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Впродовж 18 та 19 лю-
того Боярський міський 
голова Олександр Зарубін 
звітував перед громадою 
за рік своєї роботи на цій 
посаді.

Суботнього ранку в іс-
торичній частині Боярки 
з’явилось багато охочих 
почути міського голову 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА ПРОЗВІТУВАВ 
ЗА РІК СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ

та поставити йому своє 
запитання. Зала місько-
го Будинку культури була 
повна.

Звіт міського голови 
в цілому було сприйнято 
схвально. Олександру За-
рубіну було що сказати 
громаді. Виступ мера су-
проводжувався презента-
цією. Також усі присут-

ні отримали спецвипуск 
міської газети «Боярка-
інформ», цілком присвя-
чений звіту міського го-
лови.

Традиційна частина 
звіту – можливість по-
ставити міському голові 
конкретне запитання – 
тривала досить довго. Від-
чувався живий інтерес жи-
телів історичної частини 
Боярки до життя міста.

Олександр Зарубін 
проявив свою обізна-
ність з усіх важливих для 
міста питань. Зокрема, 
щодо будівництва, роз-
початого біля кладовища 
у кінці Боярки. Тут же це 
запитання було переадре-
совано сільському голо-
ві Тарасівки Володимиру 
Сизону. Відповідь з мо-
більного телефону, ввім-
кненого на гучномовець, 
почули всі присутні: пан 
Сизон запевнив, що бу-
дується не сміттєперероб-
ний завод, а логістичний 
центр. Дуже хочеться ві-
рити, що ці слова відпові-
датимуть дійсності. 

Людей цікавило також 
питання винесення за 
межі міста протитубер-
кульозних диспансерів. 
Міський голова вкотре 
наголосив, що докладе 

максимум зусиль, аби ви-
нести за межі Боярки ці 
лікувальні заклади.

Друга зустріч міського 
голови Олександра За-
рубіна відбулась у примі-
щенні Боярської гімназії. 
Активність жителів Нової 
Боярки була значно ниж-
чою. Прийшли лише ті, у 
кого було власне конкрет-
не питання до міського 
голови. Зокрема, при-
сутніх цікавили питан-
ня: забезпечення житлом 

учасників АТО, результа-
ти перевірки тимчасовою 
контрольною комісією 
Боярської міської ради 
діяльності гуртожитку по 
вул. Молодіжній, 12/2. 
Прозвучало питання 
щодо зруйнованого бу-
динку Кістяківських по 
вул. Хрещатик. 

Під час обох зустрічей 
було презентовано новий 
портал, який значно роз-
ширить можливості жите-
лів спілкуватися з владою.
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У приватному секторі історич-
ної частини м. Боярка з 1 берез-
ня 2017 року змінюється графік 
вивезення твердих побутових 
відходів:
З СУбОТИ – НА П’ЯТНИцю: 

вулиці: Матросова, Фести-
вальна, Агрономічна, Франка, 
Некрасова, Зелена, Декабристів, 
Лікарняна, Загородня, Василь-
ківська, М. Пимоненка (Піонер-
ська), Першотравнева, Горького, 
Артилерійська, Крилова, Амбу-
латорна, Київська, Самійленка, 
Набережна, 1-ша Піщана, 2-га 
Піщана, Польова (від вул. Фран-
ка до вул. Шевченка), Тарасів-
ська (з початку до № 26/28); 

провулки: Зелений, Лі-
карняний, Старий, Замковий 
(Читинський), Криворізький, 
Донбаський, М. Гирявця (Рад-
госпний), П’ятигірський; 

тупіки: Зелений, Іванів-
ський.
З НеДІЛІ – НА ПОНеДІЛОК: 

вулиці: Шевченка, Лисенка, 
Прорізна, Нова, Деснянська, Бу-

даївська, Ягідна, Вишнева, Зоря-
на, Сонячна, Польова, Кібенка,                    
С. Шамрая (Будьонного), Вок-
зальна, Азовська, Січових Стріль-
ців (Пролетарська), Лугова, 
Східна, Кооперативна, М. Гру-
шевського (Жовтнева) (від Київ-
ської до переїзду), Київська (від 
кінця району базару до ставка), 
Тарасівська (з 26/28 до кінця); 

провулки: Байкальський, 
Волинський, Вокзальний, Хар-
ківський, Київський, Базарний.
З чеТВеРГА – НА ВІВТОРОК 
(район ЗОШ № 2 до вул. Хрещатик): 

вулиці: Грушевського (Жов-
тнева), Хрещатик (від переїзду 
до площі), Паркова, Лісна, Но-
вобогданівська, Богданівська, 
Богомазова (Баумана); 

провулки: Білогородський, 
Сосновий, Малий, Житомир-
ський, Санаторний, Лісний, Пар-
ковий, Ткаченка (Жовтневий); 

тупік: Білогородський.
За довідками звертайтесь до 

адміністрації КП «БГВУЖКГ» 
за тел.: 43-144, 40-357. 

СМІТТЯ ВИВОЗИТИМУТЬ 
ЗА НОВИМ ГРАФІКОМ

Від початку роботи відділу 
державної реєстрації, створе-
ного при виконавчому комітеті 
Боярської міської ради, вже було 
здійснено 20 реєстраційних дій 
щодо фізичних осіб – підприєм-
ців: припинення, реєстрація ФОП 
та зміни видів економічної діяль-
ності. Також було здійснено 5 дій 
щодо реєстрації прав власності 
та речових прав.

«Наш відділ працює вже три 
тижні, – розповів начальник 
відділу Олександр Слободюк. 

Багато людей ще не знають 
про створення відділу держав-
ної реєстрації при виконкомі 
Боярської міської ради і тому 
звертаються до реєстраторів в 
інших населених пунктах: до 
Вишневого, Софіївської чи 
Петропавлівської Борщагівок, 
Крюківщини. При цьому люди 
витрачають свій час на черги та 
кошти на проїзд. У Боярці ви-
конати реєстраційні дії можна 
значно швидше і на місці».

Нагадуємо, що відділ держав-
ної реєстрації виконавчого комі-

тету Боярської міської ради пра-
цює за адресою: м. Боярка, вул. 
М. Грушевського, 39, 1 поверх.

Відділ державної реєстрації 
здійснює:

• державну реєстрацію речо-
вих прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень;

• державну реєстрацію юри-
дичних осіб та фізичних осіб-
підприємців.

Графік роботи:
понеділок-четвер:
реєстраційні дії в ЄДР щодо 

юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців;

реєстраційні дії в ДР щодо 
реєстрації речових прав на не-
рухоме майно та їх обтяжень

09:00-12:00 – прийом заяв та 
документів;

15:00-16.00 – видача резуль-
татів;

Середа:
9:00-11:00 – особистий при-

йом громадян начальником від-
ділу;

П’ятниця:
Неприйомний день.
Проведення реєстраційних 

дій державними реєстраторами.
Звертайтеся!

ДеРЖАВНА РеЄСТРАцІЯ У бОЯРцІ
У лютому 2017 року до ава-

рійно-диспетчерської служби 
управляння від мешканців міста 
надійшло заявок: 

• сантехнічні роботи – 115;
• ліфтове господарство – 56;
• вуличне освітлення – 24;
• вивіз ТПВ – 33. 

Працівниками виробничих 
дільниць своєчасно виконані 
роботи з усунення аварійних 
ситуацій, у т. ч. 16 та 20 лютого 
проведено аварійний ремонт 
ділянки магістральних мереж 
централізованого теплопоста-
чання до будинків по вул. Мо-
лодіжній, 76, 72-а; Білогород-
ській, 27.

Дільницею благоустрою:
• проводяться роботи з кро-

нування дерев:
• вул. Є. Коновальця – кро-

новано 5 дерев;
• вул. Шкільна – 1 дерево;
• вул. Білогородська – 7 дерев.

Заплановано роботи з кро-
нування по вул. Хрещатик,                 
П. Сагайдачного, Гоголя;

• вивезено 8 000 м3 ТПВ та не-
габаритного сміття; завершено 
збирання та утилізація ялинок;

• проведена робота із забез-
печення заходів до 26 лютого в 
парку ім. Т. Шевченка «Боярка 
зустрічає весну».

КП «бГВУЖКГ» ПОВІДОМЛЯЄ

Відповідно до Земельного ко-
дексу України та Законів України 
«Про місцеве самоврядування 
в Україні» та «Про державний 
земельний кадастр», до повно-
важень виконавчих органів сіль-
ських, селищних, міських рад у 
галузі земельних відносин на те-
риторії сіл, селищ, міст належать, 
зокрема, надання відомостей з 
Державного земельного кадас-
тру відповідно до закону.

Виконавчим комітетом Бо-
ярської міської ради з метою 
покращення роботи та для зруч-
ності жителів міста отримано 

доступ до Державного земель-
ного кадастру. Таким чином 
отримати витяг з кадастру для 
проведення будь-яких операцій 
із земельною ділянкою (купів-
ля-продаж, дарування, обмін 
тощо) наразі можна у виконав-
чому комітеті Боярської міської 
ради за адресою: м. Боярка, вул. 
Білогородська, 13, каб. 13, при-
йомні дні: середа з 9:00 до 16:00.

Згідно з п. 166 Порядку ве-
дення Державного земельного 
кадастру, який затверджено по-
становою Кабінету Міністрів 
України від 17.10.2012 р. № 1051 
для отримання витягу з Дер-

жавного земельного кадастру 
заявник або уповноважена ним 
особа за дорученням власника 
земельної ділянки або нотарі-
ус під час вчинення правочину 
щодо земельної ділянки подає 
Державному кадастровому реє-
страторові: 

• заяву за формою, згідно з 
додатком № 42; 

• документ, що підтверджує 
оплату послуг з надання ви-
тягу з Державного земельного                      
кадастру; 

• документ, який підтвер-
джує повноваження діяти від 
імені заявника.

ВИТЯГ З ДеРЖАВНОГО ЗеМеЛЬНОГО 
КАДАСТРУ МОЖНА ОТРИМАТИ У бОЯРцІ

У Боярці започатковано місь-
кий мистецький фестиваль імені 
Володимира Самійленка «Україн-
ська піч». Міський голова Олек-
сандр Зарубін підписав відповід-
не розпорядження № 02-14/34 
від 20 лютого 2017 року та за-
твердив Положення.

Створення фестивалю іні-
ціювала ГО «Боярське Мис-
тецьке Братство» з метою 
популяризації творчості Во-
лодимира Самійленка, розви-
тку творчого потенціалу жи-
телів міста, піднесення ролі 
української мови та культури 
у суспільстві. Організатори: 
Боярська міська рада, ГО «Бо-
ярське Мистецьке Братство», 
ГО «Боярське об’єднання му-
зикантів «Адлібітум», Бояр-
ський краєзнавчий музей, КЗ 
«Боярський будинок культу-
ри», ЦТМ «Оберіг».

У рамках фестивалю перед-
бачено проведення конкурсів: 

ЗАПОчАТКОВАНО МИСТецЬКИЙ 
ФеСТИВАЛЬ ІМеНІ ВОЛОДИМИРА САМІЙЛеНКА

літературного, музичного та 
образотворчого мистецтва, а та-
кож творчих зустрічей. 

22 лютого у рамках фести-
валю імені Володимира Самій-
ленка в міському Будинку куль-
тури відбулась перша творча 
зустріч митців та організаторів 
з учнями Боярської ЗОШ № 1.

Заступник міського голови 
Тетяна Кочкова щиро приві-
тала митців та школярів з по-
чатком нової справи. «Наше 
місто має значний мистець-
кий потенціал. Цей фестиваль 
допоможе відкрити нові твор-
чі імена. А Боярка завдяки 
цьому та іншим міським фес-
тивалям може здобути славу 
міста фестивалів», – зазначи-
ла Тетяна Петрівна. 

Директор Боярської ЗОШ 
№ 1 Катерина Мелашенко ви-
словила щиру радість щодо 
такої творчої ініціативи. Адже 
багато дітей та молодих людей 
пишуть поезії та прозові твори, 

малюють та співають. І подібні 
фестивалі допоможуть митцям 
донести свою творчість до ши-
рокого загалу.

Поети Віталій Приймачен-
ко, Аліна Третяк, Валерій Ду-
бовецький, автори-виконавці 
Тетяна Зубкова та Володимир 
Вишняк, співачка Людмила 
Яковенко та художник Анна 
Кшановська-Орлова поділи-
лись з учнями своєю творчіс-
тю. Представник Боярського 
краєзнавчого музею Любов 
Кравченко розповіла про жит-
тєвий і творчий шлях Володи-
мира Самійленка. 

Організатори запрошують 
митців і творчу молодь до участі 
в конкурсах. З положенням про 
Фестиваль ім. В. Самійленка 
«Українська піч» можна ознайо-
митись на сайті Боярської місь-
кої ради www.boyarka-inforn.
com та на сторінці у Фейсбуці 
«Фестиваль імені Володимира 
Самійленка м. Боярка».
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11 лютого у готельно-ресторан-
ному комплексі «Екватор» відбу-
лось громадське обговорення про-
грами соціального, економічного 
та культурного розвитку на 2017 рік, 
у якому взяли участь міський голо-
ва Олександр Зарубін, заступники 
міського голови Тетяна Кочкова та 
Віталій Мазурець, секретар Бояр-
ської міської ради Олексій Скрин-
ник, депутати Боярської міської 
ради, керівники відділів апарату 
виконавчого комітету Боярської 
міської ради та представники 
громадськості. Модератор – за-
ступник голови Всеукраїнського 
громадського об’єднання «Інститут 
Республіка» Олександра Скиба. 

З головною доповіддю вис-
тупив міський голова Олек-
сандр Зарубін. Він зазначив, 
що серед пріоритетних завдань 
нинішньої влади – відновлен-

ня повноцінної роботи двох 
комунальних підприємств міс-
та: КП «Боярка-Водоканал» та 
КП «БГВУЖКГ». «Маємо зараз 
дефіцит і техніки, і людей. Як 
тільки комунальникам вдасться 
повноцінно запрацювати, буде 
вирішено більшість проблем 
міста. Адже ці два підприємства – 
серце і мозок міста». 

Олександр Зарубін наго-
лосив, що до міської ради на-
дійшло багато пропозицій від 
депутатів Боярської міської 
ради, громадських організацій 
та жителів Боярки щодо прог-
рами соціально-економічного 
розвитку на загальну суму май-
же 200 млн. грн., в той час, коли 
бюджет розвитку міста складає 
лише 10 млн. грн. «Безумов-
но, найважливіші пропозиції 
будуть враховані. Але варто 
пам’ятати, що розвиток власно-

го міста залежить від кожного з 
нас», – підсумував Олександр 
Олександрович. 

Міський голова відповів на 
кожне запитання присутніх. 
Жителі цікавились якістю води, 
каналізуванням історичної час-
тини міста, долею соціального 
маршруту № 5, об’єктами соці-
альної інфраструктури міста, а 
також висловлювали занепоко-
єння щодо нез’ясованого будів-
ництва на території між двома 
кладовищами, яка належить до 
меж Тарасівської сільської ради. 

Участь в обговоренні взяли 
також депутати Боярської міської 
ради та представники громади.

Напередодні обговорення 
програми соціально-економічно-
го та культурного розвитку міста в 
приміщенні Боярського будинку 
культури відбулася зустріч жите-
лів історичної частини міста з де-

ОбГОВОРИЛИ ПРОГРАМУ РОЗВИТКУ МІСТА

3 лютого, у третій день наро-
дження ДНЗ «Казка», відбулось 
урочисте відкриття інклюзивної 
групи «Світлячок» для дітей з осо-
бливими освітніми потребами. 
Відкриттю передувала велика 
копітка праця багатьох людей. 
Зокрема керівників Києво-Свято-
шинського району та Боярки. Тож 
присутність на урочистостях голо-
ви Києво-Святошинської район-
ної державної адміністрації Ми-
рослави Смірнової та Боярського 
міського голови Олександра За-
рубіна була цілком логічною.

Як наголосила під час від-
криття групи завідувачка ДНЗ 
«Казка» Галина Косовська, 

шлях до цієї події був тривалим 
і непростим. «Ще під час від-
криття дитсадка, яке відбулось 
три роки тому, до мене зверну-
лись батьки дітей з особливими 
освітніми потребами з прохан-
ням прийняти до дитсадка їх 
дітей, – говорила Галина Во-
лодимирівна. – Цю ідею було 
озвучено на рівні міста та райо-
ну. І головне, що вона знайшла 
підтримку. На ремонт примі-
щення групи було витрачено 
590 тис. грн. з районного бю-
джету. На її наповнення необ-
хідними меблями та інвентарем 
було виділено кошти з міського 
бюджету у сумі 150 тис. грн.».

Під час привітального слова 

голова Києво-Святошинської 
райдержадміністрації Мирос-
лава Смірнова наголосила, що 
район докладає максимум зу-
силь та фінансової підтримки 
на розвиток сфери освіти. «Не-
хай ваше дитинство буде щас-
ливим, а ми зробимо для цього 
все. Створення умов для дітей 
з особливими потребами вима-
гає від влади системної роботи, 
адже після дитячого садка ці 
діти підуть до школи. І їм має 
бути там комфортно».

Користуючись нагодою, 
Боярський міський голова 
Олександр Зарубін подяку-
вав очільникам району Ми-
рославі Смірновій та Вадиму 
Гедульянову за системну під-
тримку, яка надається з боку 
Києво-Святошинської рай-
держадміністрації та районної 
ради. Олександр Олександро-
вич з приємністю вручив іме-
нинникам святковий торт. 

Місію перерізання симво-
лічної стрічки до нової групи 
виконали її господарі – особ-
ливі діти. Нове приміщення 
групи гостям, дітям та їх бать-
кам дуже сподобалось. До дріб-
ниць передбачено всі потреби 
малюків: від шафок для одягу 
до зручних ліжечок. Ігровий ку-
точок – мрія будь-якої дитини. 
Прямо на килимі прокладено 
автомобільні доріжки, якими 

мандрують поки що іграшкові 
машинки. Великі кубики, піра-
мідка, сухий басейн з кульками, 
книжки та іграшки. Все це ді-
твора оцінила вмить.

І доки діти гралися, дорослі 
розмовляли. Зокрема, міський 

ВІДКРИТО ПеРШУ В РАЙОНІ 
ІНКЛюЗИВНУ ГРУПУ ДЛЯ ДОШКІЛЬНЯТ

путатами міської ради, які пред-
ставляють їхні виборчі округи.

Понад дві години трива-
ла відверта розмова виборців з 
депутатами – Зоєю Виборною, 
Тарасом Добрівським, Олексан-
дром Боднюком, Ольгою Роман-
ченко, Олександром Семком.

Боярчани питали у депутатів 
про каналізування, освітлення, 
водовідведення, соціальний 
маршрут, відсутність повно-
цінної зони відпочинку. Та всіх 
присутніх об’єднувало одне ба-
жання – щоб Боярка розвива-
лася гармонійно. 

Ольга Городня

голова Олександр Зарубін по-
просив у Мирослави Смірнової 
підтримати наступний проект – 
відкриття ще однієї нової групи 
у ДНЗ «Казка», адже необхідне 
приміщення є, хоча потребує 
капітального ремонту. Мирос-
лава Михайлівна зауважила, що 

галузі освіти та медицини для 
неї особисто є пріоритетними. 
«Якщо ми не будемо вкладати 
кошти у здоров’я та освіту, то 
згодом усі наші зусилля в інших 
напрямках будуть марними».

23 лютого малята нової ін-

клюзивної групи відсвяткували 
своє перше свято – Масляну. 
Діти, батьки та педагоги разом 
провели Зиму і зустріли Вес-
ну. А святкового настрою усім 
додали домашні смаколики: 
млинці та вареники.
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Про затвердження проектно-
кошторисної документації   «Капі-
тальний ремонт бібліотеки по вул. 
Молодіжна, 77 в м. Боярка» 

Керуючись Законом Украї-
ни «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», – 
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Затвердити проектно-                                      
кошторисну документацію 

бОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОбЛАСТІ

ВИКОНАВчИЙ КОМІТеТ
РІШеННЯ

від 09 лютого 2017 року   № 8/2
м. боярка

«Капітальний ремонт бібліоте-
ки по вул. Молодіжна, 77 у м. 
Боярка», яка розроблена ТОВ 
«ДЕКАС ІНЖИНІРИНГ», від-
повідно до Експертного звіту 
щодо розгляду кошторисної 
частини проектної документа-
ції по Дефектному акту, що був 
розроблений ТОВ «Укрекспер-
тиза в будівництві» № 1673-
4298-16/УЕБ.

2. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови, згід-
но з розподілом функціональ-
них обов’язків.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА             О. О. ЗАРУбІН

Про заборону відстою та збе-
рігання маршрутних транспорт-
них засобів поза спеціальними 
майданчиками

Керуючись ст. 30 та ст. 31 За-
кону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», Пра-
вилами благоустрою території 
м. Боярка, затвердженими рі-

бОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОбЛАСТІ

ВИКОНАВчИЙ КОМІТеТ
РІШеННЯ 

від 09 лютого 2017 року     №6/2
м. боярка

шенням Боярської міської ради 
№ 14/701 від 24.11.2011 р., на 
виконання рішення протоколу 
транспортної комісії з пасажир-
ського перевезення в м. Боярка 
№ 4 від 17.01.2017, – 
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Заборонити перевізникам, 
які здійснюють регулярні пере-
везення автомобільним тран-
спортом на приміських та між-
міських маршрутах загального 
користування сполученням «м. 
Боярка – м. Київ» та в зворот-
ному напрямку, під час здій-
снення перевезень по місту Бо-

Про зменшення накладу газети 
«Боярка-інформ» та погодження місць 
її безоплатного розповсюдження 

Для інформування жите-
лів міста Боярка про діяльність 
міської ради та виконавчого 
комітету, про громадсько-полі-
тичні, культурно-просвітниць-
кі, спортивні та інші вагомі 
події в житті територіальної 

бОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОбЛАСТІ

ВИКОНАВчИЙ КОМІТеТ
РІШеННЯ 

від 09 лютого 2017 року       №6/3
м. боярка

громади міста Боярка, керую-
чись Законами України «Про 
місцеве самоврядування в 
Україні», «Про інформацію», – 
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Погодити КП «ІА «Бояр-
ка-інформ» зменшення накла-
ду газети «Боярка-інформ» з 
5000 до 3000 примірників. 

2. Погодити перелік місць 
безоплатного розповсюдження 
(додається).

3. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови Т. П. 
Кочкову. 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА            О. О. ЗАРУбІН

ПОГОДЖЕНО
рішенням виконкому від 09.02.2017 №6/3

Перелік місць
безкоштовного розповсюдження газети «боярка-інформ» 

по м. боярка у 2017 році

№ п/п Найменування установи Кількість екземплярів
1. Магазин «бояринка» 150
2. Магазин «Житниця» 100
3. Магазин «Віват» 100
4. Магазин «Сонечко» 80
5. Магазин «Теремок» 80
6. Магазин «Смак» 80
7. Магазин «Гуртовня» 100
8. Магазин «Хрещатик» 100
9. Магазин «Явір» (вул. білогородська) 100
10. Магазин «боярка-центр» 150
11. Магазин «едельвейс» 80
12. Магазин, вул. Вокзальна 80
13. Магазин «Мінімаркет», вул. Київська 80
14. Магазин «Горлиця» 100
15. Магазин, перетин вул. Шевченка і 

Комсомольської
50

16. КЗ «будинок культури» 50
17. боярський краєзнавчий музей 30
18. боярська міська рада 800
19. бібліотеки по вул. Молодіжній, 77 50
20. бібліотека, вул. Шевченка, 82 20
21. Редакція газети «боярка-інформ» 100
22. КП «бГВУЖКГ» 100
23. Міська організація інвалідів 20
24. КП «боярка-Водоканал» 100

ярка зберігати свої транспортні 
засоби в межах міста поза спеці-
ально призначеними для цього 
майданчиками, а також органі-
зовувати відстій автобусів.

2. Попередити перевізників 
про відповідальність, що перед-
бачена законодавством Украї-
ни, за невиконання рішень міс-
цевого самоврядування.

3. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови, згід-
но з розподілом функціональ-
них обов’язків.
МІСЬКИЙ  ГОЛОВА           О. О. ЗАРУбІН

Про погодження демонта-
жу на перевезення об’єктів 
Пам’ятний знак «Боярка-БАМ»  
та Пам’ятний знак «Комсомоль-
цям 20-х років» до Комунального                
закладу Сумської обласної ради 
«Державний історико-культурний 
заповідник  у м. Путивлі»

Керуючись Законом Укра-
їни  «Про засудження кому-
ністичного та націонал-со-

бОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОбЛАСТІ

ВИКОНАВчИЙ КОМІТеТ
РІШеННЯ

від 09 лютого 2017 року      №6/6
м. боярка

ціалістичного (нацистського) 
тоталітарного режимів в Укра-
їні», пп. 1 п. а) ст. 32 Закону 
України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», –
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Погодити демонтаж та 
перевезення до Комунального 
закладу Сумської обласної ради 
«Державний історико-культур-
ний заповідник у м. Путивлі» 
наступних об’єктів:

• пам’ятний знак «Боярка-
БАМ» (1983 р.)

• пам’ятний знак «Комсо-
мольцям 20-х років» (1963 р.)

2. Додатково погодити пе-
реміщення вказаних об’єктів з 

відділом культури, національ-
ностей та релігій Києво-Свято-
шинської районної державної 
адміністрації.

3. Витрати на демонтаж 
пам’ятних знаків та їх тран-
спортування покласти (за зго-
дою) на Комунальний заклад 
Сумської обласної ради «Дер-
жавний історико-культурний 
заповідник у м. Путивлі».

4. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови Т. П. 
Кочкову.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА           О. О. ЗАРУбІН

Народний хор ветеранів праці 
та дітей війни «Надія» з 2014 року 
невтомно допомагає армії — жін-
ки плели захисні сітки для наших 
воїнів, передавали виготовлену 
власноруч консервацію, випічку, 
домашні страви, теплі речі. 

Тільки за останні місяці твор-
чий колектив двічі взяв активну 
участь у підготовці та збиранні 
волонтерської допомоги, ініці-
йованої Спілкою жінок Київщи-
ни, для наших бійців з 1 баталь-
йону 72 механізованої бригади, 
що зараз перебуває в Авдіївській               
Промзоні. Сьогодні це одна із 
гарячих точок на фронті – по-
стійні обстріли з боку загарбників, 
зруйновані укриття, лютий холод, 
відсутність води та їжі, електрики, 
ночі без сну. Але у цьому пеклі 
наші бійці міцно стоять і захища-
ють кожного з нас. 

На заклик про допомогу 
одними із перших відгукнули-

ся жінки з хору «Надія», адже 
мужні військові 1-го батальйону                                                                                 
72-ої окремої механізованої 
бригади, які базуються на самі-
сінькій передовій, потребують 
негайного поповнення продо-
вольчих запасів, засобів гігієни, 
ліків та забезпечення усім необ-
хідним. Антоніна Мартинюк 
разом із подругами організува-
ла збіря консервації, продук-
тів, смаколиків та всього необ-
хідного. Жінки з хору «Надія» 
Потапенко Антоніна, Волоши-
на Тетяна, Проценко Світла-
на, СеменоваНаталія, Попо-
ва Лариси, Жолобко Леоніда, 
Мельниченко Марія, Тимуш 
Віра, Погребна Тетяна, Миро-
нюк Надія, Волявська Людми-
ла, Лук’яненко Лідія, Марущак 
Ольга, Зосимова Марія, Карп-
люк Марія, Сухецька Владис-
лава, Волинець Лариса пораду-
вали наших бійців домашніми 
продуктами та ще й пошили 

хлопцям постільну білизну. А 
головне – передали на передову 
материнську молитву, яку влас-
норуч написали на малесеньких 
аркушиках паперу як надійний 
оберіг для кожного воїна.

Війна, на жаль, триває і 
підкидає нові потреби. В пере-
рвах між обстрілами та боями 
хлопці лагодять пошкоджене, 
відновлюють зв’язок та елек-
трику, допомагають цивільним,                 
облаштовують нові позиції. 
В будь-який момент хитке 
перемир’я може вибухнути 
новим загостренням, тож тре-
ба бути готовими до будь-якої                                                                                         
підступності ворога, щоб на-
дати йому потужну відсіч! Вра-
ховуючи ці обставини, роз-
починається черговий збір 
волонтерської допомоги (вул. Б. 
Хмельницького, 98). Підтримає-
мо наших бійців  і будемо разом 
з ними до перемоги над ворогом! 

Наталя Ульянова, волонтер

НА ПеРеДОВУ З «НАДІЄю»

Вітаємо з 70-річчям з Дня народ-
ження учасників народного хору 
«Надія» Леоніду Петрівну Жолобко, 
Марію Пилипівну Мельніченко та 
Ларису Семенівну Волинець.

Бажаємо міцного здоров’я, насна-
ги, мирного неба, любові й ще дов-
го-довго співати та радувати своїм 
співом.

Хай роки ідуть, а чоло не сивіє!
Хай внуки ростуть, а душа молодіє!

Хай співом і щастям наповниться дім!
Здоров’я і щастя бажаємо всім!

Учасники хору «Надія» 

ШАНОВНІ чИТАчІ!
Впродовж останнього часу значно зросла вартість поліграфіч-

них послуг. Таке фінансове навантаження змусило Комунальне 
підприємство «Інформаційне агентство «Боярка-інформ» вдати-
ся до зменшення накладу газети «Боярка-інформ» з 5 тис. до 3 
тис. примірників. Відповідно зменшено і кількість місць для без-
коштовного розповсюдження газети.

Якщо ви бажаєте постійно і гарантовано отримувати газету «Бо-
ярка-інформ», зверніться до найближчого відділення «Укрпошти» 
та передплатіть наше видання. Передплатний індекс: 98573.

Користуючись нагодою, щиро дякуємо нашим відданим чита-
чам за те, що залишаєтесь з нами.

Ганна Коваленко, 
директор КП «ІА «Боярка-інформ»

Детальна інформація на сайті: www.boyarka-inform.com
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Про розроблення детального 
плану території, обмеженої вули-
цями Б. Хмельницького, Незалеж-
ності та Молодіжною в м. Боярка

З метою визначення плану-
вальної організації і функціо-
нального призначення, просто-
рової композиції і параметрів 
забудови та реконструкції квар-
талу, обмеженого вулицями Б. 
Хмельницького, Незалежності та 
Молодіжною в м. Боярка, керую-
чись Законом України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про регулю-
вання містобудівної діяльності», 
Законом України «Про осно-
ви містобудування», Порядком 
розроблення містобудівної до-
кументації, затвердженим Нака-
зом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житло-
во-комунального господарства 
України від 16.11.2011 р. № 290, – 

бОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

чергова 26 сесія
РІШеННЯ № 26/845

від 16 лютого 2017 року   м. боярка

бОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Розробити детальний 

план території, обмеженої ву-
лицями Б. Хмельницького, Не-
залежності та Молодіжною в м. 
Боярка.

2. Доручити виконавчо-
му комітету Боярської міської 
ради визначити проектну ор-
ганізацію, яка буде розробляти 
детальний план території обме-
женої вулицями Б. Хмельниць-
кого, Незалежності та Моло-
діжна в м. Боярка та замовити 
містобудівну документацію.

3. Фінансування з розроб-
лення детального плану тери-
торії буде проведено за рахунок 
коштів міського бюджету.

4. Забезпечити оприлюд-
нення даного рішення в засобах 
масової інформації.

5. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови, згід-
но з розподілом функціональ-
них обов’язків.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА             О.О. ЗАРУбІН

Про розроблення детального 
плану території, обмеженої вулиця-
ми Маяковського, А. Пастернака, 
Шкільною та І. Мазепи в м. Боярка

З метою визначення плану-
вальної організації і функціо-
нального призначення, просто-
рової композиції і параметрів 
забудови та реконструкції квар-
талу, обмеженого вулицями 
Маяковського, А. Пастернака, 
Шкільною та І. Мазепи в м. Бояр-
ка, керуючись Законом України 
«Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про 
регулювання містобудівної діяль-
ності», Законом України «Про 
основи містобудування», Поряд-
ком розроблення містобудівної 
документації, затвердженим На-
казом Міністерства регіонально-
го розвитку, будівництва та жит-
лово-комунального господарства 
України від 16.11.2011 р. № 290, –

бОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

  чергова 26 сесія
 РІШеННЯ № 26/846

від 16 лютого 2017 року    м. боярка

бОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Розробити детальний план 

території, обмеженої вулицями 
Маяковського, А. Пастернака, 
Шкільною та І. Мазепи в м. Боярка.

2. Доручити виконавчо-
му комітету Боярської місь-
кої ради визначити проектну 
організацію, яка буде розро-
бляти детальний план тери-
торії, обмеженої вулицями 
Маяковського, А. Пастерна-
ка, Шкільною та І. Мазепи, та 
замовити містобудівну доку-
ментацію.

3. Фінансування з розро-
блення детального плану тери-
торії буде проведено за рахунок 
коштів міського бюджету.

4. Забезпечити оприлюд-
нення даного рішення в засобах 
масової інформації.

5. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови, згід-
но з розподілом функціональ-
них обов’язків.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА            О.О. ЗАРУбІН

ДОДАТОК 1
до рішення  сесії Боярської 

міської 
ради VІІ скликання від 

16.02.2017р. №26/771 
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ бюДЖеТУ МІСТА 
бОЯРКА ЗА 2016 РІК

ДОХОДИ
Доходи місцевого бюджету в 

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

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

• єдиний податок з юридичних 
та фізичних осіб;

• податок на майно, який, від-
повідно до внесених змін, включає: 
податок на нерухоме майно, відмін-
не від земельної ділянки; орендну 
плату за землю та транспортний по-
даток;

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

Доходи загального фонду місь-
кого бюджету, які формуються за 
рахунок власних і закріплених за-
гальнодержавних податків і зборів, 
субвенції з районного бюджету на 
утримання дошкільних та клубних 
закладів, виконані у сумі 74 352,8 
тис. грн., що становить 99,76 % до 
планових показників за 2016 рік 
(план 74 532,6  тис. грн. за 2016 рік), 
в. т. ч. субвенція з районного бю-
джету на утримання дошкільних та 
клубних закладів – 25 321,3 тис. грн. 
(план 25 321,3 тис. грн.) та субвен-
ція з державного бюджету на здій-
снення заходів соціально-еконо-
мічного розвитку – 1 280,0 тис. грн. 
(план – 1 280,0 тис. грн.)

Найбільшим джерелом власних 
та закріплених доходів міського 
бюджету в 2016 році є місцеві по-
датки (єдиний податок та податок 
на майно), що формують майже                                   
78 % доходів загального фонду місь-
кого бюджету.

Вагомим джерелом наповне-
ння міського бюджету є єдиний 
податок з фізичних осіб, на долю 
якого припадає 41,4 % доходів за-
гального фонду – 19 781,3 тис. грн.                                   
(12 719,2 тис. грн. за 2015 рік). 

Податку на майно надійшло                     
15 029,7 тис. грн. (11 202,5 тис. грн. 
за 2015 рік).

Податку на прибуток підпри-
ємств надійшло 106,9 тис. грн.                    
(9,8 тис. грн. за 2015 рік).

Єдиного податку за звітний пе-
ріод отримано в сумі 2 553,5 тис. грн. 
(1 937,7 тис. грн. за відповідний пе-
ріод 2015 року).

Земельного податку з юридич-
них осіб надійшло в сумі 6 047,0 тис. 
грн. (2 701,1 тис. грн. за відповідний 
період 2015 року).

Неподаткові надходження за 
звітний період отримані в сумі                      
4 852,2 тис. грн. 

Плата за надання адміністра-
тивних послуг – за 2016 рік надій-
шло 1 576,0 тис. грн. 

Надходження від державного 
мита становить 1 945,4 тис. грн. 

За 2016 рік  надійшло 19 031,0 
тис. грн. до спеціального фонду місь-
кого бюджету. 

Податкові надходження до 
спеціального фонду становлять                        
43,2 тис. грн. 

Неподаткові (власні) надхо-
дження до спеціального фонду, які 
формуються за рахунок надходжень 
від батьківської плати за харчуван-
ня та платних послуг будинку куль-
тури становлять 3 114,4 тис. грн.

Надходження до бюджету роз-
витку м. Боярка – 15 836,8 тис. грн., 
з них пайові внески на розвиток 
інфраструктури міста – 79,1 тис. 
грн., надходження від продажу зем-
лі – 257,1 тис. грн., субвенція з ра-
йонного бюджету – 15 500,6 тис. грн.

Надходження коштів від від-
шкодування втрат с/г виробництва –                                                                      
36,5 тис. грн.

Всього доходи міського бюджету за 
2016 рік становлять 93 383,8 тис. грн. 

ВИДАТКИ
Видатки загального фонду місь-

кого бюджету з 2016 рік склали                     
58 605,0 тис. грн. 

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

Із загальної суми субвенції на 
виплату заробітної плати для ДНЗ 
було витрачено 16 224,4 тис. грн., на 
оплату енергоносіїв та комунальних 
послуг – 3 347,4 тис. грн. та харчу-
вання – 2 509,2 тис. грн. 

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

Видатки на забезпечення функ-
ціонування органів місцевого само-
врядування склали 8 489,7 тис. грн. 

На виконання програми розви-
тку культури –547,8 тис. грн.

На виконання програми по 
соціальному захисту населення –                          
1 377,1 тис. грн.

Дотація КП «Боярка-Водо-
канал» на оплату електроенергії –                       
7 119,9 тис. грн. 

Видатки спеціального фонду 
міського бюджету за 2016 рік станов-
лять 40 095,8 тис. грн., з них:

3 056,2 тис. грн. – харчування 
дітей у ДНЗ;

36 963,0 тис. грн. – видатки по 
бюджету розвитку, а саме:

98,1 тис. грн. – придбання орг-
техніки для потреб виконкому

114,8 тис. грн. – капітальні 
трансферти КП «БГВУЖКГ» на ка-
пітальний ремонт даху за адресою: 
вул.  Гоголя, 78

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

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

1 299,7 тис. грн. – будівництво 
спортивного майданчика за адре-
сою: вул. Лінійна, 28

259,5 тис. грн. – капітальний 
ремонт покрівлі по вул. Є. Коно-
вальця, 23

267,6 тис. грн. – капітальний 
ремонт покрівлі по вул. Є. Коно-
вальця, 26

146,8 тис. грн. – капітальний 
ремонт покрівлі по вул. Б. Хмель-
ницького, 13

67,0 тис. грн. –- капітальний ре-
монт покрівлі по вул. Незалежності, 
10

1083,00 тис. грн. – капітальний 
ремонт житлових будинків

1383,5 тис. грн. – будівництво 
спортивного майданчика за адре-
сою: вул. Молодіжна, 5-б 

222,9 тис. грн. – придбання ав-
томобіля  «Ланос-Пікап»

239,0 тис. грн. – придбання 
атракціонів для майданчиків дитя-
чих –- 10 одиниць

890,0 тис. грн. – придбання екс-
каватора AVANT

42,7 тис. грн. – проведення тех-
нічного стану житлових  будинків 
по вул. Білогородська, 25, 27, 41

16,6 тис. грн. – виготовлення 
проекту капітального ремонту те-
пломережі по вул. Білогородська, 27

41,1 тис. грн. – реконструкція 
системи газопостачання за адре-
сою: вул. Чернишевського, 2

375,5 тис. грн. – капітальний ре-
монт тепломережі та кабелю по вул. 
Сєдова, 13

885,4 тис. грн. – субвенція ра-
йонному бюджету

130,3 тис. грн. – капітальний 
ремонт цоколю фундаменту по вул. 
Гоголя,58

106,1 тис. грн. – проекти дорож-
нього руху в місті Боярка

2 622,0 тис. грн. – при-
дбання екскаватора для потреб                                             
КП «БГВУЖКГ» 

293,0 тис. грн. – обладнання до 
екскаватора і до мінінавантажувача 
для потреб КП «БГВУЖКГ» 

2 996,0 тис. грн. – при-
дбання сміттєвозів для потреб                                             
КП «БГВУЖКГ» 

1  415,0 тис. грн. – капітальний 
ремонт дороги по вул. Шевченка 

691,1 тис. грн. – капітальний 
ремонт дороги по вул. Київська

1 426,2 тис. грн. – капітальний 
ремонту тротуару по вул. Т. Шев-
ченка, вул. М. Грушевського, вул. 
Вокзальній, вул. Київській

1 489,5 тис. грн. – капітальний 
ремонт тротуару по вул. Молодіжній

617,3 тис. грн. – будівництво та 
переоснащення вуличного освітлення 

710,7 тис. грн. – капітальний 
ремонт приміщення за адресою: 
вул. Молодіжна, 77

1 574,7 тис. грн. – капітальний 
ремонт ДНЗ «Даринка» (покрівля, 
огорожа, фасад)

936,9 тис. грн. – капітальний 
ремонт ДНЗ «Казка» (відкриття но-
вої групи, капремонт правого крила, 
музичної зали)

4 589,3 тис. грн. – придбання 
спецтехніки для потреб КП «Бояр-
ка-Водоканал»

187,7 тис. – виготовлення про-
ектно-кошторисної документації 
по КНС (КП «Боярка-Водоканал»)

350,7 тис. грн. – капітальний 
ремонт приміщення за адресою:                      
вул. М. Грушевського, 39 

300,0тис. грн. – виготовлення 
проекту встановлення меж міста.

920,6 тис. грн. – реконструкція 
вузлів газообліку ДНЗ міста

Всього видатки міського бюд-
жету за 2016 рік  разом склали                                    
98 700,8 тис. грн.

Начальник відділу фінансів, 
економічного розвитку та торгівл

Н. І. Мусієнко 

Про затвердження звіту про 
виконання  міського бюджету  за 
2016 рік

Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26, 
пп.4 п. а) ст. 28 Закону Укра-
їни «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», відповідно до 
Бюджетного Кодексу України, 
постанов Кабінету Міністрів 
України від 28.02.02 р. № 228 
«Про затвердження порядку 
складання, розгляду, затвер-
дження та основних вимог до 
виконання кошторисів бю-
джетних установ» (зі змінами), 
заслухавши інформацію про 
виконання міського бюджету 

бОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ

чергова  26 сесія
РІШеННЯ № 26/771

від 16 лютого 2017 року   м. боярка

за 2016 рік та враховуючи вис-
новок постійної депутатської 
комісії з питань реалізації дер-
жавної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності, 
фінансів, бюджету, соціально-
економічного розвитку, – 
бОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконан-
ня міського бюджету за 2016 рік

по доходах у сумі  93 383,8 
тис. грн., а саме:  

• загальний фонд – 74 352,8  
тис. грн., в т. ч. субвенція з ра-
йонного бюджету на утримання 
дошкільних та клубних закладів – 
25 321,3 тис. грн., субвенція з дер-
жавного бюджету за здійснення 
заходів соціально-економічного 
розвитку – 1 280,0 тис. грн.  

• спеціальний фонд – 19 031,0 
тис. грн., в т. ч. бюджет розвитку 
м. Боярка – 15 836,8 тис. грн. (з 

них субвенція з районного бю-
джету – 15 500,6 тис. грн.)

по видатках у сумі 98 700,8 
тис. грн., а саме:

• загальний фонд –58 605,0 
тис. грн., в т. ч. за рахунок суб-
венції з районного бюджету на 
утримання дошкільних та клуб-
них закладів – 24 368,0 тис. грн. 

• спеціальний фонд – 40 095,8 
тис. грн., в т. ч. з бюджету розви-
тку м. Боярка –  36 963,0 тис. грн. 
(з них субвенція з районного 
бюджету – 13 717,4 тис. грн.)   

2. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
постійну депутатську комісію 
з питань реалізації державної 
регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності, фі-
нансів, бюджету, соціально-
економічного розвитку.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА               О.О.ЗАРУбІН

Про прийняття автомобіль-
них доріг у комунальну власність 
територіальної громади м. Бояр-
ка  

Відповідно до статті 26 За-
кону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 
на виконання рішення від 
22.12.2015 р. № 3/28 «Про про-
ведення інвентаризації доріг, 
що знаходяться в м. Боярка», 
з метою більш ефективного 
використання автомобільних 
доріг, що знаходяться на те-
риторії Боярської міської ради 
та забезпечення можливості їх 
ремонту та безпечної експлуа-
тації, –
бОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА

1. Прийняти у комуналь-
ну власність територіальної 
громади м. Боярка автомо-
більні дороги за наступними 
адресами:  

- вул. Газова;
- пров. Зелений;
- вул. лейтенанта Кібенка;

бОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VIІ СКЛИКАННЯ

чергова 26 сесія
РІШеННЯ № 26/780

від 16 лютого 2017 року    м. боярка

- вул. Магістральна (від пере-
хрестя з вул. Хрещатик до круго-
вого перехрестя з вул. Білогород-
ською та вул. Незалежності);

- вул. Миколи Лисенка;
- вул. Небесної сотні; 
- вул. Нова;
- вул. Польова;
- вул. Саксаганського;
- вул. Сахалінська;
- пров. Сахалінський.
2. Визначити балансоутри-

мувачем даних доріг комуналь-
не підприємство «Боярське 
головне виробниче управління 
житлово-комунального госпо-
дарства».

3. Комісії з інвентаризації 
доріг провести інвентаризацію 
вищевказаних доріг з визначен-
ням їх балансової вартості.

4. Контроль за виконан-
ням даного рішення поклас-
ти на заступника міського 
голови згідно з розподілом 
обов’язків та на Постійну де-
путатську комісію з питань 
житлово-комунального гос-
подарства, енергозбереження, 
благоустрою міста.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА            О. О. ЗАРУбІН

Детальна інформація на сайті: www.boyarka-inform.com
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 Про внесення змін у рішен-
ня Боярської міської ради від 
29.09.2016 р. № 17/541 «Про 
встановлення плати за землю 
та затвердження положення про 
встановлення плати за землю в 
м. Боярка та в адміністративних  
межах Боярської міської ради»

Керуючись ст. 34, 35, 26 За-
кону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», ст. 21, 
24 Закону України «Про оренду 
землі», Податковим кодексом 

бОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

чергова 26 сесія
РІШеННЯ № 26/786

від 16 лютого 2017 року   м. боярка

України, Земельним кодексом 
України та Законом України 
«Про внесення змін до Подат-
кового кодексу України та дея-
ких законодавчих актів України 
щодо забезпечення збалансо-
ваності бюджетних надходжень 
у 2017 році», та з метою збіль-
шення податкових надходжень 
до місцевого бюджету, – 
бОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в рішен-
ня Боярської міської ради від 
29.09.2016 р. № 17/541 «Про 
встановлення плати за землю та 
затвердження положення про 
встановлення плати за землю в 
м. Боярка та в адміністративних 
межах Боярської міської ради», 

а саме: п. 6.4 Положення про 
встановлення плати за землю в 
м. Боярка та в адміністративних 
межах Боярської міської ради 
викласти в наступній редакції: 
«Податок за земельні ділянки, 
що перебувають у приватній 
власності для комерційного ви-
користання, у розмірі 3 відсо-
тки від їх нормативної грошової 
оцінки».

2. Дане рішення набирає 
чинності з 01 січня 2017 року.

3. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови від-
повідно до розподілу функціо-
нальних обов’язків.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА           О. О. ЗАРУбІН 

Про внесення змін у Положен-
ня про особливості справляння  
єдиного податку суб’єктами гос-
подарювання, які застосовують 
спрощену систему оподаткуван-
ня, обліку та звітності на терито-
рії  міста Боярка, затвердженого 
рішенням сесії Боярської міської 
ради від 16.02.2016 р. №5/129

Керуючись ст. 26 Закону 
України «Про місцеве само-
врядування в Україні», відпо-
відно до Закону України від 
20.12.2016 р. № 1791-VIII «Про 
внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо 
забезпечення збалансованості 
бюджетних надходжень у 2017 
році», враховуючи лист Киє-
во-Святошинської ОДПІ від 
02.02.2017 № 297/9/10-13-13-01 
«Щодо затвердження ставок для 
платників єдиного податку пер-
шої та другої груп», та з метою 
залучення податкових надхо-
джень до місцевого бюджету, – 
бОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в рішення 

сесії Боярської міської ради 
від 16.02.2016 №5/129 та ви-
класти пп. 2.3.2 п. 2.3 розділу 
2 Положення про особливості 
справляння єдиного податку 
суб’єктами господарювання, 
які застосовують спрощену 
систему оподаткування, обліку 
та звітності на території міста 
Боярка, в наступній редакції:

«Встановити наступні став-
ки єдиного податку з розрахун-
ку на календарний місяць:

1) для першої групи платни-
ків єдиного податку – 10 відсо-
тків розміру прожиткового мі-
німуму (максимальний розмір 
ставки 160 грн./міс.);

2) для другої групи платни-
ків єдиного податку – 20 від-
сотків розміру мінімальної за-
робітної плати (максимальний 
розмір ставки 640 грн./міс.)».

2. КП «Боярка-інформ» опу-
блікувати рішення в засобах ма-
сової інформації та на офіційно-
му сайті Боярської міської ради.

3. Дані зміни набувають 
чинності з 01.01.2017 року.

4. Контроль за виконанням 
цього рішення покласти на пер-
шого заступника міського голо-
ви В. В. Шульгу.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА            О. О. ЗАРУбІН

бОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

чергова 26 сесія
РІШеННЯ № 26/776

від 16 лютого 2017 року    м. боярка

Про внесення змін до рішення по-
зачергової 25 сесії Боярської міської 
ради VII скликання  від 17.01.2017 р. 
№ 25/767 «Про затвердження місько-
го бюджету на 2017 рік»

Керуючись пп. 23 п. 1                              
ст. 26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Укра-
їні», Бюджетним кодексом 
України, рішенням Боярської 
міської ради VII скликання від 
17.01.2017 № 25/767 «Про за-
твердження міського бюджету 
на 2017 рік», з метою виконан-
ня заходів, передбачених Про-
грамою енергозбереження та 
енергоефективності м. Боярка 
на 2017-2020 рр., затвердженою 
рішенням Боярської міської 
ради від 15.12.2016 №23/733, 
відповідно до рішення сесії 
районної ради від 02.02.2017                                                                                    
№ 262-17-VII «Про внесення 
змін до рішення «Про район-
ний бюджет Києво-Святошин-
ського району на 2017 рік», –
бОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

СПецІАЛЬНИЙ ФОНД
1. Збільшити доходи спеці-

ального фонду міського бюд-
жету (бюджету розвитку) по 
КДК 41035003 за рахунок суб-
венції з районного бюджету на                                       
6 000 000,00 грн.

1.1. Збільшити видатки спеці-
ального фонду міського бюджету 
(бюджету розвитку) за рахунок 
субвенції з районного бюджету 
на 6 000 000,00 грн., а саме: 

по КФК 7470 КЕКВ 3210 збіль-
шити капітальні трансферти КП 
«Боярка-Водоканал» на поповне-
ння статутного фонду, а саме:

• проведення будівництва 
свердловини у м. Боярка –                              
1 099 000,00 грн.,

• будівництво станції при-
йому та первинної обробки 
фекальних стоків м. Боярка –                         
1 904 146,00 грн.,  

бОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

чергова 26 сесія
РІШеННЯ № 26/774

від 16 лютого 2017 року     м. боярка

• встановлення вузлів об-
ліку води та стоків на об’єктах 
КП «Боярка-Водоканал» –                                      
1 497 354,00 грн., 

• проведення капітального 
ремонту свердловини у м. Бо-
ярка – 1 499 500,00 грн. 

2. Внести зміни до функціо-
нальної та економічної структу-
ри видатків спеціального фонду 
міського бюджету (бюджету 
розвитку) за рахунок залиш-
ку коштів спеціального фонду 
(бюджету розвитку) на початок 
2017 року на суму 1 093 784,00 
грн., а саме: 

по КФК 7470 КЕКВ 3210 
збільшити асигнування на 1 073 
784,00 грн. (капітальні транс-
ферти КП «Боярка-Водоканал» 
на проектні роботи по рекон-
струкції каналізаційних очис-
них споруд – 720 000,00 грн., на 
проектні роботи по реконструк-
ції водопровідної та каналіза-
ційної мережі – 353 784,00 грн.)

по КФК 6310 КЕКВ 3122 
збільшити асигнування на                        
20 000,00 грн. 

(виготовлення проекту бу-
дівництва вуличного освітлення 
за адресою: вул. Хрещатик, 9)

3. Внести зміни до функціо-
нальної та економічної структу-
ри видатків спеціального фонду 
міського бюджету (бюджету 
розвитку) за рахунок залишку 
коштів загального фонду бюд-
жету на початок 2017 року в 
сумі 1 722 664,00 грн., а саме: 

по КФК 6052 КЕКВ 3210 
збільшити асигнування на                      
136 000,00 грн. (капітальні 
трансферти КП «Боярка-Водо-
канал» на капітальний ремонт 
приточно-витяжної вентеляції 
КНС-2)

по КФК 7470 КЕКВ 3210 
збільшити асигнування на                         
711 000,00 грн. (капітальні транс-
ферти КП «Боярка-Водоканал» 
на придбання ламп ЛБВК (2 
шт.) та вентилятора ВСП-500 (1 
шт.) – 46 000,00 грн., придбання 
приладів плавного пуску (3 шт.) – 
50 000,00 грн., проектування ка-
премонту КНС-2, КНС-4, ВНС-

4, ВНС-5 – 615 000,00 грн.)
по КФК 6060 КЕКВ 3210 

збільшити асигнування на                    
504 324,00 грн. (капітальні транс-
ферти КП «БГВУЖКГ» на вста-
новлення світлофорного об’єкта 
по вул. Білогородській/Сагай-
дачного – 434 824,00 грн., для 
встановлення огорожі навколо 
спортивного майданчика (СТРІТ 
ФАЙТ) по вул. Молодіжній в м. 
Боярка – 69 500,00 грн.)

по КФК 0170 КЕКВ 3132 
збільшити асигнування на                                                
371 340,00 грн. (капітальний ре-
монт приміщення за адресою: вул. 
Грушевського, 39 (2-й корпус)

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
4. Внести зміни до функці-

ональної та економічної струк-
тури видатків загального фонду 
міського бюджету за рахунок за-
лишку коштів загального фонду 
бюджету на початок 2017 року в 
сумі 400 000,00 грн., а саме: 

по КФК 6030 КЕКВ 2610 
збільшити асигнування на                            
200 000,00 грн. (поточні транс-
ферти КП «БГВУЖКГ» на прид-
бання контейнерів для сміття) – 

по КФК 6052 КЕКВ 2610 
збільшити асигнування на                   
200 000,00 грн. (поточні транс-
ферти КП «Боярка-Водоканал» 
на усунення порушень припису 
ГУ ДЕРЖПРАЦІ – 150 000,00 
грн., на проведення огляду та 
виготовлення паспортів ван-
тажнопідйомного обладнання – 
50 000,00 грн.)
Перенаправити:

Кошти в сумі 1 500 000,00 
грн., виділені раніше як капі-
тальні трансферти КП «Боярка-
Водоканал» по КФК 7470 КЕКВ 
3210 на придбання екскаватора 
JCB, на придбання спецавтомо-
біля для аварійної бригади.

5. Внести відповідні зміни 
до додатків 1-7 «Рішення про 
затвердження міського бюдже-
ту на 2017 рік».

6. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
першого заступника міського 
голови Шульгу В. В.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА              О.О. ЗАРУбІН

Про реалізацію у 2016 році По-
ложення про здійснення закупі-
вель структурними підрозділами 
виконавчого комітету Боярської 
міської ради, розпорядниками 
коштів бюджету міста Боярка 
та коштів комунальних підпри-
ємств у системі електронних дер-
жавних закупівель ProZorro

Керуючись ст. 30 Закону 
України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», Законом Украї-
ни «Про публічні закупівлі», від-
повідно до Бюджетного Кодексу 
України, постанов Кабінету Мі-
ністрів України від 28.02.02 № 228 
«Про затвердження порядку скла-
дання, розгляду, затвердження 
та основних вимог до виконання 
кошторисів бюджетних установ» 
(зі змінами), заслухавши інфор-
мацію про здійснення закупівель 
структурними підрозділами ви-
конавчого комітету Боярської 

міської ради, розпорядниками 
коштів бюджету міста Боярка та 
коштів комунальних підприємств 
у системі електронних державних 
закупівель ProZorro та враховую-
чи висновок постійної депутат-
ської комісії з питань реалізації 
державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності, 
фінансів, бюджету, соціально-
економічного розвитку, – 

бОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Звіт про реалізацію у 2016 

році Положення про здійснення 
закупівель структурними під-
розділами виконавчого коміте-
ту Боярської міської ради, роз-
порядниками коштів бюджету 
міста Боярка та коштів кому-
нальних підприємств у системі 
електронних державних закупі-
вель ProZorro прийняти до відома.

2. Затвердити Положен-
ня про здійснення закупівель 
товарів структурними підроз-
ділами виконавчого комітету 
Боярської міської ради, ко-
мунальними підприємствами 
територіальної громади міста 
Боярка та іншими одержувача-
ми та розпорядниками коштів 

бюджету міста Боярка та ко-
штів комунальних підприємств 
у системі електронних держав-
них закупівель ProZorro. 

3. Вважати таким, що втра-
тило чинність Положення про 
здійснення закупівель товарів 
структурними підрозділами ви-
конавчого комітету Боярської 
міської ради, комунальними 
підприємствами територіальної 
громади міста Боярка та іншими 
одержувачами та розпорядника-
ми коштів бюджету міста Бояр-
ка та коштів комунальних під-
приємств у системі електронних 
державних закупівель ProZorro, 
затверджене рішенням Бояр-
ської міської ради від 16.02.2016 
№5/131 зі змінами та доповне-
ннями від 19.05.2016 №10/346.

4. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на пер-
шого заступника міського голови 
Шульгу В. В. та постійну депутат-
ську комісію з питань реалізації 
державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності, 
фінансів, бюджету, соціально-
економічного розвитку.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                  О. О. ЗАРУбІН

бОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ

чергова 26 сесія
РІШеННЯ № 26/775

від 16 лютого 2017 року   м. боярка

15 лютого у ДНЗ-ЦРД «Дже-
рельце» було проведено музич-
ну розвагу, під час якої Зима 
з Весною зустрілися та силою 
своєю помірялися. Головні ге-
рої: Зима (вихователь О. Міт-
кевич), Весна (вихователь Л. 
Валько) та Дідусь Мороз (вихо-
ватель-методист Г. Баластрік) 

завітали до кожної вікової гру-
пи та провели дітей стежками 
цікавих ігор, естафет, хорово-
дів. Не обійшлося і без сюрпри-
зів: діти за традицією смакували 
щойно спеченим стрітенськи-
ми жайворонками.

Наталія Нєдовєсова, 
вихователь-методист

ТА ДУША УЖе СПІВАЄ,
ВеСНУ-КРАСНУ ЗУСТРІчАЄ!

За українськими звичаями, Стрітення — це зустрічі зими з вес-
ною. Залучаючи дошкільнят до підготовки та проведення народних 
свят, педагогічні колективи боярських ДНЗ намагаються прищепити 
любов та повагу до українських звичаїв і традицій. 

17 лютого в ДНЗ «Даринка» 
малята раділи приходу зими 
(Наталії Кучернюк), бо кожен 
любить зимові ігри, розваги. 
Прихід весни (Юлії Харламо-
вої) не був несподіванкою. Як 
радісно відчувати тепло сонця, 

спів пташок, появу тендітних 
квіточок. З Весною хороводи 
водили, у ігри грали, танцюва-
ли, квіточки збирали.

Оксана Редька,
вихователь-методист

ОФІцІЙНО

Детальна інформація на сайті: www.boyarka-inform.com
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ПОВІДОМЛеННЯ
про оприлюднення проекту 

регуляторного акта – рішення 
Боярської міської ради «Про за-
твердження Правил приймання 
стічних вод на очисні споруди 
біологічної очистки КП «Боярка-
Водоканал». 

Виконавчий комітет Бояр-
ської міської ради, відповідно 
до ст. 9 Закону України «Про 
засади державної регулятор-
ної політики у сфері госпо-
дарської діяльності», з метою 
одержання зауважень і пропо-
зицій фізичних та юридичних 
осіб, їх об’єднань, повідомляє 
про оприлюднення проекту 
регуляторного акта – рішення 
Боярської міської ради «Про за-
твердження Правил приймання 
стічних вод на очисні споруди 
біологічної очистки КП «Бояр-
ка-Водоканал».
Стислий зміст регуляторного акта.

Регуляторний акт розро-
блений відповідно до вимог 
Законів України «Про засади 
державної регуляторної політи-
ки у сфері господарської діяль-
ності», «Про місцеве самовря-
дування в Україні», Методики 
проведення аналізу впливу ре-
гуляторного акта, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 11.03.2004 № 308.

Строк дії регуляторного акта 
необмежений з можливістю 
внесення до нього змін та його 
відміни, у разі зміни чинного 
законодавства та з інших при-
чин.

Спосіб оприлюднення регу-
ляторного акта – газета «Бояр-
ка-інформ». 

Також з текстом проекту ре-
гуляторного акта можна озна-
йомитись на сайті Боярської 
міської ради: www.boyarka-
inform.com. 

Пропозиції та зауваження 
до проекту регуляторного акта 
приймаються письмово впро-
довж місяця з дня оприлюд-
нення регуляторного акта за 
адресою: м. Боярка, вул. Біло-
городська, 13, каб. № 9 або за 
тел. (04598) 40-650.

АНАЛІЗ
регуляторного впливу до про-

екту рішення Боярської міської 
ради «Про затвердження Правил 
приймання стічних вод на очисні 
споруди біологічної очистки КП 
«Боярка-Водоканал»

1. Аналіз проблеми, яку про-
понується розв’язати шляхом 
державного регулювання.

Даний регуляторний акт 
спрямований на запобігання по-
рушення у роботі мереж і споруд 
каналізації, підвищення ефек-
тивності роботи цих споруд і 
безпеки їх експлуатації та забез-
печення охорони навколишньо-
го природного середовища від 
забруднення скидами стічних 
вод підприємств та житлового 
сектора. Правилами регулюють-
ся відносини між Водоканалом 
і Абонентами, а також дотри-
мання та виконання нормативів 
водовідведення за кількістю та 
якістю стічних вод, прийнятих 
від Абонентів у систему каналі-
зації міста Боярка, з метою:

• забезпечення безаварійної 
роботи мереж системи каналі-
зації (запобігання замулювання, 
зажирювання, закупорки тру-
бопроводів, а також агресивно-
го впливу на матеріал труб, ко-
лодязів, устаткування);

• забезпечення стійкої роботи 
міських очисних споруд (запо-
бігання порушення технологіч-
ного режиму очистки внаслідок 
наднормативного надходження 
забруднюючих речовин);

• забезпечення екологічної 
безпеки.

2. Визначення та оцінка всіх 
прийнятних альтернативних спо-
собів досягнення встановлених 
цілей з аргументацією переваг 
обраного способу.

2.1. Відмова від запропо-
нованого регулювання, тобто 
залишення ситуації без змін, 
призведе до порушень у роботі 
мереж і споруд каналізації, до 
зниження ефективності роботи 
цих споруд і до небезпечності їх 
експлуатації та незабезпечення 
охорони навколишнього при-
родного середовища від забруд-

нення скидами стічних вод під-
приємствами м. Боярка.

2.2. Прийняття запропонова-
ного регулювання, тобто зміна 
ситуації, призведе до запобіган-
ня порушень у роботі мереж і 
споруд каналізації, підвищення 
ефективності роботи цих споруд 
і безпеки їх експлуатації та забез-
печення охорони навколишнього 
природного середовища від за-
бруднення скидами стічних вод.

3. Обґрунтування можливості 
досягнення визначених цілей у разі 
прийняття регуляторного акта.

Даний регуляторний акт пе-
редбачає приймання до системи 
каналізації та очисних споруд 
міста стічних вод підприємств, 
організацій, установ та фізичних 
осіб-підприємців, які не порушу-
ють роботу каналізаційних мереж 
та споруд, забезпечують безпеку 
їх експлуатації та можуть бути 
знешкоджені разом із стічними 
водами міста, відповідно до ви-
мог і Нормативів Правил охорони 
поверхневих вод від забруднення 
зворотними водами, затвердже-
ними постановою Кабінету Міні-
стрів України від 25 березня 1999 
року № 465, а також поліпшить 
загальний екологічний стан.

4. Очікувані результати від 
прийняття регуляторного акта. 

Очікуваним результатом 
прийняття регуляторного акта є 
виконання вимог Закону Украї-
ни «Про державне регулювання 
у сфері комунальних послуг».

У результаті прийняття регу-
ляторного акта негативних на-
слідків не очікується.

5. Обґрунтування терміну дії 
регуляторного акта.

З моменту набрання чинності 
рішення Боярської міської ради, 
строк його дії необмежений.

Повторне відстеження ре-
зультативності буде здійснюва-
тись через рік після набрання 
ним чинності шляхом порів-
няння показників базового та 
повторного відстеження, періо-
дичне – раз на кожні три роки, 
починаючи з дня закінчення за-
ходів з повторного відстеження 
результативності цього акта.

Про затвердження Правил 
приймання стічних вод на очисні 
споруди біологічної очистки КП 
«Боярка-Водоканал»

Керуючись ст. 144 Кон-
ституції України, Законами 
України «Про місцеве само-
врядування в Україні», «Про 
засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської 
діяльності», «Про питну воду і 
питне водопостачання», «Про 
охорону навколишнього при-
родного середовища», відпо-
відно до Правил охорони по-
верхневих вод від забруднення 
зворотними водами, затвер-
дженими постановою Кабінету 
Міністрів України від 25 берез-
ня 1999 року № 465 та Правил 
приймання стічних вод підпри-
ємств у комунальні й відомчі 
системи каналізації населених 
пунктів України, затверджени-
ми Наказом Державного комі-
тету з будівництва, архітектури 
та житлової політики України 

19 лютого 2002 року № 37, за-
реєстрованих у Міністерстві 
юстиції України 26 квітня 2002 
р. під № 403/6691, розглянув-
ши звернення в. о. директора 
КП «Боярка-Водоканал» за 
вх. № 02-9/252 від 07.02.2017 
р., з метою запобігання по-
рушень у роботі мереж і спо-
руд комунальної каналізації та 
очисних споруд, підвищення 
ефективності роботи цих спо-
руд і безпеки їх експлуатації й 
забезпечення охорони навко-
лишнього середовища від за-
бруднення скиданнями стічних 
вод Абонентами, –
бОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила прий-
мання стічних вод на очисні 
споруди біологічної очистки 
КП «Боярка-Водоканал» (мож-
на ознайомитися на сайті www.
boyarka-inform.com). 

2. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
заступника міського голови за 
відповідним напрямком та на 
Постійну депутатську комісію 
Боярської міської Ради з питань 
житлово-комунального госпо-
дарства, енергозбереження та 
благоустрою міста
МІСЬКИЙ ГОЛОВА             О.О. ЗАРУбІН

бОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІI СКЛИКАННЯ

чергова _____сесія
РІШеННЯ № ____/____  (ПРОеКТ)

від ____________ 2017 року                                                                 
м. боярка

11 лютого свій 80-річний юві-
лей відсвяткувала Лідія Леонтіїв-
на Хоменко.

Голова Боярської міської 
організації ветеранів війни та 
праці, неодноразово обиралась 
депутатом Боярської міської 
ради. Була членом її виконавчо-
го комітету. Почесний житель 
Боярки з 2013 року.

У Боярці проживає з 1961 
року. Має 57 років трудово-
го стажу, із них у Боярці – 52 
роки. З 1961 року працювала 
заступником головного лікаря 
з господарської роботи санато-
рію «Барвінок». З 1963 – керу-
ючою будинкоуправлінням при 
Боярській міській раді. З 1974 
року працювала заступником 
директора Боярської спецшко-
ли-інтернату для слабозорих ді-

тей. З 1986 до 2010 – на посаді 
інженера в «Укрцентркадриліс».

Кожне місце роботи позна-
чене значними здобутками Лідії 
Леонтіївни, зокрема в частині 
розбудови цих організацій.

Вона вміє працювати з людь-
ми, знаходити для всіх добре 
слово. Нині опікується ветера-
нами війни та праці. Разом зі 
своїми колегами бере участь у 
багатьох міських та районних за-
ходах. Весела і запальна, лагідна 
та наполеглива у своєму щедро-
му на літа віці, вона залишається 
взірцем справжньої жінки.

Ще небо хмарами не вкрито,
Ще так прозоро сяють роси,

А вже по ліву руку літо.
А вже по праву руку осінь.

Ще очі блиску не позбулись,
Ще серце жити не стомилось,

А вже по ліву руку юність,
А вже по праву руку зрілість.

А час летить нестримно далі
Й душа немовби молодіє.

По ліву руку всі печалі. 
По праву руку всі надії.

З глибокою повагою та любов’ю – 
голова Києво-Святошинської ради 

ветеранів війни, праці та Зброй-
них Сил Анатолій Пастовенський 

та колектив редакції газети 
«Боярка-інформ»

ЖІНКА З ВОГНИКОМ В ОчАХ

11 лютого у приміщенні ЗОШ 
№ 5 відбулося справжнє спор-
тивне свято волі й сили духу, а 
саме – відкритий Кубок Боярки 
з вільної боротьби серед юнаків 
2002-2004 р. н. та 2005-2009 р. н. 
у різних категоріях. 

У гості до боярчан завітали 
команди з Києва та області. За-
галом у змаганнях взяли участь 
майже 100 юних спортсменів. 
Кубок був проведений за спри-
яння Боярської міської ради та 
міської Дитячої юнацької спор-
тивної школи. Юних борців 
привітала та побажала великих 
спортивних перемог у майбут-
ньому заступник міського голо-
ви Тетяна Кочкова.

Розпочали боротьбу на бій-
цівському килимі зовсім юні бо-
ярчани, а закінчили юнаки, які 
скоро стануть захисниками на-

юНІ бОРцІ ПРИСВЯТИЛИ 
СВОЇ ПеРеМОГИ ГеРОЯМ КРУТ

шої Вітчизни. Спортивний гарт, 
засвоєний на тренуваннях, стар-
шим спортсменам обов’язково 
знадобиться. Абсолютно всі 
поєдинки проходили емоційно, 
адже в залі був справжній ан-
шлаг. Переможених – підбадьо-
рювали, переможців – вітали. 
Адже будь-які спортивні змаган-
ня, й борцівські не виняток, це 
підсумок засвоєного плюс трохи 
везіння. Результати висвітлюва-
лися на комп’ютерному моніто-
рі й оголошувалися суддівською 
командою.

Після закінчення змагань 
представники ГО «Тризуб» вру-
чили переможцям книги про 
Героїв Крут, а засновник ди-
тячої школи вільної боротьби 
Костянтин Ващенко наголосив, 
що цей турнір був присвячений 
пам’яті борцям за волю України 
під Крутами. 

Поділився враженням від 
змагань і голова Боярської місь-
кої ДЮСШ Володимир Сафонов: 
«Цей турнір став початком спор-
тивного сезону 2017 року. З ра-
дістю повідомляю, що у ДЮСШ 
працює 10 нових тренерів з різ-
них видів спорту. Тепер у Боярці 
діти можуть займатися у секціях 
з 20 видів спорту, заняття про-
водяться в різних залах міста. На 
балансі нашої школи знаходить-
ся стадіон «Зеніт», який нам пе-
редала районна влада, й у нас на 
нього грандіозні плани – побу-
дувати нове футбольне поле єв-
ропейського зразка з тенісними 
кортами і волейбольними та бас-
кетбольними площадками, а та-
кож нові резинові бігові доріжки. 

Тож запрошуємо всіх охочих 
займатися спортом, для цього у 
нас є всі можливості!»

Ольга Городня

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

2 березня о 18:00 
у боярському НВК «Колегіум – ЗОШ № 3» 
відбудеться прем’єра мюзиклу «Легенда про Довбуша».
юні актори та їх наставники дуже постаралися, тож вистава має бути цікавою.
Вхід вільний.

АНОНС

З проектом регуляторного акта – рішення Боярської міської 
ради «Про встановлення розміру відрахувань до бюджету Боярської 
міської ради частини чистого прибутку (доходу) комунальними уні-
тарними підприємствами та їх об’єднаннями» можна ознайомитись 
на сайті Боярської міської ради www.boyarka-inform.com.
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Про присвоєння у 2016 році 
звання лауреата літературно-
мистецької премії імені Воло-
димира Самійленка Боярської 
міської ради  

Відповідно до п. 22, ч. 1,          
ст. 26 пп. 7, 8, ст. 32 та п. 13, ст. 
44 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Украї-
ні», рішення Боярської міської 
ради від 8 липня 2008 року за 
№ 30/1371 «Про затвердження 
Положення про літературно-
мистецьку премію імені Воло-
димира Самійленка», з метою 
збереження та розвитку тра-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІI СКЛИКАННЯ

чергова 26 сесія
РІШЕННЯ № 26/782

від 16 лютого 2017 року                  
м. Боярка

дицій та культурної спадщини 
міста, згідно з поданням дирек-
тора Боярського краєзнавчого 
музею Терпіловської Г. В., – 
бОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Присвоїти звання лауреа-
та літературно-мистецької пре-
мії імені Володимира Самій-
ленка Боярської міської ради 
2016 року Києво-Святошин-
ському районному центру твор-
чості молоді «Оберіг».

2. Контроль за виконанням 
цього рішення покласти на по-
стійну депутатську комісію з 
питань духовності, соціального 
захисту, освіти, культури, охо-
рони здоровя, материнства і ди-
тинства, молодіжної політики, 
туризму та спорту та заступника 
міського голови Т. П. Кочкову.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА            О. О. ЗАРУбІН

Києво-Святошинський ра-
йонний центр творчості молоді 
«Оберіг» розпочав свою діяль-
ність 1978 року як районний 
будинок піонерів та школярів. 
19 квітня 1991 р. був відкритий 
Києво-Святошинський район-
ний центр дитячої та юнацької 
творчості по вул. Білогород-
ській, 23-а, з 1994 р. має назву 
районний центр творчості мо-
лоді «Оберіг». З 2005 р. дирек-
тор центру Надія Скакодуб. 

2001 року, відповідно до на-
казу МОН України, «Оберіг» 
внесено до переліку найбіль-
ших позашкільних навчальних 
закладів системи Міносвіти і 
науки України. 

ЦТМ «Оберіг» – єдиний по-
зашкільний навчальний заклад 
в Київській області, який має:

•  найбільшу кількість колек-
тивів, яким присвоєно почесні 
звання: 3 народних та 4 зразко-
вих художніх колективів;

• студію звукозапису для ді-
тей на базі центру. 

З 2007 позашкільна освіта в 
центрі здійснюється за 10 на-
прямами з 11, відповідно до за-
конодавства, крім оздоровчого. 
Із них найбільш поширений – 
художньо-естетичний. 

У закладі працюють понад 
60 педагогів, з них 11 педагогам 
присвоєно педагогічні звання 
«керівник гуртка-методист». З 
2015 року переможцями облас-
ного етапу всеукраїнського кон-
курсу професійної майстерності 
«Джерело творчості» стали: ке-
рівник зразкової театр-студії Те-
тяна Мельник, керівник народ-

ної студії естрадно-народного 
співу «Перлина» Оксана Нури-
щенко, керівник студії «Художня 
вишивка» Світлана Іванькова .

У закладі навчається понад 
1800 дітей; працює 63 гуртки, в 
них 129 груп. Надійною під-
тримкою для найбільш талано-
витої молоді є стипендія голови 
Києво-Святошинської райдер-
жадміністрації. Чисельність сти-
пендіатів щороку збільшується. 
У 2016-2017 н. р. 26 вихованців 
центру є стипендіатами. Висту-
пи дитячих колективів центру 
завжди є окрасою масових захо-
дів будь-яких рівнів. 

Традиційними стали в за-
кладі проведення Дня відкритих 
дверей, свята «У гостях у Ми-
колая», Новорічних ранків та 
Різдвяних колядок та щедрівок 
по Україні, святкових концертів 
до Жіночого свята, Дня міста, 
Дня Перемоги, Міжнародного 
дня захисту дітей, професій-
них свят; показ дитячих вистав. 
2008 р. відроджено заключний 
фестиваль дитячої творчості 
центру «Обереги любові». Що-
річно проводяться районні 
конкурси театрального та во-
кального мистецтва, виставки 
образотворчого мистецтва, пи-
санок, декоративно-ужитково-
го мистецтва, народних ремесел.

Спільно з громадськими ор-
ганізаціями колектив займаєть-
ся доброчинністю та проводить 
благодійні акції для дітей соці-
ально-незахищених категорій 
та бійців АТО, інвалідів і вете-
ранів війни, праці.

ІНФОРМАцІЯ
 ПРО КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ 

цеНТР ТВОРчОСТІ МОЛОДІ «ОбеРІГ» 
ЛАУРеАТА ПРеМІЇ ІМеНІ ВОЛОДИМИРА САМІЙЛеНКА.

 Виконавчий комітет боярської міської ради оголошує 
конкурс на передачу в оренду нежитлових приміщень 

№ з/п Назва та місцезнаходження об’єкта комунальної власності м. 
боярка, що підлягає передачі в оренду на конкурсних засадах

1 Нежитлове приміщення загальною площею 50,0 кв. 
м. за адресою: м. Боярка, вул. Маяковского, 2

Цільове використання 
об’єкта оренди: розміщення 
складів.

Конкурс проводиться за та-
ких умов використання об’єктів:

1. Найбільший запропоно-
ваний розмір місячної орендної 
плати за використання об’єкта 
порівняно зі стартовою оренд-
ною платою за базовий місяць 
розрахунку лютий – 8257,20 грн. 
(орендна ставка – 18 %) без ПДВ.

2. Використання об’єкта орен-
ди за цільовим призначенням.

3. Вимоги до учасника кон-
курсу:

• дотримання вимог експлу-
атації об’єкта, в т. ч. екологіч-
них, санітарно-епідеміологіч-
них, протипожежних норм;

• компенсація витрат вартос-
ті здійсненої незалежної оцінки 
майна; 

• проведення капітального 
ремонту (реконструкція, модер-
нізація) орендованих основних 
фондів (у разі необхідності). 

№ 
з/п

Назва та місцезнаходження об’єкта комунальної власності м. 
боярка, що підлягає передачі в оренду на конкурсних засадах

1. Нежитлове приміщення загальною площею 62,30 кв. 
м. за адресою: м. Боярка, вул. Євгена Коновальця, 27

Цільове використання 
об’єкта оренди: впровадження 
освітньої діяльності.

Конкурс проводиться за та-
ких умов використання об’єктів:

1. Найбільший запропоно-
ваний розмір місячної орендної 
плати за використання об’єкта 
порівняно зі стартовою оренд-

ною платою за базовий місяць 
розрахунку лютий – 

6642,00 грн. (орендна ставка – 
10 %) без ПДВ.

2. Використання об’єкта 
оренди за цільовим призначен-
ням.

3. Вимоги до учасника кон-
курсу:

• дотримання вимог експлу-
атації об’єкта, в т. ч. екологіч-
них, санітарно-епідеміологіч-
них, протипожежних норм;

• компенсація витрат вартос-
ті здійсненої незалежної оцінки 
майна; 

• проведення капітального 
ремонту (реконструкція, модер-
нізація) орендованих основних 
фондів (у разі необхідності). 

Кінцевий термін прийняття 
заяв від учасників-претендентів – 
13 березня 2017 року 

Для участі в конкурсі пере-
тенденти подають на розгляд 
конкурсної комісії заяву про 
участь у конкурсі, в якій за-
значають найменування особи, 

місце знаходження (юридична 
адреса), вид діяльності, контак-
тний телефон, а також разом із 
заявою надають наступні доку-
менти:

а) юридичні особи:
• належним чином засвідчені 

копії установчих документів; 
• документи, що посвідчують 

повноваження представника 
юридичної особи;

• відомості про фінансовий 
стан (платоспроможність) учас-
ника конкурсу з урахуванням 
дебіторської та кредиторської 
заборгованостей;

• довідка про те, що проти 
нього не порушено справу про 
банкрутство.

б) фізичні особи:
• копію документа, що по-

свідчує особу учасника кон-
курсу, або належним чином 
оформлену довіреність, видану 
представнику фізичної особи;

• копію свідоцтво про ре-
єстрацію фізичної особи як 
суб’єкта підприємницької ді-
яльності;

• витяг з Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців, з 
датою та часом його формуван-
ня не більше одного місяця до 
моменту подання (у разі змін в 
чинному законодавстві України 
щодо порядку державної реє-
страції юридичних осіб та фі-
зичних осіб-підприємців інший 
документ, який буде передбача-
ти таку реєстрацію, чи його но-
таріально завірену копію).

Усі учасники конкурсу по-
дають зобов’язання (пропо-
зиції) щодо виконання умов 
конкурсу, зобов’язання (пропо-
зиції) щодо забезпечення спла-
ти орендної плати та додаткові 
зобов’язання щодо експлуатації 
об’єкта, платіжні реквізити.

Конкурс відбудеться об 11 год. 00 хв. 
17 березня 2017 року в приміщенні 

Боярської міської ради.
За довідками звертатися до 

відділу фінансів, економічного 
розвитку та торгівлі (каб. № 10), 
вул. Білогородська 13, м . Боярка, 
Київська обл., тел.: (04598) 41-550. 

22 лютого заступник Голови 
ДСНС Руслан Білошицький вру-
чив рятувальникам Києво-Свя-
тошинського району сучасну по-
жежну техніку. 

Новий пожежний автомо-
біль на базі шасі МАЗ був прид-
баний за кошти, що виділені з 
державного бюджету на покра-
щення матеріально-технічного 
забезпечення підрозділів ДСНС 
у 2017 році. Також вогнеборці 
отримали два нові автомобілі на 
базі шасі УРАЛ та мотопомпу 
загальною вартістю 2,5 млн. грн. 
Кошти на цю техніку були ви-
ділені Києво-Святошинською 

районною державною адміні-
страцією в рамках реалізації 
програми з протидії пожежам в 
екосистемах.

«Цього року ми продовжує-
мо працювати над вирішенням 
пріоритетних завдань Служби, 
одним із яких є покращення ма-
теріально-технічного забезпе-
чення рятувальників. Сьогодні 
Держслужба з питань надзви-
чайних ситуацій передає ряту-
вальникам Київщини новий 
сучасний пожежний автомобіль 
на базі шасі МАЗ, куплений за 
кошти, що виділені з державно-
го бюджету на 2017 рік. Це ще 
раз свідчить про те, що ми ма-

ємо підтримку Уряду України 
та керівництва МВС. Приємно 
відзначити, що нашій Службі 
активно допомагають і органи 
місцевої влади», – зауважив 
Руслан Білошицький.

Підтримка органів місцевої 
влади в питаннях технічного 
переоснащення підрозділів су-
часною технікою забезпечуєть-
ся завдяки недавно прийнятій 
Стратегії реформування систе-
ми ДСНС України. Адже від-
тепер саме на органи місцево-
го самоврядування покладено 
відповідальність за пожежну 
безпеку населених пунктів і те-
риторій.

РЯТУВАЛЬНИКИ ОТРИМАЛИ 
СУчАСНУ ПОЖеЖНУ ТеХНІКУ 

ОФІцІЙНО

Детальна інформація на сайті: www.boyarka-inform.com
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ПОВІДОМЛеННЯ
про оприлюднення проекту 

регуляторного акта – рішення 
виконавчого комітету Боярської 
міської ради «Про встановлення 
тарифів на послуги КП «Банно-
оздоровчий комплекс».

Виконавчий комітет Бояр-
ської міської ради відповідно 
до ст. 9 Закону України «Про 
засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської 
діяльності», з метою одержан-
ня зауважень і пропозицій фі-
зичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань, повідомляє про 
оприлюднення проекту регуля-
торного акта-рішення виконав-
чого комітету Боярської міської 
ради «Про встановлення та-
рифів на послуги КП «Банно-
оздоровчий комплекс».

Стислий зміст регуляторно-
го акта.

Регуляторний акт розроб-
лений відповідно до вимог За-
конів України «Про засади дер-
жавної регуляторної політики 
у сфері господарської діяль-
ності», «Про місцеве самовря-
дування в Україні», Методики 
проведення аналізу впливу ре-
гуляторного акта, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 11.03.2004 № 308.

Строк дії регуляторного акта 
необмежений, з можливістю 
внесення до нього змін та його 
відміни у разі зміни чинного за-
конодавства та з інших причин.

Спосіб оприлюднення 
регуляторного акта – газета 
«Боярка- інформ». 

Також з текстом проекту ре-
гуляторного акта можна озна-
йомитись на сайті Боярської 
міської ради: www.boyarka-
inform.com. 

Пропозиції та зауваження 
до проекту регуляторного акта 
приймаються письмово впро-
довж місяця з дня оприлюд-
нення регуляторного акта за 
адресою: м. Боярка, вул. Біло-
городська, 13, каб. № 9 або за 
тел. (04598) 40-650.

АНАЛІЗ
регуляторного впливу до про-

екту рішення виконавчого комі-
тету Боярської міської ради «Про 
встановлення тарифів на послуги 
КП «Банно-оздоровчий комплекс»

Проблема, яку пропонується 
розв’язати

Комунальне підприємство 
«Банно-оздоровчий комплекс» 
Боярської міської ради надає 
лазневі послуги населенню. На 
даний час підприємство зна-
ходиться в критичній ситуації, 
спричиненій невідповідністю 
діючих тарифів на послуги їх 
реальній собівартості. Діючі та-
рифи на послуги, що надаються 
КП «Банно-оздоровчий комп-
лекс», встановлені рішенням 
виконавчого комітету Бояр-
ської міської ради від 17.08.2010 
року № 101/1  «Про затвер-
дження нових тарифів на по-
слуги КП «Банно-оздоровчий 
комплекс».

З незалежних від фінансо-
во-господарської діяльності 
підприємства причин, значно 
зросли ціни на природний газ, 
водопостачання, електроенер-
гію, паливно-мастильні матері-
али та збільшився розмір міні-
мальної заробітної плати.

Ситуація, яка склалась на під-
приємстві, може призвести до:

• збільшення кредиторської 
заборгованості;

• виникнення заборгованос-

ті з виплати заробітної плати;
• несвоєчасної сплати подат-

ків до бюджетів та фондів;
• погіршення умов надання 

послуг.
Цілі регулювання
Прийняття рішення приведе 

тарифи на послуги, що надають-
ся комунальним підприємством 
«Банно-оздоровчий комплекс», 
до економічно обґрунтованого 
рівня, що забезпечить:

• надання якісних послуг;
• впровадження низки пер-

шочергових заходів, спрямова-
них на зменшення витрат па-
ливно-енергетичних ресурсів;

• стабільність роботи місько-
го комунального підприємства;

• своєчасність розрахунків 
КП «Банно-оздоровчий комп-
лекс» Боярської міської ради по 
сплаті податків до бюджетів, за-
робітній платі.

Альтернатива та їх оцінка
Альтернативними способа-

ми досягнення цілей регулю-
вання можуть бути:

1. Забезпечення надання 
лазневих послуг без підвищен-
ня тарифів та без дотації з бю-
джету. Ця альтернатива є не-
прийнятною, оскільки ситуація, 
що склалась на підприємстві, 
значно погіршилась з підви-
щенням цін на енергоносії та 
потребує негайного вирішення.

2. Залишення тарифів на 
рiвнi дiючих та передбачення 
в мiському бюджетi дотацiї на 
вiдшкодування пiдприємству 
витрат по виконанню послуг. 
Таке альтернативне рiшення 
вирiшує проблему замовникiв 
послуг та порушує права 
суб’єктів, які фінансуються за 
рахунок міського бюджету.

3. Зменшення витрат у меж-
ах діючих тарифів. Така аль-
тернатива неможлива, так як 
фактичні витрати значно нижчі 
нормативних, резерви скоро-
чення витрат вичерпані за пе-
ріод надання послуг, витрати 
скоротились до критичного 
значення та потребують негай-
ного відшкодування, щоб не 
поставити під загрозу можли-
вість надання послуг.

4. Прийняття запропоно-
ваного рішення забезпечить 
вирішення проблеми i є єди-
ним виходом iз ситуацiї, що 
склалася. Проект вiдповiдає 
принципам державної регу-
ляторної полiтики, а саме: 
доцiльностi, ефективностi, 
адекватностi, збалансованостi, 
передбачуваностi, принципу 
прозоростi та врахування гро-
мадської думки.

Механізм регулювання
Проблему можливо виріши-

ти шляхом приведення у відпо-
відність доходів підприємства 
витратам на надання послуг 
шляхом встановлення нових еко-
номічно обґрунтованих тарифів.

Обґрунтування можливості 
досягнення встановлених цілей

Прийняття регуляторного 
акта дозволить вирішити про-
блему встановлення нових та-
рифів для населення, юридич-
них осіб та їх об’єднань.

Запропоновані тарифи роз-
раховані, виходячи з фактич-
них витрат підприємства за 
2015-2016 роки, з урахуванням 
підвищення цін на енергоносії 
та росту мінімальної заробіт-
ної плати. Це дасть можливість 
працювати підприємству без-
збитково.

Сфера інтересів Вигоди Витрати

Орган місцевого 
самоврядування

Вирішення питання якісного 
надання лазневих послуг

Впровадження проекту рішення не 
потребує капіталовкладень та 
виділення коштів з міського бюджету

Підприємство – 
надавач послуг

Стабілізація роботи підприємства, по-
кращення обслуговування споживачів, 
виконання замовлень в повному обсязі

Збільшення витрат на надані послуги

Споживачі – 
населення

Отримання якісних послуг лазні 
та сауни.

Збільшення витрат на оплату послуг 
лазні та сауни.

ТАбЛИцЯ ВИГОД ТА ВИТРАТ

Строк чинності регуляторно-
го акта

Строк дії регуляторного акту 
необмежений. У разі зміни чин-
ного законодавства або з інших 
причин, в регуляторний акт 
можна вносити зміни та допо-
внення.

Визначення показників ре-
зультативності

Результативність буде від-
стежуватися шляхом аналізу з:

• надання якісних лазневих 
послуг громадянам м. Боярка;

• спроможність підприємства 
своєчасно сплачувати податки;

• відсутність заборгованості 
за паливно-енергетичні ресурси;

• забезпечення вчасної ви-
плати заробітної плати та роз-
гляд можливості її підвищення;

• придбання енергозберігаю-
чого обладнання.

Про встановлення тарифів 
на послуги КП «Банно-оздо-
ровчий комплекс»

Відповідно до ст. 28 Закону 
України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», у зв’язку з 
підвищенням цін на енергоно-
сії та зростання рівня заробітної 
плати, розглянувши звернення 
директора КП «Банно-оздо-
ровчий комплекс», за вх. № 02-
9/396 від 22.02.2017 р., –
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Встановити тарифи на по-
слуги КП «Банно-оздоровчий 
комплекс» (додаток № 1 та до-
даток № 2).

2. Вважати таким, що втра-
тило чинність рішення вико-
навчого комітету Боярської 
міської ради від 17.08.2010 р.          
№ 101/1 «Про затвердження 
нових тарифів на послуги КП 
«Банно-оздоровчий комплекс».

3. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
заступника міського голови за 
відповідним напрямком.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА             О. О. ЗАРУбІН

бОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОбЛАСТІ

ВИКОНАВчИЙ КОМІТеТ
РІШеННЯ                (ПРОеКТ)

від _______________  № ___/___
м. боярка

Додаток № 1 
до рішення виконавчого комітету 

Боярської міської ради 
від „___” _______2017 р. № __ /__

ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ У СеРеДУ,чеТВеР, П’ЯТНИцю
Вид послуг Вартість (грн.)

Відвідування бані-парова на 1 год. 30,00

Відвідування на 0,5 год. 15,00

Відвідування на 1,5 год. 45,00

Відвідування на 2 год. 60,00

Відвідування на 3 год. 90,00

Відвідування бані-кам’янки на 1 год. 35,00

Відвідування на 0,5 год. 20,00

Відвідування на 1,5 год. 50,00

Відвідування на 2 год. 70,00

Відвідування на 3 год. 95,00

Сушіння волосся 2,00

Простирадло 8,00

Рушник 6,00

Діти до 7 років – безкоштовно.
Додаток № 2 

до рішення виконавчого комітету 
Боярської міської ради 

від „___” _______2017 р. № __ /__

ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ ВІДВІДУВАчІВ У СУбОТУ ТА НеДІЛю
№ Вид послуг Вартість (грн.)

1 Відвідування бані-парова 1 год. 40,00

2 Відвідування 0,5 год. 20,00

3 Відвідування 1,5 год. 55,00

4 Відвідування 2 год. 70,00

5 Відвідування 3 год. 100,00

6 Відвідування бані-кам’янки 1 год. 45,00

7 Відвідування на 0,5 год. 25,00

8 Відвідування на 1,5 год. 60,00

9 Відвідування на 2 год. 80,00

10 Відвідування на 3 год. 115,00

11 Сушіння волосся 2,00

12 Простирадло 8,00

13 Рушник 6,00

Про організацію та забезпе-
чення безпеки дорожнього руху  
на дорогах та вулицях м. Боярки 

Керуючись Законами Укра-
їни «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», «Про автомо-
більні дороги», ДСТУ 4100:2014 
«Знаки дорожні», ДСТУ 
2587:2010 «Розмітка дорожня», 
а також враховуючи звернен-
ня громадян, ДСТУ 4123:2006 
«Пристрій для примусового 
зниження швидкості дорож-
ньо-транспортної техніки на 
вулицях і дорогах», а також вра-
ховуючи звернення громадян, – 

бОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОбЛАСТІ

ВИКОНАВчИЙ КОМІТеТ
РІШеННЯ

від 9 лютого 2017 року №       6/1
м. боярка

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Облаштувати нерегу-

льований пішохідний перехід 
дорожньою розміткою 1.14.1 
«Позначення нерегульованого 
пішохідного переходу» та до-
рожніми знаками «Пішохідний 
перехід» (5.35.1, 5.35.2) на ді-
лянці дороги по вул. М. Грушев-
ського навпроти будинку № 22.

2. Встановити по вул. Со-
борності, біля Центральної 
районної лікарні Києво-Свя-
тошинського району дорожні 
знаки 3.34 «Зупинку забороне-
но» з табличками до дорожніх 
знаків 7.18 «Крім інвалідів» з 
обох сторін під’їзду до лікарні.

3. На перехресті вул. Маяков-
ського та вул. Жуковського обла-
штувати нерегульовані пішохідні 
переходи дорожньою розміткою 

1.14.1 «Позначення нерегульова-
ного пішохідного переходу», пе-
ред пішохідним переходом вста-
новити пристрої для примусового 
зниження швидкості транспорт-
них засобів (ДСТУ 4123:2006) в 
комплексі з дорожніми знаками 
«Пагорб» (1.11), «Рекомендована 
швидкість» (5.30), «Пішохідний 
перехід» (5.35.1, 5.35.2). 

4. Зобов’язати КП «Боярське 
ГВУЖКГ» погодити вищезазна-
чені схеми організації дорожньо-
го руху в Києво-Святошинсько-
му ВП ГУНП у Київській області 
та виконати заходи, викладені в 
пункті 1-3 даного рішення.

5. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови від-
повідно до розподілу обов’язків.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА            О. О. ЗАРУбІН

ОФІцІЙНО

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

Очікувані результати

Діти до 7 років – безкоштовно.
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20 лютого у Боярській ЗОШ  
№ 1 відбувся традиційний (вже 
третій рік поспіль) конкурс вико-
навців патріотичної поезії «Тих 
днів із пам’яті не стерти». Так 
школярі вшанували пам’ять Геро-
їв Небесної Сотні та всіх патріо-
тів, які полягли за волю та Неза-
лежність України.

ВШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ ПОеТИчНИМ СЛОВОМ

Хвилиною мовчання всі при-
сутні вшанували пам’ять героїв. 
Конкурсанти виконали поезії, 
присвячені воїнам-інтернаціо-
налістам, учасникам Революції 
Гідності та бійцям АТО.

До складу журі конкурсу 
увійшли педагог-організатор 
Боярської ЗОШ №1 Євгенія 

Радченко, командир взводу 
в/ч А-0799 старшина Артем 
Борисов, офіцер-психолог, 
молодший лейтенант Марія 
Ярмольчик та голова Києво-
Святошинської районної ор-
ганізації Української спілки 
ветеранів Афганістану Лариса 
Козленко.

21 лютого у Боярській міській 
бібліотеці для дітей проведено го-
дину-реквієм «Сотня небесна хай 
в небо злетить, Свічка скорботи у 
душах горить». 

Учні 7-А класу Боярського 
колегіуму разом зі своєю вчи-
телькою Тетяною Сабашною 
слухали розповідь безпосеред-
нього учасника Євромайдану, 
санітарного лікаря, волонтера 
та депутата Боярської міської 
ради Любові Лавріненко.

З 1 грудня 2013 року Любов 
Степанівна очолювала санітар-
ну службу Майдану Гідності, 
безпосередньо відповідаючи за 
якість харчування майданівців. 

Присутні почули вражаючі 
факти, про які навряд чи про-
читаєш у книжках. Любов Лав-
ріненко розповіла, як щодня 
готувалося 2,7 тонни гарячої їжі 
та 20-30 тисяч бутербродів лише 
на центральній із 17 кухонь, про 
40 Майданівських сотень само-
оборони, про медиків та пара-
медиків, про наймолодшого (12 

років) та найстаршу (94 роки) 
учасників Революції Гідності. І 
про наймолодшого із полеглих 
на Майдані, якому виповни-
лося лише 19 років. Тобто про 
людей Майдану, які вразили її 
силою духу, свідомим патріо-
тизмом та саможертовною смі-
ливістю.

Школярі порадували гостю 
допитливими запитаннями та 
непідробним інтересом до по-
дій Майдану. 

Любов Степанівна розпові-
ла також про свої численні по-
їздки у район Дебальцевого та 
волонтерську діяльність у зоні 
АТО, про евакуацію дітей із 
зони проведення бойових дій, 
про побратимів, які вже ніколи 
не повернуться до рідних домі-
вок: «Робила і буду робити це. 
На досягнутому не зупиняюсь». 

Всі присутні переконалися, 
що слова «Герої не вмирають!» 
об’єднують і мертвих, і живих, 
об’єднуючи всю Україну.

Радіслав Кокодзей

Не ЗУПИНЯюСЯ НА ДОСЯГНУТОМУ

17 лютого в ЦТМ «Оберіг» від-
бувся урочистий захід «Ангел-охо-
ронець», присвячений пам’яті ге-
роїв Небесної Сотні та АТО.

Учасниками мистецької 
частини заходу стали вихованці 
середньої та старшої групи сту-
дії «Діамант», Дар’я Мельнико-
ва, Денис Сергєєв, Марія Осика 
та хор ветеранів війни, праці та 
дітей війни «Надія».

Основою театралізованої по-

ПІД КРИЛОМ АНГеЛА-ОХОРОНцЯ

становки стали 7 історій дітей, 
які передчасно стали дорослими. 
Тому що у їх життя увірвалася 
війна. А «за кадром» – безліч іс-
торій про скалічені війною тіла і 
душі. Цих історій настільки ба-
гато, що їх ледве може прикрити 
своїми крилами Ангел, на кри-
лах якого діти яскравими фарба-
ми малюють щасливий світ.

На сцені – люди, які знають 
не з чуток, що таке кров, смерть, 
війна. Це – бійці АТО Анатолій 

Мотренко, Микола Войновський, 
Ігор Микитенко, Віктор Самій-
ленко, Олексій Шевчук, Іван Мі-
щенко, Сергій Микитенко, Олек-
сандр Лахтадир. Участь взяли 
також заступник міського голови 
Тетяна Кочкова, Наталія Долгова, 
Лариса Козленко, отець Димитрій. 

У залі були присутні також 
дідусь та бабуся боярчанина, 
Героя Небесної Сотні Ігоря Ба-
чинського. 

15 лютого в Боярській ЗОШ 
№ 5 для учнів 9 та 10-х класів 
було організовано патріотичний 
захід за участі голови районної 
організації Української спілки ве-
теранів Афганістану Лариси Коз-
ленко; голови Боярської міської 
організації ветеранів Другої Сві-
тової війни, праці та збройних сил 
України Лідії Хоменко; начальни-
ка ВОБ Анатолія Стороженка; во-
лонтера Наталії Долгової та ін. 

Лариса Козленко наголоси-
ла, що одними з перших на Єв-
ромайдані були воїни-афганці, 
ставши дієвою рушійною силою 
Революції Гідності. Коли поча-
лася російська навала, вони та-
кож одними з перших поповнили 
ряди добровольчих батальйонів. 

У переповненій школярами 
актовій залі звучали слова вдяч-
ності всім українським патріотам, 
які захищають Незалежну Україну. 

ПАТРІОТИчНИЙ ЗАХІД ДЛЯ УчНІВ

Покладанням квітів до 
пам’ятника воїнам-інтернаціона-
лістам відзначили День виведен-
ня війська з Афганістану члени 
осередку політичної партії «Опо-
зиційний блок» та однойменної 
фракції в Боярській міській раді 
Анатолій Мірзаєв та Олександр 
Рябич, а також голова територі-
альної організації «Опозиційного 
блоку» в Києво-Святошинському 
районі Віталій Панащенко. 

ВЗІРецЬ ВІРНОСТІ ПРИСЯЗІ

День 15 лютого нині асоці-
юється з полегшенням, з яким 
зітхнули десятки тисяч матерів. 
Це день, коли останній наш 
солдат перетнув афганський 
кордон. «Хлопці, які нарешті 
повернулися додому з чужої вій-
ни, продемонстрували вірність 
Присязі. Хто б міг подумати, що 
це поняття набуде такого зна-
чення в наші дні», – про це го-
ворили учасники урочистостей.

11 лютого в парку Перемоги біля 
пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам 
відбувся урочистий мітинг, присвячений 
річниці виведення військ з Афганістану.

Хвилиною мовчання при-
сутні вшанували пам’ять загиб-
лих воїнів-інтернаціоналістів. 
Молебень відслужив настоя-

тель Свято-Покровської пара-
фії УАПЦ митрофорний прото-
ієрей Димитрій Присяжний.

До присутніх звернулися за-
ступник міського голови Тетяна 
Кочкова та голова Боярського 
міського осередку Української 
спілки ветеранів Афганістану 
Анатолій Глушко. 

ПОДВИГ, ЯКИЙ Не СТеРТИ З ПАМ’ЯТІ

Промовці наголосили, що у 
наш час не існує миру без війни 
і життя без смерті. Захисники 
України і зараз на передовій, на 
«нульовці», в тій точці на мапі 
Батьківщини, де знову колива-
ються шальки символічних те-
резів, зважуючи долю України і 
її майбутнє. 

ПАТРІОТИчНО
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12 лютого в спортивній залі 
Києво-Святошинської ДЮСШ              
м. Боярки відбулася чергова гра 
волейбольного чемпіонату м. Ки-
єва «Столична ліга».

Цього дня ВК «Боярка»    
приймав у себе ВК «Райдуж-
ний». У цієї команди боярчани 
на їхньому полі вже виграли 
одну гру. Домашні стіни теж не 
зрадили – боярські волейболіс-
ти знову перемогли. 

У результаті наші хлопці ви-
йшли у ІІ дивізіон «Столичної 
ліги». І вже 17 лютого вирушили 

«ДОМАШНЯ» ПеРеМОГА 
ТА ХУСТІВСЬКе ПРИЗОВе СРІбЛО

до м. Хуст для участі у «Кубку 
вдячності» Закарпаття. 

Впродовж 18 та 19 лютого 
було проведено ігри з 8 силь-
ними командами. Боярчани 
дійшли до фіналу і стали сріб-
ними призерами «Кубку вдяч-
ності», поступившись господа-
рям змагань – команді «Нижнє 
селище».

Волейболісти щиро вдячні 
за спонсорську допомогу, адже 
ігри «на виїзді» потребують до-
даткових коштів. Голова ГО СК 
«ВК «Боярка», капітан коман-
ди Олександр Красножон роз-

повів, що «кошти на проїзд та 
проживання в готелі 10 гравців 
надали два спонсори. Дякуємо 
міському голові Олександру За-
рубіну за підтримку боярського 
волейболу взагалі і нашої ко-
манди зокрема. Сподіваємося, 
що така співпраця продовжить-
ся й надалі».

Волейболістам з «Боярки» 
після участі в «Кубку вдячнос-
ті» надійшло запрошення взяти 
участь у Міжнародному волей-
больному чемпіонаті, який від-
будеться влітку 2017 р. 

Радіслав Кокодзей

У День Святого Валентина у 
Боярському коледжі екології і 
природних ресурсів Національно-
го університету біоресурсів і при-
родокористування України від-
бувся конкурс «Міс Коледж-2017».

Вісім чарівних учасниць оці-
нювало журі у складі директора 
коледжу Сергія Кропивка, де-
путата Боярської міської ради 
Геннадія Рашковського, завід-
уючої навчально-методичним 
кабінетом Наталії Гапонюк, 
керівника фізичного виховання 
Романа Кліха та викладача ко-
леджу Людмили Лис під керів-
ництвом голови журі, заступ-
ника міського голови Тетяни 
Кочкової.

Програма конкурсу вклю-
чала українське дефіле або 
«Представлення», дефіле в 
коктейльних сукнях або «Ді-
лова жінка», інтелектуальний 
конкурс. Також потрібно було 
представити заздалегідь створе-
ний відеоролик про себе, про-
демонструвати свій «Коронний 
номер» – найголовніший та-
лант, а також вийти на сцену та 
до глядачів у платті, пошитому 
власноруч.

За підрахунками бюлетенів 
для голосування, які заповню-
вали глядачі, володаркою титу-
лу «Міс глядацьких симпатій» 
одностайно визнано учасницю 
Анну Войну. Переможців в ін-
ших номінаціях за 5-бальною 

системою визначило журі: «Міс 
Ніжність» – Любов Тетюра, «Міс 
Ерудиція» – Вікторія Школьна, 
«Міс Грація» – Софія Лавреньє-
ва, «Міс Елегантність» – Юлія 
Банах, «Міс Вишуканість» – 
Аміна Аксютіна. «Віце-міс Ко-
леджу» – Олена Гунько.

Учасниця Валерія Князєва 
здобула аж два титули: «Міс По-
смішка» та «Міс Коледжу-2017». 
Під потужні овації глядачів цей 
титул разом із кришталевою 
короною їй передала «Міс ко-
леджу-2016» Анастасія Бабура. 
Диплом, який засвідчує цей 
почесний титул, Валерії влас-
норуч вручив директор коледжу 
Сергій Кропивко.

Радіслав Кокодзей

ДО ПеРеМОГИ З УСМІШКОю

20 лютого, у День Героїв Не-
бесної Сотні, представники бо-
ярської громади, учасники Євро-
майдану та воїни АТО зібралися 
біля тимчасового пам’ятного зна-
ка «Героям Небесної Сотні» у пар-
ку Перемоги. Учасники мітингу 
вшанували пам'ять захисників 
нашої Батьківщини.

Хвилина мовчання та по-
кладання квітів. Молебень 
відслужив настоятель парафії 
Стрітення Господнього протоі-
єрей Сергій Ковальчук. 

Міський голова Олександр 
Зарубін зазначив: «Герої Не-
бесної Сотні боролися й відда-
ли своє життя не лише за нас з 
вами, а передусім за кращу долю 
наших дітей». Він повідомив 
також, що незабаром у парку 
Перемоги на місці тимчасового 
знаку пам’яті Героям Небесної 
Сотні буде встановлено скуль-

НебеСНІЙ СОТНІ 
ШАНА І МОЛИТВА

птуру «Воїнам, які загинули під 
час проведення АТО» та «Геро-
ям Небесної Сотні». 

Загальну думку присутніх 
висловив учасник Євромайдану 
та боєць АТО Олександр Слобо-
дюк: «Ключовим словом є саме 
гідність, за відстоювання якої 
вийшли на майдани громадя-
ни України. Головне завдання 
кожного з нас – на своєму міс-
ці зробити все від нас залежне, 
щоб ці смерті не були марними».

Представники громади та 
влади міста поклали також 
квіти до меморіальної дошки 
учасника Революції Гідності, 
боярчанина Ігоря Бачинсько-
го, який був удостоєний звання 
Герой України, ордена Золотої 
Зірки та медалі «За жертовність 
та любов до України». Посмерт-
но. Тому цього дня разом з бояр-
чанами була його бабуся – Гали-
на Андріївна Бачинська.

11 лютого у міському будинку 
культури відбувся ІІ міський кон-
кур читців імені Т. Г. Шевченка 
«Живе слово Кобзаря».

У конкурсі взяли участь по-
над сімдесят учасників різного 
віку. Діти виконували як твори 
Тараса Шевченка, так й інших 
українських авторів.

Виступи учасників оцінюва-
ло поважне журі у складі члена 
Національної спілки письмен-
ників України Тетяни Зубкової, 
почесного працівника культури 
Києво-Святошинського району 
Івана Подолянця, співзаснов-
ника ГО «Боярське Мистецьке 
Братство» Любові Кравченко та 

завідувачки міської бібліотеки 
для дорослих Віри Венгер.

Визначити кращих було не-
просто. Усі діти старалися і 
щиро намагалися донести до 
слухачів своє бачення та про-
читання віршів. Приємно було 
спостерігати за глядачами, які 
завмирали під час виступів ін-
ших учасників. Особлива вдяч-
ність наставникам, які готували 
дітей до участі в конкурсі.

Нагородження переможців 
відбудеться під час урочистос-
тей з нагоди дня народження 
Тараса Шевченка 12 березня у 
Боярському міському будинку 
культури.

ВИЗНАчеНО ПеРеМОЖцІВ 
КОНКУРСУ чИТцІВ

Київський слідчий ізолятор запрошує на службу до Державної кримінально-
виконавчої служби України чоловіків на посаду молодшого інспектора відділу 
режиму і безпеки. 

Запрошуються чоловіки до 43 років, що пройшли службу в Збройних Силах 
та не притягувались до кримінальної відповідальності, призовників віком від 18 
років, працівників, звільнених з органів внутрішніх справ за власним бажанням.
Графік роботи: щоденно з 9:00 до 18:00 (субота, неділя – вихідний). 

За довідками звертатись за адресою: 04050, м. Київ вул. Дегтярівська, 13 (станція 
метро Лук’янівська). Тел. Для довідок: (097) 999-01-22, Олександр Олександрович. 

ВАКАНСІЯ

цІКАВО
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Замовлення 

Овен
Вас чекають приємні зміни. Представники твор-

чих професій почнуть втілювати нові ідеї в життя, 
що в недалекому майбутньому принесе значний до-
хід. Раціонально використовуйте час і плануйте свої 
справи. З начальством поводьтеся витримано і роз-
судливо. Це підкреслить ваш професіоналізм.

Телець
Початок весни буде дуже райдужним. На вас че-

кає маса яскравих емоцій і вражень. Енергія буде 
бити ключем. Головне направити її в правильне 
русло і максимально використати свої можливості. 
Доля буде підносити подарунки раз за разом, тож 
навчіться цінувати кожну мить свого життя і бути 
вдячними за все, що у вас є. 

Близнюки
Сприятливий час для відновлення справедливості 

і створення затишку в своєму домашньому гніздечку. 
Вгамуйте емоції, вам слід керуватися голосом розуму 
і здоровим глуздом. Не бійтеся проявити ініціативу і 
винести свої думки на загальний огляд. Ваші ідеї мо-
жуть принести значні статки та визнання. 

Рак
З’явиться можливість здійснити давню мрію. Всі 

плани, які ви раніше будували, нарешті можна вті-
лити в життя. Удача сама прийде в руки, лише варто 
зуміти її вчасно використовувати. Кожне ваше по-
чинання завершиться успіхом і ви зможете довести 
собі і всьому світу, що здатні на щось більше. 

Лев
Лідерські якості допоможуть домогтися результа-

тів, які докорінно змінять життя. Уникайте конфлікт-
них ситуацій, які можуть зіпсувати ваш бойовий на-
стрій. Не варто брати близько до серця думки інших 
людей і робити те, до чого не лежить душа, знайдіть 
заняття, яке приносить задоволення і радість. 

Діва
Життя почне наповнюватися яскравими барва-

ми. Прийшов час насолоджуватися життям у всій 
його красі. Всі непорозуміння і конфлікти будуть 
успішно вирішені і навіть можливо налагодяться 
стосунки з давнім приятелем. Зірки обіцяють поліп-
шення добробуту і самопочуття. 

Терези
Настав час виходити із зимової сплячки. Ви будете 

оточені загальною увагою, авторитет зміцниться, а впев-
неність в собі в рази зросте. Приємні зміни в житті відбу-
дуться практично в усіх сферах життя. Постарайтеся ви-
кластися на всі сто, щоб досягти набагато більшого, ніж 
ви очікуєте. Почуття гумору стане вашим козирем.

Скорпіон
Небувала енергійність підвищить ефективність 

ваших дій у багатьох сферах життя. Все буде давати-
ся легко. Працюйте на совість і якісно, вкладаючи 
всю душу і знання. Будьте доброзичливі до тих, хто 
від щирого серця бажає вам добра і намагається до-
помогти, така підтримка вам піде на користь. 

Стрілець
Ви зробите необхідні висновки і зрозумієте, як об-

раз мислення і настрій можуть змінити результат. Ви 
твердо переконані в своїй правоті і ніхто не встане 
на вашому шляху. Дружньої підтримки в цей період 
вам не позичати. Віра в краще може дати сильний по-
штовх для внесення позитивних у власне життя.

Козеріг
Постарайтеся знайти якомога більше однодумців 

і соратників, які підтримають ваші ідеї і допоможуть 
у їх реалізації. Будьте доброзичливі і поблажливі до 
оточуючих вас людям. Ніхто не ідеальний, і ви в тому 
числі. Чим добрішими і усміхнені ви будете, тим біль-
ше у вас з’явиться нових друзів і шанувальників. 

Водолій
Ви почнете боротися за справедливість і це у вас 

буде непогано виходити. Вам варто бути гранично 
уважними до того, що відбувається навколо. Всі не-
доброзичливці відсіються самі собою, а біля вас зали-
шаться надійні, вірні друзі. Варто утихомирити своє са-
молюбство і не ставитися до близьких людей зверхньо. 

Риби
Час ламати стереотипи і знаходити справжню 

свободу. Ви розпрощаєтесь з усіма забобонами і 
думкою, нав’язаною суспільством, почнете жити 
повноцінним життям і самі ним розпоряджатися. 
Можливі ділові поїздки в інші міста або країни. Та-
кож є ймовірність подорожі з метою відпочинку і 
розширення свого кругозору.

Втрачений військовий                      
квиток СО № 014841, виданий 
Києво-Святошинським РВК 
Волошину Олександру Воло-
димировичу, 20.08.1989 р. н.,                      
вважати недійсним.

Втрачений Державний акт на 
земельну ділянку у с/т «Ста-
ви» площею 0,06 га, виданий 
Забірською сільською радою 
20.07.1996 р. на ім’я Дикої Ган-
ни Іванівни, вважати недійсним. 

Втрачений атестат КХ                                                    
№ 1548212020 виданий                                             
Васильчук Поліні Володи-
мирівні Боярським НВК 
«Гімназія – ЗОШ І ст.»,                                                                                 
вважати недійсним.

28.02.12017 о 10.00 відбудеть-
ся відновлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевос-
ті), що перебуває у власності 
громадянки Кізімової Наталії 
Михайлівни за адресою м. Бо-
ярка, масив Лисенка, квартал 
11, ділянка 18. 
Прохання суміжних землев-
ласників Грицаєнко Л.М., 
Шпита О.О. та Авер’янова 
О.О., Сміян І.С., Вовк В.Я. 
бути присутніми за зазначе-
ною адресою у вказаний час. 

Втрачений 
технічний 

паспорт 
АС-114901 

від 01.09.2011 р, 
виданий на ім’я 
Золотаревського 

Романа 
Михайловича, 

вважати 
недійсним.

РеКЛАМА

ПРИХОВАНІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

М. бОЯРКА, ВУЛ. САДОВА, 11, щОДНЯ 3 4 ДО 19 беРеЗНЯ 
Об 11:00, 18:00, ЗА ДОВІДКАМИ ЗВеРТАЙТеСЬ ЗА ТеЛ.:

(098) 050-65-65, (063) 050-65-65

4 березня, 17:00, м. боярка, 
вул. Садова, 11

Творчий вечір, присвячений творчості співачки 
Анни Герман

У програмі: документальний фільм «Светит 
незнакомая звезда»; 

невідомі факти з життя Анни Герман; 
виконання пісень з репертуару Анни Герман

ВХІД ВІЛЬНИЙ

АНОНС

4 березня о 14:00 
у боярському будинку культури 

(вул. Шевченка, 82-д)
відбудеться концерт творчого колективу 
«Сузір’я» під керівництвом заслуженого 

працівника культури Алли бібік 
Вхід вільний

Втрачений 
військовий квиток 

№ 5950105, ви-
даний 19.12.1996 р. 
Києво-Святошин-

ським РВК 
Куцю Ігорю 

Георгійовичу, 
вважати недійсним.


