання     № 2 та № 4 в частині зміни вар-
тості проїзду.

3. Оприлюднити дане рішення на 
сайті Боярської міської ради та в газеті 
«Боярка-інформ».

4. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на заступника місько-
го голови В. М. Дубовецького. 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА   Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ

РІШЕННЯ    від «______» ______року № 
_____м. Боярка

Аналіз
регуляторного впливу проекту рішення 

виконавчого комітету Боярської міської ради 
«Про встановлення вартості проїзду на 

міських маршрутах 
загального користування м. Боярка № 2 

та № 4 у розмірі 3 гривні 00 коп.»
1. Визначення та аналіз проблеми, 
на вирішення якої спрямований 
нормативно-правовий акт

Нині виникла потреба підви-
щити вартість проїзду на міських 
маршрутах загального корис-
тування м. Боярка №2, № 4 у 
зв’язку із ростом цін на паливо, 
мастильні матеріали та запчасти-
ни для суб’єктів підприємниць-
кої діяльності. Все це призвело до 
збільшення витрат на перевезен-
ня пасажирів. 

Враховуючи вищевикладене, 
перевізник ПП «Агробудтранс» 
звернувся до виконавчого комітету 
Боярської міської ради з проханням 
встановлення вартості проїзду в 
розмірі 3 гривні 00 коп.
2. Цілі та завдання прийняття 
регуляторного акта

Проект регуляторного акта 
спрямований на приведення у 
відповідність тарифу на переве-
зення пасажирів автомобільним 
транспортом до розрахункових 
витрат суб’єктів підприємниць-
кої діяльності, які працюють на 
ринку перевезень.

3. Альтернативні способи досягнення поставленої цілі

Можливі способи 
досягнення цілі

Переваги (недоліки) обраного способу

1. Збереження 
діючого тарифу

Переваги:  
- незмінні витрати громадян на проїзд; 
Недоліки: 

-погіршення обслуговування через велику зношуваність автотранспорту, що призведе до часткової або   
повної зупинки транспорту;  

- зростання невдоволення cеред перевізників через збитковість пасажироперевезень.

2. Перегляд тарифу Переваги: 
 - забезпечення відповідності тарифу економічно обґрунтованим витратам суб’єктів підприємницької     
діяльності;     

- можливість підтримувати в належному технічному стані автотранспортного парку; 
- підвищення якості та безпеки надання послуг автомобільним транспортом; 
Недоліки:
 - незначне збільшення витрат громадян на оплату цієї послуги.

4. Механізм вирішення проблеми
Виконавчий комітет Бояр-

ської міської ради, керуючись 
Законами України «Про місце-
ве самоврядування в Україні», 
«Про засади державної регу-
ляторної політики у сфері гос-
подарської діяльності», «Про 
автомобільний транспорт», 
враховуючи звернення пере-
візника щодо встановлення 
вартості проїзду з економічно 
обґрунтованим витратами та 
проведений аналіз розрахунків 
вартості проїзду, виносить на 
громадське обговорення тариф 

на перевезення пасажирів на 
міських маршрутах загального 
користування м. Боярка № 2, 
№ 4 у розмірі 3,00 грн. Регуля-
торний акт має місцевий харак-
тер впливу.
5. Очікувані результати прийняття акта

Прийняття зазначеного про-
екту рішення забезпечить мож-
ливість покращення якості та 
безпечності транспортних послуг. 
6. Показники результативності акта

Регуляторний акт досягне 
своєї цілі, якщо робота міського 
пасажирського транспорту буде 
якісною, встановлений тариф 

відповідатиме економічно об-
ґрунтованим витратам.
7. Термін дії

Термін дії запропонованого 
регуляторного акта – до при-
йняття наступного регулятор-
ного акта, який залежатиме від 
економічних чинників.
8. Відстеження результативності акта

Відстеження результатив-
ності акта буде здійснюватись 
відповідно до Закону України 
«Про засади державної регуля-
торної політики у сфері госпо-
дарської діяльності».
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Марія Кириленко, керів-
ник інформаційно-аналітичної 
служби Центру, зауважила, що 
вперше захід загальноміського 
рівня було проведено у відкри-
тому режимі із запрошенням 
учасників лише через соціальну 
мережу «Фейсбук». 

Участь у зібранні взяли 
представники влади, духовен-
ства, культурних закладів міста, 
громадські активісти та просто 
небайдужі боярчани. 

Із доповіддю «Заклади куль-
тури м. Боярка та перспективи 
розвитку галузі» виступив за-
ступник міського голови Вале-

рій Дубовецький, змалювавши 
значні досягнення профільних 
установ. Директор Боярського 
будинку культури Тетяна Іванова 
висловила вдячність Боярській 
міській раді за підтримку і розу-
міння господарських проблем. 
Про Боярку буде відзнято новий фільм.

Із презентацією концепції 
документального фільму про 
Боярку виступив керівник сту-
дії «Драйвер» Микола Шошан-
ні. Вже сформовано орієнтовні 
тематичні блоки майбутнього 
фільму. Це «Боярка історична» 
(походження назви; археологіч-
ні пам’ятки). «Боярка творча» 

П Р О  Б О Я Р К У  З Н І М А Т И М У Т Ь  Ф І Л Ь М

(видатні культурні діячі минув-
шини і сьогодення). «Боярка 
релігійна» (огляд храмів та мо-
литовних будинків). «Боярка 
міфологічна» (місцеві леген-
ди та міфи). «Боярка дитяча» 
(огляд закладів, що так чи інак-
ше опікуються дітьми). «Боярка 
майбутнього» (погляд на розви-
ток Боярки громадських діячів 
та пересічних громадян). 

Чекаємо на допомогу бояр-
чан у визначенні маршруту для 
знімальної групи (пам’ятні місця, 
будинки, де проживали видатні 
особистості, історичні пам’ятки 
та пам’ятки  архітектури, храми, 

19 лютого в Києво-Святошинському ЦСПР відбувся круглий стіл «Сучасне обличчя Боярки. Гуманітар-
ний аспект». Директор Центру Ангеліна Лахтадир під час виступу наголосила на важливості саме цього на-
прямку діяльності громадських активістів в існуючих суспільно-політичних умовах. 

затишні куточки природи тощо), 
пошуку легенд, пов’язаних із роз-
витком міста та яскравих хариз-
матичних постатей. 

Спілкування було жвавим і 
конструктивним. Зокрема, Ва-
лентина Коржова порушила 
питання допомоги стареньким. 
Учасники підтримали необ-
хідність привернути загальну 
увагу до цієї болючої і непро-
стої проблеми. Вирішили при-
святити темі окремий захід із 
залученням активістів, волон-
терів, представників релігійних 
громад, але насамперед тих, 
хто має займатися цими пи-
таннями за своїми посадовими 
обов’язками. 
Інформаційно-аналітична служба ЦСПР

Нинішній супротивник 
України – ще не дотягує до ви-
сокого звання «ворог», адже 
таке звання передбачає певну 
повагу до нього. Але знищує  
також усе, чим так недавно пи-
шалася Україна.

Саме такі думки у нас ви-
никли після спілкування з лю-
диною, яка особисто пережила 
полон у терористів.

Начальник ВОС виконкому 
Боярської міської ради Ана-
толій Стороженко та волон-
тер Наталія Долгова завітали з 
Миколою Войновським до ре-
дакції газети «Боярка-інформ». 
Микола буденним голосом роз-
повідав про страшні речі, які 
довелося пережити особисто.

«Ненависті до ворога я не 
відчував. Була ненависть до 
окремих, вкрай агресивно на-
лаштованих людей. Загалом, 
ворога можна поважати за те, 

ПОВЕРНУВСЯ З ПОЛОНУ. СЛАВА БОГУ, ЖИВИЙ

Сучасна війна не така, як в кіно про фашистів. Ті – розмовляли 
геть незнайомою мовою, несли свої незнайомі цінності, знищували 
на своєму шляху усе живе.

що він відстоює якусь ідею. А 
до агресивних людей поваги не-
має. 

На мою думку, війна там – 
справжня. Багато поранених 
і загиблих. Але війна відбува-
ється ще й на інформаційному 
просторі. І тому нам слід дуже 
ретельно ставитися до інфор-
маційного потоку, адже істина 
ховається у деталях. Саме вони 
допомагають зрозуміти, хто во-
рог і як він діє. А діє він дуже під-
ло», – вважає Микола.

Про полон. На думку Миколи, 
у полон наші хлопці потрапля-
ють через відсутність скоорди-
нованих дій між підрозділами та 
інформації щодо шляхів пересу-
вання. Ще одна причина – «не-
достатня військова підготовка 
бійців, щоб протистояти ворогу 
і не потрапити «в котел». Через 
це гинуть люди, багато розбитої 
техніки. 

Незнайома місцевість та во-
роже ставлення жителів, якщо 
йдеться про окуповані терито-
рії, довершують справу. 

«У нас практично не було 
шансів. Нас взяли в полон 4 січ-
ня 2015 року близько 11 години 
ранку під час руху по трасі Ма-
ріуполь-Донецьк, заблокував-
ши машину ГАЗ-66 з усіх боків.  

Кинули на сніг, зв’язали 
руки і почалась перша психоло-
гічна обробка.

Я страху не відчував. Не було 
різниці: застрелять чи ні. Пізні-
ше, коли почали «обробляти» 
та нагнітати обстановку, тоді 
почав з’являтися якийсь страх, 
бо залякували, принижували, 
били».

Полонених спочатку тримали 
в якомусь підвалі. Били палиця-
ми, зав’язували очі, погрожува-
ли вбити або скалічити. Допити 
стали черговим випробуванням 
стійкості та витривалості. Хлопці 
трималися добре – говорили мало.

«Основна мета терористів – 

отримати інформацію, прини-
зити. Мені допомагала хороша 
фізична підготовка, а заняття 
боротьбою знизили чутливість 
до ударів.

Згодом нас перевезли до 
Донецької СБ і розв’язали очі. 
Люди, які оточували полонених, 
були більш адекватними і не та-
кими агресивними. При першій 
же нагоді я скористався телефо-
ном якогось з охоронців і спо-
вістив сестрі, що перебуваю в 
полоні. Батьки досить довго не 
знали про мою долю. 

Полонених утримували в 
кімнаті, де стояли металеві 

шестиярусні стелажі для доку-
ментів, де поміщалося загалом 
50 осіб. У сусідніх кімнатах теж 
були хлопці з інших військових 
частин та підрозділів. 

Годували двічі на день: вранці 
та ввечері – залишками їжі, яку 
готували для своїх. Іноді давали 
нормальні супи, хліба вистача-
ло. До туалету водили по графі-
ку – чотири рази на день. Умови 
утримання стерпні. Навіть лікарі 
оглядали поранених. Медики ви-
являли до нас людяність, переда-
вали допомогу від волонтерів».

Миколі важко сказати, з 
ким доводилося мати справу в 
полоні. Озброєні люди без роз-
пізнавальних знаків могли бути 
ополченцями, терористами і 
росіянами.

У полоні він бачив хлопців, 
які сиділи там вже півроку, тож 
мимоволі з’являлися гнітючі 
думки, що не випустять. Три-
мався за рахунок того, що мо-
рально готувався до неординар-
них ситуацій. А ще – не хотів 
бути схожим на ворога. 

Мінські домовленості та 
хоч нестійке й доволі умовне 
перемир’я дали йому з товари-
шами шанс. 

Відчуття звільнення 
з’явилося після зустрічі з волон-
терами по приїзді до Харкова. 
Увага волонтерів до звільнених 
бійців, щире тепло, гостинці, 
слова вдячності за пережите по-
дарували відчуття повернення 
додому: «Щиро дякую усім лю-
дям, які займаються волонтер-
ською діяльністю».

Дома, у Боярці, Миколу 
з нетерпінням чекали мама – 
Людмила Василівна, батько – 
Віктор Мар’янович та сестра 
Вікторія, яка так багато зробила 
для визволення брата з полону.

Довідка
Микола Войновський на-

родився 16 січня 1985 року, на-
вчався у Боярській ЗОШ № 1 та 
Інституті фізкультури. 

Призваний до Збройних 
Сил України у вересні 2014 року 
під час третьої хвилі мобілізації. 
Впродовж двох місяців про-
ходив військову підготовку у 
Гончарівському Чернігівської 

області. Зарахований до зеніт-
но-ракетного взводу другого 
танкового батальйону Першої 
танкової бригади. Військова 
спеціальність – стрілець-зеніт-
ник. З початку листопада слу-
жить поблизу Волновахи. 

Боярчанин Микола Войнов-
ський своє тридцятиріччя зустрів 
у полоні в терористів у Донецьку. 

7 березня 2015 року, 12:00, 
ЦСПР, вул. Хрещатик, 83, 

«ДЕНЬ ВЕСНЯНИХ ПОДАРУНКІВ»
• Ярмарок подарунків від міс-

цевого виробника – підтри-
майте талановитих боярчан і 
придбайте ексклюзивні вироби 
ручної роботи, ціна – від 20 грн.

• Пункт обміну подарунками – 
якщо ви маєте гарненькі 
дрібнички, придатні до по-
дарунку, обміняйте їх на 
щось інше. Зробіть подару-
нок собі чи близьким, не ви-
тративши ні копійки.

• Святковий аукціон – відбу-
деться о 13:30, розігрувати-
муться лоти різної вартості, 
частка від продажу піде на по-
треби сімей учасників АТО.
Реєстрація за тел.:
067-736-54-19, 050-901-69-78 
(Ангеліна Миколаївна)

АНОНС
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Про присвоєння за 2014 рік звання 
лауреата літературно-мистецької премії 
імені Володимира Самійленка Боярської 
міської ради

Відповідно до п. 22, ч. 1, ст. 26              
пп. 7, 8, ст. 32 та п. 13 ст. 44 Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні», рішення Боярської міської ради від 
8 липня 2008 року за № 30/1371 «Про 
затвердження Положення про літератур-
но-мистецьку премію імені Володимира 
Самійленка», з метою збереження та роз-
витку традицій та культурної спадщини 
міста, згідно з поданням директора Бо-
ярського краєзнавчого музею Кравченко 
Л. Ф., голови ГО «Боярське Мистецьке 
Братство» Приймаченка В. Г. та заслуже-
ного журналіста України Харчук Н. Ф., — 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Присвоїти звання лауреата літера-

турно-мистецької премії імені Володи-
мира Самійленка Боярської міської ради 
за 2014 рік боярському громадському 
діячу та члену громадської організації 
«Боярське Мистецьке Братство» Вітюку 
Володимиру Павловичу.

2. Контроль за виконанням цього 
рішення покласти на постійну депутат-
ську комісію з питань духовності, осві-
ти, культури, молоді та спорту, охорони 
здоров’я, материнства та дитинства та 
заступника міського голови В. М. Дубо-
вецького.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА  Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VI СКЛИКАННЯ

чергова 56 сесія
РІШЕННЯ № 56/2612

від 19 лютого 2015 року     м. Боярка

Володимир Вітюк народився 
1941 року у Мінську (Білорусь). 
Здобув 1971 року вищу освіту в 
Київському медичному інституті, 
за фахом — хірург. Трудову діяль-
ність розпочав у селищі Цибулів 
на Черкащині. З 1967 до 1998 
року працював завідувачем хі-
рургічного відділення Березан-
ської лікарні на Київщині. З 1998 
року — у Боярці, хірург вищої кате-
горії Центральної районної лікарні 
Києво-Святошинського району. 

За цей час хірург Вітюк зро-
бив сотні операцій, часто най-
складніших, які повернули 
людям життя. Водночас неоці-
ненною видається участь лікаря 
у культурно-мистецькому житті 

ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА
ЗНАЙОМТЕСЯ: ЛАУРЕАТ ПРЕМІЇ ІМ. ВОЛОДИМИРА САМІЙЛЕНКА

міста, зокрема його діяльність у 
Боярському Мистецькому Брат-
стві, а також як консультанта у 
роботі Боярського краєзнавчого 
музею. Він не тільки ініціює від-
значення тієї чи іншої події, а й 
бере активну участь у її прове-
денні. Виступає як чудовий зна-
вець творчості поетів, письмен-
ників, а також як талановитий 
декламатор творів. Володимир 
Вітюк пише вірші.

Пам’ятним для боярчан став 
ініційований Володимиром Пав-
ловичем літературно-мистецький 
захід у Будинку культури 16 січня 
2015 року, присвячений 80-річчю 
Василя Симоненка. Виконання 
поезії незабутнього письменни-
ка народним артистом України 
Анатолієм Паламаренком, Воло-
димиром Вітюком, а також бояр-
ськими школярами перетворило-
ся на справжнє свято патріотизму 
та любові до України.

Де б не жив і працював хірург 
Володимир Вітюк, він скрізь 
виявляв свою переконливу гро-
мадянську позицію. У Березані 
створив і очолив місцеву органі-
зацію Народного Руху. У Боярці 
був обраний депутатом Бояр-
ської міської ради (1998-2002).

Тема вшанування пам’яті 
Володимира Самійленка, ви-
вчення і популяризація його 
творчості залишається провід-
ною в громадській діяльності 
Володимира Вітюка. 

Про встановлення транспортного по-
датку та затвердження положення «Про 
транспортний податок на території міста 
Боярка»

Керуючись статтею 267 Податкового 
кодексу України від 02 грудня 2010 року 
№ 2755-VI із змінами та доповненнями 
та ст.26 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні» від 21.05.1997 р. 
№ 280-97 ВР (із змінами та доповнення-
ми) та з метою збільшення податкових 
надходжень до місцевого бюджету, —

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Встановити на території м. Боярка 

транспортний податок.
2. Затвердити Положення про тран-

спортний податок на території міста Бо-
ярка (додаток 1).

3. Директору КП «ІА «Боярка-ін-
форм» опублікувати рішення в засобах 
масової інформації та на сайті Боярської 
міської ради.

4. Рішення набуває чинності з 
01.01.2015 р.

5. Контроль за виконанням цього рі-
шення покласти на першого заступника 
міського голови В. А. Скочка.
Міський голова  Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

Чергова 56 сесія
РІШЕННЯ № 56/2606

від 19 лютого 2015 року      м. Боярка

Про дострокове припинення повно-
важень депутата Боярської міської ради 
VI скликання

Розглянувши заяву депутата Бояр-
ської міської ради VI скликання Дараги 
Віри Іванівни про складання нею депу-
татських повноважень, керуючись За-
коном України «Про вибори депутатів 
Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, місцевих рад та сільських, селищ-
них, міських голів», відповідно до пп. 2 
п. 2 ст. 5 Закону України «Про статус де-
путатів місцевих рад» та п. 14 ч. 1 ст. 26 
Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», — 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Достроково припинити повнова-

ження депутата Боярської міської ради 
VI скликання Дараги Віри Іванівни у 
зв’язку з її особистою заявою про скла-
дення нею депутатських повноважень.

2. Контроль за виконанням цього 
рішення покласти на постійну комісію 
з питань регламенту, депутатської ді-
яльності та етики, законності та право-
порядку (голова комісії — Харчук Н. Ф.).
МІСЬКИЙ ГОЛОВА            Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

чергова 56 сесія
РІШЕННЯ № 56/2671

від 19 лютого 2015 року      м. Боярка

Про підтримання Постанови 
Верховної Ради України від 27 січня 
2015 року № 129-VIII 

Враховуючи складну політичну 
ситуацію, що склалася в Україні в 
2014 році, існуючий факт агресії Ро-
сійської Федерації проти України, 
окупації частини її території, а та-
кож з метою підтримки прагнення 
українського народу до збереження 
територіальної цілісності і держав-
ної незалежності, запобігання ство-
ренню небезпечного прецеденту у 
вигляді грубого порушення світо-
вого порядку та системи безпеки, 
розглянувши звернення депутата 
Боярської міської ради VI скликан-
ня Коваленка С. С., звернення ГО 
«Народна Рада Києво-Святошин-
ського району» та керуючись Зако-
ном України «Про статус депутатів 
місцевих рад», відповідно до Закону 
України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», — 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Схвалити та підтримати По-

станову Верховної Ради України від 
27 січня 2015 року № 129-VIII «Про 
Звернення Верховної Ради України 
до Організації Об’єднаних Націй, 
Європейського Парламенту, Пар-
ламентської Асамблеї Ради Європи, 
Парламентської Асамблеї НАТО, 
Парламентської Асамблеї ОБСЄ, 
Парламентської Асамблеї ГУАМ, 
національних парламентів держав 
світу про визнання Російської Фе-
дерації державою-агресором», а 
ДНР та ЛНР — терористичними 
організаціями. 

2. Директору КП «ІА «Боярка-
інформ» оприлюднити дане рішен-
ня в газеті «Боярка-інформ» та на 
сайті Боярської міської ради.

3. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань ре-
гламенту, депутатської діяльності, 
етики, законності та правопорядку 
та на секретаря ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

чергова 56 сесія
РІШЕННЯ № 56/2593

від 19 лютого 2015 року      м. Боярка

З глибоким сумом сповіщаємо 
про смерть від невиліковної хворо-
би депутата Боярської міської ради 
Колеснікова Юрія Анатолійовича.

Юрій Колесніков народився 
5 листопада 1954 року в Боярці. У 
1976 році закінчив Київське вище 
танково-інженерне училище. У 
1987 році – інженерний факультет 
Бронетанкової академії імені Ма-
линовського. З 1972 до 1996 р. слу-
жив у Збройних Силах, займав по-
саду заступника командира дивізії. 
Звільнився з військової служби у 
званні полковник запасу. З 1997 до 
2008 рр. займався підприємниць-
кою діяльністю.

У 2009 р. був обраний першим 
секретарем Києво-Святошинської 
районної організації «Всеукраїн-
ської партії «Діти війни». За списка-
ми цієї партії 2010 року був обраний 
депутатом Боярської міської ради. 

Скромний і стриманий, він ви-
являв принциповість у вирішенні 

Непоправна втрата

болючих проблем Боярки.
Висловлюємо щирі співчуття 

рідним та близьким Юрія Колес-
никова. Вічна йому пам’ять.

Міський голова 
Тарас Добрівський,

Боярська міська рада
 та її виконком

У Боярській ЗОШ № 1 відбу-
лась цікава зустріч із заслуже-
ним артистом України, кобза-
рем, бандуристом та лірником, 
лідером гурту «Хорея Козацька»         
Тарасом Компаніченком. При-
сутні також з цікавістю дізна-
лися про старовинні українські 
музичні інструменти, а також про 
зйомки фільму «Поводир», де він 
зіграв роль кобзаря. 

Старшокласники мали мож-
ливість  подивитися уривки із 
цього фільму та поділитися вра-
женнями від перегляду. 

ЗУСТРІЧ З ТАРАСОМ 
КОМПАНІЧЕНКОМ

Загублений атестат (серія КВ № 16917267) про повну 
середню освіту та додаток до нього № 692019, виданий 

30. 06. 2001 р. ВПУ №3  м. Києва Пасічнику Олександру 
Сергійовичу, вважати не дійсним.

14 лютого Боярський будинок 
культури привітав боярчан свят-
ковою виставою. Дійство під на-
звою «А чи було кохання» за мо-
тивами комедії М. Старицького 
«За двома зайцями» привабило 
глядачів різного віку — зала була 
заповнена вщерть. Ролі викону-
вали як учасники театрального 
гуртка — актори-початківці, так і 
професійні «слуги Мельпомени». 

Щира атмосфера театру, про-
фесійний рівень майстерності 
виконавців та яскраві українські 
костюми — все це створювало 
неповторну атмосферу.

АНШЛАГ НА ПРЕМ’ЄРІ 
У БОЯРСЬКОМУ БУДИНКУ 
КУЛЬТУРИ

Керівник театральної сту-
дії та режисер вистави Тетяна 
Вікулова разом із директором 
Боярського будинку культури 
Тетяною Івановою у вступно-
му слові згадали про непростий 
час для нашої держави. Також 
висловили сподівання, що ця 
прем’єра стане першою серед 
низки інших цікавих проектів.

Отже, можемо констатувати, 
що в Боярці нарешті маємо свій 
справжній народний театр — із 
натхненними акторами і режи-
сером, у якого в запасі багато 
задумів. Із нетерпінням чекає-
мо нових прем’єр.

Ганна Щокань

Кошти на автомобіль УАЗ 
для АТО збирає Олександр     
Літченко. 

Він впродовж 6 років пра-
цював у ГФ «Вовк». З жовтня 
2014 року служить доброволь-
цем у 92 бригаді Збройних Сил 
України у м. Щастя Луганської 
області. Був поранений у пле-
че, проходив лікування у Київ-
ському центральному військо-
вому шпиталі. 

За словами Олександра Ва-
сильовича, нині для бійців цієї 
бригади вкрай потрібно при-
дбати автомобіль, адже вони 
мають 2 безпілотники, які треба 
перевозити. 

«Частину коштів вже вда-
лося зібрати і внести передо-
плату, – розповідає артиле-
рист-розвідник Олександр 
Літченко. – Просимо всіх не-
байдужих долучитися та допо-
могти зібрати решту суми». 

За детальною інформацією 
щодо перерахування коштів 
на придбання автомобіля про-
симо звертатися до волонтера         
Юлії Апостолової за тел.: 
(063) 611-59-15,
(067) 247-56-11. 

92 БРИГАДІ 
ПОТРІБЕН 
АВТОМОБІЛЬ

Нації вмирають не від інфаркту.
Спочатку їм відбирає мову!

Ліна Костенко

23 лютого в рамках відзначення Міжнародного дня рідної мови у 
актовій залі Боярського НВК «Гімназія – ЗОШ І ст.» відбувся Диктант 
гімназійної єдності. У заході взяли участь педагоги та гімназисти. Текст 
був присвячений відомому українському гумористу, новелісту, класи-
кові сатиричної прози ХХ ст., письменникові унікальної популярності – 
Остапу Вишні, якому б 13 листопада 2014 року виповнилося 125 років. 

ДИКТАНТ ГІМНАЗІЙНОЇ ЄДНОСТІ 

Диктант гімназійної єдності – це 
не перевірка знань рідної мови, 
не хизування здобутою високою 
оцінкою чи отриманим пода-
рунком. Це – незабутнє відчуття 

єдності всієї гімназійної родини, 
розуміння того, що ти живеш, 
мислиш і дихаєш в унісон! 

 Учасники Диктанту гімна-
зійної єдності продемонстру-

вали солідарність, вшанували 
рідне слово, та, сподіваємось, 
започаткували нову добру тра-
дицію гімназії! 

ПОДІЇ
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Про внесення змін до рішення сесії 
Боярської міської ради від 21.05.2013 р. 
№33/1525 «Про встановлення мінімаль-
ної вартості місячної оренди 1 кв. м за-
гальної площі нерухомого майна фізичних 
осіб на території Боярської міської ради»

 Відповідно до статті 170 Податково-
го Кодексу України, Постанови Кабінету 
Міністрів України № 1253 від 29.12.2010 
«Про затвердження Методики визначен-
ня мінімальної суми орендного платежу 
за нерухоме майно фізичних осіб», керу-
ючись ст. 26 Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Україні», — 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення сесії Бо-

ярської міської ради від 21.05.2013 року 
№33/1525 та викласти його у наступній 
редакції:

«1. Затвердити Порядок розрахунку 
мінімальної вартості місячної оренди 1 
кв. м загальної площі нерухомого майна 
фізичних осіб територіальної громади м. 
Боярка згідно з додатком 1.

2. Встановити, що мінімальна вар-
тість місячної оренди 1 кв. м загальної 
площі нерухомого майна фізичних осіб 
обчислюється податковими агентами та 
платниками податку на доходи фізичних 
осіб самостійно, виходячи з Порядку роз-
рахунку, затвердженого цим рішенням та 
прогнозного розміру середньорічних по-
казників опосередкованої вартості житла 
для Київської області відповідно до Про-
гнозних середньорічних показників опо-
середкованої вартості спорудження житла 
за регіонами України на відповідний рік.

3. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на першого заступника 
міського голови Скочка В.А.»
МІСЬКИЙ ГОЛОВА ДОБРІВСЬКИЙ Т. Г.

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VI СКЛИКАННЯ

чергова 56 сесія
РІШЕННЯ № 56/2602

від 19 лютого 2015 року      м. Боярка

ДОДАТОК 1
до рішення чергової 56 сесії

VI скликання № 56/2602
від 19 лютого 2015 року

Порядок розрахунку мінімальної 
вартості місячної оренди 1 кв. м загаль-
ної площі нерухомого майна по Бояр-
ській міській раді

Мінімальна вартість місячної орен-
ди 1 кв. м загальної площі нерухомого 
майна фізичних осіб на території м. Бо-
ярка розраховується за формулою:

            Рн
Р = -----------------  х М х Ф х Т

              К х 12
де Р — мінімальна вартість місячної 

оренди 1 кв. м загальної площі нерухомо-
го майна фізичних осіб у гривнях;

Рн — середня вартість 1 кв. м ново-
збудованого житла, визначена для Ки-
ївської області на підставі прогнозних 
середньорічних показників опосеред-
кованої вартості спорудження житла за 
регіонами України,

К — коефіцієнт окупності об’єкта в 
разі надання його в оренду, який складає 
м. Боярка, 50 років.

М — додатковий коефіцієнт, що 
враховує місце розташування об’єкта не-
рухомого майна у разі розміщення його у 

Зоні 1: центральна зона населеного 
пункту (вул. Молодіжна, Білогородська) 

— «2»
Зоні 2: інша територія міста — «1».

Ф — додатковий коефіцієнт, що вра-
ховує вид функціонального використан-
ня об’єкта нерухомого майна у разі вико-
ристання для провадження:

некомерційної діяльності, у тому 
числі для проживання фізичних осіб — 
«1»

виробничої діяльності — «2»
іншої комерційної діяльності — «3».
Т — якісні характеристики об’єкта: 

висота житлового приміщення, внутріш-
нє оснащення, технічний стан, а саме:

ОФІЦІЙНО
Про внесення змін до рішення 7 сесії 

Боярської міської ради VІ скликання  від 
12 квітня 2011 р. № 7/293 «Про затвер-
дження Порядку надання матеріальної до-
помоги виконавчим комітетом Боярської 
міської ради»

Відповідно до п. 1 ст. 34 Закону 
України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», керуючись Законами Укра-
їни «Про державну соціальну допо-
могу малозабезпеченим сім’ям», «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування на випадок безробіття», на-
казом Міністерства праці та соціальної 
політики України від 20.11.2000 р. № 
309 «Про затвердження Порядку надан-
ня матеріальної допомоги по безробіт-
тю, одноразової матеріальної допомоги 
безробітним та непрацездатним особам, 
які перебувають на його утриманні, до-
помоги на поховання у разі смерті без-
робітного або особи, яка перебувала на 
його утриманні», розпорядженням в. о. 
голови Києво-Святошинської районної 
державної адміністрації, Київської об-
ласті від 15 жовтня 2008 р. № 643 «Про 
створення комісії Києво-Святошин-
ської районної державної адміністрації 
з питань надання допомоги жителям 
району», з метою впровадження проце-
дури надання одноразової матеріальної 
допомоги малозабезпеченим категоріям 
жителів м. Боярка, — 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до п. 3.7 розділу ІІІ 

Порядку надання матеріальної допомоги 
виконавчим комітетом Боярської місь-
кої ради, затвердженого рішенням 7 сесії 
Боярської міської ради VІ скликання від 
12 квітня 2011 р. № 7/293, виклавши його 
в наступній редакції:

«3.7. Матеріальна допомога за по-
данням необхідних документів у ви-
няткових випадках може надаватися 
громадянам, які потрапили до складних 
життєвих обставин, проживають у м. Бо-
ярка без реєстрації».

2. Комісії по розгляду питань з на-
дання матеріальної допомоги малозабез-
печеним та незахищеним верствам на-
селення міста в своїй роботі керуватись 
даним рішенням.

3. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на заступника міського 
голови Дубовецького В. М.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА   Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

чергова  56 сесія
РІШЕННЯ №  56/2611 

від 19 лютого 2015 року      м. Боярка

Додаток 
до рішення позачергової 56 сесії 

Боярської міської ради VІ скликання
 від 19.02.2015 року № 56/2605

№ Перелік об’єктів комунальної власнос-
ті м. Боярка, що підлягають передачі в 
оренду за результатами конкурсу

площа Орендар Термін

1. Нежиле приміщення за адресою: м. Бо-
ярка, вул. Гоголя, 52-а

6,8 кв. м. ПП «Га-
лина»

2 роки 11 
міс.

2. Частина димової труби котельні за адре-
сою: м. Боярка, вул. 50 років Жовтня, 15-а

10 кв. м. Т О В 
«ТриМоб»

2 роки 11 
місяців

Про внесення змін до складу постійної 
конкурсної Комісії  по відбору суб’єктів 
оціночної діяльності для здійснення оцінки 
комунального майна м. Боярка. 

Керуючись Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», вра-
ховуючи рішення Боярської міської ради 
№ 18/890 від 06.04.2012 р., з метою забез-
печення належного виконання постійною 
конкурсною Комісїєю по відбору суб’єктів 
оціночної діяльності для здійснення оцін-
ки комунального майна м. Боярка покла-
дених на неї завдань, — 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до складу постійної 

конкурсної Комісії по відбору суб’єктів 
оціночної діяльності для здійснення 
оцінки комунального майна м. Боярка 
(додається). 

2. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на заступника відпо-
відного напрямку. 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА  Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

ДОДАТОК 
до рішення Боярської міської ради 

від 19 лютого 2015 року
№ 56/2609

СКЛАД ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ
по відбору суб’єктів оціночної діяль-

ності для здійснення оцінки комунального 
майна м. Боярка
Голова комісії

Заступник міського голови 
Горін О. Д.

Заступник голови комісії
Зав. фінансово-економічним відділом 

Балуєва О. М.
Секретар комісії
Головний спеціаліст з економічних 

питань 
Петруха О. А.

Члени комісії:
Депутат Боярської міської ради 
Мірзаєв А. Н.
Депутат Боярської міської ради 
Неупокой С. Г.
Депутат Боярської міської ради 
Борецький О. П.
Зав. юридичним відділом 
Маруженко Л. В.
Головний спеціаліст  з житлово-ко-

мунальних питань
 Мазурець В. В.
Представник громадскості
(з правом дорадчого голосу за подан-

ням громадських організацій)

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

чергової 56 сесії 
РІШЕННЯ № 56/2609

від 19 лютого  2015 року     м. Боярка

Про затвердження переліку об’єктів 
комунального майна територіальної гро-
мади м. Боярка, які передаються в оренду 
поза конкурсом

Керуючись п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», ст. 5 Закону України «Про 
оренду державного і комунального май-
на» та відповідно до вимог постанови Ка-
бінету Міністрів України від 27.12.2006 р. 
№ 1846, «Про внесення змін до Мето-
дики розрахунку і порядку використан-
ня плати за оренду державного майна» 
рішенням депутатської комісії з питань 
житлово-комунального господарства, 
енергозбереження, благоустрою міста 
від 03.12.2014 року та рішення Кон-
курсної комісії «Про передачу в оренду 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

чергова 56 сесія
РІШЕННЯ № 56/2607

від 19 лютого 2015 року                                                             м. Боярка

нежитлових приміщень для здійснення 
підприємницької діяльності та надання 
послуг населенню» № 1 від 04.02.2015 
року, — 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити перелік об’єктів кому-

нального майна територіальної громади 
м. Боярка, які передаються в оренду поза 
конкурсом. 

2. Доручити виконавчому комітету 
Боярської міської ради укласти договори 
оренди, відповідно до чинного законо-
давства України.

3. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на профільну постій-
ну депутатську комісію.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ 
Додаток 

до рішення 56 сесії  БМР
VІ скликання

від 19.02.2015 року № 56/2607

Перелік об’єктів комунальної власності м. Боярка, 
що підлягають передачі в оренду поза конкурсом

площа Термін оренди

Нежитлове приміщення за адресою: м. Боярка, 
вул. Шевченка, 82, бібліотека

65 кв. м. 2 роки 11 місяців

Нежитлове приміщення за адресою: м. Боярка, 
вул. Молодіжна, 77, бібліотека

475,2 кв. м 2 роки 11 місяців

Нежитлове приміщення за адресою: м. Боярка, 
Молодіжна, 77, КП «ІА «Боярка-інформ»

25,7 кв. м. 2 роки 11 місяців

Про внесення змін до складу постій-
ної конкурсної Комісії з приватизації май-
на комунальної власності територіальної 
громади м. Боярка

Відповідно до Закону України «Про 
приватизацію невеликих державних під-
приємств (малу приватизацію)», Закону 
України від 13 січня 2012 року № 4336-
VI «Про внесення змін до деяких зако-
нів України з питань приватизації щодо 
реалізації положень Державної програми 
приватизації на 2012-2014 роки», наказу 
Фонду державного майна України від 
02.04.2012 № 439, Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та 
«Положення про порядок організації та 
проведення відчуження майна комуналь-
ної власності територіальної громади м. 
Боярка» від 15.08.2013 р. № 35/1539, — 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до складу конкурс-

ної Комісії з приватизації майна кому-
нальної власності територіальної грома-
ди м. Боярка (додається).

2. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на заступника відпо-
відного нарямку.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ
Додаток 

до рішення позачергової 56 сесії
Боярської міської ради VІ скликання

від 19.02.2015 року № 56/2608
Склад

конкурсної комісії з приватизації май-
на комунальної власності теріторіальної 
громади м. Боярка

Голова комісії:
заступник міського голови 

Горін О. Д.
Заступник голови комісії:
зав. фінансово- економічним відділом 

Балуєва О. М.
Секретар комісії:

головний спеціаліст з економічних питань 
Петруха О. А.

Члени комісії:
зав. юридичним відділом  

Маруженко Л. В.
Спеціаліст І кат. з екомічних питань 

Клєпікова Т. Т.
Депутат Боярської міської ради  

Мірзаєв А. Н.
Депутат Боярської міської ради 

Чмут Є. В.
Депутат Боярської міської ради 

Михальов Є. В.
Депутат Боярської міської ради 

Демидов О. В.
Представник громадскості
(з правом дорадчого голосу за подан-

ням громадських організацій)

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

чергова 56 сесія 
РІШЕННЯ № 56/2608

від 19 лютого 2015  року     м. Боярка

Про відміну рішення № 34/1535 від 
05.07.2013р. «Про затвердження деталь-
ного плану території під будівництво жит-
лово-готельного комплексу із спортивно-
розважальним центром у м. Боярка, вул. Б. 
Хмельницького, 72-б»

Керуючись п. 12 ст. 46 Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в 
Україні», пп. 6 п. 2 ст. 19 Закону України 
«Про статус депутатів місцевих рад» та 
враховуючи прийняту на громадському 
обговоренні, що відбулося 29.11.2014 р. 
Резолюцію щодо недопущення багато-
поверхової житлової забудови в парку                                      
ім. Т. Г. Шевченка (в межах існуючих 
вулиць Б. Хмельницького, Свободи, Мо-
лодіжна, Ленінградська), — 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Відмінити рішення № 34/1535 від 

05.07.2013 р. «Про затвердження деталь-
ного плану території під будівництво 
житлово-готельного комплексу із спор-
тивно-розважальним центром у м. Бояр-
ка, вул. Б. Хмельницького, 72-б».

2. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на постійну депутатську ко-
місію з питань містобудування, архітектури, 
земельних ресурсів та адміністративно-тери-
торіального устрою Боярської міської ради.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

  чергова 56 сесія
РІШЕННЯ № 56/2594

від 19 лютого 2015 року     м. Боярка

Про затвердження переліку об’єктів 
нерухомого майна комунальної власності 
територіальної громади м. Боярка за ре-
зультатами конкурсу

Керуючись п. 14 ст. 69 Бюджетно-
го Кодексу України, ст. 26, 60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 5 Закону України № 768/97-
вр від 23.12.97 р. «Про оренду державно-
го і комунального майна» та відповідно 
до вимог постанови Кабінету Міністрів 
України від 27.12.2006 р. № 1846, «Про 
внесення змін до Методики розрахунку 
і порядку використання плати за оренду 
державного майна» та рішення Конкурс-
ної комісії «Про передачу в оренду нежит-
лових приміщень для здійснення підпри-
ємницької діяльності та надання послуг 
населенню» № 1 від 04.02.2015 року, — 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

чергової 56 сесії
РІШЕННЯ № 56/2605

від 19 лютого 2015 року      м. Боярка

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Передати в оренду об’єкти кому-

нальної власності згідно із переліком, що 
додається, з розміром орендної плати згід-
но з Методикою розрахунку орендної плати 
майна комунальної власності територіаль-
ної громади м. Боярка, затвердженої рі-
шенням Боярської міської ради  № 18/878 
від  06 квітня 2012 року (Додаток 1).  

2. Доручити виконавчому комітету 
Боярської міської ради укласти договори 
оренди комунальної власності терито-
ріальної громади міста Боярка згідно з 
чинним законодавством України.

3. Контроль за виконанням данного 
рішення покласти на профільну постій-
ну депутатську комісію.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА    Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ 

Про відміну рішення 21 сесії Бояр-
ської міської ради № 21/1094 від 14 
червня 2012 року «Про внесення змін до 
рішення 48 сесії Боярської міської ради VІ 
скликання від 04.06.2010 року № 48/2728 
«Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в дов-
гострокову оренду терміном на 49 років під 
розміщення спортивно-готельного комп-
лексу в м. Боярка, вул. Б. Хмельницького, 
72-б, ТОВ «Києво-Святошинськмехбуд»

Керуючись п. 12 ст. 46 Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в 
Україні», пп. 6 п. 2 ст. 19 Закону України 
«Про статус депутатів місцевих рад» та 
враховуючи прийняту на громадському 
обговоренні, що відбулося 29.11.2014 р. 
Резолюцію щодо недопущення багато-
поверхової житлової забудови в парку ім. 
Т. Г. Шевченка (в межах існуючих вулиць 
Б. Хмельницького, Свободи, Молодіжна, 
Ленінградська), — 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Відмінити рішення 21 сесії Бояр-

ської міської ради № 21/1094 від 14 черв-
ня 2012 року «Про внесення змін до рі-
шення 48 сесії Боярської міської ради V 
скликання від 04.06.2010 року № 48/2728 
«Про затвердження проекту із земле-
устрою щодо відведення земельної ді-
лянки в довгострокову оренду терміном 
на 49 років під розміщення спортивно-
готельного комплексу в м. Боярка, вул. 
Б. Хмельницького, 72-б, ТОВ «Києво--
Святошинськмехбуд».

2. ТОВ «Києво-Святошинськмех-
буд» використовувати земельну ділянку 
за адресою: м. Боярка, вул. Б. Хмель-
ницького, 72-б під розміщення спор-
тивно-готельного комплексу, відповідно 
до рішення № 48/2728 від 04.06.2010 р. 
«Про затвердження проекту із землеу-
строю щодо відведення земельної ді-
лянки в довгострокову оренду терміном 
на 49 років під розміщення спортивно-
готельного комплексу в м. Боярка, вул. 
Б. Хмельницького, 72-б, ТОВ «Києво--
Святошинськмехбуд».

3. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на постійну депутат-
ську комісію з питань містобудування, 
архітектури, земельних ресурсів та ад-
міністративно-територіального устрою 
Боярської міської ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА  Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

  чергова 56 сесія
РІШЕННЯ № 56/2595 

від 19 лютого 2015 року   м. Боярка

Про відміну рішення сесії Боярської 
міської ради № 41/1894 від 24.01.2014 
року «Про збір за провадження деяких ви-
дів підприємницької діяльності»

У зв’язку зі змінами в бюджетному та 
податковому законодавстві України, від-
повідно до ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ста-
тей 10, 12, розділів, XII, XIV Податкового 
кодексу України, —

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Визнати таким, що втратило чин-

ність, рішення Боярської міської ради 
від 24.01.2014 року № 41/1894 «Про збір 
за провадження деяких видів підприєм-
ницької діяльності».

2. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на першого заступ-
ника міського голови В. А. Скочка.

5. Рішення набуває чинності з 
01.01.2015 р.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т. Г.ДОБРІВСЬКИЙ 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

Чергова 56 сесія 
РІШЕННЯ № 56/2604

від 19 лютого 2015 року       м.Боярка

Про особливості справляння єдиного 
податку суб’єктами господарювання, які 
застосовують спрощену систему оподат-
кування, обліку та звітності на території 
міста Боярка

Керуючись статтею 267 Податкового 
кодексу України від 2 грудня 2010 року 
№ 2755-VI із змінами та доповненнями 
та ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» від 21.05.1997 
р. № 280-97 ВР (із змінами та доповне-
ннями) та з метою залучення податкових 
надходжень до місцевого бюджету, —

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Встановити на території м. Боярка 

єдиний податок.
2. Затвердити Положення про осо-

бливості справляння єдиного податку 
суб’єктами господарювання, які засто-
совують спрощену систему оподаткуван-
ня, обліку та звітності на території міста 
Боярка (додаток 1).

3. Директору КП «ІА «Боярка-ін-
форм» опублікувати рішення в засобах 
масової інформації та на офіційному сайті 
Боярської міської ради.

4. Рішення набуває чинності з 
01.01.2015 р.

5. Контроль за виконанням цього рі-
шення покласти на першого заступника 
міського голови В. А. Скочка.
Міський голова  Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

Чергова  56 сесія
РІШЕННЯ №56/2599 

від 19 лютого 2015 року      м. Боярка

Про встановлення ставки акцизного 
податку в частині реалізації суб’єктами гос-
подарювання роздрібної торгівлі підакциз-
ними товарами на території міста Боярка

У зв’язку з прийняттям Закону Укра-
їни «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких законодавчих 
актів України щодо податкової реформи» 
в частині встановлення ставки акцизно-
го податку з реалізації суб’єктами госпо-
дарювання роздрібної торгівлі підакциз-
них товарів, відповідно до пп. 213.1.9 п. 
213.1 ст. 213, пп. 215.3.10 п. 215.3 ст. 215 
Податкового кодексу України, керую-
чись ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», — 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Встановити ставку акцизного по-

датку з реалізації суб’єктами господарю-
вання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів (алкогольних напоїв, пива, тю-
тюнових виробів, тютюну та промисло-
вих замінників тютюну, нафтопродуктів, 
скрапленого газу, речовин, що викорис-
товуються як компоненти моторних па-
лив, палива моторного альтернативного) 
у відсотках від вартості (з податком на 
додану вартість) у розмірі 5 відсотків.

2. Рішення набуває чинності з 
01.01.2015 р.

3. Директору КП «ІА «Боярка-ін-
форм» опублікувати рішення в засобах 
масової інформації та на сайті Боярської 
міської ради.

4. Контроль за виконанням рішення 
покласти на першого заступника місько-
го голови В. А. Скочка
МІСЬКИЙ ГОЛОВА  Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

Чергова 56 сесія
РІШЕННЯ № 56/2601

від 19 лютого 2015 року      м. Боярка

Про встановлення податку на нерухо-
ме майно, відмінне від земельної ділянки, 
та затвердження положення Про податок 
на нерухоме майно,  відмінне від земель-
ної ділянки на території міста Боярка

Керуючись пп. 266.5.1 п. 266.5 ст. 
266 Податкового кодексу України від 02 
грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та 
доповненнями та ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» 
від 21.05.1997 р. № 280-97 ВР (із змінами 
та доповненнями) та з метою збільшення 
надходжень коштів по податку на нерухо-
ме майно, відмінне від земельної ділянки, 
до місцевого бюджету, — 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Встановити на території м. Бояр-

ка місцевий податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки.

2. Затвердити Положення про по-
даток на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки на території міста 
Боярка (додаток 1 читайте на офіцій-
ному сайті Боярської міської ради www.
boyarka-inform.com).

3. Провести роз’яснювальну роботу 
серед платників податку  юридичних 
осіб щодо самостійного обчислення сум 
зазначеного податку станом на 1 січня 
звітного року і до 20 лютого цього ж року 
подання до ДПІ за місцезнаходженням 
об’єкта/об’єктів оподаткування деклара-
цію за формою, встановленою у порядку, 
передбаченому статтею 46 Податкового 
Кодексу України, з розбивкою річної 
суми рівними частками поквартально.

4. Рішення набуває чинності з 
01.01.2015 р.

5. Контроль за виконанням цього рі-
шення покласти на першого заступника 
міського голови В. А. Скочка.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА  Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

чергова 56 сесія
РІШЕННЯ № 56/2603

від 19 лютого 2015 року      м. Боярка
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Про затвердження звіту про виконан-
ня міського бюджету за 2014 рік.

Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26, пп. 4 п. 
а) ст. 28 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», у відповідності 
з Бюджетним Кодексом України, по-
становами Кабінету Міністрів України 
від 28.02.02 р. № 228 «Про затвердження 
порядку складання, розгляду, затвер-
дження та основних вимог до виконання 
кошторисів бюджетних установ» (зі змі-
нами), заслухавши інформацію про ви-
конання міського бюджету за 2014 рік, та 
враховуючи висновок постійної депутат-
ської комісії з питань фінансів, бюджету, 
соціально-економічного розвитку, зо-
внішньоекономічних зв’язків, — 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VI СКЛИКАННЯ

Чергова 56 сесія
РІШЕННЯ № 56/2598

від 19 лютого 2015 року                                                                   м. Боярка

ДОХОДИ
Доходи загального фонду міського 

бюджету, які формуються за рахунок 
власних і закріплених загальнодержав-
них податків і зборів, виконані у сумі 
40 139,0 тис. грн., що становить 99,6 % 
до планових показників у 2014 році (39 
745,6 грн., (в т. ч. субвенція з держбю-
джету — 335,9 тис. грн. у 2013 році за від-
повідний період).

Найбільшим джерелом формування 
власних та закріплених доходів міського 
бюджету є податок на доходи фізичних осіб, 
на долю якого припадає 102,9 % доходів за-
гального фонду. Надходження цього подат-
ку за звітний період склали 33 929,9 тис. грн. 
(за 2013 рік надійшло 32 815,5 тис. грн.).

Вагомим джерелом наповнення 
міського бюджету є податок на доходи 
фізичних осіб, що сплачуються подат-
ковими агентами, із доходів платника 
податку у вигляді заробітної плати, який 
складає 31 637,7 грн. при плані 31 009,5 
грн. (надійшло 30 853,0 у 2013 році).

Плати за землю надійшло 4 581,8 тис. 
грн., 85,1 % до запланованих 5 383,0 тис. 
грн. у 2014 році (надійшло 4 525,7 тис. грн. 
за 2013 рік).

За 2014 рік міським бюджетом отри-
мано від місцевих податків і зборів 188,7 
тис. грн. при плані 208,0 тис. грн. (роз-
дрібна торгівля, оптова торгівля, ресто-
ранне господарство, придбання коротко-
термінового патенту), виконання — 90,7 
%, (за 2013 рік надійшло 210,4 тис. грн.) 

Неподаткові надходження за звіт-
ний період отримані в сумі 907,7 тис. грн. 
(надійшло 1 397,3 тис. грн. за 2013 рік). 

Надходження від державного мита, 
сплаченого за оформлення документів на 
спадщину та дарування, становить 146,1 тис. 
грн. при плані 120,0 грн. (надійшло 129,8 
тис. грн. за відповідний період 2013 року). 

Із 15 382,8 тис. грн. доходів спеці-
ального фонду в 2014 році податкові 
надходження до спеціального фонду ста-
новлять 13 230,3 тис. грн., в тому числі 
бюджет розвитку м. Боярка — 11 945,9 
тис. грн., субвенції з районного бюджету 
на будівництво, реконструкцію та утри-
мання вулиць і доріг комунальної влас-
ності надійшло 932,1 тис. грн.

Надійшло 225,1 тис. грн. від податку 
з власників транспортних засобів, збору 
за першу реєстрацію та торгівельну діяль-
ність нафтопродуктами на автозаправних 
станціях, екологічного податку надійшло 
104,1 тис. грн, Неподаткові надходження 
(власні надходження) до спец. фонду ста-
новлять 2 152,6 тис. грн.

До цільового фонду за 2014 рік ко-
шти не надходили.

Всього доходи міського бюджету за 
2014 рік становлять 55 521,8 тис. грн. 

ВИДАТКИ
Видатки загального фонду міського 

бюджету у 2014 році склали 40 834,7 тис. грн. 
Вагому частку видатків міського бю-

джету становлять витрати на утримання ДНЗ 
міста — 18 771,7 тис. грн. Це становить 46,0 
% від всієї суми видатків загального фонду, 
або 60,0 % від суми видатків загального фон-
ду, без врахування вилучень до районного 
бюджету. Із загальної суми фінансування на 
виплату заробітної плати було направлено 
13 074,9 тис. грн., на оплату енергоносіїв та 
комунальних послуг — 2 273,9 тис. грн. та 
харчування — 3 007,7 тис. грн. 

Наступну найбільшу частку видатків місь-
кого бюджету становлять витрати 23,4 % від суми 
видатків загального фонду — кошти, що переда-
ються до районного бюджету — 9 540,9 тис. грн.

міського бюджет за 2014 рік по доходах у 
сумі 55 521,8 тис. грн., а саме: загальний 
фонд — 40 139,0 тис. грн., спеціальний 
фонд — 15 382,8  тис. грн., у т. ч.:

• бюджет розвитку м. Боярка — 11 
645,9 тис. грн.,

• субвенції з держбюджету на ремонт 
та утримання доріг — 932,1 тис. грн.

• по видатках у сумі 52 759,1 тис. грн., 
у тому числі загальний фонд — 40 834,7 
тис. грн. та спеціальний фонд — 11 924,4 
тис. грн., у т.ч. бюджет розвитку — 8 
649,2 тис. грн.

2. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на постійну депутат-
ську комісію з питань фінансів, бюджету, 
соціально-економічного розвитку, зо-
внішньоекономічних зв’язків.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА         Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

На утримання НВО за звітний пері-
од витрачено 822,2 тис. грн.

Видатки на утримання органів са-
моврядування в 2014 році склали 5 138,7 
тис. грн. Оплата праці працівників орга-
нів місцевого самоврядування становила 
4 509,2 тис. грн. Витрати на комунальні 
послуги — 235,4 тис. грн.

Видатки по утриманню Будинку куль-
тури становлять — 1 001,7 тис. грн.

Видатки на утримання бібліотек ста-
новлять — 518,5 тис. грн.

На  благоустрій міста витрачено 3 
827,4 тис. грн. 

На виконання програми розвитку 
культури — 106,00 тис. грн.

Видатки спеціального фонду 
міського бюджету в 2014 році станов-
лять 11 924,4 тис. грн., з них:

1 941,8 тис.грн. — харчування дітей у ДНЗ
8 649,2 тис. грн. — видатки по бю-

джету розвитку, а саме:
111,1 тис. грн. — видатки на капре-

монт РАГСу
633,0 тис. грн. — придбання обладнан-

ня та капремонт приміщень ДНЗ 
822, 5 тис. грн. — капітальні транс-

ферти КП «БГВУЖКГ» на капітальний 
ремонт житлового фонду (капітальний 
ремонт даху будинку по вул. Білогород-
ській, 25, по вул. Калініна, 50, по вул. Бі-
логородська, 134-а, капітальний ремонт 
ліфтів по вул. Маяковського 2, по вул. 
Лінійній, по вул. Білогородська, 27.

716,2 тис. грн. — капітальні транс-
ферти КП «БГВУЖКГ» на капітальний 
ремонт теплогосподарства, а саме: ка-
пітальний ремонт котельні «Кос-
мос» — 310,5 тис. грн., придбання те-
плолічильника з монтажем на котельню 
«Космос» — 119,0 тис. грн., придбання 
витокошукача для тепломереж — 59,6 тис. 
грн.; капітальний ремонт тепломережі по 
вул. Білогородській, 43 — 127,3 тис. грн., 
по вул. Гоголя — 99,8 тис. грн.; 

73,9 тис. грн. — капітальні транс-
ферти КП «БГВУЖКГ» на виготовлен-
ня проектно-кошторисної документації 
по дорогах, а саме: вул. Молодіжна, вул. 
Жовтнева — 75,1 тис. грн., вул. Хреща-
тик — 55,2 тис грн., вул. Молодіжна (вла-
штування тротуару)– 20,6 тис. грн., вул. 
Шевченка — 147,2 тис. грн., вул. Садо-
ва — 37,2 тис. грн.; 

338,7 тис. грн. — капітальні транс-
ферти КП «БГВУЖКГ»  на реконструк-
цію вул. Лінійної; 

464,4 тис. грн. — капітальні транс-
ферти КП «БГВУЖКГ» на придбання 
сміттєвоза для потреб міста;

219,3 тис. грн. — роботи по виготов-
ленню генплану міста; 

1 907,2 тис. грн. — капітальні транс-
ферти КП «Боярка-Водоканал» для при-
дбання обладнання та диспетчеризацію 
скважин міста; 

624,7 тис. грн. — поповнення статут-
них фондів комунальних підприємств; 

997,8 тис. грн. — субвенція з місь-
кого бюджету до районного на добудову 
приміщення Боярської ЗОШ №1, ка-
премонт баскетбольного майданчика біля 
БНВК «Гімназія — ЗОШ І ст.», придбання 
вентобладнання для підвального при-
міщення БНВК «Гімназія — ЗОШ І ст.», 
капремонт санвузлів початкової школи 
Боярської ЗОШ № 5. 

Таким чином, видатки міського бюджету в 
2014 році склали 52 759,1 тис. грн.

Зав. фінансово-економічним відділом
О. М. Балуєва

ДОДАТОК 1
до рішення сесії Боярської міської ради 

VІ скликання від 19 лютого 2015 року

Про внесення змін до рішення по-
зачергової 54 сесії  Боярської міської 
ради VI скликання від 06.01.2015 року № 
54/2578 «Про затвердження міського бю-
джету на 2015рік»

Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Бюджетним кодексом Укра-
їни, рішенням Боярської міської ради VI 
скликання від 06.01.2015 року № 54/2578 
року «Про затвердження міського бю-
джету на 2015 рік», — 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до функціональної 

та економічної структури видатків за-
гального фонду міського бюджету з вне-
сенням відповідних змін до річного та 
помісячного розписів бюджету в межах 
планових асигнувань:

1.1. 
По КФК 110204 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

чергова 56 сесія
РІШЕННЯ № 56/2596

від 19 лютого 2015 року    м. Боярка

по КЕКВ 2273 зменшити асигнуван-
ня у лютому на 1000,00 грн.

по КЕКВ 2800 збільшити асигнуван-
ня у лютому на 1000,00 грн.

по КФК 070101
по КЕКВ 2111 зменшити асигнуван-

ня у лютому на 150 000,00 грн., у березні 
на 40 000,00 грн., збільшити асигнуван-
ня у квітні на 190 000,00 грн.

по КЕКВ 2274 зменшити асигну-
вання у квітні на 200 000,00 грн., збіль-
шити асигнування у лютому на 147 
900,00 грн., у березні на 50 000,00 грн.

по КЕКВ 2120 зменшити асигнуван-
ня у лютому на 10 800,00 грн., у березні на 
10 000,00 грн., збільшити асигнування у 
квітні на 20 800,00 грн. 

по КЕКВ 2273 зменшити асигнуван-
ня у квітні на 10 800,00 грн., збільшити 
асигнування у лютому на 12 900,00 грн. 

по КФК 240604
по КЕКВ 2240 зменшити асигнуван-

ня на 100 100,00 грн.
по КФК 100203
по КЕКВ 2610 збільшити асигнуван-

ня на 100 100,00 грн.
1.2. Визначити розпорядником (отри-

мувачем) бюджетних призначень по КФК 
130112 по загальному фонду міського бю-
джету на суму 230 000,0 грн. КЗ «Боярська 
міська ДЮСШ», у зв’язку з чим внести на-
ступні зміни до кошторису, а саме:

по КФК 130112  
зменшити асигнування по КЕКВ 

2210 на 43000,00 грн., по КЕКВ 2282 на 
210 000,00 грн.,

збільшити асигнування по КЕКВ 
2610 на 253 000,0 грн.

2. Внести зміни до функціональної 
та економічної структури видатків спеці-
ального фонду міського бюджету (бюджет 
розвитку) за рахунок залишку коштів 
на початок 2015 року на суму 7 141 254, 
00грн. відповідно до додатку (Додаток 1). 

3. Внести відповідні зміни до додат-
ків 3, 6, 7 «Рішення про затвердження 
міського бюджету на 2015 рік».

4. Відмінити рішення позачер-
гової сесії Боярської міської ради від 
06.01.2015 року № 54/2579.

5. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на першого заступни-
ка міського голови В. А. Скочка.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА       Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Додаток 1
                                                                                                                                            до рішення чергової 56 сесії

                                                                                                                                        №56/2596 від 19.02.2015р.
Розподіл видатків спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) на 2015 рік за рахунок залишку коштів бюджету               

розвитку  на початок 2015 року

№ 
п/п

Стаття видатків Сума (грн.)

1. Кап. ремонт приміщень, що знаходяться на балансі органів місцевого самоврядування 260 000,00

2. Капітальні трансферти КП «БГВУЖКГ» на придбання сміттєвоза ГАЗ 850 000,00

3. Капітальні трансферти КП «БГВУЖКГ» на придбання автомобіля «Ланос» (Пікап) 220 000,00

4. Капітальні трансферти КП «БГВУЖКГ» на придбання зменшувача ходу на трактор 26 000,00

5. Капітальні трансферти КП «БГВУЖКГ» на придбання лафету для віброкатка 65 000,00

6. Капітальні трансферти КП «БГВУЖКГ» на капітальний ремонт ліфтів (Лінійна, 28, п. 1, Молодіжна, 69, 
Гоголя, 78, Волгоградська, 20 та інш.)

443 345,00

7. Капітальні трансферти КП «БГВУЖКГ» на капітальний ремонт покрівлі (вул. Пушкіна, 2/73, вул. Гоголя, 78, 
вул. Волгоградська, 20, вул. Ворошилова, 23, 26)

843 941,00

8. Капітальні трансферти КП «БГВУЖКГ» на капітальний ремонт каналіз. сист. (вул. Молодіжна ,77) 122 000,00

9. Капітальні трансферти КП «БГВУЖКГ» на капітальний ремонт внутрішньобудинкових ел/мереж 
(вул. Білогородська, 23 та 25)

50 000,00

10. Капітальні трансферти КП «БГВУЖКГ» на капітальний ремонт тепломережі (вул. Білогородська, 27) 196 000,00

11. Капітальні трансферти КП «БГВУЖКГ» на придбання насосів підкачки теплоносія для котелень 22 000,00

12. Капітальні трансферти КП «БГВУЖКГ» на придбання світлодіодних ліхтарів для вуличного освітлення міста 50 000,00

13. Капітальні трансферти КП «БГВУЖКГ» на придбання багаторічних зелених насаджень (вул. Лінійна) 80 000,00

14. Капітальні трансферти КП «БГВУЖКГ» на придбання насосів для фонтанів, розташованих на території міста 5 000,00

15. Капітальні трансферти КП «БГВУЖКГ» на придбання з монтажем дитячих майданчиків (Білогородська, 51, 
вул. Молодіжна)

150 000,00

16. Капітальні трансферти КП «БГВУЖКГ» на капітальний ремонт контейнерних майданчиків 200 000,00

17. Капітальні трансферти КП «БГВУЖКГ» на придбання контейнерів для сміття 50 000,00

18. Поповнення статутного фонду КП «БГВУЖКГ», сформованого раніше (придбання тримерів — 15000,0, 
придбання ножа на екскаваторний ківш — 7000,0, придбання вузлів та агрегатів для ліфтового господар-
ства — 160000,0 )

182 000,00

19. Капітальні трансферти КП «БГВУЖКГ» на виготовлення проект. док. по реконструкц. вул. Шевченка 
(378347,00 грн.), на реконстр. дороги по вул. Шевченка (часткове/водовідвід) (200000,00 грн.)

578 347,00

20. Капітальні трансферти КП «БГВУЖКГ» на реконстр. дороги по вул. Молодіжній (улаштування тротуару) 538 136,00

21. Капітальні трансферти КП «БГВУЖКГ» на реконстр. дороги по вул. Молодіжній (влаштування трот., діл. 2) 564 685,00

22. Капітальні трансферти КП «Боярка-Водоканал» на капітальний ремонт двох свердловин по вул. Лисен-
ка, Шевченка

610 000,00

23. Капітальні трансферти КП «Боярка-Водоканал» на будівництво двох резервуарів-накопичувачів питної 
води із встановленням насосних агрегатів для подачі води в водопровідну систему в старій частині міста 
Боярка по вул. Декабристів та вул. Вокзальній

620 000,00

24 Капітальні трансферти КП «Боярка-Водоканал» на придбання лічильників диференційного обліку елек-
троенергії

414 800,00

ВСЬОГО 7 141 254,00

Звіт про виконання бюджету міста Боярка за 2014 рік

Про внесення змін до екологічної про-
грами міста Боярка на 2011-2015 роки, за-
твердженої рішенням Боярської міської ради 
VI скликання від 10.02.2011 року №6/228.

Керуючись Законом України «Про 
охорону навколишнього природного се-
редовища», Водним Кодексом України, 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 17.09.1996 р. № 1147 «Про затверджен-
ня переліку видів діяльності, що належить 
до природоохоронних заходів», відповід-
но до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», роз-
глянувши лист директора КП «Боярка-
Водоканал» від 30.01.2015р. № 54, з метою 
недопущення виникнення екологічної 
катастрофи на об’єктах водовідведення 
міста Боярка та утримання їх в належно-
му стані, — 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до екологічної про-

грами міста Боярка на 2011-2015 роки, 
затвердженої рішенням Боярської місь-
кої ради VI скликання від 10.02.2011 року 
№6/228, а саме: 

розділ 1. Заходи, спрямовані на 
охорону вод та раціональне викорис-
тання водних ресурсів, додатку № 1 до 
рішення сесії Боярської міської ради від 
10.02.2011 р № 6/228 доповнити: Про-
ведення реконструкції очисних споруд 
міста (хлораторної) в сумі 500 тис. грн.   
відповідно до додатку.

2. Контроль за дотриманням даного 
рішення покласти на заступника місько-
го голови за напрямком.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА   Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

чергова 56 сесія
РІШЕННЯ № 56/2610

від 19 лютого 2015 року      м. Боярка

Про підсумки виконання Програми соці-
ально-економічного та культурного розвитку 
міста за 2014 рік та затвердження Програми 
соціально-економічного та культурного роз-
витку міста на 2015рік

Керуючись пп. 22 п. 1 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» та заслухавши інформацію 
про підсумки соціально-економічного і 
культурного розвитку м. Боярка у 2014 
році та «Програму соціально-економіч-
ного і культурного розвитку м. Боярка на 
2015рік», — 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про підсумки соці-

ально-економічного і культурного роз-
витку м. Боярка у 2014 році прийняти до 
відома. (Додаток № 1 читайте на сайті 
www.boyarka-inform.com).

2. Затвердити Програму соціально-
економічного та культурного розвитку 
міста на 2015 рік (Додаток № 2 читайте 
на сайті www.boyarka-inform.com) з вра-
хуванням пропозицій і зауважень, ви-
кладених у висновках постійних депу-
татських комісій міської ради, а також 
висловлених депутатами в ході розгляду 
цього питання на сесії.

3. Контроль за виконання даного рі-
шення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань фінансів, бюджету, со-
ціально-економічного розвитку, зовніш-
ньоекономічних зв’язків та заступників 
міського голови з питань діяльності ви-
конавчих органів влади. 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VI СКЛИКАННЯ

чергова 56 сесія
РІШЕННЯ № 56/2597

від 19 лютого 2015 року     м. Боярка

Про встановлення плати за землю та 
затвердження положення про встанов-
лення плати за землю на території міста 
Боярка

Керуючись Податковим кодексом 
України від 02 грудня 2010 року № 2755-
VI із змінами та доповненнями та ст. 26 
Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» від 21.05.1997 р. № 
280-97 ВР (із змінами та доповненнями) 
та з метою збільшення податкових над-
ходжень до місцевого бюджету, — 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Встановити на території м. Боярка 

плату за землю в складі податку на майно.
2. Затвердити Положення про вста-

новлення плати за землю на території 
міста Боярка (додаток 1 читайте на офі-
ційному сайті Боярської міської ради 
www.boyarka-inform.com).

3. Директору КП «ІА «Боярка-ін-
форм» опублікувати рішення в засобах 
масової інформації та на сайті Боярської 
міської ради.

4. Вважати таким, що втратило 
чинність, рішення Боярської міської 
ради «Про порядок укладення договорів 
оренди та встановлення ставки орендної 
плати за землю в м. Боярка» № 4/1892 від 
24.01.2014 р.

5. Рішення набуває чинності з 
01.01.2015 р.

6. Контроль за виконанням цього рі-
шення покласти на першого заступника 
міського голови В. А. Скочка.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА  Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

чергова  56 сесія
РІШЕННЯ № 56/2600

від 19 лютого 2015 року      м. Боярка

Про розроблення плану зонування те-
риторії міста Боярка

З метою визначення умов та обме-
жень використання території для місто-
будівних потреб у межах визначених зон 
міста Боярка, керуючись ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», ст. 16, ст. 18 Закону Украї-
ни «Про регулювання містобудівної ді-
яльності», ст. 12 Закону України «Про 
основи містобудування», Порядком 
розроблення містобудівної документа-
ції, затвердженим Наказом Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства 
України від 16.11.2011 № 290, — 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Розробити план зонування тери-

торії міста Боярка.
2. Доручити виконавчому комітету 

Боярської міської ради замовити план 
зонування території міста Боярка в 
Українському державному науково-до-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА                        
VІ СКЛИКАННЯ

чергова 56 сесія
РІШЕННЯ № 56/2669

від 19 лютого 2015 року     м. Боярка

слідному інституті проектування міст 
«Діпромісто» імені Ю. М. Білоконя.

3. Передбачити кошти для фінансу-
вання робіт по розробленню плану зону-
вання території міста Боярка за рахунок 
коштів міського бюджету.

4. Доручити виконавчому комітету 
Боярської міської ради укласти договір 
з Українським державним науково-
дослідним інститутом проектування міст 
«Діпромісто» імені Ю. М. Білоконя.

5. Провести громадські слухання 
щодо врахування громадських інтересів 
під час розроблення плану зонування те-
риторії міста Боярка.

6. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на постійну депутат-
ську комісію з питань містобудування, 
архітектури, земельних ресурсів та ад-
міністративно-територіального устрою 
Боярської міської ради.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                  Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

ОФІЦІЙНО
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ГОРОСКОП
ОВЕН

Це вдалий час для нових починань та завершення незакін-
чених справ. Вам потрібно бути сміливішими на службі, іноді 
ваша скромність заважає одержати належне . Час підходить для 
дальніх поїздок або подорожей. Приймайте запрошення — зірки 
обіцяють вам нові враження та отримання позитивних емоцій.

ТЕЛЕЦЬ
Саме цей період найсприятливіший в 2015 році для того, 

щоб розпалити сімейне вогнище. Одиноким Тельцям недовго 
залишилося чекати — ваша доля з’явитися на горизонті. Однак 
будьте пильні: уявний образ не завжди збігається з реальним. 
На роботі очікує стабільність, це саме те, що вам зараз потрібно.   

БЛИЗНЮКИ
Вам потрібно добре попрацювати — ваша цілеспрямова-

ність принесе непогані результати. Ви давно вже на хорошому 
рахунку у вашого начальства, завзяття буде помічено й оцінено 
по заслугах. Але не забувайте і про особисте життя. Зустрічай-
теся частіше з друзями, проводьте час різноманітно і цікаво.  

РАК
Вам варто піклуватися про здоров’я. Будьте уважні з елек-

тро — та побутовими приладами, не перевищуйте швидкість 
руху. На роботі вас чекає звичне завантаження, не відкладайте 
службові справи на потім. Особисте життя також буде відрізня-
тися  постійністю. 

ЛЕВ
Іноді складність ситуації складається з особистого ставлен-

ня до неї. Зорі радять не приймати те, що відбувається, близь-
ко до серця і дивитися на все крізь окуляри об’єктивності. На 
службі вас очікує приємний сюрприз. Якщо вас турбує здоров’я, 
не відкладайте вирішення проблеми на потім.

ДІВА 
Якщо є щось, що ви тримаєте під контролем вже тривалий 

час — ситуація по роботі або в навчанні, то в березні відпустіть 
трохи «віжки» і все владнається без вашої участі. Особисте жит-
тя порадує вас налагодженням стану справ. Займіться активни-
ми видами спорту. 

ТЕРЕЗИ
Час, коли вам особливо щастить. Наступальна стратегія на 

роботі може призвести до отримання премії та просування по 
службі. Якщо ви у пошуку нової роботи, зірки віщують здобут-
тя бажаного. В особистому житті все буде злагоджено і благопо-
лучно. Не бійтеся знайомитися і спілкуватися, і особливу увагу 
зверніть на Водоліїв і Близнюків.

СКОРПІОН
Дотримуйтесь правил звичайної гігієни, стежте за своїм 

харчуванням і приймайте вітаміни у вигляді фруктів і овочів. 
Ймовірні любовні розчарування. Можливо, ви надокучаєте 
партнеру. Зникніть на певний час з його поля зору. На роботі 
обійдеться без серйозних змін.

СТРІЛЕЦЬ
Зараз ви бадьорі та енергійні, і це добре. Адже вам знадо-

биться життєва енергія. На роботі можливе збільшення служ-
бового навантаження без змін в оплаті праці. Не нарікайте, ви-
конуйте роботу на совість і винагорода неодмінно прийде. 

КОЗЕРІГ
Якщо у вас відбуваються постійні сварки і непорозуміння 

з вашим партнером, то березень дуже добре підходить для ви-
рішення цих проблем. Візьміть кілька днів відпустки на роботі, 
якщо ви відчуваєте втому чи депресію. Робіть те, що вам при-
носить задоволення і приносить позитивні емоції.

ВОДОЛІЙ
Період, сприятливий в усіх сферах життя. Піклуйтеся про 

своє здоров’я або зовнішній вигляд. Час підходить для екс-
периментів із зовнішністю, відвідування лікарів, хірургічних 
втручань, початку дієти або спортивних тренувань. Проводьте 
вільний час з людьми, які вас люблять — від них ви отримуєте 
енергію.

РИБИ
Зірки обіцяють вам «бурю» у ваших стосунках. Але ви маєте 

тримати себе в руках і залишатися зібраним. Можливі непри-
ємності з боку ваших друзів. Той, кому ви щиро вірите на ділі 
не такий вже і гідний товариш. Не дайте вибити у вас землю 
з-під ніг.

ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ

Здійснюємо прочистку каналізації всіх видів та         
відкачку вигрібних ям, септиків, автомийок тощо.

Працюємо цілодобово без вихідних.
Для зв’язку: 096-1111-999; 098-333-999-3

Біопрепарат «ВодОграй»
для туалетів та каналізації:

• усуває запах
• видаляє нарости

• перероблює вміст вигрібних ям

На замовлення від 200 грн
доставка безкоштовна

+38-063-944-77-50

8 27 лютого 2015
№4 (262)КАЛЕЙДОСКОП

Щиро вітаю 
дорогих колег — жіночу частину колективу 
Боярської ЗОШ № 3 на чолі з директором 

Стеллою Євгеніївною Михайловою 
з наближенням весни та свята 

8 Березня.
Бажаю вам жіночої чарівності, 

невичерпної енергії, квітучого здоров’я 
та щирої сердечної радості.

З глибокою повагою,
 Марія Давидчик

У зв’язку зі значним здорожчанням вартості паперу та поліграфічних послуг, редакція 
газети попереджає про можливі зміни у графіку виходу газети у друкованому вигляді.

Заздалегідь приносимо вибачення за можливі незручності.

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ ТА ПЕРЕДПЛАТНИКИ ГАЗЕТИ «БОЯРКА-ІНФОРМ»!

Тихої зимової днини в за-
сніженому лісі можна побачити 
прудких комариків, що переліта-
ють з місця на місце. Вони час-
то сідають на бадилля, на гілки 
дерев. Та найлегше їх помітити, 
якщо вони сидять на снігу. 

Комарі на снігу? Нічого див-
ного в цьому немає. Так влашто-
ване їхнє життя. Це — тріхоцери-
ди (лат. Trichoceridae) вилетіли 
шукати собі пару. Живуть вони 

переважно у дуплах дерев. Якщо 
температура повітря вища нуля 
і безвітряно — значить «погода 
сприяє любові», і тріхоцериди бу-
дуть помітні повсюди. Особливо 
багато їх завжди поблизу Йосип-
ського ставу. Можна їх знайти і 
ближче, поблизу старих занедба-
них очисних споруд заводу «Іскра» 
(на краю лісу, відразу за заводом).

Тріхоцериди — мирні істо-
ти, нікого не кусають. Живляться 
трухлявиною дерев, прілою тра-
вою, гнилими грибами, іншим 
подібним непотребом, перетво-
рюючи його на повноцінний білок 
своїх тіл, які залюбки потім спожи-
вають птахи та плазуни. Таким чи-
ном, ці маленькі істоти є важливою 
ланкою у харчових ланцюгах лісу.

Слід зауважити, що на фото 
зображено 2 види комариків. 

Тріхоцериди мають видовжене 
тіло і маленьку голову. А інший 
комарик має товстіше черевце, 
більшу голову і великі круглі очі. 
Який це вид, я поки не знаю. 
Лише помітив, що вони з тріхо-
церидами живуть поруч. І разом 
з ними «ходять на дискотеку».

Віталій Падалка

ЗИМОВА ДИСКОТЕКА КОМАРІВ

АНОНС
4 березня, 18:00,  актова зала Боярської ЗОШ № 3  
МЮЗИКЛ «ЖАННА Д’АРК»
Присвячується всім, хто віддав життя за свободу. За участі команди КВН «Вітаміни». 
Вхід вільний. 
Буде проводитись збір благодійних внесків на АТО.

З ініціативи ГО «Молодь Боярки» 
відбуваються безкоштовні заняття  
більярдним спортом для юних бо-
ярчан від 12 років. Навчання про-
водять: кандидати в майстри спорту 
Станкевич Іван та Духлій В’ячеслав  
у вівторок та четвер з 15:00 до 18:00 
за адресою: Лінійна, 32, більярдний 
клуб «СЕУЛ».

ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ ДЛЯ МОЛОДІ 
Триває набір до групи для без-

коштовного навчання основам                               
веб-програмування. Заняття для 
старшокласників проводитиме                          
тех. директор ТОВ «Максимум-Нет» 
Вадим Алімов.

Довідки за тел.: (096) 985-17-23 
або (063) 849-40-13. 

7 березня,  12:00 
 Боярський будинок культури 
(вул. Шевченка, 82)
КОНЦЕРТ «МАМИНІ РУКИ».

• Експертна оцінка майна 
(будинку, квартири, земельної

ділянки, автомобілів);

• Нормативна грошова оцінка 
земельних ділянок;

• Землевпорядні роботи;
• Послуги БТІ

ТОВ «Лідер Плюс» 
надає послуги:

Замовити послуги нашої компанії Ви можете:
Телефоном: (044) 569-29-56; (096) 923-33-00

 (без вихідних, з 8:00 до 21:00), факсом (044) 569-29-56,
електронною поштою: Liderr-plus@ukr.net.

Надаються безкоштовні консультації

Звертайтеся, ми зробимо усе, щоб зробити 
Вам найбільш вигідну пропозицію!

28 лютого, 15:00 
в актовій залі Боярської гімназії 
(вул. Сєдова, 7) відбудеться 
семінар-практикум 
для фізичних  осіб – підприємців. 
Детально про податкові знижки. 
Тел. для довідок: 
(096) 985-17-23 або (063) 849-40-13. 

10 березня о 12:00 відбудеться мітинг пам’яті Т. Г. Шевченка (вул. Шевченка, 82)


