
№ 8 (53)

ЗЗЗЗ рррр оооо бббб ииии мммм оооо     нннн аааа шшшш ееее     мммм іііі сссс тттт оооо     кккк рррр аааа сссс ииии вввв ииии мммм !!!!

1 березня  2008року

Боярська міська рада та виконавчий комітет щиро вітають ювілярів Спілки вете�

ранів м. Боярки Лахтадира Павла Івановича, Голубояр Людмилу Василівну, Хад�

жинову Катерину Олександрівну, Бриль Ганну Кирилівну, Жураковську Євдокію

Романівну з Днем народження!

Шановні ветерани! Бажаємо Вам міцного здоров'я, оптимізму, наснаги, благо�

получчя на довгі роки.

Нехай збудуться всі Ваші бажання та задуми, а життя дарує незабутні вражен�

ня, радість та натхнення!

Міський голова Т.Г. Добрівський
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1. Направити кошти вільного залишку загального фонду міського
бюджету  на початок 2008 року  у сумі 585 тис. грн. на забезпечення
необхідних видатків бюджету, а саме:

� на покриття різниці в тарифах  по  водопостачанню і водовідведенню,
для погашення заборгованості  КП "Боярка�Водоканал" по енергоносіям
(електроенергії).

2. Внести зміни до рішення ХХV сесії Боярської міської ради V скликан�
ня №25/1118 "Про затвердження міського бюджету на 2008 рік", та додат�

ків до нього а саме:
� збільшити видатки загального фонду міського бюджету за рахунок

вільного залишку коштів  загального фонду міського бюджету на поча�
ток 2008 року по  КФК 100103 Дотація житлово�комунальному госпо�
дарству КЕКВ 1310 поточні трансферти підприємствам на  585  тис. грн.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступ�
ника міського голови Гладкого Р.В.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т.Г. Добрівський

Керуючись ст. 28,п а. пп. 2 ст.31. Закону України "Про місцеве са�
моврядування в Україні", ст. 14�1 Бюджетного кодексу  України, рішен�
ням ХХVсесії Боярської міської ради V скликання № 25/1118 "Про
затвердження міського бюджету на 2008 рік", згідно  висновку відділу

економіки та підприємництва про вільний залишок бюджетних коштів
на початок 2008 року, враховуючи звернення директора КП "Боярка�
Водоканал", відповідно до пріоритетних напрямків бюджетного  фінан�
сування.

Керуючись ст.13 та ст.26 п. 22 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" відповідно до розробленого Комітетом
Стратегічного планування міста Боярка проекту Стратегічного плану економічного розвитку,�

ХХVІI сесія  V скликання

26 січня 2008 року, м. Боярка

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЄВО�СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 27/1223 
Про внесення змін до рішення ХХV сесії Боярської міської ради V скликання №

25/1118 "Про затвердження міського бюджету на 2008 рік"

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:

Сесія Боярської міської ради

На сьогоднішній день існує заборгованість КП "Боярка�Водоканал"
перед ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго". Станом на 13.02.2008 р. вона стано�
вить 290,9 тис. грн.

Заборгованість виникла у попередні роки через невідповідність тари�
фів собівартості послуг. В минулому році частина боргу за електрое�
нергію була сплачена за рахунок коштів інвесторів (спонсорських) та
бюджетних коштів. Але згідно договору про реструктуризацію боргу
його частину треба погасити в поточному році.

Керівництво ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго" звернулося до голови Бояр�

ської міської ради Т.Г. Добрівського та директора КП "Боярка�Водока�
нал" В.Д. Клименка (лист від 13 лютого 2008 р. № 20�2/420) з попере�
дженням про припинення електропостачання об'єктів водопостачан�
ня, починаючи з 25 лютого 2008 р., та проханням знайти шляхи при�
скорення погашення заборгованості.

Зрозуміло, що припинення електропостачання, зокрема, КП "Бояр�
ка�Водоканал" призведе до відключення міста від водопостачання.

З метою вирішення даної проблеми і відбулася позачергова XXVII
сесія V скликання Боярської міської ради.
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Гладкий Р.В.
Шульга В.В.
Тахтарбаєв А.К.
Ключник В.М.
Балуєва О.М.
Слюсар М.Р.
Заключенко Н.М.
Мельничук В.В.
Каченюк Т.В.
Сидорук Є.С.

Гринько Л.Б.
Цимбалюк Ю.М.
Заітов І.М.
Созонович М.В.
Бібік О.М.
Слюсар Л.І.
Царюк Н.С.
Стороженко А.Ф.
Безсмертна О.С.

Апаратна нарада

Протокол апаратної наради від 26.02.2008 р.
Присутні:

Кому доручення Зміст доручення
Термін

виконання

Гладкий Р.В.

Ключник В.М.
Підготовка до проведення сесії 26.02.08

Гладкий Р.В.
Комісійно за участю депутатів перевірити надходження ринкового

збору 
01.04.08

Шульга В.В.
Підготовка та проведення Масляної; підготувати лист до РДА про

нецільове використання приміщень басейну
01.05.08

Тахтарбаєв А.К.
Встановлення контейнерних майданчиків; провести нараду з питань

вуличного освітлення
26.02.08

Тахтарбаєв А.К.

Клименко В.Д.
Надати пояснення щодо відсутності води в місті 25.02.08 26.02.08

Сербан В.В.
Надати пояснення по будинку Білогородська, 41 стосовно

незадовільного санітарного стану прибудинкової території
27.02.08

Ключник В.М. Завершити інвентаризацію та прийняття справ ради 03.03.08

Сокур Р.В.

Скласти адмінпротоколи за недотримання належного санітарного стану

щодо голови правління ЖБК "Восход", начальника БГВУ ЖКГ,

директора "Арксі�Побут"

Гладкий Р.В.

Тахтарбаєв А.К.
Встановлення контейнерного майданчика на ринку "Молодіжний" 20.03.08

Заступники міського голови
Підготувати на наступну сесію програми: вуличного освітлення,

каналізування міста, пасажирських перевезень

Керуюча справами      З.М. Гапоненко

Комунальні справи

Більше того, обслуговую�
чий персонал житлово�ек�
сплуатаційної організації не
займається в міжопалюваль�
ний сезон профілактичним
ремонтом запірної арматури
та очищенням так званих
"грязевиків" в підвальних
приміщеннях багатоповерхі�
вок, а при пускові теплоносія
повітря з верхніх точок
систем теплопостачання не
видаляється. Тому, лише в
першому під'їзді будинку, де
проживає автор статті, два
стояки системи теплопоста�
чання не працюють.

Декілька слів про влашту�

вання індивідуального опа�
лення.

Мешканцям багатоповер�
хових будинків для реалізації
свого права на відмову від
отримання послуг централі�
зованого опалення необхідно
керуватись Порядком від�
ключення окремих житлових
будинків від мереж централі�
зованого опалення, затвер�
дженого наказом  Мінбуду
України від 22.11.2005 р. №
4 та зареєстрованого в Міні�
стерстві юстиції 09.12.2005
р за  № 1478/11758, а також
змінами до згаданого Поряд�
ку, затвердженого Мінжит�

локомунгоспом України від
06.11.2007 № 169.

Цей Порядок визначає
процедуру відключення від
мереж централізованого опа�
лення та постачання гарячої
води (далі � ЦО і ГВП) жит�
лового будинку при відмові
споживачів від послуг ЦО і
ГВП. Для реалізації цього
права орган місцевого самов�
рядування створює своїм
рішенням постійно діючу
міжвідомчу комісію для роз�
гляду питання щодо відклю�
чення споживачів від мереж
ЦО і ГВП. В м. Боярка така
комісія  створена і працює
під головування заступника
міського голови Тахтарбаєва
Анатолія Карімовича.

Враховуючи, що витрати
на влаштування індивідуаль�
ного опалення квартири оку�
паються протягом 2�3 років,
більшість мешканців житло�
вих будинків хочуть викори�
стати своє право на відокре�
млення від ЦО. Переваги
автономного індивідуального
опалення очевидні. Це
нижча собівартість опалення
в декілька разів, можливість
самостійно регулювати тем�
пературу в квартирі та кори�
стуватись гарячою водою 
(при умові влаштування дво�
контурного котла). Однак,
мешканцю багатоповерхово�
го будинку слід пам'ятати
наступне.

Для вирішення питання
відключення окремих примі�
щень житлового будинку від

мереж ЦО, власник (квар�
тиронаймач) повинен звер�
нутися до комісії з відповід�
ною письмовою заявою.
Комісія враховує останні
зміни до Порядку відключен�
ня � стосовно відключення
всього житлового будинку від
мереж ЦО та у місячний тер�
мін (за участю заявника)
приймає рішення, яке має
враховувати затверджений
план перспективного розвит�
ку систем централізованого
постачання, існуючий стан
мереж енергозабезпечення
окремого мікрорайону.

При цьому обов'язково
враховуються технічні
можливості існуючих мереж
газопостачання, водопоста�
чання та електропостачання
окремого мікрорайону насе�
леного пункту щодо забезпе�
чення живлення запропоно�
ваної власником (власника�
ми) індивідуальної системи
теплопостачання. Комісією,
у разі необхідності, можуть
розглядатися питання збіль�
шення потужностей та
можуть розроблятися пропо�
зиції щодо їх фінансування,
а також заміни систем вну�
трішньоквартальних мереж
газо�водопостачання.

Рішення комісії офор�
мляється протоколом, витяг
з якого у десятиденний тер�
мін надається заявникові.
При позитивному рішенні
Комісії.

Проект індивідуального
(автономного) теплопоста�

чання і відокремлення від
мереж ЦО виконує проектна
або проектно�монтажна
організація на підставі дого�
вору із заявником.

Разом з проектом індиві�
дуального теплопостачання
надаються:

� проектні рішення щодо
опалення місць загального
користування у будинку
(сходові клітини, під'їзди,
підвали, горища);

� технічні рішення з роз�
рахунками щодо реконструк�
ції існуючої системи теплопо�
стачання: перенесення тран�
зитних стояків, їх ізоляція,
можливе перекладання роз�
подільних трубопроводів,
стояків, заміна діафрагм,
елеваторів, теплолічильників
тощо;

� теплові навантаження
місць загального користуван�
ня;

� розраховані теплові
навантаження будинку;

� технічні рішення з пере�
рахунку та заміни внутріш�
ньобудинкових систем газо�
та електропостачання (за�
лежно від типу нагрівачів).

Проект узгоджується з
усіма організаціями, які
видали технічні умови на під�
ключення будинку до зовніш�
ніх мереж.

Роботи з відключення від
мережі ЦО виконуються у
міжопалювальний період

Вячеслав Свентицький

ДЕЯКІ ПИТАННЯ
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Початок читайте в попередньому номері
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В День Захисника Вітчизни

23 лютого в актовому
залі Боярської класичної
гімназії відбувся концерт,
присвячений Дню Захисни�
ка Вітчизни. Привітати
ветеранів прийшли: заступ�
ник голови райдержадміні�
страції  Лук'янчук Олек�
сандр Сергійович, заступник
міського голови Шульга
Валерій Володимирович,
голова районної організації
інвалідів війни та Збройних
сил Грецький Борис Артемо�
вич, голова Боярської місь�
кої організації інвалідів
війни та Збройних сил Нурі�
щенко Володимир Андрійо�
вич, голова "Жіночої грома�
ди", депутат районної ради
від фракції БЮТ Лахтадир
Ангеліна, член районної
організації інвалідів війни та

Збройних сил Доленко Юрій
Станіславович, депутат
Боярської міської ради від
партії соціалістів та голова
громадської організації 
"Вовк" Кликов Олександр
Васильович. Слова вітання
від лідера комуністичної
партії Симоненка П.М.
зачитав Процан Микола
Єлізарович. Серед запроше�
них був Митрофанов Євген
Григорович, якому 23 люто�
го виповнилось 85 років.
Депутати міськради від
фракції соціалістичної пар�
тії поздоровили ювіляра,
вручивши йому пароварку,
Боярський міськвиконком �
грошову премію. Підприєм�
цем А. Арчаковим Боярській
організації  інвалідів війни
та Збройних сил було пода�

ровано масажери для ніг.
Голова Боярської спілки
ветеранів Янковська Т.М.
передала кадетам ліцею ім.
І.Богуна та громадській
організації "Вовк" букети
квітів для покладання до
пам'ятника загиблим солда�
там. Зігрівали усіх присут�
ніх  щирі слова подяки і
шани колишнім воїнам.
Адже лише завдячуючи
їхній безмежній відданості,
любові до рідної землі, їхній
мужності та героїзму живе�
мо ми сьогодні.   

Після урочистої частини
був святковий концерт,
який дали колективи худож�
ньої самодіяльності міста.
Розпочався концерт піснею
"Несокрушимая и легендар�
ная". Виконував її  хор вете�
ранів Великої Вітчизняної
разом з молодими кадетами�
ліцеїстами. Дарували свої
творчі наробки присутнім
хор "Ветерани" Боярського
будинку культури (керівник
Алла Бібик),  народний
жіночий хор Ветеранів
війни та праці "Надія" та
народний фольклорний
ансамбль "Горлиця" Тара�
сівського будинку культури
(керівник Любов Рачинсь�
ка). Боярська дитяча школа
мистецтв (керівник Калми�
кова Антоніна Петрівна)
підготувала до свята танцю�
вальні номери. 86�річна

Поліна Прокопович, вете�
ран Великої Вітчизняної
війни, учасник бойових дій
виконала пісню "Мой
милый, если б не война". ЇЇ
вона адресувала усім мате�
рям, чиї діти сьогодні несуть
службу в лавах українського
війська. 

Наступним на сцену під�
німається ветеран війни,
учасник бойових дій А.В.
Нуріщенко. Виконує пісню
"В землянке" на слова
А.Суркова.  Більшість при�
сутніх не приховує своїх
емоцій � на очах бринять
сльози. Згадуються їм
фронтові дороги, прокурені
землянки, друзі�однополча�
ни.  З кожним роком змен�
шуються ряди фронтовиків�
побратимів а ті, хто живі,

обов'язково, кожного року,
23 лютого і 9 травня зустрі�
чаються, згадують часи,
коли з гордістю і честю носи�
ти погони і військову
форму. Адже служіння
Батьківщині та готовність
самовіддано її захищати
вони зробили справою свого
життя.

Коли лунали пісні �  хтось
підспівував, хтось плакав.
Усіх глибоко зачепила і зво�
рушила пісня, яка лине від
серця, слухаючи яку, пори�
наєш у світ приємних, а
іноді, болючих спогадів. Сьо�
годнішнім  чистим і мирним
небом завдячуємо ми вам,
тим, хто боровся з "коричне�
вою чумою", з фашизмом.
Честь Вам і хвала!

Марина Смірнова

"СВЯТО…
ЗІ СЛЬОЗАМИ НА ОЧАХ"

22 лютого в Боярському
будинку культури відбулися
урочистості  до Дня Захи�
сника Вітчизни. Організато�
ром і ініціатором святкуван�
ня виступав Єдаков Юрій
Іванович, голова Боярської
міської організації Партії
Пенсіонерів України та ГО

"Міська громада "Боярча�
ни". З привітаннями до
ветеранів звернулись голова
Боярської міської організа�
ції інвалідів війни та Зброй�
них сил Нуріщенко Володи�
мир Андрійович та свяще�
ник Максим Кравчук,
настоятель Громади св. вмч.

Пантелеймона Цілителя УП
ЦКП м. Боярки. В цей день
двері Будинку культури були
відкриті для всіх бажаючих.
Після церемонії урочистого
відкриття,  привітань та вис�
пупів відбувся святковий
концерт учасників худож�
ньої самодіяльності міста. 

Юні вихованці музичної
школи Іван Андрейченко,
Альона Гончаренко, Бондар
Сергій виконали декілька
пісень. Порадували присут�
ніх віртуозним володінням
інструментом тріо бандури�
сток у складі: Любові Сав�
чук, Альони Стась, Людми�
ли Шалашової. Довго не
стихали оплески після
виступу гітаристки Ірини
Гук, бандуриста Олександра
Маркова. Тематика пісень і
композицій була різною.
Лунали тут і фронтові пісні,

і ліричні мелодії. Змінюва�
лися почуття і настрій при�
сутніх: то поринали в тугу,
то раділи і співали душею.
Жодного з присутніх у залі
не обійшли стороною емоції.

Після урочистостей від�
булося покладання квітів до
пам'ятника загиблим воїнам

на "старому" кладовищі. А
кульмінацією вечора був
фуршет із "фронтовими
100�ми" і танцями. Акомпо�
нував керівник вокально�ін�
струментальної студії Ігор
Клименко.

Іван Цушко

Шана ветеранам
В День Захисника Вітчизни 300 ветеранів отримали від соціалістичної партії по гвоздиці
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Події тижня

25 лютого, м. Боярка, вул.
Білогородська, 51, 11�00 год.

Біля будинку, крім натов�
пу спостерігачів, розташува�
лися машини: "швидка допо�

мога", "служба газу", МНС,
пожежники.

Виявилося, що юнак років
19�ти вирішив покінчити
життя самогубством. Засо�

бом для здій�
снення задума�
ного він вибрав
удушшя побу�
товим газом.
В і д к р и в ш и
крани газової
плити, юнак
приготувався
до смерті…

Невідомо як
про це дізнався
його батько,
який і звернув�

ся у відповідні служби за
допомогою.

Усі чекали наряд міліції.
Ніхто не хотів брати на себе
відповідальність. А ось і при�
їхала міліція… Двоє молодих
офіцерів разом із батьком
нашого "героя" піднялися на
восьмий поверх.

Хвилин за 10�15 "само�
губцю" в наручниках всадо�
вили в машину і відправили
до районного відділу міліції.
Цього разу все обійшлося.

Шоу скінчилося. Але
поставимо собі деякі запи�
тання.

По�перше, що спонукало
юнака до суїцидальної пове�

дінки? Чи був він у стані
афекту, алкогольного сп'я�
ніння, наркотичної залежно�
сті? Сподіваємося, відповідь
ми отримаємо у процесі роз�
слідування.

По�друге, чому газ? Чи
розумів суїцидант, що най�
менша іскорка (ввім�
кнення світла, сірник,
запальничка, побуто�
ва техніка…) могла
б призвести до
вибуху. Причому
вибуху не лише
однієї квартири,
а й всього під'їзду.
Невже печальний
досвід Дніпропе�

тровська так нічому і не нав�
чив? Скільки людських жит�
тів потягнула б за собою одна
суїцидальна спроба? 

Редакція "БІ"

ПОДІЯ МІСЬКОГО МАСШТАБУ?

26 лютого 2008 року на
базі Києво�Святошинського
ЦСПР відбувся круглий стіл
на тему "Соціально�психоло�
гічні аспекти громадянського
виховання на потерпілих
територіях" за участю заступ�
ника голови міської ради
Шульги Валерія Володими�
ровича, начальника відділу
освіти Києво�Святошинсько�
го РДА Неруша Миколи
Васильовича, методиста від�
ділу освіти  Києво�Свято�
шинського РДА Гончарук
Тетяни Василівни, директора
К и є в о � С в я то ш и н с ь к о г о
ЦСПР Самійленко Ксенії
Анатоліївни, психологів цен�
тру та завучів з навчально�
виховної роботи, педагогів�
організаторів Боярських
середніх загальноосвітніх
шкіл.

Засідання почалося із
привітального слова дирек�
тора ЦСПР Самійленко Ксе�
нії Анатоліївни, яка надала
інформацію про діяльність
центру.

Заступник голови міської
ради Шульга Валерій Воло�
димирович наголосив на
необхідності проведення

спільних проектів міської
ради та ЦСПР для учнівської
молоді, висловив позитивні
враження про результати
спільного проекту "Молодь
за Боярку", розкрив перс�
пективи тренінгової роботи
із активами боярських шкіл,
які сформують в майбутньо�
му Боярський молодіжний
парламент.

Начальник відділу освіти
Києво�Святошинської РДА
Неруш Микола Васильович
подякував Києво�Свято�
шинському ЦСПР за спів�

працю, наголосив на акту�
альності роботи з молоддю.

Методист відділу освіти
Києво�Святошинської РДА
Гончарук Тетяна Василівна
поділилася досвідом співпра�
ці з ЦСПР по минулим про�
ектам: "Репродуктивне здо�
ров'я", "Активна молодь", 
"Молодь за Боярку", висло�
вила прохання охопити тре�
нінговими програмами акти�
ви шкіл району.

Психолог ЦСПР Ващен�
ко Олеся звітувала про
виконання проекту "Молодь

за Боярку", мета якого �
сприяння розвитку міста
Боярки шляхом активізації
молоді; надала аналіз про�
блем міста Боярки очима
учнівської молоді.

Психолог ЦСПР Слєпова
Оксана зазначила, що саме
тренінг є одною із найефек�
тивніших форм спеціально
організованого навчання для
самовдосконалення особи�
стості підлітка, оскільки
надає соціально�психологічні
знання, сприяє пізнанню
себе та інших, створює пози�
тивну "Я�концепцію", про�

ходить в неформальній
дружній атмосфері та дає
зрозуміти, що проблеми
окремо взятого підлітка не
унікальні, а притаманні
багатьом його одноліткам.

Психолог ЦСПР Яценко
Ганна розказала про психо�
логічні аспекти виховання
громадянської гідності, під�
вела підсумки круглого столу
після групового обговорення.

Оксана Слєпова
Олеся Ващенко

психологи ЦСПР

"ГРОМАДЯНСЬКА ГІДНІСТЬ" 
ПІСЛЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ

27 лютого о10�00 в акто�
вій залі Боярської ЗОШ № 5
відбувся "круглий стіл" з
гуманітарних питань Києво�
Сятошинського району. В
роботі "круглого столу" прий�
няли участь директори
загальноосвітніх навчальних
закладів та методисти дош�
кільних закладів району.

На "круглий стіл" були
запрошені:
� О.С. Лук'янчук, заступ�

ник голови Києво�Свято�

шинської РДА;
� В.А. Кучер, голова про�

фільної комісії райради з
питань освіти, культури та
духовності;

� А.М. Поліщук, зав. відді�
лом внутрішньої політики
РДА;

� І.О. Подолянець, спеціа�
ліст відділу культури РДА;

� Л.Г. Бондаренко, голова
районної батьківської
ради та інші.
Вела "круглий стіл" заві�

дуюча інформаційно�мето�
дичним центром Л.С. Швид�
ка.

Учасники "круглого столу"
прийняли за основу наступні
рекомендації:

У рамках шкільної культу�
ри необхідно виробити при�
таманний  вашій  школі спо�
сіб  задоволення  потреб бать�
ків, учителів, учнів. Необхід�
но знайти для школи своєрід�
ну, адекватну культуру серед
великої кількості пропонова�

них нових напрямів роботи.
Успішне функціонування

школи можливе за умови
забезпечення відповідності
між формальними вимогами
і реальними можливостями.

Культура створюється в
процесі діяльності і є части�
ною цього процесу. Вона
покликана оптимізувати
процес досягнення мети,
тому потребує чіткого і свідо�
мого аналізу.

Все у шкільній  культурі є

взаємопов'язаним � зовніш�
ність вчителя, директора,
естетичне оформлення
школи й те, до чого вона пра�
гне у своєму розвитку.

Існує двосторонній зв'язок
між культурою закладу і
організованими в ньому спо�
собами діяльності. Культура
школи є окремою цінністю.

Культура сучасної школи
вимагає не презентації знань
і вмінь, а їх ефективного
використання.

"КРУГЛИЙ СТІЛ" З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ

Продовження на стор. 6



Основним постулатом
шкільної культури має
стати самоцінність людини,
на відміну від ідеї цінування
статусу, престижу, іміджу.
Культура школи мас орієнту�
ватись на презентацію особи�
стості та її ефективну соціа�
лізацію у суспільстві. Знання
функцій культури дає змогу
побачити в ній дієву, прак�
тичну і значущу силу, яка
здатна активно впливати на
процес досягнення цілей.

Слід обирати найбільш
ефективні шляхи менед�
жменту шкільної культури і
запропонованих моделей.
Шкільна культура має сти�
мулювати діяльність профе�
сіонала через спільну мету.

Шкільна культура має
свої інструменти впливу, які
повинні бути їй відомими.

Щоб  досягнути успіху,
школа має чітко визначити
та окреслити успіх як певну

мету, розробити технологію
її досягнення, слідкувати за
процесом інтеграції мети та
діяльності і вдало поєднувати
структурний та органічний
підходи.

Ідеальні досягнення куль�
тури завжди узгоджуються з
реальними переживаннями
цих досягнень. Особистий
досвід керівника у впрова�
дженні культури є основним,
якщо керівник хоче бачити
культуру дієвою, результа�
тивною і позитивною.

Зв'язок шкільної культу�
ри   з національною сприяє її
ґрунтовності, стабільності,
прийнятності для працівни�
ків.

Активність керівника у
впровадженні національних
традицій у школі дасть змогу
використати національні
цінності найбільш оптималь�
но. Переорієнтація  цінно�
стей (перехід від демонстра�

ції здібностей до досягнення
мети) становить суть куль�
турної трансформації шкіль�
ної культури. Якщо ми хоче�
мо якісної освіти, то маємо

орієнтувати її учасників на
таку мету, як покращення
якості життя.

Іван Цушко
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Резонансна
подія

26 лютого на території
колишнього заводу "Іскра"
сталася пожежа.   Диспет�
чер ПДПЧ № 11 повідо�
мила редакції газети, що
на місці пригоди ведуться
протипожежні роботи.
Детальну інформацію
щодо цього нам надати
ніхто не міг, оскільки все
керівництво пожежної
частини знаходилося на
місці пригоди. Про причи�
ни пожежі і подальший
розвиток подій ми розпові�
мо вам в наступному номе�
рі "БІ". 

28 лютого на місці події
були представники район�
ної державної адміністра�
ції та Боярського міськви�
конкому.

Редакція "БІ"

26 лютого 2008 року від�
бувся брифінг начальника
ДПІ � Богдана Валерія Сергі�
йовича з представниками ЗМІ
щодо змін у податковому
законодавстві у 2008 році та
проведення кампанії деклару�
вання.

На брифінгу були присутні
представники газет "Боярка�
Інформ", "Новий день", ДКП
"Києво�Святошинська редак�
ція районного мовлення.

Порядок денний:
1. Зміни у податковому зако�

нодавстві у 2008 р.
2. Проведення кампанії

декларування.
По першому питанню

виступив начальник ДПІ Бог�
дан В.С., по другому питанню
� заступник начальника ДПІ
Безбородько Г.А.

У своєму виступі началь�
ник ДПІ у Києво�Свято�
шинському районі, зокрема,
зазначив:

Головним завданням пра�
цівників органів державної
податкової служби України є
здійснення контролю за своє�
часним та повним надходжен�
ням до бюджету держави
податків та зборів (обов'язко�
вих платежів).

Забезпечення в
повному обсязі
податкових надхо�
джень до держав�
ної казни на добро�
вільній основі, в
першу чергу, за�
лежить від рівня
податкової культу�

ри населення та
масово�роз'ясню�

вальної роботи з плат�
никами податків.
Прийняттям основного

фінансового документу, а
саме Закону України "Про
Державний бюджет України
на 2008 рік та про внесення
змін до деяких законодавчих
актів України", який за своїм
змістом орієнтований на інве�
стиційний розвиток країни,
збільшено фінансування
науки, культури, зроблені сер�
йозні бюджетні кроки у фінан�
суванні соціальних виплат.
Даним законом визначені нові
рівні мінімальної заробітної
плати найманим працівни�
кам, також збільшено розмір
прожиткового мінімуму у
2008 році, саме від якого за�
лежить багато розрахункових
величин, таких, як: межа для
застосування податкової
соціальної пільги, неоподатко�
вуваний розмір допомоги
тощо.

Прийнятий закон склада�
ється з двох розділів � самого
бюджету та змін, які вносить
цей закон до деяких законо�
давчих актів України, зокре�
ма внесені зміни щодо нара�
хування та сплати податків та
зборів:

� як і в попередні роки
збережена норма, що у разі
зміни юридичної адреси
суб'єктів підприємницької
діяльності � платників подат�

ків сплата визначених законо�
давством податків і зборів
(обов'язкових платежів)
після реєстрації здійснюється
за місцем попередньої реє�
страції до закінчення поточно�
го бюджетного періоду;

� заборонено у 2008
році надавати відстрочки
щодо термінів сплати подат�
кових зобов'язань суб'єктів
господарювання за податка�
ми, зборами (обов'язковими
платежами);

� уточнено порядок
маркування алкогольних
напоїв; 

� як і в попередні роки �
збережена норма щодо сплати
податку на прибуток за нас�
лідками 11 місяців;

у Закон України "Про
податок на додану вартість"
внесено такі зміни:

� пролонговані та уточ�
нені терміни застосування "0"
ставки для поставки перероб�
ним підприємствами молока
та м'яса живою вагою сільсь�
когосподарськими товарови�
робниками всіх форм власно�
сті і господарювання;

� передбачено у 2008
році, якщо придбаються това�
ри (послуги) та основні
фонди, які призначаються для
їх використання в операціях
поставки відходів і брухту
чорних металів, у тому числі
операції з імпорту таких това�
рів, то суми ПДВ, сплачені у
зв'язку з придбанням, не
включаються до податкового
кредиту;

� уточнено для 2008
року механізм щодо розрахун�
ку сум бюджетного відшкоду�
вання ( в частині податкових
періодів);

� у 2008 році на отри�
мання бюджетного відшкоду�

вання мають право навіть
особи, які були зареєстровані
як платники цього податку
менш ніж за 12 календарних
місяців до місяця, за наслідка�
ми якого подається заява на
бюджетне відшкодування,
але лише у разі якщо податко�
вий кредит нараховано внас�
лідок придбання або спору�
дження (будівництва) основ�
них фондів за рішенням Кабі�
нету Міністрів України;

� пролонгована пільга
для операцій з поставки відхо�
дів і брухту чорних  металів;

� уточнено застосуван�
ня дії податкового векселя;

� внесено зміни у Закон
України "Про основні засади
державного нагляду (контро�
лю) у сфері господарської
діяльності", а саме частину
другу статті 2 цього закону
викладено в новій редакції;

Крім того, з 1 січня старту�
вала кампанія декларування
громадянами свого майнового
стану та доходів, отриманих
протягом 2007 року.

Кожного року перший
квартал для громадян та
податківців ототожнюється із

проведенням кампанії декла�
рування майнового стану та
доходів громадян. Це один із
"ключових моментів" вихо�
вання та підвищення податко�
вої культури населення, сум�
лінного ставлення громадян
до своїх прямих конституцій�
них обов'язків.

На податківців покладене
надзвичайно відповідальне
завдання, що полягає у
подальшому розвитку подат�
кової культури населення.
Деклараційна кампанія вже
повним ходом набрала стрім�
ких обертів. Фахівці упра�
влінь оподаткування фізич�
них осіб спільно з відділом
масово�роз'яснювальної робо�
ти та звернень громадян
поетапно втілюють стратегіч�
ні напрямки цьогорічного
декларування.

Заходи, які проводяться
працівниками податкової
інспекції щодо кампанії
декларування, забезпечують
відкритий доступ громадян до
інформації, ознайомлюють з
основними нормами законо�
давства, що регламентують
організацію декларування.

Іван Цушко

БРИФІНГ НАЧАЛЬНИКА ДПІ
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Вирушаєш із дому в цен�
тральну районну лікарню на
чергування у відділення
хірургії, і ніколи заздалегідь
не знаєш, що на тебе там
чекає. Чергування бувають
легкі, важкі і страшні. Вони
не однакові. Збираючись на
роботу, що безперервно три�
ватиме 17 або 24 години,
беру з собою фонендоскоп,
годинник, блокнот із авто�
ручкою і харчі, щоб двічі
поїсти: ковбасу, шинку з
українським хлібом, яблука,
термос із гарячим чаєм та
батон із медом. Чергування,
про яке йде мова, почалося
від десятої години ранку і
закінчилося о дев'ятій
наступного дня.

Всі 24 години ти невід�
лучно повинен знаходитися
в лікарні на робочому місці і
на виклик, на щохвилинну
потребу, з'явитися справно і
швидко. Уявімо собі, що в
приймальне відділення при�
везли агонізуючого хворого,
а хірурга не можуть знайти.
Не попередив персонал куди
він дівся на декілька хвилин.
Горе тому лікарю. Чи допо�
міг би він безнадійному? Але
хірург повинен знаходитися
біля хворого, вчасно з'явити�
ся, старатися, все робити для
порятунку. Пунктуальність і
добросовісність � одна із
складових репутації лікаря і
не тільки його.

Перед початком обходу
хворих, переглядаю їхні
історії, що знаходяться в
давно пожовклих і потріпа�
них папках. Не залишаєть�
ся поза моєю увагою і спи�
сок підургентних хірургів,
який завжди лежить в
ординаторській на столі.
Той список колеги назива�
ють "індексом мертвих
душ" тому, що практично
рідко кого з підургентних
хірургів можна посеред ночі
привезти з дому у відділен�
ня для допомоги під час
важкої операції. Бо тому
підургентному хірургу
заплатять сміхотворні
копійки, а він, звівши ніч,
вранці стомлений піде на
свою основну роботу.
Замість  помічника, який
так потрібен, "швидка"
привозить "мертвотну" від�
повідь, що лікаря немає
вдома або він себе погано
почуває, або ще якусь
подібну до цієї легенду.

� Миколо Петровичу!
Спішно ідіть в приймальне від�
ділення. Привезли тяжко хво�

рого з кровотечею, � сказала
чергова медсестра приймаль�
ного відділення, яка застала
мене в коридорі. Я збирався на
обхід хворих, який в той день
відбувся не о 10.00, як це завж�
ди буває, а лише після шіст�
надцятої. Подібні запрошення
несуть відтінок наказу і мимо�
волі викликають внутрішнє
напруження, занепокоєння в
душі. Кого ж привезли?

Усе залишаєш і біжиш
туди, де ти потрібен, де на
тебе чекають.

Коли я з другого поверху
спустився вниз, в приймаль�
ню, побачив хворого, який
мовчки лежав на кушетці
оглядової кімнати. Його з
дому привезла машина
"швидкої допомоги", лікар
якої коротко сказав:

� Шлунково�виразкова
кровотеча. Давність � дві
доби. Пульс � як нитка,
частий. Тиск низький, упав.
Випорожнення чорного, як
смола, кольору.

Я поклав свою руку на
пульс хворого з потускніли�
ми очима і байдужим облич�
чям. Пульс прискорений і
слабкий. Артеріальний тиск
80/50.

� Скажіть, будь�ласка,
коротко, що Вас непо�
коїть? �  запитую.

� Світ перед очима кру�
титься, сильна спрага, слаб�
кість. На ногах не стою,
блюю кров'ю. У мене вираз�
кова хвороба. Знову за�
гострилась.

� Загострилася і кровоте�
ча �  не одне й те саме, �
додаю.

Черговий лаборант на той
час саме була в лікарні. Клі�
нічним лаборантам лікарня
теж не може оплатити від�
працьовану норму годин,

тому робочий час і, відповід�
но, платню скорочують. Так,
замість того, щоб приходити
на роботу о 9.00, лаборант
приходить о 12�й або 15�й
годині. Переробіток не
заплатять, а задарма лабо�
ранти працювати не хочуть.

Не спрацьовує тут і гасло:
"Труд � справа честі і совісті
кожного".

А якби не було лаборанта,
то не доводилося б її чекати.
Без аналізу крові почали б
вводити в організм гемоста�
тики для зупинення кровоте�
чі. На підставі скарг хворо�
го, зібраного анамнезу пато�
логії, зовнішнього вигляду
пацієнта, властивостей пуль�
су, артеріального тиску,
пальцевого огляду прямої
кишки. Проте лаборант була
о 9�й. Покликали її в оглядо�
ву кімнату.

� Валя, � кажу. � Ось хво�
рий. Дайте мені терміново
аналіз крові на еритроцити,
гемоглобін, гематокрит, лей�
коцитоз. А ШЗЕ, сечу потім
зробите.

Наступне і негайне роз�
порядження було: хворого
на носилки,  віднести наверх
у палату хірургічного відді�

лення для лікування.
Медсестра приймального

відділення також отримала
наказ: історію хвороби
заповнювати прямо в палаті
біля хворого. Чекати ніколи,
кровотеча не чекатиме.

Якщо я неправильно роз�
поряджусь, то історію хворо�
би медсестра почне заповню�
вати в приймальному відді�
ленні. А ще поки лаборанта
знайдуть, поки медбратів
дочекаєшся, котрі нестимуть
носилки, � втратиш такий
дорогоцінний час.

Отже одночасно треба

видати низку чітких сло�
весних наказів:

1. Хворого перекласти на
носилки і перенести в хірур�
гічне відділення на другий
поверх. Ліфта немає. В
терапевтичне відділення
направляються лише ті хворі
з кровотечами, які не потре�
бують хірургічного втручан�
ня (гемофілія, геморагічні
діатези та ін).

2. Лаборант повинна піти
до хворого в палату і там
взяти кров на терміновий
аналіз: гемоглобін, гемато�
крит, еритроцити, лейкоци�
ти, ШЗЕ.

� Зробіть аналіз негайно.
Результати передайте особис�
то мені в руки.

3. Медсестрі приймально�
го відділення:

� Беріть бланки, журнали
і біля ліжка хворого заведіть
історію хвороби.

При цьому варто згадати
епізоди, що повчають і не
забуваються. Сповістив пер�
сонал про невідкладну робо�
ту, а підлеглим треба іншу
роботу закінчувати. Наприк�
лад. Пізній вечір. Стомлені
роботою санітарки, постові
та операційні медсестри від�
ділення присіли відпочити,
випити чаю. Заходжу до них
і говорю:

� Пробачте, будь ласка,
кидайте вечеряти. Хворому
в гортань потрапила кістка.
Чоловік посинів, кашляє,
задихається. Швидко ходімо
на трахеотомію. Або ще прик�
лад. Доставили хворого з
нирковою колікою. Хворий
стогне від болю. Пішли на
паранефральну блокаду.
Сказавши це, продовжую
стояти біля персоналу, який
відпочиває. Споглядаю, як
вони ще жують, не поспіша�
ють залишати накритий різ�
номанітними стравами стіл.
Ще раз, але вже іншим
тоном, повторюю заклик.
Неохоче піднімаються з
місць. Якщо я скажу, покли�
чу до негайної роботи, а сам
піду, то їхньої допомоги діж�
дуся не скоро.

І от знекровленого хворо�
го помістили в палату відді�
лення. Через декілька хви�

лин лаборант принесла
результати аналізів: еритро�
цитів 3,2. Гемоглобін 60%.
Гематокрит 49%. Невідомо,
кровотеча зупинилася чи
продовжується. Пульс 110
ударів за хвилину, арте�
ріальний тиск 80/50. Дихан�
ня везикулярне, ослаблене,
20 на хвилину. Язик сушить.
Живіт дихає, м'який, не
болючий. Реакція Гречерсе�
на має чотири плюси. Пито�
ма вага сечі 1014, осад плюс,
поодинокі лейкоцити.

Визначили групу крові. 
В (III). Резус плюс. Для
лікування призначили:
перше � постільний режим.
Без дозволу не вставати з
ліжка. Друге � почати пере�
ливати одногрупну кров з
метою зупинення внутріш�
ньої кровотечі та компенсу�
вати те, що втрачено.

Приготували систему для
переливання, на штативі
внесли в палату ампулу з
кров'ю і поставили біля
ліжка хворого, щоб підклю�
чити до вени і почати капати
животворну, цілющу кров.

Але раптом ми наштов�
хнулися на опір, на катего�
ричну незгоду людини, яка
помирає.

� Що це? Кров? � перепо�
лохано запитав знекровле�
ний. � Ні. Я від крові катего�
рично відмовляюся.

� Як так? Згідно результа�
тів аналізів і по важкому
стану ви втратили багато
крові.

� Ні, ні. Я рішуче не зго�
ден, � заявив хворий і захи�
тав головою.

� Поясніть, в чім справа?
� запитую.

� Я належу до релігійної
організації Свідків Ієгови і
не можу прийняти чужої
крові, а також компонентів
крові. Навіть під час опера�
ції. Лікуйте мене без перели�
вання крові.

� Вас може врятувати
лише ця кров, � показую на
ампулу в штативі, що стоїть
поруч з хворим.

� Кров � це людська душа.
Якщо я прийму чужу кров, я
втрачу після смерті вічне життя
з Ієговою, � і продовжував

СПОГАДИ ЛІКАРЯ
Людські долі

Рєзнік Микола Петрович, 1922 року народжен�
ня. Працював фельдшером у м. Конотоп. У 1963 р.
закінчив лікувальний факультет Київського медич�
ного інституту. Отримав диплом хірурга з відзна�
кою. З 1963 по 2001 рік працював хірургом у Бояр�

ській районній лікарні. За сумлінну працю неодно�
разово був відзначений почесними грамотами та
подяками. Пенсіонер з 1977 року. Учасник Великої
Вітчизняної війни. Перемогу зустрів у Австрії.
Проживає в м. Боярка по вул. Б. Хмельницького.
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заслаблим голосом � Для Свід�
ків чужа кров гірше, ніж
смерть земного тіла. Я даю
розписку, що Ви, як лікар, не
понесете відповідальності за
те, що зі мною станеться.

� В СРСР розписка хворого
не має правової сили. В разі
чого, мене покарають за без�
діяльність. Ви в критичному
стані. Якщо я залишу Вас
напризволяще � мене просто
покарають юридично.

Отака ситуація. Які мої дії
в такому випадку? Або звер�
нутися до завідуючого відді�
ленням, або повідомити про
такий випадок відповідного
спеціаліста з облздороввідді�
лу, або повідомити в Міні�
стерство охорони здоров'я.

А тим часом нашому хво�
рому ми вводимо глюкозу з
аскорбіновою кислотою, віта�
міни групи В, глюконат каль�
ція, викасол, амінокапронову
кислоту.

Аж раптом до мене підхо�
дять троє: Пастор, чоловік
років п'ятдесяти і з ним ще дві
симпатичні молодички.
Відрекомендувалися і сказа�
ли, що всі вони належать до
релігійної конфесії Свідків 
Ієгови. Вони щойно побували
в палаті біля хворого "брата".

Між нами відбувся дуже
напружений діалог. "Брати і
сестри" наполягали, щоб ліку�
вання відбувалося якими зав�
годно іншими засобами, тіль�
ки не переливанням крові. А
далі � ще цікавіше. Ви�
являється Пастор мав диплом
медичного працівника � він
фельдшер. Ніякі мої докази,
ніякі факти тяжкого стану
пацієнта не бралися ними до
уваги. Твердили лише одне:
все, що завгодно � тільки не
переливання крові. 

Мов гора з моїх плеч зва�
лилася, коли під час марної
балаканини в ординаторській

з'явився Петро Васильович,
завідуючий хірургічним відді�
ленням. Я виклав йому суть
справи і що тут діється. Вия�
вилося, що завідуючий уже
встиг зайти в палату до хворо�
го і оглянути його.

Тепер безпрецедентна
суперечка почалася між заві�
дуючим відділенням і Пасто�
ром Свідків Ієгови. Розмова
точилася в тому ж самому
руслі. Завідуючий відділення
наполягав на негайному пере�
ливанні крові, Пастор з "бра�
тами і сестрами" � на недопу�
щенні цього, оскільки віра
Свідків Ієгови це категорично
заперечує і не допускає.

Врешті�решт терпінню
Петра Васильовича прийшов
край і він твердо, рішуче ска�
зав:

� Шановні! Не морочте
мені голову своїми вигадка�
ми. За моєю спиною стоїть
прокурор із кримінальним

Кодексом. Що я скажу у своє
виправдання? Що одновірці
хворого просили мене не
застосовувати кров, а викори�
стовувати щось альтернатив�
не.

� Ми Вас просимо шукати
інші можливості, � насідає
Пастор.

� Ми можемо підключити
плазму, альбумін, фібріноген.
Ми їх маємо.

� Це все добуто із чужої
крові, � наполягав і застере�
жував Пастор.

� Ви штучно створили
катастрофічну ситуацію,
зв'язали мені руки. Тепер я
повинен негайно доповісти
головному хірургу облздоров�
відділу. Розпискою цей спек�
такль не закінчиться, � сказав
заввідділенням.

� Яка користь хворому,
фізичну недугу якого виліко�
вують, замахнувшись на
його духовне існування 

(буття) із Всевишнім, що
призвело до пропащого, ніко�
му не потрібного життя, гір�
шого, ніж сама смерть.

Після останніх слів Пасто�
ра в ординаторську, де прохо�
дили словесні змагання між
протестантами і офіційною
наукою про способи лікуван�
ня, увійшла чергова медсе�
стра і доповіла, що хворому
стало гірше.

Пробігши в палату, ми
побачили хворого "брата" в
агональному стані: напівроз�
критий рот, дихання немає.
Пульс на сонних артеріях не
прослуховується. Через
секунду зіниці очей стали
широкими і нерухомими, без
реакції на світло. Земний
шлях цієї людини закінчився.

P.S. Віра покликана спа�
сати людину, а не вбивати!

Рєзнік М.П.

Презентація

Боярка здавна славилася
своїми творчими особистостя�
ми. І в котрий раз ми переко�
нуємося в цьому.  16 лютого в
приміщенні Краєзнавчого
музею відбулася презентація
чергової збірки поезії Степана
Демченка  "Малиновый
минор", у цей день автору
виповнилося 60 років.

Степан Якович родом із
Донеччини, його батько � з
Черкащини � Шевченківсько�
го краю.  Степан Демченко
почав писати вірші  5 років
тому, хоча потенціал у ньому
був закладений давно, але
схований десь там у "кутку
душі". За його словами, почав
він писати спонтанно: "Це був
"День Тетяни", оскільки це "�
День ангела" моєї жінки, я
написав їй гумористичного
вірша. Тоді я зрозумів, що
творити поезію � це справа
мого життя. І почав над
собою працювати, вдоскона�
люватись."

Степан Демченко завжди
мріяв видати свою поезію, та
вважав себе неспроможним.
І, можливо, Боярка не знала
б такого чудового поета, якби
він одного разу не завітав у
Краєзнавчий музей, де його
зустріла Кравченко Любов
Федорівна � директор цього
закладу. Саме вона пореко�
мендувала йому видати збірку
його напрацювань.  Так як
брат у нього лікар, жінка під�
приємець  � люди досить праг�
матичні � ніхто не вірив в його
успіх. Та отримавши підтрим�
ку від працівників музею, на
крилах щастя митець почав
творити.

І у 2004 році виходить
його перша збірка поезії "На
гране знака", а згодом збірка
"Проникновение". Ви запита�

єте, звідки натхнення? Ось
що на це сказав Степан Яко�
вич: "Я щиро реагую на всі
події, що відбуваються навко�
ло мене. І у моїй душі відразу
народжуються думки. Я
люблю і ціную в людях понад
усе чистоту їхніх сердець.
Зараз такий час, коли люди
зникають, зникає їхня особис�
тість, держава розірвана на
частини, люди ворогують між
собою. Своєю безсердечністю
ми убиваємо самих себе, та
ми можемо очиститися від
чорних плям на наших сер�
цях. Це очищення повинно
проходити через  дотик до
прекрасного. Це може бути і
погляд на картину, і прос�
луховування музичного
твору, і, звичайно, поринан�
ня у світ поезії та прози. У
наш час потрібно духовно
збагачувати націю, одним з
рятівників якої є поезія."

Нова збірка Степана Яко�
вича "Малиновый минор" за
словами автора присвячена
часу. Мінором вона нази�
вається не просто так, адже
там ще є слово "малиновий",
а це означає, що в нас є надія
на майбутнє.

У день ювілею та презен�
тації нової книги Степана
Демченка до музею завітали

його друзі та колеги, творчі
люди, цвіт нашого міста, а
також члени його родини �
брат із сім'єю. Всі вони щиро
вітали винуватця святкуван�
ня, а також влаштували неве�
личкий концерт, ведучий
якого, Володимир Вишняк,
художник�графік та бард,

майстерно вів програму та
запрошував до слова гостей з
оригінальними подарунками.
Ви запитаєте, а що ж це були
за подарунки?

Одним із подарунків було
музичне попурі від поета Сер�
гія Бондаренка, Володимира
Вишняка та концертмейстера
Вадима Валяєва. Це були
вдало створені тексти в поєд�
нанні з майстерною грою на
гітарі. Степана Демченка
також поздоровила Людмила

Корзун від Християнсько�де�
мократичного союзу, який
підготувався заздалегідь і
запросив спеціально до свята
солістку національної опери,
лауреата конкурсів в Талліні
та Празі Лідію Бичкову. Всі
присутні були зачаровані
оперним співом та майстерніс�
тю виконання співачки, яка
підібрала репертуар на слова
Пушкіна та Єсеніна (до речі,
останній �  улюблений поет
Степана Яковича).

На презентацію завітав
член Спілки письменників
Микола Герасименко, який
не тільки похвалив творчість
поета�ювіляра, а й дав деякі
корисні поради: "Найкраще
Степану Яковичу вдається
описання природи, особливо
річки Рось. Але треба пам'я�

тати, коли береш якусь тему,
треба розкривати її якнай�
ширше, завжди шукати щось
нове навіть у знайомих і, зда�
валося б, банальних темах". А
також від імені Боярської
міської ради з виходом збірки
та з 60�річчям поета поздоро�
вив Іван Подолянець.

Як відомо музика та поезія
не можуть існувати одна без
одної, тому продовжувався
"хіт�парад" жіночих поздоров�
лень. І естафету перейняли

Тетяна Володай, яка презен�
тувала музичний подарунок
на свої власні вірші, а також
Наталія Горенко разом з
ударною співучою частиною
нашої Боярки.

Творчість Степана Дем�
ченка настільки багатогран�
на, що надихає на створення
мелодій. Так композитор Олег
Салівоненко перетворив
рядки поезії ювіляра "Про�
жить незамеченым" на пісню,
яка добре характеризує наш
час та гарно запам'ятовуєть�
ся.

Як сказала поетеса Світла�
на Іванова, Степан Якович �
різноплановий поет, творить
у дусі і громадянської, і філо�
софської, і пейзажної лірики,
а також лірики настрою. Він
навіть пробує себе в прозі, а
це неабияка праця, що вима�
гає великого життєвого досві�
ду. Хоча як митець він знахо�
диться в стадії розвитку, в
ньому відчувається великий
потенціал, і є ще над чим
працювати.

За словами Любов Крав�
ченко, всі люди, які побува�
ють серед стін музею і поспіл�
куються з творчими неорди�
нарними людьми, через дея�
кий час самі починають тво�
рити. Таке відчуття, що це
місце наповнене неабиякою
енергетикою, яка надихає
людей на митецьку діяль�
ність. Наш музей ми можемо
з впевненістю назвати "хра�
мом муз". І хтозна, чи пиша�
лася б Боярка поезією Степа�
на Демченка, чи видавалися б
його збірки, якби його не
надихнув цей "храм муз".

Марина Асмолова та
Анастасія Остроушко, 

студентки КиМУ

ПОЕЗІЮ В "КУТКУ ДУШІ" НЕ ЗАХОВАЄШ

Початок на стор. 7
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Боярський “Квартал”

Перше враження від
зустрічі � широка відкрита
посмішка і щира радість, яку
випромінюють очі мого спі�
врозмовника. Радість від задо�
волення від гарно зробленої
справи.

Та радість радістю, а реалі�
зація такого масштабного про�
екту � справа серйозна й
непроста. Що ж стало від�
правною точкою будівництва
"Кварталу"?

Як розповів Андрій Мико�
лайович, спочатку тут плану�
валося побудувати дитяче
кафе "Джерело" та два неве�
личких магазинчика. Тому
дитячий майданчик біля, як то
кажуть, напрошувався сам
собою. Так само, як і невелич�
кий "Дитячий світ" (шість
магазинів � від пелюшок до
найсучасніших електронних
ігор), які після внесення змін
до проекту вирішено було роз�
містити в підвальному примі�
щенні торгівельного комплек�
су. Та епоха "малих архітек�
турних форм" вже стала істо�
рією, тому й виникла ідея
створити щось сучасне і більш
масштабне. А сучасного супер�
маркету, в якому був би широ�
кий асортимент і продуктів, і
речей в Боярці на той час про�
сто не було. 

� Я виступав замовником
цієї будівлі, � продовжує розпо�
відати пан Андрій. � Але ж під�
няти таке будівництво дуже
важко. Тому я звернувся за
допомогою до інвесторів,
якими й виступили фірми
"Тріатік" і "Союз". Зараз ці
фірми відповідають за супер�
маркет товарів продовольчої
групи на першому поверсі.  

А починати довелося "з
нуля". Навіть не з котловану, а
зі створення проекту. Від так

званих "типових" проектів
довелося відмовитися: або не
красиві, не зручні, або занадто
великі. На "п'ятачку" 15 х 70
метрів особливо не розвер�
нешся, та все ж таки хотілося,
щоб будівля була сучасною,
красивою і органічно вписала�
ся в мікрорайон. Саме тому
"Квартал" будувався за оригі�
нальним проектом, викона�
ним генеральним проекту�
вальником Михайлом Співа�
ком (фірма "ВСБ"). При
цьому вже на стадії проекту�
вання ми постаралися макси�
мально врахувати всі фактори
(наприклад, сусідство торго�
вих павільйонів ринку) та
побажання людей, зауважен�
ня всіх служб та висновки
численних експертиз. І я дуже
вдячний пану Співаку, що в
результаті творчої й кропіткої
праці він створив... малень�
кий, але цілком практичний
шедевр. За що я йому щиро
вдячний. В мене пішло на це
чотири з половиною роки... 

Дійсно, гарна вийшла
будівля... Та невже лише
комерційну мету переслідува�
ло її створення? Судячи з від�
повіді, пан Андрій мав всі під�
стави обуритися на таке запи�
тання:

� Звичайно ж � ні. Головна
моя мета � створити... красу.
Яка даруватиме радість і діт�
кам, і дорослим, і людям похи�
лого віку. Показати місту, що
можна працювати гарно і
сучасно. Тому ми "відрестав�
рували" дорогу перед нашим
торгівельним центром, зроби�
ли зручний просторий тро�
туар. Весну розпочнемо з
посадки навколо "Кварталу"
дерев та квітів. 

Як архітектурна споруда
цей проект реалізований по

максимуму. Та це вже позаду.
Тепер найголовніше � за фір�
мами, які будуть забезпечува�
ти торговий центр товарами:
утримати на "робочому
плаву". Я зі свого боку, як
житель Боярки і як підпри�
ємець, надам їм максимальну
допомогу щодо розвитку цього
закладу торгівлі. Та найголов�
нішими радниками будуть,
звісно, покупці. Ось, напри�
клад, з дня відкриття пройшло
лише два тижні, а вже є деякі
нарікання: великі черги,
малий асортимент тощо. Не
чекаючи такого потоку покуп�
ців, фірми лише частково
використали відведені площі,
про що, мабуть, вже жалку�
ють. Адже численні "пробки"
на двох касах замість п'яти
(згідно проекту) навряд чи
позитивно впливають на імідж
закладу. Але ж люди чекали
більшого! І я теж хотів би біль�
шого. Тому що також хочу
відвідувати цей магазин і мати
можливість в одному місці
зробити всі необхідні покупки. 

Тобто, найголовнішими
орієнтирами роботи повинні
бути саме побажання покуп�
ців, які повинні обов'язково
враховуватися. Особливо це
стосується цін. Адже цей мага�
зин � для всіх жителів міста. І
якщо представники більш
забезпечених верств населен�
ня більше звертають увагу на
якість та асортимент товару,
то для бабусь�пенсіонерок
саме цифра на ціннику є чи не
найголовнішим аргументом
щодо придбання товару.

Хочу подякувати жителям
мікрорайону та водіям третьо�
го маршруту за ту мужність, з
якою вони витерпіли всі ті нез�
ручності, завданих ним будів�
ництвом торгівельного ком�
плексу. Щиро сподіваюся, що
якісні товари та гарний
настрій від відвідання магази�
ну стануть їм достойною ком�
пенсацією.  

� А як же дитяче кафе?
Невже від цього задуму
довелося відмовитися? �
задаю останнє запитання.

� Ну чому ж, � широко усмі�
хається мій співрозмовник. �
Кафе буде. На другому поверсі

нашого комплексу. Адже і
мамам з дітлахам треба десь
перепочити після "походу"
торгівельними залами нашого
магазину, і день народження
свого малюка приємно від�
святкувати. Тому вже закінчу�
ються оздоблювальні роботи, і
найближчим часом чекаємо
вас в гості з усією родиною.
Розраховуйте на гарний
настрій та величезну кількість
цукерок, тістечок й морозива!
Що ж до дорослих міцних
"ласощів", то їх у нашому
закладі не буде ніколи.

Ось такий він � боярський
підприємець Андрій Арчаков.
Та недаремно кажуть в народі:
якщо хочеш якнайбільше діз�
натися про людину, запитай
про неї... її сусіда. Тому я заві�
тав до найближчого сусіда
"Кварталу � Києво�Свято�
шинської районної класичної
гімназії. Її директора � Світла�
ну Сушко � моя цікавість щодо
особи Андрія Арчакова зовсім
не здивувала. Більше того,
Світлана Миколаївна навіть
зраділа. Чому? Про це вона
розкаже сама.  

� Я дуже добре знаю
Андрія. І не лише тому, що в
моїй гімназії навчаються його
діти. Андрій Арчаков � давній і
справжній друг і нашого нав�
чального закладу, і нашого
міста. Що я маю на увазі?
Справа в тому, що бізнесмени
бувають різні. Одні просто
заробляють гроші. Для себе. А
інші ставляться до цього по�
новому, по�європейськи.
Беруть в оренду землю, буду�
ють приміщення... При цьому
дбають не тільки про свої інте�
реси, а й про покращення
життя людей соціально неза�
хищених, освітянських закла�
дів � тобто тих, хто потребує
допомоги. Саме таким бізнес�
меном є підприємець Андрій
Арчаков. 

За проектом гімназії тут
повинна була бути індивіду�
альна котельня. Але грошей 
(тоді це � 550 тисяч) не виста�
чило, і голова адміністрації
доручив мені шукати спонсо�
ра. Спонсор для школи � пер�
сона рідкісна, тому перші два
роки мерзли ми страшенно. 

У класах взимку було +12 (!),
діти писали в рукавичках. Та й
в навколишніх будинках похо�
лоднішало, адже нас підклю�
чили до їхньої мережі... І от 5
років тому, влітку, Андрій
прийшов до мене з простим
питанням: чи не заперечую я
(як сусід) проти будівництва
торгівельного закладу на
землі, яка належить місту, але
безпосередньо межує з терито�
рією гімназії. Я не заперечува�
ла. Але ж нам потрібна
котельня... 

І тоді Андрій Арчаков на
будівництво котельні виділив
350 тисяч гривень. Ще 200
тисяч протягом двох років
зібрали батьки гімназистів.
Стало тепло. А якби він цих
грошей не дав � ми б і зараз
мали цю проблему.

Звичайно, ми розуміємо,
що для людини це вигідно. Але
Андрій розуміє цю вигоду пра�
вильно. Більше 500 тисяч гри�
вень Арчаков вклав у будів�
ництво наших спортивних
майданчиків, яких у нас теж
не було: стадіон, баскетбольне
поле, бігова доріжка, стрибко�
ва яма... Та ми живемо в ХХІ
столітті, і час диктує необхід�
ність у сучасному спортком�
плексі, дитячих фітнес�клу�
бах... Тому впевнена, що наша
співпраця продовжиться.

Розмова добігає кінця.
Попереду � робота. Зокрема, 7
березня в нашому місті відбу�
деться відкриття змагань євро�
пейської баскетбольної ліги.
Разом з численними гостями
до Боярки завітає губернатор
Київської області Віра Ульян�
ченко. І знову гостей прийма�
тиме гімназія. Треба зробити
хоча б косметичний ремонт
спортивної зали. 127 тисяч
гривень  немає...

То який же вихід? Знову
гімназії сподіватися на допо�
могу сусіда? Звичайно, він
допоможе... 

Поки що Андрій Арчаков,
хоче він того чи ні. є прикла�
дом сучасного підходу до спів�
праці бізнесу і міста. От тіль�
ки шкода, що його приклад
поки що не поспішають наслі�
дувати...

Радислав Кокодзей

Здається, лише вчора на Молодіжній, на місці наб�
ридлого всім тимчасового паркану, вирувала феєрія
дотепних жартів клоунів та лунав дзвінкий дитячий
сміх. А сьогодні сонячне проміння віддзеркалюється у
широко розплющених назустріч добру широких вікнах�
очах сучасної, просторої й світлої будівлі нового тор�
гівельного центру. Існування "Кварталу" � факт неза�
перечний. Що ж до ідеї та мети його створення, то
про це розповідає наш сьогоднішній гість і "батько"
проекту � боярський підприємець Андрій Арчаков...

СОНЯЧНИЙ "КВАРТАЛ": 
МІСЦЕ ЗУСТРІЧЕЙ ТТА ЗДІЙСНЕННЯ МРІЙА ЗДІЙСНЕННЯ МРІЙ



Людина, праця, закон

Є привід привітати...

Так, наші дорогі читачі,
початок цієї розповіді, нез�
важаючи на її серйозність і
навіть трагічність (адже
несправедливість � це дійсно
трагедія нашого сьогоден�
ня), хочеться почати саме з
привітання. Тому що просто
неможливо не привітати з
перемогою людину, яка 24 (!)
роки працює в нашому
місті, 11 з яких � на посаді
завідуючого хірургічним
відділенням Києво�Свято�
шинської ЦРЛ. Чоловіка,
через професійні й талано�
виті руки якого пройшли
сотні хворих � жителів
нашого міста та району �
яким було повернуте найдо�
рожче: здоров'я. Морально�
го та чесного професіонала,
лікаря�хірурга вищої кате�
горії, якого було звільнено,
власне кажучи, лише за те,
що посмів захищати власну
честь і гідність. І коли
"знайшовся привід" для
звільнення, ні співробітни�
ки, ні боярчани, ні прихо�
жани церкви � ніхто не міг
не те що збагнути, а навіть
повірити у вирок, записаній
в трудовій книжці � наказ по
Центральній районній
лікарні Києво�Святошинсь�
кого району №26 від
03.04.2007р. за підпи�
сом головного лікаря
ЦРЛ, Заслуженого ліка�
ря України В.В.Крав�
ченка: "Звільнити з займа�
ної посади 03.04.2007 р.
за систематичне невико�
нання працівником без
поважних причин обов'яз�
ків, покладених на нього
ст.40 п.3 КЗпП України...
Підстава: розірвання тру�
дової угоди з ініціативи
власника."

Це � відправна точка
нашої розповіді. Якби
нашими співрозмовни�
ками були всі, хто добре
знає її головного героя,
то не статтю, а книгу
довелося б писати (про
що свідчать відгуки  та
листи�подяки прооперова�
них і сторінки "Книги від�
гуків", на яких є чимало
віршів!). Тому розповідати
про перебіг подій буде їх
головний учасник та... офі�
ційні документи.

Чутка про звільнення
В'ячеслава Костянтинови�
ча з роботи облетіла місто

просто миттєво. За один
вечір боярчани зібрали
більше 100 підписів (з
адресами та телефонами!)
під листом на захист свого
лікаря. Тому що � знають,
вірять, поважають... Лист
було відправлено до Адмі�
ністрації Президента Укра�
їни. А ще були листи до
інших інстанцій...

Потім � судові засідання,

листування, чекання... 
І нарешті � судові поста�

нови. Спочатку � апеляцій�
ного обласного суду від 12
жовтня 2007 року, потім �
Верховного Суду України
від 6 лютого 2008 року. Це �
перемога! Тому що суть цих
рішень: дисциплінарне стя�
гнення незаконне, а відтак

� на роботі й посаді понови�
ти, середній заробіток за
час вимушеного прогулу з
03 квітня 2007 року по 12
жовтня 2007 року в сумі
10.569.46 грн. повернути,
моральну шкоду в сумі 500
грн. відшкодувати. 

Зараз за вікном � кінець
лютого 2008, та В'ячеслав
Костянтинович Матвійчук
все ще не може зайти до

операційної...   

Є привід 
пригадати...

На журнальному сто�
лику переді мною � тов�
стелезна тека з папера�
ми. В ній � листування з
прокуратурою, ксероко�
пії судових рішень, вико�
навчих листів, апеляцій�
них скарг тощо. Та най�
цікавішими, на наш
погляд, є... заяви В'яче�
слава Костянтиновича
про поновлення його на
роботі. Після "шапки" �
два великі абзаци з
детальним нагадуванням
про обставини звільнен�
ня і підстави щодо напи�

сання заяви. В кінці � дата:
18.02; 21.02; 25.02.2008р.
А перед датами � три пунк�
ти, які також вважаємо за
потрібне навести дослівно:

Прошу:
1. Виконати рішення апеля�

ційного суду та ухвалу
Верховного Суду України.

2. Внести в трудову книж�
ку записи у відповідності
з чинним законодавс�
твом

3. Ознайомити мене з нака�
зом про поновлення мене
на роботі в посаді зав.
хірургічним відділенням
та записами, зробленими
в трудовій книжці.
Невже працівник пови�

нен просити, щоб його
начальник виконував свої
посадові обов'язки??? Чи
про них нічого не сказано в
тому ж таки КЗОТі та інших
правових документах? Як на
мене, це, м'яко кажучи,
дивно... 

Але продовжимо прига�
дувати... Чим же займався
після звільнення "опаль�
ний" хірург? Тим, чим і до
звільнення � лікував. А ще �
вчився. Запис в трудовій
книжці: "26.06.2007 р.
Інститут онкології АМНУ.
Прийняти на посаду лікаря�
онколога..." 

� Після звільнення я
працював у Василькові
ургентним хірургом. Закін�
чив курси та отримав серти�
фікат лікаря�онколога, �
розповідає В'ячеслав
Костянтинович і тягнеться
до іншої теки. � Після рішен�
ня апеляційного суду звіль�
нився... Сьогодні вийшов на
роботу..." 

Є привід замислитися...

І ось � 27 лютого: перший
робочий день після незакон�
ного звільнення. Точніше �
день, який мав би стати пер�
шим робочим після майже
річної боротьби. Мав би, але
не став... Ось як про це роз�
повідає сам В'ячеслав Мат�
війчук:

� Зав. відділом кадрів
повідомила, що цього дня я
маю вийти на роботу. Я
прийшов... А наказ про
поновлення не підписаний...
І головного лікаря на місці
нема... Залишив докумен�
ти... Завтра піду знову... 

А закінчення � несподіва�
не. "Та то нічого � говорить
пан В'ячеслав, � цей день
марним не вважаю. Бо зай�
шов я до рідних стін, поди�
вився в очі людям, які мене
підтримали (шкода, що не всі
з них і тепер працюють у від�
діленні...), подихав "хірур�
гічним" повітрям (аромат
медикаментів той же, а
психологічний "запашок"
вже інший...). Завтра знову

піду..."
Звичайно, багато чого в

нашій розповіді залишилося
"поза кадром"... Зокрема,
було б цікаво почути й інших
свідків та безпосередніх учас�
ників цієї трагедії. Споді�
ваємося, що своїми думками
на сторінках газети поді�
литься і головний лікар ЦРЛ
� пан В.В.Кравченко... 

А поки що � хворі чека�
ють. Так само, як чекають
на відповіді деякі поки що
"відкриті" питання, зокрема:

� Пропозиція поверта�
тися рядовим хірургом чи
виконання постанови Вер�
ховного Суду України?

� Максимальна відда�
ність улюбленій справі чи
марнування часу на судові
тяганини і постійна знерво�
ваність як результат цьку�
вання?

� Відкрита істинна
демократія чи деспотично�
одноголосий "одобрямс"?

� І, нарешті, найго�
ловніше: закон чи "принци�
повість" амбіцій? 

Замість епілогу

Мабуть, ви помітили, що
в цій статті не названо кон�
кретну причину звільнення
хірурга Матвійчука з роботи.
Це � не упущення редакції чи
автора статті. Справа в тому,
що, за словами В'ячеслава
Костянтиновича, цієї причи�
ни навіть зав. ЦРЛ, чий під�
пис стоїть під наказом про
звільнення, назвати в суді...
не зміг! Дивина та й годі...

Прощаючись, господар
міцно тисне мою руку і пиль�
но дивиться в очі. А в його
власних очах я бачу стра�
шенну втому і величезну
надію.

Щодо втоми � коментарі
зайві. А щодо надії... Ні, це
не надія на те, що ця історія
закінчиться (вибачте за
штамп) торжеством спра�
ведливості � в цьому В'яче�
слав Матвійчук ніскільки не
сумнівається. В його очах �
надія вищого ґатунку, яку
дають лише надійні "тили". 

Які? На стіні вітальні �
сертифікати, що свідчать
про досягнення його сина,
який зараз навчається в
Київському медичному, про�
довжуючи справу свого бать�
ка. В сімейному фотоальбо�
мі � ледь чи не на кожній сто�
рінці! � донька�юрист. На
кухні, під пильним наглядом
величезного пухнастого
кота, чаклує над чимось
смачненьким любляча дру�
жина, а вірний пес "вріс" в
килимок біля дверей. Так,
життя продовжується. Та це
вже � інша історія...

Григорій Уважний,
27 лютого 2008 року. 

м. Боярка.

Ця розповідь � про долю одного з боярчан. Нашого земляка. Та, на відміну від подібних

матеріалів, причиною цікавості нашої газети стало не героїчне минуле, не талант чи

ювілейна дата. Приводом до написання цієї статті став випадок, від якого, на жаль,

не застрахований ніхто: звільнення працівника з роботи. Як з'ясував Верховний Суд

України � звільнення незаконне. 

І ось я вже відкриваю двері одного з під'їздів багатоповерхівки "Корчагінець" і натис�

каю кнопку ліфта. Тому що є привід...

Наша довідка: В'ячеслав Костянтинович Матвійчук в 1983 році закінчив

Київський медінститут. Потім � інтернатура в Броварах. Вчився в аспірантурі, здав

кандмінімуми, але дисертація так і залишилася "в столі" � робота виявилася важливі�

шою за наукові звання, на які часу просто не залишалося... В Боярці � з 1984 року; в ЦРЛ

� з 1985 (лікар�хірург); зав. хірургічним відділенням � з 1 лютого 1997 року. Лікар вищої

категорії, за плечима якого � близько 20 тисяч (!) операцій різних видів. Сотні вдячних

пацієнтів та заслужений авторитет провідних столичних колег і співробітників...
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КОЛИ І КОМУ ЗАКОН � НЕ ЗАКОН?



Культура

А починати, мабуть, пот�
рібно з… 1995 року. Адже
саме тоді, з презентації пер�
шої книги поета�дисидента
Івана Коваленка "Недоко�
шений луг" подібні творчі
зустрічі стали доброю тра�
дицією Боярського краєз�
навчого. Як і те, що будь�
яка зустріч � будь то презен�
тація книги, виставка кар�
тин чи скульптур � перетво�
рюється на міні�концерт,
який плавно переходить у
дружню розмову людей,
душі яких настроєні на
спільну хвилю…

Втім, ми дещо відхили�
лися від теми. І до цієї
зустрічі нас повертає…
оперне мистецтво. Це
Андрій Сигиденко � артист
Національної опери і давній
(більше 20 років!) друг
пана Олександра � заволодів
увагою гостей. То хто ж він

такий � "винуватець" цього
свята, до якого промовля�
ють і слова, і віолончелі, і
пісні? Людина, про яку
набагато більше скаже міц�
ний потиск руки і захопле�
ний погляд… Втім, ми, зда�
ється, ще не знайомі?

Мабуть, саме це поєд�
нання таланту мистецького
і педагогічного є головною
особливістю творчості пана
Олександра. Адже його
полотна ненав'язливо вихо�
вують не лише дітлахів, а й
душі дорослі,  які прагнуть
подальшого, нескінченного
вдосконалення. Зокрема,
акварелі Олександра захо�
плюють відчуттям краси
природи і високою майстер�
ністю виконання. Їм прита�
манне тонке проникнення у
стан природи, співзвучне
настрою людини. 

Що ж до всього творчого
доробку Олександра Жуко�
ва як витонченого майстра
станкового живопису, то він
відзначається тематичною і
жанровою різноманітністю:
від монументальних баталь�
них полотен, сповнених
глибокого сенсу, до камер�

них творів, які вражають
гармонійним поєднанням
кольорів та радісним сприй�
няттям світу. Особливо вра�
жають марини, пейзажі та
натюрморти. Адже вони не
прозаїчні � в них є настрій: і
радість, і ніжність, і триво�
га, і хвилювання. Це саме
те мистецтво, яке відкриває
душу художника та його
народу, піднімає рівень вза�
ємної довіри через особи�
стісні контакти кожного з
тих, кому небайдужий світ
кольору і мрії, всесвіт твор�
чості та натхнення.

Поки три Володимира
(Вишняк, Бубир та
Цепляєв) відкривають
гостям мистецькі таємниці
свого колеги, а директор
музею Любов Кравченко
пускає по колу книгу�пода�
рунок, мій погляд зупи�
няється на іншій книзі �
книзі відгуків. Перші запи�
си вже прикрасили її сторін�
ки. Та чомусь в очі впадає
один короткий: "Восхищен!
Преклонен! Радостен! Чудо,
стремящееся к бесконечно�
сти!" І підпис: Степан Дем�
ченко…

34 картини Олександра
Жукова подарували того
часу гостям можливість
піднятися над сірою буден�
ністю і доторкнутися сер�
цем до життєдайної таїни
таланту. "Зима у горах" і 
"Судак", "Христос у Понтія
Пілата" і "Непристойна
пропозиція", "Англійський
десант" і "Помираюче
кохання", "Діти на морі" і
"Морозний вечір"… Це �
назви полотен. Тепло,

радість і краса… Це те, за
що хочеться щиро подяку�
вати панові Олександрові…
Я стою перед цими полот�
нами, на яких застигли
миттєвості Життя. Та ні,
мабуть, сама вічність зав�
мерла в цьому нестримному
злеті таланту і русі пензля,
в якому, окрилюючись,
розкривається душа...

Радислав Кокодзей
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І В РУСІ ПЕНЗЛЯ 
РОЗКРИВАЄТЬСЯ ДУША...

Наша довідка:
Олександр Вікторович

Жуков � професійний

художник, майстер у різ�

них жанрах образотворчо�

го мистецтва.

Народився в 1967 році в

с.Громівка Новотроїцького

району Херсонської області

в сім'ї художника, тож з

дитинства захоплювався

живописом.

У 1992 році закінчив від�

ділення живопису Кримсь�

кого художнього училища

ім.Самокіша в м.Сімферо�

полі.

З 1993 по 2000 роки

щорічно проходили вистав�

ки його робіт в Новотроїць�

кому міському культурно�

му центрі. В 1996  році від�

булася персональна вистав�

ка робіт художника в Хер�

сонській бібліотеці ім.

О.Гончара, яку відкривав

Микола Маричевський.

З 2001 року Олександр

живе і працює в Києво�Свя�

тошинському районі, є

активним учасником куль�

т у р н о � м и с т е ц ь к о г о

життя с. Гореничі. Крім

того, приймав участь у

мистецькій виставці "Кле�

нові журавлі" та численних

виставках,  організованих

фондом "Ренесанс".

Виявляючи свій неабия�

кий талант педагога, у

2006 році при Гореницькій

сільській раді Олександр

Вікторович відкриває сту�

дію образотворчого

мистецтва, де навчає

живопису школярів. Свій

дар від Бога, захоплення

улюбленою справою худож�

ник передає своїм вихован�

цям, які показують надзви�

чайний хист в своїх

мистецьких роботах,

виконуючи  їх з професій�

ною майстерністю.

Що може бути найкращим подарунком до свята? Що

може змусити засяяти сонячним усміхом буденність

й подарувати відчуття щастя? Що є найбільшою таї�

ною й найбільшою радістю? Звичайно ж � таємниця

таланту, через яку промовляє до нас душа Митця.

Саме про це � наша розповідь. Приводом для неї стала

персональна виставка художника Олександра Жуко�

ва, яка нещодавно приймала гостей в картинній гале�

реї Боярського краєзнавчого музею...

Спорт

ПРОТИСТОЯННЯ ДВОХ ВЛАД... 

НА ФУТБОЛЬНОМУ ПОЛІ!
Саме це відбулося якраз 23 лютого � на День

захисника Вітчизни � в традиційному "фут�
больному центрі" нашого рідного міста � спор�
тивній залі Києво�Святошинської районної

класичної гімназії. Хоча офіційна назва цього
захоплюючого спортивного дійства � "Фінал
кубку на першість Київської області з футза�
лу серед команд працівників міськвиконкомів

та районних державних адміністрацій". За
тим, наскільки вправні наші урядовці на спор�
тивному майданчику, спостерігав ваш корес�
пондент.

Того дня силами міряли�
ся чотири футбольні коман�
ди: обласної федерації фут�
болу, Рокитнянської район�
ної державної адміністрації,
Фастівської районної дер�
жавної адміністрації та
команда Києво�Свято�
шинської обласної держад�
міністрації. 

Учасники Першості
шикуються. Звучать віталь�
ні слова Голови Києво�Свя�
тошинської райдержадміні�
страції Миколи Пашинсь�
кого, Боярського міського

голови Тараса Добрівського,
голови спортивного товари�
ства "Спартак" Миколи
Жирного, голови Київської
обласної федерації футболу
Олександра Тютюна...
Вихованці Боярської місь�
кої дитячої школи мистецтв
(директор � Антоніна Кал�
микова) вітають гостей
короваєм... Аж раптом
запальний гопак увірвався
до зали, налаштовуючи
команди на серйозну
боротьбу... Звучить свисток
арбітра, сповіщаючи про

початок змагання...
Перші два матчі були

зіграні на одному подиху.
Рахунок виявив претенден�
тів на "золото" та "срібло"
цього турніру: команда
Київської обласної держад�
міністрації зіграла з Фастів�
ською РДА з рахунком 4:2,
Київської обласної федера�
ції футболу з командою
Рокитнянської РДА � 4:1.

Поки команди перево�
дять подих та вносять остан�
ні корективи до тактики гри
в найвідповідальнішому

матчі, чарівний вальс зву�
чить у залі, і стрункі дитячі
постаті легкими метелика�
ми кружляють на площадці.
А я... обходжу гостей з дик�
тофоном в руці. Адже вже є
про що поговорити. І мої
співрозмовники охоче
діляться своїми думками з
приводу побаченого. 

Перший заступник голо�
ви Київської обласної дер�
жавної адміністрації та
капітан команди Віктор
Вакараш: "Сьогодні тут
зустрілися надзвичайно

сильні команди � найкращі з
усієї області. Та ми, звичай�
но ж, сподіваємося на пере�
могу. Це � важливо. Та
головним є інше: щоб люди�
на мала гарне здоров'я, гар�
ний настрій, наснагу, що
стане запорукою гарного
виконання нею своїх
обов'язків по роботі. Тому й
граємо: щоб завжди бути
молодими, цілеспрямовани�
ми, рішучими".

Вадим Дайбов � гене�
ральний секретар Київсько�
го обласного відділення 

Продовження на стор. 12



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

� затишний зал для проведення банкетів, святкування 
весіль та інших подій.

� зал для гри в більярд.
Вишукана кухня та привітний персонал задовольнять

бажання найвимогливіших відвідувачів.
ЛЛЛЛ аааа сссс кккк аааа вввв оооо     пппп рррр оооо сссс ииии мммм оооо !!!!

Наша адреса: м. Боярка, вуНаша адреса: м. Боярка, вул. Мол. Молодіжна, 77лодіжна, 77

КАФЕ "НАТАЛІ"
пропонує:

Боярська міська рада ого�
лошує конкурс на звання
"Кращий двірник �2007 року".

Інформацію про канди�
датури учасників конкурсу
просимо надсилати до редак�
ції газети "Боярка�Інформ".

Переможців конкурсу
буде нагороджено.

Міськвиконком

ОООО гггг оооо лллл оооо шшшш ееее нннн нннн яяяя

Боярський Будинок кульБоярський Будинок культуритури

(Народний Дім)(Народний Дім)

Запрошує на "Масляну в Будаївку"

У програмі свята:У програмі свята:

концерт, ігри, частування млинцями та солодощами.

Гуляння відбудуться 2 березня 2008 р. Початок в 13.00 год.

Адреса: м. Боярка, вул. Шевченка, 82

За підтримки Боярської міської ради

та ГО "Міська громада "Боярчани"
ШАНОВНІ
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Шановні землекористувачі!

У зв'язку з проведенням індексації грошової оцінки землі,

Боярський міськвиконком просить отримати довідку про грошо�

ву оцінку земельної ділянки, що потрібна для перерахунку опла�

ти за землю. Підставою для надання грошової оцінки є:

� копія свідоцтва заявника (юридична або фізична особа);

� копія документа, який надає підставу для користування

землею;

� лист на ім'я міського голови про надання довідки.

Для отримання довідки звертатися до кабінету 

№10  міськвиконкому.

Міськвиконком

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ

організацій та установ, бізнес структур м.Боярка!

Комунальне підприємство "Інформаційне агентство "Боярка�

Інформ" спільно  з ТОВ "Максимум�НЕТ" розробляють офіцій�

ний 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 викон�

кому та Боярської міської ради.

За довідками звертатись за телефонами: 

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

центрального олімпійського
комітету: "Футбол � це олім�
пійський вид спорту. Якщо
керівники грають, то
повинні всі грати, підніма�
тися на вершину нашого
Олімпу. І це дуже важливо.
Є на кого рівнятися. Коман�
ди добре підготовлені, та це
й не дивно: вони і працюють
разом, і спортом займають�
ся разом. Тепер черга за
наступним кроком. Виходя�
чи з того, що Міжнародний
олімпійський комітет прий�
няв рішення про проведен�
ня олімпійських ігор серед
дорослих, зрозуміло, що
будуть проводитися і юнаць�
кі олімпійські ігри. Мабуть,
вже наступного року ми це
будемо робити � готуватися
до Міжнародних юнацьких
олімпійських ігор, які орієн�

товно будуть проходити у
2010 році. Не тільки з фут�
болу � з усіх видів спорту.
Що ж до розвитку спорту на
селі, то ситуація різна: в
деяких районах він розви�
вається, в деяких знахо�
диться в стадії очікування. І
райдержадміністраціям, і
управлінням, і відділам з
питань фізичної культури та
спорту треба ще добре
попрацювати в цьому
напрямку. Адже дуже бага�
то залежить саме від керів�
ників. Будуть сприяти (в
тому числі й фінансово) 
� буде розвиток. Адже на
одному ентузіазмі далеко не
заїдеш..." 

І ось � найголовніша гра
турніру. Який фінал! При�
страсті розгораються. М'яч
блискавкою літає над пло�

щадкою, а глядачі не пере�
стають дивуватися, вражені
майстерністю своїх куми�
рів... А хвилини матчу
стрімко добігають кінця. За
останні 5 хвилин матчу
команда КОДА навіть не
змінювала основного скла�
ду! За 28 секунд до свистка
арбітра Сергій Романи шин
вбиває "останній цвях"! 2:0!
Звучить свисток арбітра і
просто тоне в хвилі овацій.
Є переможець! Є чемпіон
області � команда Київської
обласної держадміністрації!

Матч за "бронзу" прохо�
дить більш спокійно. З
рахунком 4:1 в ньому пере�
могла команда Рокитнян�
щини...

Далі � простіше: нагород�
ження. Призи команді та
іменні. Наприклад, найкра�
щим воротарям вручають на
згадку про цей історичний
матч книгу Олега Макарова
� легендарного воротаря
київського "Динамо" з 16�
річним стажем � "Вратарь".
Звучать імена кращих грав�
ців, сяє золото нагород та
щирі посмішки, тихо шур�
хотять пам'ятні дипломи... 
І вже немає суперників � є
лише однодумці�ентузіасти.
Які розуміють навіть паузи
в заключному слові началь�
ника обласного управління
з питань фізичної культури і
спорту Івана Опанасовича
Куроченка, зверненому до
них: 

� Шановні друзі! От і
закінчилися ці такі хви�
люючі змагання з футболу.
Я думаю, що кожний із вас,
можливо, переміг себе на
деякому етапі, але це пере�
мога наша спільна. Я
думаю, що в кожного із вас,
хто сьогодні приймав
участь у цьому турнірі,
багато емоцій. Ми чекаємо,
що кожен із вас своїм впли�
вом, своєю роботою на
своєму робочому місці,
своїм відношенням буде
сприяти подальшому
розвиткові фізичної культу�
ри та спорту і здорового
способу життя. Я хочу
побажати вам всім успіху.
Щоб ми сформували нор�
мальну футбольну команду
для республіканських зма�
гань серед державних служ�

бовців і у серпні потрапили
до першої трійки цих зма�
гань. Не зупиняйтеся, про�
довжуйте тренування. 
І � вперед до перемоги!

Коментарі, як то
кажуть, зайві... А вітання �
доречні! А що будете роби�
ти, наші шановні читачі?
Особисто я � з нетерпінням
чекати наступних матчів,
шлях до яких такий прос�
тий: від любові до народної
гри, від здорового способу
життя � до самовдоскона�
лення, яке не знає меж....  

Радислав Кокодзей

До уваги любителів
футболу!

2 березня об 11.00 стартує
розіграш кубку міста з міні�
футболу, присвячений святу
Маслениці. 

До участі запрошуються
команди, які цього року пред�
ставлятимуть наше місто на
Києво�Святошинському чем�
піонаті з футболу, а саме:
ФК "Боярка", ФК "Фанат",

ФК "Комуна", ФК "Динамо",
ФК "Україна", ФК "Стара

Боярка", ФК "Арсенал"

Початок на стор. 11
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