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Відповідно до Закону України 
«Про участь громадян в охороні 
громадського порядку і державно-
го кордону» та на пропозицію не-
байдужих мешканців міста, у Бо-
ярці створено і розпочинає свою 
діяльність громадське формуван-
ня з охорони громадського поряд-
ку «Боярський міський патруль». 
Скорочена назва «БМП». Нині під-
розділ проходить реєстрацію. 

Утворення цього підрозділу 
підтримано рішенням чергової 
8 сесії Боярської міської ради 
від 19 квітня 2016 року. 

Особовий склад «БМП» 
складається із мешканців             
м. Боярка. Переважно – це 
громадяни, які брали участь і 
залучалися для виконання спе-

ціалізованих завдань у зоні ан-
титерористичної операції на 
сході країни. Активістами під-
розділу на установчих зборах 
обрано командира – пенсіо-
нера МВС України Макарова           
Володимира Георгійовича, 
конт. тел.: (098) 387-08-39.

Мета та завдання «БМП» – 
забезпечення громадського по-
рядку та безпеки населення, 
здійснення контролю за дотри-
манням благоустрою у м. Бояр-
ка, протидія правопорушенням, 
захист прав і свобод громадян, 
незалежність від будь-яких полі-
тичних уподобань, допомога міс-
цевому підрозділу Національної 
поліції, виховання молоді у пра-
вовому полі, тісна співпраця із 
населенням міста, громадськими 

НА СЛУЖБІ У ГРОМАДИ

Вітаю з Великоднем! Бажаю щастя, радості, віри і                             
благополуччя! Нехай чудесне свято Великодня принесе                                                                                                   
любов та світло у вашу родину, щирість та добро у взаємини! 

Нехай Боже благословення буде запорукою миру на         
нашій землі, духовного відродження держави, здійснення 
найзаповітніших сподівань! Христос Воскрес! 

ПОВЕРТАЮТЬСЯ СОЛДАТИ 
ДОДОМУ З ВІЙНИ

24 квітня в парку Перемо-
ги відбувся мітинг з нагоди уро-
чистої передачі останків воїнів                          
Другої Світової війни, які обороняли 
нашу землю на підступах до Києва.

Навпроти пам’ятної стели 
на честь боярчан, що не повер-
нулися додому з Другої Світової 
війни – три невеликі труни. На 
кришках трун – проіржавілі й 
пробиті осколками солдатські 
каски, гілочки свяченої верби 
й таблички з іменами: Василь 
Васильович Фірсов (1919 р. н., 
Псковська область), Іван Олек-
сійович Дронов (Оренбурзька 
область), Олексій Олексійович 
Веретін (1921 р. н., Воронезька 
область). В руках у присутніх – 
живі квіти, оповиті траурними 
стрічками. 

«Ці бійці були знайдені не-
подалік Боярки. За смертними 
медальйонами встановлено їхні 
імена, а також організовано 
міжнародний пошук завдяки 
Вікторії Нестратенко (Україна), 
Олександру Дударьонку (Біло-
русія) та Альоні Маньшиній 
(Росія, Тольяті) і знайдені їхні 
родичі. Тож сьогодні ми пере-
даємо останки бійців представ-
нику російської пошукової ор-
ганізації для перепоховання їх 
на батьківщині – в Оренбурзь-
кій, Псковській та Воронезькій 
областях напередодні 9 трав-
ня. Сьогодні ми відправляємо 
додому нашого 49-го солдата. 
Ці заходи відбуваються за під-
тримки Боярської міської ради, 
до якої ми звернулися за допо-
могою», – розповів боєць спе-
ціалізованої пошукової групи 
«Корчагінець» Олег Остапенко.

Командир СПГ «Кор-
чагінець» Всеукраїнського 
благодійного фонду пошуку 
«Пам’ять» Володимир Петро-
вич Остролуцький повідомив, 
що повернення цих бійців 
додому через 71 рік після за-
кінчення Другої Світової ві-
йни стало можливим завдяки 

спільній роботі «Корчагінця» та 
СПГ ім. П’ятої армії (керівник 
Андрій Пулін), СПГ ім. Ватуті-
на (с. Нові Петрівці, командир 
Микола Петров) та Всеукраїн-
ської громадської організації 
«Закінчимо війну» (керівник 
Юрій Зубко). 

Лист із далекого листопада 
1943 року від студента фізмату 
педінституту Миколи Філатова, 
адресований в Узбецьку РСР 
Карповій Антоніні Миколаївні, 
на той час школярці Тоні, за-
читав Олег Остапенко. У листі – 
привіт і розповідь про останній 
бій товариша – героя-кулемет-
ника Віктора. А тим часом лист 
вже поспішає за вказаною адре-
сою, долаючи і простір, і час.

Координатор по зв’язках з 
країнами СНГ та Балтії Санкт-
Петербурзького обласного від-
ділення Всеросійської громад-
ської організації «Пошуковий 
рух Росії» Андрій Лященко 
подякував пошуковцям за ти-
танічну працю: «Мені випала 
велика честь вдруге за останні 
два роки стояти на цій священ-
ній боярській землі. Знайдені 
бійці загинули тут, захищаючи 
Київ. Сьогодні вони поїдуть до-
дому, завтра перетнуть кордон і 
скоро кожен із них ляже в рідну 
землю, оплаканий своїми роди-
чами». 

Також до присутніх звер-
нулися голова Українського 
благодійного фонду пошуку 
«Пам’ять» Михайло Крисько та 
голова Боярської міської орга-
нізації інвалідів війни, ветеран 
Другої Світової Володимир           
Андрійович Нурищенко. Місь-
кий голова Олександр Зарубін 
завершив урочистості словами 
вдячності пошуковцям. 

Фінальним акордом уро-
чистостей стала хвилина мов-
чання та вручення посвідчень 
пошуковців людям, які попо-
внили ряди «Корчагінця» – Іго-
рю Євку та Дмитру Остапенку.  

організаціями, депутатами Бояр-
ської міської ради та виконавчим 
комітетом. 

Для оперативного реагуван-
ня на повідомлення про право-
порушення при «БМП» створю-
ється диспетчерська цілодобова 
служба, яка буде приймати по-
відомлення від громадян за тел.: 
(04598) 42-246, телефони мо-
більних операторів – 

(068) 876-43-97, 
(063) 588-93-43.

26 квітня ліквідатори Чор-
нобильської аварії традиційно 
збиралися біля пам’ятного знаку                                                                      
жертвам Чорнобиля, що на пагорбі 
біля Свято-Михайлівського храму. 

Мітинг-реквієм почався 
тужливими звуками церковного 
дзвону та поминальною служ-
бою за ліквідаторами, яку від-
служив клірик Свято-Михайлів-
ського храму ієромонах Флавіан. 

Перед присутніми учасни-
ками ліквідації аварії на ЧАЕС 
виступили голова міського 
осередку ГО «Союз Чорнобиль 
Україна» Юрій Івченко, голова 
ради ветеранів та пенсіонерів 
ДСНС Києво-Святошинського 
району Анатолій Лихацький. 

Міський голова Боярки 

Олександр Зарубін, звертаю-
чись до учасників мітингу, на-
гадав про страшний спадок, що 
дістався Україні від «авторів» 
радіаційного лиха, та подякував 
ліквідаторам за мужність та від-
даність обов’язку.  

Урочистості продовжились 
у Боярському будинку культу-
ри, де відбулось нагородження 
ліквідаторів Чорнобильської 
трагедії. У залі ліквідатори та їх 
близькі, а також діти, які при-
йшли на зустріч зі справжніми 
героями. Тими, хто у 86-му при-
крив нас від пекельного про-
міння гіркої Зірки Полин.

Одними з перших ліквідато-
рів, які скидали палаючий гра-
фіт з даху реактора, є боярчани 
Петро Іванович Гаврилюк та 

Микола Сергійович Бурлаков. 
Незважаючи на тяжку онкохво-
робу, Петро Іванович все ж взяв 
участь в урочистостях разом зі 
своїми друзями-ліквідаторами. 

Героям вручили пам’ятні 
медалі «Чорнобильська ка-
тастрофа. 30 років» від місь-
кої ради, обласної організації 
«Союз Чорнобиль Україна», 
церковні нагороди «За жертов-
ність та любов до України» від 
святішого патріарха митропо-
лита Філарета УПЦ Київського 
патріархату, грамоти від голови 
Києво-Святошинської район-
ної держадміністрації Мирос-
лави Смірнової. 

ТРИДЦЯТЬ РОКІВ ЧОРНОЇ ЗІРКИ ПОЛИН

Продовження на стор. 9
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КАДРОВІ ПРИЗНАЧЕННЯ

Згідно з розпорядженням 
міського голови Олександра За-
рубіна № 05-15 від 18 квітня 2016 
року, Сергія Хижняка призначено 
в. о. директора Комунального під-
приємства «Боярка-Водоканал».

Попереднього в. о. дирек-
тора КП «Боярка-Водоканал» 
Олега Огійчука – звільнено.
Біографічна довідка: 

Хижняк Сергій Миколайо-
вич народився 28 лютого 1970 
року у Боярці. Закінчив 1987 
року Боярську ЗОШ № 3. 

1993 року закінчив Київський 
філіал Одеського електротехніч-
ного інституту зв’язку ім. О. С. 
Попова, має кваліфікацію інже-

У ВОДОКАНАЛІ НОВИЙ КЕРІВНИК
нера радіозв’язку і радіомовлення.

Трудову діяльність розпочав 
у 1991 році на посаді слюсаря-
ремонтника МП «Механіка» 
при машинобудівному заводі 
«Іскра». З 1991 до 1993 року пра-
цював слюсарем-наладчиком у 
кооперативі «Комфорт».

З 1993 до 1998 року – торго-
вий агент у ТОВ «Лінк-Європа-
Київ-ЛТД».

У 2004 році – фахівець з ме-
тодів розширення ринку збуту у 
ДП «Техкомплект». Згодом – ме-
неджер та провідний менеджер 
зі збуту відділу внутрішніх інже-
нерних мереж у ТОВ «Рехау».

Попереднє місце роботи – ко-

За сприяння директора «Укрцентркадриліс», депутата Бояр-
ської міської ради Сергія Ірклієнка проведено благоустрій вули-
ці Грушевського (Жовтневої). Зелена зона вулиці навпроти ЗОШ           
№ 2 до пров. О. Ткаченка (Жовтневого) очищена від надлишків 
ґрунту. Тут висаджено також дерева та посіяно газонну траву. Ско-
ро все зазеленіє. Ще один маленький куточок рідної Боярки завдя-
ки зусиллям ентузіастів набув привабливого вигляду.

ПРОВЕДЕНО БЛАГОУСТРІЙ ВУЛИЦІ ГРУШЕВСЬКОГО
ФОТОФАКТ

Рішенням 8 сесії Боярської 
міської ради VII скликання        
№ 8/300 від 19 квітня 2016 
року Мазурця Віталія Вікторо-
вича затверджено на посаді 
заступника міського голови з 
комунальних питань.

Нагадаємо, що після призна-
чення Дмитра Гусятинського 
заступником голови Києво-Свя-
тошинської районної ради, міс-
це заступника голови Боярської 
міської ради було вакантним.
Біографічна довідка: 

Мазурець Віталій Вікторо-
вич народився 3 січня 1968 року 
в с. Тарасівці. 1985 року закін-
чив Тарасівську середню школу.

1990 року закінчив Бояр-
ський республіканський за-
очний сільськогосподарський 

ПРИЗНАЧЕНО ЗАСТУПНИКА МІСЬКОГО ГОЛОВИ

технікум. 1997 року здобув 
вищу освіту в Національному 
аграрному університеті.

Служба в Радянській армії – 
1986-1988 рр.

З 1993 до 1995 року працю-

вав інженером-гідротехніком у 
радгоспі «Тарасівський». З 1996 
до 2001 року займався індивіду-
альною трудовою діяльністю.

2001-2002 у ЗАТ «Подолія» 
працював зональним менедже-
ром у Черкаській області.

З 2002 до 2006 року – 
завіду-вач лабораторії кафедри 
військового права військово-
технічного факультету Київ-
ського національного універ-
ситету ім. Т. Шевченка.

З 2007 року до призначення 
на посаду заступника міського 
голови працював головним спе-
ціалістом, начальником відділу 
з питань житлово-комунально-
го господарства, транспорту і 
надзвичайних ситуацій викон-
кому Боярської міської ради.

Одружений, має двох дітей.

Розпорядженням міського го-
лови Олександра Зарубіна від 25 
квітня 2016 № 02-15/71к призна-
чено в. о. директора комунально-
го закладу «Боярська міська ди-
тячо-юнацька спортивна школа»                                                                     

СПОРТИВНО-ШКІЛЬНА РОКІРОВКА
Пацьору Дмитра Володимировича. 
Біографічна довідка: 

Пацьора Дмитро Володими-
рович народився 6 листопада 
1993 року у с. Віта Поштова. 2011 
року закінчив Юрівську ЗОШ. 

Спортивну освіту здобув у 
Києво-Святошинській ДЮСШ. 
Навчається на факультеті за-
очного навчання Національ-
ного університету фізичного 
виховання і спорту України за 
напрямом «Здоров’я людини», 
цього року отримає освітньо-
кваліфікаційний рівень магістр.

Працював адміністратором 
у фітнес-центрі, тренером-
викладачем з волейболу, за-
ймався організацією дитячих 
спортивно-розважальних фес-
тивалів «Малі Олімпійські ігри» 

КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ» ПОВІДОМЛЯЄ

Користування послугами во-
допостачання та водовідведення 
повинно відбуватися на основі 
відповідного договору із дотри-
манням усіх вимог технічних 
умов (ТУ) на підключення. Адже 
самовільне підключення без до-
тримання вимог ТУ може при-
звести до перевантаження ме-
реж, а отже, серйозних проблем 
у роботі систем водопостачання 
і каналізації міста.

Повідомляємо, що КП «Бо-
ярка-Водоканал» видає тим, хто 
хоче підключитися до системи 
водопостачання чи водовідведен-
ня, технічні умови з урахуванням 
об’ємів споживаної води, специ-
фіки експлуатації будівлі тощо. 

Згідно з ТУ, замовник надає 
для погодження виготовлений 
проект, відповідно до якого від-
бувається підключення до мережі 
водопостачання, а також каналі-
зації. Після введення в експлуата-
цію нової мережі, з обов’язковим 
підписанням відповідного акта, 
абонент укладає із відділом збуту 
КП «Боярка-Водоканал» договір 
на отримання послуг. 

Відповідна процедура, а 
також інша специфіка право-
відносин між абонентами та 
виробниками послуг визнача-
ється Правилами користування 
системами централізованого 
комунального водопостачання 
та водовідведення в населених 
пунктах України, затвердже-
ними наказом Міністерства з 
питань житлово-комунального 
господарства України № 190 від 
27.06.2008 року. 

Згідно із п. 4.2 діючих Пра-
вил, забороняється будь-яке 
самовільне приєднання об’єктів 
водоспоживання до діючих 
систем централізованого водо-
постачання та водовідведення 
(включаючи приєднання до 
будинкових вводів, внутріш-
ньобудинкових мереж або до 
мереж споживачів – власна 
свердловина, яка приєднана до 
скиду стоків у централізовану 
мережу каналізації).

КП «Боярка-Водоканал» 
надає можливість власникам 
приватних будинків, що нині 
користуються безобліково цен-

тралізованим водопостачанням 
чи мають безоблікове підклю-
чення до каналізації, але не 
зверталися до КП «Боярка-Во-
доканал» для отримання ТУ з 
наступним укладанням догово-
ру на послуги, до 1 червня 2016 
року добровільно з’явитись до 
відділу збуту підприємства. 

Слід зазначити, що вартість 
процедури відновлення водо-
постачання та водовідведення 
після їх відключення в разі ви-
явлення безоблікового водоко-
ристування, є набагато більшою, 
ніж вчасне оформлення техніч-
них умов. При цьому витрати, 
пов’язані з відключенням та на-
ступним нарахуванням штраф-
них санкцій, відповідно до           
п. 3.3-3.4 Правил за безоблікове 
водокористування, оплачують-
ся споживачем у повному обсязі.

КП «Боярка-Водоканал» 
закликає власників приватних 
будинків не ухилятися від до-
тримання вимог чинного зако-
нодавства та належним чином 
оформляти підключення до 
мереж водопостачання та кана-
лізації. Це гарантуватиме якість 
та безпечність отриманих по-
слуг, а також дозволить уник-
нути значних технічних та фор-
мальних труднощів у випадку 
примусового припинення без-
облікового водокористування, 
яке буде застосовуватись до без-
відповідальних користувачів. 

Звертаємось також до сум-
лінних платників та добросовіс-
них споживачів: якщо Ви маєте 
будь-яку інформацію щодо без-
облікових підключень до мереж, 
наявність власних джерел водо-
постачання зі скидом стоків у 
центральну каналізацію, про-
симо повідомляти відділ збуту 
підприємства. Адже ми  втра-
чаємо кошти, які могли б бути 
спрямовані на покращення 
якості послуг з водопостачання 
для мешканців міста. 

Вся довідкова інформація 
щодо контактних телефонів та 
приймальних днів надана у пла-
тіжних квитанціях.

За довідками звертатись за 
тел.: (04598) 46-966 – відділ збу-
ту, (04598) 41-953 – виробничо-
технічний відділ.

ДОГОВІР — 
ОСНОВА ПОРЯДКУ

Робота комунальників 
спрямована на покращення 
зовнішнього вигляду міста. Як 
повідомив заступник началь-
ника КП «Боярське ГВУЖКГ» 
з благоустрою Геннадій Раш-
ковський, триває обрізка ава-
рійних та вражених дерев, а 
також прибирання прибордюр-
ної території центральних ву-
лиць по вулиці Молодіжній.

Активно ведеться ямковий 
ремонт доріг. Нещодавно про-
ведено фрезерування вибоїн на 
дорожньому покритті.

«Також є певні успіхи у про-
цесі укладання договорів про 
вивезення твердих побутових 
відходів з приватного секто-
ра. Вивчається також ситуація 
щодо вивезення сміття з тери-
торії садових товариств. Поки 
що для міста є проблемою те, 
що власники садових будиноч-
ків вивозять тверді побутові 
відходи на сміттєві майданчики 
біля багатоквартирних будин-
ків і не сплачують за вивезення 
сміття», – наголосив Геннадій 
Рашковський.

БУДНІ КОМУНАЛЬНИКІВ
БОЯРКА ГОТУЄТЬСЯ ДО ТРАВНЕВИХ СВЯТ

мерційний директор ТОВ «Буді-
вельно-монтажне управління 77». 
Одружений, виховує двох дітей. 

та «Арт-локомотив».
Діючий спортсмен, грає у 

ВК «Максимум». Неодружений.  
Нагадаємо, що Дмитро Па-

цьора з жовтня 2015 р. до люто-
го 2016 р. очолював спортивну 
школу. Щоправда, з лютого до 
квітня цю посаду займав Во-
лодимир Сафонов. У порядку 
денному 8 чергової сесії Бояр-
ської міської ради було питання 
про призначення Володимира 
Сафонова на посаду директора 
міської ДЮСШ. Але депутати 
не підтримали його кандидатуру. 

Міський голова Олександр 
Зарубін підписав розпоряджен-
ня № 02-15/68к від 21 квітня 
2016 про звільнення В. М. Са-
фонова із займаної посади згід-
но з п. 1 ст. 36 КЗППУ.

Адміністрація КП «Бояр-
ське ГВУЖКГ» звертається з 
проханням до жителів приват-
ного сектора не виносити для 
вивезення тверді побутові відхо-
ди у святкові дні – 30 квітня та                     
1 травня. 

Такі дії комунальників 
пов’язані з особливостями ро-
боти полігону ТПВ у с. Крюків-
щина, який не буде працювати з 
30 квітня до 2 травня. 

ПРИТРИМАЙТЕ 
СМІТТЯ ВДОМА
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Наближається 9 травня та по-
минальні дні. За християнським 
звичаєм, у ці дні люди старають-
ся упорядкувати поховання своїх 
рідних та близьких. 

Впродовж тривалого часу 
члени Боярської міської органі-
зації ветеранів війни опікують-
ся похованнями воїнів Другої 
Світової війни, розташовани-
ми на території Боярки. Адже 
серед головних завдань нашої 
організації – соціальний захист 
людей старшого покоління та 
збереження пам’яті про подвиг 
воїнів Другої Світової війни. 

За сприяння депутатів Бояр-
ської міської ради Олександра 
Семка та Олександра Косячен-
ка та на прохання ветеранської 
організації були зрізані сухі де-
рева та гілки на кладовищі, що 
по вул. Лікарняній. 

Нещодавно активістки ор-

ВЕТЕРАНИ УПОРЯДКУВАЛИ ПОХОВАННЯ ВОЇНІВ

ганізації провели тут прибиран-
ня 7 могил. Зокрема, льотчика 
Аркадія Грабчака, який під час 
війни здійснив 204 вильоти, 
пам’ятного знака на Братській 

могилі десятків радянських лю-
дей, які загинули восени 1943 
року під час бомбардування 
фашистським літаком цивіль-
ного ешелону на станції Бо-
ярка, та червоноармійців, які 
полягли, визволяючи Київ, а 
також біля пам’ятника Невідо-
мому Солдату.

Це невтомні жіночки: Лю-
бов Майданнік, Галина Синаюк, 
Лариса Чиркова, Таїсія Бондар, 
Людмила Овчаренко, Любов 
Корж та Надія Пасічник. Дякую 
всім за небайдужість та повагу 
до пам’яті полеглих бійців. 

Лідія Хоменко, 
голова Боярської міської 

організації ветеранів

МІСЬКЕ ЖИТТЯ

На семінарі були присутні 
представники Боярської місь-
кої ради – заступник міського 
голови Тетяна Кочкова, спе-
ціаліст відділу з питань освіти, 
культури, молоді, спорту та со-
ціального захисту Мар’яна Слє-
пова, депутати Боярської місь-
кої ради Олександр Косяченко 
та Зоя Виборна, представники 
громадських організацій міс-
та «ВелоБоярка», «Контактер», 
БТК «Іскра», «Боярський про-
стір», СК «Барс», ГО «Ініці-
ативна група «Самопоміч», а 
також Боярської ЗОШ № 1 та 
окремі активісти. 

Захід було проведено сила-
ми ГО «Центр розвитку громад». 
Заступник голови правління 
ЦРГ, координатор проектів 
Марія Кириленко розказала 

про конкурс проектів та ярмар-
ку ідей, про основні принципи 
роботи над проектними про-
позиціями. Учасники зустрічі 
поділилися також своїми ідея-
ми. Ця частина роботи вияви-
лась дуже цікавою і корисною, 
оскільки з’ясувалося, що деякі 
проекти за своїм задумом дуже 
схожі або взаємно доповню-
ють один одного, тому є сенс 
об’єднати зусилля. 

Робота над написанням про-
ектів продовжується, для бажаю-
чих є можливість або повторити 
семінар, або домовитись про ін-
дивідуальну консультацію з Ма-
рією Іванівною Кириленко, тел.: 
(099) 343-08-38, (097) 667-80-31, 
(063) 619-40-31. 

Інформаційно-аналітична 
служба ЦСПР

ПИШЕМО СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

20 квітня 2016 року в Києво-Святошинському центрі соціально-
психологічної реабілітації населення відбувся практичний семінар з 
написання соціальних проектів. Захід відбувся в рамках Програми 
підтримки громадських ініціатив на 2016 рік, якою передбачено про-
ведення у м. Боярка конкурсу соціальних проектів. 

Виконавчий комітет Бояр-
ської міської ради повідомляє, 
що громадські слухання по про-
ектах детальних планів терито-
рії, обмеженої вул. Молодіжна, 
вул. Гоголя, вул. Дежньова та 
вул. Бульварна, і центральної 
частини міста з парком Пере-
моги між вул. Білогородська та 
вул. Хрещатик у м. Боярка, прово-
дились в період з 25.03.2016 р. до 
25.04.2016 р. у порядку, вста-
новленому Постановою Ка-
бінету Міністрів України від 
25.05.2011 р. № 555 «Про за-
твердження Порядку проведен-
ня громадських слухань щодо 
врахування громадських інтер-
есів під час розроблення проек-
тів містобудівної документації 
на місцевому рівні» та ст. 21 За-
кону України «Про регулюван-
ня містобудівної діяльності».

Матеріали містобудівної до-
кументації було розміщено в 
засобах масової інформації, а 
саме в газеті «Боярка-інформ» 

та на сайті «Боярка-інформ» 
(boyarka-inform.com).

У період проведення гро-
мадських слухань на адресу ви-
конавчого комітету Боярської 
міської ради надійшли про-
позиції (зауваження), що на-
правлені на розгляд розробни-
ку – Українському державному 
науково-дослідному інституту 
проектування міст «ДІПРО-
МІСТО» ім. Ю. М. Білоконя.

Громадські слухання по про-
ектах детальних планів терито-
рії, обмеженої вул. Молодіжна, 
вул. Гоголя, вул. Дежньова та 
вул. Бульварна і центральної 
частини міста з парком Пере-
моги між вул. Білогородська та 
вул. Хрещатик в м. Боярка, – 
завершено.

Презентація проектів місто-
будівних документацій відбудеть-
ся 11 травня 2016 р. о 15.00 у при-
міщенні Боярської міської ради.

Виконавчий комітет
Боярської міської ради

ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати громадських слухань

 по проектах детальних планів території, обмеженої вул. Молодіжна, 
вул. Гоголя, вул. Дежньова та вул. Бульварна і центральної частини міста 
з парком Перемоги між вул. Білогородська та вул. Хрещатик у м. Боярка

Про кожне місто України, —
велике чи маленьке, промисло-
ве чи рекреаційне, віддалене від 
столиці чи знаходиться майже 
поряд, — можна запитати двома 
питаннями: «Де це і що там?» 

Нині все більше громад за-
думується над тим, аби знайти 
значимий і соціально приваб-
ливий бренд свого міста, аби 
він скрізь асоціювався саме з 
ними. Долучається до цього і 
Боярка. 

Нещодавно у ЦСПР від-
булася цікава презентація: 
«Брендинг міст та територій», 
яку провела директор Агент-
ства стратегічних комунікацій 
«Prime media», член журі Між-
народного фестивалю з терито-
ріального маркетингу та брен-
дингу «Оpen», член громадської 
ради при Комітеті Верховної 
Ради України з питань сім’ї, 
молодіжної політики, спорту і 
туризму, чернігівчанка Тетяна 
Бойко. Її агентство займаєть-
ся маркетинговим просуван-
ням Чернігова в рамках бренд-
консалтингу міської влади. 

Зустріч відбулася за спри-
яння Боярської міської ради і 
всі бажаючі могли переглянути 
малюнки-зразки брендів, що 
могли б пасувати нашому місту 
і представляти його.  

Саме визначення бренд 
(англ. brand) – комплекс по-
нять, які узагальнюють уявлен-
ня людей про відповідний товар, 
послугу, компанію або особис-
тість. Широко використовуєть-
ся в маркетингу та рекламі, але 
тим не менше є фінансовим по-
няттям.

Брендинг територій має 
свою специфіку і дещо відрізня-
ється від класичного брендингу 
продуктів, до того ж бренд і ло-
готип – це кардинально різні 
речі, які не мають нічого спіль-
ного. Бренд – це певна міська 
унікальність та ідентичність, 
яка орієнтована як на минуле, 
так і на сучасність та майбут-
нє. Тут важливу роль відігра-
ють жителі міста, хоча цільових           
аудиторій брендинга три: ту-
ристи, інвестори та нинішні або 
майбутні мешканці міста. 

Відносно цього формують-
ся й різні підходи до створен-
ня бренду, він може бути лише 
один, а не об’єднувати всі три 
фокус-групи. До того ж турис-
тами називаються люди, які не 
лише приїхали у місто пере-
глянути його пам’ятки чи свя-
тині, а переночували тут та ви-
тратили певну суму на їжу чи 
сувеніри, тобто так або інакше, 
поповнили міський бюджет. В 
іншому випадку такі люди на-
зиваються візитерами. Бренд 
потрібен перш за все для усві-
домлення власної унікальності, 
з метою змінити або покращити 
образ міста. Тому успіх у роз-
робці та обранні логотипу за-
лежить від його максимального 
сприйняття мешканцями. Важ-
ливу роль грає й рівновіддале-
ність бренду від політики, адже 
партії змінюють одна одну, так 
само, як і мери, а символ міста 
залишається на довгі роки.

Як же можна почати роз-
робляти бренд для Боярки? Це, 
передусім, створення ініціатив-
ної групи та вивчення громад-
ської думки, опитування меш-
канців, аналіз шкільних творів, 
на тему, яким вони бачать образ 

власного міста, філологічне до-
слідження назви міста, аналіз 
етимології та того, як називають 
місто «в народі». Тобто резуль-
татом цих досліджень має стати 
створення моделі ідентичності 
саме нашого міста і його сприй-
няття широким загалом містян. 

На представлених зразках 
бренду, що міг би презентува-
ти Боярку, половину складав 
паровоз, як одвічний зв’язок 
із залізницею та різного плану 
продукція лісу (шишки, дерева, 
листочки), що підкреслює бо-
ярську рекреаційну привабли-
вість. Проте, усе буде обгово-
рюватися та прийматися лише 
широким загалом громадськос-
ті, сторонні розробники будуть 
запрошуватися лише у якості 
виконавців замовлення.

Кожне місто має не лише 
історію, а й рукотворні леген-
ди. Про якихось привидів, що 
з’явилися від палкого та нещас-
ного чи нерозділеного кохання, 
або навпаки, героїчні оборонці 
цього краю. І лектор розпові-
ла, з чим довелося зіткнутися 
при розробці бренду Чернігова, 
який з першого погляду нагадує 
клубок ниток, проте там захо-
вані і сакральні символи Чер-
нігова, як міста з найбільшою 
кількістю церков, і його древню 
історію заснування. А нам ще 
свою легенду доведеться знайти 
й долучити до цього всю заці-
кавлену спільноту. 

Усі понесені затрати на 
розроблення й виготовлення 
власного бренду міста можуть 
швидко окупитися. Якщо цю 
символіку зображувати на то-
варах, сувенірній продукції, 
міських покажчиках вулиць або 
міському транспорті. Під це та-
кож можна залучати гранти та 
волонтерську допомогу.

Отже зацікавленість місь-
кої влади та ініціативної гро-
мадськості нашого міста свід-
чить, що цей вагомий проект 
обов’язково матиме продов-
ження і вигідно вирізнятиме 
Боярку її самобутньою ідентич-
ністю. 

Долучайтеся!
Ольга Городня  

БОЯРКА – БРЕНДОВЕ МІСТО
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Про створення комісії щодо вре-
гулювання діяльності з розміщення 
зовнішньої реклами на території Бо-
ярської міської ради

Керуючись законами України 
«Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про рекламу», Постано-
вою Кабінету Міністрів України від 
29.12.2003 р. № 2067 «Про затвер-
дження Типових правил розміщен-
ня зовнішньої реклами», з метою 
впорядкування роботи з операто-
рами та власниками об’єктів зо-
внішньої реклами на території м. 
Боярка, –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Створити комісію (згідно 

з додатком) з вивчення питання 
щодо врегулювання діяльності роз-
міщення зовнішньої реклами на те-
риторії Боярської міської ради. 

2. Доручити комісії:
• протягом місяця провести по-

вну інвентаризацію рекламних но-
сіїв та розміщеної на них рекламної 
продукції;

•  вивчити та проаналізувати 
економічні показники, доходи, 
отримані містом від розміщення зо-
внішньої реклами;

• внести пропозиції щодо до-
цільності подальшого укладання 
договорів з операторами реклам-
ного ринку через КП «Боярка-ін-
форм» в контексті реформування 
цього органу згідно Закону України 
«Про рекламу»;

• внести пропозиції щодо розі-
рвання договорів із окремими опе-
раторами, що ухиляються від спла-
ти більше 2-х місяців;

• внести пропозиції щодо вве-
дення в структуру апарату вико-
навчого комітету Боярської міської 
ради окремої штатної одиниці, що 
буде займатися політикою розмі-
щення зовнішньої реклами.

3. Рішення Боярської міської 
ради від 16 лютого 2016 року № 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VIІ СКЛИКАННЯ
Чергова 8 сесія

РІШЕННЯ № 8/308
від 19 квітня 2016 року          м. Боярка

5/142 «Про затвердження складу 
Робочої комісії «По врегулюванню 
діяльності з розміщення зовніш-
ньої реклами на території Бояр-
ської міської ради», вважати таким, 
що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням 
цього рішення покласти на Постій-
ну депутатську комісію Боярської 
міської ради з питань житлово-ко-
мунального господарства, енергоз-
береження та благоустрою міста та 
заступника міського голови за від-
повідним напрямком.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                      О. О. ЗАРУБІН

Додаток 
до рішення чергової 8 сесії 
Боярської міської ради VII 

скликання
від 19 квітня 2016 р. № 8/308

СКЛАД
комісії щодо врегулювання ді-

яльності з розміщення зовнішньої 
реклами на території Боярської 
міської ради 
Голова комісії:

Перший заступник міського го-
лови Шульга В. В.
Секретар комісії:
Провідний спеціаліст відділу з питань

житлово-комунального госпо-
дарства Крук К. О. 
Члени комісії:

Начальник КП «БГВУЖКГ»                               
Камінський В. А.

Спеціаліст I категорії відділу 
фінансів, економічного розвитку та 
торгівлі Дзюбіна Х. Д.

Провідний спеціаліст-землев-
порядник Пасічник Р. С.

Провідний спеціаліст-архітек-
тор Яворська К. Є.

Директор КП «Боярка-Інформ»                           
Коваленко Г. А.

Депутат Боярської міської ради                           
Панюта В. І. (за згодою)

Депутат Боярської міської ради                           
Скринник О. Г. (за згодою)

Депутат Боярської міської ради                           
Косяченко О. Б. (за згодою)

Депутат Боярської міської ради                           
Дюльдін О. В. (за згодою)

Депутат Боярської міської ради                           
Виборна З. А.(за згодою)

Про затвердження Програми про-
філактики злочинності у м. Боярка на 
2016 рік у новій редакції

Відповідно до п. 22, ч. 1, ст. 26 
Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму про-

філактики злочинності у м. Боярка 
на 2016 рік у новій редакції (з до-
датками можна ознайомитись на 
сайті Боярської міської ради www.
boyarka-inform.com).

2. Фінансування Програми про-
водитиметься за рахунок коштів 
міського бюджету на 2016 рік.

3. Контроль за виконанням 
цього рішення покласти на постій-
ну депутатську комісію з питань 
духовності, соціального захисту, 
освіти, культури, охорони здоров’я, 
материнства і дитинства, молодіж-
ної політики, туризму та спорту, та 
заступника міського голови Т. П. 
Кочкову.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                       О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІI СКЛИКАННЯ
чергова 8 сесія

РІШЕННЯ № 8/307
від 19 квітня 2016 року         м. Боярка

Про роботу комунальних служб 
міста в опалювальний період 2015-
2016 рр. та заходи щодо підготовко 
до наступного опалювального періоду 

Керуючись статтею 30 Закону 
України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», з метою своєчас-
ної та якісної підготовки міського 
господарства до роботи в осінньо-
зимовий період 2016-2017 років, 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Доповіді керівників кому-

нальних підприємств про роботу 
комунальних служб міста в опалю-
вальний період 2015-2016 рр та за-
ходи щодо підготовки до наступно-
го опалювального періоду взяти до 
відома.

2. Затвердити основні заходи з 
підготовки міського господарства 
до роботи  в осінньо-зимовий пе-
ріод 2016-2017 років згідно з додат-
ками.

3. Виконавчому комітету Бо-
ярської міської ради забезпечити 
контроль за виконанням заходів з 
підготовки комунального госпо-
дарства міста до роботи в осінньо-
зимовий період 2016-2017 років.

4. Керівникам комунальних 
підприємств м. Боярка забезпечити 
в термін до 10 жовтня 2016 року го-
товність підвідомчих підприємств 
до роботи в осінньо-зимовий пері-
од 2016-2017 років.

5. Керівнику комунального під-
приємства «Боярське ГВУЖКГ» 
Боярської міської ради до початку 
опалювального періоду 2016-2017 
р. вжити вичерпних заходів щодо 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 14 квітня 2016 року  № 16/1
м. Боярка

погашення існуючої заборгованос-
ті за спожитий природний газ та 
забезпечити укладання договорів 
та отримання відповідних лімітів 
природного газу для сталої роботи 
котелень.

6. Керівникам комуналь-
нальних підприємств «Боярське 
ГВУЖКГ», «Боярка-Водоканал» та 
КП «Києво-Святошинська тепло-
мережа» КОР забезпечити контроль 
за відновленням місць порушеного 
благоустрою в період проведення 
ремонтних робіт на підземних ін-
женерних мережах, з урахуванням 
строків завершення ремонтних ро-
біт до 01 листопада 2016 року.

7. Рекомендувати:
7.1. Керівникам комунальних 

підприємств, установ, організацій 
усіх форм власності провести ро-
боту щодо забезпечення власних 
виробничих і комунально-побуто-
вих потреб у паливі, здійснити ка-
пітальні і поточні ремонти будівель, 
споруд та обладнання котелень 
промислових підприємств, у тому 
числі тих, що забезпечують опален-
ня житлового фонду, в термін до 15 
жовтня 2016 року.

7.2. Керівникам комунальних 
підприємств м. Боярка активізува-
ти роботу щодо своєчасного вико-
нання рішень судів про стягнення 
заборгованості з фізичних та юри-
дичних осіб за надані житлово-ко-
мунальні послуги.

8. Керівнику «Боярка-інформ» 
забезпечити постійне висвітлення у 
засобах масової інформації хід під-
готовки міського господарства до 
роботи в осінньо-зимовий період 
2016-2017 років.

9. Контроль за виконанням цьо-
го рішення покласти на заступників 
міського голови відповідно до роз-
поділу обов’язків.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                       О.О. ЗАРУБІН

Про внесення змін до рішення 
виконкому № 11/6 від 17.03.2016 р. 
«Про створення комісії з питань роз-
поділу дітей у комунальні дошкільні 
навчальні заклади та затвердження 
тимчасового положення про поря-
док реєстрації дітей у комунальні до-
шкільні навчальні заклади»

Керуючись Законом України 
«Про дошкільну освіту», пп. б) ч. 1 
п. 4 ст. 32 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рішення 5 чергової се-
сії Боярської міської ради VII скли-
кання № 5/154  від 16.02.2016 р. та 
з метою якісної підготовки до при-
йому дітей в комунальні дошкільні 
навчальні заклади і задоволення 
потреб громадян в освітніх послугах 
для дітей дошкільного віку, соці-
альної підтримки сімей, що мають 
дітей дошкільного віку та корис-
туються пільгами, передбаченими 
чинним законодавством, –

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до рішення ви-

конкому № 11/6 від 17.03.2016 р. а 
саме:

затвердити склад комісії з пи-
тань розподілу дітей у дошкільні на-
вчальні заклади міста комунальної 
форми власності в новій редакції 
(додається).

2. Контроль за виконанням цьо-
го рішення покласти на заступника 
міського голови Т. П. Кочкову.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА             О.О. ЗАРУБІН

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішенням виконавчого комі-

тету 
від 14.04.2016 р. № 16/7

СКЛАД
комісії з питань розподілу дітей в 

комунальні дошкільні заклади
Кочкова Т. П. – заступник місь-

кого голови – голова комісії;
Харченко О. С. – начальник 

відділу з питань освіти, культури, 
молоді, спорту та соціального за-
хисту – заступник голови комісії;

Цимбалюк Ю. М. – головний 
спеціаліст відділу з питань освіти, 
культури, молоді, спорту та соці-
ального захисту – секретар комісії;
Члени комісії :

Калабуліна Г. Д. – методист 
районного методичного центру від-
ділу освіти Києво-Святошинської 
РДА (за згодою);

Медведєва В. В. – головний 
спеціаліст з питань державної ре-
єстрації актів цивільного стану за-
гального відділу виконавчого комі-
тету Боярської міської ради;

Михайлова С. Є. – директор 
Боярської ЗОШ І-ІІІ ступеня № 3, 
депутат Боярської 

міської ради (за згодою)
Гурнак Л.Д. – депутат Бояр-

ської міської ради (за згодою);
Лавріненко Л.С. – депутат Бо-

ярської міської ради (за згодою).
Бойко О. А. – депутат Боярської 

міської ради (за згодою).

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ 

від 14 квітня 2016 року           № 16/7
м. Боярка

Про обмеження паркування ав-
тотранспорту та встановлення дорож-
ніх знаків по м. Боярка

Керуючись Законами Украї-
ни «Про місцеве самоврядування 
в Україні», «Про дорожній рух», 
розглянувши звернення депутата 
Боярської міської ради Юрченка 
В. В. від 01.04.2016 р. № 01-07/27 
«Про обмеження паркування авто-
транспорту по вул. Магістральній 
у м. Боярка», звернення СТ «Гео-
фізик» від 04.04.2016 р. № 02-9/700, 
звернення мешканців вул. Фести-
вальна від 16.12.2015 р. № 02-5/В 
3/49-3383.2, з метою поліпшення 
організації дорожнього руху та його 
безпеки, забезпечення внутрішньої 
мережі доріг у м. Боярка,– 
ВИКОНКОМ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ВИРІШИВ:

1. Надати згоду комунальному 
підприємству «Боярське ГВУЖКГ» 
на встановлення:    

• обмежуючих конструкцій по 
вул. Магістральна;

• дорожнього знаку «Зупинка 
на вимогу» на перехресті Лінії 40 та 
вул. Магістральна у м. Боярка;

• дорожнього знаку «Пішохід-
ний перехід» та відновлення дорож-
ньої розмітки «зебра» по вул. Шев-
ченка, 166.

2. КП «БГВУЖКГ» погодити з 
Києво-Святошинським відділом 
поліції встановлення:

• обмежуючих конструкцій по 
вул. Магістральна;

• дорожнього знаку «Зупинка 
на вимогу» на перехресті Лінії 40 та 
вул. Магістральна у м. Боярка;

• дорожнього знаку «Пішохід-
ний перехід» та відновлення дорож-
ньої розмітки «зебра» по вул. Шев-
ченка, 166.

3. Контроль за виконанням цьо-
го рішення покласти на постійну 
комісію виконавчого комітету Бо-
ярської міської ради з питань тран-
спорту та заступника міського голо-
ви за напрямком.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                        О.О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 14 квітня 2016 року      № 17/3
м. Боярка

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету Боярської 
міської ради від 17.03.2016 року «Про 
вартість харчування в ДНЗ м. Боярка 
у 2016році»

Керуючись ст. 32 Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядування в 
Україні», законом «Про дошкільну 
освіту», з метою ефективного ви-
користання субвенцій з районного 
бюджету міським бюджетам, зо-
крема на харчування в дошкільних 
навчальних закладах Києво-Свято-
шинського району, –

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до рішення 

виконавчого комітету Боярської 
міської ради від 17.03.2016 року та 
викласти його у наступній редакції:

«1. Встановити вартість харчу-
вання для однієї дитини в дошкіль-
них закладах освіти м. Боярка у 2016 
році в розмірі до 40 грн. у день.

2. Встановити розмір батьків-
ської плати за харчування дітей у 
дошкільних закладах освіти м. Бо-
ярка – 60 % фактичної вартості хар-
чування. 

3. Встановити фінансування за 
рахунок бюджетних коштів у роз-
мірі 40 % фактичної вартості харчу-
вання, але не більше 16 грн. 00 коп. 
у день на одну дитину.

4. Встановити пільгу у розмірі 
50 % від суми нарахованої батьків-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ 

від 14 квітня  2016 року            №  16/6
м. Боярка

ської плати у сім’ях, в яких вихову-
ється троє і більше дітей.

5. Звільнити від плати за хар-
чування батьків дітей-інвалідів, 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, дітей 
із сімей, що отримують допомо-
гу відповідно до Закону України 
«Про державну соціальну допо-
могу малозабезпеченим сім’ям», 
батьків-учасників антитерорис-
тичної операції та батьків, які 
отримали звання «Герой України».

2. Рішення вступає в силу з мо-
менту його прийняття.

3. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на заступ-
ника міського голови Кочкову Т. П.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА              О.О.ЗАРУБІН

Про затвердження рішення кон-
курсного комітету з визначення авто-
мобільного перевізника на міському 
автобусному маршруті загального 
користування № 5 «С/г технікум, м. 
Боярка – С/г технікум, м. Боярка» в 
м. Боярка від 25 квітня 2016 року

Відповідно до Закону України 
«Про автомобільний транспорт», 
керуючись ст. 30 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в 
Україні», п. 51 Постанови Кабіне-
ту Міністрів України від 03.12.2008 
р. № 1081 «Про затвердження 
Порядку проведення конкурсу з 
перевезення пасажирів на авто-
бусному маршруті загального ко-
ристування», на підставі протоколу 
засідання конкурсного комітету з 
визначення автомобільного пере-
візника на міському автобусному 

маршруті загального користування 
№ 5 «С/г технікум, м. Боярка – С/г 
технікум, м. Боярка» в м. Боярка від 
25.04.2016 року № 1, –

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Затвердити рішення конкурс-

ного комітету з визначення автомо-
більного перевізника на міському 
автобусному маршруті загального 
користування № 5 «С/г технікум, м. 
Боярка – С/г технікум, м. Боярка» в 
м. Боярка від 25.04.2016 року, прото-
кол № 1. 

2. Доручити міському голові За-
рубіну О. О. укласти договір на ви-
конання транспортних послуг щодо 
перевезення пасажирів на міському 
автобусному маршруті загального 
користування № 5 «С/г технікум,                         
м. Боярка – С/г технікум, м. Бояр-
ка» строком на три роки з ПП «Аг-
робудтранс» в особі директора Ма-
зуркевич Марії Адамівни.  

3. Дане рішення опублікувати в 
газеті «Боярка-інформ».

4. Контроль за виконанням цьо-
го рішення покласти на першого за-
ступника міського голови.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА             О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 28 квітня 2016 року       № 21/2
м. Боярка

Про затвердження схеми роз-
ташування торгівельних місць та 
встановлення вартості  прибирання 
та вивезення ТПВ в ярмаркові дні за 
адресою: м. Боярка, вул. Незалежності

Розглянувши лист начальника 
КП «БГВУЖКГ» Камінського В. 
А. та взявши до уваги розрахунок 
вартості прибирання та вивезення 
сміття в ярмаркові дні за адресою: м. 
Боярка. вул. Незалежності, а також 
пп. 2, п. а. і пп. 2, п. б ст. 28 Закону 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 14 квітня 2016 року     № 17/4
м. Боярка

України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», – 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Затвердити схему розташу-

вання торговельних місць в ярмар-
кові дні за адресою: м. Боярка. вул. 
Незалежності (Додається)

2. Встановити вартість приби-
рання та вивезення сміття в ярмар-
кові дні в розмірі – 8,0 грн. за 1 кв. м. 
(Додається)

3. Зобов’язати начальника КП 
«Боярське ГВУЖКГ» Камінського 
В. А. дотримуватись вимог чинного 
законодавства.

4. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на пер-
шого заступника міського голови                    
В. В.Шульгу.
МІСЬКИЙ  ГОЛОВА                        О.О.ЗАРУБІН

Про призупинення дії рішен-
ня № 17/4 від 14.04.2016 року 
«Про затвердження схеми розта-
шування торгівельних місць та 
встановлення вартості  приби-
рання та вивезення ТПВ в ярмар-
кові дні за адресою: м. Боярка, 
вул. Незалежності» 

У зв’язку з необхідністю про-
ведення громадських обговорень 
та керуючись пп. 2, п. а. і пп. 2,                 
п. б ст. 28 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», – 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Призупинити дію рішен-

ня № 17/4 від 14.04.2016 року 
на період проведення громад-
ського обговорення з 28.04.2016 
року до 28.06.2016 року.

2. Повідомлення про по-
чаток проведення громадських 
обговорень розмістити в засо-
бах масової інформації та в га-
зеті «Боярка-інформ».

3. Рішення № 17/4 від 
14.04.2016 року вступає в дію з 
29.06.2016 року.

4. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
першого заступника міського 
голови В. В. Шульгу.
ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ
                                                 В. В. ШУЛЬГА

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 28 квітня 2016 року   №21/3
м. Боярка

Детальна інформація на сайті: www.boyarka-inform.com
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Про затвердження Порядку на-
дання одноразової матеріальної до-
помоги учасникам антитерористич-
ної операції та членам їх сімей, які 
мешкають в місті Боярка

З метою надання матеріальної 
допомоги учасникам антитерорес-
тичної операції та членам їх сімей, 
які мешкають в м.Боярка, керую-
чись ст. 34 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок надання 

одноразової матеріальної допомоги 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ
чергова 8 сесія

РІШЕННЯ № 8/302
від 19 квітня 2016 року   м. Боярка

    ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням 8 сесії VII скликання
Боярської міської ради № 8/302

від 19.04.2016 року
ПОРЯДОК

надання одноразової матеріаль-
ної допомоги учасникам антитеро-
ристичної операції та членам їх сімей, 
які мешкають у м. Боярка
1. Загальні положення

1.1. Порядок надання матері-
альної допомоги учасникав АТО 
та членам їх сімей, які мешкають у 
м.Боярка (надалі – Порядок), роз-
роблено з метою соціального захис-
ту та підтримки учасників антитеро-
рестичної операції та членів їх сімей. 

1.2. Порядок розроблено на під-
ставі Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону 
України «Про статус ветеранів ві-
йни, гарантії їх соціального захис-
ту», Закону України «Про звернен-
ня громадян», Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад», По-
станови Кабінету Міністрів України 
від 20.08.2014 року № 413 «Про за-
твердження Порядку надання стату-
су учасника бойових дій особам, які 
захищали незалежність, сувернітет 
та територіальну цілісність України 
і брали безпосередню участь у анти-
терористичній операції, забезпечен-
ня її проведення», інших норматив-
но-правових актів, що регулюють 
правовідносини з питань надання 
соціальної допомоги, у тому числі 
Бюджетного кодексу України, бю-
джету м. Боярка Міської комплек-
сної програма соціальної підтримки 
учасників антитерористичної опе-
рації та членів їхніх сімей. 

1.3. Даний Порядок регламен-
тує процедуру отримання матері-
альної допомоги учасникам АТО та 
членам їх сімей, які мешкають в м. 
Боярка, що надається на підставі рі-
шення Комісії виконавчого коміте-
ту Боярської міської ради з питань 
надання матеріальної допомоги 
мешканцям м. Боярка (далі – Ко-
місія) в межах витрат, передбачених 
на дані цілі Міською комплексною 
програмою соціальної підтримки 
учасників антитерористичної опе-
рації та членів їхніх сімей.
2. Право на матеріальну допомогу

2.1. Правом на отримання ма-
теріальної допомоги користуються 
учасники АТО та члени їх сімей, які 
мешкають у м. Боярка.
3. Умови призначення матеріальної допомоги

3.1. Матеріальна допомога виді-
ляється у грошовому вигляді. 

3.2. Підставою для розгляду пи-
тання щодо надання грошової до-
помоги є:

• заява громадянина до виконав-
чого комітету міської ради;

• акт депутата;
• копія паспорту (1, 2, 11 сторін-

ки) заявника;
• копія довідки про присвоєння 

індентифікаційного номеру заяв-
ника.

• мобілізовані (або члени їх сі-
мей) та учасники АТО (або члени 
їх сімей) подають довідку про мобі-
лізацію, посвідчення чи довідку про 
участь у антитерористичній операції, 

при пораненні – виписку з лікуваль-
ного закладу, а у разі смерті – копію 
свідоцтва про смерть.

Заяви учасників АТО або членів 
їх сімей щодо надання матеріаль-
ної допомоги з необхідними доку-
ментами подаються для реєстрації 
до загального відділу виконавчого 
комітету міської ради та опрацьо-
вуються відповідно до чинного за-
конодавства.

3.3. Матеріальна допомога при 
поданні необхідних документів (у 
виняткових випадках) може нада-
ватися учасникам АТО або членам 
їх сімей, що проживають в місті 
Боярка без реєстрації, за наявності 
акта депутата про підтвердження 
проживання без реєстрації.
4. Визначення розміру матеріальної 
допомоги

4.1. Розмір матеріальної допо-
моги:

• учасник АТО (який на час по-
дання заяви перебуває в зоні про-
ведення антитерорестичної опера-
ції) – 1 000,00 грн. та один із членів 
його родини – 500, 00 грн – один 
раз на рік;

• учаник АТО (демобілізова-
ний) – 500,00 та один із членів 
його родини – 500,00 грн. – один 
раз на рік.

• діти учасників АТО на оздо-
ровлення (на підставі лікарських 
рекомендацій та за визначенням 
цих дітей  на загальних зборах 
учасників АТО) – 3 000,00 грн. 
один раз на рік.

• учасники АТО, що були пора-
нені в зоні проведення антитеро-
рестичної операції, або один із чле-
нів його родини – 5 000,00 грн.

• один із членів сім’ї, у разі за-
гибелі учасника АТО, разово –                        
20 000,00 грн.  

4.2. Протокол засідання Комісії 
затверджується розпорядженням 
міського голови.
5. Відмова у наданні матеріальної 
допомоги

5.1. У наданні матеріальної до-
помоги може бути відмовлено:

• якщо заявником навмисно 
надані недостовірні відомості, що 
вплинули або можуть вплинути на 
рішення про надання матеріальної 
допомоги;

• при відмові від проведення 
обстеження та надання необхідних 
довідок.

5.2 Інформація заявнику про 
відмову в наданні матеріальної до-
помоги повинна надаватися відпо-
відно до Закону України «Про звер-
нення громадян».
6.Порядок складання акта обстеження 
матеріально-побутових умов

6.1 Акт обстеження матеріаль-
но-побутових умов мають право 
складати депутати Боярської місь-
кої ради.

6.2 Акт складається безпосеред-
ньо за місцем проживання заявни-
ка на підставі поданих заявником 
необхідних документів.

6.3 За достовірність інформації, 
яка вноситься до акта обстеження, 
несуть відповідальність заявник та 
особа, яка склала акт.

учасникам антитерорестичної опе-
рації та членам їх сімей, які мешка-
ють у місті Боярка.

2. Відділу фінансів, економіч-
ного розвитку та торгівлі виконав-
чого комітету здійснювати виплати 
на виконання даного рішення за 
рахунок міського бюджету, Міської 
комплексної програми соціальної 
підтримки учасників антитерорис-
тичної операції та членів їхніх сімей 
на поточний рік.

3. Контроль за виконанням цьо-
го рішення покласти на профільну 
депутатську комісію та заступника 
міського голови відповідно до роз-
поділу обовязків.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                       О. О. ЗАРУБІН

Про внесення змін до рішення 
чергової 3 сесії Боярської міської 
ради VII скликання від 22.12.2015 
року № 3/18  «Про затвердження 
міського бюджету на 2016 рік»

Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», Бюджетним кодексом 
України, рішенням Боярської місь-
кої ради VII скликання від 22.12.2015 
року № 3/18 «Про затвердження місь-
кого бюджету на 2016 рік», – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

1. Внести наступні зміни до дохо-
дів та видатків загального фонду місь-
кого бюджету в зв’язку з приведенням 
їх до діючого Бюджетного кодексу:

1.1. Зменшити дохідну частину 
загального фонду міського бюджету 
на 50 000,00 грн., 

а саме: 
по КДБ 19010100 (надходжен-

ня від викидів забруднюючих речо-
вин в атмосферне повітря стаціо-
нарними джерелами забруднення) 
зменшити на 30 000,00 грн.

по КДБ 19010200 (надходження 
від скидів забруднюючих речовин 
безпосередньо у водні об’єкти) 
зменшити на 20 000,00 грн.

1.2. Зменшити кошторисні при-
значення по КФК 010116 КЕКВ 
2120 на 50 000,00 грн.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
2. Внести наступні зміни до доходів 

та видатків спеціального фонду місько-
го бюджету в зв’язку з приведенням їх 
до діючого Бюджетного кодексу:

2.1. Збільшити дохідну частину 
спеціального фонду міського бю-
джету на 50 000,00 грн., а саме: 

по КДБ 19010100 (надходження 
від викидів забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря стаціонарни-
ми джерелами забруднення) збіль-
шити на 30 000,00 грн.

по КДБ 19010200 (надходжен-
ня від скидів забруднюючих речо-
вин безпосередньо у водні об’єкти) 
збільшити на 20 000,00 грн.

2.2. Збільшити кошторисні при-
значення по КФК  240604 КЕКВ 
2282 на 50 000,00 грн.

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
За рахунок залишку:

3. Внести зміни до функціо-
нальної та економічної структури 
видатків загального фонду міського 
бюджету за рахунок залишку ко-
штів на початок 2016 року в сумі 

1 500 000,00 грн., а саме: 
по КФК 100203 КЕКВ 2610 

збільшити асигнування на                            
300 000,00 грн.

(поточні трансферти КП 
«БГВУЖКГ» на оплату послуг по 
обрізці та кронуванню дерев);

по КФК 010116 КЕКВ 2240 
збільшити асигнування на                           
100 000,00 грн.

(передпроектні роботи по будівни-
цтву будівлі Боярської міської ради);

по КФК 250404 КЕКВ 2240 
збільшити асигнування на                              
100 000,00 грн. (передпроектні ро-
боти по будівництву ДНЗ «Лісова 
казка» за адресою: Хрещатик, 74);

по КФК 100103 КЕКВ 2610 
збільшити на 1 000 000,00 грн. (до-
тація КП «Боярка-Водоканал»); 

ВСЬОГО по КФК 010116:                 
+50 000,00 грн.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
За рахунок залишку:

4. Внести зміни до функціональ-
ної та економічної структури ви-
датків спеціального фонду міського 
бюджету (бюджету розвитку) за раху-
нок залишку коштів на початок 2016 
року в сумі 1 062 000,00 грн., а саме: 

по КФК 070101 КЕКВ 3132 
збільшити асигнування на 45 000,00 
грн. (на капітальний ремонт – уте-
плення фасадів, заміна віконних та 
дверних прорізів – будівель ДНЗ 
«Іскорка», «Спадкоємець», «Беріз-
ка» – по 15 000,00 грн. для кожного);

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

Чергова  8  сесія
РІШЕННЯ № 8/298

від 19 квітня 2016 року     м. Боярка

по КФК 100203 КЕКВ 3210 
збільшити асигнування на                               
164 000,00 грн., а саме:

• капітальні трансферти КП 
«БГВУЖКГ» на виготовлення ко-
шторисної документації та отри-
мання експертних звітів з капіталь-
ного ремонту доріг та тротуарів у     
м. Боярка – 64 000,00 грн.; 

• капітальні трансферти КП 
«БГВУЖКГ» на виготовлення про-
ектної документації на два світло-
форних об’єкти: перехрестя вул. 
Білгородської та вул. Соборності 
(40 років Жовтня); вул. Тарасівської 
та вул. Шевченка – 100 000,00 грн.;

по КФК 100201 КЕКВ 3210 
збільшити асигнування на                      
355 000,00 грн., а саме: 

• капітальні трансферти КП 
«БГВУЖКГ» для промивки кот-
лів та теплообмінників по вул. 
Соборності (40 років Жовтня) –                             
140 000,00 грн.;

• капітальні трансферти КП 
«БГВУЖКГ» для капітального ре-
монту тепломережі по вулиці Сєдова 
із трубопроводів гарячекатаних з уте-
пленням труболітом – 215 000,00 грн.;

по КФК 100102 КЕКВ 3210 
збільшити асигнування на                            
220 000,00 грн. 

(капітальні трансферти КП 
«БГВУЖКГ» на капітальний ремонт 
ввідного електричного кабелю від ТП-
573 до будинку по вул. Сєдова , 13);

по КФК 250404 КЕКВ 2281 збіль-
шити асигнування на 6 000,00 грн. (на 
виконання топографо-геодезичних 
робіт за адресою: вул. Хрещатик, 74); 

по КФК 150101 КЕКВ 3210 
збільшити асигнування на                          
272 000,00 грн., а саме:

• капітальні трансферти КП 
«БГВУЖКГ» на реконструкцію фа-
садної частини кладовища в м. Бо-
ярка – 130 000,00 грн.;

• капітальні трансферти КП 
«БГВУЖКГ» на реконструкцію 
системи газопостачання будинку 
по вул. Чернишевського, 2 у м. Бо-
ярка – 142 000,00 грн. 
В межах планових асигнувань:

5. Внести зміни до функціо-
нальної та економічної структури 
видатків спеціального фонду місь-
кого бюджету (бюджету розвитку) в 
межах планових асигнувань, а саме: 

по КФК 100203 КЕКВ 3210 зменши-
ти асигнування на 500 000,00 грн. (капі-
тальні трансферти КП «БГВУЖКГ» на 
придбання спортивного майданчика на 
міському стадіоні за адресою: Молодіж-
на, 5-б);

по КФК 150101 КЕКВ 3210 
збільшити асигнування на                                                           
500 000,00 грн. (капітальні трансфер-
ти КП «БГВУЖКГ» на будівництво 
спортивного майданчика на міському 
стадіоні за адресою: Молодіжна, 5-б);

по КФК 150101 КЕКВ 3142 
зменшити асигнування на                                                               
600 000,00 грн. (кошти, виділені ра-
ніше на реконструкцію ДНЗ «Лісова 
казка» за адресою: вул. Шевченка, 74);

по КФК 150101 КЕКВ 3122 
збільшити асигнування на                              
600 000,00 грн., а саме: 

• кошти на виготовлення про-
ектної документації на будівни-
цтво нового ДНЗ «Лісова казка» –                                      
300 000,00 грн., 

• кошти на виготовлення про-
ектної документації на будівництво 
будівлі місцевого управління –                                                           
300 000,00 грн.

ВСЬОГО по КФК 100203: –                  
336 000,00 грн.

ВСЬОГО по КФК 150101:                         
+ 772 000,00 грн.

6. Внести відповідні зміни до 
додатків 1, 3, 6, 7 «Рішення про за-
твердження міського бюджету на 
2016 рік».

7. Контроль за виконанням дано-
го рішення покласти на першого за-
ступника міського голови Шульгу В. 
В. та профільну депутатську комісію 
з питань реалізації державної регу-
ляторної політики у сфері господар-
ської діяльності, фінансів, бюджету, 
соціально-економічного розвитку.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                      О. О. ЗАРУБІН

Про надання дозволу на укладен-
ня договору оренди нежитлових при-
міщень для організації роботи центру 
адміністративних послуг 

Керуючись ст. 793, 795 ст. 1 Ци-
вільного кодексу України, ст. 25, п. 
16 ч. 3 ст. 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи лист голови наглядової 
ради ПрАТ «ВНЗ Київський сла-
вістичний Університет» С. А. Стрі-
лецького, –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл виконавчому 

комітету Боярської міської ради 
на укладання договору оренди не-
житлових приміщень площею 65 м2 
сторонами на 2 роки 11 місяців за 
адресою: м. Боярка вул. Хрещатик, 
31 для організації роботи центру ад-
міністративних послуг.

2. Доручити міському голові 
укласти договір оренди та підписа-
ти акт прийому-передачі орендова-
ного приміщення.

3. Доручити виконавчому ко-
мітету здійснювати оплату послуг 
оренди вказаного приміщення та 
комунальних послуг за рахунок ко-
штів міського бюджету.

4. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на першого 
заступника міського голови В. В. 
Шульгу.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                         О.О.ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ
Чергова  сесія

РІШЕННЯ № 8/299
від 19 квітня 2016 року          м. Боярка

Про затвердження на посаду за-
ступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради

Відповідно до Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про служ-
бу в органах місцевого самоврядуван-
ня», Постанови КМУ від 09.03.2006 
року № 268 «Про упорядкування 
структури та умов оплати праці пра-
цівників апарату органів виконавчої 
влади, органів прокуратури, судів та 
інших органів» та змін до Постанови 
від 19.07.2006 року № 984, –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити на посаду заступ-

ника міського голови з питань ді-
яльності виконавчих органів ради 
Мазурця Віталія Вікторовича, з по-
садовим окладом згідно штатного 
розпису.

2. Здійснювати нарахування 
надбавок, премій згідно чинному 
законодавству та затверджених по-
ложень про преміювання.

3. Включити Мазурця Віталія 
Вікторовича до складу виконавчого 
комітету Боярської міської ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                       О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 8 сесія

РІШЕННЯ № 8/300
від 19 квітня 2016 року     м. Боярка

Про затвердження Порядку на-
дання матеріальної допомоги меш-
канцям м. Боярка в новій редакції

З метою надання матеріальної 
допомоги найбільш соціально враз-
ливим верствам населення міста, ке-
руючись ст. 34 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА
1. Затвердити Порядок надання 

матеріальної допомоги мешканцям 
м. Боярка в новій редакції (з По-
рядком можна ознайомитись на 
сайті Боярської міської ради www.
boyarka-inform.com).

2. Відділу фінансів, еконо-
мічного розвитку та торгівлі ви-
конавчого комітету здійснювати 
виплати на виконання даного 
рішення за рахунок міського бю-
джету, міської програми «Турбо-
та» на поточний рік.

3. Контроль за виконанням цьо-
го рішення покласти на профільну 
депутатську комісію та заступника 
міського голови відповідно до роз-
поділу обовязків.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                     О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ
чергова 8 сесія

РІШЕННЯ № 8/303
від 19 квітня 2016 року   м. Боярка

ОФІЦІЙНО

Детальна інформація на сайті: www.boyarka-inform.com
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Про реформування друкованого 
засобу масової інформації та редак-
ції, засновниками (співзасновника-
ми) яких є Боярська міська рада

Керуючись ст. 25, 26 Закону 
України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», ч. 3 ст. 4, ч. 2 ст. 12 
Закону України «Про реформуван-
ня державних і комунальних друко-
ваних засобів масової інформації», 
ст. 8, 20, 21, 22 Закону України «Про 
друковані засоби масової інфор-
мації (пресу) в Україні», Цивіль-
ним та Господарським Кодексами 
України, на підставі пропозиції 
трудового колективу Комунально-
го підприємства «Інформаційне 
агентство «Боярка-інформ» стосов-
но способу реформування -,

БОЯРСЬКА МІСЬКА ВИРІШИЛА:
1. Вийти зі складу засновни-

ків (або співзасновників) друко-
ваного засобу масової інформації 
газети «Боярка-інформ» та редак-
ції – Комунального підприємства 
«Інформаційне агентство «Боярка-
інформ» з перетворенням редакції 
членами її трудового колективу у 
суб’єкт господарювання із збере-
женням назви, цільового призна-
чення, мови видання і тематичної 
спрямованості друкованого засобу 
масової інформації.

2. Надіслати це рішення цен-
тральному органу виконавчої вла-
ди, що забезпечує формування 
державної політики у сфері теле-
бачення і радіомовлення, інфор-
маційній та видавничій сферах 
(Державному комітету телебачен-
ня і радіомовлення України) для 
внесення до Зведеного переліку 
об’єктів реформування та цен-
тральному органу виконавчої вла-
ди, що реалізує державну політику 
у сфері державної реєстрації друко-
ваних засобів масової інформації 
(Міністерству юстиції України) та 
трудовому колективу редакції.

3. Укласти угоду (договір) про 
зміну засновника (складу співзас-
новників) та збереження назви, 
цільового призначення, мови ви-
дання і тематичної спрямованості 
друкованого засобу масової інфор-
мації з редакцією після її перетво-
рення відповідно до вимог Закону 
України «Про реформування дер-
жавних і комунальних друкова-
них засобів масової інформації» та 
вимог цивільного законодавства 
України у суб’єкт господарювання.  

4. Виконання функцій комісії 
з перетворення друкованого за-
собу масової інформації газети 
«Боярка-інформ» та редакції – Ко-
мунального підприємства «Інфор-
маційне агентство «Боярка-інформ» 
покласти на директора Комуналь-
ного підприємства «Інформаційне 
агентство «Боярка-інформ» Кова-
ленко Ганну Анатоліївну. Виконан-
ня функцій комісії з перетворення 
редакції розпочати після включен-
ня її до переліку друкованих засобів 
масової інформації та редакцій, що 
підлягають реформуванню на пер-
шому етапі, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України 
або з 1 січня 2017 року.

5. Директору Комунально-
го підприємства «Інформаційне 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VIІ СКЛИКАННЯ
Чергова 8 сесія

РІШЕННЯ № 8/301
від 19 квітня 2016 року       м. Боярка

агентство «Боярка-інформ» Кова-
ленко Ганні Анатоліївні:

5.1. Після включення редакції та 
друкованого засобу інформації до 
переліку друкованих засобів масо-
вої інформації та редакцій, що під-
лягають реформуванню на першому 
етапі, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України або з 1 
січня 2017 року провести процедуру 
реорганізації шляхом перетворення 
редакції з дотриманням вимог чин-
ного законодавства України.

5.2. У встановлений термін з 
дня прийняття рішення повідомити 
державного реєстратора про реор-
ганізацію юридичної особи шляхом 
її перетворення та в подальшому 
подати в установленому законодав-
ством порядку необхідні документи 
для внесення до єдиного державно-
го реєстру відповідних записів.

Встановити, що строк для за-
явлення кредиторських вимог ста-
новить два місяці з дня прийняття 
цього рішення.

5.3. Після державної реєстрації 
та внесення до єдиного державно-
го реєстру відповідних записів про 
перетворення друкованого засобу 
масової інформації газети «Боярка-
інформ» та редакції – Комуналь-
ного підприємства «Інформаційне 
агентство «Боярка-інформ» подати 
заяву про перереєстрацію друко-
ваного засобу масової інформації 
в порядку, визначеному Законом 
України «Про друковані засоби ма-
сової інформації (пресу) в Україні».

5.4. Після державної реєстрації 
та внесення до єдиного державно-
го реєстру відповідних записів про 
перетворення друкованого засобу 
масової інформації газети «Боярка-
інформ» та редакції – Комуналь-
ного підприємства «Інформаційне 
агентство «Боярка-інформ» уклас-
ти договір оренди приміщення, яке 
знаходиться за адресою: м. Бояр-
ка, вул. Молодіжна, 77 строком не 
менше ніж на 15 років з розміром 
орендної плати, установленим для 
бюджетних організацій.

5.5. Після державної реєстрації 
та внесення до єдиного державно-
го реєстру відповідних записів про 
перетворення друкованого засобу 
масової інформації газети «Боярка-
інформ» та редакції – Комуналь-
ного підприємства «Інформаційне 
агентство «Боярка-інформ» укласти 
договір на висвітлення діяльності 
місцевих органів виконавчої влади 
та органів місцевого самоврядуван-
ня у друкованому засобі масової ін-
формації газеті «Боярка-інформ».

5.6. Подати на затвердження 
чергової сесії міської ради пропози-
ції для виконання зобов’язань щодо 
сплати заборгованості редакції із 
податків та обов’язкових платежів, 
заробітної плати та інших фінансо-
вих зобов’язань редакції, відповід-
но до законодавства.

6. Контроль за виконанням 
цього рішення покласти на постій-
ну депутатську комісію Боярської 
міської Ради з питань реалізації 
державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності, фі-
нансів, бюджету, соціально-еконо-
мічного розвитку.

7. Опублікувати дане рішення у 
місячний строк з дня його прийнят-
тя у газеті «Боярка-інформ».

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                      О. О. ЗАРУБІН

Про внесення змін до Програ-
ми розвитку фізичної культури 
та спорту на 2016 рік затвердже-
ної рішенням 5 сесії Боярської 
міської ради VІI скликання від 
16.02.2016 року №5/146

Відповідно до п. 22, ч. 1, ст. 
26 Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Україні», – 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми 
розвитку фізичної культури та 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ
чергова 8 сесія

РІШЕННЯ № 8/305
від 19 квітня 2016 року          м. Боярка

спорту на 2016 рік, затвердже-
ної рішенням 5 сесії Боярської 
міської ради VІI скликання від 
16.02.2016 року № 5/146, ви-
клавши Додаток 2 у новій ре-
дакції, що додається.

2. Контроль за виконанням 
цього рішення покласти на по-
стійну депутатську комісію з 
питань духовності, соціального 
захисту, освіти, культури, охо-
рони здоров’я, материнства 
і дитинства, молодіжної по-
літики, туризму та спорту, та 
заступника міського голови            
Т. П. Кочкову.
МІСЬИЙ ГОЛОВА               О. О. ЗАРУБІН

Про затвердження Програми «За-
хист тварин» на 2016 рік

Керуючись законами Украї-
ни «Про місцеве самоврядування 
в Україні», «Про захист тварин від 
жорстокого поводження», «Про 
ветеринарну медицину», «Про бла-
гоустрій населених пунктів», Пра-
вилами благоустрою території міста 
Боярка, розглянувши звернення 

ГО «Захист тварин плюс», з метою 
поліпшення санітарно-епідеміо-
логічної та епізоотичної ситуації у 
місті, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму «Захист 

тварин» на 2016 рік (з Програмою 
можна ознайомитись на сайті Бо-
ярської міської ради www.boyarka-
inform.com).

2. Виконавчому комітету, від-
повідним службам та організаціям 
забезпечити виконання Програми.

3. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на заступ-
ника міського голови за напрямком.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА             О.О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІI СКЛИКАННЯ
Чергова 8 сесія

РІШЕННЯ № 8/306 
від 19 квітня 2016 року     м. Боярка

Про передачу котелень , розташо-
ваних на території м. Боярка у кому-
нальну власність міста

На підставі ст. 43, ст. 26 За-
кону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», враховуючи 
лист Комунального підприємства 
«Боярське головне виробниче 
управління житлово-комунального 
господарства», з метою вчасного, 
якісного та повного надання насе-
ленню м. Боярка послуг з централі-
зованого теплопостачання, –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Боярській міській раді подати 

до Київської обласної ради звер-
нення про передачу котелень, роз-
ташованих на території м. Боярка, 
які перебувають на балансі Кому-
нального підприємства «Києво-
Святошинська тепломережа» КОР 
у комунальну власність територі-
альної громади м. Боярка, згідно 
додатку № 1. 

2. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на радника 
міського голови за напрямком.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА             О. О. ЗАРУБІН

Додаток № 1
до рішення чергової 8 сесії 

Боярської міської  
ради VII скликання  

№ 8/309 від 19 квітня 2016 року
ПЕРЕЛІК КОТЕЛЕНЬ

розташованих на території м. 
Боярка, які забезпечують подачу 
централізованого опалення

1. Котельня по вул. Яблунева;
2. Котельня по вул. І.Франка.

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VIІ СКЛИКАННЯ
Чергова 8 сесія

РІШЕННЯ № 8/309
від 19 квітня 2016 року 

м. Боярка

Про взяття на баланс автомобіль-
них доріг в м. Боярка

Відповідно до статті 26 Закону 
України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», на виконання 
рішення від 22.12.2015 р. № 3/28 
«Про проведення інвентаризації 
доріг, що знаходяться в м. Боярка» 
з метою більш ефективного вико-
ристання автомобільних доріг, що 
знаходяться на території Боярської 
міської ради та забезпечення мож-
ливості їх ремонту та безпеки екс-
плуатації, –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіти комісії по 

інвентаризації доріг та незалежної 
експертної оцінки автомобільних 
доріг, що знаходяться на терито-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VIІ СКЛИКАННЯ
Чергова  8 сесія

РІШЕННЯ № 8/310
від 19 квітня 2016 року          м. Боярка

рії Боярської міської ради по яких 
проводилась експертна оцінка, а 
саме: вул. Білогородська, Шевчен-
ка, Хрещатик, с/г технікум, Садо-
ва, Молодіжна, Незалежності (50 
р. Жовтня), Соборності (40 р. Жов-
тня), Маяковського.

2. Доручити виконавчому ко-
мітету Боярської міської ради за-
безпечити передачу автомобільних 
доріг, що знаходяться на території 
Боярської міської ради у господар-
ське відання та на баланс комуналь-
ного підприємства «БГВУЖКГ» за 
балансовою вартістю визначеною 
шляхом проведення незалежної 
експертизи.

3. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на Постій-
ну депутатську комісію Боярської 
міської ради з питань житлово-ко-
мунального господарства, енергоз-
береження та благоустрою міста та 
заступника міського голови за від-
повідним напрямком.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА            О. О. ЗАРУБІН

Про внесення змін до персональ-
ного складу постійних депутатських 
комісій Боярської міської ради VІІ 
скликання 

Розглянувши заяви депутатів 
Боярської міської ради VІІ скли-
кання Сафонова В. М., Михайлової 
С. Є., Косяченка О. Б., Хижняка С. 
М., пропозиції постійної депутат-
ської комісії Боярської міської ради 
VІІ скликання з питань духовності, 
соціального захисту, освіти, культу-
ри, охорони здоров’я, материнства 

і дитинства, молодіжної політики, 
туризму та спорту, керуючись п. 5 
ст. 14 Регламенту Боярської міської 
ради, п. 2 ч. 1 ст. 26, п. 5 ст. 47 За-
кону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до персональ-

ного складу постійних депутатських 
комісій Боярської міської ради VІІ 
скликання.

2. Затвердити персональний 
склад постійних депутатських ко-
місій Боярської міської ради VІІ 
скликання.

3. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на секрета-
ря ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА            О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 8 сесія

РІШЕННЯ № 8/311
від 19 квітня 2016 року            м. Боярка

Про затвердження Актів прийо-
му-передачі квартир 86, 86-а за адре-
сою: м. Боярка, вул. Білогородська, 
51, корпус 3  та прийняття даних 
квартир у комунальну власність міста 

Керуючись ст. 25, 60 Закону 
України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», Закону України 
«Про передачу об’єктів права дер-
жавної та комунальної власності», 
Закону України «Про приватизацію 
державного житлового фонду», По-
станови Кабінету Міністрів України 
«Про передачу об’єктів права дер-
жавної та комунальної власності» 
від 21.09.1998 року № 1482, розгля-
нувши наказ Міністерства енер-
гетики та вугільної промисловості 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VIІ СКЛИКАННЯ
Чергова 8 сесія

РІШЕННЯ № 8/313
від 19 квітня 2016 року             м. Боярка

України № 198 від 24.03.2016 року, 
наказ ВРТП «УКРГАЗЕНЕРГО-
СЕРВІС» № 96 від 04.04.2016 року, –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Акт прийому-пе-

редачі квартири № 86 по вул. Біло-
городська, 51, корпус 3 в м. Боярка;

2. Затвердити Акт прийому-пе-
редачі квартири № 86-а по вул. Біло-
городська, 51, корпус 3 в м. Боярка;

3. Прийняти у комунальну влас-
ність квартири № 86, 86-а по вул. 
Білогородська, 51, корпус 3.

4. Передати на баланс дані квар-
тири КП «БГВУЖКГ». 

5. Контроль покласти на постій-
но депутатську комісію Боярської 
міської ради з питань житлово-ко-
мунального господарства, енергоз-
береження, благоустрою міста, ко-
мунальної власності та заступника 
по напрямку.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                       О. О. ЗАРУБІН

Про надання згоди на отримання 
в дар земельної ділянки в м. Боярка

Розглянувши звернення гр. То-
росян Лілії Миколаївни, від імені 
якої діє гр. Блик Зінаїда Олексан-
дрівна на підставі довіреності від 
16 березня 2016 року, виданої при-
ватним нотаріусом Києво-Свято-
шинського нотаріального округу 
Київської області Грицюк П. В. 
про намір подарувати територі-
альній громаді (в особі Боярської 
міської ради) земельну ділянку 
площею 0,04 га кадастровий номер 
3222410300:01:024:5053 в м. Бояр-
ка, керуючись Цивільним кодек-
сом України, ст. 26 Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядування 
в Україні» та прийнявши до уваги 
подані на розгляд документи, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Надати згоду на отриман-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 8 сесія

РІШЕННЯ №  8/312
від  19 квітня  2016 року        м. Боярка

ня в дар земельної ділянки пло-
щею 0,04 га кадастровий номер 
3222410300:01:024:5053 в м. Боярка, 
яка належить на праві приватної 
власності гр. Торосян Лілії Ми-
колаївні згідно зі свідоцтвом про 
право власності на нерухоме майно 
від 20.06.2015 р. індексний номер 
39425286.

2. Доручити міському го-
лові укласти договір даруван-
ня земельної ділянки площею 
0,04 га кадастровий номер 
3222410300:01:024:5053 у м. Боярка.

3. Віднести земельну ділянку 
до земель запасу Боярської міської 
ради.

4. Виконавчому комітету Бо-
ярської міської ради забезпечити 
фінансування витрат, пов’язаних з 
укладенням даного договору.

5. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови, відпо-
відно до розподілу функціональних 
обов’язків.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА            О. О. ЗАРУБІН

Про затвердження Інструкції з 
оформлення матеріалів про адміні-
стративні правопорушення відділом 
реєстрації місця проживання грома-
дян та формування і ведення реєстру 
територіальної громади 

Відповідно до Закону України 
від 10.12.2015 року № 888-VIII «Про 
внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо розширен-
ня повноважень органів місцевого 
самоврядування та оптимізації на-
дання адміністративних послуг», з 
метою забезпечення реалізації по-
вноважень відділу реєстрації місця 
проживання громадян та форму-
вання і ведення реєстру територі-
альної громади, визначених стаття-
ми 219, 255 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, 
керуючись підпунктом 2 частини 2 
статті 52, Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні»,- 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Затвердити Інструкцію з 

оформлення матеріалів про адмі-
ністративні правопорушення відді-
лом реєстрації місця проживання 
громадян та формування і ведення 
реєстру територіальної громади, 
згідно із додатком. 

2. Виконавчому комітету Бояр-
ської міської ради спільно із Відді-
лом реєстрації місця проживання 
громадян та формування і ведення 
реєстру територіальної громади за-
безпечити проведення навчання із 
спеціалістами даного відділу щодо 
порядку та умов оформлення ма-
теріалів про адміністративні право-
порушення відповідно до затвер-
дженої цим рішенням Інструкції та 
Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення. 

3. Виконавчому комітету Бо-
ярської міської ради до 01.05.2016 
року забезпечити технічну реаліза-
цію даного рішення. 

4. Виконавчому комітету Бояр-
ської міської ради забезпечити на-
дання спеціалістам відділу методоло-
гічної та консультаційної допомоги в 
процесі виконання ними затвердже-
ної цим рішенням Інструкції. 

5 Контроль за виконання даного 
рішення покласти на першого заступ-
ника міського голови Шульгу В. В.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                       О.О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 14 квітня 2016 року    № 16/4
м. Боярка

ОФІЦІЙНО

Детальна інформація на сайті: www.boyarka-inform.com
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Вже не вперше в ДНЗ «Берізка» 
відбуваються екологічні проекти. 

Вихователь-спеціаліст Оле-
на Примасюк 25 квітня провела 
з вихованцями середньої групи 
«Незабудка» природоохоронне 
дійство «Ми – друзі природи». 
Діти пройшли чарівними стеж-
ками природи до лісу та озера. 

Щоденна робота виховате-
ля з екологічного виховання 
не пройшла марно, адже діти 
показали свої знання, здо-

НЕ БУДЬТЕ БАЙДУЖИМИ

буті впродовж року. У худож-
ньо-ігровій формі (ігри, піс-
ні, анімації) вихованці Олени 
Миколаївни засвоїли, що від 
людської недбалості, безвідпо-
відальності і байдужості гинуть 
тварини і рослини. Адже сміт-
тя, яке забруднює грунт, пові-
тря, воду, отруює навколишнє 
середовище. Тому вихователь і 
діти закликають любити, дбати 
і примножувати рідну природу. 

Валентина Ковальчук,
вихователь-методист

Впродовж 25-27 квітня учні 
11 класів Боярської ЗОШ № 5 
взяли участь у триденних на-
вчально-польових заняттях з 
предмету «Захист Вітчизни» на 
базі військової частини А 0799 у 
с. Віта-Поштова.

Проводились навчання з 
тактичної, вогневої, стройової, 
прикладної фізичної та вій-
ськово-медичної підготовки, 
до яких було залучено офіцер-
ський склад військової частини, 
а саме: майор А. Франко, капі-
тан В. Білоконь, старший лей-
тенант В. Стозуб, старший лей-
тенант В. Горобець, прапорщик 
О. Кириченко.

ЮНАКИ ГОТУЮТЬСЯ ЗАХИЩАТИ БАТЬКІВЩИНУ

Юнаки з неабиякою цікаві-
стю та з величезним захоплен-
ням засвоювали практичні на-
вички поводження зі зброєю, 
одягали хімзахист під час вики-
дів газу, виконували комплек-
сно-силові вправи, підтягува-
лись на перекладинах і брусах, 
перелізали через паркан, дола-
ли лабіринт тощо.

Незабутні враження на учнів 
справила екскурсія військовою 
частиною, де юнаки ознайомили-
ся із побутом військовослужбов-
ців, навіть покуштували солдат-
ський обід, яким їх пригостили 
привітні працівниці їдальні.

Наталія Хлинова, 
завідуюча бібліотекою ЗОШ № 5

25 квітня у переддень 30-х 
роковин з дня аварії на Чорно-
бильській АЕС у Києво-Свято-
шинському центрі соціально-пси-
хологічної реабілітації населення 
та його інформування з питань 
подолання наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи відбулася те-
пла і неформальна зустріч пере-
селенців із зони відчуження та 
жіночого клубу «Затишок» (керів-
ник – Антоніна Мартиненко). Це 
був вечір спогадів, відверта роз-
мова про непросте минуле і не 
менш складне сьогодення. 

Привітала всіх присутніх 
директор ЦСПР Ангеліна Лах-
тадир, яка розповіла про ді-
яльність Центру, а також про 
ту дбайливу увагу, яку спеціа-
лісти приділяють постражда-
лим внаслідок Чорнобильської 
катастрофи. І хоча вже понад 
рік Центр підпорядковано Дер-
жавній службі України у спра-
вах ветеранів війни і учасників 
АТО, допомога чорнобильцям 
залишається одним із важливих 
напрямів діяльності закладу.

Своїми спогадами про те, як 
вони дізналися про Чорнобиль-
ську катастрофу, про драма-
тичні дні, коли довелося поли-
шати чарівне молодіжне місто 
Прип’ять, поділилися пересе-
ленці із зони відчуження Таїсія 
Уніченко, Валентина Баженова, 
Лариса Тєлєш, Клавдія Пили-
пейко, Ніна Ганська, Валенти-
на Гриб. 

Найбільш болісним для них 
і донині залишається факт, що 
боярчани 30 років назад не дуже 
привітно зустріли тих, хто мав 
оселитися в Боярці. Це мало 
своє пояснення, адже пересе-
ленці отримали квартири, обі-
цяні працівникам заводу «Іс-
кра». Але розуміння ситуації 
ніяк не полегшувало мораль-
ний стан для людей, які в один 

ВЕЧІР СПОГАДІВ У ЦСПР ДО 30-Х РОКОВИН 
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

день втратили все – і житло, і 
всі речі, і цілий звичний та ком-
фортний світ…   

Жіночки з клубу «Затишок» 
гаряче підтримали чорнобиль-
ську тему – вони також мали 
чим поділитися: в когось по-
страждали від аварії та перед-
часно пішли з життя родичі, 
комусь довелося вивозити шко-
лярів в евакуацію (не забуваймо, 
що Боярка також відноситься 
до територій, постраждалих 
внаслідок катастрофи). А Надія 
Горова розповіла, якою трагеді-
єю стало розставання з рідним 
селом Опачичі для її мами та 
всієї рідні. 

Драматично прозвучав ви-
ступ Лариси Волинець, виму-
шеної переселенки зі Сходу 
України через війну з Росією. 
Зв’язок часів, гірка доля Укра-
їни – благодатного чарівного 
краю, де, здавалося, мав би бути 
рай на землі, а натомість одне 
лихо за іншим. У цих подіях, 
між якими часовий проміжок 
вже майже три десятиліття, ба-
гато спільного і у переселенців 
із зони відчуження, і вимуше-
но переміщених із окупованої 
території – проблеми, емоції, 
навіть вороги, які переважним 
чином і винні в обох трагедіях 
українців.   

Але не все було так сумно 
на цій душевній зустрічі. Було 

місце віршам, пісням. Адже всі 
членкині клубу «Затишок» ще й 
учасниці хору «Надія» – люди 
творчі і талановиті. Тому зву-
чали пісні – скорботні та сумні, 
а також веселі й оптимістичні. 
Співали всі – і нинішні хорист-
ки, і майбутні (адже в декого 
вже з’явилися плани долучити-
ся і до клубу, і до хору). Галина 
Богорад прочитала власні вірші, 
присвячені Чорнобильській 
трагедії, та, щоб внести хвилин-
ку гумору, веселі гуморески. 

Користуючись нагодою, 
гості Центру трохи помріяли. 
Керівник інформаційно-аналі-
тичної служби Марія Кирилен-
ко, координатор проектів кон-
курсу проектів та ярмарку ідей, 
озвучила ідею нової громад-
ської організації «Боярський 
простір» щодо організації екс-
курсій для людей похилого віку. 
Ця тема викликала загальне по-
жвавлення. Одразу прозвучали 
перші побажання – дендропарк 
«Олександрія» (Біла Церква), 
парк «Феофанія», театри тощо. 

Вечір завершився, спогади 
зосталися. Але до них додалася 
згадка про теплу душевну зу-
стріч із людьми, близькими по 
духу. А ще – багато планів на 
майбутнє, бо життя продовжу-
ється!

Інформаційно-аналітична 
служба ЦСПР

20 квітняна базі Боярської 
ЗОШ № 3 відбувся семінар-прак-
тикум «Організація профорієнта-
ційної роботи в сучасній школі» 
для заступників директорів з 
навчально-виховної роботи, со-
ціальних педагогів, психологів 
загальноосвітніх навчальних за-
кладів Києво-Святошинського 
району.

З вітальним словом до 
учасників семінару звернувся 
методист РМЦ Ігор Незаби-
товський. Він наголосив на ак-
туальності профорієнтаційної 
роботи з учнями, висвітлив ак-
тивні методи професійного на-
вчання учнів, які передбачають 
використання інтерактивних, 
інноваційних форм роботи. 
Ознайомив присутніх з проек-
том Закону України про освіту 
в частині профільного та про-
фесійного напрямів навчання. 

Науковий співробітник 
Українського науково-мето-
дичного центру практичної 
психології і соціальної роботи 
НАПН України Ірина Ткачук 
ознайомила присутніх з новими 
методичними розробками, на-
вчальними програмами курсів, 

спецкурсів, курсів за вибором 
профорієнтаційного спряму-
вання, які рекомендовані МОН 
України для використання в за-
гальноосвітніх закладах. Ірина 
Іванівна акцентувала увагу на 
методах активізації психоло-
гічно-методичного супроводу 
професійного самовизначення 
учнів у сучасній школі.

Перед учасниками семінару 
виступила директор Боярської 
ЗОШ № 3 Стелла Михайлова з 
темою «Профорієнтаційна ро-
бота в загальноосвітньому на-
вчальному закладі: змістовий та 
управлінські аспекти». Стелла 
Євгеніївна ознайомила присут-
ніх з інноваційними формами 
підготовки учнівської молоді 
до вільного і самостійного ви-
бору професії з урахуванням як 
індивідуальних особливостей 
кожної дитини, так і загальних 
запитів ринку праці, методами 
роботи педагогів, які доцільно 
використовувати під час орга-
нізації навчально-виховного 
процесу. 

Оксана Мирончук, соціаль-
ний педагог Боярської ЗОШ № 3, 
поділилася власним досвідом 
щодо впровадження інтерак-

тивних форм і методів профорі-
єнтаційної роботи. Оксана Ми-
хайлівна ознайомила учасників 
семінару із системою створен-
ня навчальних проектів щодо 
майбутнього самовизначення 
учнівської молоді, які допома-
гають учням стати суб’єктами 
власного професійного само-
визначення.

Учениці 9-В класу Боярської 
ЗОШ № 3 Катерина Сидорук та 
Тетяна Голюк виступили з пре-
зентацією профорієнтаційного 
проекту «Вибір майбутнього».

Також виступила коман-
да КВК Боярської ЗОШ № 3 
«Вітаміни» (переможець об-
ласного профорієнтаційного 
змагально-мотиваційного за-
ходу «Обери майбутнє»), яка 
презентувала екологічний про-
ект «Збереження земельних ре-
сурсів Київщини», створений 
у співпраці з Боярським коле-
джем екології та природніх ре-
сурсів.

Ігор Незабитовський,
методист РМЦ відділу освіти 

Києво-Святошинської 
РДА

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ І СУЧАСНА ШКОЛА

Дев’ятирічна Катя Каденко 
навчається в Боярській ЗОШ № 
5. Дуже любить читати, співати і 
писати вірші. На творчому шляху 
її підтримують бабуся Валентина 
Яківна та шкільна вчителька Те-
тяна Іванівна Волинець.

МІЙ СВІТ
Бачу із віконця – сонечко ясне.
Бачу із віконця – небо голубе,
Бачу із віконця зелену травичку,
Бачу із віконця – пташка п’є водичку.
Сонечко яскраве, котики пухнасті
Сіли на вербичку  попити водички.
Котики весняні, люблять їх усі –
І дорослі, і малі. 

МІЙ ТАТО
Мій татусь – він українець,
Любить земленьку свою.
Він, як сонячний промінчик.
Дуже я люблю його.

ВЧИТЕЛЬЦІ
Вчителько ти наша дорога,
Ми тебе і сердимо, й нервуємо.
Але ти для нас, неначе ненька.
Ми тебе і любимо, й шануємо.

ВІЙНА
Де колосились жита,
Ворожа граната заліта.
Миру немає на землі,
Плачуть дорослі й малі.
В мирі жили два народи,
Тепер у біді та незгоді.
А нам, дітям, як жити?
Що робити в цім світі?

ТВОРЧІСТЬ ЮНИХ

НОВИНИ
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Боярська міська організація інвалідів війни, Збройних Сил та 
учасників бойових дій вітає інвалідів війни, учасників бойових 
дій та вдів з Днем Перемоги – 9 травня.

Бажаємо вам міцного здоров’я, сімейного благополуччя, 
достатку та довгих років щасливого і мирного життя. Нехай на 
українській землі завжди панує мир, злагода і добробут.

Голова Володимир Нурищенко, 
рада та президія організації

З ДНЕМ ПЕРЕМОГИ

До уваги водіїв! На автодоро-
гах Київ - Одеса та Київ-Знам’янка 
в зв’язку з ремонтними роботами  
діють обмеження в русі

Поліція Київщини інфор-
мує водіїв, що через проведення 
дорожніх робіт з капітального 
ремонту, на окремих ділянках 
автодоріг державного значення 
Київ–Одеса та Київ–Знам’янка 
обмежено рух автотранспорту.  

Обмеження в русі діють 
на таких ділянках автодороги 
Київ–Одеса (М-05):

у напрямку міста Києва:
• на 20 км, поблизу села Круг-

лик (міст через річку Сіверка), 
• на 32-34 км, поблизу села 

Калинівка (міст через залізнич-
ні колії);

• на 58 - 64 км, поблизу на-
селених пунктів Пінчуки та Ві-
нницькі Стави. 

Натомість організовано дво-
сторонній рух по смузі в на-
прямку міста Одеса: 

у напрямку міста Одеса:
• на 36-42 км, поблизу села 

Хлепча (міст через річку Стуг-
на) та на 77-80 км поблизу ста-
ціонарного посту.

Організовано двосторонній 
рух по смузі в напрямку міста 
Києва.

Також частково перекрито ав-
тодорогу Київ–Знам’янка (Н-01). 
Капітальні ремонтно-дорожні робо-
ти проводяться на таких ділянках:

у напрямку міста Києва:
• на 16-20 км, поблизу пово-

роту на село Лісники; 

• на 21-25 км, поблизу села 
Ходосівка; 

• на 28 км, поблизу села Ро-
маньків; 

• на 30-39 км, село Нові Без-
радичі, 

• на 40-43 км, село Таценки. 
Організовано двосторонній рух 

по смузі в напрямку міста Знам’янка.
У напрямку міста Знам’янка 

дорога перекрита: 
• на 25-28 км, поворот у на-

прямку села Креничі, поблизу 
села Підгірці;

• на 29-30 км, поблизу села 
Романьків.  

Організовано двосторонній 
рух по смузі в напрямку міста 
Києва. 

Звертаємо увагу, що на 25 км 
автодороги Київ–Знам’янка (по-
ворот у напрямку села Креничі), 
на транспортній розв’язці пере-
крито рух для всіх видів тран-
спорту. Часткове обмеження в 
русі діє на транспортній розв’язці 
при в’їзді до міста Обухів, 43 км 
зазначеної автодороги. 

Звертаємося до водіїв з 
проханням із розумінням по-
ставитися до тимчасових не-
зручностей, ураховувати зазна-
чені обмеження при плануванні 
маршрутів, неухильно дотриму-
ватись Правил дорожнього руху 
та вимог дорожніх знаків, пере-
дусім тимчасово встановлених.  

Управління превентивної 
діяльності ГУ 

Національної поліції 
у Київській області

Для того, щоб оплачува-
ти лише за спожиті куби газу, 
споживачам необхідно не 
забувати щомісяця 1 числа 
фіксувати показання свого лі-
чильника газу і передавати їх 
газовій компанії з першого по 
п’яте число.

У травні ці дати припадають 
на святкові дні, однак у спожи-
вачів газу буде можливість без 
проблем передати свої показан-
ня у зручний спосіб.

1. Смс-повідомленням 
на номер 7104 у форматі: 
ХХХХХХХХХХ[пробіл]ХХХХХ, 
де ХХХХХХХХХХ – 10 цифр 
особового рахунку, ХХХХХ – 
показання лічильника (до 5 
цифр);

2. Зафіксувати показання в 
Особистому кабінеті на сайті 
104.ua (для реєстрації кабінету 
необхідно вказати номер особо-
вого рахунку і суму останнього 
платежу);

3. За номерами контакт-
центру: (044) 39-49-104, (044) 
36-46-104 цілодобово за допо-
могою IVR, користуючись під-
казками голосового меню;

4. Електронною поштою 
contact@kv.104.ua, вказавши 
номер особового рахунку або 
ПІБ та адресу;

5. Зателефонувавши в 
контакт-центр за будь-яким з 
номерів: (044) 39-49-104, (044) 
36-46-104, (097) 104-5-104, (050) 
104-5-104. Контакт-центр пра-
цюватиме в святкові дні в зви-

чайному режимі – з 8:00 до 20:00.
Споживачам варто переві-

рити, чи зафіксувалися передані 
показання лічильника в розра-
хунковій системі. Найзручніше 
це зробити через Особистий ка-
бінет на сайті 104.ua, або зателе-
фонувавши до контакт-центру.

Нагадуємо, що передані по-
казання відобразяться в системі 
не відразу. Залежно від способу 
передачі – на це знадобиться 
від декількох годин (при пере-
дачі через Особистий кабінет 
на сайті 104) до 5 робочих днів 
(електронною поштою). 

Щомісячне передавання по-
казань лічильника газу допомо-
же уникнути розбіжностей між 
розрахованим та фактично спо-
житим об’ємом газу! 

ЯК ПЕРЕДАТИ ПОКАЗАННЯ ЛІЧИЛЬНИКА 
ПІД ЧАС ВЕЛИКОДНІХ СВЯТ

19 квітня 2016 року у Ки-
ївській обласній раді відбувся 
форум «Медичне забезпечення 
громадян Київщини у форматі 
децентралізації» з ініціативи на-
родного депутата України, заступ-
ника голови Комітету Верховної 
Ради України з питань охорони 
здоров’я Ірини Сисоєнко та за 
підтримки голови Київської об-
ласної ради Ганни Старикової. 

У форумі взяла участь заві-
дуюча Боярського ДНЗ (ясла-
садок) «Даринка» Любов Дуд-
нікова. Вона презентувала свою 
авторську програму «Збережен-
ня та зміцнення здоров’я дітей 
продуктами бджільництва», яка 
реалізується з 2009 року.

За основу програми взято 
концепцію позитивного впливу 
на здоров’я людини традиційних 
продуктів харчування – меду і 
продуктів бджільництва, а також 
кураги, родзинок, горіхів, ци-
трусів, яблук, що дозволяє зба-
гатити харчові раціони дітей біо-
логічно-активними речовинами, 
поліпшити здоров’я дітей під 
впливом зазначених продуктів.

Введення в дію цієї програ-
ми в ДНЗ «Даринка» дало по-
зитивні результати: підвищився 
рівень фізичного здоров’я та 
знизилась загальна захворюва-
ність дітей. 

Робота за програмою про-
довжується – розробляються та 

удосконалюються рекомендації 
щодо використання інших про-
дуктів бджільництва з їх вели-
кого асортименту. 

Комплексно-оздоровчу прог-
раму «Збереження та зміцнен-

ня здоров’я дітей продуктами 
бджільництва» можна оцінити як 
позитивну, актуальну і своєчасну, 
адже головне її завдання – дбати 
про здоров’я дітей.

ОБЛАСТЬ ЗНАЙОМИТЬСЯ З ДОСВІДОМ БОЯРЧАН

ХОЧЕШ ЇХАТИ — ПОДУМАЙ

Детальний план території 
виробничо-складського комп-
лексу в адмінмежах Боярської 
міської ради Києво-Святошин-
ського району Київської облас-
ті розроблено ДП «УКРНДПІ-
ЦИВІЛЬБУД».

Територія проектування 
розташована за межами на-
селеного пункту в адмінмежах 
Боярської міської ради. Тери-
торія проектування, загальною 
площею 1.999 га, складається 
із трьох земельних ділянок, що 
перебуває в користуванні ТОВ 
«ВМ ГРУПП» на підставі До-
говору оренди земельної ді-
лянки, а дві площею 0.4500 га 
та 0.5500 га належать фізичній 
особі на підставі державних 
актів на право власності на зе-
мельну ділянку, кадастровий 
номер 3222410300:02:004:5001, 

кадастровий номер 
3222410300:02:004:5002 з цільо-
вим призначенням для ведення 
особистого селянського госпо-
дарства.

Процедура розгляду та вра-
хування пропозицій у проекті 
детального плану території ви-
робничо-складського комплек-
су в адміністративних межах 
Боярської міської ради Києво-
Святошинського району Ки-
ївської області проводилась 
шляхом опублікування у засо-
бах масової інформації, а саме у 
газеті «Новий День».

Презентація по проекту 
ДПТ відбудеться 12 травня 2016 
року о 10:00 у приміщені Бояр-
ської міської ради.

Виконавчий комітет
Боярської міської ради

ПОВІДОМЛЕННЯ
про презентацію проекту детального плану території 

виробничо-складського комплексу в адміністративних межах 
Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області

Детальний план території 
центру обслуговування «Ав-
тостимул» в адмінмежах Бо-
ярської міської ради Києво-                                                                       
Святошинського району 
Київської області розроблено 
ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД».

Територія проектування роз-
ташована за межами населено-

го пункту в адмінмежах Бояр-
ської міської ради. Територія 
проектування, загальною пло-
щею 1 га, кадастровий номер 
3222410300:02:004:0032 з цільовим 
призначенням для ведення осо-
бистого селянського господарства.

Процедура розгляду та вра-
хування пропозиції у проекті 

детального плану території про-
водилась шляхом опублікуван-
ня у засобах масової інформації, 
а саме у газеті «Новий День».

Презентація проекту ДПТ від-
будеться 5 травня 2016 року о 10:00 
у приміщені Боярської міської ради.

Виконавчий комітет
Боярської міської ради

ПОВІДОМЛЕННЯ
про презентацію проекту детального плану території центру обслуговування «Автостимул» в адміністративних межах 

Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області

Виконавчим комітетом Бо-
ярської міської ради прово-
диться громадське обговорен-
ня щодо затвердження схеми 
розташування торговельних 
місць та встановлення вартості 
прибирання та вивезення ТПВ 
в ярмаркові дні за адресою: м. 
Боярка, вул. Незалежності.

Пропозиції подаються до 
виконавчого комітету Бояр-
ської міської ради у письмовій 
формі чи електронною по-
штою із зазначенням прізви-
ща, імені, по батькові та адре-
си особи, яка їх подає, у строк, 
передбачений в інформацій-
ному повідомленні.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення громадського обговорення

Пропозиції приймаються з 
28.04.2016 р. до 28.05.2016 р.

Адреса виконавчого коміте-
ту Боярської міської ради: 08154 
м. Боярка, вул. Білогородська, 
13, конт. тел.: (04598) 41-550, 
е-mail: boyarka-rada@ukr.net.

Виконавчий комітет 
Боярської міської ради

14 травня, 18:00
Боярська ЗОШ № 3 (вул. Сагайдачного, 62)

Творчий вечір з нагоди 15-річчя викладацької 
діяльності Вікторії Балик.

АНОНС

АКТУАЛЬНО
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Управління Пенсійного фонду 
України у Києво-Святошинсько-
му районі повідомляє щодо мож-
ливості обчислення розміру пен-
сій з урахуванням заробітку за 
будь-які 60 календарних місяців 
страхового стажу

15 квітня 2016 року на-
був чинності Закон України 
від 26.03.2016 № 1043-VІІІ 
«Про внесення змін до стат-
ті 40 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» щодо 
порядку визначення заробітку 
для обчислення пенсії» (далі – 
Закон 1043).

З урахуванням внесених 
змін для обчислення пенсії 
враховується заробітна плата 
(дохід) за весь період страхово-
го стажу, починаючи з 1 липня 
2000 року. За бажанням пенсі-
онера та за умови підтверджен-
ня довідки про заробітну плату 
первинними документами або в 
разі, якщо страховий стаж, по-
чинаючи з 1 липня 2000 року, 
становить менше 60 місяців, 
для обчислення пенсії також 
враховується заробітна плата 
(дохід) за будь-які 60 календар-
них місяців страхового стажу 
підряд по 30 червня 2000 року 
незалежно від перерв.

Враховуючи вищевикла-
дене, починаючи з 15.04.2016 
року за бажанням пенсіонера, 
у разі доцільності, обчислення 
пенсії може здійснюватись в 
тому числі з урахуванням заро-
бітку за будь-які 60 календар-
них місяців страхового стажу 
підряд незалежно від перерв 
по 30.06.2000 року – за умови 
підтвердження довідки про за-
робітну плату первинними до-
кументами.

Перерахунок призначеної 
пенсії проводиться на підста-
ві поданих заяв з урахуванням 

термінів, визначених статтею 
45 Закону – у разі виникнен-
ня права на підвищення пен-
сії – з першого числа місяця, 
в якому пенсіонер звернувся 
за перерахунком пенсії, якщо 
відповідну заяву з усіма необ-
хідними документами подано 
ним до 15 числа включно, і з 
першого числа наступного мі-
сяця, якщо заяву з усіма необ-
хідними документами подано 
ним після 15 числа.

Ветеранам війни та осо-
бам, на яких поширюється дія 
законів України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх со-
ціального захисту» і «Про жерт-
ви нацистських переслідувань» 
встановлено розмір та порядок 
виплати до 5 травня разової гро-
шової допомоги.

Кабінет Міністрів 2 березня 
2016 року ухвалив постанову 
№ 141 «Деякі питання випла-
ти у 2016 році разової грошової 
допомоги, передбаченої Зако-
нами України «Про статус ве-
теранів війни, гарантії їх соці-
ального захисту» і «Про жертви 
нацистських переслідувань».

Виплату разової грошової 
допомоги здійснює Міністер-
ство соціальної політики Укра-
їни через структурні підрозділи 
з питань соціального захисту 
населення обласних, Київської 
міської державних адміністра-
цій, які через відділення зв’язку 
або через установи банків пере-
раховують допомогу на особові 
рахунки громадян за місцем 
отримання пенсії.

На виконання постанови 
до 1 квітня 2016 року органами 
Пенсійного фонду України бу-
дуть надані списки одержувачів 
пенсій структурним підрозді-
лам з питань соціального захис-
ту населення, які мають право 
на отримання разової грошової 
допомоги.

ПЕНСІОНЕРАМ

Розміри разової грошової допомоги
Категорія ветеранів Розмір допомоги

Інваліди війни та колишні малолітні (яким на 
момент ув’язнення не виповнилося 14 років), 
в’язні концентраційних таборів, ґетто та інших 
місць примусового тримання, визнані інвалі-
дами загального захворювання, трудового калі-
цтва та з інших причин

I групи
II групи
III групи

 
 
 
 
 

2 975 гривень
2 600 гривень
2 310 гривень

Учасники бойових дій та колишні неповнолітні 
(яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 
років), в’язні концентраційних таборів, ґетто, 
інших місць примусового тримання, а також 
діти, які народилися у зазначених місцях при-
мусового тримання їх батьків

 
 
920 гривень

Особи, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною

2 975 гривень

Члени сімей загиблих та дружини (чоловіки) 
померлих інвалідів війни, дружини (чоловіки) 
померлих учасників бойових дій, учасників ві-
йни і жертв нацистських переслідувань, визна-
ні за життя інвалідами загального захворюван-
ня, трудового каліцтва та з інших причин, які 
не одружилися вдруге

 
 
465 гривень

Учасники війни та колишні в’язні концентра-
ційних таборів, ґетто, інших місць примусово-
го тримання, особи, які були насильно вивезені 
на примусові роботи, діти партизанів, підпіль-
ників, інших учасників боротьби з націонал-
соціалістським режимом у тилу ворога

 
 
170 гривень

23 квітня відбулось освя-
чення наріжного каменя та 
закладено капсулу з послан-
ням майбутнім поколінням 
у підмурок каплиці на честь 
Воскресіння Христового, 
що споруджується на ново-
му боярському цвинтарі. Чин 
освячення з благословення 
митрополита Київського і всієї 
України Макарія здійснив на-
стоятель Свято-Покровської 
парафії митрофорний протоі-
єрей Димитрій Присяжний. 

«Так склалося, що саме на 
цьому кладовищі упокоїло-
ся дуже багато людей, яких я 
проводжав в останню земну 
дорогу, – розповідає отець 
Димитрій. – Тому цілком ло-
гічно у 2003 році виник задум 
збудувати на цьому місці кап-
личку. Реалії часу не давали 
змоги втілити його у життя: 
то кладовище переходило від 
районного до міського підпо-
рядкування, то не вистачало 
коштів. І лише у 2010 році нам 
вдалося розробити проект-
но-кошторисну документа-
цію. Що ж до власне початку 
будівництва, то в цьому нам 

всіляко сприяє в. о. директора 
комунального підприємства 
«Міська ритуальна служба» 
Костянтин Ващенко. 

На думку отця Димитрія, 
саме молитва є головною в 
нашому земному житті і у ві-
чному житті душі, яка віді-
йшла у вічність. Тому каплич-
ка є тим духовним осередком і 
тим святим місцем, де можна 
спокійно згадати померлих, 
поставити свічечку й щиро 
помолитися за них. А також 

НА НОВОМУ КЛАДОВИЩІ ЗБУДУЮТЬ КАПЛИЦЮ

відспівати померлу людину 
під склепінням каплички, а 
не під відкритим небом. 

«Споруджується капличка на 
кошти Свято-Покровської пара-
фії та добровільні пожертви тих, 
хто виявив бажання долучити-
ся до цієї святої справи. До речі, 
наріжним у нашій капличці став 
камінь, привезений з дна річки 
Йордан. А відтак часточка зі Свя-
тої Землі віднині перебуватиме і 
на цьому святому місці», – наго-
лосив настоятель отець Димитрій.

Жорстоким урокам трагедії 
була присвячена п’єса «Чорно-
биль – тридцять років потому» 
за книгою Світлани Алексієвич 
і документальними споминами 
людей, які у 1986 році опинили-
ся у вирі катастрофи на першій 
в Україні та найбільшій у світі 
атомній електростанції. 

Перший урок – безвідпові-
дальності. Адже люди не були 
готові до такої аварії ні мораль-
но, ні технічно. І коли трагедія 
вже сталася, довго все подава-

Продовження зі стор. 1

лося в присмерках напівправди.
Урок другий – милосердя. 

Всі люди відгукнулися на біду, 
прийшовши чорнобильцям на 
допомогу.

Урок третій – патріотизму. 
Ми мусимо завжди пам’ятати 
про подвиг пожежників, щоб 
у потрібну хвилину мати сили 
стати на захист, прийняти пра-
вильні рішення, бути людьми, 
гідними свого народу.

І ще один урок – урок естафе-
ти. Нам потрібно передати май-
бутнім поколінням чисту планету. 

Молитву за Україну співали 
стоячи усі присутні. 

Комісія з прав людини, законності, 
правопорядку, протидії корупції та 
регламенту депутатської діяльності:
Назаренко Андрій Олегович (голова) – 
Самопоміч;
Коржова Валентина Миколаївна – 
Батьківщина;
Слободюк Олександр Миколайович – 
Солідарність;
Ковальов Андрій Вікторович – 
Нові Обличчя;
Виборна Зоя Анатоліївна – Наш Край.

Комісія з питань духовності, соці-
ального захисту, освіти, культури, 
охорони здоров’я, материнства і 
дитинства, молодіжної політики, 
туризму та спорту:
Михайлова Стелла Євгенівна (голова)– 
Солідарність;
Сафонов Володимир Михайлович – 
Солідарність;
Лавріненко Любов Степанівна – 
Батьківщина;
Гурнак Людмила Дмитрівна – Наш Край;
Рибіннік Ігор Валерійович – Нові Обличчя;
Хижняк Сергій Миколайович – Самопоміч.

Комісія з питань промисловості, 
підприємницької діяльності, тор-
гівлі, реклами, транспорту, зв’язку 
та питань залучення інвестицій:
Петров Олександр Євгенович (голова) – 
Нові Обличчя;
Дюльдін Олександр Валентинович – 
Солідарність;
Подзіраєва Тетяна Євгенівна – Самопоміч;
Васькевич Валентин Петрович – Свобода.

Комісія з питань житлово-кому-
нального господарства, енергозбе-
реження, благоустрою міста, кому-
нальної власності:
Михальов Євген Валентинович (голова) – 
Батьківщина;
Мірзаєв Анатолій Наріманович – ОБ;
Юрченко Віталій Васильович – Нові обличчя; 
Марценюк Віктор Миколайович – 
Солідарність;
Косяченко Олександр Борисович – 
Самопоміч;
Арчаков Андрій Миколайович – Наш Край.

Комісія з питань Стратегічного ста-
лого розвитку, містобудування, архі-
тектури, організації публічного прос-

тору, земельних відносин, охорони 
навколишнього середовища, зеленого 
будівництва та рекреаційних зон:
Скринник Олексій Григорович (голова) – 
Свобода; 
Семко Олександр Володимирович – 
Самопоміч;
Рябич Олександр Миколайович – ОБ
Борецький Олександр Петрович – 
Батьківщина;
Боднюк Олександр Володимирович – Наш Край;
Рашковський Геннадій Олександрович – 
Нові Обличчя.

Комісія з питань реалізації держав-
ної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності, фінансів, 
бюджету, соціально-економічного 
розвитку:
Панюта Віктор Іванович (голова) – 
Солідарність;
Бойко Оксана Андріївна – Самопоміч;
Васильчук Ірина Володимирівна – 
Свобода;
Матейко Анатолій Васильович – 
Батьківщина;
Ірклієнко Сергій Петрович – Нові обличчя;
Добрівський Тарас Григорович – Най край.

ЗАТВЕРДЖЕНО НОВИЙ СКЛАД ДЕПУТАТСЬКИХ КОМІСІЙ

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
ТРИДЦЯТЬ РОКІВ ЧОРНОЇ ЗІРКИ ПОЛИН
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16 квітня в Боярському кра-
єзнавчому музеї відбулася пре-
зентація книги Володимира Пас-
тушенка «Добро твори, добром 
живи!». Це – друга збірка гуморе-
сок, віршів та роздумів автора.

Автора можна охаракте-
ризувати трьома словами: му-
дрець, гуморист, філософ. А на-
зва книги читається абсолютно 
однаково як російською, так і 
українською, що теж не випад-
ковість. Бо до збірки увійшли 
твори, написані двома мовами.

«Народний гумор – це баль-
зам від горя», – стверджує автор. 
Мабуть, саме тому його укра-
їномовні гуморески сповнені 
по вінця іскрометним гумором. 
Про мораль сьогодення й нео-
бачне слово, про кумів-друзяк 
та хитре жіноцтво – до всього 
є справа гумористу-дотепнику, 
все знаходить своє місце у вір-
шованих рядках.

Поезії ж російськомовні – це 
інша грань таланту Володимира 
Михайловича. В них – класична 
виваженість рим та ритму, гли-
бокий ліризм й глибинна му-
дрість, основою якої є класична 
Античність та мудрість Сходу.

Та якою б мовою і на які б 
теми не писав автор, у кожно-
му рядку – любов до України та 
щирий біль з приводу того горя, 
яке спопеляючим багаттям вій-
ни палає на Донеччині, на Лу-
ганщині. А ще – надія й світла 
віра в те, що всупереч усьому у 
нас все буде добре.

Дружним веселим сміхом 
та оплесками зустрічали при-

сутні кожну гумореску автора. 
Адже автор привертає увагу до 
суспільних явищ, що виклика-
ють тривогу та вболівання за 
майбутнє нашого суспільства, 
за те, що втрачається багато ко-
рисного із надбання минулого. 
При цьому автор закликає ціну-
вати та вчасно віддавати належ-
не кращому, що є в кожному із 
наших друзів, у кожній людині, 
поруч з якою живемо і працю-
ємо, усьому, що творить людя-
ність і збагачує нашу сутність.

Наша довідка
Народився Володимир Пас-

тушенко 15 червня 1943 року в 
селі Сабадаш  Жашківського 
району Київської (зараз – Чер-
каської) області. Навчався у Са-
бадашській семирічній, потім 

– у Бузівській середній школі (с. 
Бузівка). 

Після закінчення школи 
працював радистом-електри-
ком в колгоспі ім. Шевченка       
с. Сабадаш. У1960 році переїхав 

на постійне місце проживання 
в м. Донецьк, де працював тока-
рем-карусельщиком в майстер-
нях «Донбасводтресту».

Закінчив Донецький полі-
технічний інститут. Повернув-
ся на підприємство, працював 
майстром, старшим інжене-
ром-технологом.

Займався партійною та 
профспілковою роботою. Пра-
цював помічником народного 
депутата України. Займався 
питаннями удосконалення тру-
дових відносин та соціального 
захисту працюючих. У складі 
представників Федерації проф-
спілок України брав участь у 
підготовці проектів та укладан-
ні Генеральних угод між уря-
дом, профспілками та робото-
давцями, був керівником групи 
профспілкових представників 
у процесі укладання Регіональ-
них угод між профспілками, 
об’єднаннями роботодавців та 
облдержадміністрацією.

У складі делегації урядового 
рівня вивчав досвід договірно-
го та державного регулювання 
трудових відносин, соціально-
го партнерства в Німеччині та 
Бельгії, а на рівні профспілко-
вого обміну – в Польщі, Англії, 
Німеччині. Автор багатьох до-
сліджень та публікацій щодо  
соціальних та трудових від-
носин. Має 17 опублікованих 
робіт.

З 1993 року працював викла-
дачем у Донецькому національ-
ному університеті.

Академік Академії еконо-
мічних наук України. Удо-
стоєний звання «Заслужений 
працівник соціального сфери», 
лауреат премії профспілок. Має 
державні нагороди – орден 
«Знак пошани», дві медалі та 
Почесну грамоту Міністерства 
праці та соціальної захисту, По-
чесні відзнаки профспілок та 
органів місцевої влади.

2014 року з початком АТО 
виїхав з Донецька і зараз про-
живає у Боярці.

Радіслав Кокодзей, 
фото Олександра Підручного

ДОБРО ТВОРИ, ДОБРОМ ЖИВИ

23 квітня у Боярському кра-
єзнавчому музеї лауреат пре-
мії ім. В. Самійленка Боярської 
міської ради, художник-боярча-
нин Олександр Малінченко пре-
зентував свою персональну (вже 
шістнадцяту!) виставку.

Щороку художник радує 
земляків і просто шанувальни-
ків мистецтва живопису своїми 
новими роботами. От і 2016-ий 
не став винятком. На цьогоріч-
ній виставці були представлені 
полотна, створені Олександром 
Миколайовичем у 2015-2016 
роках.   

Немає потреби представля-
ти художника землякам. Його 
роботи неодноразово експону-
вались на міських, районних та 
обласних виставках України, а 
самого пана Олександра чудово 
знають як у Боярці, так і далеко 
за її межами. 

Традиційно пан Малінченко 
небагатослівний. За нього го-
ворять його роботи і його друзі. 
Дослухаємося до цього своєрід-
ного діалогу почуттів, втілених 
у словах і фарбах: «Олександр 
наділений здатністю бачити 
красиве навіть там, де його 
нема»; «Слава Богу, що в на-
шому сірому буденному житті 
є люди, які привносять в нього 
добре, лагідне і професійне!»; 
«Від споглядання цих полотен 
моя душа очищується і сповню-
ється любов’ю».

Митець завжди прагне до 
ще більших висот, намагаючись 
передати не лише зриме, а й те 
підсвідоме, філософське, вічне, 

що приховують цілком буденні 
речі: гусак на подвір’ї, стигле 
яблуко на білій скатертині, вра-
нішня роса на травах понад ста-
вом, жовтий пломінь свічки у 
нічному вікні, цілунок хвилі на 
камені, кетяг калини під сніго-
вою шапкою, вінички сухої тра-
ви чи голос весняного струмка.

Дружина Віра звернулася до 
свого Олександра, з яким вони 
разом йдуть спільною життє-
вою дорогою вже понад сорок 
років, віршованими рядочка-
ми, в яких – про найголовніше: 
«Вже котяться літа до небосхи-
лу, І сивина на скронях засія, 
Але є те, що дасть тобі наснагу й 
силу: Твоя родина, діти, внуки, 
ну – і я».

До речі, у творчому дороб-
ку пана Олександра з’явилися 
великоформатні полотна. Не-
вже манія величі прокинулася? 
Разом з Олександром Микола-
йовичем весело сміємося з цьо-
го несерйозного припущення, 
після чого мій співрозмовник 
пояснює: «Картини великих 
розмірів – це моя спроба пока-
зати мале у великому й осягну-
ти малість великого в кожний 
конкретний момент існування 
людини та природи, а зрештою 

– вічної таїни життя. Адже для 
того, щоб побачити красу кра-
плини роси, треба бачити не 
лише тоненьку билинку, на 
якій та крапелька затрималася 
на одну коротку мить, а й ве-
личезну луку, яка в тій росинці 
віддзеркалюється», – переко-
наний художник.

Радіслав Кокодзей

ТВОРЧИЙ ЗВІТ 
ОЛЕКСАНДРА МАЛІНЧЕНКА

27 квітня в актовій залі Бо-
ярської ЗОШ № 5 відбувся за-
хід-реквієм, присвячений 30-тим 
роковинам аварії на Чорнобиль-
ській АЕС, який підготували та 
провели учні 10 класів під керів-
ництвом Ришкевич К. Г.

Захід розпочався перегля-
дом документальної стрічки 
«Секунды до катастрофы: Ава-
рия на Чернобыльской АЭС», 
де на прикладі реальних лю-
дей та їхніх дій у нештатній 
ситуації показано техногенну 
катастрофу ХХ століття. Діти 

уважно дивилися фільм і це 
потім відчувалося у їх питан-
нях до гостей-ліквідаторів. Во-
кально-естрадний ансамбль 
«Едельвейс» виконав пісню 
«Героям ДСНС» під музику 
легендарної пісні «Show Must 
Go On» групи «Queen». 

БІЛЬ ЧОРНОБИЛЯ – ПАМ’ЯТЬ І ЗАСТОРОГА До школи були запрошені 
герої-ліквідатори аварії на Чор-
нобильській АЕС, наші земляки: 
Микола Сергійович Бурлаков, 
Петро Іванович Гаврилюк, Лео-
нід Вікторович Камінський. Лік-
відатори виступили перед при-
сутніми та розповіли про страшні 
події весни 1986 року. Діти також 
не були байдужими до цих роз-
повідей, запитували гостей про 
індивідуальний захист від радіації, 
дози опромінення тощо. Допоки 
не стихатиме інтерес до цієї теми, 
і, що найважливіше, у юного по-
коління, доти ми убезпеченні від 

її повторення в майбутньому.  
Згодом глядачі переглянули 

фільми про Чорнобильську ка-
тастрофу, послухали вірші про 
страшну трагедію і вшанували 
пам’ять загиблих хвилиною 
мовчання. Завершився захід лі-
ричною піснею «Лелеча доля» 
у виконанні учениць 6-Б класу 
Дубіної Марії і Старинщук Яни.

Гостям подякували за виступ, 
вручили пам’ятні подарунки, за-
просили подивитися виставку 
малюнків про Чорнобильську 
трагедію, де зробили фото. 

Ольга Городня

ПОДІЇ ТА ІМЕНА
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23 квітня у нашому місті 
відбулася визначна спортивна 
подія — Всеукраїнський дитя-
чий турнір з вільної боротьби 
«Козацька слава» серед юнаків 
2002-2008 р. нар. У змаганнях 
взяли участь 120 учасників зі 
всіх спортивних шкіл м. Києва 
та міст Суми, Украінки, Обухова, 
сіл Здвижівка та Пісківка Боро-
дянського району, а також були 
команди з Чабанів і нашої рідної 
Боярки. Килим аж кипів від ціка-
вих сутичок та голосних вигуків 
уболівальників.

На відкриття турніру заві-
тали і високі гості: заступник 
начальника управління молоді 
та спорту Київської облдержад-
міністрації Олександр Моспан, 
депутат Києво-Святошинської 
райради, президент волейболь-
ного клубу «Максимум» Вя-
чеслав Отрішко, директор КП 
«Спорт для всіх» Києво-Свя-
тошинського району Віталій 
Плескач, громадський діяч Вя-
чеслав Козирєв, президент клу-
бу вільної боротьби Костянтин 
Ващенко, а також чемпіонка 
світу з вільної боротьби 2010 р., 
призерка Київського міжна-
родного турніру та чемпіонату 
Європи 2012 і 2016 рр., чемпі-
онка ліцензованого турніру у 
Сербії 2016 р. Алла Черкасова. 

Турнір тривав майже цілий 
день. Хоча сутички були запе-
клими, а боротьба гострою, та 
боярські борці гідно відстояли 
честь свого міста! У вазі 59 кг 
чемпіоном став Тимур Гуди-
ма, срібними призерами стали 
Богдан Остапчук (27 кг) та За-
хар Березанський (53 кг). У вазі 
25 кг бронзу виборов Олексій 

Король, у вазі до 73 кг бронзо-
вими призарами стали Михай-
ло Дроздовський, Юрій Ми-
хайленко. 

Вітаємо хдопців та їхнього 
заслуженого тренера України 
Олексія Мельника із заслуженою 
перемогою, їм є куди рости та 
вдосконалюватися. Так тримати! 

Вручав медалі переможцям 
та призерам міський голова 
Олександр Зарубін. Пріоритет-
ною справою у своїй діяльнос-
ті Олександр Олександрович 
вважає розвиток спорту, а осо-
бливо юнацького. «Боярка має 
стати справжньою спортивною 
меккою і славитися досягнення-
ми далеко за межами міста. Ми 
сподіваємося на нові перемоги 
наших юних спортсменів», — 
зауважив міський голова.

Таку завзятість та команд-
ний дух суперництва, що пану-
вав на турнірі, гідно поцінував і 
представник КОДА О. Моспан: 
«На загальноукраїнському рівні 
Київська область посідає по-
чесне 1 місце з вільної боротьби. 
Я вдячний справжнім ентузіас-
там, які підтримують цей вид 
спорту і самим спортсменам, 
які наполегливо тренуються і 
прославляють нашу Київську 
область далеко за її межами».

Турнір відбувся за сприян-
ня Боярської міської ради та 
міського голови О. Зарубіна, 
ВО «Батьківщина», директору 
ДЮСШ Києво-Святошинсько-
го району В. Коновалову, Бояр-
ській ДЮСШ, а також усім не-
байдужим до розвитку дитячого 
та юнацького спорту.

Чекаємо на нові турніри і пе-
ремоги!

Ольга Городня

КОМАНДНИЙ ДУХ 
ВИПЛЕКАВ ПЕРЕМОЖЦІВ 23 квітня у НОК Київського вій-

ськового ліцею ім. І. Богуна відбули-
ся фінальні змагання ІV (обласного) 
етапу Всеукраїнського спортивно-
масового заходу серед дітей «Олім-
пійське лелеченя – 2016».

До обласного етапу дійшли 
7 команд: «Шалені перці» з 
Борисполя та команда Борис-
пільського району, «Олімпій-
ські лелечата» з Бородянського 
та «Олімп» з Володарського 
районів, «Олімп» Києво-Свя-
тошинського району (команда 
Боярської ЗОШ № 5), «Лідер» 
з Обухова та команда з Білої 
Церкви. Всього у змаганнях 
взяли участь 84 учасники. 

«Всеукраїнський захід за-
початковано 2010 року. Він 
стартував на Київщині. Осо-
бливість змагань – поєднання 
фізичної культури, елементів 
мистецтва, знання історії. Пе-
реможці цього етапу візьмуть 
участь у змаганнях Всеукраїн-
ського рівня, які відбудуться у 
вересні. Велику підтримку на-
дав нам військовий ліцей, який, 
крім всього іншого, забезпечив 
наших учасників кадетською 
кашею з військової польової 
кухні», – розповів заслужений 
працівник фізичної культури 
та спорту України, член Наці-
онального олімпійського комі-
тету України, голова відділення 
Національного олімпійського 
комітету України в Київській 
області Іван Куроченко. 

Обласні змагання вітали: 
заступник голови відділення 
Національного олімпійського 
комітету у Київській області, 

майстер спорту з вільної бо-
ротьби Вадим Дайбов; чемпіон 
світу й чемпіон СРСР з греко-
римської боротьби, заслужений 
тренер України Павло Чижаєв; 
майстер спорту, заслужений 
тренер України з важкої атлети-
ки Сергій Тетянюк; бронзовий 
призер паралімпіади у Лондо-
ні (2012 рік), майстер спорту 
України з волейболу Ольга Кос-
мачевська; чемпіони України 
з боротьби дзюдо Анна Сурова, 
Олексій Єфремов, Владислав 
Пріймук, Ігор Кононов та за-
ступник міського голови Тетя-
на Кочкова. 

У програмі змагань – театра-
лізоване дійство з оцінюванням 
єдиної форми, емблеми та девізу 
команди, конкурс малюнка на 
тему: «Що ти знаєш про Олім-
пійський рух і його учасників» 
та «Що знаєш ти про культурну 
спадщину Київщини», віктори-
на та комбінована естафета, до 

якої увійшли гладкий біг, фут-
больний та баскетбольний (для 
дівчат – волейбольний) фріс-
тайл, «вправний тенісист», біг 
по «купинах» та інші етапи.

Зробити змагання справ-
жнім творчим святом допо-
могла сонячна весняна погода, 
чудова атмосфера ліцею та ан-
самбль «Зорепад» Боярського 
будинку культури. 

У результаті наполегливої 
боротьби І місце виборола ко-
манда Обухова, ІІ – Білої Церк-
ви, ІІІ – Володарського району. 
Наступні місця дісталися, від-
повідно, командам з Борисполя, 
Бородянського району, Боярки 
та Бориспільського району. Пе-
реможці та учасники змагань 
отримали чесно здобуті нагоро-
ди – пам’ятні дипломи та медалі, 
книги, щоденники, блокноти, 
значки, футболки та блайзери. 

Радіслав Кокодзей 

ПІД КРИЛОМ «ОЛІМПІЙСЬКОГО ЛЕЛЕЧЕНЯТИ»

Саме так називався перший 
чемпіонат Боярки з черлідингу 
серед школярів, який відбувся 
17 квітня у спортивній залі Бояр-
ської гімназії.

У чемпіонаті, який проходив 
за підтримки Боярської міської 
ради та ГО «Боярський про-
стір», взяли участь понад 100 
учасників із 8 команд: «Актив», 
«Індіго», «Шанталь», «Фанта-
зія» і «Golden Dance» з Боярки 
та команди «GK Angels» (Київ) 
і «Флаєр» (Полтава). Змагалися 
учасники у номінаціях: групові 
станти, індивідуальний черлі-
дер, чер-команда, фрістайл-со-
ло, фрістайл-дует, фрістайл-
команда, джаз-соло, джаз-дует, 
джаз-квартет, джаз-команда. 
Професійну майстерність учас-
ників оцінювала суддівська ко-
легія у складі Катерини Гера-
симчук (Київ), Ірини Піщенко 
(Полтава), Віталія Череднічен-
ка (Боярка) та Ольги Коломій-
цевої (Боярка).

То що ж воно таке – чер-
лідинг? Це вид спорту, який 
поєднує в собі елементи шоу з 
видовищними видами спорту: 
танцями, гімнастикою та акро-
батикою. 

Найпопулярніші дівчата 
американських шкіл, колед-
жів чи університетів мали за 
честь увійти в групу підтримки, 
яка перед виступами баскет-
больних, бейсбольних чи фут-
больних (мається на увазі аме-
риканський футбол) команд 
свого навчального закладу під-
бадьорює гравців і вболіваль-

ників. Спочатку черлідінг був 
долею запасних гравців, які, 
сидячи на лавках, підтриму-
вали своїх товаришів з помпо-
нами, вирізаними з поліетиле-
нових пакетів. Зараз черлідінг 
популярний не лише в США, 
але і в багатьох країнах Євро-
пи. В Японії його вивчають у 
рамках шкільної програми. З 
черлідингу проводяться чемпі-
онати світу та Європи. 

Черлідінг складається з 
двох напрямків – Cheer і 
Dance. Cheer – це піраміди, 
акробатика, стрибки, дзвін-
кі і чіткі кричалки, помпони 

та приголомшлива динаміка. 
Dance – красиві танцювальні 
рухи, незвичайна хореографія, 
шпагати, запальна енергія.

Звісно, ми дуже хотіли б на-
звати всіх переможців цього за-
гадкового, до того ж першого в 
Боярці чемпіонату. Але визна-
чення найкращих відбувалося 
не лише в кожній номінації, а й 
у  кожній віковій групі. Тож всі 
учасники отримали нагороди, а 
дехто навіть став володарем од-
разу декількох медалей! Що ж до 
незабутніх вражень та яскравих 
емоцій, то їх отримали всі без 
винятку присутні. 

ВЕСНА. КРАСА. ГРАЦІЯ

Вихованець СК «Чемпіон» Олексій Охмак посів перше місце на 
чемпіонаті Київського регіону серед молодших юнаків, юнаків, ка-
детів, юніорів та молоді у розділі «Двобій». Олексій змагався у вазі 
до 65 кг серед юніорів 16-17 років.

Змагання присвячені дню народження хортингу. Хортинг –
повноконтактний комплексний вид бойового мистецтва, народ-
жений в Україні, який базується на принципах спортивної під-
готовки як багаторічний, цілорічний, спеціально організований 
навчально-тренувальний процес всебічного розвитку, навчання та 
морально-етичного виховання спортсменів.

Вітаємо Олексія Охмака та його тренера Кирила Пишненка.

ФОТОФАКТ

СПОРТ
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Замовлення 

ГОРОСКОП 
Овен

У вас хороші фінансові перспективи. Саме в цей період ви буде-
те перебувати на піку фінансового благополуччя. Не проґавте свій 
грошовий потік. У ці дні, а особливо 7 та 8 травня, дуже важливо 
мислити позитивно, мріяти правильно і загадувати тільки хороше.

Телець
Ви маєте можливість визначитися з планами на весь рік. У си-

туаціях, пов’язаних із сім’єю або особистими відносинами, значну 
роль може зіграти потужна внутрішня сила представників знака, 
яка допоможе впоратися з труднощами. Вам доведеться більше часу 
приділяти родині та собі, ніж роботі.

Близнюки
У цей період ви можете не зовсім чітко розуміти свої бажання. 

Тож краще утриматися від підписання важливих документів або, 
принаймні, уважно знайомитися з ними. Для збереження відно-
син варто уникати сварок зі своєю другою половиною, намагатися 
пом’якшити всі гострі ситуації. 

Рак
Вам необхідно діяти згуртовано в команді або в союзі з сильним 

партнером. Це допоможе здійснити задумані плани. Можна успіш-
но зайнятися питаннями нерухомості. Але вам знадобиться силь-
ний партнер, який допоможе не тільки обирати, але й погодиться 
взяти частину витрат на себе. 

Лев
Настає час для досягнення успіху. У вас буде достатньо енер-

гії, необхідної для отримання слави і визнання, а також можливість 
показати всі свої лідерські здібності. Головне бути самим собою, 
ставити конкретно свої цілі, а не задивлятися на чужий успіх і спо-
діватися на його повторення. 

Діва
Період, вдалий для відпочинку, подорожей, достатку і комфор-

ту. Дуже добре провести якомога більше часу разом зі своїми дітьми, 
близькими або друзями. Перспективно починати ознайомлення з 
новими духовними практиками або зайнятися вивченням екзотич-
ної іноземної мови. 

Терези
Є ймовірність вирішити свої фінансові проблеми за чужий ра-

хунок. Ви можете отримати річ, про яку давно мріяли, в подарунок 
від впливової людини. Також буде можливість отримати гідну ви-
нагороду за свою працю чи отримати пропозицію нової роботи або 
підвищення на посаді. 

Скорпіон
Нині вам дуже важливо відчувати підтримку і надійність свого 

партнера, знати про перспективу особистих відносин. Ви спробує-
те викинути з життя тих, хто приносить їм незручності і залишити 
тільки тих людей, з якими захочете мати тривалі і серйозні відно-
сини.

Стрілець
Варто займатися роботою, яка підніме вас на більш високий 

матеріальний рівень, зробить життя комфортнішим. Матимете 
енергію, необхідну для отримання фінансового благополуччя, зна-
ходження гармонії душі і тіла, заняття спортом. Покупки, пов’язані 
зі спортом, не будуть марними.

Козеріг
Можуть приходити думки про головні цінності, про сенс життя, 

перспективи. А також розуміння, що головне в житті не матеріаль-
не, а духовне. Краще не розпочинати довгострокових проектів, не 
приймати ніяких серйозних рішень, пов’язаних з нерухомістю, а 
почекати початку липня.

Водолій
Час займатися вирішенням питань, пов’язаних з будинком та 

іншою нерухомістю. Також цей період сприятливий для оформлен-
ня кредитів або пошуку джерел великих ресурсів. Можна планувати 
відпустку, бронювати тури.

Риби
У вас може з’явитися сильне бажання відправитися в подо-

рож на кілька днів. Ви будете зайняті обговоренням такої поїздки 
і, можливо, захочете поїхати разом зі своїм колективом (командою). 
Саме в цей час у вас можуть з’явитися якісь абсолютно нові і пер-
спективні ідеї.

РЕКЛАМА

ЕРГ   ПАК
Фабрика товарів для д ому 

оголошує про вакансії:
СЕКРЕТАР

25-35 р. ДР від 2 років. Діловодство. Англ-переписка. 
ПК-MS Office. Відповідальність, 

правильна вимова та грамотність.
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

Охайність, відповідальність, старанність. 7:00 —16:00

тел. (093) 357-00-80
e-mai l :h r@egropark.ua

Тел.: (099) 413-71-76, (068) 505-94-73
м. Боярка, вул. Молодіжна, 26, Будинок побуту

PЕМОНТ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ
• Пральні машини 
• Телевізори
• Посудомийні машини 
• Мікрохвильові печі
• Духові шафи 
• Пилососи

• Кавоварки 
• Кавомашини
• Бойлери
• Мультиварки
• Пароварки  
• Хлібопічки

ВИКЛИК МАЙСТРА НА ДІМ

• Праски 
• Фени 
• Блендери та ін.

 ПІДПРИЄМСТВО ТОВ «МЕТАЛЕВІ МЕБЛІ» 
запрошує на роботу:

• Оператора верстатів з ПК 
•  Оператора автоматичних та напівавтоматичних ліній, 

   верстатів та установок
• Слюсаря механоскладальних робіт
• Маляра на дільниці автоматичного та ручного 

фарбування
• Підсобного робітника на дільниці автоматичного та 

ручного  фарбування
• Протиральника виробів
• Електрика
• Столяра

Втрачене свідоцтво  про  реєстрацію фінансової компанії та 
додаток до свідоцтва серії ФК номер 614 від 20 серпня 2015 
року, видане Національною комісією, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг  ТОВ «КРЕДІС 

КОМПАНІ» вважати недійсним.

НА ВИРОБНИЧУ БАЗУ В СМТ. ГЛЕВАХА

Досвід роботи 
обов’язковий

Висока, своєчасна заробітна плата

Нач. цеху 067-230 31 40

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:
• Зварювальники 

(ручна, напівавтомат, аргон)
• Слюсарі механоскладальних робіт

ОГОЛОШЕННЯ
Боярській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 на постійну роботу 
потрібні технічні працівники (прибиральниці). 
Зарплата – 1 600 грн. Звертатися в робочі дні 
за тел.: (04598) 35-443.

ФІЛІЇ КИЇВСЬКОЇ ЛАБОРАТОРІЇ В М. БОЯРКА
ПОТРІБНІ: АКУШЕРКИ ТА МЕДСЕСТРИ

(віком до 45 років)

Заробітна плата 4 000 грн. 
(можлива часткова зайнятість).

Конт. тел.: (095) 622-53-05 Ольга

 МИ ГАРАНТУЄМО:
• повну зайнятість;
• офіційне працевлаштування;
• європейські стандарти організації робочого місця;
• гідну оплату праці.

ОБОВ’ЯЗКИ:
• забір крові;
• забір урогенітального матеріалу;
• регістрація пацієнтів у базі 

та видача результатів обстеження.
ВИМОГИ:

• досвід роботи (наявність курсів обов’язкова);
• знання комп’ютера на рівні впевненого користувача;
• акуратність, точність у роботі;

• ввічливість, уміння працювати в колективі.

10:00 – 11:00 –  Виступ духового оркестру 
Петрівської школи мистецтв.

11:00 – 11:20 – Хода вшанування пам’яті 
загиблих у Другій Світовій війні (Парк Перемоги)

11:20 – 11:30 – Покладання квітів до обеліска 
в парку Перемоги. Хвилина мовчання.

11:30 – 11:50 –Мітинг вшанування пам’яті 
загиблих у Другій Світовій війні. (Парк Перемоги)

11:50 – 15:00 – Концертна програма (Парк Перемоги) 
за участі виконавців та художніх колективів 
Києво-Святошинського району та Боярки.

На святі – солдатська каша, виїзна торгівля, атракціони. 

ПРОГРАМА ВІДЗНАЧЕННЯ 71-Ї РІЧНИЦІ 
ПЕРЕМОГИ НАД НАЦИЗМОМ У ЄВРОПІ 

9 ТРАВНЯ 2016 РОКУ

Адреса:  м. Боярка,  вул. Соборності (40 років Жовтня), 36
тел.: (04598) 43-140, (044) 406-07-92

РОЗМІЩЕННЯ 

РЕКЛАМИ

В ГАЗЕТІ 

«БОЯРКА-

ІНФОРМ»

ТЕЛ.: 47-079


