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15 березня  2008 року

Боярська міська рада та виконавчий комітет щиро вітають ювілярів
Спілки ветеранів м. Боярка: Миронченка Олексія Андрійовича та Петри�
ченко Катерину Андріївну; начальника військово�облікового столу Бояр�
ської міської ради Стороженка Анатолія Федоровича з Днем народження!

Від усієї душі бажаємо Вам здійснення усіх життєвих планів, надій і
мрій! Нехай кожен день Вашого життя буде світлим і сонячним, дарує
радість творчого натхнення, приємні несподіванки і душевний комфорт!

Бажаємо Вам щастя й вдачі, міцного здоров'я, здійснення всіх мрій та
бажань. Хай у Ваших оселях завжди панують мир, злагода і добробут.

На початку березня у спортивній залі Києво�Святошинсь�
кої районної класичної гімназії відбулося дійсно грандіозна
для Боярки та й всього Києво�Святошинського району подія �
змагання Європейської юнацької баскетбольної ліги (EYBL)
серед юнаків (1993 р.н.).

На баскетбольний святковий турнір до Боярки завітали БК
"Авангард�Баскет" (Київ), БК "Київ", БК "Азовмаш" (Маріу�
поль), а також команди Литви, Латвії і Росії...

Під час урочистого відкриття 7 березня їх вітали міський
голова Боярки Тарас Добрівський та його заступник Валерій
Шульга. Серед шановних гостей � президент федерації баскет�
болу України, президент  БК "Київ" Олександр Волков.

Читайте на стор. 10

16 березня � Ваше професійне свято. Прийміть щирі слова вдячно�
сті за Вашу самовіддану працю на благо соціально�економічного
розвитку міста Боярка. 

Від усього серця бажаю Вам міцного здоров’я, наснаги, витримки,
оптимізму. Хай ніколи вас не покидає віра, надія, любов! Нехай
Ваша професійність та досвід, творче ставлення до виконання своїх
обов’язків сприяють розбудові рідного міста. 

Міський голова Т.Г. Добрівський

ВІТАЄМО З 

ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ ЖИТЛОВО&

КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА!
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10 березня Києво�Святошинський центр соціально�психо�
логічної реабілітації населення відвідала делегація організа�
ції FOCCUS (Друзі Чорнобильських центрів в Сполучених
Штатах) на чолі із її Президентом Нормою Берковіц.  З
роботою Центру також ознайомились нові члени цієї органі�
зації Девід Атлей та Галина Траверса.   

Делегацію привітав заступник Боярського міського голо�
ви Валерій Шульга, який підкреслив, що місцева влада дуже
цінує увагу заокеанських друзів до проблем місцевої громади.
Американські друзі дізналися про нові робочі здобутки
психологів, соціальних педагогів, соціальних робітників та
роботою інформаційно�аналітичної служби Центру.
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9 березня біля пам'ятника Т.Г. Шевченку пройшов мітинг
з нагоди 194 річниці від дня народження поета. Всі присутні
уважно слухали виступи заступника міського голови  В.В.
Шульги та голови "Жіночої Громади" А.М. Лахтадир, які
звернули увагу на єднання нації через Шевченківське слово,
яке є величезною скарбницею нашого народу.

Далі всі бажаючі були запрошені директором Боярського
будинку культури І.А. Сєчковою до зали, де відбулися літера�
турні читання, присвячені пам'яті Великого Кобзаря.

Саме 9 березня у далекому 1814�ому народився хлопчик
Тарас, який через усе своє життя проніс палку любов до рід�
ної неньки�України.
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7 березня в актовій залі Києво�Святошинського районно�
го Центру творчості молоді "Оберіг" відбувся святковий
концерт, присвячений Міжнародному жіночому дню 
8 Березня.

Серед запрошених були представники Києво�Святошинсь�
кої РДА та Боярської міської ради, Києво�Святошинського
районного відділу культури,  представники навчальних
закладів м. Боярки, жінки�ветерани Великої Вітчизняної
війни та ветерани праці,  матері багатодітних сімей, керівни�
ки підприємств різних форм власності, представники гро�
мадських організацій "Ковчег" та "Молодіжний парламент
Боярки", батьківська громада ЦТМ " Оберіг".

Читайте на стор. 4
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Апаратна нарада

Читачі, мабуть, звернули увагу, що практично на всіх апаратних
нарадах Боярський міський голова Т.Г. Добрівський піднімає питання
чистоти в місті. Настала весна… І не лише за календарем, а й за вік%
ном. З'явилися не лише проліски в наших лісах і паркових зонах, а й
"подснежники" % минулорічне сміття. За давньою християнською
традицією до свята Великодня  подвір'я кожного господаря повинно
сяяти чистотою.

Чистим і охайним має бути і наше місто. До цього закликає усіх
мешканців Боярки, усіх працівників комунальних служб, усіх керів%

ників установ і організацій, підприємців міський голова і Боярська
міська рада.

Нагадаємо, що 22 та 29 березня, а також, 5, 12, 19 квітня 2008 р.
у Боярці будуть організовані суботники з благоустрою та впорядкуван%
ня територій.

Нижче редакція "БІ" пропонує ознайомитись із "Програмою благоу%
строю, впорядкування, утримання та ремонту вуличних мереж і
дорожнього господарства м. Боярка на 2008 % 2011 роки", затвердже%
ною XXVI сесією Боярської міської ради V скликання 24 січня 2008 р.

Протокол апаратної наради у міського голови від 11.03.2008 р.

Керуюча справами      З.М. Гапоненко

Кому доручення Зміст  доручення Термін виконання

Тахтарбаєв А.К.

Організація та проведення суботників; залучити всі

комунальні служби, підприємства, організації, жителів

міста ; День комунальника

22, 29.03.08

05,12,19.04.08

14.03.08

Гладкий Р.В.

Провести нараду з підприємцями про участь в благоустрої

міста; надати інформацію про виконання договорів про

співпрацю та соціально*економічний розвиток

до 20.03.08 

до 01.04.08

Шульга  В.В.
Провести нараду з керівниками громадських організацій

про участь в благоустрої міста; 
до 20.03.08

Тахтарбаєв А.К., Балуєва О.М. Проведення тендеру на асфальтування доріг

Сєрбан В.В.
Надати інф*цію про прийняття на баланс будинку по

вул.Чернишевського, 61

Заступники міського голови
Виконання плану соціально*економічного розвитку міста

на 2008 рік

Гапоненко З.М.
Підготувати розпорядження про  участь працівників

виконкому в благоустрої міста

Гладкий Р.В.
Шульга В.В.
Тахтарбаєв А.К.
Ключник В.М.
Балуєва О.М.
Петруха О.А.
Заключенко Н.М.
Мельничук В.В.

Каченюк Т.В.
Сидорук Є.С.
Гринько Л.Б.
Антипенко І.М.
Заітов І.М.
Созонович М.В.
Бібік О.М.
Слюсар Л.І.

Царюк Н.С.
Стороженко А.Ф.
Безсмертна О.С.
Дідушко О.П.

Присутні:

Цушко І.І. * "Боярка*Інформ"

Запрошені:

ПРОГРАМА

БЛАГОУСТРОЮ, ВПОРЯДКУВАННЯ, УТРИМАННЯ ТА РЕМОНТУ ВУЛИЧНИХ МЕРЕЖ 

І ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА м. БОЯРКА

НА 2008/2011 РОКИ (Витяг)
Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

"Програма благоустрою, впорядкування, утримання та ремонту вуличних мереж і

дорожнього господарства м. Боярка на 2008*2011 роки" спрямована на реалізацію

державної політики щодо підвищення якості життя населення м. Боярка, яка є однією

з пріоритетних завдань, вирішення якої необхідно для збереження здоров'я, поліпшен*

ня умов життєдіяльності та підвищення рівня життя населення.

Розроблення Програми обумовлено:

незадовільним екологічним станом на території міста, що пов'язано з потенційною

загрозою ускладнення санітарно*епідемічної ситуації в місті;

незадовільним технічним станом деяких ділянок доріг та недостатньою розвинені*

стю інфраструктури, що створює незручності в користуванні;

непривабливим виглядом територій, що створює негативне враження і, як наслі*

док, відштовхує потенційних інвесторів.

Розділ II

СУЧАСНИЙ САНІТАРНИЙ СТАН ТА СТАН БЛАГОУСТРОЮ МІСТА

У розробці Програми були використані матеріали підприємств житлово*комуналь*

ного господарства, районної санітарно*епідеміологічної станції та органанів місцевого

самоврядування.

Забруднення через недостатню ефективність роботи комунальних підприємств та

низьку культуру населення у сфері благоустрою сприяє погіршенню якості життя та

створює серйозну небезпеку для здоров'я самого населення внаслідок забруднення

поверхневих та глибинних вод, рекреаційних територій та територій сільськогосподар*

ського призначення. Це може призвести до високого рівня захворюваності населення,

збільшує ризик впливу на організм людини канцерогенних і мутагенних факторів.

Сучасний незадовільний санітарний стан показує, що проблеми в цій сфері не тільки не

знайшли свого вирішення, а й значно загострилися, особливо в останні роки.

Плановою санітарною очисткою в місті охоплено 100% житлових масивів та 60%

будівель приватного сектору. Частина населення проводить санітарну очистку терито*

рій самостійно. На жаль, непоодинокі випадки забруднення мешканцями будинків

прилеглих прибудинкових територій.Особливо це стосується мешканців вул Залізнич*

ної, прилеглої території ж/кооперативів "Корчагінець", "Маяк",  с\х технікуму та

інших. Окрім цього, сміттєскидання здійснюють підприємства і організації, які не

мають  територіальної приналежності.

Для утилізації побутового сміття, побутових та виробничих решток і відходів,

експлуатується 1 полігон ТПВ, який розташований на землях Тарасівської сільради.

Полігон ТПВ знаходиться на балансі Києво*Святошинського РайВУЖКГ, працює з

1990 року і утримується в задовільному стані.

Незважаючи на те, що РДА двічі в 2004 та 2005 роках розглядала питання будів*

ництва узаконених сміттєзвалищ в сільських населених пунктах району, дане питання

залишається не виконаним. Голови місцевих рад пояснюють таке порушення відсутні*

стю коштів на проектування та будівництво цих об'єктів.

Внаслідок цього, міські сміттєзвалища є джерелом постійного забруднення ґрунту

та спонукають громадян до утворення стихійних сміттєзвалищ на узбіччях доріг, лісо*

посадках, ярах та с/г землях.

Разом з цим, керівники підприємств різних форм власності та приватні особи не

забезпечують виконання Закону України "Про відходи на території ради", не забезпе*

чують організацію та проведення санітарної очистки згідно з чинним законодавством.

Неодноразові рейдові перевірки підтверджують, що на території міста постійно вия*

вляються десятки стихійних сміттєзвалищ невідомого походження та невідомого мор*

фологічного та хімічного складу. Це створює певну загрозу населенню і може стати

причиною виникнення епідемічних ускладнень та розповсюдження інфекційних хво*

роб. Перш за все, це стосується "старої" частини міста.

Сміттєзвалища є одним із забруднювачів рекреаційних та селитебних територій,

земель сільськогосподарського призначення і, як наслідок, джерел питного водопоста*

чання з поверхневих водойм і підземних водоносних горизонтів. Недостатня увага при*

діляється утриманню й експлуатації криниць громадського користування, їх своєчасно*

му очищенню й знезараженню.

У зв'язку з тим, що системи водопостачання населення міста в основному залежать

Міська програма
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від ґрунтових вод приповерхневого та глибинного залягання, то постає проблема їх охо*

рони від забруднення. У зв'язку з цим необхідно зробити ряд як організаційних, так і

технічних заходів, наведених у додатку.

Розділ III

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Метою Програми є покращення санітарного стану та благоустрою території міста,

покращення забезпечення населення послугами з саночистки та утилізації побутових

відходів, посилення відповідальності сміттєутворювачів за підтримання чистоти та

порядку на території міста, покращенню інфраструктури та зовнішнього вигляду тери*

торії міста.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити питання щодо попередження забруд*

нення відповідних територій та їх благоустрій за рахунок реалізації заходів з удоскона*

лення технологій збирання сміття, належного утримання та розвитку транспортної

інфраструктури, а також розвитку організації контролю, нормативно*правової бази з

питань санітарної очистки та належного утримання, економного і раціонального кори*

стування територіями, що стимулює їх економічну та соціальну привабливість.

Розділ IV

НАПРЯМИ ТА ЗАХОДИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

1. До  заходів  по благоустрою  територій  загального  користування

належать: впорядкування зон відпочинку, дитячих і спортивних майданчиків,

прибудинкових територій комунального житлового фонду, дитячих   закладів   осві*

ти, спортивних   шкіл   та   впорядкування   територій   закладів   охорони   здоров'я,

впорядкування   кладовищ,   місць   поховань,   братських   могил,   пам'ятників куль*

тури,   архітектури,    парків   і   скверів,   а   також   ліквідація   стихійних сміттєзва*

лищ. Ці заходи є обов'язковими для підтримання санітарного стану територій на

належному рівні.

2. До   заходів   з   облаштування   місць   загального   користування

належать: впорядкування вуличного освітлення місць загального користування,

облаштування  зупинок автотранспорту,  огорожі аварійно  небезпечних зон,

впорядкування ділянок рекламно*інформаційних щитів, банерів та бігбордів,

озеленення     та     впорядкування     зелених     насаджень     місць     загального

користування.  Ці заходи сприятимуть розбудові та покращенню вже існуючої інфра*

структури міста.

3. Впорядкування, утримання та ремонт вуличних мереж і дорожнього гос%

подарства.

Внутрішньоміська мережа доріг складається з доріг загального користування дов*

жиною 217 км, доріг загального користування міського підпорядкування з твердим

покриттям загальною довжиною 87 км та доріг з грунтовим покриттям  загальною дов*

жиною 130 км. Всі  дороги в місті Боярка утримуються за рахунок місцевого бюджету

та субвенцій з державного бюджету. Обсяг фінансування недостатній для належного

утримання доріг.

Так, в розрахунок щорічного утримання одного кілометру доріг по видах робіт

(без врахування інфляції), станом на 2007 рік необхідно в середньому:

розмітка 0,3 тис. грн. /км;

прибирання 3,9*4,0 тис. грн. /км;

покіс трави 3,6*3,9 тис. грн. /км;

обрізка дерев 4,1*4,2 тис. грн. /км;

зимове утримання 6,0 тис. грн. /км;

поточний ремонт 8,6*8,8 тис. грн. /км.

При загальній протяжності міських доріг довжиною 217 км  вартість   щорічD

ного   утримання   мінімально    повинна   складати 6.510 млн. грн. Крім цього,

необхідні кошти для інших обов'язкових видів робіт, а саме:

установка дорожньо*сигнальних та інформаційних знаків;

влаштування асфальтобетонного покриття на дорогах;

ремонт автопавільйонів;

встановлення пристроїв примусового зменшення швидкості тощо.

Необхідні додаткові витрати в розмірі 5,5*6 тис. грн./км. Таким чином, для  утри*

мання в належному стані 1 км автодороги в умовах м. Боярка необхідно до 30 тис. грн.

на рік. Проста арифметична дія підказує, що для утримання всієї мережі шляхів пот*

рібно (217 х 30 =) 6,510 млн. гривень.

Джерелом фінансування утримання і ремонту доріг місцевого значення являються

кошти місцевого бюджету та державної субвенці. За 2007 рік надійшло 821,6 тис. гри*

вень. Таким чином, недофінансування робіт по утриманню доріг в місті становить біль*

ше 5 млн. 688,4 тис. гривень по діючим цінам.

Причиною такого становища є недосконала законодавча система розподілу надхо*

джень за експлуатацію мережі доріг, Чорнобильська зона, недоотримання коштів через

пільги по дорожньому збору тощо. 

Виконання пунктів заходів Програми дозволить покращити умови утримання доріг

за рахунок співфінансування робіт з районного, обласного та субвенції з державного

бюджету. Вулиці Білогородську, Шевченка, Жовтневу слід передати на баланс Облав*

тодору, так як ці дороги фактично стали об'їзними (навколо м. Києва) для транзитно*

го автотранспорту.   

Слід вжити заходів по облаштуванню під'їздів та відстійних майданчиків для зупи*

нок автотранспорту, нанесення дорожньої розмітки, встановлення  (заміни) дорожніх

знаків та  інформаційно*вказівних  щитів.

Влаштування зовнішнього освітлення * є головною вимогою підвищення ступеня

безпеки та зручності користування мережею доріг міста територіальної приналежності.

Це є ознакою сучасної європейської держави.

Організація впорядкування та обрізки зелених насаджень вздовж доріг в межах

санітарних зон дорожнього полотна є необхідною складовою по утриманню мережі

доріг внутрішньоміського сполучення. Періодичність виконання цих робіт залежить від

стану зелених насаджень та їх віку.

Ліквідація стихійних сміттєзвалищ вздовж доріг в межах санітарних зон дорожньо*

го полотна є зоною відповідальності та компетенцією підприємства, що утримує доро*

ги, а контроль за підтриманням чистоти на узбіччях доріг * є компетенцією уповнова*

жених органів правопорядку.

4. Агітаційно%масова робота серед населення.

Необхідність інформування населення про заходи по проведенню саночистки

пояснюється прагненням до залучення населення до роботи по приведенню території,

на якій проживають мешканці, до належного санітарного стану. Заходи по інформу*

ванню населення поділяються на три частини: 1) Безпосередня інформаційно*роз'яс*

нювальна робота серед населення (здійснюється комунальними підприємствами та

органами місцевого самоврядування). 2) Інформаційно*роз'яснювальна робота через

засоби масової інформації (проводиться з метою більш широкого інформування насе*

лення про роботу з благоустрою та про її результати). 3) Проведення конкурсів на

звання "Територія найкращого благоустрою" та преміювання переможців, що є засо*

бом заохочення населення, колективів підприємств і організацій, органів місцевого

самоврядування до покращення санітарного стану, підвищення екологічної культури та

формування уявлення про чистоту, як норму існування.

5. Впорядкування та утримання джерел питного водопостачання загального

користування:

Влаштування альтернативних джерел питного водопостачання (бюветів, шахтних

колодязів, інших джерел) та санітарна очистка і утримання джерел та мереж питного

водопостачання (розвиток і будівництво мереж, санітарна очистка, контроль за якістю

питної води) є одним із оперативних діючих резервів забезпечення населення якісною

питною водою та однією з запорук здоров'я населення. Стосовно зовнішнього вигляду

та зручності користування постає питання належного благоустрою у відповідності до

вимог санітарного законодавства, містобудівного законодавства, не забуваючи про

естетичні вимоги, як чинник привабливості території для залучення інвесторів для її

розвитку.  Виділення  додаткового  фінансування  для  здійснення  заходів  по впоряд*

куванню і утриманню альтернативних джерел водопостачання дасть можливість зни*

зити ризики захворюваності населення, а також за рахунок сучасних архітектурних

форм прикрасити місця громадського користування.

6. Проведення весняних та осінніх місячників саночистки, благоустрою та

озеленення міста, які включають в себе п. 1*5 вищенаведених заходів, є спеціальною

частиною комплексної Програми благоустрою. Це об'єктивна необхідність сезонного

характеру, що сприятиме підтриманню належного санітарного стану територій до

початку та після закінчення зимового періоду.

Окремі заходи по роботі адміністративних комісій з питань благоустрою по накла*

данню стягнень і штрафів на порушників санітарного законодавства.

Цей пункт заходів покликаний здійснити контроль за виконанням норм чинного

законодавства у сфері впорядкування відносин між сміттєутворювачами та органами

місцевого самоврядування, що здійснюють свої повноваження відповідно до чинного

законодавства.

У зв'язку з вищенаведеним, відновили практику роботи адмінкомісї, які  наклада*

тимуть штрафи на порушників санітарних норм і правил, а стягнені кошти витрачати*

муться на прибирання територій.

Самоврядний контроль за станом санітарних норм і правил благоустрою здійсню*

ється інспекцією з благоустрою. Організаційно до інспекції з благоустрою входять

представники міськвиконкому, депутатів міськради, райсанепідемстанції, представни*

ки зацікавлених організацій і підприємств, ГО "Боярська варта".

Економічний механізм роботи полягає в розподілі стягнень від діяльності інспекції

з благоустрою за принципом відшкодування витрат на прибирання утвореного несанк*

ціонованого смітника плюс відшкодування на адміністративні та технічні витрати.

Особливістю роботи інспекції з благоустрою повинна стати тісна співпраця з насе*

ленням, яке буде своєчасно інформувати про факти несанкціонованого сміттескидан*

ня, власниками територій, органами влади та правоохоронними органами.
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Воістину небесна і земна,
Заквітчана і терном 

і барвінком,
Свята і грішна, рідна 
й чарівна, Повіки будь

"благословенна, жінко"!

З цих чудових слів розпо*
чався святковий концерт,
присвячений Міжнародному
жіночому дню 8 Березня.
Концерт відбувся  7 березня
в актовій залі Києво*Свято*
шинського районного Цент*
ру творчості молоді "Оберіг".
Організаторами концерту
були: Жіноча громада м.
Боярки (Лахтадир А.М.),
Боярська міська рада, Киє*
во*Святошинська районна
організація соціалістичної
партії України, голова
районного товариства у
справах захисту прав спо*
живачів Олександр Борець*
кий, пастир релігійної гро*
мади "Надія життя" Рости*
слав Шкіндер та представ*
ники Києво*Святошинської
районної організації БЮТ.

Свято стало живою спо*
віддю про жіночу долю,
уквітчану вітаннями та твор*

чими дарунками від талано*
витої, обдарованої молоді
К и є в о * С в я то ш и н с ь к о г о
районного ЦТМ "Оберіг".

Серед запрошених були
представники Києво*Свято*
шинської РДА та Боярської
міської ради, Києво*Свято*
шинського районного відділу
культури,  представники
навчальних закладів 
м. Боярки, жінки*ветерани
Великої Вітчизняної війни
та ветерани праці,  матері
багатодітних сімей, керівни*
ки підприємств різних форм
власності, представники
громадських організацій
"Ковчег" та "Молодіжний
парламент Боярки", батьків*
ська громада ЦТМ " Оберіг"
на чолі з її головою Іриною
Ругаль.

Зворушливими до сліз
були виступи вихованців
зразкової студії бального
танцю "Ритми", зразкової
студії естрадно*народного
співу "Перлина", молодшої
групи хореографічної студії
"Сонечко", зразкової театру*
студії "Світла хвиля" та
театральної студії  "Класік".

Радушно зустрічали глядачі
вітання від Наталки Горен*
ко, представниці старшого
покоління творчої еліти 
м. Боярки. Зі словами приві*
тання виступила голова
Жіночої громади Лахтадир
А.М. Вона наголосила: 
"Жінка * це сила, яка вічно
палає, надихає на творчість,
на звершення, яка готова до
самопожертви."

Найурочистішою і вра*
жаючою стала мить, коли
вихованці зразкової студії
бального танцю "Ритми" з
великими букетами різно*
кольорових троянд, вийшов*
ши з ведучою Надією Скако*
дуб, директором закладу та
членом Жіночої громади,
доземно схилили голови та

стали на коліна перед любо*
вью і добротою, перед муж*
ністю і ніжністю найвеличні*
шого творіння * жінкою.
Організаторами святкової
програми кожній присутній
в залі жінці були вручені тро*
янди та подарунки. Зі щири*
ми і теплими словами до

наших  прекрасних жінок
звернулися міський голова
Добрівський Т.Г. разом з

дружиною Вікторією, яка
стала членом Жіночої гро*
мади міста, О. Борецький,
Р. Шкіндер, В. Приймачен*
ко та представники Моло*
діжного парламенту. 

Концертна програма була
насиченою, різнобарвною,
чудовою, адже стільки любо*

ві, тепла й праці вклали 
в неї діти зі своїми керівни*
ками: Зарицькою О.М.,
Нурищенко О.М., Лебігою
Г.І., Мельник Т.О., та Іва*
щенко Т.В. Кожен виступ
учасників святкової програ*
ми вирізнявся високою про*
фесійністю, майстерністю,
творчим злетом.  Не змогли
втриматися від слів вдячно*
сті і самі присутні, настільки
вразила їх концертна про*
грама. Ще довго не відпус*
кали вдячні гості організато*
рів концерту, висловлюючи
слова щирого захоплення
талановитою  творчою учнів*
ською молоддю міста. Один
із шанувальників майстер*
ності творчої молоді, член
Жіночої громади М.М. Тка*
ченко присвятив всім вихо*
ванцям Центру вірш 
" Жінка від Бога".

Завершилось свято духов*
ності і добра традиційними
словами: " Ми любимо Вас"!  

Ксенія Бойко

ВОЗВЕЛИЧУЮЧИ ЖІНКУ…

"Ось і березень прийшов до
нас зі святом,

І приніс усім чудовий
гарний день,

Навкруги засяє посмішок
багато,

Розіллється море радісних
пісень!"

Цими поетичними рядка*
ми 8 Березня розпочався
святковий концерт у Боярсь*
кому будинку культури. Про*
ходив він під гаслом "Діти *
мамам". Естрадно*фоль*
клорна студія (керівник
Кучер В.В.) та літературно*
художня студія "Слово"
(керівник Сєчкова І.А.) під*
готували цікаву пісенно*по*
етичну програму, віршована
частина якої є авторським
надбанням ЛХС "Слово".

В залі * мами, бабусі,
сестрички… Кожної із них
торкаються рядки:

"8 Березня % це свято

всіх матусь і сестричок
наших любих, і бабусь…"

Линуть пісні, перепов*
нюючи щирою вдячністю
жіночі серця, і любов плине
між рядами, не залишаючи
байдужим нікого. Скільки
тепла, ласки, турботи відда*
но дітям їхніми рідними!
Кожна днина матері напов*
нена тривогою за свою дити*

ну. І в цей святковий день
діти вітають своїх матусь,
зичать їм всього найкращого
на такій нелегкій материнсь*
кій ниві.

Веселі очі, голоси, як
дзвіночки, щирі посмішки.
Що ще є кращим подарун*
ком для мами? Серця почи*
нають битися в унісон, і зал
заповнює прекрасна чудо*

дійна сила любові, стелеться
і розтікається, охоплюючи
всіх присутніх.

Хай Вам щастить, наші
мами, хай Ваші сльози
будуть лише від радості,
будьте благословенні!

"Нехай же стане
нашим мамам сил,

Щоб на руках своїх нести
в майбутнє

Своїх дітей, ніхто щоб не
спинив.

Матусина турбота %
незабутня!"

Методист Боярського БК
Дарія Сєчкова

СВЯТО ВЕСНИ

Події тижня
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"Масляна" * одне з дохрис*
тиянських свят, традиції
якого збереглися до наших
днів. Мабуть так веселилися
і раділи діти цьому святу і
сто, і тисячу років тому. У
цей день кожен міг досхочу
наїстися гарячих млинців і
гарно повеселитися, адже
далі * піст.

Весело і радісно було на
"Масляну" і в дитячому

садочку "Спадкоємець". Всі
вихованці дитячого садочку
вдосталь награлися у народ*
ні ігри, водили хороводи,
звертаючись до Сонця, про*
сили Землю скоріше просну*
тися, вітали перших пта*
шок.
"Благослови, мати, Весну

закликати,
Весну закликати % Зиму

проводжати!
Зимонька у візочку,

Веснонька в човничку!
Прийди Весна%красна

У синій хустинці!
Принеси, Весна%красна,

У скриньці гостинці!
Ягнятам % травицю,

Гусенятам % травицю,
Каченятам % ряску,
А малятам % ласку!

Звучали вірші Т.Г. Шев*
ченка, І. Франка, О. Пчіл*
ки, Т. Коломієць. Веселили*
ся малята в народних іграх:
"Заморозка", "Сміхота", "У
Гриця", "Хитра лисиця", де
гарно прослідковувалися
елементи етнопедагогіки та

міфології.
Цікаво були проведені

естафети: біг з завданням
наввипередки та біг врозтіч.

Феєричне дійство чекало
на дітей, коли у гості на свято
завітали: "Зима" (Царюк
В.П.), "Весна" (Семенець
О.Я.), Господиня (Журба
В.М.), Пан Коцький
(Омельчук Г.В.), "Лисичка"
(Красненська Н.В.).

Спритні, веселі, здорові
діти розкривають і розвива*
ють свої фізичні можливості
під керівництвом педагога,
фізичного інструктора Бон*
дар С.А. Вона будує свою
авторську програму на осно*
ві етнопедагогіки та приро*
довідповідності.

Вдало та красиво був підіб*
раний музично*фольклор*
ний матеріал музикальним
керівником Романюк Л.Л.

Завершилося святкове дій*
ство пригощанням усіх охочих
гарячими млинцями, що були
схожі на маленькі сонечка.

Організація таких свят в
садочку * неодмінна складо*
ва виховання дітей. Адже,
все те світле, яскраве,
добре, веселе надовго осяде і
збережеться в душах дітей і,
неодмінно, допоможе вихо*
вати в них чуйність, добро*
ту, ніжність, повагу до
народних традицій.

Методист ДНЗ "Спадкоємець" 
Вишневська Т.С.

"МАСЛЯНА" В ДИТЯЧОМУ 
САДОЧКУ "СПАДКОЄМЕЦЬ"

10 березня Києво*Свято*
шинський центр соціально*
психологічної реабілітації
населення відвідала делега*
ція організації FOCCUS 
(Друзі Чорнобильських цен*
трів в Сполучених Штатах)
на чолі із її Президентом
Нормою Берковіц.  З робо*
тою Центру також ознайо*
мились нові члени цієї орга*
нізації Девід Атлей та Галина
Траверса.   

Делегацію привітав
заступник Боярського місь*
кого голови Валерій Шуль*
га, який підкреслив, що міс*
цева влада дуже цінує увагу
заокеанських друзів до проб*
лем місцевої громади. 

Американські друзі дізна*
лися про нові робочі здобут*
ки  психологів, соціальних
педагогів, соціальних робіт*
ників та роботою інформа*
ційно*аналітичної служби
Центру. В ході зустрічі із
колективом було розглянуто
багато цікавих питань сто*
совно соціально*психологіч*
ної реабілітації населення,
що постраждало внаслідок
Чорнобильської катастрофи.
Співробітники центру торк*

нулися також  проблем,  без
яких не обходиться у будь*я*
кій діяльності. 

Президент  FOCCUS
Норма Берковіц задала без*
ліч питань стосовно специ*
фіки  роботи Центру.  Девід
Атлей та Галина Траверса
розповіли про свої плани
відвідати всі центри соціаль*
но*психологічної реабіліта*
ції (їх в Україні п'ять), щоб

мати можливість виробити
бачення стратегії подальшої
співпраці. Невимушене
щире спілкування дійсно
було розмовою друзів про

спільні здобутки, плани і
мрії.  

Американські гості відві*
дали також Київську обла*
сну дитячу лікарню.  З  робо*
тою цього провідного в об*
ласті медичного закладу їх
ознайомила заступник
головного лікаря Олена
Сеньковська. 

На фотографії * Галина
Траверса, директор Центру

Ксенія Самойленко, прези*
дент FOCCUS Норма Берко*
віц та Девід Атлей.

Олеся Ващенко

03 березня 2008 року в 
с. Білогородка виникла по*
жежа в  приватному  житло*
вому  будинку. В результаті
пожежі вогнем знищено
крівля по всій площі та
пошкоджено перекриття.
Причина пожежі встанов*
люється.  

05 березня 2008 року о
16 год. 48 хв.  в с. Лісне по
вул. Сонячна виникла поже*
жа в побутовому вагончику.
Вогнем повністю знищено
весь побутовий вагончик.
Ймовірна причина пожежі:
необережне поводження з
вогнем при спалюванні
трав'яного настилу.

06 березня 2008 року  о
12 год. 40 хв. виникла
пожежа в  дерев'яному
побутовому вагончику в 
с. Дмитрівка.  В результаті
пожежі знищено побутовий
вагончик. Ймовірна причи*
на пожежі: необережне
поводження з вогнем при
спалюванні трав'яного
настилу. 

9 березня 2008 року о 
07 год. 53 хв. в с. Білогородка
виникла пожежа в приватно*
му житловому будинку на дві
сім'ї. Внаслідок пожежі
пошкоджено ліжко, постільна
білизна, віконна рама, підві*
коння. Потерпілих немає.

Причина пожежі встанов*
люється.

9 березня 2008 року  о 
02 год. 27 хв. за адресою: 
м. Боярка, вул. Жуковсько*
го відбулося займання  лег*
кового автомобіля ВАЗ
2102. Вогнем  знищено
облицювання салону, елек*
тропроводка, панель прила*
дів, сидіння, а також
пошкоджено металевий
кузов, двигун, передню
гуму. Врятовано автомобіль
"Москвич", який знаходився
поруч. Причина пожежі
встановлюється.

Києво*Святошинське РУ
ГУ МНС України звертається

до громадян  * будьте обереж*
ними в поводжені з вогнем!
Пам'ятайте, що тільки суворо
дотримуючись Правил
пожежної безпеки, можна
уникнути пожежі та її наслід*
ків. Будьте уважні та обереж*
ні при користуванні побуто*
вими електричними прилада*
ми, не залишайте їх без
нагляду та не доручайте дітям
користуватися ними, дотри*
муйтеся порад та інструкцій
виробників. Не зловживайте
спиртними напоями.

Молодший інспектор 
11*ПДПЧ, м. Боярка 

Бондаренко Н.А.

АМЕРИКАНСЬКІ ДРУЗІ ВІДВІДАЛИ НАШ ЦЕНТР
СОЦІАЛЬНО�ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

ПОЖЕЖНО�РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА КИЄВО�
СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ ІНФОРМУЄ:



16 березня � День працівників житлово�комунального господарства
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Шевченківський тиждень

Хто не тримав в руках
Кобзаря? Певно той, хто ще
не вміє читати. І тужиш з
ним, і смієшся, і плачеш.
Ось така це цікава збірка
поезії нашого українського
поета, патріота, пророка
Тараса Григоровича Шев*
ченка.

9 березня біля пам'ятника
Т.Г. Шевченку пройшов
мітинг з нагоди 194 річниці
від дня народження поета.
Всі присутні уважно слухали
виступи заступника міського
голови  В.В. Шульги та голо*
ви "Жіночої Громади" А.М.
Лахтадир, які звернули увагу
на єднання нації через Шев*
ченківське слово, яке є вели*
чезною скарбницею нашого
народу.

Далі всі бажаючі були

запрошені директором Бояр*
ського будинку культури І.А.
Сєчковою до зали, де відбу*
лися літературні читання,
присвячені пам'яті Великого
Кобзаря.

Саме 9 березня у далеко*
му 1814*ому народився
хлопчик Тарас, який через
усе своє життя проніс палку
любов до рідної неньки*Ук*
раїни, свого народу, шаную*
чи рідну співучу мову, бача*
чи серед степів Аралу "…Як
у Дніпра веселочка воду
позичає".

На спілкування через пое*
зію Тараса Шевченка зібра*
лися діти і вчителі навчаль*
них закладів міста, а також
всі, кому хотілося долучити*
ся до поетичного слова.

"Шевченкіада*2008" запо*

чаткувала щорічне єднання
всіх небайдужих до рідної
землі, до рідного слова.

По*дружньому колу про*
ходить твір за твором, згур*
товуючи таких різних і вод*
ночас таких близьких по
духу людей.

І чується легка хода Шев*
ченкових дітей * поетичного
скарбу українського народу.
Ця хода торкається серця і
ледве стримуєш сльози, коли
дитячі вуста промовляють
вистраждані слова поета.

І нема вже тієї зали, а
кругом * степ широкий та
тонка тополя, та червона
калина, та похилені верби,
та ревучий Дніпро і веселі
села, і люди… Радість, туга і
любов! І, заплющивши очі,
наче пливеш у тому розма*
їтті звуків рідної мови, і
постають картини життя
Тарасової України, яку
любив, яку не покинув, не
зрадив, яку проніс у своєму
надірваному серці через усе
життя наш Великий Кобзар!

"І чужому научайтесь, й
свого не цурайтесь…". І
поспілкувались, і навчились
цього дня ті, хто приєднався
до кола шанувальників
Тараса Шевченка.

Свято проходило за під*
тримки міської ради як
захід, спрямований на
розвиток культури у нашій

Боярці. Учасники * керів*
ник хору "Співають ветера*
ни" Бібік А.Я., учні ЗОШ
№ 1, ЗОШ № 2, ЗОШ 
№ 5. Вихованці літератур*
но*художньої студії "Слово"
Боярського будинку культу*
ри отримали подяки від
міського голови Т.Г. Доб*
рівського та подарунки.

А Іванова Тетяна Стані*
славівна * художній керів*
ник Києво*Святошинського
районного будинку культури *
привітала  учасників свята
та передала нагороди від
К и є в о * С в я то ш и н с ь к о г о
Товариства "Просвіта" 
ім. Т.Г. Шевченка вихован*
цю ЛХС "Слово" Андрей*

ченку Івану * переможцю
К и є в о * С в я то ш и н с ь к о г о
конкурсу "Вічне слово Коб*
заря". Нагорода від Всеук*
раїнського Товариства
"Просвіта" ім. Т.Г. Шевчен*
ка була вручена і  директору
Боярського БК Сєчковій
Ірині Анатоліївні за вагомий
внесок у справу українсько*
го національного відрод*
ження та сприяння в
розвитку української куль*
тури і самовіддану працю на
теренах духовного зміцнен*
ня українського народу,
української культури.

Методист Боярського БК
Дарія Сєчкова

ВВІІЧЧННЕЕ  ССЛЛООВВОО  ККООББЗЗААРРЯЯ

КП "Ліфт*сервіс" заснова*
но в березні 2003 року. З пер*
ших днів роботи підприємство
очолив  Давиденко Валентин
Валерійович. Чисельність
колективу *  47 осіб. Це дос*
відчені, кваліфіковані праців*
ники, спеціалісти своєї спра*
ви. Більшість з них, як і сам
Валентин Валерійович,
перейшли працювати в госпо*
дарство з підприємства "Укр*
ліфт". Напередодні Дня пра*
цівників житлово*комуналь*
ного господарства ми спілкує*
мося з керівником КП "Ліфт*
сервіс" Давиденком Валенти*

ном Валерійовичем.
D Валентин ВалерійоD

вич, розкажіть, будьDлаD
ска, про роботу Вашого підD
приємства, умови праці,
здобутки.

* Головним завданням
нашого підприємства, впро*
довж усього періоду його існу*
вання, було і залишається
забезпечення надійної і безпе*
ребійної роботи ліфтів, задо*
волення зростаючих вимог
користувачів до "вертикаль*
ного" транспорту. Колекти*
вом "Ліфт*сервіс" здійснено
ряд  організаційно*технічних
заходів, спрямованих на
покращення якості  робіт з
обслуговування ліфтів,
покращення технічного стану
та естетичного вигляду ліфто*
вих кабін. Ремонт та належне
технічне обслуговування "ста*
рих" ліфтів дозволило покра*
щити якість їх роботи та
подовжити терміни  експлуа*
тації. Але неможливо  точно
сказати скільки часу вони іще
прослужать, тому, що вічного
немає нічого, і навіть при
постійних ремонтах краще
працювати він, звісно, не
буде. Адже ліфтом люди кори*

стуються постійно, і, дуже
часто не за правилами експлу*
атації.

D В № 3 "БІ" ми писали
про те, що в передноворічні
дні було понівечено велику
кількість ліфтів в житлових
будинках. Сьогодні станоD
вище покращилось?

* Так, в ті дні велика кіль*
кість деталей була викрадена
з ліфтів. За сприяння Бояр*
ського міського голови та
депутатського корпусу міськ*
ради нашому господарству
були перераховані додаткові
кошти, які ми спрямували на
закупівлю деталей до ліфтів.
Основна кількість ліфтів, що
не працювали внаслідок
актів вандалізму, відновлена.
Але такі причини, як перепад
напруги та відсутність дверей
в ліфтах, нікуди не зникли. Я
вже не кажу про те, що
навесні навантаження на
ліфти збільшується, оскільки
мешканці багатоквартирних
будинків розпочинають
ремонтувати свої квартири.
Хочу зауважити, що, незва*
жаючи на зусилля, які ми
докладаємо для підтримки
належного технічного стану

ліфтів і безпечної їх експлуа*
тації, ліфтовий парк знахо*
диться у критичному стані.
Відсутність запасних частин і
матеріалів для ремонту ліф*
тів, модернізація ліфтів, що
відпрацювали нормативний
термін, призводить до про*
стою значної кількості ліф*
тів, і з кожним днем їх число
збільшується. А це, звісно,
викликає  справедливі скарги
жителів у всі інстанції.

D А що Ви можете сказаD
ти про фінансування підD
приємства та сплату   насеD
лення за послуги?

* За останній час проведе*
на значна робота з удоскона*
лення управління ліфтовим
господарством, з організації
та покращення якості ремон*
ту ліфтів, кількість яких за
цей час збільшилася. Але ми
самі повинні розуміти, що
замінити  старі  ліфти на
нові, фактично,  неможливо,
тому, що це потребує значних
фінансових затрат. Основ*
ною причиною негараздів,
що склалися у ліфтовому гос*
подарстві, є хронічні непла*
тежі користувачів  за  техніч*
не обслуговування ліфтів і їх

ремонт. Як наслідок, трудно*
щі у фінансовому становищі
підприємства. Можна сказа*
ти, що  сьогодні тарифи за
користування ліфтами не від*
повідають дійсності, тобто,
занизькі,  але й ці кошти гро*
мадянами не сплачуються.
Отже, виходить так, що кіль*
кість грошей, які виділені на
чергову заміну або ремонт
обладнання, виявляється
недостатньою, не кажучи про
те, що часто трапляються
незаплановані поломки. 

Наостанок, хотів би в чер*
говий раз нагадати громадя*
нам: використовуйте ліфти
лише  за призначенням, не
перенавантажуйте кабіну
ліфта будівельними матеріа*
лами, меблями. Краще зро*
бити декілька підйомів, ніж
потім чекати нових запча*
стин для ремонту ліфта.
Також хочу  поздоровити
своїх співробітників та колег
зі святом  працівників житло*
во*комунального господар*
ства, побажати успіхів, нас*
наги, терпіння, витримки
та міцного здоров’я.

Марина Смірнова 

ЛІФТОВЕ ГОСПОДАРСТВО: ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
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В продовження серії
репортажів з комунальних
підприємств міста, прямую до
чергового об'єкта моєї уваги *
підприємства теплових
мереж.

Києво*Святошинське
комунальне підприємство
теплових мереж створено в
1996 році. Саме того року від*
булось переформування
Фастівського відділення
тепломереж і, для більш опе*
ративного реагування, відкри*
то філію у Києво*Святошинсь*
кому районі, де головним
інженером був призначений
Давиденко Микола Іванович. 

* Микола Іванович, розка*
жіть, будь*ласка, про роботу
Вашого підприємства, праців*
ників,  умови праці.

* Я працюю начальником
тепломереж в м. Боярка з
1998 року. В опалювальний
сезон кількість робітників
складає 227 осіб, в міжопалю*
вальний * 120.  Я думаю, що
про зношеність тепломереж в
нашому місті вже сказано
досить багато, і ще багато чого
можна сказати, але, як
кажуть в народі, "словами
горю не допоможеш". Стан
трубопроводу залишає бажа*
ти кращого. Тому в найближ*
чих планах нашого господар*
ства заміна 22 км. теплових
мереж.

* Як ви ставитесь до авто*
номного опалення, чи існують
проблеми з комунікаціями?

* Що стосується індивіду*
ального опалення, то тут ніби
все прекрасно. Людина має
можливість зекономити. Але,

щоб встановити у квартирі
індивідуальне опалення,  пот*
рібно витратити дві*три тисячі
доларів. Потім постає питання
окупності. Крім цього, потріб*
но  зібрати чимало докумен*
тів, довідок, знайти фірму, що
має ліцензію на проведення
таких робіт. У нас вже є при*
клади, коли  будинок повніс*
тю перейшов на автономне
опалення кожної квартири і
через це почались проблеми з
комунікаціями. Коли цей
будинок опалювався центра*
лізовано, у підвалі підтриму*
валася певна температура. А
коли кожна квартира почала
обігріватися окремо, підвали,
під'їзди, та горішне приміщен*
ня  залишаються холодними.
Зараз, коли будують багатопо*
верхівки з автономним опа*
ленням, передбачають утеп*
лення підвалу. Проте, в кож*
ній квартирі стоїть котел,
який через димохід викидає
шкідливі гази, які, в свою
чергу, потрапляють через
вікна і квартирки до сусідів.
Але про це власник  котла не
думає.

Микола Іванович зазна*
чає, що санітарні норми
передбачають 18*20 градусів
тепла у квартирі. Тож, коли
люди економлять газ, у квар*
тирі може бути холодно. 

* Не знаю, наскільки
можна зекономити, коли у
квартирі прохолодно. Біль*
шість людей почуває себе ком*
фортно, коли в оселі тепло. 

Зі слів Миколи Івановича,
у Європі централізоване опа*
лення найперспективніше.

D Які умови праці на підD
приємстві, стан фінансуD
вання? Чи планується оноD
влення обладнання?

* Щодо централізованого
опалення, то сьогодні воно є
збитковим. Ця збитковість
лягає на комунальні підприєм*
ства та на плечі їх абонентів.
Збитковість виникає за раху*
нок того, що котельні дуже
великі, а звідси й велика
витрата енергоносіїв: газ,
електроенергія, вода. Крім
цього, є багато технічних
недоліків. От, наприклад, у
підвальних приміщеннях
мережі не мають термоізоля*
ції, прокладені від котелень до
будинків, мережі пропуска*
ють тепло. Взимку можна
побачити: де вони проходять,
там  раніше починає зеленіти
трава.  Розумію, що на рекон*
струкцію мереж потрібні
чималі кошти. До всього
іншого додається і значний
штат робітників, які обслуго*
вують теплопостачальні кому*
нальні підприємства. Через ці
причини тарифи на опалення
такі високі. Хочу звернути
увагу на те, що Боярське
ЖКГ  протягом 10 років недо*
статньо готується до опалю*
вального сезону (заміна стоя*
ків, запірної арматури). За
державною субвенцією на
м.Боярка були виділені кошти
на заміну теплових мереж на
сучасну з низькою теплопере*
дачою. В цілях економії енер*
горесурсу встановлються
сучасні лічильники газу з
коректором. У трьох котель*
нях  за кошти держбюджету

встановлено сучасне облад*
нання. Це котельні по вул.
Яблуневій, І.Франка, та
вул.Молодіжній, де проведена
заміна газових пальників для
економії енергоресурсів. 

Велика заборгованість
користувачів перед підприєм*
ством не дозволяє закупити
нове обладнання, вже не
кажучи про те, що ми через
відсутність тих же коштів не
можемо заплатити свої борги
за газ, світло і воду. Станом на
01.03.2008 року будинки, що
обігріваються  котельнею в
районі кінотеатра "Космос",
заборгували нам 745, 563 тис.
грн, котельня по вул. Білого*
родській, в районі  "Декора*
тивних культур" * 352, 461
тис. грн., район, прилеглий до
заводу "Арксі" * 1,808, 544
млн. грн, користувачі, які
проживають по вул. Яблуне*
вій * 82,042 тис. грн, і це ще
далеко не весь список кори*
стувачів, які  не сплачують
рахунки за використані пос*
луги. 

D Які найпоширеніші поруD
шення з боку споживачів найD
частіше трапляються?

* Траплялись випадки,
коли люди скаржились на
холодні батареї, а коли брига*
да виїжджала до вказаної
квартири, то виявлялося, що
труба від батареї була виведе*
на до ванної кімнати,  і воду з
батарей споживали у госпо*
дарських цілях. І такі випадки
непоодинокі. Також трапля*
ються випадки, коли люди для
більшої тепловіддачі самовіль*
но додають секції до батареї,
чим створюють  теплові розба*
лансування.

Наостанок хочу звернути*
ся до жителів м. Боярки: 
* Шановні, закривайте вікна,
двері в під'їздах, економно
витрачайте  газ і тепло в
домівках. І, користуючись
нагодою, хочу поздоровити
всіх працівників комунальних
підприємств з професійним
святом. 

Марина Смірнова

Напередодні Дня праців*
ника житлово*комунального
господарства, отримала дору*
чення взяти інтерв'ю у
начальника ЖЕКа. В кабінет
мене запросив доброзичли*
вий, привітний чоловік, Сєр*
бан Володимир Васильович.

Свою розповідь Володи*
мир Васильович розпочав з
короткого екскурсу в минуле
підприємства.

Боярське міське виробни*
че управління житлово*кому*
нального господарства, що

розташоване  в м.
Боярка по вул. Лені*
на, 30, було заснова*
но 8 листопада 2006
року. З моменту
заснування підприєм*
ства в ньому зміни*
лось 13 начальників.
З 1 серпня 2007 року
це підприємство очо*
лює Сєрбан Володи*
мир Васильович.  

* Володимире
Васильовичу, скажіть,
будь*ласка,  в якому
становищі було жит*
ло*комунальне госпо*

дарство, коли ви прийшли на
цю посаду?  

* На сьогоднішній день
колектив налічує 124 особи.
Це досвідчені і кваліфіковані
працівники. Коли я прийшов
на цю посаду, житлово*кому*
нальне господарство було в
жахливому стані. В аварій*
ному стані було 7 об'єктів. 
Не було ні зварювальників, ні
електриків *  ці послуги не
надавалися. У зв'язку з цим
було започатковано дво*вах*
товий метод роботи. Люди

іногородні, з різних областей
України, почали  працювати
вахтовим методом по 15
днів. 

* Що змінилося з тих пір?
* За цей короткий період в

нашому колективі з'явилось
2 електрики, 3 бригади сан*
техніків, які виконують всі
роботи. Опалювальний сезон
в цьому році  пройшов більш*
менш успішно в усіх будин*
ках, включаючи навіть ті,
які перебувають в аварійно*
му стані. Взимку за ЖЕКом
були закріплені такі роботи:
прибирання доріг від снігу,
посипання доріг піском.
Можна сказати, що цієї
зими ми гідно впоралися зі
своєю роботою. 

Взагалі, багатоповерхові
будинки і зараз в напівзадо*
вільному стані, внутрішні
мережі, телекомунікації *
зношені, але вся проблема
полягає в старості самих
будинків. Наприклад, по вул.
Білгородській, 21 та 27 було
частково замінено тепломе*
режі, в котельні "Космос" за
рахунок державної субвенції

було встановлено нові енер*
гозберігаючі насоси.

В кінці літа та на початку
осені жителями буд. Моло*
діжна, 67 а також буд.69 за
власні кошти була закуплена
запірна арматура, яка була
встановлена працівниками
ЖЕКа. Для будинку по вул.
Лінійна, 30 були закуплені
матеріали для заміни каналі*
заційних мереж. До початку
опалювального сезону були
зроблені латочні ремонти
дахів у двадцяти одному
будинку. Створена бригада
по благоустрою міста з 20*ти
чоловік. За розпорядженням
міського голови Т.Г. Добрів*
ського розпочалось  приби*
рання вулиць та сміттєзва*
лищ по вул. Білогородській,
Сєдова, Хрещатик. Також
було здійснено кронування
найбільш проблемних дерев
для уникнення травмування
людей під час сильних вітрів.

*  Які основні проблеми
стають перепонами на Вашо*
му шляху?

* Основна проблема жит*
лово*комунальної служби

полягає у фінансуванні.
Тому, що в м. Боярка  розта*
шовано 254 споруди, що
потребують капітального
ремонту. Виходячи з цього,
можна сказати, що профі*
нансувати ремонти такої
кількість будівель майже
неможливо. Обладнання
досить дороге, а зношеність
надто велика. 

* Найближчі плани на
майбутнє?

* На даний момент опа*
лювальний сезон закінчуєть*
ся, і є ряд будинків, які
потребують заміни стояків,
запірної арматури: це будин*
ки по вулиці Білогородська,
23, 27, і ми вже з цього часу
почнемо готувати  житловий
фонд до опалювального сезо*
ну осінь*зима 2008*2009.
Також, планується заміна
контейнерів для сміття та
облаштування сміттєвих
майданчиків.  Почнемо робо*
ту над озелененням нашого
міста, насадженням дерев та
квітів. 

Ксенія Бойко

ЖИТЛОВО�КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО МІСТА

БОЯРСЬКІ ТЕПЛОМЕРЕЖІ: ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
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Влада та громадськість

Демократичний розвиток
сучасного українського сус*
пільства створив нову ситуа*
цію у взаєминах громадян із
владою. Колишні примус і
диктат сьогодні поступають*
ся місцем публічним фор*
мам роботи владних органів,
їх більшій прозорості, коор*
динації дій з різними група*
ми населення. В нинішніх
умовах від органів місцевого
самоврядування, крім суто
управлінських зусиль, вима*
гається цілеспрямоване вив*
чення громадської думки,
опора на неї, вміння систе*
матично здійснювати двос*
торонній зв'язок з громадсь*
кістю. 

Саме цим обумовлено вве*
дення посади "спеціаліст зі
зв'язків із громадськістю" 
(Л.І. Слюсар * працює на цій
посаді  з січня 2007 року),
який має забезпечувати не
просто інформування, а
постійний діалог із громадсь*
кістю. 

До посадових обов'язків
названого спеціаліста відне*
сено наступне:

* вивчення громадської
думки мешканців щодо акту*
альних питань суспільно*гро*
мадського життя міста;

* здійснення інформуван*
ня населення щодо діяльнос*
ті Боярської міської ради та її
виконавчого комітету;

* забезпечення зв'язків та
координацію діяльності з
інформаційними агенціями,
ЗМІ тощо;

* розробка заходів щодо
взаємодії органів виконавчої
влади з політичними партія*
ми, громадськими, релігій*
ними організаціями та їх осе*
редками, що знаходяться на
території міста;

* укладання та поновлен*
ня списків громадських орга*
нізацій, політичних партій та
їх партійних осередків, релі*
гійних організацій тощо;

* робота зі створення
позитивного іміджу сучасно*
го міста Боярка та інше.

За 2007 рік у м. Боярка
було організовано та прове*
дено п'ять зустрічей міського
голови з територіальною гро*
мадою. Основна мета зустрі*
чі * звіт міського голови про
діяльність Боярської міської
ради за 2006 рік.

Під час зустрічей було
обговорено наступні питання:

* про підсумки діяльності
Боярської міської ради за
2006 рік та про перспективи
соціально*економічного
розвитку міста на 2007 рік;

* про особливості бюджет*
ного процесу та проблеми
фінансування міста на 2007
рік;

* про стан та перспективи
розвитку житлово*комуналь*
ного господарства міста;

* про основні напрями
реалізації соціальних про*
грам у місті на 2007 рік;

* про роботу БМГУ ЖКГ
та основні шляхи взаємодії з
територіальною громадою;

* про стан та перспективи
діяльності  міського водока*
налу.

Загалом на цих зустрічах
були присутні понад 800
мешканців міста. У ході
зустрічей було отримано
велику кількість звернень та
запитів боярчан до виконав*
чого комітету та міського
голови з різних проблем жит*
тєдіяльності м. Боярка. За
результатами зустрічей місь*
ким головою були дані кон*
кретні доручення працівни*
кам виконкому. Багато про*
позицій мешканців лягли в
основу Програми соціально*
економічного розвитку міста
на 2008 рік.

Щодо організації роботи з
такою категорією жителів
міста * як молодь, то протя*
гом року у загальноосвітніх
навчальних закладах міста
було організовано зустрічі
міського голови та спеціалі*
стів виконавчого комітету з
старшокласниками, на яких
обговорювалися сучасні проб*
леми молоді та проблеми
розвитку міста на найближчу
та віддалену перспективи. 

На виконання Міської
програми профілактики зло*
чинності 17 грудня 2007 року
на базі Центру соціально*
психологічної реабілітації
відбувся круглий стіл на
тему: "Діяльність органів
місцевого самоврядування,
державних, громадських та
релігійних організацій щодо
профілактики негативних
явищ у дитячому та молодіж*
ному середовищі".

З метою підготовки до
Дня міста було проведено
роботу з підготовки відео*ма*
теріалів про наше місто.
Також підготовлено матеріа*
ли про Боярку до всеукра*
їнського багатотомного
видання "Міста і села Украї*
ни", проведено організаційну
роботу щодо створення герба
та прапора міста.

До кожного загальномісь*
кого свята (у 2007 році вико*
навчим комітетом організо*
вано 14 загальноміських

свят) проводилась відповідна
інформаційно*роз'яснюваль*
на та організаційна робота з
метою координації діяльності
усіх залучених сторін.

У 2007 році відбулось
поновлення та посилення
інформаційних обмінів з
м і с т а м и * п о б р а т и м а м и  
(м. Пулави (Польща) та 
м. Нєсвіж (Білорусь). 

У листопаді 2007 року
були організовані та проведе*
ні громадські слухання на
тему: "Щодо добудови жит*
лового комплексу до будинку
за адресою: вул.40 років
Жовтня, 53 та 53а", та
"Попереднє визначення
місця розташування Боярсь*
кої міської дитячої школи
мистецтв". 

Проводиться постійна
робота з громадськими,
політичними та релігійними
організаціями міста. Так, у
2007 році у м. Боярка заре*
єстровано та діє 9 благодій*
них фондів, 63 громадські
організації (у тому числі,
міська організація ветера*
нів війни, праці та Зброй*
них сил та міська організа*
ція інвалідів війни та
Збройних сил), 12 спортив*
них громадських організа*
цій (у тому числі організа*
ція інвалідів міста * Боярсь*
кий міський фізкультурно*
спортивний клуб інвалідів
"Ікар"), 20 релігійних гро*
мад. Протягом 2007 року
виконавчим комітетом
Боярської міської ради було
легалізовано одну та зареєс*
тровано 5 громадських
організацій. 

Загалом, виконавчий
комітет Боярської міської
ради зацікавлений система*
тично здійснювати постій*
ний, двосторонній зв'язок з
громадськістю та планує у
2008 році розширювати
діяльність з даного напряму
роботи.

У зв'язку з цим та з метою
систематизації цієї роботи
велике прохання до всіх гро*
мадських організацій, полі*
тичних партій, релігійних
громад, благодійних фондів,
клубів та об'єднань, розта*
шованих на території міста,
поновити інформацію про
свою організацію у виконав*
чому комітеті до кінця
березня 2008 року, а також
повідомляти про всі заходи,
що будуть проводитися
вашими організаціями в
місті Боярка, та подавати
щомісячно відомості про
проведену роботу за контакт*
ним телефоном: 41*710, або
за факсом: 42*246.

Спеціаліст І категорії зі
зв'язків з громадськістю

Л.І.Слюсар

Протягом звітного
періоду виконано обсяг
робіт з дотримань зовніш*
нього вигляду малих архі*
тектурних форм на терито*
рії м. Боярки, а саме:

* виконано 44 передпро*
ектних пропозиції рекон*
струкції і будівництва авто*
зупиночних комплексів на
головних магістральних
шляхах м. Боярка, із них
23 комісією визначено для
реалізації. Станом на
01.03.2008 р. розпочато
встановлення автозупиноч*
них комплексів (по вул.
Молодіжній, ПП Арчако*
ва, по вул. Білогородській,
СПД "Леді");

* виконано проект
реконструкції диспетчерсь*
кого пункту в "старій"ча*
стині м. Боярка по 
вул. Вокзальна (ПП "Агро*
будтранс"). Підготовлено
на чергове засідання вико*
навчого комітету питання
реконструкції малої архі*
тектурної форми по вул.
Васильківська (ПП Ший*
ка В.К.);

* згідно розробленого
проекту встановлено малу
архітектурну форму по
вул. Білогородській (ПП
Циганенко), виконано
проекти реконструкції
фасадів малих архітектур*
них форм по вул. Гоголя
та вул. Молодіжній (ПП
Берестовська 1.1., ПП
Ільїна);

* проводиться робота по
контролю за зміною зов*
нішнього вигляду малих
архітектурних форм на
ринку "Залізничний" по

вул. Садова, 2а.  Станом 
на 01.03.2008 р. виконано
6 проектів, з них реалізо*
вано * 4;

* власникам малих архі*
тектурних форм, що знахо*
дяться в антисанітарному
та безгосподарському стані
надані рішення виконавчо*
го комітету про їх знесення
(ПП "Астранотус" по вул.
Молодіжній, 76, МАФ на
території Боярського коле*
джу, по вул. Б. Хмельниць*
кого біля території ЗОШ
№ 5, МАФ по вул. Моло*
діжній, 76). Протягом
звітного періоду надано 37
попереджень з питань впо*
рядкування фасадів та бла*
гоустрою малих архітек*
турних форм;

* незважаючи на вище
перераховані заходи,
рівень більшості існуючих
малих архітектурних форм
ще не відповідає вимогам
сучасних містобудівних
потреб;

* з 01.03.2008 р. діє
комісія міськвиконкому в
складі землевпорядника,
архітектора, головного
спеціаліста з економічних
питань по перевірці пра*
вовстановлюючих доку*
ментів на земельні ділянки
під існуючими малими
архітектурними формами,
наявності проектної доку*
ментації, наявності дозво*
лів на торгівлю.

Архітектурна група
Боярської міської ради у
2008 р. планує прийняти
участь в закінченні робіт з
розробки генерального
плану м. Боярка. У ньому
планується визначити
території під забудову
об’єктами:

* житлового будівництва;
* промислового будівниц*

тва;
* культури, спорту, туризму;
* комунального господар*

ства, транспортної системи,
реконструкції існуючих
транспортних мереж.

Головний спеціаліст з
питань архітектури 

В.В. Мельничук

ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОТРИМАННЯ ЗОВНІШНЬОГО
ВИГЛЯДУ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ НА
ТЕРИТОРІЇ М. БОЯРКА
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Районні служби інформують

До середини ХІХ*го сторіч*
чя людина, котра була покуса*
на скаженою твариною, не
мала жодних шансів на поря*
тунок, її чекала смерть в
страшних муках. У людини
через деякий час (від 10 діб до
1 року) з'являвся неспокій та
депресія, погане самопочуття,
підвищення температури. Нес*
покій підсилювався до некон*
трольованого збудження,
котре супроводжувалося над*
мірним слиновиділенням та
болючими спазмами м'язів
гортані та глотки. Спазми
виникали внаслідок подраз*
нення нервових центрів горта*
ні та глотки і провокувалися
спробою випити води (в
результаті цього хворий не міг
пити, не дивлячись навіть на
страшну спрагу * звідси термін
водобоязкість), при попаданні
струменя  повітря в обличчя
(аерофобія). Слиновиділення
у хворого при цьому підвищу*
ється, але він не може ковтну*
ти слину і тому постійно її
випльовує, в подальшому
наростає збудження та з'явля*
ються галюцинації (інколи
розвиваються напади агресив*
ного збудження), через 2*3 дні
збудження змінюється паралі*
чами м'язів кінцівок, обличчя
та язика. Через 12*20 годин
після появи паралічів наступає
смерть. 

В середині ХІХ сторіччя
французьким мікробіологом
Луї Пастером був розроблений
метод профілактики захворю*
вання на сказ * введення роз*
робленої ним вакцини. Це
дозволило врятувати безліч
покусаних скаженими твари*
нами людей, введення вакци*
ни створювало імунітет проти
вірусу і, відповідно, попере*
джало розвиток клінічної кар*
тини сказу. 

Наразі ХХІ сторіччя, але
ніде у світі методів лікування
сказу, котрий клінічно розви*

нувся, так і не знайдено.
Людина, у котрої з'явились
клінічні прояви, не має жод*
них шансів на порятунок і її
чекає страшна і неминуча
смерть.

Сказ є типовою зоонозною
інфекцією, що передається від
тварини до тварини та від тва*
рини до людини під час уку*
сів і ослинення шкіри та
слизових оболонок.

Найбільшу небезпеку
у нашому регіоні, як
потенційні носії вірусу
сказу, становлять безпри*
тульні собаки та дикі твари*
ни (найчастіше лисиці,
кажани). У собак сказ
зустрічається у вигляді двох
форм * з сильним збуджен*
ням та у тихій формі. У пер*
шому випадку тварина стає
неадекватно агресивна, а
потім збудження змінюєть*
ся паралічем та натупає
смерть. У тихій формі
переважають явища
паралічу. У диких тва*
рин також буває "ска*
жена" поведінка, але
це проявляється не так

характерно. Так у лисиць,
летючих мишей, які ведуть
нічний спосіб життя, з'яв*
ляється денна активність, зни*
кає страх перед людиною,
лисиці виходять із лісу і
можуть  вдень іти в людні
місця. Така неадекватна пове*
дінка тварин має вас насторо*
жити! Деякі вчені вважають,
що дикі тварини, почуваючи
себе зле, ідуть до людини за
допомогою, а люди беруть їх
додому з жалю, як екзотику
або іграшку, при цьому не
підозрюючи, на яку страшну
небезпеку вони наражаються
самі та наражають оточуючих,

вступаючи в контакт з цією
твариною.

Вірус з'являється у слині
тварини за 7*8 днів до клініч*
них проявів. На швидкість
його поширення у організмі
л ю д и н и
впли*

вають такі фактори, як лока*
лізація та кількість укусів,
патогенність вірусу. Вірус
сказу проникає навіть через
неушкоджену шкіру та слизові
оболонки. Найважчими є
укуси та ослизнення хворою
твариною пальців рук, слизо*
вих оболонок, голови та
обличчя людини.

Сказ у людини розвиваєть*
ся вкрай рідко, якщо одразу
після контакту з потенційним
носієм вірусу  провести усі про*
філактичні заходи. Що роби*
ти, якщо раптом вас вкусила
чи обслинила тварина, котра
відноситься до потенційних

носіїв вірусу сказу? 
Перше * найкращим пре*

вентивним заходом є місцева
обробка рани:  рану потрібно
ретельно промити струменем
води з господарським милом,
краї рани потрібно обробити

70° спиртом або 5% настой*
кою йоду, накласти сте*
рильну пов'язку. 

Друге * звернутися до
лікаря травматолога*ра*
біолога в лікарню за міс*
цем проживання, він в
подальшому буде зай*
матися вашим лікуван*

ням, і тому потрібно ста*
ранно виконувати усі його

призначення. 
Третє * тварину, котра

вкусила людину, необхідно
ізолювати від оточуючих та
узяти під нагляд протягом
10 днів з моменту укусу та
показати її ветеринару.
Якщо за цей час у тварини
не розвинулись клінічні
прояви сказу * це означає,
що в слині тварини на
момент контакту  не було
вірусу сказу і тому інфі*
куватись під час цього

укусу ви не могли. Якщо соба*
ка чи кіт не ваші * то необхідно
дізнатися адресу господаря цієї
тварини, його контактний
телефон, довідатись чи щепле*
на тварина, показати її ветери*
нарові та організувати нагляд
за нею. 

Якщо тварина померла або
зникла, потрібно терміново
звернутися до лікаря травма*
толога*рабіолога для негайного
проведення щеплення проти
сказу. Курс цих щеплень приз*
начається лікарем кожному
пацієнту індивідуально.
Основне завдання щеплень
проти сказу * вироблення у

людини напруженого імуніте*
ту проти вірусу. Усі інші профі*
лактичні щеплення протипо*
казані хворому упродовж
шести місяців після закінчення
курсу лікування, щоб зменши*
ти навантаження на імунну
систему та добитись високої
кількості антитіл до вірусу
сказу у організмі пацієнта. 

Людина, якій проводиться
щеплення, має обов'язково
знати:

* їй забороняється вживан*
ня алкогольних напоїв протя*
гом усього курсу щеплень і
шести місяців після їх закін*
чення. 

* необхідно уникати перев*
томи, переохолодження та
перегрівання.

Тіло тварини необхідно
доставити у санітарно*епідемі*
ологічну станцію, користую*
чись усіма методами пересторо*
ги. Хоча вірус сказу не стійкий
до чинників довкілля * у трупах
тварин він зберігає свою актив*
ність до 4*х місяців, тому тор*
катись тіла померлої тварини
потрібно тільки у гумових
рукавичках, щоб уникнути
контакту з потенційно зараже*
ною твариною. Рукавички
потім необхідно спалити. Тіло
тварини необхідно помістити в
поліетиленовий пакет, і у тако*
му вигляді доставити у СЕС. 

Варто відмітити, що усім
відома фраза "Хворобу легше
попередити ніж вилікувати"
при захворюванні на сказ не
підходить * сказ не лікується,
його можна тільки попереди*
ти, і попередити тільки при
своєчасному, в даному випадку
негайному зверненні за допо*
могою до лікаря.

Районний  травматолог 
(ЦРЛ К*Святошинського р*ну);

Лемещук Р.Б.
Лікар*травматолог (ЦРЛ
К*Святошинського  р*ну)

Порохницький А.В.

На пожежах при горінні
різних речовин i матеріалів
виділяються гази, дим, до
складу яких входять токсичні
речовини * продукти повного i
неповного згоряння. Концен*
трація кисню в повітрі при
цьому знижується, відтак
вміст вуглекислого газу i окси*
ду вуглецю збільшується, а це
призводить до того, що кров
людини не збагачується кис*
нем i вона відчуває в ньому
гострий дефіцит.

Вдихання повітря, що має
0,5 % оксиду вуглецю, протя*
гом декількох хвилин призво*
дить до отруєння, а через 20*
30 хв. настає смерть. Симпто*
ми отруєння оксидом вуглецю
* головний біль, слабкість,

шум у вухах, нудота, блюван*
ня, втрата свідомості.

Перша медична допомога:
потерпілого слід негайно винес*
ти на свіже повітря, розстібну*
ти одяг, дати понюхати наша*
тирний спирт i подихати кис*
нем. У разі слабкого дихання
чи його відсутності слід зроби*
ти штучне дихання. Пiсля
отруєння допомагає також
розтирання тіла, зігрівання
ніг. Потерпілого необхідно
доставити до лікувального
закладу.

На превеликий жаль, у
зв'язку із широким викори*
станням полімерних синтетич*
них матеріалів, на пожежах
можуть бути присутні і значно
більш небезпечні продукти

горіння. Тому в разі пожежі
обов'язково необхідно врахо*
вувати її небезпечні фактори
та механізм їхнього впливу на
людину. Кожен повинен
пам'ятати, що в разі виник*
нення пожежі після виклику
пожежно*рятувальної служ*
би, необхідно попередити
усіх, хто знаходиться поруч,
після чого евакуюватися  са*
мому та, при можливості,
допомогти в евакуації іншим,
особливо особам похилого віку
та дітям, запобігаючи при
цьому виникненню паніки.
Якщо дозволяє час, перекрий*
те газ та відключіть електрику,
але пам'ятайте, що, в першу
чергу, завжди необхідно тер*
міново залишити активну зону

горіння, тобто місця в районі
пожежі, де є задимлення та
підвищена температура.

Слід дотримуватися таких
рекомендацій щодо дій люди*
ни в умовах пожежі з виділен*
ням диму:

* якщо Ви опинилися у
приміщенні, відрізаним вог*
нем, димом, високою темпе*
ратурою від основних шляхів
евакуації, то, насамперед,
необхідно перешкодити досту*
пу диму і продуктів горіння у
приміщення, де Ви знаходити*
ся. Для цього негайно закрий*
те усі щілини у дверях та під
ними вологими ганчірками,
шторами тощо. Але, без край*
ньої необхідності, не рекомен*
дується використовувати син*

тетичні тканини, бо їхнє горін*
ня (термічний розклад)
супроводжується утворенням
високотоксичних речовин та
їдкого диму;

* у приміщенні, яке запов*
нене димом, необхідно обе*
режно підповзти до вікна, зак*
ривши при цьому, за можли*
вості,  ніс та рот зволоженою
тканиною, яка відіграє роль
фільтра, від впливу небезпеч*
них продуктів горіння. Руха*
тися у задимленій зоні повз*
ком. Адже температура на
рівні очей у 6 разів вища, ніж
температура на рівні підлоги.  

Молодший інспектор 
11*ПДПЧ, м. Боярка

Бондаренко  Н.А.

ПОЖЕЖНО/РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА КИЄВО/СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ ПОПЕРЕДЖАЄ:

Медична служба цивільної оборони 

Києво�Святошинського району попереджаєСКАЗ

СКАЗ % це гостре інфекційне захворювання ссавців (до яких належить і людина),
особливо  хижаків, котре характеризується симптомами підвищеної збудливості
ЦНС (центральної нервової системи) з подальшим розвитком паралічу та смерті.
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Не дивно, що "гра велет*
нів" подарувала багато захоп*
люючих миттєвостей як уча*
сникам, так і глядачам. Адже
саме в ці ясні дні початку
березня у спортивній залі
Києво*Святошинської район*
ної класичної гімназії відбула*
ся дійсно грандіозна для Бояр*
ки та й всього Києво*Свято*
шинського району подія * зма*
гання Європейської юнацької
баскетбольної ліги (EYBL)
серед юнаків (1993 р.н.). На
баскетбольний святковий тур*
нір до Боярки завітали БК
"Авангард*Баскет" (Київ),
БК "Київ", БК "Азовмаш"
(Маріуполь), а також коман*
ди Литви, Латвії і Росії...

Під час урочистого від*
криття 7 березня їх вітали
міський голова Боярки Тарас
Добрівський та його заступ*
ник Валерій Шульга. Серед
шановних гостей * президент
федерації баскетболу Украї*
ни, президент  БК "Київ"
Олександр Волков * заслуже*
ний майстер спорту СРСР,
чемпіон Олімпійських ігор
1988 року,  чемпіон Європи
1985 року, двократний чем*
піон СРСР (1988, 1989), кра*
щий гравець Радянського
Союзу (1989), член збірної
команди СРСР (1984*1991),
збірної СНД (1992), збірної
України (1998), символічної
збірної світу (1986, 1990),
член виконкому ФИБА Євро*
пи (з 2002 р.), член виконко*
му НОК України (з 2002),
віце*президент Федерації
баскетболу України (з 2001),
президент Фонду розвитку
баскетболу України (з 2002),
нагороджений  орденом "Знак
Пошани" (1988).

...В перший день, 7 берез*
ня, стартував третій етап Євро*
пейської юнацької баскетболь*
ної ліги. В першому поєдинку
команда БК "Київ" поступила*
ся своїм землякам зі столично*

го клубу "Авангард"... В друго*
му  поєдинку Європейської
юнацької баскетбольної ліги
молоді вихованці "Києва"
поступилися своїм одноліткам
з маріупольського "Азовма*
ша"... Після чого змагальна
феєрія захопила в свою орбіту
нові й нові команди. Травми,
злети і падіння, нестримна
радість перемог та гіркота
поразок * свідком всього цього
був ваш кореспондент. Так
само як і свідком тріумфу
переможця змагань * латишсь*
кого баскетбольного клубу БК
"Гульбене"...

Втім, зовсім не опис цього
захоплюючого спортивного
дійства є нашою метою. Зро*
зуміло, що проведення зма*
гань такого рівня в Боярці *
зовсім не випадковість. Що
стоїть за таким рішенням? Це
ми спробували з'ясувати під
час коротких інтерв'ю в
перервах між іграми.

Як розповів директор
обласного баскетбольного
клубу "Авангард*Баскет"
Юрій Черногрицький, після
прийняття рішення щодо про*
ведення в Боярці Євроліги,
був створений оргкомітет з 28
осіб, починаючи з керівників
області, району, міста, феде*
рації баскетболу України.
Містом було проведено коло*
сальну роботу, включаючи
капітальний ремонт зали та
чергуванням швидкої допомо*
ги з попередньою резервацією
(про всяк випадок) місць в
обласній лікарні. Всі учасни*
ки відмічають, що такого
високого рівня проведення
змагань, починаючи від уро*
чистого відкриття й до техніч*
но*естетичного оснащення,
вони ніде не бачили. Зокрема,
вся інформація для глядачів
та учасників розміщається в
електронному вигляді на стен*
довій стіні... 

А як щодо вибору місця

проведення Ліги? Випадко*
вість це чи політика Федерації
баскетболу України? Як з'ясу*
валося, регіональний прин*
цип проведення дитячих зма*
гань такого рівня більш перс*
пективний. Адже великі цент*
ри, такі як Київ, можуть про*
сто "проковтнути" дитячі зма*
гання і їх просто не помітять.
На периферії ж більше під*
тримки таких змагань на міс*
цевому рівні. Доказом цього
може бути досвід Южного
(населення * 26 тис., з'явився
європейський баскетбольний
комплекс * прототип баскет*
больної юнацької академії та
дитяча баскетбольна пірамі*
да) та Маріуполя * традицій*
ного баскетбольного центру.
Зараз на баскетбольних
обріях з'явилася Боярка з
проектом будівництва тут
критого баскетбольного ком*
плексу. Тобто * це цілеспрямо*
вана політика федерації

баскетболу.
Своїми думками з нами

ділиться віце*президент, від*
повідальний директор Євро*
пейської юнацької баскет*
больної ліги в Україні Ігор
Московченко: "Змагання в
Європейській юнацькій
баскетбольній лізі проводять*
ся в двох дивізіонах. Ви стали
свідком гри другого дивізіону,
який називається кубковий. В
цьому дивізіоні беруть участь
команди, які на попередньому
етапі зайняли 8 * 16 місця. Є
ще перший * Чемпіонський *
дивізіон з 16 команд. В ньому
зконцетровані команди, які
на попередньому етапі вибо*
роли 1 * 8 місця. Україна пред*
ставлена там баскетбольним
клубом "Хімік". Серед команд
І й ІІ дивізіонів проводяться
зустрічі за право участі в
суперфіналі, який буде прохо*
дити в травні в російському
місті Лобні. Перші 6 команд із
чемпіонського дивізіону і дві

команди із ІІ дивізіону (лат*
війська команда "Вальмієра",
яка має лише одну поразку
впродовж сезону, тому й є пре*
тендентом на участь в суперфі*
налі). Команди, які займуть в
ІІ дивізіоні (в якому першими
грають "Гарт" і баскетбольний
клуб "Київ) 3 * 5 місце будуть
грати з третьою командою
Чемпіонського дивізіону 
"фінал чотирьох" за право
потрапити до І дивізіону.
Таким чином, сезон закінчить*
ся фінальними змаганнями
Європейської юнацької баскет*
больної ліги. Всього в цих зма*
ганнях беруть участь 110
команд. В цьому сезоні, впер*
ше в історії українського
баскетболу, відразу 10 юнаць*
ких баскетбольних клубів
України беруть участь в цих
змаганнях. Це * баскетбольний
клуб "Київ", "Авангард*Ба*
скет" і "Азалмаш" * ті, що ви
бачили. Також беруть участь

Черкаси (команда "Країна
Баскетболія"), баскетбольний
клуб "Хімік" з Южного з*під
Одеси та баскетбольний клуб
"Дніпро". Мені надзвичайно
приємно, що юнацький
баскетбольний рух має вихід
на міжнародні змагання. За
цим * майбутнє. Тому що ці
юнаки 1993 року народження
* найближчий резерв баскетбо*
лу дорослого. В сезон кожна
команда бере участь в 15 між*
народних матчах з різними
командами, що є гарною
баскетбольною школою, яка
дає можливість уникнути
ефекту "замкнутого простору".
Так грають прибалти та юго*
слави, саме такою була Бал*
тійська ліга. Особливо радує,
що жодних перепон для участі
в таких змаганнях на Україні
нема. Вже зараз на цих зма*
ганнях Київські команди виді*
ляються за модельними показ*
никами, хоча поки що вони й
не лідери."  

Додамо, що, згідно регла*
менту, команди * учасниці
Євроліги повинні раз в два
роки прийняти тур із 8
команд. "Наш" тур припав
саме на березень. Він прово*
дився за підтримки Дитячого
фонду ООН (ЮНІСЕФ) та
Федерації баскетболу України
та Київської обласної адміні*
страції на чолі з Вірою Ульян*
ченко. Змагання проходили
під егідою боротьби зі СНІДом
за здоровий спосіб життя.

Що ж до команди Київ*
ської області, то це * дуже
сильна команда. До її складу
входять як  учні гімназії, так
і ті гравці, що проживають в
Київській області та Києві.
Команда знаходиться посе*
редині турнірної таблиці.
Команди, які візьмуть І та ІІ
місце, ввійдуть до суперфі*
налу із 16 команд. В Євро
лізі в кожній віковій катего*
рії беруть участь 32 коман*
ди. Перші змагання прохо*
дять за територіальною озна*
кою без врахування сил
команд, ІІ раунд * з враху*
ванням місць, зайнятих про*
тягом першого сезону. Так
відбираються дві групи з 16
команд, які грають протягом
ІІ сезону. Дві сильніші
команди грають суперфінал.
Що ж до команди*перемо*
жиці цього етапу турніру, то
для неї це матч не за І місце,
а саме за право участі в
суперфіналі (з урахуванням
очок, накоплених впродовж
дворічного циклу). 

Наскільки важливе місце
займає Боярка в цій серйоз*
ній справі? Як сказав Олек*
сандр Волков, з Боярки поч*
неться відродження баскет*
болу на Україні. Це * не разо*
ва акція, й баскетбол прий*
шов в Боярку всерйоз і
надовго. "Ми плануємо про*
водити тут традиційні турні*
ри з міні*баскетболу до Дня
захисту дітей, юнацьку лігу
тощо. На сьогоднішній день
Боярка розглядається як
основна база підготовки
спортивних команд України з
баскетболу. Відповідні домо*
вленості з принципових
питань вже є." 

І останнє. 9 травня цього
року буде урочисто відзначе*
но 10*річчя Європейської
Юнацької Баскетбольної
Ліги. 11 країн*учасниць, 110
команд... Тепер до цієї події
долучилася ще й наша рідна
Боярка... 

Радислав Кокодзей

"ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО 

БАСКЕТБОЛУ ПОЧНЕТЬСЯ З БОЯРКИ"

Спорт

Скажіть, будь ласка, дорогі наші чоловіки: чим ви займалися з 6 по 9
березня? Я маю на увазі, чим ви займалися в цей час крім того, що вітали

наших чарівних берегинь зі святом весни та кохання? Наприклад, у Києво%
Святошинській класичній гімназії... грали у баскетбол...

Олександр Волков, президент федерації баскетболу України
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Державна податкова
інспекція у Києво*Свято*
шинському районі станом на
01 січня 2008 року здійснює
обслуговування 5720 СПД *
юридичних осіб та 8724
фізичних осіб * підприємців.

Завдяки ідеології партнер*
ських відносин з платниками
податків порівняно з минули*
ми роками істотно зріс рівень
добровільної сплати податків.
Про динаміку зростання
податкових надходжень крас*
номовно свідчать цифри.

Наприклад: у 2004 році до
зведеного бюджету було мобі*
лізовано 143,9 млн. грн., в
2005 * 200,0 млн. грн., в 2006
* 273,9 млн. грн., а у 2007
році вже 470 млн. гривень.

Доля надходжень ДПІ у
Києво*Святошинському райо*
ні за 2007 рік в надходженнях
до Зведеного бюджету області
складає 12% від загальної

суми надходжень коштів.
У минулому році податко*

ва інспекція зпрацювала рит*
мічно та злагоджено, забезпе*
чуючи з місяця в місяць вико*
нання нормативної бази над*
ходжень до бюджетів усіх рів*
нів. Зокрема, за 2007 рік до
Державного бюджету Украї*
ни мобілізовано 246 млн. грн.
податків та зборів, що майже
на 97 млн. грн. більше, ніж у
2006 році. Місцеві бюджети
отримали на 99 млн. грн. біль*
ше, ніж у 2006 році, а саме,
майже 224 млн. грн. Найбіль*
шу питому вагу у наповненні
місцевих бюджетів становить
податок з доходів фізичних
осіб * 80%. Тому особлива
увага приділяється адміністру*
ванню саме цього платежу.
Протягом 2007 року до місце*
вих бюджетів надійшло
податку з доходів фізичних
осіб майже 180 млн. грн., що

в порівнянні з 2006 роком
більше на 85 млн. грн.

Виконання планових зав*
дань по надходженню подат*
кових платежів до бюджетів
всіх рівнів * це заслуга не
лише податківців, а й платни*
ків податків, які своєчасно та
в повному обсязі забезпечили
надходження грошових кош*
тів в бюджет.

Найбільшу питому вагу у
надходженні платежів до
бюджетів усіх рівнів мають
такі підприємства, як ЗАТ
"Автоцентр на Кільцевій",
ТОВ "ВКФ "Салд ЛТД", ТОВ
"Чиста вода", ТОВ "Андреас
Штіль". 

Успішно працюють подат*
ківці й у поточному році. Так,
за січень до Зведеного бюдже*
ту України зібрано 35,6 млн.
грн., що в порівнянні з анало*
гічним періодом минулого
року на 12,1 млн. грн. більше.

Основним пріоритетом
діяльності відділу податкової
міліції ДПІ у Києво*Свято*
шинському районі є захист
сумлінних платників податків
і посилення заходів, спрямо*
ваних на попередження зло*
чинів у сфері оподаткування.
На виконання покладених
обов'язків за 2007 рік співро*
бітниками відділу:

* встановлено 50 фактів
необґрунтованих заяв на від*
шкодування податку на дода*
ну вартість на загальну суму
46,3 млн. грн.;

* викрито 26 злочинів щодо
ухилення від оподаткування 
(в тому числі 16 * за ознаками
злочину, передбаченого ст.212
Кримінального кодексу Украї*
ни за фактом ухилення від
сплати податків), з них напра*
влено до суду кримінальних
справ по 11 злочинах (в тому
числі 5 * за ст.212 Криміналь*

ного кодексу України);
* виявлено 42 фіктивні

фірми;
* викрито 2 "конвертаційні

центри", в ході перевірок яких
були вилучені готівкові кошти
на суму 341,3 тис. грн.  

На сьогодні основним зав*
данням державної податкової
служби є забезпечення напов*
нення дохідної частини
бюджету в обсягах, визначе*
них Законом України "Про
Державний бюджет України
на 2008 рік та про внесення
змін до деяких законодавчих
актів України", адже добробут
і забезпечення таких верств
населення, як студенти, пен*
сіонери, інваліди, учителі,
лікарі, значною мірою за*
лежить від бюджетних коштів.

Заступник начальника ДПІ у
К*Святошинському районі

Безбородько Г. А.

ДИНАМІКА ЗРОСТАННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО БЮДЖЕТІВ

Відповідь (причому * абсо*
лютно позитивну!) наш корес*
пондент відшукав у... Вишне*
вому. Адже саме 2 березня,
якраз на Масляну неділю,
Свято*Вознесенська парафія
(настоятель * протоієрей
Василій Русінка) приймала
гостей. Бо того дня на Києво*
Святошинську землю прий*
шло велике свято * свято цер*
ковної пісні. Точніше * Пер*
ший фестиваль хорових
колективів Києво*Свято*
шинського округу. 15 (!) хорів
приходських храмів нашого
району, на теренах якого нині
діє більше 30 православних
парафій, зібралися того дня
під склепінням Божого храму,
щоб єдиними устами славити
Ісуса Христа.

Відкриваючи захід, секре*
тар Києво*Святошинського
благочиння отець Василь заз*
начив, що "цей фестиваль не є
змаганням. Це * наш звіт,
можливість поділитися своїми
вміннями, показати, як ми
вміємо трудитися і працювати
на славу Божу, відроджуючи
предковічну віру нашої співо*
чої нації. Бо ж не лише на
вустах наших, а й в серцях
живе Біблійна притча про
таланти..."

Як і будь*яка добра справа,
цей фестиваль розпочався зі
святої молитви. Після якої 
(поза конкурсною програ*
мою) перед велелюдним
зібранням вишикувався хоро*
вий колектив вихованців
військового ліцею імені Івана
Богуна (керівник хору * Олена
Залевська). Власне, саме цей
виступ й відкрив фестиваль.

Виступ символічний не лише
тому, що саме юним була
надана честь першого слова.
Як зазначив настоятель Свято*
Миколаївської парафії м.
Боярка протоієрей Валерій
Дьомін, "не вміння своє пока*
зати прагнемо, а бажання. Бо
бажаємо і послухати, і повчи*
тися."    

Так, людям, небайдужим
до церковних піснеспівів, пов*
читися дійсно було чому! І це *
зовсім не суб'єктивне вражен*
ня. Адже право оцінити
працю людей, яких Господь
наділив співочим талантом,
було покладено на компетент*
не журі на чолі з почесним
головою суддівської колегії *
благочинним Києво*Свято*
шинського округу протоієреєм
Василієм Русінкою. Давати
оцінку хоровим колективам
було довірено артистці хору
Національного академічного
театру опери та балету імені
Тараса Шевченка Наталії
Семенюті, викладачу*хормей*
стерові Ровенського музичного
училища Олександру Одинцю
та протодияконові храму Геор*
гія Переможця міста Києва
отцю В'ячеславу.

Вишневе представляли
хори парафії на честь ікони
Божої Матері "Взыскание
погибших" та Свято*Возне*
сенської парафії, Боярку * аж
три церковно*приходських
хори: парафії на честь Виносу
Животворних Древ, Свято*
Михайлівської та Свято*Ми*
колаївської парафій. Що ж до
інших населених пунктів
нашого району, то учасника*
ми фестивалю стали також

церковно*приходські хори з
сіл Лука, Дмитрівка, Музичі,
Білогородка, Чабани, Софіїв*
ська Борщагівка, Шпитьки,
міста Ірпеня та смт. Гостоме*
ля...      

То була чи не найпристрас*
на молитва, яку чула коли*не*
будь земля Святошинська.
Молитва, яка линула до висо*
кості на міцних крилах цер*

ковних піснеспівів. "Іже херу*
вими" змінюються "Милістю
світу", і "Душе моя" промовляє
словами "Отче наш" до "Єди*
нородного Сина"... Мабуть,
зовсім невипадково прозвучав
і кант Григорія Сковороди "Де
згода в сімействі", і псалом
Давида, і тримовне "Христос
Воскресе"...  А коли останньо*
му хору дітлахи вручили
вітальні квіти, з натхненним
словом до всіх присутніх звер*
нувся Благочинний Києво*
Святошинського округу,
настоятель парафії Вознесіння
Господнього Василій Русінка.
Яку ж мету переслідували
організатори цього фестива*
лю? За словами о.Василія,
головним завданням було
показати, що "ніколи не були
люди байдужими до цієї спра*

ви. Це говорить про те, що сьо*
годні ми, Києво*Святошинсь*
кий район, в лиці нашого бла*
гочиння, в особі Київської
єпархії Київської Правосла*
вної церкви, що ми дійсно є
живими клітинками тіла Хри*
стового, церкви, яку заснував
наш Бог Ісус Христос. І хоча
фестиваль не був конкурсним,
але були і переможці в різних

номінаціях, і володарі гран*
прі, і грошова премія найкра*
щому колективові. А поки
журі визначало переможців і
підписувало пам'ятні грамоти
лауреатам фестивалю, всі при*
сутні дружно вітали... протоіє*
рея Панфіла Вовченка *
настоятеля Свято*Троїцької
парафії м. Ірпеня. Вітали з
його 83*ім (!) Днем народжен*
ня.  А що ж журі? Як і годить*
ся, журі оголошує результати...
Переможцем Першого фести*
валю хорових колективів Киє*
во*Святошинського округу
став хор парафії ікони Божої
Матері Казанської села Софіїв*
ська Борщагівка (настоятель *
протоієрей Володимир Таба*
чин, керівник хору * Георгій
Здітовецький). І місце в номі*
нації камерного співу було

присуджено хоровому колек*
тивові Свято*Михайлівської
парафії міста Боярка (настоя*
тель * протоієрей Віктор Мер*
зликін). А гран*прі був одного*
лосо присуджений хоровому
колективові Свято*Возне*
сенської парафії міста Вишне*
вого (настоятель * Василій
Русінка, керівник хору * ком*
позитор Сергій Бакай). До
гран*прі додавалася ще й пре*
мія: на розвиток найкращого
хорового колективу. Прий*
маючи вітання, Сергій Бакай
зізнався, що "ми не просто
хотіли прийняти участь * ми
хотіли перемогти". 

Та повернімося до фрази,
яка стала заголовком даного
матеріалу. Чи дійсно храм
Божий може бути місцем для
змагань? Ось думка з цього
приводу Олександра Одинця *
члена журі:

* Давайте не будемо нази*
вати це конкурсом. Давайте
не будемо змагатися в церкві,
хто краще співає, хто краще
славить Бога. Ми зібралися,
щоб показати, які ми є. Рані*
ше старі люди ходили по цер*
квах, щоб почути найкращий
хор. Сьогодні, в цьому храмі,
ми почули всі хори приходсь*
ких храмів Києво*Свято*
шинського району. 

За дверима храму * вітер.
Ні, не вітер історії, а звичай*
ний весняний вітер. Настоя*
ний на ледь відчутному арома*
ті талого снігу і... хмільних піс*
нях. Бо ж * Масляна. Остан*
ній тиждень перед Великим
Постом.

Радислав Кокодзей

ФЕСТИВАЛЬ ПІД КУПОЛОМ... БОЖОГО ХРАМУ!
Чи доводилося вам, шановні читачі, хоча б раз бувати на пісенному

фестивалі? Не дивуйтеся нашому запитанню % наступне буде ще дивніше:
чи можливе проведення пісенного фестивалю не в будинку культури чи на
стадіоні, а в діючій... православній церкві?

Духовність



ЗЗЗЗААААТТТТ    ШШШШВВВВЕЕЕЕЙЙЙЙННННЕЕЕЕ    ППППІІІІДДДДППППРРРРИИИИЄЄЄЄММММССССТТТТВВВВОООО    """"ЮЮЮЮННННІІІІССССТТТТЬЬЬЬ""""

запрошує на постійну роботу швачок та учнів швачок

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

відпустка 28 календарних днів, дотація на харчування 75 грн.,

матеріальна допомога на оздоровлення 300 грн. та інші соціаль�

ні 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

ЗВЕРНЕННЯ
Головним управлінням МВС України в Київській області

прийнято рішення про проведення у березні місячника добро�
вільної здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів, спе�
ціальних засобів.

Головне управління роз'яснює, що у відповідності з діючим
законодавством ДОБРОВІЛЬНА здача громадянами в органи
внутрішніх справ або їх представникам вогнепальної зброї,
бойових припасів, вибухових речовин та засобів їх ініціювання
ЗВІЛЬНЯЄ ЇХ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ за
їх незаконне зберігання.

Головне управління звертається до всіх громадян з надією на
підтримку в цьому питанні та довіру до органів внутрішніх
справ.

За інформацією про порядок здачі зброї звертатися до
дозвільної системи Києво�Святошинського РВ ГУ МВС
України в Київській області: м. Боярка, вул. Хрещатик 88,
1�й етаж, каб. № 3. тел.: (04498) 4�11�40

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ ЖИТЛОВО9КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА м.БОЯРКА!

Депутатська фракція "Блок Юлії Тимошенко" в Боярській міській раді та бюро
Боярської первинної партійної організації вітають Вас із професійним святом.
Щиро зичимо Вам міцного здоров'я, добра, злагоди в родинах та вагомих професій�

них здобутків в ім'я розквіту нашого міста.

Шановні боярчани, працівники комунальних служб міста, 
керівники установ та організацій, підприємці!

22 та 29 березня, 5, 12, 19 квітня 2008 р. організовуються
суботники у зв'язку із проведенням двомісячника санітарної вес�
няної очистки та благоустрою м. Боярка. 

Прохання усім долу�
читися до прибирання
своєї прилеглої території.

Працюватиме комі�
сія з перевірки санітар�
ного та екологічного
стану.

Міськвиконком

ШАНОВНІ
БОЯРЧАНИ!

З 1 березня 2008 р., щовів�
торка, прийом громадян спе�
ціалістами Пенсійного Фонду
України проводиться в Упра�
влінні ПФУ у Києво�Свято�
шинському районі за адресою: 

м. Вишневе, 
вул. Святошинська, 50.
Тел.: 719159; 503939974

ШАНОВНІ
ПЕНСІОНЕРИ!
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Вітання, оголошення, реклама

У № 8 за 1 березня 2008 р.
редакція "БІ" розмістила
статтю Марини Асмолової та
Анастасії  Остроушко (сту�
дентки КиМУ) "Поезію в 
"кутку душі" не заховаєш". 16
лютого в приміщенні Краєз�
навчого музею відбулася пре�
зентація чергової збірки поезії
Степана Демченка "Малино�
вий минор". У цей день автору
виповнилося 60 років.

На жаль, молоді авторки
статті не зазначили, що при�
вітати ювіляра приїхав член
Союзу письменників України
Ігор Гордєнков, який подару�
вав Степану Демченку диск із
записом своїх віршів та
пісень на його слова.

В абзаці (в кінці третьої
колонки) "Одним із подарун�
ків було музичне попурі від
поета Сергія Бондаренка,
Володимира Вишняка…"
слід читати "та гітариста,
барда Вадима Валявіна".

В кінці цього абзацу слід
було зазначити, що концерт�

мейстером солістки Націо�
нальної опери Лідії Бичкової
була Людмила Горлінська.

На початку останньої
колонки після слів "Наталія
Горленко разом з ударною
співучою частиною нашої
Боярки" варто було б уточни�
ти "за участі вокального тріо
у складі Тетяни Зубкової,
Людмили Яковенко та Люд�
мили Горлінської".

Редакція "БІ" приносить
свої вибачення за неточності
у статті.

Редакція "БІ"

Хочу написати про "стару"
частину м. Боярка, де я про�
живаю, і де в 1998 році я була
обраною головою вуличного
комітету. Нашим депутатом
була Дяченко Валентина
Володимирівна. Ми, як
могли, "боролися" зі стихійни�
ми сміттєзвалищами, само�
тужки займалися освітленням
вулиць, ремонтом доріг.

� Раніше було набагато
легше працювати і розмовляти
з людьми, аніж  сьогодні, тепер
і час не той, і люди не ті, � пише
автор листа, Бондар Т. Г. � Тоді
можна було організувати
суботник,  а  зараз, на жаль,
ніхто біля свого двору приби�
рати не хоче.

Не всі заключили договори
на вивезення сміття, а іноді
трапляється й таке: підкинув
сміття до сусіда, і спробуй
довести, що це він. 

Ми, "квартальні", зверта�
ємось до Вас, дорогі наші
Боярчани �  будьте добрішими
один до одного, прислухайте�

ся один до одного, поважайте
себе і людей, і не буде ніяких
проблем. Давайте разом вирі�
шимо таку наболілу проблему
для нас, як вивезення сміття.
Адже, кожну суботу їздить
машина, яка збирає сміття, то
невже так важко підписати
договір з підприємством, і
сміття заберуть прямо біля
Вашого будинку!

Якщо ми не будемо байду�
жими до себе і свого сусіда, то
ми з Вами разом відродимо
наше місто таким, яким воно
було в ті, не такі вже й далекі,
60�ті роки. Приємно було
зайти до лісу, по вулицям
пройти, не заваленим сміт�
тям.

Керівникам нашого міста
важко самим "боротись"  з
усіма нами.

Давайте будемо поважати,
перш за все, себе і нашу владу.

З повагою до Вас, дорогі
жителі міста,  Рада ветеранів  і
"квартальні".

Бондар Т. Г.

ФК "Боярка" 9 вперед!
В минулому номері 

(№ 9) "БІ" ми повідомляли
читачам про впевнену ходу
ФК "Боярка" на Кубку Київ�
ської області з футболу. Зма�
гання проходили у м. Василь�
кові. В 1/2 фіналу ФК "Бояр�
ка" впевнено обіграв команди 
"Аякс" (Ксаверівка) з рахун�
ком 6 �3, "Квадра" (Обухів) з
рахунком 5�3, "Крушинку"
(Васильківський р�н) з
рахунком 6�2.

У фіналі зустрінуться 4
команди із Глевахи, Путрів�
ки, Ксаверівки та Боярки.
Фінальні ігри розпочнуться у
м. Василькові (ВСШ № 9) в
суботу, 15 березня, о 10.00.

Редакція "БІ"

НАШІ ВИБАЧЕННЯ ВИ НАМ ПИСАЛИ
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