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ДОРОГІ ЗЕМЛЯКИ!
Прийміть мої щирі вітання з нагоди Дня Святого Валентина!

В Україну це католицьке свято прийшло не так давно, але вже стало улю$

бленим і очікуваним.Воно несе радість, тепло і возвеличує щирі людські

почуття.

Нехай День закоханих, як провісник весни, пробуджує у ваших серцях

ніжний трепет і наповнює романтикою кожну мить вашого життя!

Бережіть одне одного і будьте щасливими в коханні.

ШАНОВНІ ДЕПУТАТИ!
Боярська міська рада, виконавчий комітет щиро вітають депутатів Несена

Євгена Володимировича, Михайлову Стеллу Євгенівну, Кривенко Валентину

Володимирівну, Гурнак Людмилу Дмитрівну, Скриника Олексія Григоровича,

Пестрякова Андрія Костянтиновича, головного спеціаліста з питань ЧАЕС

Каченюк Тетяну Володимирівну, члена виконкому Боднянського Віктора

Олексійовича $ з Днем народження! 

Зичимо Вам міцного здоров'я, добробуту, злагоди і домашнього затишку,

звершення задумів, невтомного творчого пошуку. Нехай Ваша працьовитість,

компетентність, душевне тепло приносять Вам заслужену шану і повагу

людей. Дякуємо Вам за самовіддану працю!

Присутні: Гладкий Р.В., Шульга В.В., Балуєва О.М., Антипенко І.М., Гринько Л.Б.,
Тахтарбаєв А.К., Заключенко Н.М., Мельничук В.В., Царюк Н.С., Сидорук Є.С.
Запрошені: Сокур Р.В. 	 "Боярська Варта", Цушко І.І. "Боярка	Інформ".
Слухали: інформацію про виконання доручень

Керуюча справами З.М. Гапоненко

11 02.2008 Р. 

ПРОТОКОЛ АПАРАТНОЇ НАРАДИ У МІСЬКОГО ГОЛОВИ

11 02.2008 Р. 

ПРОТОКОЛ АПАРАТНОЇ НАРАДИ У МІСЬКОГО ГОЛОВИ З КЕРІВНИКАМИ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Кому доручення Зміст доручення 
Термін

виконання

Гладкий Р.В. Внесення змін до штатного розпису КП "Боярка	Інформ" 01.03.08

Ключник В.М.
Підготовка до сесії; підготовка засідань депутатських комісій, президії ради,

контроль за виконанням рішень сесій
14.02.08

Тахтарбаєв А.К.

Підготувати листа стосовно екологічного дослідження стічних вод на виході з очи	

сних споруд, освітлення пров. Пролетарський; розглянути можливість відміни

сплати за ліфт мешканцями 2	их поверхів багатоквартирних будинків; встано	

влення знаку "звуження дороги" на перехресті вул. Садова	Білогородська; пропо	

зиції щодо фундаменту по будинку Білгородська,41;підготувати розпоряд	ження

стосовно персоналу, відповідального за експлуатацію газових котлів в ДНЗ.

15.03.08

Шульга В.В.
Нарада з завідувачками ДНЗ; проведення мітингу	реквіуму пам'яті 

воїнів	інтернаціоналістів

12.02.08

14.02.08

Мельничук В.В.
Надати пояснення по рішеннях виконкому по Молодіжній,66; 

проект рішення про їх скасуванню
14.02.08

Балуєва О.М.
Підготувати на сесію проект "Про затвердження стратегічного 

плану розвитку міста"
14.02.08

Присутні: Добрівський Т.Г., Тахтарбаєв А.К., Гладкий
Р.В., Мазурець В.В., Клименко В.Д., Давиденко В.В.,
Андрійченко Л.І., Мудрій В.А., Цушко І.І.

Спеціаліст з комунальних питань Безсмертна О.С.

Кому доручення Зміст доручення
Термін 

виконання

Тахтарбаєв А.К. Підготувати перелік акцій та завдань по благоустрою міста до 01.03.2008 р.

Економічний відділ
Перерахувати 100 000 грн. підприємству "Ліфт	сервіс" 

на ремонт ліфтів
терміново

Тахтарбаєв А.К., Клименко В.Д.
Підготовка проектів рішення Програми по каналізуванню

та освітленню міста
до 01.03.2008 р.

Продовження на стор. 2

Міський голова Тарас Добрівський



БояркаБоярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм 2

Початок на стор. 1

Цушко І.І.

Надрукувати статтю, де повідомляється, що за ліфтами, які

найчастіше грабують вандали, ведеться відео"спостережен"

ня, за іншими ліфтами просимо стежити мешканців будин"

ків. В разі потреби " повідомляти в міську раду. Опублікува"

ти в газеті оголошення про необхідність підписання мешкан"

цями міста договорів на вивіз побутових відходів на 2008 р.

до 01.03.2008 р.

Гладкий Р.В. 
Перерахувати КП "Боярка"Водоканал" 446 тис. грн. по

програмі енергозбереження

14"15 лютого

2008 р.

Тахтарбаєв А.К.
Зібрати нараду у міського голови з підрядниками, яким

доручено ремонт ВНС"5

Керівникам комунальних

підприємств

Всі об'єкти, що в 2007 році будувалися, реконструювалися, де

проводився капремонт за рахунок державної субвенції, повин"

ні бути прийнятими на  баланс, згідно підготованих проектів

до 15.04.2008 р.

Керівникам комунальних

підприємств
Привести зовнішній вигляд міста в належний стан до 01.09.2008 р.

Мурдій В.О. 
У будинку по вул.. Білгородській, 27 (2"й під'їзд)

відремонтувати сходинку, люк, відновити освітлення під'їзду
терміново

Керівникам комунальних

підприємств

У зв'язку зі створенням інформаційного веб"порталу в мере"

жі Інтернет " надати Цушку І.І. інформацію про підприєм"

ства міста, історію розвитку, про тарифи на послуги.

до 01.03.2008 р.

Тахтарбаєв А.К. Вирішити питання з приводу несвоєчасного вивезення сміття терміново

Гладкий Р.В.

" провести нараду з підприємцями; 

"попередити, що кожен підприємець повинен стежити за

прилеглою до його підприємства територією. Роз'яснення

щодо адміністративних стягнень з підприємців.

12 02.2008 Р. 

ПРОТОКОЛ РОЗШИРЕНОЇ НАРАДИ У ЗАСТУПНИКА МІСЬКОГО ГОЛОВИ ШУЛЬГИ В.В. З ПРЕДСТАВНИКАМИ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Присутні: Жевага В.Г., (ЗНЗ № 5), Криворучко Т.М.,
(ЗНЗ № 4), Лахтадир А.М. (ЗНЗ № 1), Гурнак Л.Д,
(ЗНЗ № 2), Аракельян О.С. (Гімназія), Цушко І.І.

Порядок денний:
1. Виконання міських соціальних програм та проектів у

2008 році:
- міська програма “Діти України”;
- програма роботи “Обдаровані діти”;
- міська програма “Турбота”;
- міська програма розвитку культури;
- комплексна програма розвитку ЗМІ;
- комплексна програма профілактики злочинності;
- програма розвитку фізичної культури і спорту;
- міська програма “Призов”;
- програма розвитку органів самоорганізації населення;
- програма по підготовці “Євро-2012”
2. Інформаційне забезпечення діяльності Боярських ЗНЗ.

Чергова XXVI сесія міської ради

Боярський  міський  голова  Т.Г. Добрівський
своїм розпорядженням за № 01"16/36 від
05.02.2008 р. відповідно до п.8 ст. 42, п. 4,9 
ст. 46 Закону України "Про місцеве самовряду"
вання в Україні" скликав засідання чергової XXVI
сесії Боярської міської ради 15 лютого 2008 р. о
10.00 год. в приміщенні НОК Київського військо"
вого ліцею ім. Івана Богуна (вул. Хрещатик, 103).

На розгляд сесії винесені наступні питання:
1. Про підсумки виконання Програми соціально"

економічного і культурного розвитку м. Бояр"
ка за 2007 рік та затвердження Програми
соціально"економічного і культурного розвит"
ку м. Боярка на 2008 рік.
Доповідач : Перший заступник міського голови
Р. В.ГЛАДКИЙ

2. Про затвердження міських програм :

3. Про затвердження звіту "Про виконання місь"
кого бюджету за 2007 рік". 
Доповідач: Перший заступник міського голови
Р. В. ГЛАДКИЙ

4. Про внесення змін до міського бюджету на
2008 рік. 
Доповідач: Перший заступник міського голови
Р.В. ГЛАДКИЙ

5. Затвердження структури та штату виконкому
міської ради та положення про преміювання

працівників виконкому .
Доповідач: Перший заступник міського голови
Р.В. ГЛАДКИЙ

6. Про затвердження міської програми по підго"
товці до проведення "Євро"2012"
Доповідач: Заступник міського голови 
В. В.  ШУЛЬГА

7. Затвердження положення про порядок вико"
нання договорів співпраці по соціально"еконо"
мічному розвитку міста.
Доповідач: Перший заступник міського голови
Р.В. ГЛАДКИЙ

8. Про відміну рішень виконавчого комітету
Боярської міської ради від 18.12.2000 №
414/4,  № 414/7.
Доповідач: Перший заступник міського голови
Р.В. ГЛАДКИЙ

9. Про внесення змін до рішення №13/732 від 27
березня 2007 р. щодо списання з балансу
основної діяльності Боярського ГВУЖКГ
Боярської міської ради приватизованого
житла.
Доповідач: Заступник міського голови 
А.К. ТАХТАРБАЄВ

10.Про звільнення від сплати державного мита по
судових позовах до боржників за житлово"ко"
мунальні послуги, в частині, яка зараховується

до міського бюджету, ВСПНАУ "Боярський
коледж екології і природних ресурсів" та ДП
"Києво"Святошинське УЕГГ.
Доповідач: Заступник міського голови 
А.К. ТАХТАРБАЄВ

11.Земельні питання
Доповідач: Головний спеціаліст І. М. АНТИ"
ПЕНКО

12.Різне.

Від редакції: 15 лютого, в день проведення
чергової XXVI сесії Боярської міської ради, 6-й
номер газети "БІ" знаходився в друкарні. Тому
про подробиці сесії ми розповімо нашим чита-
чам у наступному номері.
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Про участь депутатів,
обраних за списком полі-
тичних партій, у роботі
Боярської міської ради V
скликання та її органів у
2006-2007 роках

В межах наданих мені
законодавством України пов"
новажень, з метою покращен"
ня роботи політичних об'єд"
нань громадян у самовряду"
ванні територіальної громади
м. Боярка, інформую Вас про

роботу Боярської міської ради
та її органів у 2006"2007
роках.

Довожу до Вашого відома,
що відповідно до вимог п.4 
ст. 49 Закону України "Про
місцеве самоврядування в
Україні", депутат зобов'яза"
ний брати участь у роботі
сесій ради, а відповідно вимог
п.2 ст.49 цього Закону, депу"
тат повинен  входити до скла"
ду однієї з постійних комісій
ради. Також, відповідно до

норми ч.2 п.1 ст.19 Закону
України "Про статус депутатів
місцевих рад", депутат місце"
вої ради, який не входить до
складу відповідного органу
ради, може брати участь у
його роботі з правом дорадчо"
го голосу.

Відповідно до вимог п.2
ст.37 Закону України "Про
статус депутатів місцевих рад"
та п.5 ст. 49 Закону України
"Про місцеве самоврядування
в Україні", у разі пропуску

депутатом протягом року біль"
ше половини пленарних засі"
дань ради або засідань постій"
ної комісії, невиконання ним
без поважних причин рішень і
доручень ради та її органів,
відповідна рада може зверну"
тися до виборців з пропозиці"
єю про відкликання такого
депутата у встановленому
законом порядку.

З метою належного забез"
печення здійснення місцевого
самоврядування територіаль"

ної громади м. Боярка, прошу
Вас розглянути нашу інфор"
мацію і прийняти відповідні
міри, в межах вимог чинного
законодавства України про
місцеве самоврядування, сто"
совно депутатів від Ваших
політичних партій, які його
порушують.

Про результати розгляду
наданої інформації та вжиті
заходи просимо письмово
повідомити Боярську міську
раду.

ЗВЕРНЕННЯ БОЯРСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

ДО ГОЛІВ РАЙОННИХ І МІСЬКИХ ПАРТІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

ТА ГОЛІВ ДЕПУТАТСЬКИХ ФРАКЦІЙ

Міський голова Тарас Добрівський

Порядок у місті

У 2008 року ГО "Боярсь"
ка Варта" було складено
близько 50 адміністративних
протоколів про порушення
чистоти міста, тобто забруд"
нення території міста, ство"
рення стихійних сміттєзва"

лищ, торгівлю у невстанов"
лених місцях (стихійна тор"
гівля). Фігурантами цих
протоколів є:
" Бахтіярова Світлана Мико"

лаївна, вул.Молодіжна, авто"
магазин "Партнер";

" Іванченко Андрій Ілліч,
вул.Молодіжна, 26,  "Граль"
ні автомати";

" Самійленко Аліна Вік"
торівна, вул.Маяковського, 1,
"Стоматологія";

" Верета Тетяна Олексіївна,
перехрестя вул.Жовтневої
та вул. Пролетарської; 

" Іванченко Леонід Тадейо"
вич, вул.Молодіжна, маг"н
меблів "Будівельник";

" Любич Петро Станіславо"
вич, вул.Молодіжна, авто"
кооператив "Берізка";

" Шаповал Тетяна Яківна,
вул. Магістральна, 6, тор"
гівельний майданчик біля
кооперативу "Родничок";

" Капітун  Юрій Миколайо"
вич;

" Короткевич Василь Васильо"

вич, заліз. станція "Бояр"
ка", біля переїзду.

" Тимченко Марія Павлівна,
жителька с.Жорнівка, яка
викидає сміття на території
вул. Хрещатик у м. Боярка;

Торгівля в заборонених
місцях, стихійні ринки, без
відповідних документів:
Персональну відповідаль!
ність за ці порушення
несуть:
" Малиновська Ірина Васи"

лівна, торгівля DVD"дис"
ками;

" Фільчуков Олександр Воло"
димирович, продаж карток
поповнення рахунку;

" Цебренко Віталій В'яче"
славович, картки попов"
нення рахунку моб. теле"

фонів;
" Довбуш Алла Миколаївна,

товари народного вжитку;
" Гринькевич Галина Воло"

димирівна, картки попов"
нення рахунку моб. теле"
фонів.
Згідно списку складених

протоколів, кожного четверга
в приміщенні міської ради зби"
рається адміністративна комі"
сія по вирішенню питань щодо
сплати штрафів. При наявнос"
ті первинного протоколу гро"
мадянин може отримати лише
попередження, за повторне
порушення накладається від"
повідний грошовий штраф. В
разі несплати штрафу,  справа
переходить для вирішення у
виконавчу службу.

Сокур Р. В.

Шановний Тарасе Григоровичу!
Я, як майстер з благоустрою БГВУ ЖКГ, дово"

жу до Вашого відома, що значна територія м. Бояр"
ка, зокрема, перехрестя вул. Молодіжної і Білого"
родської (зупинка таксі), територія біля аптеки,
меблевого магазину та магазину сантехніки, банку,
ЗАГСу перетворилась на сміттєзвалище.

Причиною пошкоджених газонів є водії, які при"
парковують свої автомобілі, де їм заманеться.

За таке ставлення цих горе"водіїв до праці інших
людей, вважаю за необхідне  повідомити про це від"
повідні служби, які відповідають за благоустрій
нашого міста, а також виконавчу службу. Далі пода"
ються реєстраційні номери автомобілів, які знаходи"
лись на газонах та тротуарах  11.02.2008 року:
" вул.Білогородська, 21, маг"н "Дари моря" " реєс"

траційний № автомобіля 155"92 СН, реєстрацій"
ний № автомобіля 190"95 МА,  реєстраційний

№ автомобіля АА 4788 АВ;
" вул.Білогородська, 23, "Гральні автомати" " реєс"

траційний № автомобіля АІ 4318 ВЕ; 
" вул.Білогородська, 25, "Піцерія" " реєстраційний

№ автомобіля 193"91 ХТ;
" вул.Білогородська, 25 і Молодіжна " таксі " АІ

2872 ЛО,  АІ 6915 ВІ;
" вул.Білогородська, 27 " реєстраційний № авто"

мобіля АА 2537 СО, реєстраційний № автомобі"
ля АІ 0298 ХХ,  реєстраційний № автомобіля  АІ
7902 АБ;

" вул.Білогородська, 128"а, "Аптека" " реєстрацій"
ний № автомобіля С 3743 КХ,  реєстраційний №
автомобіля АІ 8316 ВВ, реєстраційний № авто"
мобіля В 3244 КХ, реєстраційний № автомобіля
АА 4764 АА,  реєстраційний № автомобіля 257
17 КМ.

Майстер з благоустрою Н.В.Євлашевська

Шановні боярчани! Попередньо м. Боярка включене до списку міст, які
прийматимуть Євро-2012. Цілком реальним є те, що у нашому місті
може бути розташована база однієї із європейських футбольних команд.
Якщо ми потрапимо до переліку міст, що прийматимуть Євро-2012, нас
чекає капітальний ремонт доріг, будівництво сучасного футбольного ста-
діону (з роздягальнями, душовими, процедурними кабінетами і т.ін.),
будівництво готельного комплексу, розширення інфраструктури міста
тощо. І все це за рахунок державної дотації.

Але головною умовою "участі" у Євро-2012 є відповідний благоустрій

міста. Фактично те, до чого ми з вами не звикли. Жителі приватного сек-
тору, власники торгівельних "точок", замість того, щоб укласти догово-
ри на вивіз сміття, зносять його у контейнери біля багатоповерхових
будинків. Деякі керівники організацій аби "обійти"  встановлені сміттьєз-
валища, машинами вивозять сміття у ліс і паркові зони. Культура...

Боярська міська влада з такими порушниками буде нещадно боротися.
Їх не лише  штрафуватимуть, а й фотографуватимуть, будуть зніма-
ти на відео  і  демонструватимуть жителям усього міста. Свідченням
цьому - наступна серія наших публікацій.

"БОЯРСЬКА ВАРТА" НА СТОРОЖІ ПОРЯДКУ!

ЛИСТ�ЗВЕРНЕННЯ!
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Боярка�водоканал

Зміни, що відбулися у
водопостачання міста, на
перший погляд, незначні.
Але зміни на краще відбу"
лись, і це відчули мешканці.
Ось що  розповів головний
інженер КП "Боярка"Водо"
канал" Збарський Леонід
Ніконорович. 

" Велика кількість облад"
нання застаріло, але нічого
вічного немає, тому, в любо"
му випадку, потрібно робити
реконструкції та заміну
деяких деталей насосних
станцій. Тим більше, що з
кожним роком все удоскона"
люється, тому на заміну ста"

рому завжди приходить
більш модернізоване облад"
нання. Комунальним під"
приємством "Боярка"Водо"
канал" за власні кошти було
замінено насосні агрегати з
75 кіловатних на 35, 7 кіло"
ватні, які є більш потужни"
ми. Відбулись  чисельні замі"
ни обладнання на насосних
станціях, так, наприклад,
ВНС " 4 по вул. Білогородсь"
кій " проведена реконструк"
ція з заміною насосних агре"
гатів на енергозберігаючі.
Розроблено проектно"кош"
торисну документацію на
побудову додаткового резер"

вуару чистої води ємністю
500 м (куб.) на 2 артсверд"
ловини синоманського гори"
зонту. ВНС"3 по вулиці 40"
річчя Жовтня відбувся мон"
таж енергозберігаючих
наносних агрегатів, завдяки
чому перейшли на цілодобо"
ве  водопостачання населен"
ню. Беручи до уваги, що ця
споруда  являється стратегіч"
ним об'єктом, було зроблено
нову огорожу з залізобетону
та загальну реконструкцію
освітлення всієї території. В
стадії вирішення знаходить"
ся питання  проектно"кош"
торисної документації на
резервне живлення енергією
ВНС"4. Також планується
реконструкція КНС"7, де
існує проблема заміни енер"
гозберігаючих  насосів та
часткової заміни труб. 

Заміна обладнання і
реконсрукція насосних стан"
цій,  в разі аварійних ситуа"
цій, виключають варіанти
затоплення грунтовими
водами, або талою водою.
Це підвищує якість питної
води. Резервне живлення
дає змогу подавати воду
населенню цілодобово навіть
в разі вимкнення світла.

ВОДОПОСТАЧАННЯ МІСТА

12 лютого в приміщенні
Києво"Святошинської ради
ветеранів (вул. Сєдова)  від"
бувся 47 пленум ветеранів
Києво"Святошинського
району. На зібранні були
присутні члени всіх вете"
ранських організацій райо"
ну, новообрана голова Бояр"
ської організації ветеранів
Янковчук Тетяна Михайлів"
на та заступник міського
голови  Шульга В.В. Голов"
не питання, що обговорюва"
лося на пленумі " патріотич"

не виховання дітей молод"
шого шкільного віку. 

Учасники зібрання зане"
покоєні низькою якістю нав"
чальних шкільних програм,
особливо якістю тієї інфор"
мації, яка подається в кни"
гах з історії. Вирішили  утво"
рити ветеранські блоки,
члени яких будуть відвідува"
ти різноманітні шкільні
заходи та організовувати
зустрічі з учнями  Під час
цих відвідин ветерани роз"
повідатимуть дітям про ті

історичні події, учасниками
яких вони  були, проводит"
имуть виховні години з
учнями щодо моральності,
патріотизму. На думку вете"
ранів, сучасна молодь мало
цікавиться минулим, а їхні
розповіді, можливо, заці"
кавлять дітей, пробудять у
них жагу до знань.

Зі вступним словом
перед учасниками пленуму
виступив заступник місько"
го голови В.В. Шульга. Він
поздоровив ветеранів з

наступаючим святом. Вале"
рій Володимирович висло"
вив надію, що в особі вете"
ранів міськвиконком мати"
ме міцну підтримку в
питаннях патріотичного
виховання підростаючого
покоління.

Шульга В.В. розповів про
роботу громадського об'єд"
нання "Боярська варта", що
стоїть на сторожі порядку та
законності в місті. Обгово"
рювалися питання щодо  збе"
реження історичних пам'я"
ток міста.

47 ПЛЕНУМ ВЕТЕРАНІВ

КИЄВО�СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ

Людиною вода завжди
шанувалася. Вода вважала"
ся живою, особливо дже"
рельна. Хто нап'ється пра"
вдивої живої води, той
набуває собі великої сили, а
коли був недужий " зцілю"
вався.

14 лютого  на вулиці
Молодіжній ( біля нового
торгівельного центру) від"
булось офіційне відкриття
бювету. Незважаючи на
негоду, на святковому від"
критті була присутня велика
кількість людей, серед них:
заступник міського голови
Шульга В.В., Тахтарбаєв
А.К., Слюсар Л.І, директор"
ка гімназії Сушко С.М. та
інші. Міський голова Доб"
рівський Т.Г. та директор
КП "Боярка"Водоканал"
Клименко В.Д. урочисто
перерізали стрічку. 

Вже майже 4 роки прой"
шло з тих пір, як був побу"
дований бювет, і саме стіль"
ки часу  він не працював, а
лише прикрашав вулицю.
Зусиллями КП "Боярка"Во"
доконал" було зроблено
заміну насосного агрегату
та деякі доробки: електроо"
бладнання та схему вклю"
чення в мережу, було вико"

нано прокачку свердловини
з подальшим забором води
на аналіз. Свердловина 120
метрів артезіанської води
синоманського горизонту,
має надійний природний
захист. У порівнянні з
поверхневими водами, води
артезіанських свердловин
мають підвищені показники
щодо мінералізації, вмісту
заліза, марганцю та сірко"
водню. Встановлено 4
колонки для забору води.
Отже, тепер кожен бажаю"
чий може брати чисту питну
воду для власних потреб. 

Підземна вода пам'ятає
історію свого народження, а
це " століття міграції колиш"
ньої дощової, річкової,
озерної води крізь товщі
фільтруючих порід, поки
вода не стане часткою
могутньої підземної річки. 

Ковтнувши кришталевої
бюветної водички, замисли"
мося над тим, коли востаннє
ця волога бачила сонце?
Навіть якщо краплі впали
на землю багато"багато
років тому, їх вознесіння до
світла сьогодні " Божий дар
збереженого для нас століт"
тями джерела життєвої
чистоти.

ЖИВА ВОДА

Події тижня

РуРубрику підготувалабрику підготувала

М. СмірноваМ. Смірнова
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Кожен день трапляються
події, які не залишаються
поза увагою преси. Особли"
во, коли вони відбуваються
в нашому рідному місті і
гідні  наслідування.  Кожно"
го разу, коли спілкуєшся з
людьми, не байдужими до
свого буття " захоплюєшся
їхнім оптимізмом, дієвістю,
ініціативністю. 

Сьогоднішній мій спі"
врозмовник " житель міста
Боярки Лахтадир Олег
Миколайович, який повідав
мені цікаву історію своєї
маленької вулиці.

Вулиця Громова в м.
Боярка налічує близько 10
будинків. Зібравши вулич"
ний комітет, власники
будинків вирішили благоу"
строїти свою вулицю. 

"Розумію, ви скажете, 10
будинків " це ж ніщо, напри"
клад,  в порівнянні з вул.
Молодіжною або ж Б.
Хмельницького. Але це зале"
жить від людей і їхнього ста"
влення до свого життя" "
говорить мій співрозмовник. 

Взявши ініціативу в свої
руки, жителі вулиці за влас"
ні кошти закупили все
необхідне для вуличного
освітлення, закупили і  вста"
новили контейнери для сміт"
тя. З вулиці 40"річчя Жов"
тня було проведено лінію
енергоживлення до стовпів.
Прикрашає вулицю гарно
облаштована клумба для
квітів, яка навесні розквіт"
не, і милуватиме людей різ"
нобарв'ям кольорів.

"Звичайно, " каже  Олег
Миколайович, " важче було
б справитися з усім, що
нами було задумано, якби не
допомога наших однодумців
Серед таких " КП "Боярка"
Водоканал" на чолі з дирек"
тором В.Д. Клименком. Ми
маємо тепер цілодобове
водопостачання. Окрема
подяка міському голові Доб"
рівському Т.Г. за розуміння,
схвалення наших дій і допо"
могу.  Надіємося на майбут"
ню плідну співпрацю". 

Висловлюючи свої поба"
жання, Олег Миколайович

від імені місцевої громади
просить допомоги місцевої
влади у вирішення питання
з подальшим освітленням
вулиці.

Слухаючи таких людей,
як Олег Миколайович,
робиш висновок, що немало
у нас небайдужих  та тур"
ботливих людей. Адже всі ці
блага вони створили самі ж
для себе. Сміття не буде
заважати насолоджуватися
гарно оздобленими клумба"
ми, прибраними подвір'ями.
Освітлення вночі дасть
змогу вільно, без перешкод
пересуватися як  територією
вулиці, так і  власними
подвір'ями. 

Ловлю себе на думці:
чому ж кожному з нас не
взяти приклад з мешканців
вулиці Громова? І саме з
сьогоднішнього дня спочат"
ку привести до ладу своє
подвір'я, щоб подивився
сусід, а потім зробив так
само. Впевнена, що тоді
наше місто буде красивим...   

Марина Смірнова

будинку або його уповнова"
женої особи, власників
жилих приміщень, а також
власників нежилих примі"
щень.

Для створення ОСББ
співвласники будинку повин"
ні дотримуватись наступної
послідовності дій:

1. Створити ініціативну
групу з не менш як трьох
власників приміщень. Така
група не обирається і не
затверджується, а є само"
призначеною. Важливо під"
креслити, що, незважаючи
на такий її "самопризначе"
ний" статус, її виникнення і
діяльність передбачена нор"
мою Закону "Про ОСББ". Це
надає їй право авторитетно
вимагати від представників
влади належного виконання
постанови Кабінету Міністрів
України від 11.10.02 р.
1521, де у п.2 зазначено: 
"Раді Міністрів АРК, облас"
ним, Київській та Севасто"
польській міським держав"
ним адміністраціям сприяти
створенню об'єднань спів"
власників багатоквартирних
будинків".

2. Ініціативна група
повинна опанувати теоретич"

ну базу. В першу чергу дове"
деться вивчити:

Закони України:
"Про об'єднання співвлас"

ників багатоквартирного
будинку" від 29.11.01 р.
2866"Ш;

"Про житлово"комунальні
послуги" від 24.06.04 р.
1869"ІV;

"Про приватизацію дер"
жавного житлового фонду"
від 19.06.92 р.   2482"ХІІ.

Постанови Кабінету 
Міністрів:

"Про затвердження Пра"
вил користування приміщен"
нями житлових будинків" від
24.01.06 р.   45;

"Про затвердження Поряд"
ку формування тарифів на
послуги з утримання будинків
і споруд та прибудинкових
територій і типового договору
про надання послуг з утри"
мання будинків і споруд та
прибудинкових територій" від
12.07.05 р.   560;

"Про затвердження Пра"
вил надання послуг з цен"
трального опалення, поста"
чання холодної та гарячої
води і водовідведення, та

типового договору про надан"
ня послуг з центрального опа"
лення, постачання холодної
та гарячої води і водовідве"
дення" від 21.07.05 р.   630;

"Про реалізацію Закону
України "Про об'єднання
співвласників багатоквартир"
ного будинку" від 11.10.02 р.
1521 зі змінами згідно з
постановою КМУ від
22.09.04 р.   1242.

Накази Держжитло!
комунгоспу України:

"Положення про поря"
док передачі квартир
(будинків) у власність гро"
мадян" від 15.09.92 р.   56;

ЗРОБИМО НАШЕ МІСТО КРАСИВИМ

У минулу неділю, 10
лютого, об 11 годині відбула"
ся зустріч Боярського місь"
кого голови Т.Г. Добрівсько"
го, директора "Міськбудін"
вест" В.І. Очкура, його
заступника С.В. Пушечніко"
ва та директора Боярського
ГВУ ЖКГ В.В. Сєрбана з
ініціативною групою меш"
канців будинків № 53 та 53"
а по вул. 40 років Жовтня,
очолюваною   В.М. Яровим.

У названих будинках про"
живають близько 600 осіб. В
цілому, думки мешканців
щодо добудови одно"під'їз"
дних будинків з підземним
паркінгом, магазином тощо
розділились.

Ініціативну групу, яка
категорично проти добудов,
очолює В.М. Яровий. На
зустрічі були присутні близь"
ко 40 мешканців будинків.
На порядку денному стояло
два питання: 1. Про ситуа"
цію з добудовою. 2. Про
тарифи ГВУ ЖКГ.

По першому питанню
виступив В.М. Яровий. Іні"
ціативна група вважає дії
Боярської міської ради не
законними. Доповідач навів
цілий список статей Законів
України і підзаконних актів,
які, на його думку, порушив
міський голова. Ініціативна
група направила відповідні
листи до правоохоронних
органів.

Міський голова розповів
присутнім про фінансово"

економічне становище міста.
Знаючи проблеми будинків
№ 53 та 53"а, Добрівський
Т.Г. загострив увагу присут"
ніх на тому, що за 1,8
млн.грн., який залишився на
розвиток міста, допомогти
мешканцям цих будинків
влада просто не зможе. Єди"
ний вихід " це залучення
інвестиційних коштів
"Міськбудінвест" та "Дні"
провський круг".

У своїх виступах дирек"
тор "Міськбудінвест" В.І.
Очкур та його заступник
С.В. Пушечніков розповіли
учасникам зборів про усі 
"плюси", які отримають
мешканці будинків після
добудови.

І міський голова, і пред"
ставники "Міськбудінвест"
готові надати ініціативній
групі усі документи, що сто"
суються добудов. 

По другому питанню
директор Боярського ГВУ
ЖКГ В.В. Сєрбан відповів
на запитання присутніх, а
інформацію мешканців
прийняв до відома. Міський
голова порекомендував меш"
канцям будинків, з метою
економії коштів, "зареєстру"
ватись" як товариство спів"
власників квартир. Інфор"
маційну підтримку з цього
питання доручив редакції
газети "Боярка"Інформ".

Іван Цушко

КРОК ПЕРШИЙ
Оскільки створення об'єд-

нань співвласників багато-
квартирних будинків є неві-
дворотним явищем у рефор-
муванні вітчизняної галузі
ЖКГ, газета "Боярка-Ін-
форм" рекомендує усім влас-
никам житла розпочати
ознайомлення з найкорот-
шим шляхом до створення
ідеальної форми управління
власним майном. Цей доро-

говказ створений за матері-
алами Проекту ЄС "Гро-
мадська ініціатива в упра-
влінні житлом".

Отже, відповідно до ст. 6
Закону України "Про об'єд"
нання співвласників багато"
квартирного будинку", об'єд"
нання може бути створене в
будинку будь"якої форми
власності з числа тих, хто
приватизував або придбав
квартиру, а також власника

ПРОТИСТОЯННЯ ЧИ 
СПІВПРАЦЯ?

Громадське самоврядування

“Домком”

10 січня міський голова Т.Г. Добрівський
та його заступник В.В. Шульга відвідали
місто Фастів. Мета візиту - вивчення
досвіду організації громадського самовря-
дування. Пам'ятаєте, за радянських часів
були домові, вуличні, квартальні коміте-
ти. Фастів усе це відродив. Квартальним
комітетам надані значні повноваження.
Наприклад, вони мають власні печатки,
завіряють громадянам довідки в різні

інстанції згідно затвердженого переліку.
Черги у міськвиконком зменшилися у 2-3
рази! І таких прикладів по м. Фастів
можна привести чимало.

Окремі приклади громадського самов-
рядування, звичайно, є і у нас. Але мас-
штабного характеру вони ще не набули.

Наступна наша публікація саме про
"родзинки" самоврядування у нашому
місті.

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ 

ЩОДО СТВОРЕННЯ ОСББ

Ведучий рубрики - депутат

Боярської міської ради 

О. В. Кликов

Продовження на стор. 6
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"Про затвердження Пра"
вил утримання житлових
будинків та прибудинкових
територій" від 25.09.92 р.   76;

"Про затвердження Типо"
вого статуту об'єднання спів"
власників багатоквартирного
будинку та Типового догово"
ру відносин власників жит"
лових і нежитлових примі"
щень та управителя" від
27.08.03 р. 141;

"Про затвердження При"
мірного переліку послуг з
утримання та послуг з ремон"
ту приміщень, будинків, спо"

руд" від 10.09.04 р.   150.
Після ознайомлення з нор!
мативно!правовою базою
ініціативна група має з'я!
сувати:

1. Реальний технічний
стан будинку, його інженер"
ного устаткування, тепло" і
водопровідних мереж, даху,
стін, фундаменту, а також
стан допоміжних приміщень
(підвали, горища тощо). Цю
важливу і складну роботу є
сенс проводити за допомогою
досвідченого будівельника чи
фахівця житлово"комуналь"

ної галузі, можна задіяти
керівника іншого ОСББ.

2. Реальний економіч"
ний стан будинку. Для цього
треба порівняти обсяг плате"
жів, які сплачують мешканці
за експлуатаційне обслугову"
вання будинку, що дорівнює
сумі загальної площі квартир,
помноженої на тариф, визна"
чений органом місцевого самов"
рядування з реальною собівар"
тістю обслуговування будинку
комунальним ЖЕКом. Крім
того, слід порівняти обсяг
платежів, які сплачують меш"

канці за комунальне обслуго"
вування за тарифами (напри"
клад, встановлений тариф за
споживання гарячої води на
одну людину, приміром,
тариф на опалення 1 кв. м
площі), або з показниками
будинкових лічильників з
реальними витратами ЖЕКу
за показниками теплогене"
руючої компанії, " так звани"
ми табуляграмами. Якщо
сальдо буде свідчити, що
загальний обсяг платежів
мешканців не менше, ніж
витрати ЖЕКу, то це дає іні"

ціативній групі підстави пере"
конливо агітувати за створен"
ня ОСББ. Якщо ні, то треба
віднайти організаційні заходи
економії коштів, яких у
ОСББ завжди більше, аніж у
жеку. При обстеженні еконо"
мічного стану свого будинку,
не забудьте врахувати наяв"
ність хронічних боржників за
житлово"комунальні послуги.

Про подальші кроки іні-
ціативної групи читачі "
Боярка-Інформ " дізнають-
ся у наступних випусках
"Домкому".

Медична служба цивільної оборони Києво�

Святошинського району попереджає:

БУДЬТЕ НАСТОРОЖІ!
ЕПІДЕМІЧНА СИТУАЦІЯ З ГРИПУ

ЗАГОСТРЮЄТЬСЯ!

Кожної зими  населення і
медичні служби готуються до
наступальної ходи грипу.
Нажаль, сьогодні вже
можна сказати, що епідеміч"
на ситуація з гострих респі"
раторних захворювань
ускладнилася. Згідно даних
Українського центру грипу
та гострих респіраторних
інфекцій МОЗ України про"
тягом останнього тижня зах"
ворюваність зросла на
12,35%, в тому числі серед
дітей на 21,1%. Найвищий
рівень гострих респіратор"
них інфекцій в Києво"Свято"
шинському районі спостері"
гається серед жителів сели"
ща П.П. Борщагівка та 
с. Білогородка. Зважаючи
на близьке розташування
населених пунктів Києво"
Святошинського району до
м. Києва, де епідемія зростає
швидкими темпами, високу
контагіозність, летючість
інфекції, легкий механізм
передачі, можна передбачи"
ти поширення захворюван"
ня і в інших селах району та
містах  Боярка і Вишневе.
Впевнено грип крокує й

іншими областями України.
Епідемічний поріг переви"
щений в  Вінницькій,
Луганській, Івано"Франків"
ській областях, а в Одеській
області від грипу, а точніше
від його ускладнень, навіть
померла школярка. Викли"
кає занепокоєння рівень зах"
ворюваності на грип серед
школярів. З кожним днем
все більше і більше дітей не
відвідують школи Києво"
Святошинського району
через хворобу. Тому рай"
СЕС, враховуючи епідситуа"
цію з грипу, вимушена при"
зупинити навчання в деяких
школах .

Та не тільки наша держа"
ва потерпає від грипу. За
даними Європейської мережі
нагляду за грипом в ряді
країн Європи також розпо"
чалось епідемічне зростання
захворюваності (Австрії,
Болгарії, Великобританії,
Франції, Угорщині, Люк"
сембурзі, Нідерландах, Пів"
нічній Ірландії, Португалії,
Словенії, Швейцарії, Іспа"
нії, Італії). В інших країнах
Європи очікується зростання

активності грипу протягом
наступних тижнів. Серед
виділених вірусів, як і прог"
нозувалося, більшість нале"
жить до штамів вірусу,
подібних до А (Соломонові
острови, А/Нова Каледонія,
А/Вісконсін та ін.)

Але на відміну від Украї"
ни, в розвинутих Європейсь"
ких країнах більша увага
приділяється специфічній
профілактиці, тобто вакци"
нації. Як не прикро, але дані
про імунопрофілактику
грипу  населення нашого
району досить невтішні.
Незважаючи на постійне
наголошування, лише серед
працівників районної СЕС
було проведено масову імуні"
зацію проти грипу. Врахо"
вуючи таку мізерну (в райо"
ні) кількість осіб, яким зро"
блене щеплення проти
грипу, епідемії нам, нажаль,
не оминути.

Отже, щодо профілакти"
ки грипу. В ситуації, що
склалася, залишається  надія
на застосування неспецифіч"
них засобів профілактики.
По"перше, забезпечте
раціон свого харчування
продуктами, багатими на
білок: м'ясо, квасоля, яйця,
молочні продукти. Адже
білок  " природний актива"
тор імунної системи. Вира"
женою противірусною дією
володіють фітонцидні про"
дукти: цибуля, часник, а
також рослинні продукти,
що містять велику кількість
аскорбінової кислоти (віта"
міну С): шипшина, смороди"
на, лимон, апельсин та інші.
Незаперечною є також
медикаментозна профілак"
тика за допомогою імуномо"
дуляторів: амізону, арбідолу,

препаратів ехінацеї, афлубі"
ну та інших, які слід прий"
мати відповідно до інструкції
та рекомендацій лікаря.

Якщо ж біда Вас спіткала
і Ви захворіли грипом,
пам'ятайте! Лікаря слід
викликати додому, не вихо"
дьте на вулицю, не відвідуй"
те лікувально"профілактичні
установи та інші заклади з
масовим скупченням людей.
Завдяки цьому Ви вбереже"
те себе від серйозних усклад"
нень: бронхіту, пневмонії,
отиту. Це також допоможе
уникнути поширення інфек"
ції серед оточуючих.
Шановні батьки, якщо ж
жертвою грипу стала Ваша
дитина, надайте змогу їй
пролікуватися: забороніть їй
на час хвороби відвідувати
школу, ізолюйте  її вдома,
викличте лікаря  для призна"
чення адекватного лікуван"
ня, забезпечте їй необхідний

догляд. А для зручного обслу"
говування хворих лікарями,
необхідна достатня кількість
автотранспорту та паливних
матеріалів. Тому, велике
прохання до шановних голів
сільських рад: попіклуйтеся
про здоров'я населення,
надайте змогу людям отри"
мати належну медичну допо"
могу.

Ще однією неприємною
звісткою, яка зараз лунає
звідусіль " по радіо, телеба"
ченню та іншим засобам
масової інформації, є небез"
пека пташиного грипу. Пта"
шиний грип  " це хвороба
дикої та домашньої птиці,
спричинена патогенним
вірусом пташиного грипу.
Людина, зазвичай, не може
інфікуватись вірусами пта"
шиного грипу, але вже є відо"
мості про підтверджені
випадки інфікування людей,
що супроводжувались леталь"

Медицина

Початок на стор. 5
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ними наслідками. Випадки
передачі вірусів пташиного
грипу від інфікованих до
здорових осіб фіксувались
дуже рідко, не було зареєс"
тровано випадку інфікуван"
ня більше, ніж однієї люди"
ни. Та загрозлива небезпека
постає, коли в організмі
людини зустрічаються два
віруси: людського та пташи"
ного грипу. В такому випад"
ку наслідки можуть бути
непередбачуваними: віруси
мутують, і ситуація може
загрожувати пандемією на
всій Земній кулі.

Для зменшення ризику зах!
ворювання людей пташи!
ним грипом необхідно:

1. уникати контакту з
курми, качками та іншими
птахами у місцях, де спосте"
рігалися випадки захворю"
вання птиці, в місцях забою,
не впускати домашню птицю
в будинок, забороняти дітям
гратись з птахами або ж
утримувати їх у квартирі.

Зверніть увагу! Інфікова"
ні птахи можуть поширюва"

ти хворобу ще до того, як
будуть виявлені симптоми
хвороби;

2. суворо дотримуйтесь
правил особистої гігієни:
мийте руки з милом після
відвідування туалету, перед
приготуванням чи вживан"
ням їжі, після того, як
кашляли чи чхали, після
обробки побутових відходів,
після контакту з тваринами;

3. регулярно прибирайте
місця утримання домашніх
птахів;

4. тримайте птицю, яку
Ви принесли з інших ферм,
окремо від Вашої домашньої
птиці протягом, щонаймен"
ше, 14 днів;

5. утримуйте ваших пта"
хів за огорожею або в кліт"
ках, щоб уникнути контакту
їх з дикими птахами;

6. дотримуйтесь необхід"
них безпечних рекомендацій
щодо приготування м'яса
птиці та яєць: найголовніше
" належна термічна обробка:
готуйте м'ясо птиці до повної
готовності при температурі
70 градусів, воно не повинно

бути рожевим, а жовток
яйця рідким; тримайте окре"
мо сире м'ясо від приготова"
ного, використовуйте окремі
ножі та дошки, не викори"
стовуйте сирі та не круто
зварені яйця для приготу"
вання їжі, яка не буде прохо"
дити термічну обробку;
ретельно мийте руки та
посуд після контакту з замо"
роженим або сирим м'ясом
птиці, чи яйцями.

Клінічні симптоми пере"
бігу пташиного грипу у
людини дуже схожі на сим"
птоми гострої респіраторної
інфекції іншої природи.
Тому за найменшої підозри "
обов'язково викликайте
лікаря додому! 

Будьте відповідальними!
Ефективна профілактика,
своєчасне виявлення захво"
рювання та адекватне ліку"
вання вбереже Вас та Ваших
близьких від прикрих нас"
лідків!

Лікар - епідеміолог
Шевченко О.М.

1. Відповідно до При"
кінцевих положень Закону
України "Про державний
бюджет України на 2008 рік
та внесення змін до деяких

законодавчих актів Украї"
ни" призначені відповідно
цього закону пенсії перерахо"
вуються з урахуванням
осучасненої заробітної плати
до рівня 2006 року: у всіх
випадках заробіток, визначе"
ний з урахуванням середньої
заробітної плати працівни"
ків, зайнятих в галузях еко"
номіки України, за 2002 "
2005 роки, переглядається з
врахуванням такого показни"
ка за 2006 рік.

Фактично 306 грн., 372
грн., 524 грн. та 725 грн. змі"
нюються на 928 грн.

Це дасть можливість знач"
но збільшити заробітну плату

для обчислення пенсії, зокре"
ма, для пенсіонерів, які
давно не працюють. Таким
чином буде усунута диспро"
порція в розмірах пенсій в
залежності від року її призна"
чення та дозволить відійти від
введеної раніше "зрівнялів"
ки", коли пенсії основної
маси пенсіонерів встановлю"
валися на рівні прожитково"
го мінімуму для осіб, що
втратили працездатність.

2. Вартість одного року
страхового стажу збільшуєть"
ся з 1% до 1,2%, а з 1 жовтня
" до 1,35%. Значно відчують
цю зміну ті, в кого велика
тривалість страхового стажу і
є робота в особливо шкідли"
вих умовах праці за Списком
№1.

3. Встановлено новий
порядок проведення перера"
хунків пенсій з урахуванням
стажу роботи, набутого після
призначення (перерахунку)
пенсії.

Відповідно до частини 4
статті 42 такий перерахунок
може проводитися у випад"
ках:

I. Якщо відпрацьовано
після призначення пенсії чи
попереднього перерахунку не
менше, ніж 24 місяці страхо"

вого стажу, то перерахунок
проводиться з урахуванням
нової тривалості страхового
стажу, із заробітної плати
(доходу), з якої була обчи"
слена пенсія, або, за бажан"
ням пенсіонера, із заробітку
за 60 календарних місяців
роботи до 1 липня 2000 року
та за всі періоди страхового
стажу після цієї дати. При
цьому, застосовується показ"
ник середньої заробітної
плати за календарний рік, що
передує року перерахунку
пенсії. Нововведенням при
такому перерахунку є те, що
при обчисленні заробітної
плати, заробіток за період
після призначення пенсії не
підлягає оптимізації. Строк
проведення перерахунку виз"
начається згідно статті 45.

II. Згідно із абзацом 2
пункту 4 статті 42 Закону у
разі, якщо застрахована
особа після призначення
(перерахунку) пенсії мас
менше, ніж 24 місяці страхо"
вого стажу, перерахунок пен"
сії провадиться не раніше, як
через 2 роки після призна"
чення (попереднього перера"
хунку) з урахуванням стра"
хового стажу після призна"
чення (попереднього перера"

хунку) з урахуванням заро"
бітної плати, з якої призначе"
но (перераховано) пенсію.

Тим пенсіонерам, які на
01.01.2008 року набули
право на перерахунок пенсій
з урахуванням абзацу 2 пунк"
ту 4 статті 42 Закону, пере"
рахунок буде здійснюватись з
01.01.2008 року у разі, якщо
заява про перерахунок пенсії
зі всіма необхідними доку"
ментами буде надана до
31.12. 2008 року включно.

Приклад; гр. О. пенсію
призначено 15.05.2005 року.
Заробітну плату враховано
по 30.04.2005 року (коефіці"
єнт заробітної плати " 2,2).
Стаж роботи "35 років 5 міся"
ців (коефіцієнт стажу "
0,35417). Середньомісячна
заробітна плата обчислена з
урахуванням середньої заро"
бітної плати працівників,
зайнятих у галузях економіки
України, за 2004 рік
(524,14). Після призначен"
ня пенсії продовжував прац"
ювати по 31.07.2006 року.

З 01.01.2008 року пенсію
гр. О. перераховано за мате"
ріалами пенсійної справи з
урахуванням середньої заро"
бітної плати працівників,
зайнятих у галузях економіки

України, за 2006 рік (928,81
грн.), коефіцієнту заробітної
плати 2,2 та страхового
стажу, обчисленого з урах"
уванням коефіцієнта збіль"
шення вартості одного року
страхового стажу 1,2, (кое"
фіцієнт стажу " 0,425).

Оскільки, після призна"
чення пенсії пройшло 2 роки,
гр. О. станом на 01.01.2008
року набув право на перера"
хунок пенсії з урахуванням
абзацу 2 пункту 4 статті 42
Закону.

У разі, якщо гр. О. впро"
довж 2008 року (по
31.12.2008 року включно)
звернеться за перерахунком
пенсії з урахуванням стажу
роботи за період з 01.05.2005
року по 31.07.2006 року (1
рік 2 місяці 16 днів), то пере"
рахунок пенсії буде проведено
з 01.01.2008 року, виходячи із
середньої заробітної плати
працівників, зайнятих у галу"
зях економіки України за 2006
рік (928,81 грн.), коефіцієнту
заробітної плати 2,2 та страхо"
вого стажу 36 років 7 місяців
16 днів (коефіцієнт стажу,
обчислений з урахуванням
коефіцієнта збільшення вар"
тості одного року страхового
стажу 1,2 " 0,439).

Щодо питань пенсійного забезпечення в управлінні ПФУ працюють телефони "гарячої лінії": 7-23-44, 5-23-27.
З 29.01 по 29.02 2008 року, щовівторка, з 9 до 16 год. в приміщенні Боярської міської ради проводиться прийом громадян спеціалістами 

управління ПФУ з питань пенсійного забезпечення.

Консультації спеціалістів

Зміни до Закону України "Про загальнообов'язкове

державне пенсійне страхування"

Начальник управління Пенсійного Фонду України
у Києво�Святошинському районі

Михальченко Л.Я.
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Державна податкова інспекція у 

Києво@Святошинському районі нагадує:

Шановна редакція газети "Боярка�Інформ"

До 1 квітня    2008 року декларуванню підля!
гають доходи отримані:
" не від податкових агентів (хатніми робітника"

ми, садівниками, няньками, гувернантками,
будівельниками тощо, яких найняли приватним
порядком);

" від надання в оренду майна фізичній особі, яка
не є суб'єктом підприємницької діяльності;

" від нерезидентів ( у т.ч. за кордоном);
" від працедавця як додаткове благо;
" як хабар, викрадені чи знайдені як скарб, не зда"

ний державі згідно із законом, у сумах, підтвер"
джених обвинувальним вироком суду, незалеж"
но від призначеної ним міри покарання;

" у вигляді виграшу в азартні ігри в казино, інших
гральних місцях:

" у вигляді інвестиційного прибутку;
" у вигляді спадщини та подарунку;   ,
" .як нецільова благодійна допомога від благодій"

ника " фізичної особи;

" у вигляді нецільової благодійної допомоги, якщо
її загальна сума за рік перевищує 740 грн.;

" у вигляді цільової благодійної допомоги, якщо
кошти не використані її набувачем протягом
строку, встановленого умовами такої допомоги
та не повернені благодійнику до його закінчення;

" у вигляді суми заборгованості платника податку,
за якою минув строк позовної давності, крім сум
податкової заборгованості, за якими минув
строк давності згідно з законом, що встановлює
порядок стягнення заборгованості з податків,
зборів (обов'язкових платежів) та погашення
податкового боргу;

" як дохід (прибуток), не включений до розрахун"
ку загальних оподатковуваних доходів поперед"
ніх податкових періодів та самостійно виявлений
у звітному періоді платником податку або нара"
хований податковим органом згідно із законом.
Громадяни, які мають право на податковий кре"

дит і хочуть ним скористатися, можуть подати річну

деклара"
цію про
майновий
стан і доходи
(податкову декла"
рацію) з наданням копій
документів, що підтверджують податковий кредит.

Декларацію можна подати особисто або надісла"
ти поштою до податкової інспекції за місцем про"
живання.

Бланки декларації та консультації щодо пра"
вильності її заповнення можна отримати безкош"
товно у податковій інспекції за місцем проживання.

За довідками звертатися за адресою: 
м. Вишневе, вул. Святошинська, 29 (кімнати №
1. 8), телефони: 7"03"10, 5"53"31

Про податкові соціальні пільги у 2008 році
читайте у наступному номері “БІ”.

Ми, мешканці гуртожит"
ку ВАТ "АРКСІ", що знахо"
диться по вул. Білогородсь"
ка,134, дуже занепокоєні
тим фактом, що на даху нашого гуртожитку, за
згодою директора ДП "АРКСІ"побут" Коваленко
В.С. і голови правління ВАТ "АРКСІ" Баранова
К.М. встановлено чотири базові станції мобільно"

го зв'язку великої потужності, які несуть загрозу
нашому здоров'ю. Ми розцінюємо це, як пору"
шення наших конституційних прав, а саме: ст. 3
Конституції України проголошує: "Людина, її

життя та здоров'я, честь і
гідність, недоторканність і без"
пека визнаються в Україні
найвищою цінністю". Ст. 28
Конституції проголошує: 
"Жодна людина без її вільної
згоди не може бути піддана
медичним, науковим чи іншим
дослідам".

Ми вважаємо себе піддос"
лідними тому, що ніхто не
може гарантувати безпеку
нашому життю та здоров'ю
через рік, два при такому
опроміненні високочастотною
енергією електромагнітних
хвиль від встановленого радіо"
технічного обладнання на
нашому гуртожитку. Річ у тім,
що одна базова станція в тися"
чі разів потужніша від звичай"

ного мобільного телефону, користування яким
протягом тривалого часу призводить до головного
болю, погіршення пам'яті та інших негативних
факторів. А на нашому гуртожитку встановлено

чотири такі станції!
Це катастрофічна ситуація не тільки для меш"

канців нашого будинку, а і для мешканців приле"
глих висотних будинків. Хочемо зазначити, що
опромінення відбувається цілодобово, постійно, а
це означає, що організм людини ослаблюється,
зменшується імунітет як до звичайних застудних
захворювань, так і можливі кардинальні зміни:
виникнення злоякісних пухлин, серцево"судинні
захворювання і т.ін.

Хочемо через вашу газету звернутися до місь"
кого голови.

Шановний Тарасе Григоровичу! В міській
раді знаходиться лист за підписом 133 мешкан"
ців гуртожитку, зареєстрований за № К3/49"
198.2 від 28.01.08 р. Ми дуже просимо Вас термі"
ново вирішити питання про
негайний демонтаж всіх
базових станцій на
даху нашого гур"
тожитку. Споді"
ваємося, що це
питання буде вирі"
шено цивілізованим
шляхом, і нам не потріб"
но буде вдаватися до кар"
динальних методів вирішен"
ня. З повагою, мешканці гурто"
житку.

Наказом Києво"Свято"
шинського районного війсь"
кового комісаріату у встано"
влений термін явки з 18 по
25 лютого 2008 року інспек"
торами ВОС Боярської місь"
кої ради проводиться опові"
щення повістками про при"
буття призовників до при"
зовної дільниці. В тому разі,
якщо за будь"яких обставин
повістка не надійшла, гро"
мадяни призовного віку
зобов'язані з'явитися до РВК

в десятиденний строк з дня
початку відповідного черго"
вого призову, визначеного
Указом Президента України.

Начальник 
військовооблікового столу 

Боярської міськради
Стороженко А.Ф. 

задекларуйте свої доходи

відповідно до статті 18 Закону України від 22.05.2003 р. №889!
ІУ "Про податок з доходів фізичних осіб"

Ви нам писали

Збройні Сили

Незабаром весняний призов

Дата оповіщення Рік народження Оповіщено Прибуло в РВК

18 лютого 2008 р. 1990 86

19 лютого 2008 р. 1989"1988 139

20 лютого 2008 р. 1987"1986 103

21 лютого 2008 р. 1985"1984 93

22 лютого 2008 р. 1983 24

Графік оповіщення і контролю явки призовників м. Боярка 

до К�Святошинського РВК
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До дня виводу Радянських військ із Афганістану

Як про кожного, хто
пройшов пекельними фрон"
товими дорогами, про мого
співрозмовника " підполков"
ника запасу, кавалера бойо"
вого ордена Червоної Зірки,
воїна"інтернаціоналіста
Миколу Володимировича
Кравченка " можна написа"
ти книгу. Більше чотирьох
годин спілкувалися ми в його
затишній квартирі в одній з
багатоповерхівок на вулиці
Молодіжній. Неквапно роз"
мотувалася нитка спогадів, і
з кожним епізодом мене охо"
плював... розпач. Про що
писати? Звичайно, назива"
лися населені пункти, пріз"
вища, бойові операції. Але
якось так виходило, що
бойові епізоди поставали в
розповіді Миколи Володими"
ровича якимись буденними і
звичайними, а подробиці
побутові " найважливішими.
Мабуть, це тому, що була та
розповідь про звичайних
людей, які робили саме те,
що повинні були робити.
Просто "той час покликав
нас" і незабутні сторінки
історії нашої стали тією
"дорогою життя", якою
випало пройти і нашим
землякам.

А метроном пам'яті відлі"
чував миттєвості вічності
життя... Тому не повість про
героя"інтернаціоналіста, а
декілька миттєвостей із
життя звичайної людини я
пропоную вашій увазі. 

"Моє життя ! закладка
між двох воєн..."

Звичайно ж, мій співроз"
мовник Великої Вітчизняної
не пам'ятає. Тому, що в трав"
ні розцвіченого салютами
Перемоги 45"го, йому випов"
нилося... майже два роки.  

Тобто, народився Микола
Володимирович Кравченко в
1943 році в Васильківському
районі Київської області.
Після закінчення десятиріч"
ки й технічного училища був
призваний до армії. Зали"
шивши за плечима рік сер"
жантської школи в Душеті
(Грузія), курси молодших
командирів та строкову
службу, в 1965 повернувся
додому. 

Працював на заводі
"Ленінська кузня". Та по
"Брежнєвському набору" 
(коли, з метою відродження
розваленої Хрущовим армії,
кадровим офіцерам почали
пропонувати продовжити
службу) молодший лейте"
нант Микола Кравченко
знову повернувся до строю.

Потім " служба в Білій
Церкві і... Дамаські події...
Вищі прикордонні курси в
Москві... Служба на Далеко"
му Сході " на китайському
кордоні " на різних поса"
дах... І перша несподіванка:
порушників кордону було
небагато, та більшість
з них чомусь

намагалася втікти з...
Радянського Союзу... Першу
нагороду " медаль "За отли"
чие в охране государствен"
ной границы" " Микола
Кравченко отримав за зат"
римання рецидивіста...

Попереду " призначення в
ООН. Яке зірвалося. Чому?

"До ООН "не пустила"
тітка..." або "Прикордонни!
ки служили в Афганістані!"

"Я вже навіть медкомісію
пройшов, з дня на день чекав
візи, " згадує Микола Воло"
димирович. " Та замість візи
" дзвінок від начальника
групи військ: "Поїздка відмі"
няється. Ми тебе плануємо
на підвищення."

А ще через деякий час в
один день передав справи й
відбув до Амурської області,
отримавши під своє коман"
дування моторизовану ма"
неврену групу. 

"Такі групи задіювали для
оперативної служби в при"
кордонному загоні. Та я вже
здогадувався, що то " лише
перший етап "підвищення".
Справа в тому, що на той час
вже одна чи дві Далекосхідні
мотомангрупи вже були в
Афганістані..."

Що ж до здогаду, то він
підтвердився повністю. Біль"
ше місяця тривала підготов"
ка під керівництвом офіце"
рів, які вже пройшли Афга"
ністан. Крім всього іншого,
ретельно вивчали звичаї
народу, з яким скоро дове"
деться жити... 

Далі все відбувалося
швидко і чітко. 3 вересня
1986 року сформований
військовий ешелон вирушив
на Кушку... В 15.00 видали
службові паспорти... в групі
" поповнення: собаки, нав"
чені на пошук мін. Декіль"
ка. Інших будете тренувати
самі... На своїй техніці
група (більше 350 чоло"
вік, 31 бронетранспор"
тер, 15 БТРів, приблиз"
но 70 транспортних
авто, мінометна бата"
рея тощо) перейшла

державний кордон... 
Що ж до тітки (тобто,

про причину того, що поїзд"
ка до ООН не відбулася),

Микола Володимирович діз"
нався набагато пізніше: 
"Моя тітка " рідна сестра
матері " під час війни потра"
пила до Німеччини. Опини"
лася та території союзних
військ, потім " в Америці.
Там вийшла заміж, народи"
ла двох доньок та сина...
Тому мені залишився Афга"
ністан."

Про незмінність головного
завдання прикордонника
Або "Комфорт підземного

життя"
Після зміни дислокації

прикордонної мотомангрупи
відносно кордону головне
завдання... не змінилося:
охорона та захист державно"
го кордону, але вже " з боку
ймовірного противника. "Ми
стояли на відстані 70 км від
кордону, але " на Афганській
землі... Всього на нашому
напрямку діяло 4 мотоман"
групи. Я командував
третьою..."

По прибутті " місяць на
приведення до ладу техніки
та обжиття на новому місці.
"В мене все було в землі, "
говорить мій співрозмовник,
і справжня гордість вчу"
вається в його голосі. " Ви
тільки уявіть: казарма біль"
ше ніж на 70 чоловік з двох"
ярусними койками (протя"
гом місяця вручну копали!),
штаб, ленінська кімната,
баня, прачечна, склади,
пекарня " все під землею. А
якби ви бачили, яку я їм
баню з душем залишив, коли
до Союзу поверталися..."

І почалася служба... Про
це " цитатами. Тому що,
наприклад, на всю групу не
було жодного бронежилета!
"В інших групах були, а у
нас " ні. Спочатку сказали,
що ми відкомандировані на
8 місяців. Потім розмова

почалася про вивід військ.
Так за щоденними буднями "
пошук, засади за даними
розвідки, оперативна розвід"
ка, перехват караванів, опе"
ративні заходи " два роки й
пролетіло..."

"Мертвий час " це коли
живі не можуть підняти"
ся..." Тобто " з 12.00 до
15.00... Це й було перше
випробування " випробуван"
ня... температурою. Вдень
стовпчик термометра сягав
за +46. А люди переважно з
Уралу та Зауралля, тому до
такого "пляжу" незвичні.
Вночі ж без бушлату просто
замерзнеш... І в БТРі дощ
іде... з конденсату."

"Так, у нас були міноме"
ти... 1943 року! Вже пізні"
ше, коли нас почали обстрі"
лювати (з кишлака, в якому
розміщувалося все афгансь"
ке начальство, включаючи
їхню міліцію!), нам підкину"
ли "Гради".

"Теплові удари " лише
півбіди. Друга біда " вода.
Наші животи її не прийма"
ли. Нам підказали, що від
цієї напасті треба варити
"колючку". То ми й почали.
Результату " нуль, навіть ще
гірше стало. Бо не знали ми
однієї дрібниці: не свіжу
"колючку" треба варити, а
суху!.."  

"Афганці навіть не знали,
що ми " прикордонники.
Хоча й казали: "Ви не схожі
на шураві", та офіційно вва"
жали нас за армійців. Адже
кордон ми переходили в
камуфляжі. Техніка теж
камуфльована. А прикор"
донну форму зберігали в
ящиках. Йдуть хлопці на
дембель " переодягаються і
до вертольоту..."

"Проблем з технікою не
було, лише з людьми: на 10
БМП " 5 екіпажів."

В АФГАНІ ЙОГО 
НАЗИВАЛИ "БАТЯ"

Війна... Для одних з нас це - лише трагічна сторінка історії нашої країни. Для
інших - глибока зарубка в пам'яті свого власного роду, про яку дізнаєшся не з підруч-
ника чи кадрів кінофільму, а зі смутку в материних очах; з посвідчень до бойових
нагород на ім'я твого брата, який старший за тебе всього на декілька років; з бать-
кового безсоння, коли канонада першої весняної зливи розцвічує нічне небо "трассера-
ми" блискавиць... 

Ім'я останньої війни - коротке, як зойк, і тривожне, як спалах: Афган.

Продовження на стор. 10
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"Давали підписку на 5
років про нерозголошення...
Зараз я інвалід І групи.
Судячи з отримуваної допо"
моги, це " військова таєм"
ниця, яка розголошенню не
підлягає... А якщо серйозно,
з медичною допомогою у нас
такі справи, що... в Афгані
було легше!.."

Про головний закон війни
Або Килим від Маматхана

Згадуючи про цей епізод,
мій співрозмовник хитро
примружив око і раптом
запитав: "А ви знаєте, який
головний закон війни? Під"
казую: такий самий, як і
головний закон життя. З
людьми треба жити гарно."

Так, з місцевими наші
прикордонники жили друж"
но. Тому й можливою була
взаємодопомога. "Ніколи не
забуду хлопчика років 13,
якому відірвало руку кулько"
вою ручкою, начиненою
вибухівкою. Батьки пла"
чуть, до нас дитину привели,
про допомогу благають...
Допомогли. А потім батько
того хлопчика нам мінні
поля показав. Не як оплату
за допомогу: на тих мінах і
самі афганці підривалися..."

А Маматхан подарував
підполковнику Кравченку
величезний білосніжний
килим. "Я його тоді, від гріха
подалі, "вище" відправив.
Бо не прийняти дарунок "
образити, а прийняти "

"статтю" отримати можна...
Потім, коли "особіст" цим
фактом зацікавився, килим
знову до мене повернувся. А
такий величезний був, що
навіть в казарму не влазив.
То хлопці, щоб на стіну той
килим прилаштувати, шмат
ножем відпанахали й на
стіну причепили... А коли до
Союзу поверталися, то
Маматхан як побачив, що з
його дарунком сталося " аж
на обличчі змінився. То я з
себе портупею зняв, "На
пам'ять", " кажу. Так і роз"
прощалися."

Найбільше досягнення
підполковника Кравченка

Та побут побутом, але все
ж таки повертаю розмову до
справ бойових. Розповідь
про це почалася, згідно хро"
нології подій, з кінця.

"Під час І етапу виводу
радянських військ ми забез"
печували вихід у напрямі
Кушки. Тобто, якщо бути
зовсім точним, останнім
виходив не Громов, а наші
мотомангрупи, " починає мій
співрозмовник і раптом сам
себе перериває: " Та ні, не
так. Ви знаєте, що я вважаю
своїм власним найбільшим
досягненням в тій війні? Те,
що за два роки виконання
бойових завдань я втратив
лише двох бійців. Перша
втрата " якраз на день вводу
радянських військ до Афга"
ністану. Нас попередили, що

можливі провока"
ції. Врахували, зда"
валося, все. Та
коли їхали по
воду, водовозка
підірвалася на
міні... Друга втра"
та трапилася,
коли ми прово"
дили гумані"
тарну колону.
Нас обстріля"
ли, і білорус"
санінструк"
тор, який був
на броні, заги"
нув...
К о н т у з і ї ,
поранення,
з в і с н о ,
були, але втрат " лише дві...
Шкода, що навіть цих двох
не зберіг..."  

Перше афганське бойове
хрещення підполковник
Кравченко отримав, коли
потрапив в засаду. "Ми саме
ставили спеціальні сигнальні
датчики "на караван".
Принцип дії простий: спрац"
ював перший " тривога, дру"
гий " відомий напрям руху,
третій " ракета пішла! Коли
відходили, нас вже чекали...
Пізніше датчики прийшлось
ставити знову " спрацював
само підрив, коли хтось хотів
йог зняти..."

Орден Червоної Зірки
Микола Володимирович отри"
мав за зачистку кишлаків
поблизу застави, в яких, за
даними розвідки, знаходилися

бандгрупи.
Це була масштабна опе"
рація, яка проводилася
силами кількох мотоман"
груп...

14 листопада 1988 року
декількома колонами мото"
мангрупа підполковника
Кравченка знову перейшла
державний кордон, повер"
таючись на батьківщину... 

Вже прощаючись, раптом
згадую, що забув з'ясувати
ще одне. "А чому ж вас нази"
вали "батей", " запитую і
бачу, як задума спогадів змі"
нюється в погляді мого спі"
врозмовника якоюсь тихою
домашньою теплотою.

" Так я ж був самий ста"
рий в прикордонному загоні:
як"не"як, а 1945 року наро"

дження... В
Афганістан прийшов
підполковником, в тому ж
званні  повернувся і вийшов
на пенсію. Значить " не змі"
нився. 

І додав по хвилі, кинувши
погляд на одну з фотографій:
"А хлопчиків я своїх до цього
часу всіх"всіх пам'ятаю.
Можливо, це " банально, але
дійсно намагався бути їм
батьком. От би з ними поба"
читись..." І ще одна нотка
почулася в його голосі. Тому
що на фото " його старший
син Володимир, який зараз
служить в Балатоні...

Радислав Кокодзей

Так, завтра. Завтра бу"
дуть і хвилини мовчання, і
спогади, і зустрічі з молоддю,

і поминання друзів...
А сьогодні " пана"

хида (яку від"
п р а в и л и

о.Димитрій та
о.Сергій) в пар"

ку Перемоги і
холодні сніжинки
на полум'янію"
чих пелюстках,
кожна з яких " як

дата, як цифра, як
стогін, як пам'ять... 

27 грудня 1979 року
почалося введення
обмеженого континген"
ту Радянських військ до
країни Афганістан. 

За 10 років через цю
війну пройшло 165 тис.
375 воїнів. Загинуло 15
тисяч. Більше трьох
тисяч своїх синів не
дочекалася Україна.

Лише по Київській
області " 4 тис. 994 уча"

сників бойових дій. З них
319 повернулися інвалідами
війни. 

424 учасника бойових дій
проживає у Києво"Свято"
шинському районі.

7 квітня 1988 року мар"
шал Язов віддав наказ про
виведення Радянських
військ з Афганістану. З 15
травня по 15 лютого військо"
ві частини поступово зали"
шили Афганістан. І лише о
10 годині 15 лютого 1989
року генерал Громов вивів
останню 40"ву армію. Так
закінчився вивід військ з
чужої країни...

Один за одним до слова
підходять учасники вшану"
вання пам'яті воїнів"інтер"
націоналістів.  Серед них "
заступник міського голови
Валерій Шульга... Раптом
короткий залп розітнув
тишу... Час. Нехай же земля

їм буде пухом, а небо " раєм.  
...А завтра " Стрітення.

День Стрітення Господнього.
Саме той день, коли, в дале"
кому 1989 році, батьківщи"

на зустрічала своїх синів з
далекого Афганістану...

Радислав Кокодзей

ЦИХ ОРДЕНІВ
НЕ КУПИШ НА БАЗАРІ...

Ранок 14 лютого... З сірого неба сіються холодні пунктири
сніжинок і покривають чистим килимом чорний граніт пам'ятного
знака в Парку перемоги. Вони осідають на погони застиглих в почесній
варті ліцеїстів, на притихлий гурт учнів Боярської п'ятої, на схилені

голови воїнів-інтернаціоналістів і на палаючі вічним вогнем пам'яті
яскраво-червоні, немов краплини крові, пелюстки гвоздик. 14
лютого... Завтра - День виводу обмеженого контингенту Радянських
військ з Афганістану.

Початок на стор. 9
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ЗЗЗЗААААТТТТ    ШШШШВВВВЕЕЕЕЙЙЙЙННННЕЕЕЕ    ППППІІІІДДДДППППРРРРИИИИЄЄЄЄММММССССТТТТВВВВОООО    """"ЮЮЮЮННННІІІІССССТТТТЬЬЬЬ""""

запрошує на постійну роботу швачок та учнів швачок

Заробітна плата від 1 300 грн. та повний соціальний пакет, від"

пустка 28 календарних днів, дотація на харчування 75 грн., мате"

ріальна допомога на оздоровлення 300 грн. та інші соціальні

гарантії.

Звертатися за адресою: 

м. Боярка, вул. 40 років Жовтня, 36 (поруч з "Укртелекомом").

Контактні телефони: 8-097-489-76-74, 8-044-537-67-65, 

8-044-537-67-64, 8-298-46821

Адміністрація і колектив дитячого садочка

№ 3 м. Боярка щиро вітають з ювілеєм

бухгалтера садочку Коваль Галину

Георгіївну та методиста Копил Ірину

Владиславівну.

Зичимо їм міцного здоров'я, благополуччя,

творчої наснаги, миру, злагоди в родині.

"Нехай Господь оберігає від хвороби, лиха і

журби, а Божа матір здоров'я посилає

Сьогодні, завтра і завжди"

Колектив і адміністрація ДНЗ № 3

ООГГООЛЛООШШЕЕННННЯЯ

Молода сім'я зніме 3"ох кімнатну квартиру. Бажано "  1 або 2

поверх багатоквартирного будинку, або будинок в приватному

секторі з усіма зручностями.

Тел.: 8 096 404 63 94, Василь

ДДООППООММООЖЖііТТЬЬ  ВВРРЯЯТТУУВВААТТИИ  ДДИИТТИИННУУ!!

Біда прийшла в родину в листопаді 2007 року. Семирічна дів"

чинка отримала черепно"мозкову травму, що спричинило появу

великої внутрішньої гематоми та спазмів судин головного мозку.

Стан дівчинки надто важкий, тож вона не взмозі ходити до школи,

читати, гратись з друзями, тобто позбавлена всіляких радощів

дитинства. А на кону стоїть ЖИТТЯ! 

В інституті нейрохірургії, де дитина регулярно проходить

обстеження та лікування, дійшли висновку " потрібна термінова

операція! Але, нажаль, в Україні немає належного обладнання для

проведення такої операції. Інститут радіо"хірургії м. Прага в Чехії

зголосився надати допомогу. Виклик на операцію має надійти в

березні"квітні 2008 року.  Коштує операція 10 000 $.

Для малозабезпеченої родини це неймовірна сума. Тому, я,

депутат Боярської міської ради Горлінська Людмила Юріївна, як

мати і бабуся, звертаюсь до вас, дорогі земляки : "Допоможіть вря"

тувати життя дитині!"

І нехай допоможе нам Господь! 

ККОШТИ МОЖОШТИ МОЖНА ПЕРЕРНА ПЕРЕРАХУВААХУВАТИ:ТИ:

ВАТ "Державний ощадний банк України", філія Києво�

Святошинського відділення № 5399, особ. рахунок № 21839

Адміністрація ДНЗ № 3 м. Боярка висловлює подяку викон-

кому Боярської міської ради за допомогу у кронуванні дерев.

Особлива подяка - Мазурцю Віталію Вікторовичу.

Адміністрація ДНЗ № 3 м. Боярка

Комунальне підприємство "Інформаційне агентство "Боярка"

Інформ" повідомляє, що продовжується передплата на газету

Боярської міської ради "Боярка"Інформ".

ПЕРЕДПЛАПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКТНИЙ ІНДЕКС: 98573С: 98573

Вартість передплати:на 1 місяць 2 грн.34 коп.,

на 3 місяці  7 грн.02 коп.,

на 6 місяців 14 грн.04 коп.,

на один рік  28 грн.08 коп.

Термін передплати " до 20 числа попереднього місяця.

Оформити передплату можна у відділеннях зв'язку 

(готівкою або по безготівковому перерахунку).

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ

організацій та установ, бізнес структур м.Боярка!

Комунальне підприємство "Інформаційне агентство "Боярка"

Інформ" спільно  з ТОВ "Максимум"НЕТ" розробляють офіційний

веб"портал виконавчого комітету та Боярської міської ради.

ВВЕЕББ!!ППООРРТТААЛЛ  ВВККЛЛЮЮЧЧААТТИИММЕЕ  ННААССТТУУППННІІ  РРУУББРРИИККИИ::

1. Місто Боярка 8. Заклади охорони здоров'я

2. Боярська міська рада 9. Аптеки

3. Виконавчий комітет 10. Банки

4. Комунальні підприємства 11. Будівництво

5. Навчальні заклади 12. Промисловість

(ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ, МНВК)

6. Заклади культури 13. Торгівля

7. Спортивні заклади 14. Послуги та ін.

КП "ІА "Боярка"Інформ" запрошує рекламодавців до розмі"

щення рекламної інформації на офіційному веб"порталі виконко"

му та Боярської міської ради.

За довідками звертатись за телефонами: 

47!079; 229!64!85; 8 (067) 982!40!89 

ОООО ГГГГОООО ЛЛЛЛОООО ШШШШ ЕЕЕЕ НННН НННН ЯЯЯЯ

Боярському КП "Комун"
сервіс" на постійну робо"
ту потрібен головний бух"
галтер.

Довідки за тел. 41!170

Редакція газети 

«Боярка!інформ» 

зззз аааа пппп рррр оооо шшшш уууу єєєє     дддд оооо     

сссс пппп іііі вввв пппп рррр аааа цццц іііі     

журналіста

та менеджера

з реклами
Заробітна плата:
 ставка + гонорар.

Звертатися:

м. Боярка, 

вул. Молодіжна, 77.

Телефон: 

47"079; 

8"044"229"64"85.

Оголошення. Вітання. Реклама

Афганістан… Це хви"
лююча тема для кожної
людини. Це біль і страждан"
ня матерів, які не дочекали"
ся своїх синів з війни.

То були останні солдати
Радянського війська. Вони
віддано та безстрашно вико"
нували свій військовий
обов'язок. Солдат " це зброя
в руках політиків. Солдат не
запитував навіщо і чому, він
просто знав, за що воював.
Сьогодні все змінилося, але
ми повинні пам'ятати про

труднощі, що випали на те
покоління. Покоління, яке
пройшло через дев'ятирічну
війну, про їхній героїзм та
самовідданість.

В той час, коли наша
Батьківщина жила мирно,
війна була там, за три з поло"
виною тисячі кілометрів від
рідних домівок. Через це
випробування пройшли
вісімнадцятирічні юнаки.
Останній радянський вояк
залишив Афганську землю
на початку 1989 року.

Із спогадів Олександра
Доценка (учасника бойових
дій в Афганістані): "Це був 86"
ий рік… Я вже повернувся з
Афганістану та продовжував
службу в дивізії міста Лубни
на Полтавщині. Через нашу
дивізію проходило поповнення
на закордон, команда 20 А.
Але до останньої миті ці юнаки
і ми, офіцери, які відправляли
цих солдат до місця прохо"
дження служби, не знали, хто
з них куди потрапить: хто в
Німеччину, хто до Угорщини,

хто в Польщу, а хто в Афгані"
стан. Ось я приводжу в аеро"
порт "Бориспіль" двісті чоло"
вік " команду. Юнакам"ново"
бранцям повідомили раніше,
що вони летять в Німеччину.
На злітній смузі вже стоїть
готовий до злету "ІЛ."76". Дві"
сті чоловік піднімаються на
борт літака. Майор "приймає"
у мене команду по списку,
проводить перекличку вояків,
і передає мені підписаний
документ"список. Вихід з літа"
ка ще відчинено… І цієї миті

майор оголошує новобранцям,
що цей рейс "  до Ашгабаду.
Треба було бачити очі тих
дітей  тієї миті. Страх, нерозу"
міння того, що відбувається,
адже їм лише вісімнадця"
ть…Жоден не покинув літак,
хоча присягу ніхто із них ще не
прийняв…"

Таким було виховання того
покоління…

Учениця 
Боярської ЗНЗ № 3

Надія Сканцева 

"З ЛІТАКА НІХТОТО
НЕ ВИЙШОВ…."…."



С
імнадцять століть весь світ
романтично святкує день
кохання, Давня легенда

розказує, як в ІІІ ст. священнослужи	
тель на ім'я Валентин таємно поєднав
шлюбними зв'язками закоханих.
Тому закохані 14 лютого дякували
своєму покровителеві і кожен рік від	
значали цей день, як день кохання.
Серед усіх історій, які пов'язані з
Днем св. Валентина, ця, мабуть, най	
більш романтична. Але в пам'яті
людей збереглись й інші історії про
виникнення цього свята.

За церковною легендою, христи	
янський священик (за деякими вер	
сіями, єпископ) Валентин жив у рим	
ському місті Терні за часів імператора
Клавдія II Готського (III ст. від Р.Х.).
Є відомості, що, поруч з основним
покликанням, Валентин займався
природничими науками та медици	
ною. Войовничий імператор Клавдій
нібито вважав, що сім'я заважає сол	
датам воювати за імперію і видав
вердикт, яким забороняв воїнам одру	
жуватися. Валентин, незважаючи на
цей указ, продовжував таємно вінча	
ти всіх оточуючих. За це наприкінці
269 року його заарештували, перевез	
ли до Риму й ув'язнили під охороною
офіцера. Сидячи під вартою, Вален	
тин закохався у сліпу дівчину, дочку
в'язничного наглядача. Користуючись
своїми медичними знаннями, він зці	
лив її від сліпоти. 

За іншою версією, сліпа дочка
тюремника сама закохалася у Вален	
тина. Той як священник, що дав обіт	
ницю безшлюбності, не міг відповісти
на її почуття, але в ніч перед стратою
прислав їй зворушливий лист, який
підписав "Твій Валентин". Довідав	
шись про це, імператор наказав відтя	
ти йому голову, що й сталося 14 люто	
го 273 року.

У пам'ять про це тепер у День Свя	
того Валентина заведено дарувати
одне одному "валентинки" 	 вітальні
листівки у вигляді сердечок, з добри	
ми побажаннями, словами кохання,
пропозиціями руки та серця чи просто
жартами, які не підписують, і той, хто
отримує, повинен сам здогадатися, від
кого вони... Ще одна відомість з істо	
рії свята, яка  сягає корінням в
середньовічну Європу. Люди того часу
вірили, що 14 лютого птахи розпочи	
нали свої любовні ігри.

Ще Уільям Шекспір згадував 14 люто	
го, як день закоханих. З цим святом
пов'язують ще один цікавий звичай. У
13 	 14 ст. 14 лютого в Європі влашто	
вували незвичну лотерею. Парубки
витягували зі спеціальної коробки
папірці, на яких були написані імена
дівчат. Молодий чоловік на цілий рік
або на час святкування ставав кавале	
ром дівчини, папірець з іменем якої він
витягнув. Згодом молоді люди, які зав	
дяки лотереї ставали парою, дарували в
цей день один одному подарунки. Крім
того, вважається, що День Святого
Валентина збігся з давньоримською
традицією ворожіння під час новоріч	
них святкувань (за римським календа	
рем, новий рік починався саме в сере	
дині лютого).

У наш час "валентинкою" назива	
ють листівку для коханої людини в
день Святого Валентина. Появі "вален	
тинок" передували слова і пісні, які
кохані говорили або співали один одно	
му ще в середні віки.Перші письмові
"валентинки" з'явилися вже в 15 сто	
літті. Але і тут є різні думки про те,
кому ж належить написання першої
"валентинки". За однією версією ство	
рення першої письмової "валентинки"
приписується Герцогу Орлеанському
(1415 рік), сидячому в цей час у в'яз	
ниці, в одиночній камері, який вирі	
шив боротися з нудьгою шляхом
писання любовних послань власній
дружині. Ця перша "валентинка" збе	
реглася до нашого часу і виставлена в
Британському музеї. 

За іншими відомостями найстаріша
"валентинка" була недавно виявлена в
одній з британських бібліотек. Цей
лист написаний в 1477 році. У послан	
ні дівчина просить хлопця довести, що
він її дійсно любить. Вона повідомляє,
що доб'ється у матері збільшення при	
даного, а він повинен одружитися на
ній. Цей лист було викуплено бібліоте	
кою у британської сім'ї, в архіві якої

він зберігався, ще в 30	х роках. І лише
минулого року його виявив один з
нових співробітників бібліотеки. 

Популярність "валентинки" почала
зростати у вісімнадцятому столітті. У
той час паперовими "валентинками"
обмінювалися замість подарунків.
Вони набули особливої популярності в
Англії. Їх робили з кольорового паперу і
підписували кольоровим чорнилом. 

Але винахідливість закоханих в
створенні "валентинок" не знала меж.
Найталановитіші писали "валентинки"
у вигляді акровірша 	 це віршований
розмір, коли перші букви кожної стро	
фи складають разом осмислене слово, в
даному випадку 	 ім'я коханої людини.
"Валентинки" вирізували маленькими
ножичками або проколювали
маленькими шпильками у вигляді
мережива, розфарбовували через тра	
фарет, створювали "валентинку". 

А вже на початку 19 століття поча	
лося серійне виробництво "валенти	
нок". Спочатку це були чорно	білі
малюнки, намальовані вручну на фаб	
риці. Але з кожним роком "валентин	
ки" ставали оригінальнішими і барви	
стішими. У наш час "валентинки"
представлені як вітальні
листівки у вигляді сердечок, з
якнайкращими побажан	
нями, пропозиціями руки і
серця або просто жарта	
ми. Традиційно їх
пишуть лівою рукою і не
підписують. Адресат
повинен сам здогадатися,
хто саме прислав йому
"валентинку". Окрім
"валентинок" люди дару	
ють своїм коханим троян	
ди (оскільки вважається,
що вони символізують
любов), цукерки	сердечка
і інші предмети із зображен	
нями сердець, птахів, що цілу	
ються, і, звичайно, справедливо

визнаного символу Дня Святого Вален	
тина 	 маленького крилатого ангела
Купідона. А останнім часом все більшої
популярності набувають віртуальні
"валентинки". 

Чуйність і доброта, яку цей христи	
янський священик виявляв до закоха	
них, сміливість, з якою він в обхід дес	
потичних законів благословляв на
подружнє життя молоді пари, принесли
йому нечувану популярність серед су	
часників. А відчайдушна самопожертва
святого пронесла його ім'я через гли	

бінь віків до нашого часу.

Юля, учениця 11 класу 
ЗНЗ № 3 м. Боярка

Цього року День Святого Вален7
тина для мене особливо важливий.
Цей день я проведу з людиною, яку
насправді кохаю. І я для себе вирі7
шила, що мій подарунок цій людині
має бути оригінальним. Якоїсь ночі
думала, за що ж я Його кохаю? І
нарахувала більше 607ти причин. 

Насамперед, придбаю  60
"валентинок". На кожній із них
вкажу одну із причин моєї симпатії
до коханої людини. Всі ці листівки
я поміщу у красиву  коробочку і,
разом з іншим подарунком, пере7
дам коханій людині. 

Оскільки мій подарунок і мої
слова йтимуть від щирого серця,
сподіваюся на взаємність.

14 ЛЮТОГО + ДЕНЬ ЗАКОХАНИХ
До дня Святого Валентина

Євгенія, 16 років, учениця 
ЗНЗ № 3 м. Боярка

Сьогодні я з посмішкою згадую
як я "відсвяткувала" День Свято7
го Валентина минулого року. А
було це так.

Незадовго до Дня закоханих
моя подруга познайомила мене з
товаришем свого хлопця. День
Святого Валентина ми збиралися
відсвяткувати усі разом. Напере7
додні 14 лютого я поринула у світ
приємних думок. В моїй уяві
постає картина: …Він приїж7
джає з букетом  квітів і пропонує
мені зустрічатися…

І ось настав цей день. Обидва
хлопці були родом з іншого міста,
і тому ми з подругою вирішили
провести  для них невеличку
екскурсію по м. Боярка. Декілька
годин ми гуляли по вулицям міста
і раптом…Він миттєво заскочив
у маршрутне таксі і "утік". Так і
не отримала я від нього пропозиції
зустрічатися, так і не подарував
він мені квіти…
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