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Боярська міська рада та виконавчий комітет щиро вітають депутатів
Боярської міської ради V скликання Боднюка Олександра
Володимировича, Шаповала Олександра Олександровича, Косовську
Галину Володимирівну, Черненка Миколу Миколайовича з Днем наро$
дження!

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.

ВІТАЄМО З 

ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

Звертаюся до всіх: жителів
багатоповерхівок, приват$

ного сектора, до керівників гро$
мадських та релігійних організа$
цій, керівників підприємств різ$
них форм власності. 

Ще з давніх$давен існує укра$
їнська народна традиція. Після
зими, як тільки зійдуть сніги, тру$
дарі бралися за знаряддя праці $
будь$то граблі, лопати, мітли, $  і
починали причепурювати околи$
ці, прилеглі до будинків території.

Тож, давайте будемо вірними
цим традиціям, що передаються з
покоління в покоління.

Боярська міська рада, вико$
навчий комітет оголосили весняні
місяці $ березень і квітень $
місяцями санітарної весняної
очистки та благоустрою міста. Є
відповідне рішення міськвиконко$
му, затверджені Правила з бла$
гоустрою, закріплені території за
усіма відповідальними особами.

Прошу вас, шановні боярчани,
взяти активну участь у суботни$

ках, які відбудуться 22, 29 берез$
ня та 5, 12, 19 квітня 2008 р. 

Звертаюся до керівників уста$
нов та організацій, підприємців.
Прошу Вас проводити система$
тичну просвітницьку і організа$
ційну роботу серед членів ввіре$
них Вам колективів з питань бла$
гоустрою прилеглих до підпри$
ємств територій.

Я дуже хочу, щоб наше місто
виглядало квітучим, охайним,
чистим і чепурним. З усією відпо$
відальністю хочу завити, що я
нікому не дам спокою, коли спра$
ва стосується чистоти і порядку в
місті. За участі міського голови,
комісії міськвиконкому та пред$
ставників ЗМІ  планується прово$
дити рейди з метою  перевірки
дотримання Правил з благо$
устрою. Порушників будемо, крім
того, що штрафувати, так ще й
фотографувати та розміщувати
їхні фото разом з критичним
матеріалом на шпальтах міської
газети "Боярка$Інформ". Нехай
місто знає своїх "героїв", тих, у
кого санітарний стан на прилеглій
до підприємства території найгір$
ший. "Чекайте нас у гості!"  $
звертаюся до всіх порушників
Правил з благоустрою. Маю
надію, що таких  виявиться неба$
гато.

У вересні ми будемо святкувати
День міста. Окремо хочу зверну$
тися до активістів домових,
вуличних, квартальних комітетів.
Ваша громадянська позиція гідна

наслідування. Давайте усі разом
відродимо славу Боярки як затиш$
ного, комфортного містечка!
Закликаю всіх: не будьте байду$
жими, долучайтеся до цієї благо$
родної справи! Громадське само$
врядування $ один з важливих
чинників соціального розвитку
міста. З пропозиціями щодо пер$
сонального складу домових,
вуличних, квартальних комітетів
прохання звертатися до заступни$
ка міського голови Шульги В.В.
Телефон: 41$710.

Звертаюся до приватних під$
приємців. Шановні, прошу Вас
забезпечити щоденне прибирання
вашої прилеглої території. Це
включає в себе вивезення сміття,
очищення території від будівель$
ного сміття (щебеня, піску,
каміння), будматеріалів, очищен$
ня доріг, фарбування бордюрів,
заміну та ремонт парканів і ого$
рож. Організуйте вихід членів
трудових колективів на заплано$
вані суботники. У разі невиконан$
ня умов, викладених у Правилах з
благоустрою, на керівників під$
приємств будуть накладатися
адміністративні штрафи. Ці
умови розповсюджуються також і
на власників приватних будинків.

Шановні боярчани! Прошу вас
не викидати сміття у не встано$
влених місцях, не розводити
бур'яни біля парканів, не вивози$
ти сміття у лісопосадки. Про це
вже неодноразово писалося в
газеті, і я ще раз хочу на цьому

наголосити. Займайте активну
життєву позицію, приймайте
участь у громадському житті
міста, не будьте байдужими до
місцевих проблем. Давайте спіль$
ними зусиллями вирішувати їх.
Виходячи з того, що у місті налі$
чується 7 000 приватних садиб,
прошу усіх тих, хто ще не заклю$
чив договори з комунгоспом на
вивезення сміття $ негайно зроби$
ти це. Це забезпечить чистоту і
охайний вигляд Ваших прибудин$
кових територій.

Всім депутатам міської ради
дані відповідні доручення, між
працівниками міськвиконкому
розподілені території, де вони
будуть проводити роз'яснювальну
роботу та перевірку виконаних
робіт з питань благоустрою. У
виконкомі створено штаб з коор$
динації робіт по проведенню вес$
няного двомісячника з благоу$
строю міста. Керівник штабу $
заступник міського голови з жит$
лово$комунальних питань
Тахтарбаєв А.К. Телефон штабу:
40$355. У виконкомі створена і
працює адміністративна комісія,
яка складає протоколи на поруш$
ників Правил з благоустрою.

Шановні боярчани! Давайте
гасло "Зробимо наше місто краси$
вим!" разом втілимо у життя!

З повагою, 
міський голова 

Т.Г. Добрівський 

ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ, ЖИТЕЛІ НАШОГО 

УСЛАВЛЕНОГО, ЛЮБИМОГО МІСТА!

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ

КУЛЬТУРИ!

НННН аааа шшшш     пппп ееее рррр ееее дддд пппп лллл аааа тттт нннн ииии йййй     іііі нннн дддд ееее кккк сссс     9999 8888 5555 7777 3333

№ 11 (56)

23 березня $ Всеукраїнський день працівників культури та
аматорів народного мистецтва, а також Всесвітній день книги.

Шановні працівники культури, аматори народного мистецтва,
письменники та працівники бібліотек.

Прийміть щирі слова вдячності за Вашу самовіддану працю на
благо соціального та культурного розвитку міста Боярка. 

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

Міський голова Т.Г. Добрівський

Звернення міського головиЗвернення міського голови
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Засідання міськвиконкому

Рішення міськвиконкому

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання виконавчого комітету

№5 від 18.03.2008 року

1. Основні  питання
1.1. Про роботу комунальних служб в опалювальний період та проект 

заходів по підготовці до наступного опалювального періоду
Підготували :   керівники комунальних підприємств
Доповідач :  заступник міського голови  А.К.ТАХТАРБАЄВ

1.2. Про встановлення тарифів на розміщення рекламних матеріалів у 
газеті "Боярка!Інформ"  КП "ІА"Боярка!Інформ"
Підготувала: зав. відділом  О.М.БАЛУЄВА
Доповідач: перший заступник міського голови Р.В.ГЛАДКИЙ

2. Про надання дозволу на розміщення об'єктів торгівлі, побуту, 
виробництв
Підготував: головний спеціаліст  І.Н.ЗАІТОВ
Доповідач: заступник міського голови  Р.В.ГЛАДКИЙ
Розглянуто 18 питань

3. Опікунські питання
Підготувала: спеціаліст служби у справах неповнолітніх  
Ю.М.ЦИМБАЛЮК
Доповідач: голова Ради опіки Л.І.ДУДНІКОВА
Розглянуто 6 питань

4. Про  матеріальну допомогу
Підготувала: спец.  І кат.  О.М.БІБІК
Доповідач: керуюча справами  З.М.ГАПОНЕНКО
Розглянуто 2 питання

5. Про  затвердження трудової  угоди
Підготувала: керуюча справами  З.М.ГАПОНЕНКО
Доповідач: керуюча справами  З.М.ГАПОНЕНКО
Розглянуто 2 питання

6. Архітектурні   питання
Підготував : головний спеціаліст  В.В.МЕЛЬНИЧУК
Доповідач: головний спеціаліст  В.В.МЕЛЬНИЧУК
Розглянуто 21 питання

7. Про право власності
Підготувала: Керуюча справами   З.М.ГАПОНЕНКО
Доповідач: Керуюча справами   З.М.ГАПОНЕНКО
Розглянуто 4 питання

8. Реєстрація громадських організацій
Підготувала: Спеціаліст   І кат.  Л.І. СЛЮСАР
Доповідач: Спеціаліст   І кат.  Л.І. СЛЮСАР
Розглянуто 1 питання

1. Провести весняний двомісячник благоу!
строю та поліпшення санітарного стану
території м. Боярка у термін з 28 березня до
28 травня 2008 р.

2. Затвердити штаб по координації робіт з
проведення весняного двомісячника з бла!
гоустрою міста згідно з додатком № 1.

3. Затвердити заходи по проведенню весняно!
го двомісячника з благоустрою міста згідно
з додатком № 2.

4. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого

комітету виділити кошти на проведення
двомісячника з благоустрою, передбачені
бюджетом міста на 2008 рік.

5. 22,29 березня та 05, 12, 19 квітня 2008
року провести суботники для всіх жителів
міста, залучити громадські організації,
релігійні громади, підприємців. 

6. Кожної п'ятниці о 14.00 проводити засідан!
ня штабу по координації робіт весняного
двомісячника з благоустрою та санітарної
очистки міста.

7. Підсумки проведення весняного двомісяч!
ника розглянути на засіданні виконкому в
травні 2008 р.

8. Контроль за виконанням даного рішення
покласти на заступника міського голови А.
К. Тахтарбаєва.

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ Р.В.Гладкий

Керуючись пп.. 6,7 п. а) ч. 1 ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно Правил благоустрою, затверF
джених рішенням Боярської міської ради від 30.11.2006 р. № 08/356, з метою посилення відповідальності керівників комунальних

служб за виконання обсягів робіт, F

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЄВО�СВЯТОШИНСЬКОГО 

РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я № 27/1 від  04.03.2008 р.
Про проведення двомісячника санітарної весняної очистки 

та благоустрою м. Боярка

ВИКОНКОМ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:
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Благоустрій міста

1. Голова штабу ! Тахтарбаєв Анатолій Каримович
2. Заступник голови штабу ! Євлашевська Ніна

Володимирівна, майстер по благоустрою Бояр!
ського ГВУЖКГ

3. Секретар штабу ! Томін Катерина Никифорів!
на, майстер Боярського ГВУЖКГ.

Члени штабу:
1. Білан Володимир Валерійович ! зав. відділен!

ня РайСЕС;
2. Сербан Володимир Васильович ! начальник

БГВУЖКГ;
3. Клименко Валерій Дмитрович ! директор 

КП "Боярка!Водоканал";
4. Кухарець Віктор Анатолійович ! заступник

начальника Києво! Святошинського ВУЖКГ.
5. Мурдій Віталій Олександрович !заступник

начальника Боярського ГВУЖКГ.

Додаток № 1
до рішення Виконавчого комітету

№ 27/1 від 04.03. 2008 р.

ШТАБ
по координації робіт весняного двомісячника з благоустрою

та поліпшення санітарного стану міста

1. Затвердити міський штаб по організації та про!
веденню двомісячника санітарної очистки  та
благоустрою території міста Боярка.

2. Закріпити за керівниками підприємств всіх
форм власності прилеглі території, майдани,
вулиці, місця громадського користування та
відпочинку згідно розробленої схеми та
зобов'язати підприємства впорядкувати закрі!
плені території.

3. Провести загальноміські суботники по впоряд!
куванню парків міста.

4. Закріпити пам'ятники міста та прилеглі до них
території з метою приведення їх в належний
санітарний стан за громадськими організація!
ми міста.

5. Провести збори підприємств з метою інформу!
вання про заходи по проведенню двомісячника
санітарної очистки та благоустрою території
міста Боярка та згоди підприємців щодо участі
в цих заходах.

6. Зобов'язати садові товариства впорядкувати
прилеглі території.

7. Зобов'язати мешканців приватного сектору
впорядкувати подвір'я та прилеглі території.

8. Житловим кооперативам організувати та про!
вести суботники по впровадженню прилеглих
до будинків територій, підрізку дерев, кущів,
побілку бордюрів, озеленення прибудинкових
територій.

9. В рамках двомісячника провести конкурси:
На краще приватне подвір'я;

На кращого двірника;
На будинок зразкового санітарного стану. 

10. КП "Боярка!Водоканал"
Провести благоустрій територій, прилеглих

до виробничих баз;
Станцій водозабору, КНС, очисних споруд;
Облаштування та благоустрій артсвердловин;
Відновити дорожнє покриття в місцях прове!

дення ремонтних робіт на мережах водозабез!
печення та водовідведення;

Провести благоустрій території біля адмінбу!
дови по вул. Білогородська;

11. Боярському ГВУЖКГ:
Організувати прибирання прибудинкових

територій двірниками;
Санітарна очистка закріплених вулиць;
Вивезення сміття з приватного сектору;
Демонтаж рекламних щитів на МАФ, вста!

новлених без дозволу;
Відновлення дорожнього покриття в місцях

проведення земельних робіт на мережах
теплозабезпечення;

Своєчасно проводити реконструкцію, ремонт
та утримувати в належному стані всі вулиці,
дороги, шляхопроводи, переходи, технічні засо!
би регулювання дорожнього руху, зовнішнього
освітлення, водопостачання і водовідведення;

Зберігати діючі та створювати нові об'єкти зеле!
ного будівництва з урахуванням вимог ландшаф!
тної архітектури та садово!паркового мистецтва,
максимально зберігати зелені насадження;

Проводити будівництво та утримувати в
належному стані спортивні споруди для меш!
канців мікрорайонів та у подвір'ях; 

Своєчасно проводити заходи щодо підготовки
житлового фонду, об'єктів житлово!комуналь!
ного господарства і соціальної сфери до сезон!
ної експлуатації;

Забезпечити утримання територій та об'єктів
міської інфраструктури, в тому числі меморіа!
лів, братських могил і кладовищ у зразковому
технічному і санітарному стані; 

Забезпечити наявність та належний техніч!
ній стан інформаційних показчиків ! назви
вулиць, будинкових ліхтарів, під'їздів:

Утримувати в належному технічному стані
дошки оголошень на будинках, прибудинкових
територіях та своєчасно проводити їх ремонт;

Забезпечити встановлення дошок для оголо!
шення біля кожного житлового будинку,
ЖЕКа;

12. Києво!Святошинському ВУЖКГ:
Вивезення стихійних сміттєзвалищ;
Вивезення сміття з кладовищ по вул. Лікар!

няній та Шевченка;
Завезення чорнозему, піску на всі кладовища

міста;
Прийом сміття з приватного сектору під час

проведення двомісячника санітарної очистки
та благоустрою території міста Боярка.

13. Забезпечити участь школярів та освітян у
заходах по проведенню двомісячника.

Додаток № 2
до рішення Виконавчого комітету 

№ 27/1 від 04.03. 2008 р.

ЗАХОДИ
на проведення двомісячника санітарної очистки та благоустрою 

території міста Боярка

ЗАКРІПЛЕННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ЗА ДЕПУТАТАМИ 

ТА ПРАЦІВНИКАМИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

№ п/п Прізвище, ім'я, поFбатькові депутата Прізвище, ім'я, поFбатькові працівника Вулиці  округу

1 Глущенко  ОлексійДмитрович Шульга Валерій  Володимирович
Агрономічна, Байкальський, Комсомольська, Лисенка (13 і 70 до кінця), Матросова,

Некрасова, Радгоспний, Фестивальна, 

2 Шаповал Олександр Олександрович Шульга Валерій Володимирович
Будаївська, Вишнева, Волин!ський, Деснянська, Загородня, Зоряна, Лисенка ( до 11 і 68),

Нова, Польова, Сонячна, Шевченка, Ягідна

3 Олійник Валентин Вікторович Стороженко Анатолій Федорович Декабристів ( від 17), Зелена, Зелений пров.,туп., Іванів!ський, Озерний, Франка (від 64 і 75)

4 Кушнір Катерина Василівна Бряшко Наталія Володимирівна Будьонного, Донбаський, Кібенка (від 47 і 58), Прорізна, Тарасівська, Харківський, Читинський

5 Павліченко Галина Андріївна Місячна Наталія Миколаївна
Васильківська,Васильківський Вітвистий,Декабристів (до15), Лікарняна, Лікарняний,

Піонерська, Першотравнева, П'ятигірський, Старий, Франка ( до 62 і 73),  

6 Несен Євген Володимирович Бекалюк Надія Іванівна
Амбулаторна, Артилерійська, Горького, Київська (до 27 і 28), Крилова, Набережна,

Набережний, 1, 2 Піщана, Самійленка

7 Блик Зінаїда Олександрівна Сосонович Марина Володимирівна Азовська, Вокзальна, Вокзальний, Жовтнева (до 30 і 37), Кібенка (до 45 і 56)

8 Харчук Ніна Федосіївна Гринько Лариса Борисівна
Базарний, Київська (від 29 і 30), Київський, Кооперативна, Криворізький, Лугова, Проле!

тарська, Пролетарський, Східна

9 Гурнак Людмила Дмитрівна Антипенко Ігор Миколайович
Баумана, Богданівська, Жовтнева (від 32 і 39), Жовтне!вий, Лісодослідна, Лісна, Паркова,

Парковий, Комсомо!льців 20!х, Новобогданівська,

10 Боднюк Олександр Володимирович Гладкий Роман Васильович
Білогородська (1 ! 19), Білого!родський, Хрещатик (до 72 і 103), Садова (до 16 і 43), Сані!

тарний, Сумський, Чернігів!ський, Кримський, Полтав!ський, УТОС

11 Кликов Олександр Васильович Гладкий Роман Васильович Газова 75, Герцена, Коротка, Лісництво, Хрещатик (від 74 і 105), Печерська, Сахалінська, Уральська,

Продовження на стор. 4
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14 березня в актовій залі
ЗОШ № 5 відбулися урочи!
стості  до  Дня  працівників
житлово!комунального гос!
подарства.

Серед присутніх були: місь!
кий голова Добріаський Т.Г.,
заступник міського голови з

ж и т л о в о ! к о м у н а л ь н и х
питань Тахтарбаєв А.К.,
заступник міського голови
Шульга В.В., директори
житлово!комунальних під!
приємств м. Боярка та їх
працівники, директор бан!
но!оздоровчого комплексу

Сандул О.П., інспектор
групи охорони громадського
порядку Києво!Святошинсь!
кого РВ ГУ МВС України  в
Київській області Вдовичен!
ко В.В., голова фракції
БЮТ Боярської міської ради
Лєзнік М.Г. 

Першим зі словами приві!
тання виступив  міський
голова Добрівський Т.Г.
Міський голова зазначив, що
рік для працівників житло!
во!комунального господар!
ства був складний, роботи
було багато. Не всі будівлі
були готовими до опалюваль!
ного сезону, деякі тепломе!
режі конче потребували замі!
ни. Нагальним було питання
цілодобового постачання
води, вивезення та приби!

рання сміття, латочного
ремонту доріг, вивезення та
прибирання сміття, крону!
вання дерев. Незважаючи на
всі ці чинники, працівники
житлово!комунального гос!
подарства гідно впорались з
поставленими завданнями.
Тарас Григорович подякував
всім працівникам за самовід!
дану працю, побажав від
усього серця міцного здо!
ров'я, сімейного  щастя, бла!
гополуччя, наснаги, витрим!
ки, оптимізму на роботі.
Щоб їхній професійний дос!
від і творче ставлення до
роботи сприяли розбудові і
розквіту рідного міста.

Особливої подяки були
удостоєні працівники ТОВ
"Компанії "Енергомонтаж".

Подарунком від міськради
для них став моторолер, щоб
"чергові електрики швидко і
оперативно добиралися до
місця виклику і вчасно лікві!
дували пошкодження".

Найкращих працівників
нагороджували  грошовими
преміями у розмірі 100 грн.
та Подякою Боярського місь!
кого голови. Нагороди вруча!
ли  Добрівський Т.Г. та  Лєз!
нік М.Г.

Серед нагороджених
такі працівники житловоF
комунального господарF
ства:
Андрієнко Любов Романівна
(двірник);
Марченко Надія Трохимівна
(двірник);
Євлашевська Ніна Володи!

12 Адаменко  Сергій Сергійович Балуєва  Олена Миколаївна Гоголя (  від 68 і 69), Дачна, Полярна,

13 Матейко Анатолій Васильович Балуєва Олена Миколаївна Волгоградська, 40р. Жовтня, 53, 53а, Іркутська, Лазо,

14 Бриль Ірина Іванівна Царюк Наталія Сергіївна Зеленогірська, Молодіжна від 71 і 78, Світлогірська, Сєдова (від 15 і 40), 

15 Берестовська Любов Іванівна Слюсар Міля Равилівна Заводська (до 30 і 31), Лінійна (крім 28), Чубаря

16 Скринник Олексій Григорович Царюк Наталія Сергіївна
8 Березня, Бульварна (до 61,62) Дежньова (до 39 і 50), 40р. Жовтня (від 46), Космонавтів,

Московська від 53 і 44,

17 Прядко Андрій Михайлович Петруха Оксана Анатоліївна Лінійна, 28

18 Носенок Клавдія Володимирівна Щербакова Лілія Сергіївна Леніна (від 87 і 74), Молодіжна 63!69, 

19 Вакарчук Лідія Володимирівна Гапоненко Зоя Миколаївна Білогородська 21,23, Леніна (від 61 і 64 до 85 і 72), 

20 Корзун Людмила Львівна Бібік Оксана Миколаївна Білогородська  17, Молодіжна 55!59,

21 Михайлова Стелла Євгенівна Гапоненко Зоя Миколаївна Білогородська 25, Гоголя (48!54, 52а), 

22 Горлінська Людмила Юріївна Храмченко Олена Анатоліївна Сєдова 9,11,13

23 Косовська Галина Володимирівна Безсмертна Олена Сергіївна Молодіжна 74,76, Сєдова 5,

24 Супрунов Вадим В'ячеславович Скляренко Галина Вікторівна
Білогородська (29!43), Будіве!льна, Бульварна (від 63 і 64), Газова (крім 75), Дежньова 

(від 43 і 52),  Заводська (від 32 і 33), Індустріальна, Капітальна, Сєдова (4!38),

25 Плаксицький Андрій Миколайович Медведєва Валентина Володимирівна Білогородська 27, Молодіжна 72,72а, 

26 Кударенко Віра Миколаївна Мельничук Володимир Васильович Енгельса, Леніна (до 29 і 30), Ленінградська, Московська до 35 і 38, Радянська, Свободи

27 Лєзнік Михайло Геннадійович Мельничук Володимир Васильович
Артеківський, Білогородська (2!60), Ватутіна, Воз'єднання, Громова, Дніпровська, 40р.

Жовтня ( до 44 і 47), Кавказь!кий, Садова (від 45), Фрунзе, Чкалова

28 Тарновська Людмила Володимирівна Ключник Віталій Миронович Білогородська (62!124), Каліні!ніна, Крупської, Леніна (від 31 і 32 до 53 і 56), Тургенєва (до 29 і 42)

29 Кривенко Валентина Володимирівна Ключник Віталій Миронович
Гоголя (до 25 і 46), Короленка (до 52 і 65), Лермонтова (до 25 і 18), Островського до 67 і 68,

Партизанська, Рєпіна (до 49 і 62), Саксаганського (до 17 і 22), Л.Українки (до 22 і 35),

30 Вітюк Володимир Павлович Іванова Людмила Петрівна Кірова, Миру, Московська від 37 і 30 до 51 і 42, Б.Хмельниць!кого (до 71 і 72)

31 Нагірняк Валентина Андріївна Мазурець Віталій Вікторович
50р. Жовтня, 10, 10а, Квіткова (до 15 і 16), Б.Хмельницького, (від 73 і 76 до 119 і 84),

Яблунева (до 15, 4)

32 Остапченко Ігор Олексійович Тахтарбаєв Анатолій Карімович Жуковського, 1, 1а, 3,  Молодіжна (до 53 і 48), Б.Хмельни!цького 74,

33 Неупокой Сергій Григорович Тахтарбаєв Анатолій Карімович 50р. Жовтня (до 8 і 23), Жуков!ського, (7 і 4 до 13 і 18), Котов!ського, Маяковського (до 29 і 30) 

34 Орел Леонід Іванович Каченюк Тетяна Володимирівна
Бідного, Ворошилова (крім 23), Дзержинського, Колгоспна, Петровського, Серафімовича,

Толстого, Черешнева

35 Мірзаєв Анатолій Наріманович Заключенко Наталія Миколаївна Білогородська 45,49, 

36 Черненко Микола Миколайович Заключенко Наталія Миколаївна Білогородська 51,

37 Чигров Олександр Валерійович Заітов Іслам Нажимович
Білогородська 126!134, Лермо!нтова (від 27 і 20), Руднєва, Саксаганського (від 19 і 24),

Л.Українки (від 24 і 37),

38 Яла Алана Григорівна Слюсар Людмила Іванівна
Білогородська від 134а, Пасте!рнака (до 34), 50р. Жовтня, 57!61, Мічуріна, Молодіжна 

(50!70), Пушкіна (від 15 і 30), Тургенєва (від 31 і 44),

39 Орловський Сергій Анатолійович Сидорук Євген Степанович
50р. Жовтня, 12 і 25 до 46 і 55), Коцюбинського (до 50 і 53),  Пушкіна (до 13 і 28), 

Чернишевського (до 20 і 45)

40 ПестряковАндрій Костянтинович Цимбалюк Юлія Миколаївна Ворошилова 23, Маяковського (від 34 і 35), Фурманова, Б.Хмельницького 113, 

41 Денисюк Сергій Федорович Дідушко  Ольга Петрівна

Банний, Пастернака (від 36), Квіткова (від 17 і 18), Королен!ка (від 54 і 67), Коцюбинського

(від 52 і 55), Рєпіна (від 51 і 64), Б.Хмельницького, 98, Чапаєва Чернишевського 

(від 22 і 47) Яблунева (від 17 і 18)

42 Тичинський Андрій Євгенович Німенко Ольга Василівна
Богунського, Боженко, Жуков!ського (від 19 і 20), Залізнична, Затишний, Таращанська,

Б.Хмельницького (від 86 і 121), Щорса

43 Паливода Дмитро Ігорович Поддяча Леся Володимирівна Гоголя (від 27 і 56 до 66 і 67)

44 Корнієнко Ірина Сергіївна Ярковий Віталій Іванович Територія технікуму

Події тижня

НАГОРОДЖЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ

Початок на стор. 3



Боярка Боярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм5

мирівна (майстер);
Тугай Микола Кузьмич (слю!
сар!сантехнік);
Шалівський Володимир Ми!
колайович (слюсар!сантех!
нік).

За результатами конкур!
су на звання "Кращий двір!
ник 2007 року" перемож!
цем визнано Пільтяй Лідію
Миколаївну. Лідії Микола!
ївні вручено Подяку Бояр!
ського міського голови та
грошову премію в розмірі
3000 грн. 

Серед найкращих праF
цівників КП "БояркаFВоF
доканал" є такі:
Єрьома Валерій Васильович
(машиніст 4 р. КНС);
Шевченко Олександр Мико!
лайович (машиніст 4 р. НУ);
Рибченко Іван Іванович
(електромонтер 6 р.);
Якименко Анатолій Іванович
(ст. ремонтник 4 р. АВР);
Мороз Людмила Миколаївна
(інженер I кат.).

Кращим працівником КП
"Боярка!Водоканал" назва!
но начальника дільниці очи!
сних споруд Будняка Мико!

лу Івановича. Миколі Івано!
вичу вручено Подяку Бояр!
ського міського голови та
грошову премію в розмірі
500 грн.

Приймали нагороди і
вітання і працівники банF
ноFоздоровчого комплексу.
Відзнаки і грошові премії
отримали:
Наконечна Ольга Гаврилівна;
Ремез Зінаїда Миколаївна;
Кравцов Володимир Георгі!
йович.

Серед нагороджених були
також працівники КиєвоF
Святошинського ВУЖКГ:
Романенко Олександр Леоні!
дович (тракторист!бульдозе!
рист);
Полуциган Віктор Валерійо!
вич (тракторист);
Сватковський Олег Володи!
мирович.

Найкращим працівником
ТОВ "Компанії Енергомон!
таж" визнано головного
інженера підприємства Ляха
Валерія Андрійовича.

ВАТ "Київоблгаз". ДочірF
нє підприємство КFСвятоF
шинське УЕГГ вітали своїх

найкращих працівників, а
саме:
Півненко Ганну Степанівну !
начальника Боярської вироб!
ничо!експлуатаційної дільниці;
Блоху Віктора Михайловича !
слюсаря з експлуатації газо!
вого устаткування;
Кацідан Ольгу Іванівну !
слюсаря з експлуатації газо!
вого устаткування.

Ці працівники удостоєні
Подяки міського голови та гро!
шової премії в розмірі 100 грн.

КП "Теплові мережі"
поздоровляли:
Назаренко Аллу Іванівну !
оператора котельні № 3;
Соляника Івана Миколайови!
ча ! слюсаря котельні № 19;
Варяницю Людмилу Михай!
лівну ! апаратника хімводо!
очищення котельні № 19;
Назаренка Павла Івановича !
слюсаря котельні № 14;
Вовк Людмилу Михайлівну !
прибиральницю котельні № 14.

МПГ "ЛіфтFСервіс" назF
вало своїх найкращих праF
цівників:
Юхименка Олександра Воло!
димировича ! електромехані!

ка по ліфтам;
Давиденка Євгена Валенти!
новича ! електромеханіка по
ліфтам;
Хом'яка Ігоря Арсеновича !
електромеханіка по ліфтам;

Після церемонії вручення
нагород працівників житло!
во!комунального господар!
ства з професійним святом
привітали вихованці Боярсь!
кої міської дитячої школи
мистецтв. Вони  підготували
невеличку концертну про!
граму. Діти різного віку
виконували запальні таноч!
ки, своєю безпосередністю і
невимушеністю вони підняли

настрій всім присутнім. Заві!
тали на концерт і призери
чемпіонату Європи 2007 з
бальних танців Анастасія
Кожедуб і Парубець Ігор.
Вони виконали аргентинське
танго, танець любові і при!
страсті. Концертна програма
була побудована з любов'ю,
душею. Чимало праці вклали
в неї діти зі своїми керівни!
ками. Це і ансамбль бального
танцю"Асгард" (керівник
Євлошевський Костянтин),
ансамбль естрадного танцю
"Шанс" (керівник Богати!
ренко Віолетта).

Ксенія Бойко

Ми, первинна партійна органзація УСДП м. Боярка,
Ваші сусіди, друзі, знайомі та співробітники. Щодня ми
бачимо ті самі проблеми нашого міста, що і більшість з Вас.
Ми обурюємося негараздами що нас оточують, нас дратує
відсутність конкретних дій з боку міської влади щодо вирі!
шення наших з Вами загальних проблем, ми опікуємося
своїм майбутнім і працюємо для щасливого та забезпечено!
го майбутнього своїх дітей, спокійної та заможної оселі
наших батьків. Саме тому ми вважаємо за необхідне взяти
безпосередню ефективну участь у процесі розбудови та бла!
гоустрою нашого міста шляхом представництва у місцевих
органах влади.

Боярська первинна партійна організація УСДП (БЮТ)
вважає своїм першочерговим завданням виконання кон!
кретних дій відносно благоустрою міста, вирішення нагаль!
них потреб пересічних громадян і громади міста вцілому, а
саме:
! впровадити систему жорсткого контролю за розподілом

земель міської громади, інформувати громаду про всі
рішення, що стосуються розподілу земельних ресурсів;

! залучення бізнесу до вирішення проблем благоустрою в
обмін на преференції та пільгові умови роботи згідно до
індивідуально розроблених планів;

! провести ревізію стану доріг міста, скласти план і кошто!
рис їх ремонту та побудови. Звітувати перед громадою
щодо конкретних дій з цього питання;

! вжити заходів для збереження міського парку, розроби!
ти та виконувати програму з озеленення міста;

! створити громадську приймальню для забезпечення
оптимальної комунікації міських комунальних організа!
цій та громадян, роботи зі скаргами та пропозиціями
організацій та громадян, роботи зі скаргами та пропози!
ціями організацій та мешканців міста;

! забезпечити вирішення проблеми з вивозом сміття шля!
хом залучення суб'єктів підприємництва на вигідних і
прозорих умовах;

! залучити громаду до обговорення і створення умов для
здорового відпочинку та занять спортом всіх бажаючих,
а особливо молоді та юнацтва;

! благоустрій існуючих та будівництво нових автобусних
зупинок;

! створення плану та кошторису ремонту об'єктів водоза!
безпечення. Звітувати перед громадою щодо конкретних
дій з цього питання;

! відведення місць та облаштування дитячих майданчиків;
! проведення заходів з підвищення безпеки руху та захи!

сту пішоходів на дорогах міста.

У нашому місті за ініціати!
ви та організаційної підтримки
навчально!методичного район!
ного Центру практичної психо!
логії щороку серед старшоклас!
ників проводиться районна
інтелектуальна олімпіада.
Бажаючих позмагатися з
іншими настільки багато, що
попередньо організатори про!
водять у кожній школі відбірні
тури цієї своєрідної олімпіади,
яка перетворюється в справ!
жнє свято прояву творчості,
логіки, винахідливості та еру!
диції. Адже на учасників чека!
ють різноманітні незвичні зав!
дання. Олімпіада проходить у
два етапи:
1. індивідуальний;
2. групова інтелектуальна гра
"Крок до знань".

У реальному житті людина
стикається з безліччю проблем!
них ситуацій, які часом відріз!
няються одна від одної, але їх
розв'язання будується завжди
за допомогою одних і тих
самих інтелектуальних опера!
цій: аналізу, синтезу, порів!
няння, узагальнення тощо. Від
готовності людини розв'язува!
ти різноманітні незвичні нес!

подівані завдання, гнучко
застосовувати інтелектуальні
операції до будь!якого типу
завдань, багато в чому зал!
ежить успішність, творчі дося!
гнення людини в житті. Тому

подібна інтелектуальна олімпі!
ада корисна не тільки з утилі!
тарної позиції дорослих зайня!
ти цікавою справою вільний
час старшокласників, а й з
більш широкої: учні, розв'я!
зуючи нестандартні завдання,
набувають творчого досвіду, а
також замислюються над спе!
цифікою власних здібностей.

Справа, яку організували
дорослі для дітей, гідна того
щоб розвиватись і наповнюва!

тись новим змістом.
Переможцями олімпіади

з індивідуальної першості
стали:
Лосєва Дар'я Миколаївна
Боярська ЗОШ № 2;
Пославська Ірина Юріївна,
Боярська ЗОШ № 1;
Малюкіна Дар'я Вікторівна,
Боярська ЗОШ № 3.

У загальнокомандному
заліку, тобто, з урахуванням
середніх показників учасників
шкільних команд перемогла
Петропавлівсько!Борщагів!
ська ЗОШ I!III ст.

Вітаємо переможців та уча!
сників олімпіади, бажаємо їм
натхнення і нових творчих здо!
бутків!

Ми щиро вдячні за допомо!
гу в організації та проведенні
районної інтелектуальної олім!
піади керівництву Боярської
школи № 5 на чолі з директо!
ром В.В. Кривенко, відділу
освіти райдержадміністрації,
очолюваному  М.В. Нерушем.

Методист Києво!Свято!
шинського районного Центру

практичної психології
М.В. Шовкун

ЗМАГАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛІВШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ!
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18 березня в актовій
залі Боярської ЗОШ № 3
відбулася II установча
сесія районної організації
дітей РОД.

I  установча сесія РОД
проводилася у Боярській
ЗОШ № 3 у березні 2007
року. Свою роботу органі!
зація розпочала з підписан!
ня угоди між представни!
ками районної державної
адміністрації, районного
відділу освіти, батьків!
ською громадськістю,
районною радою, а також
представниками учнівсько!
го самоврядування шкіл.

Незважаючи на те, що
К и є в о ! С в я то ш и н с ь к и й
район дуже розгалужений і
проблемно зібрати дітей з
далековіддалених  міст і
селищ, на II  установчій
сесії зібралися представни!
ки всіх, без винятку, шкіл
Києво!Святошинського
району, а саме:  26 керів!
ників!організаторів і 39
учнів. 

На сесії лідери шкіл
презентували свої моделі
самоврядування, обміню!
валися досвідом роботи зі
своїми однолітками. Дові!
давшись про інтереси
один одного, учасники
сесії розбилися на 5 комі!
сій, кожна  з яких мала
окремі повноваження:  це
і зв'язки з громадcькістю
та пресою; культура та
дозвілля; екологія, здоро!
вий спосіб життя та спорт;
мандатно!організаційна
комісія; робота з молод!
шими учнями а також

комісія із захисту прав
дитини. Був погоджений
певний план роботи з під!
готовки  актів, заходів,
проектів, організацією
яких будуть займатися
комісії. І  одразу ж розпо!
чалася підготовка до чер!
гової сесії, на якій оберуть
голів комісій а також про!
думають напрямки роботи
передвиборчої кампанії з
обрання президента РОД.

Приємно відзначити,
що значну допомогу молоді
надав Києво!Святошинсь!
кий районний центр
соціально!психологічної
реабілітації населення,
який створений і працює
на базі Київської обласної
дитячої лікарні. Реабіліта!
ційний центр запропону!
вав власне приміщення для
того, щоб співпрацювати з
дітьми, всіляко допомагати
їм, підтримувати їх. Кожна
комісія для роботи матиме
власне  приміщення з
необхідним обладнанням.
В роботі сесії приймали
активну участь психологи
реабілітаційного центру.
Вони запропонували бага!
то тренінгів, дізнавалися
чим цікавіше дітям буде
займатися в майбутньому.

Можна констатувати
той факт, що сьогодні
активність молоді висока, і
не тільки в міських  шко!
лах, а й в сільських. Діти
під час роботи сесії  здру!
жилися, а головне !  їм
цікаво разом працювати. 

Ксенія Бойко

РОД � ПРИКЛАД УЧНІВСЬКОГО

САМОВРЯДУВАННЯ

19 березня у Києво!Свято!
шинському Центрі соціаль!
но!психологічної реабілітації
населення сталася надзви!
чайно приємна і радісна подія
! відбулося урочисте вручен!
ня іграшок для  ігрової кім!
нати, в якій кожного дня
знаходить розраду малеча з
Боярки та Київської облас!
ної дитячої лікарні. В ролі
благодійника виступила ЗАТ
"А.Е.С. Київобленерго". Ди!
ректор із зовнішніх зв'язків
Олег Стрекаль та фахівець
по зв'язках із громадськістю
та пресою Ірина Соляр відві!
дали центр, щоб передати
благодійну допомогу і взяти
участь у невеличкому святі з
цього приводу. Що може
бути благородніше за увагу
до нашої малечі! А маленькі
пацієнти, які прибувають з
усієї Київської області,
потребують особливої уваги і
турботи.  Адже вони потер!
пають від  хвороб,  незнай!
омого оточення, болісних
процедур, відірваності від
рідних … 

Подарунки було підібрано
із урахуванням специфіки
діяльності Центру. Психоло!
ги, соціальні працівники та
педагоги проводять спеціальні
заняття із дітьми ! реабіліта!
ційні, розвивальні, по зняттю
страхів медичних процедур
тощо. Завдяки благодійній
допомозі з'явилася можли!
вість наповнити цю роботу
радістю і дитячим сміхом.  

В ігровій кімнаті можна
тепер знайти і ляльки для гри
"у сім'ю", і машинки для
хлопчаків, і розвивальні ігри,
і м'якенькі кубики для дітей
до 3!х років.  Дуже важливий

іграшковий медичний інстру!
ментарій, який дозволяє кож!
ній дитині побути в ролі ліка!
ря, провести на іграшці
медичні процедури та маніпу!
ляції, яких боїться дитина.
Такі ігри дуже важливі,
оскільки сприяють знижен!
ню страхів медичного втру!
чання. З'явилися також
великі ляльки!"немовлята"
для занять із вагітними жін!
ками, які під керівництвом
психолога вчаться доглядати
за дитиною: сповивати, одя!
гати, носити, годувати, вкла!
дати спати.  Мине зовсім
небагато часу, і мами разом із
новонародженими повер!
нуться до Центру, і тоді в
нагоді стануть іграшки для
самих маленьких. 

Як бачите, іграшки віді!
грають дуже важливу роль у
діяльності Центру. На жаль,

бюджетом не передбачають!
ся кошти на такі "несерйоз!
ні" цілі.  Уже 7 років минуло,
як Чорнобильська програма
ООН допомогла Центру із
закупівлею всього необхід!
ного… На щастя, існують
організації, які приділяють
велику увагу благодійності.
ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго"
! одна з них. Дякуємо!

На фото: директор із
зовнішніх зв'язків ЗАТ 
"А.Е.С. Київобленерго" Олег
Стрекаль одразу ж став
учасником заняття по
роботі із страхом медичB
них процедур. Маленькі
пацієнти Київської обласB
ної дитячої лікарні вправно
роблять йому "уколи".

ІнформаційноFаналітична
служба ЦСПР

ДЯКУЄМО, 

ЗАТ "А.Е.С. КИЇВОБЛЕНЕРГО"!

Подивіться на це фото ! і
ви впізнаєте до болю знайому
"картину" на Боярському і
Тарасівському переїзді.

Шляхова мережа міста
перевантажена транспортни!
ми засобами, в основному
транзитними, що йдуть з
Одеської траси на Житомир
та у зворотному напрямі (у
зв'язку із завантаженістю
Жулянського шляхопроводу
та Кільцевої дороги). Місто
поділено на дві частини
полотном Південно!Західної
залізниці. Працює два регу!
льовані залізничні переїзди,
пропускна спроможність
яких обмежена графіком
руху поїздів. В результаті,
особливо у часи пік, у місті
створюються суцільні пробки
довжиною до трьох кіломет!
рів, що фактично паралізує
життєдіяльність міста. Для
того, щоб потрапити з однієї
частини міста до іншої,

необхідно близько двох
годин. Спеціальний транс!
порт (автомобілі швидкої
допомоги, міліції, аварійні
бригади тощо) не мають
змоги вчасно потрапити на
виклик чи до об'єкту призна!
чення.

Боярською міською радою
вживаються заходи щодо усу!
нення зазначеної проблеми, а
саме: розглядаються проекти
будівництва двох шляхопро!
водів через полотно Південно!
Західної залізниці, проте ці
роботи виконуються силами
управлінням Південно!Захід!

ної залізниці без підтримки
інших зацікавлених сторін.
Спроби зусиллями міськви!
конкому обмежити транзит
транспорту через місто реаль!
них результатів не дають.

Міський голова Т.Г. Доб!
рівський дав доручення своє!
му заступнику В.В. Шульзі
підготувати відповідні листи
до Президента України, Кабі!
нету Міністрів України, Київ!
ської обласної державної
адміністрації щодо сприяння
у вирішенні цієї проблеми

Іван Цушко

НАБОЛІЛА ПРОБЛЕМА… ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ…
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Вівторок 11 березня був у
навчально!оздоровчому ком!
плексі звичайним робочим
днем. І лише з радісних
облич хлопчаків!ліцеїстів у
строгій парадній формі з
золотими аксельбантами та з
урочистої підтягнутості офі!
церів можна було здогадати!
ся, що цей звичайний робо!
чий день чимось таки відріз!
няється від безлічі йому
подібних.

Авто м'яко підкотило до
КП ліцею. Гості ! Благочин!
ний Києво!Святошинського

округу, настоятель парафії
Вознесіння Господнього
Української православної
церкви Василій Русинка та
Секретар Києво!Свято!
шинського благочиння отець
Василь ! вітаються з зустрі!
чаючими й направляються до
розцвіченої сяйвом свічок
ліцейної церкви... Під скле!
пінням храму звучить молит!
ва... По закінченні якої
Василій Русінка звертається
до військових ліцеїстів,
вітаючи їх з початком Вели!
кого посту: 

! Виконуючи доручення
Предстоятеля Української
Православної Церкви, я
хотів би передати всім вам
його благословення на свя!
тий великий піст. Адже
Великий піст ! то унікальна
можливість зазирнути в
свою власну душу, придиви!
тися до свого "я", перегляну!
ли свої вчинки, свої слова,
свої дії по відношенню до
свого ближнього, та в першу
чергу ! по відношенню до
самого себе й по відношенню
до Бога. Особливо пощасти!
ло вам, вихованці ліцею.
Адже, перебуваючи тут під
опікою дорослих, ви маєте за
промислом Божим великий
дар ! навчатися і виховува!
тися духовно в тому інститу!
ті моралі, який діє на терито!
рії вашого навчального
закладу. Тут є храм спасін!
ня, через таїнства якого ми з
вами можемо очиститися,
можемо надбати духовні
багатства, які б піднімали
нас все вище і вище до хрис!
тиянських чеснот. На почат!
ку Великого посту я хотів би
побажати, щоб кожен із нас
знайшов в собі сили та муж!
ність через покаяння очисти!
тися духовно. Я бажаю вам,
щоб Господь укріпив вас у
вашому послушанії, щоб ви
завжди могли дякувати
Богові і дякувати тим, хто
вас виховує. Адже життя,
яке чекає на вас за стінами
цього навчального закладу,
дуже сумбурне, дуже жор!
стоке і потребує від кожного
з нас особливої уваги. Та не
забувайте й про те, що, вий!
шовши у те доросле життя,
кожен з вас буде свідченням
цього навчального закладу
як морально чистого, силь!
ного духом інституту, який
дійсно виховує вас і навчає
любити свою Вітчизну,
любити своїх рідних і близь!
ких, любити свого ближньо!
го, любити Бога як самого
себе. Хай Господь всіх вас

поблагословить, хай Господь
дарує вам сили, мудрості,
терпіння і натхнення. Щоб
все корисне, що ви тут
маєте, примножувалося у
вашому серці і у вашому
житті. Примножувалося
настільки, щоб ви могли
щедро ділитися цією благо!
даттю з ближнім. Нехай Гос!
подь благословить вас. Адже
цей спасительний час Вели!
кого Посту церква ще нази!
ває "банею" ! банею, яка
омиває всяку скверну людсь!
кого пороку, людського
гріха. Дай Боже, щоб якомо!
га частіше в ці дні, які готу!
ють нас як до земної, так і до
небесної Пасхи, ви якомога
частіше молилися один за
одного, допомагали один
одному. Позавчора, в неді!
лю, читалося Євангеліє... Є
там і такі слова: "де буде
серце ваше, там буде і ба!
гатство ваше". Три субстан!
ції живуть в людині: дух,
душа і тіло. Тіло повернеться
в землю, а душа і дух будуть
жити вічно. І якщо серце,
добре і чуйне, заставляє
розум робити корисне, то і
вчинки наші будуть шляхет!
ними. Це саме той фунда!
мент, на якому кожен з вас
зводитиме прекрасний світ!
лий палац свого власного
праведного життя...

Окреме слово було звер!
нене до дорослих: "За дору!
ченням та благословенням
Блаженнійшого Митрополи!
та Володимира, я хотів би
привітати Данила Володи!
мировича і весь трудовий
колектив із початком вели!
кого посту. Нехай Господь
додасть вам мудрості, сил і
терпіння виховати всіх
ваших дітей. Вони дійсно
ваші. Тому за кожного з них
ви відповідаєте тут, але най!
головніше, що за кожного з
них ви дасте відповідь перед
Богом..."

І ось ! хвилююча мить
нагородження: "Грамота

Митрополита Київського і
всія України, Предстоятеля
Української Православної
Церкви. На увагу до церков!
них заслуг Романенко Дани!
ло Володимирович нагород!
жується орденом Українсь!
кої Православної Церкви
Преподобного Нестора Літо!
писця ІІІ ступеня".  

Дякуючи за нагороду,
Данило Володимирович від!
значив важливість місії
духовенства у вихованні
підростаючого покоління і
запевнив, що весь трудовий
колектив навчального закла!
ду з усією відповідальністю
ставиться до усвідомлення
своєї причетності до найбла!
городнішої справи ! вихо!
вання майбутнього рідної
держави. "Ви правильно
сказали, ! закінчив свій
виступ полковник Данило
Романенко, ! що всі наші
юнаки ! це всі наші діти. І ми
будемо чесно виконувати
свої обов'язки, щоб бути чес!
ними і перед вірою предків, і
перед українським наро!
дом..." 

Звучать слова молитви...
На згадку про цю хвилюючу
зустріч ліцеїсти отримують з
рук свого духовного пастиря
! протоієрея Валерія !  благо!
словенні Блаженнійшим
Митрополитом Володими!
ром іконки всіх святих та
свіжий примірник "Право!
славної Київщини", в якій є
стаття і про їхню ліцейну
церкву ! Свято!Миколаїв!
ський храм... І несуть в сер!
цях прощальні слова, звер!
нені до них: "Всі разом ви
складаєте одну сім'ю: ліцей
імені Івана Богуна, навчаль!
но!оздоровчий комплекс у
місті Боярка. Нехай Господь
примножує дні вашого
життя в мирі, злагоді, благо!
получчі. Нехай Господь
рясно і щедро благословляє
всі ваші добрі починання..."

Радислав Кокодзей

ОРДЕН ПРЕПОДОБНОГО НЕСТОРА ЛІТОПИСЦЯ
Духовність

Що відчуваєте ви, шановні читачі, дивлячись на сяйливе сузір'я нагород на
військовому кітелі? Звісно, заслужену шану та глибоку повагу... Та чи часто

замислюємося ми над тим, що серед цих нагород є особливі? Ті, якими нагоB
роджують люди своїх найкращих синів та доньок за служіння духовне.

На початку березня в
Резиденції Патріарха Київ!
ського і всієї Русі!України
Філарета відбулася зустріч
Святійшого Владики з
настоятелем Громади св.
вмч. Пантелеймона Цілите!
ля міста Боярки священни!
ком Максимом Кравчуком
та Головою громади Юрієм
Івановичем Єдаковим.

Приязно зустрівши
гостей, Святійший Патріарх
Філарет уважно вислухав
розповідь Юрія Івановича
про сучасний стан справ в
житті нашого міста, про
починання Громади в спра!
ві будівництва храму свято!
го Пантелеймона Цілителя і
схвально висловився щодо
бажання побудувати поряд

з храмом будинок Недільної
Школи. 

Владика також особливо
відмітив місце побудови
майбутнього храму ! поряд
з міським кладовищем, пов!
ністю поділяючи думку
Голови громади щодо
необхідності відродження у
народу традицій христи!
янського шанування пам'я!
ті померлих. Патріарх
Філарет благословив побу!
дову храму біля міського
кладовища, храму, в якому
всі християни завжди
будуть мати змогу молитися
за упокій душ своїх спочи!
лих рідних.

Завершуючи зустріч з
Святійшим Владикою,
гості попросили його архі!
пастирських молитов до
Господа за успіх розпочатої
справи. І, прийнявши
запрошення Юрія Іванови!
ча відвідати наше місто,
Патріарх Філарет пообі!
цяв, що обов'язково відві!
дає з пастирським візитом
нашу міську Громаду.

Редакція "БІ"

ЗУСТРІЧ ЗІ СВЯТІЙШИМ 

ВЛАДИКОЮ
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Фізкультура і спорт

В суботу, 15 березня, у
приміщенні Києво!Свято!
шинської районної класич!
ної гімназії пройшли спор!
тивні ігри школярів Київ!
ської області, присвячені
XXIX Олімпійським іграм. А
саме: було проведено зональ!
не змагання з волейболу
серед учнів 1991 та 1992
років народження. У спор!
тивній дуелі взяли участь
збірна Києво!Святошинсь!
кого району та команда 
м. Василькова. Головним
арбітром цього поєдинку був
суддя міжнародної категорії
Акопов Ю. М. Загалом
спортсмени з неабияким
запалом боролися за перемо!
гу. Опановуючи неабияке
хвилювання, концентрували
увагу і енергію на грі. Вони

ніби переступили межу між
реальним світом та світом
спорту, повністю поринули у
гру, так, наче то був увесь
сенс життя. Завзято розігру!
вали партії, раділи за вдалий
кидок і сильно переживали,
коли щось не вдавалося. Та

гра є гра, вона не може обій!
тися без переможців та пере!
можених. І ось останній сви!
сток арбітра, та ми дізнаємо!
ся рахунок !  2:0 на користь
збірної Києво!Святошинсь!
кого р!ну. Ейфорія і пригні!
чення, радість і смуток ! ось
які переживання можна
було не тільки побачити, а й

відчути. Ще б пак, адже
переможець зональних зма!
гань буде брати участь у
фіналі, де відстоюватиме
честь свого району, а пере!
можений, на превеликий
жаль, чекатиме вдалого
моменту взяти реванш.

За словами тренера
команди м. Василькова
Ковальчука М. В. його підо!
пічні надзвичайно старанні і
працьовиті хлопці, прагнуть
тренуватися, вдосконалюва!
тись і здобувати вершин. "У
нашому місті, ! зазначає тре!
нер, ! тільки у нашій школі
№7 культивується волейбол.
Це традиція, яка існує вже
багато років. Та, на жаль,
умови для тренування у нас
неналежні: маленький зал, в
якому неможливо розверну!

тися, і один м'яч на всю
команду. Мабуть, саме через
жахливі умови тренування
ми і програли."  

Щодо збірної нашого
району ! переможців зональ!
них змагань, то вони неаби!
як торжествували. На
обличчях гравців можна
було прочитати радість і

впевненість. За словами
капітана команди Совге!
ри Ю., хлопці налаштовані
рішуче на перемогу у фіналі,
не бояться зустрітися із дуже
сильними командами і волі!
ють вправно захищати честь
свого району. Тренер збірної
Моспан О. Л. загалом задо!
волений результатом, та все
одно як духовний наставник
роз'яснює своїм підопічним
їх плюси і мінуси. На питан!
ня, чи важко тренувати
молоде покоління, він відпо!
вів: "Звичайно важко, адже
зараз у дітей зовсім інші
інтереси: комп'ютери, ігрові
автомати та таке інше. І з
кожним роком приходить
займатися спортом все
менше і менше дітей. Та сво!
їми хлопцями я пишаюся.

Тренуються вони вже близь!
ко 5!ти років, призери облас!
ті. Надалі будемо сподівати!
ся тільки на перемогу, а
попереду тренування і ще
раз тренування".

На змаганнях були при!
сутні Коновалов В. С. !
директор Дитячої юнацької
спортивної школи, та Лєгос!

таєв В. М. ! методист ІМЦ
відділу освіти Києво!Свято!
шинської райдержадмініст!
рації. Саме цей відділ займа!
вся фінансуванням змагань,
підбором суддів та розподі!
лом команд, хто з ким грає,
по жеребкуванню.

Після надзвичайно ціка!
вої гри серед учнів старших
класів на майданчик вийшли
вчителі. Відбувалися зональ!
ні змагання з волейболу
серед працівників освіти. У
спортивну боротьбу вступи!
ли вчителі Києво!Свято!
шинської районної класич!
ної гімназії та Тарасівської
ЗОШ. І тут відбувалася
дивовижна гра: вчителі,
яких звик бачити строгими й
суворими, перетворюються
на справжніх спортсменів,
захоплених грою і непере!
борним бажанням перемог!
ти. Серед жінок рахунок був
2:0 на користь гімназії. Та й
серед чоловіків не сильно
відрізнявся результат !  3:0
на користь гімназії, хоча гра
була настільки захоплююча і
цікава, що здавалося б вічно
слідкував за виваженими
нелегкими подачами та
високими стрибками.  

студентка КиМУ
Анастасія Остроушко

СПОРТ � ЦЕ ЄДНАННЯ ТА СИЛА

Весело і змістовно прово!
дять своє дозвілля вихованці
та шанувальники любительсь!
кого об'єднання  "Туристич!
ними стежками" Боярського
будинку культури. 

Один з напрямків об'єд!
нання ! пізнавально!оздоров!
чий. "100 міст України" ! ось
програма найближчого часу,
яка направлена на знайом!
ство усіх бажаючих з мальов!
ничими куточками рідної
України.

14!16 березня відбувалась
поїздка групи дітей і дорослих
до Закарпаття. Метою було
ознайомитись з історичною та
культурною спадщиною, сьо!
годенням Мукачева та навко!
лишніх селищ; також  долучи!
тись до здорового способу
життя, відвідавши спортив!
ний комплекс в Берегово !
басейн термальних мінераль!
них джерел під відкритим
небом.

Керівник любительського
об'єднання "Туристичними
стежками" Кучер Віктор
Васильович ! людина неабия!
ких організаторських здібнос!
тей та ще й фахівець музично!
го напрямку. Тому діти, ман!
друючи потягом, отримали
велику насолоду від виконан!
ня пісень під гітару, а про те,
як радісно реагували слухачі!

пасажири потягу, нема  що й
казати!

У Мукачеві туристи відві!
дали замок "Паланок", який
розташований на високій
стрімкій  шестидесятивосьми!
метровій вулканічній андези!
то!базальтовій скелі. Це най!
більш визначний пам'ятник
історії та архітектури Мукаче!
ва, розташований у дуже вигід!
ному географіч!
ному тактично!
му і стратегічно!
му положенні, в
центрі Європи,
на перехресті
доріг, що з'єдну!
ють дві великі
Європейські рів!
нини, розташо!
вані по обидві
сторони Карпат !
Руську на Сході,
С е р е д н ь о д у !
найську на За!
ході.

Далі туристів
чекало знайомство з чудовими
місцями Закарпатського
краю.

У навколишніх лісах
Мукачева розташовувся
Заповідник по розведенню
диких кабанів, куди крутими
схилами водієм мікроавтобусу
готелю "У газди" паном  Васи!
лем і були доставлені діти і

дорослі.  Неабияку зацікавле!
ність визвало годування різно!
вікових тварин, особливо діти
раділи, побачивши смугастих
малесеньких тваринок.

Насолодившись спілкуван!
ням з природою та її мешкан!
цями, туристична група бояр!
чан направилась до Берегово.

Можна розповісти довгу і
захоплюючу історію "як бояр!

чани купалися". Але краще
самому відвідати  це чудове
місце відпочинку, яке гостин!
но прийме усіх бажаючих
отримати насолоду від плаван!
ня в теплій мінеральній воді 
(t°! 31°С) коли згори повіває
прохолодний вітерець і з!за
хмар виглядає таке ще несмі!
ливе сонце ранньої весни.

А тим часом, поки боярча!
ни опановували водну стихію,
для них на замовлення готу!
вався обід угорської націо!
нальної кухні в одному з неве!
ликих ресторанів.

Яким же смачним виявив!
ся обід після купання! А націо!
нальне угорське блюдо "Боб!
гуляш" викликало особливе
задоволення!

Знову в доро!
гу! Їдеш трасою
Берегово!Мука!
чево і радієш отій
охайності вулиць,
садиб, площ. Отій
любові до рідного
краю його меш!
канців. Європа!

К о л о р и т у
додають написи!
назви магазинів,
аптек, кінотеат!
рів, кафе укра!
їнською та угорсь!
кою мовами. І
майорять обидва

національні прапори. І люди
багатьох національностей. І
для всіх ! рідна земля, рідне
Закарпаття!

Поки їхали до Мукачева,
дехто відпочив у пообідньому
сні. Гарно, що відпочили, бо
попереду чекала прогулянка
вечірніми вулицями міста.
Увагу мукачевців привертала

група пізньовечірніх туристів.
А деякі мукачевці навіть почи!
нали розповідати історію рід!
ного міста. І знову відчулась
любов і доброзичливість,
якою хотіли поділитись з
боярчанами.

Затишно, привітно див!
ляться на вулицю вікна кав'я!
рень, кафе, тістечкових. Ліх!
тарі висвітлюють чисті тро!
туари і лавочки. Ні натовпів
молоді, яка не знає куди себе
подіть, ні безвтішних при!
хильників "зеленого змія".
Може в цьому місті  такі не
проживають? А може належ!
ний порядок і його дотриман!
ня є основою життя? Їдеш і
просто радієш, дивуєшся і
радієш: адже ж можна так
жити!

А ось і залізничний вокзал,
до потягу хвилин сорок. Зву!
чить гітара, співають діти.
Півколом збираються слухачі.
Зала очікування перетворю!
ється на концертну залу. І
лине "... музика, музика,
музика рідного дому..."

Запрошуємо всіх бажаю!
чих до нашого любительсько!
го об'єднання "Туристичними
стежками"

Методист Боярського БК
Дарія Сєчкова

ТУРИСТИЧНИМИ СТЕЖКАМИ

Волейбол (також відбиванка) B спортивна гра з м'ячем, у якій дві команди змагаB
ються на спеціальному майданчику, що розділений сіткою. Існують декілька різних
версій гри. Мета гри B направити м'яч над сіткою таким чином, щоб він доторкнувB

ся до ділянки суперника та запобігти спробі гравців суперника зробити те саме.
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Консультації спеціалістів

В наш комп'ютерний вік
не потрібно забувати про
вплив комп'ютерної техніки
на стан здоров'я користува!
чів цією технікою та їхню
попередню і періодичну
перевірку в медичних
закладах. Який порядок
проведення медоглядів?
Хто і коли повинен їх прохо!
дити? Дати відповіді на ці
питання ! є метою висвіт!
лення на шпальтах газети.

На виконання положень
статті 17 Закону України 
"Про охорону праці" розроб!
лено Порядок проведення
медичних оглядів працівни!
ків певних категорій, а
саме, зайнятих на важких
роботах, роботах із шкідли!
вими чи небезпечними умо!
вами праці або таких, де є
потреба у професійному
доборі, щорічному обов'яз!
ковому медичному огляді
осіб віком до 21 року.

Попередній медичний
огляд проводиться під час
прийняття на роботу з
метою визначення стану
здоров'я працівника та його
можливості виконання без
погіршення стану здоров'я
професійних обов'язків в
умовах трудового процесу, а
також виявлення професій!
них захворювань, що ви!
никли раніше, при роботі на

попередніх виробництвах.
Періодичні медичні огля!

ди проводяться з метою
своєчасного виявлення ран!
ніх ознак гострих і хроніч!
них захворювань, прове!
дення відповідних оздоров!
чих заходів.

Кожен роботодавець
щорічно подає заявку до
райсанепідемстанції, яка за
участю представника орга!
нізації визначає категорію
працівників, які підлягають
попередньому (періодично!
му) медогляду та складає
Акт визначення категорії
працівників. На підставі
цього акту роботодавець
складає список працівників,
які підлягають періодично!
му медогляду, за відповід!
ною формою та надсилає
його лікувально!профілак!
тичному закладу.

Роботодавець за рахунок

власних коштів забезпечує
організацію проведення
медичних оглядів. Періо!
дичність оглядів в переваж!
ній більшості ! 1 раз на рік.

Питання придатності до
роботи в кожному окремому
випадку вирішується індиві!
дуально з урахуванням особ!
ливостей функціонального
стану організму, умов праці
та результатів додаткових
методів обстеження.

За результатами періо!
дичних медичних оглядів
Комісія оформляє Заключ!
ний акт, який надається
роботодавцю, представнику
профспілкової організації,
райсанепідемстанції.

Роботодавець зберігає за
працівником на період про!
ходження медогляду місце
роботи (посаду) і середній
заробіток та за результата!
ми медичного огляду інфор!

мує працівника про можли!
вість (неможливість) про!
довжувати роботу за профе!
сією.

Під час укладання трудо!
вого договору роботодавець
повинен проінформувати
працівника, під підписку,
про умови праці та про
наявність на його робочому
місці небезпечних і шкідли!
вих виробничих факторів,
які ще не усунуто, можливі
наслідки їх впливу на здо!
ров'я та про права праців!
ника на пільги і компенсації
за роботу в таких умовах
відповідно до законодавства
і колективного договору.

Працівнику не може
пропонуватися робота, яка
за медичним висновком
протипоказана йому за ста!
ном здоров'я.

В.Н. Свентицький

ПРО МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ ПРАЦІВНИКІВ ПЕВНИХ КАТЕГОРІЙ

На запитання наших
читачів відповідає працівB
ник районного товариства
у справах захисту прав
споживачів юристBконB
сультант Лавриненко
Наталія Володимирівна

Розкажіть, будьFласка,
якщо я купила товар, який
мені не підійшов з певних
причин, як, коли і за яких
обставин я маю право на
його обмін або повернення
коштів?  

Згідно ст. 9 Закону Укра!
їни "Про захист прав спожи!
вача" Права споживача при
придбанні товару належної
якості. Споживач має право
обміняти непродовольчий
товар належної якості на
аналогічний у продавця, в
якого він був придбаний,
якщо товар не задовольнив
його за формою, габарита!
ми, фасоном, кольором, роз!
міром або з інших причин не
може бути ним використа!
ний за призначенням.

Споживач має право на
обмін товару належної якос!
ті протягом чотирнадцяти

днів, не рахуючи дня
купівлі.

Обмін товару належної
якості провадиться, якщо
він не використовується і
якщо збережено його товар!
ний вигляд, споживчі вла!
стивості, пломби, ярлики, а
також розрахунковий доку!
мент, виданий споживачеві
разом з проданим товаром.

Перелік товарів, що не
підлягають обміну (повер!
ненню) з підстав, зазначе!
них у цій статті, затверджу!
ється Кабінетом Міністрів
України.

Якщо на момент обміну
аналогічного товару немає у
продажу, споживач має
право  або придбати будь!які
інші товари з наявного асор!
тименту з відповідним пере!
рахуванням вартості, або
розірвати договір та одержа!
ти назад гроші у розмірі вар!
тості повернутого товару,
або здійснити обмін товару
на  аналогічний при першо!
му ж надходженні відповід!
ного товару в продаж. Про!
давець зобов"язаний у день
надходження товару в про!
даж повідомити про це спо!
живача, який вимагає обмі!
ну товару.

При розірванні договору
купівлі!продажу розрахунки
їз споживачем провадяться
виходячи з вартості товару
на час його купівлі. Гроші,
сплачені за товар, поверта!
ються споживачеві у день
розірвання договору, а в разі
неможливості повернути
гроші у день розірвання
договору ! в інший строк за
домовленністю сторін, але не
пізніше семи днів.

ПРАВА СПОЖИВАЧІВ

Крок шостий

Наступним кроком у
створенні ОСББ є, звісно,
установчі збори, які прово!
дяться мешканцями будин!
ку. На розгляд установчих
зборів рекомендовано ви!
нести такі питання: 

створення об'єднання
співвласників, визначення
його назви і юридичної
адреси;

розгляд і затвердження
Статуту об'єднання;

вибори правління, реві!
зійної комісії і уповноваже!
ної особи, відповідальної за
реєстрацію;

про розмір частки кожно!
го співвласника у витратах,
пов'язаних зі створенням
об'єднання (кошти, необхід!
ні для підготовки й реєстра!
ції установчих документів,
виготовлення печатки й
штампа об'єднання, відкрит!
тя розрахункового рахунку в
банку тощо);

створення робочої групи
для розробки першого річно!

го кошторису витрат і дохо!
дів об'єднання;

у разі необхідності !
строк і порядок скликання
наступних зборів;

визначення і затверджен!
ня частки кожного співвлас!
ника у загальних витратах;

інші питання.
Дольова участь ("част!

ка") кожного члена об'єд!
нання розраховується, як
відношення загальної площі
квартири чи нежитлового
приміщення до загальної
площі всіх житлових і
нежитлових приміщень
будинку (ст. 20 Закону
України "Про об'єднання
співвласників багатоквар!
тирних будинків"). Площа
допоміжних приміщень до
розрахунку не береться. Роз!
мір частки кожного власни!
ка визначає його участь в
загальних витратах на утри!
мання будинку й прилеглої
території і може впливати
на результати голосування
при прийнятті рішень у
подальшій роботі об'єднан!
ня.

Для проведення зборів не
завадить заздалегідь підготу!
вати "порядок ведення збо!
рів", тобто все те, що має
говорити голова зборів на
основі протоколу. Окрім
того ! Статут, пропозиції
щодо обрання правління й
ревізійної комісії, кандида!
туру уповноваженого для
надання установчих доку!
ментів на державну реєстра!
цію, назву ОСББ. 

Перед початком прове!
дення зборів ініціативна
група проводить реєстрацію

їх учасників. Керівник іні!
ціативної групи відкриває
збори, пропонує кандидату!
ри голови й секретаря. Зміст
зборів зрозумілий з чорнови!
ка протоколу. За кожне
питання порядку денного
голосують окремо, і також
рекомендується засвідчити
це особистим підписом на
так званому "листі голосу!
вання" або на протоколі.
Для прийняття рішення
необхідно 2/3 голосів. 

На установчих зборах
кожен власник, у тому числі
й колишній одноосібний
власник будинку, має тільки
один голос незалежно від
розміру, площі й кількості
житлових і нежитлових при!
міщень, які йому належать.

Рішення установчих збо!
рів про створення ОСББ
оформляється особистим
підписом кожного, хто пози!
тивно проголосував, у
додатку до установчого про!
токолу ! "Список об'єднання
співвласників багатоквар!
тирного будинку", а також
на затвердженому Статуті.

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО 

СТВОРЕННЯ ОСББ

(за матеріалами газети “Товарищ”)

Ведучий рубрики B депутат

Боярської міської ради 

О. В. Кликов
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Районні служби інформують

Чим же викликана така
небезпека? Серед хворих на
туберкульоз велика кількість
дезадаптованих та асоціаль!
них осіб, які тривалий час не
лікуються, виділяють міко!
бактерії туберкульозу в нав!
колишнє середовище, мають
низьку санітарну культуру !
відхаркують мокроту в міс!
цях громадського користу!
вання.

Закриття стаціонару проти!
туберкульозного відділення
ЦРЛ обмежує можливість
щорічного лікування хворих на
хронічні форми туберкульозу.

Збудник хвороби дуже
стійкий у навколишньому
середовищі ! низькі темпера!
тури не змінюють його 
властивості. В харкотинні,
навіть в сухому стані, мікро!
бактерії залишаються жит!
тєздатними протягом року, а
при попаданні в організм
людини здатні викликати
захворювання. При темпера!
турі кипіння води та дії
сонячних променів мікробак!
терії швидко гинуть.

Хворобу називають
соціальною, проте в даний
час нею хворіють як бідні,
так і заможні. Лише за цей
рік діагностовано туберку!
льоз у 31 особи, серед яких 1
підліток. Протягом 2007
року на туберкульоз захворі!
ло 5 дітей.

Основними шляхами
передачі хвороби є: повітря!
ний, контактний, харчовий.

Мільйони туберкульозних
паличок виділяють разом із
мокротою хворі люди. Зара!
ження відбувається при вди!
ханні повітря, що містить пил
з туберкульозними палочка!
ми, та маленькі крапельки
мокроти, які виділяє хворий,
а також через предмети спіль!
ного користування та осо!
бисті речі хворого. Можлива
причина захворювання !
вживання некип'яченого
молока від хворих тварин.

Перші симптоми цієї
страшної недуги малопомітні
і характерні для багатьох
хвороб: загальна слабкість,
знижена працездатність,
пітливість, безсоння, нервова
вразливість, незначне підви!
щення температури у вечірні
години. І тільки тоді, коли
починається розпад легеневої
тканини, хворий звертається
за медичною допомогою. Але

це дуже запізно.
Рання та своєчасна діагнос!

тика туберкульозу ! це шлях
до успішного лікування тубер!
кульозу та збереження життя
хворого. Для цього кожна
людина не рідше 1 разу на рік
повинна проходити флюоро!
графічне обстеження, не
чекаючи запрошення. Якщо
кашель триває більш як 3
тижні, обов'язково треба
звернутись до терапевта. Вия!
вити захворювання у дітей
допомагає метод туберкуліно!
діагностики (р. Манту), що
проводиться щорічно.

А як же уберегтися від
туберкульозу? В дитячому
віці ! це профілактичні
щеплення, які проводяться
на 3!5 день народження в
пологовому будинку, та в 7 і
14 років. Щоб попередити
захворювання на туберку!
льоз кожна людина повинна

вести здоровий спосіб життя
(не палити, не зловживати
алкогольними напоями, не
вживати токсичні або нарко!
тичні речовини), займатися
фізкультурою, повноцінно та
раціонально харчуватися.
Харчування має бути вітамі!
нізованим, містити достатню
кількість білків, жирів та
вуглеводів. Не можна пити
сирого молока, купленого на
базарі, а тим більше, не купу!
вати його у місцях "стихійної
торгівлі". Обережно треба
ставитись до сиру і м'яса без
їхньої ветеринарно!санітар!
ної експертизи.

Для профілактики тубер!
кульозу необхідно уважно
ставитись до санітарних
умов, в яких проживаєте.
Чистота ! запорука того, що у
вашому помешканні немає
мікробактерій туберкульозу.
Пам'ятайте, Ваше здоров'я у
ваших руках.!

Лікар епідеміолог
К!Святошинської рай!СЕС 

Ковтун О. В

Юридичні особи відповід!
но до статті 6 Закону про
податок з власників транс!
портних засобів обчислюють
податок на підставі звітних
даних (бухгалтерського звіту
(балансу)) про кількість
транспортних засобів та
інших самохідних машин і
механізмів за станом на 
1 січня поточного року, вихо!
дячи з об'єму циліндрів або
потужності двигуна кожного
виду і марки транспортних
засобів.   

Розрахунок подають за
місцем свого знаходження та
за місцем постійного базу!
вання транспортних засобів
до податкових органів, у
строки, визначені законом
для річного звітного періоду,
! протягом 60 календарних
днів за останнім календар!
ним днем звітного (податко!
вого) року (у 2008 році
останній день подання розра!
хунку 29 лютого).

Податок сплачується
юридичними особами
щоквартально рівними
частинами до 15 числа
місяця, що настає за звітним
кварталом. Якщо транспорт!
ні засоби придбані протягом
року, крім тих, що вперше
реєструються в Україні,
податок сплачується перед їх
реєстрацією по строках спла!
ти (кварталах), які не наста!
ли, починаючи з кварталу, в
якому проведено реєстрацію
транспортного засобу. За

транспортні засоби, які впер!
ше реєструються в Україні,
податок сплачується перед їх
першою реєстрацією. Розра!
хунок суми податку за такі
транспортні засоби в 10!ден!
ний термін після їх реєстрації
подається до відповідного
податкового органу.

Податок сплачується із
зареєстрованих транспорт!
них засобів, незалежно від
того, чи використовувались
вони у господарській діяль!
ності платника податку.

Відповідно до Закону про
податок з власників транс!
портних засобів фізичні
особи ! власники транспорт!
них засобів повинні сплачу!
вати податок з власників
транспортних засобів перед
першою реєстрацією в Укра!
їні, реєстрацією, перереєст!
рацією транспортних засо!
бів, а також перед технічним
оглядом щорічно або один
раз за два роки, але не пізні!
ше першого півріччя року, в
якому проводиться техніч!
ний огляд. 

Фізичні особи ! платники
податку зобов'язані пред'яв!
ляти органам квитанції або
платіжні доручення про
сплату податку за попередній
рік (у разі здійснення спла!
ти) та за поточний рік, а
платники, звільнені від спла!
ти цього податку, ! відповід!
ний документ, що дає право
на користування пільгами. 

При знятті з обліку транс!

портного засобу податок має
сплачуватися за кількість
місяців поточного року, про!
тягом яких транспортний
засіб був зареєстрований,
включаючи місяць зняття з
обліку. 

Відповідно до статті 4
Закону про податок з власни!
ків транспортних засобів від
сплати податку звільня!
ються: 

! фізичні особи, зазначені
у пунктах 1 і 2 частини пер!
шої статті 14 Закону України
"Про статус і соціальний
захист громадян, які
постраждали внаслідок Чор!
нобильської катастрофи",
статтях 4 ! 11 Закону Украї!
ни "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального
захисту", статтях 6 і 8 Зако!
ну України "Про основні
засади соціального захисту
ветеранів праці та інших гро!
мадян похилого віку в Украї!
ні", а також інваліди незале!
жно від групи інвалідності (у
тому числі діти!інваліди за
поданням органів соціально!
го захисту) ! щодо одного

легкового автомобіля (мото!
коляски) з об'ємом циліндрів
двигуна до 2500 куб. см або
одного мотоцикла з об'ємом
циліндрів двигуна до 750
куб. см чи одного човна
моторного або катера (крім
спортивного) з довжиною
корпусу до 7,5 м; 

! фізичні особи, зазначені
у пунктах 3 і 4 частини пер!
шої статті 14 Закону України
"Про статус і соціальний
захист громадян, які
постраждали внаслідок Чор!
нобильської катастрофи",
щодо одного легкового авто!
мобіля з об'ємом циліндрів
двигуна до 2500 куб. см або
одного мотоцикла з об'ємом
циліндрів двигуна до 750
куб. см чи одного човна
моторного або катера (крім
спортивного) з довжиною
корпусу до 7,5 м до їх відсе!
лення та протягом трьох
років після переселення із
зони гарантованого добро!
вільного відселення чи зони
посиленого радіоекологічно!
го контролю; 

! на 50 відсотків ! грома!

дяни, у власності яких знахо!
дяться легкові автомобілі 
(код 8703) з об'ємом цилінд!
рів двигуна до 2500 куб. см,
взяті на облік в Україні до
1990 року включно, та ван!
тажні автомобілі (код 8704)
з об'ємом циліндрів двигуна
до 6001 куб. см до 1990 року
випуску включно, ! щодо
одного з зазначених автомо!
білів; 

! особи, які згідно із зако!
нодавством є платниками
фіксованого сільськогоспо!
дарського податку, ! за трак!
тори колісні (код 8701, крім
сідельних тягачів ! код 8701
02) та вантажні автомобілі
(код 8704). 

Пільги, визначені цією
статтею, не поширюються на
транспортні засоби, які впер!
ше реєструються в Україні,
крім легкових автомобілів
для інвалідів (код 8703) з
об'ємом циліндрів двигуна до
2500 куб. см, що придбані за
рахунок коштів державного
чи місцевих бюджетів та/або
безоплатно передані інвалі!
дам відповідно до законо!
давства України. 

Отже, для громадян, у
власності яких знаходяться
транспортні засоби, які від!
повідно до чинного законо!
давства повинні проходити
державний технічний огляд в
2008 р., граничний термін
сплати податку з власників
транспортних засобів ! 30
червня 2008 р. (субота). 

ДПІ у Києво!
Святошинському р!ні

Медична служба цивільної оборони 

Києво+Святошинського району попереджаєТУБЕРКУЛЬОЗ
24 березня B  Всеукраїнський день боротьби з туберкульозом. І саме в цей день

хочеться ще нагадати всім, що в Україні туберкульоз набув епідемічного розповB
сюдження. В нашому КиєвоBСвятошинському районі існує підвищена небезпека 

захворіти на туберкульоз кожному із нас.

ЯКЩО МАЄТЕ АВТОТРАНСПОРТ…



Боярка Боярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм11

Людина, праця, закон

В №8 "БІ" була надрукоB
вана стаття "Коли і кому
закон B не закон?", в кінці
якої до співбесіди ми запроB
сили головного лікаря БоярB
ської ЦРЛ КиєвоBСвятоB
шинського району КравченB
ка Василя Віталійовича.
Проблема дійсно набула
широкого розголосу як серед
персоналу лікарні, так і
серед пацієнтів. Дехто не
розуміє чому В.К.МатвійB
чук був звільнений, інші
дивуються, що він  знову
повернеться працювати в
лікарню. А оскільки, як відоB
мо, у "медалі є дві стороB
ни", то ми звернулись за
коментарями до самого
Василя Віталійовича,
Заслуженого лікаря УкраїB
ни, кандидата медичних
наук.

F  Василю Віталійовичу,
Ваше бачення ситуації.
Спочатку про звільнення
зав. хірургічного відділенF
ня, а потім про його поноF
влення на посаді.

! Я почну свою розповідь з
історії виникнення цієї ситуа!
ції. Прийшовши на посаду
головного лікаря в кінці груд!
ня 2006 року, я проаналізу!
вав показники діяльності
лікарні по всіх напрямках і
звернув увагу на те, що у від!
діленні хірургії найгірший
стан справ серед усіх лікарень
Київської області: найвища
смертність, найнижча кіль!
кість виконаних планових
операцій. Складних операцій
взагалі був дуже малий відсо!
ток. Безумовно, це мене стур!
бувало. Я зібрав своїх заступ!
ників на засідання. Мені роз!
повіли, що завідуючий віді!
ленням хірургії людина дуже

амбіційна, некерована, вказі!
вок нічиїх не виконує, прац!
ює на свій розсуд. Траплялись
випадки, коли він приходив
на роботу на 20 хвилин, після
чого їхав по своїх справах. Не
виклики увечері чи вночі 
(коли  важкий випадок)  він
не з'являвся. Я здивувався, і
кажу: "Як це, такого не може
бути?". На що  мені відпові!
ли: "Попрацюєте ! поба!
чите!". 

Я неодноразово  звертався
до завідуючого хірургічного
відділення В.К.Матвійчука.
Але жодна з розмов на нього
впливу взагалі ніякого не
мала. Стан справ в хірургіч!
ному відділенні не покращу!
вався.    

Та згодом трапився випа!
док, який показав дійсно 
"коли і кому...". 

Пацієнтку, яку привезли  в
обідню перерву у важкому
стані, оперувати терміново
було неможливо  через низь!
кий тиск і важкий стан. Чер!
гові лікарі!хірурги  медика!
ментозно готують жінку до
операції, потім скликають
консіліум всіх чергових по
лікарні з приводу визначення
подальших дій. Матвійчук
В.К. виносить рішення про
підготовку хворої до операції.
Повертається до ординаторсь!
кої, пробувши там декілька
годин, збирає речі і йде додо!
му. В акті створеної комісії
зазначено, що мало місце
"халатне" ставлення до
пацієнта. 

В.К Матвійчук відкриває
собі лікарняний лист, прихо!
дить у відділення і говорить
співробітникам: "До нас
прийшов новий головний
лікар. .Він хоче розігнати
наше відділення. Ось вам

листочок, підпишіть "лист в
підтримку", а я далі текст сам
напишу". В результаті,  наді!
слані листи в Київську обла!
сну раду, Київську обласну
адміністрацію, обласне упра!
вління охорони здоров'я.
Мова в них йшла про те, що
головний лікар ! корупціонер,
навмисно нагнітає негатив у
колективі.  Потому, лікарі,
медсестри  пишуть листи до
прокурора області, в яких
вони відмовляються від своїх
підписів, що стояли під звер!
неннями.  Далі  ! цікавіше.
В.К.Матвійчук виходить з
"лікарняного". В  той день був
він черговим по лікарні. Тієї
ночі, близько другої годи!
ни привозить міліція
постраждалого з Житомирсь!
кої траси. Чергова медсестра
йде до В.К.Матвійчука. Він
спить, хоча черговий лікар
взагалі не має права на сон
під час свого чергування. Але
всі ми люди. Якщо дійсно
немає  хворих, в цей час
можна і пару хвилин відпочи!
ти. Але як тільки привезли
пацієнта ! треба якнайшвид!
ше надавати допомогу.   Коли
медсестра почала  будити
лікаря, то у відповідь почула,
що він  хоче спати і нехай
вони приїжджають зранку.
Згодом відбулось ще декілька
спроб добудитись лікаря, але
марно. Обурені міліціянти
після декількох годин очіку!
вань, вимагають номер теле!
фона головного лікаря. Мед!
сестра дає номер мобільного
телефона заступника голов!
ного лікаря по стаціонару
Костроміна А.Г. (начмед).
Міліціянти телефонують і
висловлюють своє обурення.
В.К.Матвійчук через 2 годи!
ни приходить і робить свою
роботу. Ранком мені телефо!
нує начальник міліції із запи!
танням: "Чому  працівники
лікарні не працюють вночі, а
сплять?" Я прошу,  щоб до
мене приїхав міліціонер і
написав рапорт по даній
справі. На підставі цього
рапорта я призначаю чергове
службове розслідування.
Подаю заяву в профспілко!
вий комітет, який одноголо!
сно вирішує звільнити
В.К.Матвійчука. Після цього
він подав до суду. Районний
суд  залишив рішення  без
змін. Потім апеляційний суд
виносить ухвалу про поно!
влення на роботі, а потім !
Верховний суд. Ми, на жаль,
порушили юриспруденцію,
методику, терміни. Потім ми
подали до Верховного суду і
він призупинив дію ухвали
апеляційного суду. Саме тому
в той час на роботі ми В.К.
Матвійчука не поновлювали.
Коли він приніс рішення Вер!

ховного суду і заяву про прий!
няття на роботу, я особисто
його прийняв і сказав, що для
відновлення на роботу потріб!
но, згідно з чинним законо!
давством, принести певний
пакет документів. На той
момент він працював у м.
Василькові. То як я можу
взяти людину на роботу, у
якої трудова книжка на іншій
роботі, і він там не звільне!
ний! У вашій статті сказано,
що після апеляційного суду
В.К.Матвійчук звільнився,
але це неправда. Згідно з
записами в "трудовій" він
звільнився набагато пізніше, і
пов'язувати ці обставини не
етично. Потім  він почав при!
носити заяви про відновлення
на роботу разом з рішенням
суду. Через певний час
В.К.Матвійчук приходить з
судовим виконавцем і прино!
сить  всі необхідні документи.
Я йому даю документи, які
потрібно підписати для поно!
влення, а  він відмовляється.
Судовий виконавець, спосте!
рігаючи за цим, каже, що все
вірно і В'ячеслав Костянтино!
вич повинен дотримуватись
інструкцій. Лише після таких
слів судового виконавця  він
погоджується. 

!  В 15 00 я збираю відді!
лення, представляю Вас на
посаду завідуючого відділен!
ня, нинішнього завідуючого
звільняю у зв'язку з Вашим
поновленням. 

Він погоджується. В 15 00
він приходить до лікарні. Весь
колектив відділення зібра!
ний. Я  запросив представни!
ків адміністрації району,
оскільки вони знали про  цю
ситуацію. В.К.Матвійчук
категорично відмовився йти
на збори, сказавши, що йому
немає з ким там говорити. На
що я відповів, що збори були
зібрані лише через його поно!
влення. І мені, як головному
лікарю, потрібно його пред!
ставити. В.К. Матвійчук від!
повів, що коли він захоче,
тоді його й представлять. Це
вкотре підтверджує знева!
жливе ставлення до співробіт!
ників та керівництва.

Я керівник медичного
закладу. Коли працівники
дізнались про повернення на
роботу В.К.Матвійчука, вони
почали діяти активно. Спо!
чатку були зібрані збори ліка!
рів, на яких були підписані
акти щодо звільнення з посад.
Якщо В.К. Матвійчук вийде
на роботу ! ніхто не хоче
працювати зі зневажливим,
байдужим керівником, який
створює нездорову атмосферу
в колективі. Я попросив їх
зачекати рішення суду. Через
декілька днів вони принесли
протокол зборів відділення, в

якому йдеть про звіль!
нення всіх співробітників 
(41 особа) в разі виходу на
роботу В.К. Матвійчука. Ще
через декілька днів з відділу
кадрів мені приносять заяви
на звільнення від усіх праців!
ників відділення. 

Всі співробітники зареєс!
трували заяви в канцелярії. Я
розумію, що я поновив його
на роботі. З іншого боку, я
несу відповідальність  за ква!
ліфіковану, оперативну допо!
могу людям, за створення
нормальних умов для  роботи
колективу, і я  розумію, що
нормальної роботи не буде.

Існує комісія по трудових
суперечках. Це допоміжний
орган головного лікаря. Я
написав їм подання про допо!
могу у вирішенні даної про!
блеми. Проаналізувавши
ситуацію, мені відповіли: 
"Василь Віталійович, у зв'яз!
ку з тим, що хірург полікліні!
ки на даний момент перебу!
ває на лікуванні, нам потріб!
ний лікар!хірург у поліклініку
! кваліфікований і досвідче!
ний. Тимчасово направте на
це місце В.К.Матвійчука, а
далі !  побачимо".  На підставі
усіх минулих заяв і рішення
комісії по трудовим супереч!
кам, я його поновлюю на
роботі. На другий день пере!
вожу на посаду хірурга в полі!
клініку у зв'язку з виробничою
необхідністю. Після цього,
пропрацювавши декілька
днів, В'ячеслав Костянтино!
вич заносить до секретаря
заяву про надання йому чер!
гової профспілкової відпуст!
ки. Я збираю заступників і
консультуюсь з ними, що
робити. В поліклініці лікар
відсутній, замінити його
ніким. Тому було вирішено,
що до кінця тижня він точно
попрацює,  а потім піде у від!
пустку. Тобто, з дня поно!
влення на робочому місці він
працював лише тиждень. Ось
така їсторія. І я думаю, що
вирішувати людям, чи право!
мірно звільнили лікаря. Бо
там, де 100 підписів подяки,
там і 100 підписів невдоволе!
них громадян, родичів помер!
лих, і несвоєчасно прооперо!
ваних хворих. Тому, як я
можу не поділитись своїми
думками? Зайдіть до хірургіч!
ного відділення і запитайте у
працівників,  як вони ста!
вляться до цієї ситуації. Ви
самі зрозумієте, про що я тур!
буюсь. І тепер запитання у
мене !  закон чи принципо!
вість амбіцій? 

З головним лікарем
БЦРЛ Києво!Святошинсько!
го району  Кравченком В.В. 

спілкувалась 
Марина Смірнова

ЗАКОН ЧИ ПРИНЦИПОВІСТЬ АМБІЦІЙ?



$ 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:

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

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!

З метою надання консультацій громадянам та моніторингу
громадської думки щодо проблем, які виникають під час реє$
страції та виплат установами Ощадбанку знецінених заоща$
джень громадянам України, Києво$Святошинською райдержад$
міністрацією утворена громадська приймальня. Керівник $
Омельченко Марина Олександрівна, спеціаліст  I категорії юри$
дичного відділу адміністрації. Телефон: 424$05$39.

Керівник апарату адміністрації 
В.О. Богдан

ТОВ "ВОКЕ607"
здійснює проектування, монтаж 
та гарантійне сервісне обслуговування систем:

$ водопостачання;
$ водовідведення;

$ теплопостачання;
$ електропостачання;

$ автоматичного поливу.
Звертатися за адресою:
м. Боярка, пров. П'ятигірський, 7
тел/факс: 8 (044) 98$35$8$50
моб. 8$067$250$78$62;

8$067$665$92$62

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.: 716159; 503639674

ШШШШАААА НННН ОООО ВВВВ НННН ІІІІ     ББББ ООООЯЯЯЯ РРРРЧЧЧЧАААА НННН ИИИИ !!!!

Депутат Києво6Святошинської районної ради Михайлюк
Станіслав Федорович проводить прийом громадян 
м. Боярка за адресою:

вул. 50$річчя Жовтня, 15 а, оф.4. Тел.: 222$97$35 
Дні прийому: п'ятниця, субота з 11.00 до 16.00

ШАНОВНІ
ПЕНСІОНЕРИ!
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ААППТТЕЕЧЧННИИЙЙ  ССУУППЕЕРРММААРРККЕЕТТ

(біля залізничного вокзалу м. Боярка)

запрошує на постійну роботу:

6 замісника завідуючого аптеки;

6 провізорів, фармацевтів;

6 оператора комп'ютерного набору;

6 продавців6консультантів;

6 санітарку6прибиральницю;

Стабільна оплата, офіційне працевлаштування, гідні умови праці

Тел.: 8(044) 501623667, 463662621

Юні таланти

О слово мудре, щире
горде, дуже!
О скарбе чистий, 
мій хоробрий друже!

Л. Попчук

Саме такими словами роз$
почався творчий звіт юних
поетів Боярської ЗОШ I$III ст.
№ 1, в якому брали участь 15
учнів. Ці діти обрали своєю
супутницею у житті поезію,
цей теплий, животворний про$
мінь сонця. Тому й вірші зву$
чали теплі: про весну, сонечко,
маму, дощик, книгу і, звичай$
но ж, про Слово. Пропонуємо
вашій увазі, шановні читачі,
декілька творів юних талантів.

Дощ
Дощ надихає ство-
рювать дива,
Він - це творіння
літа і весни,
І обертом іде від
грому голова,
Та світить блискав-
ка у вікна навкруги.
Дощ - помічник, він
поливає квіти,
Його чекає посуха в
саду,
Природі без дощу
ніяк не жити,
От я, наприклад,
дощ люблю.

Вікторія Демидюк, 
учениця 7 класу

Весняні квіти
Підсніжник прокида-
ється,
Із проліском віта-
ється.
Фіалка із медункою
Росою заливаються.

Альона Катрага, 
учениця 4 класу

Рідний край
Батьківщина - рід-
ний край.
Бережи його і знай.
Дерева, ріки і моря - 
Усе це Матінка-Зе-
мля.

Катя Байраченко, 
учениця 4 класу

Слова
У світі море є пре-
красних слів:
"Люблю тебе", 
"Давай дружити",
Напевно, кожен зро-
зумів - Без слів цих
неможливо жити.
Слова покажуть те,
що в тебе у душі,
Це добре всі пись-

менники й поети
знають,
Словами я пишу
вірші,
А хтось словами
просто розмовляє.

Віка Демидюк, 
учениця 7 класу

Організатор дитячих колек$
тивів Боярської ЗОШ № 1

Вікторія Лахтадир

ЗВІТУЮТЬ ЮНІ ПОЕТИ

Оголошення, реклама

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ

організацій та установ, бізнес6структур м.Боярка!

Комунальне підприємство "Інформаційне агентство "Боярка$

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

ний веб$портал виконавчого комітету та Боярської міської ради.

ВВЕЕББ66ППООРРТТААЛЛ  ВВККЛЛЮЮЧЧААТТИИММЕЕ  ННААССТТУУППННІІ  РРУУББРРИИККИИ::

1. Місто Боярка 9. Аптеки

2. Боярська міська рада 10. Банки

3. Виконавчий комітет 11. Будівництво

4. Комунальні підприємства 12. Промисловість

5. Навчальні заклади 13. Торгівля

(ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ, МНВК)

6. Заклади культури 14. Послуги

7. Спортивні заклади 15. Громадські організації

8. Заклади охорони здоров'я

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: 

476079; 229664685; 8 (067) 982640689 

ОООО ГГГГООООЛЛЛЛ ОООО ШШШШ ЕЕЕЕ НННН НННН ЯЯЯЯ

Шановні

землекористувачі!

У зв'язку з проведенням

індексації грошової оцінки

землі, Боярський міськви$

конком просить отримати

довідку про грошову оцінку

земельної ділянки, що пот$

рібна для перерахунку опла$

ти за землю. Підставою для

надання грошової оцінки є:

$ копія свідоцтва заявни$

ка (юридична або фізич$

на особа);

$ копія документа, який

надає підставу для кори$

стування землею;

$ лист на ім'я міського

голови про надання

довідки.

Для отримання довідки

звертатися до

кабінету 

№10  міськвиконкому.

Міськвиконком
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