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Боярська міська рада та вико�

навчий комітет щиро вітають

ювілярів Спілки ветеранів 

м. Боярки Грушу Павліну

Андріївну та Карплюк Марію

Григорівну.

Від усієї душі бажаємо Вам

міцного здоров’я, оптимізму!

Нехай кожен день Вашого життя

буде світлим і сонячним, дарує

радість і душевний комфорт!

Хай у Ваших оселях завжди

панують мир, злагода і добробут.

Міський голова

Т. Г. Добрівський
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Мельничук В.В., 
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Слюсар М.Р., 
Сосонович М.В., 

Слюсар Л.І., 
Храмченко О.А., 
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Цушко І.І., "Боярка5Інформ"

Присутні:

Керуюча справами З.М. Гапоненко

Запрошені:

Апаратна нарада

Депутатські комісії

Кому доручення Зміст доручення Термін виконання

Тахтарбаєв А.К. Контроль за проведенням двомісячника

Шульга В.В.

Стороженко А.Ф.
Заходи з організації призову

Ключник В.М.
Підготувати розпорядження про скликання чергової сесії та розробити

проект порядку денного
31.03.08

Заступникам

міського голови
Нарада з керівниками підприємств 01.04.08

Шульга В.В.
Підготувати лист5клопотання про будівництво дитсадка на масиві

Лисенка; будівництво школи танців

Мельничук В.В. Знесення самовільно встановлених гаражів 01.06.08

Постійні  депутатські комісії Боярської 
міської Ради: будьмо знайомі!

8 депутатських комісій, створені із 44 депутатів Бояр5
ської міської Ради V скликання  з урахуванням пропозицій
депутатських фракцій і затверджені  на ІІ сесії міської
Ради. Відтак, комісії наділені повноваженнями вивчення,
попереднього розгляду і підготовки окремих питань місце5
вого самоврядування,  підготовки висновків,  рекоменда5
цій та проектів рішень міської Ради  за  поданням відповід5
ної галузевої комісії (див. склад постійно діючих
депутатських комісій).

Кожна з комісій займа5
ється питаннями, що нале5
жать до її компетенції.
Працюють згідно планів
квартальних, піврічних або
річних.  Часом  виникають

невідкладні питання до роз5
гляду. Тоді збираються тер5
міново.   

Питання містобудуван5
ня, архітектури, викори5
стання земельних ресурсів,
адміністративно5територі5
ального устрою міста Бояр5
ка  належить до компетенції

комісії, яку очолює Кривен5
ко Валентина Володимирів5
на. Комісія збирається

СКЛАД ПОСТІЙНИХ ДЕПУТАТСЬКИХ КОМІСІЙ РАДИ

НА СЛУЖБІ У БОЯРЧАН
Служіння територіальній громаді, поєднання місцевих і держав�

них інтересів, верховенства права, демократизму і законності,
гуманізму і соціальної справедливості, гласності, пріоритету прав
та свобод людини і громадянина � це ще далеко не повний перелік

принципів діяльності депутатів міських рад.  Без професіоналізму,
компетентності, чесності, відданості справі втілення цих принци�
пів є нереальним. Хто з наших обранців  працюють  у складі постій�
них комісії  і яких читайте нижче.

І. Постійна депутатська комісія Боярської міської Ради з питань регламенту, депутатської діяльності та
етики, законності та правопорядку

1. Кударенко Віра Миколаївна Голова комісії фракція "Партії Регіонів"
2. Глущенко Олексій Дмитрович Член партії "Пора"
3. Кликов Олександр Васильович СПУ
4. Нагірняк Валентина Андріївна фракція "БЮТ"
5. Харчук Ніна Феодосіївна фракція "НУ5НС"

ІІ. Постійна депутатська комісія Боярської міської Ради з питань духовності, освіти,  культури, молоді
та спорту, охорони здоров'я, материнства і дитинства

1. Пестряков Андрій Костянтинович Голова комісії фракція "НУ5НС"
2. Вітюк Володимир Павлович Заступник голови комісії Фракція УНП
3. Горлінська Людмила Юріївна Секретар комісії фракція "БЮТ"
4. Гурнак Людмила Дмитрівна Член комісії фракція "БЮТ"
ІІІ. Постійна депутатська комісія Боярської міської Ради з питань соціального захисту населення, екології,

охорони довкілля, захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
1. Корзун Людмила Львівна Голова комісії фракція "БЮТ"
2. Косовська Галина Володимирівна фракція "БЮТ"
3. Кушнір Катерина Василівна фракція "БЮТ"
4. Тарновська Людмила Володимирівна позапартійна

ІV. Постійна депутатська комісія Боярської міської Ради з питань промисловості, підприємницької діяльності, торгівлі,

громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту, зв'язку
1. Берестовська Любов Іванівна Голова комісії фракція "БЮТ"
2. Боднюк Олександр Володимирович Заступник міського голови група "Солідарність"
3. Чигров Олександр Васильович Секретар комісії фракція "БЮТ"
4. Блик Зінаїда Олександрівна Член комісії фракція "Партії Регіонів"
5. Шаповал Олександр Олександрович Член комісії фракція "НУ5НС"
6. Вакарчук Лідія Володимирівна Член комісії фракція "БЮТ"

V. Постійна депутатська комісія Боярської міської Ради з питань житлово9комунального господарства,
енергозбереження, благоустрою міста

1. Лєзнік Михайло Геннадійович Голова комісії фракція "БЮТ"
2. Паливода Дмитро Ігорович Заступник голови комісії фракція "Партії Регіонів"
3. Павліченко Галина Андріївна Секретар комісії фракція "Наша Україна"
4. Мірзаєв Анатолій Наріманович Член комісії група "Солідарність"
5. Орловський Сергій Анатолійович Член комісії СПУ
6. Прядко Андрій Михайлович Член комісії фракція "БЮТ"

VІ. Постійна депутатська комісія Боярської міської Ради з питань містобудування, архітектури,
використання земельних ресурсів, адміністративно9територіального устрою:

1. Кривенко Валентина Володимирівна Голова комісії група "Солідарність"
2. Адаменко Сергій Сергійович Заступник голови комісії СПУ
3. Носенок Клавдія Володимирівна Заступник голови комісії фракція "Партії Регіонів"
4. Скринник Олексій Григорович Секретар комісії фракція "БЮТ"
5. Матейко Анатолій Васильович Член комісії фракція "НУ5НС"
6. Михайлова Стелла Євгенівна Член комісії Фракція УНП
7. Олійник Валентин Вікторович Член комісії група "Солідарність"

VІІ. Постійна депутатська комісія Боярської міської Ради з питань фінансів, бюджету,  соціально9
економічного розвитку, зовнішньо економічних зв'язків

1. Орел Леонід Іванович Голова комісії фракція "НУ5НС"
2. Плаксицький Андрій Миколайович Заступник голови комісії група "Солідарність"
3. Яла Аліна Григорівна Секретар комісії фракція "БЮТ"
4. Неупокой  Сергій Григорович Член комісії фракція "Партії Регіонів"
5. Тичинський Андрій Євгенович Член комісії фракція "БЮТ"

VІІІ. Постійна депутатська комісія Боярської міської Ради з питань комунальної власності, приватизації,
залучення інвестицій, капітального житлового та шляхового будівництва:

1. Бриль Ірина Іванівна Голова комісії фракція "БЮТ"
2. Денисюк Сергій Федорович фракція "НУ5НС"
3. Корнієнко Ірина Сергіївна фракція "БЮТ"
4. Несен Євген Володимирович фракція "БЮТ"
5. Остапенко Ігор Олексійович фракція "БЮТ"
6. Супрунов Вадим В'ячеславович фракція "БЮТ"
7. Черненко МиколаМиколайович позапартійний

Що, де і коли розглядають депутатські комісії

Постійна депутаПостійна депутатська комісія Боярської міської Ртська комісія Боярської міської Ради з питаньади з питань
містобудування, архітектури, використання земельнихмістобудування, архітектури, використання земельних
ресурсів, адміністраресурсів, адміністративно9територіального утивно9територіального устроюстрою
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У правовому полі

щовівторка. Я була присутня
на засіданні комісії 2 квітня
2008 року і не могла не
поставити Валентині Воло5
димирівні ряд запитань.

� Валентина Володи�
мирівна, як довго Ви прац�
ю�єте у цій постійно дію�
чій депутатській комісії?

� У комісії працюю з 2002
року. Тобто, вже вдруге мені
доручено представляти інте5
реси громади міста з питань
містобудування, архітекту5
ри, використання земельних
ресурсів, адміністративно5
територіального устрою.
Спочатку була секретарем. 
У другому скликанні мені

доручили головувати. Наша
команда налічує 7 депутатів.
Кожен, із них 5 порядна
людина. Це дуже досвідчені
депутати, які знають
земельні питання і пробле5
ми. Проте, постійно вдоско5
налюють фахові знання
саме у цій галузі. Часті зміни
законодавчої бази, актуаль5
ність земельних питань
вимагають цього.

� Які проблемні момен�
ти найчастіше вино�
сяться на розгляд?

� Питання різні. Близько
405а звернень опрацьовуємо
щотижня. Найчастіше люди
хочуть передати у приватну

власність земельні приса5
дибні ділянки, які були вже
у користуванні. Також
працюємо зі скаргами гро5
мадян стосовно земельних
меж. Часом допомагаємо
належним чином оформити
необхідну технічну докумен5
тацію. Якщо є земля, яку
можна надати у користуван5
ня громадянам на конкурс5
них засадах, як присадибні
ділянки тощо 5 це теж
питання нашої компетенції.
Реагуємо на звернення
небайдужих депутатів, які
дбають, щоб не розбазарю5
вались землі Боярки. Одне з
них стосується земель Бояр5
ського городища. Наразі
маємо депутатське звернен5
ня Ніни Харчук стосовно
тих, хто хоче захопити цю
територію. Це питання   ще
буде розглядатись. Проте,
ми переконані, що терито5
рія, яка належить боярській
громаді, залишиться у їхній
власності. 

� Прокоментуйте най�
більш складні  питання,
які комісії доводиться
вирішувати.

� Складно пояснити
людям, що не всі їх бажання
можуть бути задоволені.
Приходять громадяни і звер5
таються про виділення
нових ділянок, яких у місті

нині немає. Окрім цього, до
компетенції комісії не нале5
жить питання саме виділен5
ня землі. Розгляд можливо5
стей 5 інша справа. Допома5
гаємо людям сформувати
належний пакет технічної
документації, роз'яснюємо
правову сторону вирішення
питання.

� Поясніть, будь ласка,
механізм роботи зі звер�
неннями громадян сто�
совно земельних питань?

� Звернення спочатку
потрапляє до міської Ради,
де реєструється і передаєть5
ся на розгляд спеціалістів.
Відтак, вивчається правова
сторона питання, землевпо5
рядник проглядає усі подані
матеріали й готує рішення,
ознайомлює  заступника
міського голови  з підгото5
вленими матеріалами. І
тільки тоді документи пере5
даються на розгляд комісії.
По кожному, зокрема,
приймаємо рішення.  

� Чи завжди члени депу�
татської комісії  одно�
стайні в їх прийнятті?

� Якщо документи повні5
стю готові і зауважень з боку
членів комісії немає, тоді
так. Деякі рішення з пода5
ного на розгляд переліку
комісія не погоджується
винести на розгляд сесії.

Наприклад; у нас є садові
ділянки, які були відведені
під дачі. Вони хоч і  розта5
шовані в межах міста, проте
належать різним громадя5
нам не тільки м. Боярки, але
й району, столиці. Люди
продають свою власність.
На придбаних ділянках роз5
починається будівництво. При
цьому випадково чи ні, "прих5
вачується" прибудинкова
частина землі. Люди не заду5
муються над тим, що ця
територія передбачена для
того, щоб у разі потреби
проїхала "Швидка допомо5
га" чи пожежна машина.
Частина громадян розуміє
проблему і погоджується на
перенесення загороджень,
інша 5 ні.  Окрім цього, в
таких випадках обов'язково
необхідно  перепрофілюван5
ня землі під будівництво.
Інколи такі питання ми не
погоджуємо. Якщо одно5
стайності у членів комісії не
виникло 5 такі питання  від5
даємо на доопрацювання.
Так і працюємо...

� Дякую, Валентина
Володимирівна, за вичерп�
ні відповіді і щиро бажаю
успіхів  у вашій нелегкій,
насиченій діяльності.

Розмову вела 
Наталя Ключник

Позов задовільнити.
Визнати протиправним та

скасувати розпорядження
Боярського міського голови
№ 01516/28 від 02.11.2007
року про скликання чергової
ХХ сесії Боярської міської
ради V скликання.

Визнати протиправним та
скасувати рішення №
20/984 від 12.11.2007 року
чергової XX сесії Боярської
міської ради V скликання
про дострокове припинення

повноважень секретаря
Боярської міської ради Тар5
новської Л.В.

Визнати протиправним та
скасувати розпорядження №
1255к від 02.11.2007 року
Боярського міського голови
Добрівського Т.Г. про оголо5
шення секретарю Боярської
міської ради Тарновській Л.В.
догани.

Визнати протиправним та
скасувати розпорядження 
№ 1265к від 09.11.2007 року

Боярського міського голови
Добрівського Т.Г. про оголо5
шення секретарю міської
ради Тарновській Л.В.
догани.

Поновити Тарновську
Людмилу Володимирівну на
посаді секретаря Боярської
міської ради.

Стягнути з Боярської місь5
кої ради на користь Тарнов5
ської Л.В. заробітну плату за
час вимушеного прогулу за
період з 12.11.2007 року по

31.03.2008 року в сумі 
19106 грн.10 коп.

Постанова суду про поно5
влення на роботі та стягнення
заробітної плати за один
місяць  підлягає негайному
виконанню.

Постанова може бути
оскаржена до Київського
апеляційного адміністратив5
ного суду протягом 20 днів
після подання заяви про
апеляційне оскарження про5
тягом 10 днів.

31 березня 2008 року Києво9Святошинський районний суд у складі:
головуючого судді: Коцюрби М.П.
при секретарі: Барабіній К.Б.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві адміністра5

тивну справу за позовом Тарновської Людмили Володимирівни до Бояр5
ської міської ради про незаконне звільнення та поновлення на роботі,
скасування розпоряджень, стягнення заробітної плати за час вимушеного
прогулу, 5

Боярському міському голові  Т.Г.Добрівському

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ (ВИТЯГ)

ПОСТАНОВИВ:

Прошу вжити рішучих
заходів щодо сваволі на тери5
торії Боярського городища.

Під орудою громадянина
В.Мерзлікіна (протоієрей
Свято5Михайлівської церкви
у Боярці) на початку березня
вчинено небачений на тере5
нах нашого району, а то й
усієї України акт вандалізму
5 ганебно знищено держав5
ний охоронний знак на Бояр5

ському городищі.
Охоронний знак було

встановлено Українською
державою ще 1975 року на
позначення археологічної
пам'ятки, якою є давньо5
руське Боярське городище,
внесене до реєстру нерухо5
мих пам'яток Київської обла5
сті. Цей охоронний знак був
єдиний у Боярці, що фіксу5
вав її древню історію. І ось

під корінь вирубується навіть
згадка про те, хто ми, чиїх
батьків діти.

П і д п о р я д к о в а н и й
Московському патріархату,
громадянин Мерзлікін бру5
тально творить свою чорну
справу, взявши на озброєння
символ усіх християн 5 хрест.
Саме цю святиню він водру5
зив на підмурок скинутого
державного знаку. Для нього

Україна, її символи, історія 5
дріб'язок, що вирубуються і
викидаються на смітник без
жодних сумлінь. Повалений
бетонний державний знак
вандали жбурнули з пагорба,
аби його поглинуло болото.
Але не вийшло 5 знак заче5
пився за дерево. Богохульни5
ки вчинили святотатство і
над хрестом, встановивши
його на місці злочину.

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Справа № 2�а�539/07

Продовження на стор. 4
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Початок на стор. 3

Викликані до Боярського
міського голови церковники
вислухали вимогу відновити
самовільно повалений дер5
жавний охоронний знак,   але
жодних дій не здійснюють.

Доречно нагадати, що
громадянин Мерзлікін, при5
криваючись церковною гро5
мадою, не один рік намага5
ється захопити землі древ5
нього Боярського городища.
До приватизованої і обгоро5

дженої значної території нав5
коло Свято5Михайлівської
церкви (0,66 га) він прагне
приєднати ще майже 0,8 га
Боярського городища 5
пам'ятки археології. Боярсь5
ка міська рада 2007 року
зупинила ці спроби, поси5
лаючись в тому числі і на дер5
жавний охоронний знак.
Отже, вандали вирішили
знищити знак!

Постають риторичні запи5

тання: чи є влада у Боярці,
чи є влада у Києво5Свято5
шинському районі, якщо,
зневажаючи її, самовільно
нищиться державний охо5
ронний знак?! Тим більше,
що дії вандалів підпадають
під дію Законів України "Про
охорону археологічної спад5
щини", "Про охорону куль5
турної спадщини". Варто
нагадати і владі, і богохуль5
никам: знесення Державного

охоронного знаку на Боярсь5
кому городищі передбачає
згідно зі ст.298 Криміналь5
ного кодексу України за
порушення законодавства
щодо охорони археологічної
спадщини позбавлення волі
від двох до восьми років.

Ніна Харчук, 
Голова фракції "Наша Україна"

Боярської міської ради
01 квітня 2008 року

Благоустрій міста

Виїхавши в понеділок на
роботу, я,  як і більшість
мешканців "старої" частини
міста, не могла не звернути
увагу на те, що відбувалося
за вікном "маршрутки". А
саме: перекрита дорога біля
МРЕВ, відсутність асфальто5
вого покриття на деяких
ділянках шляху (зняли
покриття для його поновлен5
ня) та чимало людей в пома5
ранчевій формі, які приби5
рають узбіччя дороги.
Дивуюся, невже буде лад?
При нагоді, думаю, запитаю
у заступника міського голови
з комунальних питань
Тахтарбаєва А.К. чи справ5
дяться мої здогадки.

Саме з таким запитанням
звертаюся до Анатолія Карі5
мовича. Він оптимістично
оцінює ситуацію, що склала5
ся від початку проголошення
двомісячника з благоустрою
міста.

5 Можу з впевненістю
сказати, що місячник з бла5
гоустрою міста розпочався
добре. Активізувалися
комунальні служби, меш5
канці, в свою чергу, приче5
пурюють прилеглі до  їхніх
будинків території. Проїж5
джа частина вулиць Білого5
родська та Молодіжна очи5
щена від сміття.  Виконані
роботи з кронування дерев
по вул. Хрещатик, Шевчен5

ка (поруч з МРЕВ).
Заасфальтовано  дорогу по
вул. Яблуневій та підгото5
влено до "ямкового" ремон5
ту  деякі ділянки доріг,
зокрема, по вул. 505річчя
Жовтня та ін. А днями, за
ініціативи Молодіжного
парламенту та за підтримки

міськради,   очистили від
сміття парк ім.Шевченка.
Відгукнулися на заклик
міськради і жителі приват5
ного сектора. За два дні, що
були проголошені суботни5
ками (22 та 29 березня),
ними прибрана чимала
територія. Та й погодні

умови, як кажуть, працю5
ють на нас. Це не може не
радувати. Якщо так справи
йтимуть і надалі,  то я впев5
нений 5   наше місто змінить
"своє обличчя" на краще.

Марина Смірнова

МІСТО ЗМІНЮЄ
"СВОЄ ОБЛИЧЧЯ"

З великої любові до людей
Середа. Закінчився робо5

чий день. Весняне, п'янке
повітря  не підганяє  мерщій
повертатись у свою домівку.
Якщо нагальних справ
немає, можна й поволі прой5
тись парковими зонами.
Добре, що їх ще досить у
місті. 

Повертаючись повз стаді5
он, бачу, як група людей
готується до роботи. Щойно
підвезли знаряддя. Підходжу
ближче. Читають молитву.
Просять у Всевишнього бла5
гословення на труд. Збира5
ються прибирати сміття, що
за тиждень накидали люди.
Моляться за місто і його
людей. А потім ретельно,
смиренно, з хорошим настро5
єм  беруться до роботи.

І так щосереди, 5 каже
Клавдія Іванівна Закрев5
ська. 5 Ми представники
релігійної громади "Нове
покоління". У середу у нас
служба, от ми і вирішили
саме так "служити". Нас
багато. Приходимо з дітьми,
щоб привчались до порядку.
Бо ж наше місто таке гарне,

коли чисте.
Дивіться, он
гуляють батьки
з дітьми, а ці
молоді люди
просто відпочи5
вають. А хіба
можна  відпочи5
ти у смітті? 
І справді.

За розмовою, під шаром
листя і сміття, яку згорнули,
проявились фіалки. Хто їх міг
побачити раніше? А тепер поба5
чать! Колись у схожій ситуації
ця синьоока красуня потрапила
на мої очі. Тоді й  народились ці
рядки дитячої пісні.

Фіалка
В теплих променях весни
все проснулось і ожило,
Серед квітів весняних
народилось синє диво.
На тоненькому стеблі
ворухнулася голівка,

Привіталася мені мила,
дивна, ніжна квітка.

Фіалка, фіалка, підмигну�
ла синім очком

Фіалка, фіалка прикри�
вається листочком 

Я долоньки підкладу, дуже
хочеться зірвати,

Кривдить квітку не буду,
краще буду малювати!
Подих квітів весняних

поселився у кімнаті
І фіалка на стіні, усміха�

ється мені. 
Фіалка, фіалка, підмигну�

ла синім очком
Фіалка, фіалка прикри�

вається листочком 

Наталя Ключник

Чи любите Ви Боярку, так як любимо її
ми? Мальовничі околиці, ліси, які манять
свіжістю, озера, які чарують тихим пле�
скотом води, перша зелена травичка, яка
вбирає м'яким покровом землю у величних
парках та на узбіччях вулиць, весняний
галас пташок та грайлива метушня діто�
чок на стадіонах, подвір'ях та майданчи�
ках. 

Любити � це значить показувати та доказувати своє почуття. Це
не тільки приємні слова, але й реальна робота. Якщо і ти любиш свій
рідний край � приєднуйтеся до "Нового покоління" та докажи справами
своє почуття до міста, в якому живеш.

"Нове покоління" запрошує всіх небайдужих взяти участь у акції
"Полюби своє місто" 12 квітня 2008 року. Збір о 1000. Ми разом будемо
прибирати наше популярне місце відпочинку � міський парк біля стадіо�
ну. Прийди сам та принеси з собою добрий настрій, знаряддя праці (гра�
блі, рукавиці). Приєднуйтесь до нас! Ми вас чекаємо!

ДОЗВОЛЬ ПРИЙТИ ВЕСНІ 
У НАШЕ МІСТО!
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Проходячи повз парк
ім. Т.Г.Шевченка в неділю
пообіді, у різних куточках
парку, можна було побачи5
ти людей переважно у
синіх футболках. Ви запи5
таєте які змагання прохо5
дили 29 березня? А ніякі!
Це наш новообраний
"Молодіжний парламент"
та молодіжна організація
"Молода Ера" проводили
доброчинну акцію з сані5
тарної очистки парку.  

З 105ї по 125ту години
ранку відбувалась агіта5
ційна робота. На вулицях
міста учасники акції роз5
давали перехожим буклети
з вичерпною інформацією
та запрошували до участі у
суботнику, адже здавна
українці наводили чистоту
саме до Великодня, поми5
нальних днів, Дня Пере5
моги.

О 135й годині розпоча5
лася запланована робота.
Цього разу підготувались
дуже добре. Переодягну5
лись у  сині футболки,
оснастились рукавичками,
взяли у руки шпажни і 5 
до праці. 

Стан вулично5дорож5
ньої мережі, освітлення,
озеленення та чистота 5 це
критерії оцінки міста в
цілому. Благоустрій 5 це
візитна картка кожного
населеного пункту. Вже
багато говорилося про те,
що необхідно всією грома5
дою дбати про чистоту нав5

колишнього середовища,
турбуватися про благоу5
стрій малої батьківщини, в
якій живемо.

Зацікавлених вияви5
лось чимало. Проведенню
акції сприяли міський
голова Добрівський Т.Г. 
та його заступник Шульга
В.В.  Учасники суботника
були вдячні за спонсорську
підтримку Науменку А.В.
та члену Соціалістичної
партії України Борець5
кому О.П. за виділені
кошти на придбання фут5
болок, рукавичок та іншо5
го знаряддя.

На завершення приби5
рання всі бажаючі змогли
поласувати смачною вече5
рею, яку запропонувала
"польова кухня". Окрім
цього, Боярським тури5
стичним клубом "Іскра"
була організована розва5
жальна програма. Відбу5
лись показово5тренувальні
змагання клубу. 

Гарна погода і дружня
атмосфера зробили свою
справу. Цей парк став
чистішим і світлішим.
Спокій і надія поселились
в серцях багатьох людей
навколо. Це ж природно 5
піклуватися один про
одного, про наше місто і
радіти, що твої зусилля
змінюють цей світ на
краще. Я теж це відчула.

Марина Смірнова

29 березня 2008 року гро5
мадянин Клименко Михайло
Григорович, який проживає у
м. Боярка по вул. Короленка,
42, перебуваючи за кермом
автомобіля "Газель", який
належить ТОВ "Елан" (зареєс5
тровано: Київська обл., 
м. Обухів, вул. Промислова,
2) висипав з машини сміття на
вул. Магістральній (напроти
Боярських очисних споруд).

На вимогу депутата Бояр5
ської міської ради Орловсько5
го С.А. громадянин Клименко
М.Г. завантажив сміття
знову в машину і вивіз у неві5
домому напрямку.

"У Боярки смолистые ладони,
Пропахшие сосновым костерком,

У Боярки зелёные заборы,
И яблочные ливни за окном"

А.Пастернак

ПОКОЛІННЯ ВІДХОДИТЬ, ПОКОЛІННЯ ПРИХОДИТЬ,

АААА     ЗЗЗЗ ЕЕЕЕ ММММ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ     ����     ВВВВ ІІІІ КККК ОООО ВВВВ ІІІІ ЧЧЧЧ НННН ОООО     СССС ТТТТОООО ЇЇЇЇ ТТТТ ЬЬЬЬ

Господар цього будинку,
що по вул.Молодіжній, вже
причепурив свій двір. Тепер
зайнявся прибудинковою
територією. Іван каже, що,
як тільки зійде сніг, спішить
пробудити  землю від зимо5
вого сну. Тут незабаром зазе5
леніє спеціально висіяна
трава. І буде гарно.

Може тоді не підніметься
рука перехожого жбурнути
пляшку від випитого пива,
опалок чи зіжмаканий
шматок паперу. 

А ви вже послідували
цьому гарному прикладу?

"БІ" у  № 9 від 8 березня
2008 р. розмістила інформа5

цію"Щасливої дороги" про
те, що на ділянці дороги 

(вул. Магістральна) від 
м. Боярка до с. Петрівське
проведено кронування дерев.

У черговий раз боярчан
приємно "дивують" районна
влада і Києво5Святошинське
ШБУ (Царенко Василь
Михайлович). Справа в тому,
що саме на цій ділянці по вул.
Магістральній розпочався
ремонт дорожнього покрит5
тя. Роботи виконуються під
безпосереднім керівництвом
Лисака Михайла Леонідови5
ча. Шляховики приносять
свої вибачення за тимчасові
незручності.  А водії, у свою
чергу, наперед дякують шля5
ховикам.

Власник будинку № 29,
що по вул. Дачній, вже
декілька років поспіль "прих5
ватизував" прилеглу терито5
рію і не лише її. Біля будинку
постійно ремонтують автомо5
білі, на узбіччі вулиці валя5
ються автозапчастини. Тери5
торія перетворилась у безкош5
товну стоянку автомобілів.

А майданчик під високо5
вольтною лінією, виявляєть5
ся, можна використати під
складування дров.

Мешканці вул. Дачної нео5
дноразово зверталися до
міськвиконкому із відповідни5
ми заявами (востаннє 5 у
грудні  2007 р.), але "віз і нині
там". Сподіваємось, що

виконком, депутатські комі5
сії, ГО "Боярська варта"
застосують до порушника

Правил благоустрою міста
відповідні адміністративні
важелі.
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Комунальні справи

ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ
Києво�Святошинське ВУЖКГ звертається до вас з проханням про

укладення індивідуальних договорів на вивезення твердих побутових
відходів від приватного сектора та багатоквартирних житлових
будинків м. Боярка.

Вартість вивозу побутових відходів �  2,32 грн. з 1 особи (в місяць).
Особи, які мають пільги, обслуговуються за пільговими тарифами.

Для цього необхідно подати ксерокопії наступних документів: посвід�
чення, ідентифікаційного коду, паспорта, довідки про склад сім'ї (вида�
ється виконкомом міськради).

З питань укладення договорів звертатися за адресою: м. Боярка,
вул.  Матросова, 11, тел.: 35�657, 35�058.

Адміністрація К�Святошинського ВУЖКГ.

Графік
вивезення твердих побутових відходів від приватного сектора в м. Боярка

Дільниця № 1
П, IV субота місяця 5

вулиці: Шевченка, Лисенка,
Прорізна, Нова, Деснянсь5
ка, Будаївська, Ягідна, Виш5
нева, Зоряна, Сонячна,
Польова, Кібенка, Будьон5
ного, Вокзальна, Азовська,
Пролетарська, Лугова, Схід5
на, Кооперативна, Жовтне5
ва (від Київської до переїз5
ду), Київська (від кінця
району базару до ставка),
Тарасівська (з 26/28 до
кінця); провулки: Бай5
кальський, Волинський,
Вокзальний, Харківський,
Київський, Ринковий.

Дільниця № 2
І, ПІ субота місяця 5 вули5

ці: Матросова, Фестивальна,
Агрономічна, Радгоспна,
Франка, Некрасова, Зелена,
Декабристів, Лікарняна,
Загородня, Васильківська,
Піонерська, Першотравнева,
Горького, Артилерійська,
Крилова, Амбулаторна, Київ5

ська, Самійленка, Набереж5
на, 15ша Піщана, 25га Піща5
на, Польова (від вул. Франка
до вул. Шевченка ), Тарасів5
ська (з початку до 26/28);
провулки: Зелений, Лікарня5
ний, Старий, Читинський,
Криворізький, Донбаський,
П'ятигірський; тупики: Зеле5
ний, Іванівський.

Дільниця № З
Щовівторка  5 вулиці:

Хрещатик (від універмага до
кінця), Сахалінська, Герце5
на, Печерська, Коротка,
Уральська, Іркутська, Лазо,
Волгоградська, Полярна,
Дачна, Зеленогірська, Світ5
логірська, Лінійна, Заводсь5
ка, Будівельна, Дежньова, 
85го Березня, Індустріальна,
Космонавтів, Газова, Капі5
тальна, Бульварна, Чубаря,
Сєдова, 405річчя Жовтня 
(від №48 до кінця), Гоголя
(до вулиці Білогородська);
провулки: Білогородський,
Полтавський, Сумський.

Дільниця № 4
Щосереди  5 вулиці: Заліз5

нична, Радгоспна, Черешне5
ва, Серафимовича, Петров5
ського, Дзержинського, Тол5
стого, Д.Бєдного, Високо5
вольтна (Пастернака), Фур5
манова, Щорса, Богунсько5
го, Жуковського, Тара5
щанська, Боженка, Вороши5
лова, Саксаганського, 
Л. Українки, Тургенєва,
Островського, Короленка,
Рєпіна, Коцюбинського, 50
р. Жовтня, Чернишевсько5
го, Котовського, Квіткова,
Чапаєва, Мічуріна, Гоголя,
Пушкіна, від вулиці Щорса
по вулиці Маяковського,
Б.Хмельницького (від № 84
до кінця), Молодіжна (до
вулиці Білогородська) Яблу5
нева (до вулиці Гоголя район
зупинки Островського; про5
вулок Затишний, 385лінія.

Дільниця № 5
Щочетверга 5 вулиці:

Білогородська (від вулиці
Гоголя в напрямку залізнич5
ної станції Боярка), Свобо5
ди, Партизанська, Калініна,
Крупської, Кірова, Миру,
Енгельса, Радянська, Ленін5
градська, Б.Хмельницького
(від початку до № 83), Гого5

ля (від вулиці Ленінградська
до вулиці Білогородська),
Леніна, Московська, Громо5
ва, Ватутіна, Чкалова,
Фрунзе, Воз'єднання, Дні5
провська, Садова, Жовтне5
ва, Хрещатик (від переїзду
до площі), Паркова, Лісна,
Новобогданівська, Богданів5

ська, Баумана, 40 р. Жовтня
(від початку до вулиці Біло5
городська № 48); провулки:
Кримський, Білогородський,
Сосновий, Малий, Жито5
мирський, Санаторний, Ліс5
ний, Парковий, Жовтневий;
тупики: Білогородський.

Як рідко ми замис5
люємося над тим яке то
благо, коли з крана тече
прозора, смачна вода.
Минулого тижня все було
з точністю до навпаки.
Відкриваєш кран, а звід5
ти 5  булькання, шипіння
і  5 крапка. Що ж стало5
ся?

Стосовно цього  факту
КП "Боярка5Водоканал"
дає наступний коментар.

Приносимо свої виба5
чення за незручності,
пов'язані з відключенням
водопостачання у житло5
вому масиві. Згідно наряду
Києво5Святошинського
РЕМ № 009029   26 і 27
березня КП "Боярка5Водо5
канал" через заборгова5
ність перед РЕМ було  від5
ключено від енергопоста5
чання з 7.00 до 17.00 годи5
ни. Розпорядженням
директора КП "Боярка5Во5
доканал" ВНС 5 3,  ВНС 5 4,
ВНС 5 5 працювали в ава5
рійному режимі. Але  нес5

приятливими погодними
умовами була виведена з
ладу ВНС 5 3, і, як результат,
5  вона не вклалась у графік
подачі води. В селі Забір'я у
зв'язку з погодніми умовами
вийшов з ладу силовий
кабель  між артезіанськими

свердловинами №1510.
Тому мешканцям будин5

ків, яким не подавалася
вода у вказані дні, будуть
зроблені перерахунки.  

Адміністрація КП 
"Боярка5Водоканал"

Ми, жителі вулиць Самій5
ленка та Амбулаторної м.
Боярка, 24.05.2007 р. наді5
слали до міськвиконкому
листа, в якому мова йшла
про жахливий стан проїж5
джої частини вулиць та
неналежне освітлення.
Контролювати вирішення
цих нагальних для нас
питань ми уповноважили
Карєва К.М., який про5
живає за адресою: м.
Боярка, вул. Самійленка,
61.

Просимо редакцію
газети "Боярка5Інформ"
від нашого імені (всього
30 підписів мешканців)
подякувати нашому упов5
новаженому представнику
Карєву К.М. та міському

голові Добрівському Т.Г. за
належне реагування на лист і
невідкладне виконання робіт
по впорядкуванню вулиць.

КУДИ  ПОДІЛАСЯ ВОДА?

ПОВІДОМЛЕННЯ

Адміністрація КП "БГВУЖКГ" повідомляє наступне.
У зв'язку  із великою заборгованістю мешканців міста

перед КП "БГ ВУЖКГ" за комунальні послуги (лише за
200752008 р.р. борг склав 1. 053.9333 грн. 44 коп.) 
підприємство змушене застосовувати "не популярні" мето5
ди боротьби з неплатниками.

Один з таких методів 5 друк на шпальтах газети "Бояр5
ка5Інформ" прізвищ неплатників з обов'язковим повідо5
мленням адрес, за якими вони проживають.

Адміністрація КП "БГВУЖКГ".

ПОДЯКА

Шановні мешканці м. Боярка

КП "Боярка5Водоканал" повідомляє, що в питній воді іноді спостеріга5
ються деякі відхилення щодо вмісту заліза.
Підвищений рівень заліза  природного походження.
Однак, вживання такої води не становить вираженої небезпеки для здо5
ров'я людини (висновок державної санітарно5епідеміологічної експер5
тизи № 05.03.02504/3743).
КП "Боярка5Водоканал" постійно працює над питанням покращення
якості питної води та доведенням її до затверджених нормативів.



Боярка Боярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм7

Нам пишуть

ТРЬОХ ВРЯТУВАЛИ.
А РЕШТА?

Іноді природа готує нам
неприємні сюрпризи. Ось і
25 березня жахливі погодні
умови (хуртовина з ожеледи5
цею, зниження температури
повітря, налипання мокрого
снігу) спричинили порив
ліній електропередач,  вий5
шли з ладу трансформаторні
станції.

Значна частина міста
Боярка залишилася  без
електрики, тепла і води. Ніч
з 25 на 26 березня була
напруженою для усіх служб
життєзабезпечення міста та
району: рятувальників,
енергетиків,  комунальників
і транспортників. 

Нелегкі випробування "на
міцність" цієї ночі довелося
пройти медикам.

Якщо значна частина
боярчан, на превеликий
жаль, змирилась з періодич5
ною відсутністю тепла і води
у своїх оселях, то  для пацієн5
тів Центральної районної
лікарні Києво5Святошинсь5

кого району (особливо тих,
хто волею долі опинився на
операційному столі) така
ситуація могла мати непе5
редбачувані а то й трагічні
наслідки.  

Коли трапилася аварія в
енергомережі і тимчасово
була   знеструмлена лікарня,
пацієнту в операційній нада5
вали невідкладну медичну
допомогу. Життя двох
пацієнтів  реанімаційного
відділення, які перебували
на апаратах штучного дихан5
ня,  також опинились під
загрозою. Ще двоє хворих, з
кровотечею та відкритим
переломом, потребували
невідкладного  оперативного
втручання.

В екстримальних умовах
працювали медики: хірурги 5
В.П. Вітюк, П.Б. Крот, Р.В.
Вітюк; травматологи 5 В.П.
Крук та  А.В. Порохниць5
кий,  спеціалісти реанімацій5
ного відділення 5 Т.І. Бонда5
ренко, медичні сестри Л.Й.

Полінкевич та О.М. Бенев5
ська. Поруч з лікарями кіль5
ка годин поспіль працювали
в операційному  блоці
медичні сестри І.І. Воронець5
ка та Н. Б. Чернуха. 

Черговий лікар повідоми5
ла про ситуацію, що склала5
ся, керівництву лікарні.
Одразу почав діяти Штаб
медичної служби цивільної
оборони Києво5Святошинсь5
кого району. Керували робо5
тою медиків головний лікар
району В.В. Кравченко та
його заступники 5 А.Г.
Костромін та М.І. Мотренко.
Координував роботу  район5
них служб заступник голови
Києво5Святошинської рай5
держадміністрації А.М. Гні5
денко, голова районної
постійної комісії райдержад5
міністрації  з питань ТЕБ та
НС. Саме завдяки йому стало
можливим  відновлення нор5
мальних умов життя та
праці.

На підмогу районній
лікарні того вечора з авто5
номною енергоустановкою
вже поспішали рятувальни5
ки 5 представники РУ ГУ
МНС України в Київській
області, яке очолює полков5
ник В.М. Маловік. Майже до
трьох годин ночі пліч5о5пліч
разом з медиками у напруже5
ному режимі працювали:
О.В. Лисенко 5  заступник
начальника РУ ГУ МНС
України в Київській області,
В.С. Наталіч 5   начальник
255СДПЧ м. Вишневе та
водій О.В. Ободзінський. На
"бойовому посту"перебував й
електрик ЦРЛ  В.В.Жук. 

Працівникам РП  ЗАТ
АЕС "Київобленерго", яке
очолює О.І. Мельниченко,
повідомили, що в операцій5
ному та реанімаційному від5
діленнях  внаслідок знеструм5
лення лікарні  можуть заги5
нути люди. Черговий диспет5
чер А.Г. Тимченко, електро5

монтер Р.М. Киріченко  та
водій Ю.Д. Кононенко
доклали чимало зусиль, щоб
якнайшвидше ліквідувати
наслідки аварії.

Коли закінчилася остання
операція, всі зітхнули з
полегшенням. Низький уклін
усім тим, чия самовіддана
праця тієї ночі врятувала три
людські життя!

Вранці 26 березня в ЦРЛ
К и є в о 5 С в я то ш и н с ь к о г о
району розпочалися роботи
по відновленню тепло5водо5
постачання: працювали
робітники тепломереж та
представники КП "Боярка5
Водоканал". Адже надовго
лікарня  лишатись без води
не могла. Робота інфекційно5
го, травматологічного, реані5
маційного, дитячого відді5
лень, пологового будинку та
поліклініки без води  немо5
жлива.  На допомогу знову
прийшли  рятувальники:
п'ять тонн води доставили в
лікарню пожежники 115
ПДПЧ  м. Боярка 5 началь5
ник варти О.І. Козиненко та
водій О.І. Шкрід.

Слід зазначити, що у цій
непростій ситуації злагодже5
но спрацювали всі служби
району та міста, але "за
кадром" лишилося таке набо5
ліле  питання як забезпечен5
ня джерелом автономного
елетропостачання  ЦРЛ Киє5
во5Святошинського району,
що й досі залишається не
вирішеним, незважаючи на
те, що голова постійної комі5
сії Києво5Святошинської
РДА з питань ТЕБ  та НС
А.М. Гніденко, заступник
голови Києво5Святошинської
райдержадміністрації вже
виносив у 2007 р. це питання
на розгляд засідання комісії.
Події ночі з 25 на 26 березня
ще раз нагадали  5 матеріаль5
не забезпечення районної
медичної служби потребує
термінового перегляду. 

Адміністрація ЦРЛ  разом
з представниками РП  ЗАТ
АЕС "Київобленерго" вивча5
ють технічні можливості
переведення лікарні  в 15шу
категорію з енергопостачан5
ня. Проектна документація
вже замовлена. Але чи змо5
жуть районні медики вирі5
шити це питання самотуж5
ки, враховуючи те, що
фінансування служби на сьо5
годні  здійснюється  лише в
межах 50 % від потреби? 

Зважте хоча б на те, що
тієї ночі на операційному
столі, в реанімаційному від5
діленні або  пологовому
будинку наражатися на
ризик міг кожен з нас або
наших близьких. І тоді такі
проблеми як недофінансу5
вання галузі, неналежне
забезпечення матеріалами,
необхідними в роботі, ста5
нуть близькими і зрозуміли5
ми кожному. Але, на жаль,
попри сплату  громадянами
податків та  гарантію держа5
ви в наданні  медичних
послуг за місцем проживан5
ня в повному обсязі, медици5
на району фінансується
лише п'ятидесятивідсотково.

Сподіваємось, що на най5
ближчій сесії  Києво5Свято5
шинської  районної ради
депутати районного рівня з
розумінням поставляться до
цієї актуальної проблеми і
віднайдуть5таки необхідні
кошти для забезпечення
матеріального резерву ЦРЛ
К и є в о 5 С в я то ш и н с ь к о г о
району.

Головний лікар Києво5Свя5
тошинського району, Заслу5

жений лікар України, кан5
дидат медичних наук

В.В. Кравченко

Начальник Штабу медичної
служби цивільної оборони

Києво5Святошинського району
О.М. Максимова

НЕ ПРОЇДЕШ, НЕ ПРОЙДЕШ...
Мабуть, в  нашому місті

не знайти жодного водія,
який був  би задоволений
станом доріг. І жодного
пішохода, який може спокій5
но, без ризиків для життя,
перейти дорогу. Стан вулиць,
м'яко кажучи, незадовіль5
ний. Навіть центральними
вулицями міста 5 Білого5
родська, Молодіжна, Хреща5
тик, 40 років Жовтня, Гого5
ля, Шевченка та іншими, як
кажуть, не проїдеш, не прой5

деш.  Вибоїни, ямковість,
відсутність дорожніх  знаків,
та дорога, що вже багато
років "благає" аби її
заасфальтували  5 усе це
одразу впадає в око.

Також треба звернути
увагу на рекламну конструк5
цію, що розміщена у місті.
Документація та проект на
встановлення рекламних
щитів та бігбордів повинні
бути затверджені та пого5
джені з ДАІ. На сьогодні в

нашому місті існує лише одне
рекламне агентство, яке має
погодження з ДАІ. А це при5
близно 70 % реклами міста.
Інші ж  розміщують рекла5
мну конструкцію там, де їм
заманеться, з грубими пору5
шеннями правил розміщення
реклами, що відволікає увагу
водіїв. Хто дає право на такі
дії?

Як я вже зазначав, вели5
ке занепокоєння викликає
той факт, що на вулицях від5

сутня значна кількість
дорожніх знаків, що повинні
там знаходитись. Дуже часто
існуючі інформаційні панно і
знаки вже є непридатними і
не відповідають вимогам
ДСТУ. Все це лише сприяє
виникненню аварійних
ситуацій. Згідно вимог ДСТУ
3587 від 1997 року п. 4.1.
автомобільні дороги, вулиці і
дороги населених пунктів
повинні бути обладнані
дорожніми знаками згідно  з

ДСТУ 2586 і ДСТУ 3308.
Заміну пошкоджених, а
також таких попереджуваль5
них знаків і знаків приорите5
ту, що не відповідають вимо5
гам, слід здійснювати протя5
гом доби або 35х діб з момен5
ту виявлення, а тимчасові 5
терміново. Відсутні дорожні
знаки повинні бути встанов5
лені негайно.     

Робота по їх заміні взагалі
не проводиться, виконавча
влада не приділяє належної
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уваги розробці та впрова5
дженню програми розвитку
дорожнього руху та безпеки
руху. Питання стосовно
забезпечення безпеки
дорожнього руху вирішують5
ся не планомірно, робота
комунальних підприємств з
утримання вулично5шляхо5
вої мережі зводиться лише до
прибирання вулиць та виве5
зення сміття. 

Згідно ст.6 Закону Украї5
ни "Про дорожній рух" до
компетенції міської та район5
ної Ради народних депутатів і

міської та районної виконав5
чої влади у сфері дорожнього
руху належить: виконання
вимог законодавства та
рішень органів державної
виконавчої влади про дорож5
ній рух і його безпеку; визна5
чення компетенції підвідом5
чих адміністрацій, що ство5
рюються згідно із схемою
управління містом чи райо5
ном у сфері дорожнього руху
та його безпеки. Організація
будівництва, реконструкції,
ремонту та утримання авто5
мобільних доріг, вулиць,

залізничних переїздів.
У першу чергу це стосу5

ється роботи комісії з безпе5
ки дорожнього руху, якої на
сьогодні у міськраді  Боярки
та м. Вишневе не існує. А
також відсутні проекти орга5
нізації дорожнього руху на
вулично5шляховій мережі
міст Боярка та Вишневе.
Тому неможливо визначити
яку кількість технічних засо5
бів потрібно встановити для
забезпечення регулювання
дорожнього руху. Вияв5
ляється,  що на дорогах міс5

цевого значення К5Свято5
шинського району, що обслу5
говує К5Святошинське РДУ,
проект організації дорожньо5
го руху застарілий, з 1990
року асфальт не прокладали,
знаки не встановлювалися. 

На підставі проведених
обстежень місць (ділянок)
концентрації ДТП перехре5
стя вулиць Білогородська5
Молодіжна визначено як
місце найвищої концентрації
ДТП. Найчастіше на цій
ділянці шляху трапляється
наїзд на пішохода з вини

самого пішохода. Відсутність
на цій ділянці дороги дорож5
нього знака та розмітки
"Пішохідний перехід" і є при5
чиною такої сумної статисти5
ки. То чому ж місцева влада
не турбується про своїх горо5
дян, які гинуть на шляхах
міста?  

І.В. Ситниченко,
капітан міліції, старший

інспектор ОДР по обслугову5
ванню К5Святошинського 

р5ну при УДАІ ГУ МВС Укра5
їни в Київській області

Консультація фахівця

ЗМІНЕНО ДЕКЛАРАЦІЮ ПО ППППДДДДВВВВ

30 березня поточного року
набрав чинності наказ Дер5
жавної податкової адміні5
страції України від 17.03.08
№ 159 "Про внесення змін до
податкової звітності з податку
на додану вартість", зареєст5
рований в Міністерстві юсти5
ції України 19.03.2008р. 
за № 224/14915. 

Наказ розроблено відпо5
відно до Закону України "Про
податок на додану вартість"
(далі за текстом 5 Закон про
ПДВ), з урахуванням змін і

доповнень, внесених Законом
України від 28.12.2007р. 
№ 1075 VI  "Про Державний
бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін до дея5
ких законодавчих актів Укра5
їни" та на виконання розпо5
рядження Кабінету Міністрів
України від 06.02.2008р.
№2625р "Про заходи щодо
удосконалення системи адмі5
ністрування податку на дода5
ну вартість", з метою забезпе5
чення своєчасного і повного
відшкодування податку на
додану вартість, скорочення
термінів проведення та кіль5
кості документальних переві5
рок з питань достовірності
нарахування бюджетного від5
шкодування.

Вищезазначеним наказом
викладено у новій редакції
форму податкової декларації
з податку на додану вартість,
затверджену наказом ДПА
України від 30.05.97 № 166,
зареєстрованим у Міністер5
стві юстиції України 09.07.97
за №250/2054 (із змінами),
а також форму податкової

декларації з податку на дода5
ну вартість (скороченої),
затверджену наказом ДПА
України від 23.10.98        №
499, зареєстрованим у Міні5
стерстві юстиції України
10.11.98 за №715/3155 (із
змінами).

Зміни стосуються, зокре5
ма, наступного:

"декларацію з податку на
додану вартість після рядка
23.4 доповнено рядком 23.5
"зменшено/збільшено зали5
шок від'ємного значення за
результатами перевірки
податкового органу";

"змінено додаток 2 до
податкової декларації з
податку на додану вартість, а
саме: замість Розрахунку
суми, що підлягає сплаті
(перерахуванню) до бюдже5
ту введено Довідку щодо сум
залишку від'ємного значення
попередніх податкових періо5
дів, що залишається не пога5
шеним після бюджетного від5
шкодування, отриманого у
звітному податковому періо5
ді, та підлягає включенню до

складу податкового кредиту
наступного податкового
періоду; 

"внесено зміни до Розра5
хунку суми бюджетного від5
шкодування  (додаток 3 до
податкової декларації з
податку на додану вартість),
щодо критеріїв, які регулю5
ють право платника на подан5
ня Розрахунку (підпункт
7.7.11 пункту 7.7 статті 7
Закону про ПДВ), та визна5
чення суми податкового кре5
диту попереднього податково5
го періоду, фактично сплаче5
ної отримувачем  товарів 
(послуг)  у  попередніх
податкових  періодах поста5
чальникам таких товарів (5
послуг) (підпункт а) підпунк5
ту 7.7.2 пункту 7.7 статті 7
Закону про ПДВ);

"введено додаток 5 до
податкової декларації з
податку на додану вартість та,
відповідно, додаток 2 до
податкової декларації з
податку на додану вартість
(скороченої), якими передба5
чено розшифрування подат5

кового кредиту та податкових
зобов'язань в розрізі контра5
гентів;

"додаток до податкової
декларації з податку на дода5
ну вартість (скороченої)
замінено на додаток 1 до
податкової декларації з
податку на додану вартість
(скороченої). 

Крім того, внесено відпо5
відні зміни до Порядку запов5
нення та подання податкової
декларації з податку на дода5
ну вартість, затвердженого
наказом ДПА України від
30.05.97 № 166, зареєстро5
ваним в Міністерстві юстиції
України 09.07.97 за 
№ 250/2054 (із змінами).

Таким чином, деклара�
ція за березень 2008 року
(1 квартал 2008 року)
подається відповідно до
вимог та за формою,
передбаченими вищезаз�
наченим наказом.

Начальник ДПІ у Києво5
Святошинському районі

Богдан В.С.

Короста 5 захворюван5
ня, спричинене паразитар5
ним кліщем тваринного
походження, що непоміт5
ний неозброєним оком.
Зараження коростою відбу5
вається при безпосередньо5
му контакті із хворим, а
також через речі та предме5
ти, особливо одяг, постільну
білизну, рукавиці та інше,
при користуванні одним
ліжком, при статевих сто5
сунках.

Можливо заразитися в
лазні, душових, гуртожит5
ках, готелях, якщо в цих
закладах не дотримуються
встановленого санітарного
режиму. Діти також можуть
заразитися при користуван5
ні іграшками.

Інкубаційний термін: від

декількох днів до 6 тижнів.
Малопомітне висипання

вузликів і свербіж, що поси5
люється вночі. Дуже харак5
терним є висип коростяних
ходів  між пальцями рук, на
зап'ястях, сідницях, суглоб5
них згинах, внизу живота, у
чоловіків 5 на статевому
органі, у жінок 5 на грудях,
у дітей 5 на долонях і ступ5
нях. Лопатна частина най5
частіше залишається неура5
женою, і свербіж в цьому
місці, в основному, виникає
не від корости, а від плаття5
них вошей. Шия і обличчя у
маленьких дітей (віком до 1
року) може теж уражатися і
супроводжуватися екзема5
тизацією. Короста іноді
ускладнюється піодермією
та екземою. Хвороба без

лікування може існувати
багато років, бо сьогодні
зустрічаються і стерті форми
корости. А типовість захво5
рювання 5  незначна кіль5
кість коростяних ходів, у міс5
цях локалізації можуть бути
відсутні прояви захворюван5
ня. Зустрічаються хворі, у
яких немає сверблячки.

Коростяні ходи мають
вигляд нерівних ліній зав5
довжки  кілька міліметрів і
нагадують подряпини шкіри.
Часто спостерігається
ускладнення у вигляді фолі5
кулітів, імпетиго, екземати5
зації. Свербіж, спричинений
токсинами кліща, порушує
сон, функції нервової систе5
ми.

Діагноз "короста" ста5
виться на підставі клінічних

проявів та епідеміологічних
даних. Лабораторна діагнос5
тика проводиться у рідкісних
випадках.

Для лікування корости
застосовують засоби, що руй5
нують коростяні ходи і вби5
вають кліща. Це 5 сірчана
мазь, спрегаль, б/бензоат.

У випадку захворювання
одного члена сім'ї, всі інші
повинні уникати тісного кон5
такту з хворим, необхідно
якомога швидше з'явитися у
лікувальний заклад для
обстеження.

При діагностуванні корости
у дитини або обслуговуючого
персоналу дитячої установи,
проводиться обов'язковий
огляд усіх дітей і персоналу.
Хворий може відвідувати
дошкільний дитячий заклад

чи ЗНЗ лише після одужан5
ня. Білизну хворих кип'я5
тять, ретельно прасують або
ж провітрюють  п'ять діб.

У профілактиці корости
велике значення має рання
діагностика. На жаль, остан5
нім часом люди забули про
елементарні правила гігієни,
займаються самолікуванням,
і все це призводить до різкого
збільшення захворювань,
зокрема, й коростою.

Якщо у Вас виникла
підозра, що Ви захворіли на
коросту 5 негайно звертайте5
ся до лікаря5дерматолога,
який надасть кваліфіковану
допомогу.

Лікар дермато5венеролог
Л.І. Хачатурян

Медична служба цивільної оборони 

Києво�Святошинського району попереджаєХВОРОБА ШКІРИ
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Переступаємо поріг Бояр5
ського краєзнавчого музею,
тримаючи в руках запрошен5
ня на відкриття персональної
виставки майстрині народної
художньої творчості Ніни
Анатоліївни Корнілової.

Гостинні співробітники
музею, який має нині статус

районного, запрошують спо5
чатку на загальний огляд
музейної експозиції. Очі роз5
бігаються 5 таке розмаїття
унікальних експонатів бачи5
мо в кожному залі. В цілому,
як повідомляє екскурсовод
Лідія Золотаренко, тутешня
музейна колекція налічує

понад 11 тисяч предметів.
Це і письмодруки, нумізма5
тика, живопис, графіка,
фото, філателія, і матеріа5
ли етнографії, археології,
меморії. Особливо заці5
кавлюють, приковують
погляд етнографічні експо5

нати: рушники, вишивки,
одяг, прикраси, предмети
домашнього вжитку.

Сюди, у цей світ прекрас5
ного, як у рідний квітучий
сад і прилетіла рукотворна
жар5птиця Ніни Корнілової.

Ми бачимо цю диво5птаху
серед інших художніх витво5
рів, виставлених майстри5
нею. Вишита на тканині каз5
кова птиця сяє яскравим
мереживом свого дивовижно
барвистого оперення. Вона
сидить в обрамленні квітів
наче жива. І сприймається як
образний символ усієї вистав5
ки.

Директор музею Любов
Федорівна Кравченко від5
криває це виставкове свято і
представляє Н. А. Корнілову,
знайомить присутніх з її жит5
тєвим і творчим шляхом.

Дізнаємося, що Ніна Ана5

толіївна, як художник5ама5
тор, приймала участь у
багатьох мистецьких захо5
дах, що відбувалися на тере5
нах Києво5Святошинського
району. А ця виставка для неї
особлива 5 ювілейна. Адже
щасливо співпадає з її 405річ5
чям.

Народилася Н. А. Корні5
лова 6 квітня 1968 року в селі
Крюківщина Києво5Свято5
шинського району. У 1988
році закінчила Боярський
сільськогосподарський техні5
кум, згодом 5 аграрну акаде5
мію. Була співробітницею
Київського наукового інсти5
туту фізіології рослин і гене5
тики. З 2005 року працює в
інституті агроекології на
посаді завідуючої сектору
наукових досліджень біоріз5
номаніття.

З дитинства займалася
декоративно5ужитковим
мистецтвом: вишивкою,
художньою обробкою при5
родних матеріалів, апліка5
цією, вивчала етнографічні
традиції українського народу.
Тож до ювілею прийшла з
вагомим художнім набутком,

що ґрунтується на засвоєнні і
оригінальній сучасній інтер5
претації барвистої декоратив5
ності народної творчості.

Успішність творчого
пошуку, своєрідність таланту
Н. А. Корнілової характери5
зують також її колеги 5 член
Спілки працівників декора5
тивно5прикладного мистецт5
ва Н. М. Знова та майстриня
художньої творчості Д. І.
Артюхова.

Виступаючі звертають
увагу, що головне джерело
творчості Ніни Анатоліївни 5
її любов до природи рідного
краю. Природа для неї 5 це та
ж культура, тільки творена
Богом... А перед Богом,
перед природою можна у
подивуванні вклонитись,
освідчитись у любові. Ніна
Анатоліївна не просто спосте5
рігає навколишню красу,
вона всотує її очима, відчуває
серцем і втілює в кольорових
та пластичних творчих вирі5
шеннях.

Талант митця, досконале
знання матеріалу, уміле воло5
діння технікою виконання
дозволяє майстрині прості,
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Культура

ЗУСТРІЧІ БЕЗ ПРОЩАНЬЗАРЯД ГАРНОГО НАСТРОЮ
Літературно5мистецька

вітальня "Зустрічі без про5
щань", що вже сім років
працює в районній бібліотеці
для дітей, розпочала свою
роботу в 2008 році з того, що
запросила до знайомства із
боярським поетом Володи5
миром Токовенком своїх
юних читачів.

Того дня в бібліотеці було
тіснувато. На зустріч і знайом5
ство із творчістю цього відо5
мого поета прийшли учні і
вчителі боярських шкіл № 4
і № 3, працівники бібліотек
міста.

Володимир Іванович
Токовенко народився на
Донеччині. З 1956 року про5
живає в Боярці. Вже з 105
річного віку почав надсилати
свої вірші в дитячу газету
"Пионерская правда". Вірші
друкують, а юний поет отри5
мує схвальні відгуки і імпульс
до творчості. Юний поет тво5
рить, росте, мужніє. А життя
вносить свої корективи. Сьо5
годні Володимир Токовенко 5
людина великого життєвого
досвіду, свідомий українець,
активний громадянин, якому
не байдуже чим живе
молодь, юнацтво, рівень
духовності і  культури нашо5
го суспільства, моральні кри5
терії, якими керуються у
своєму житті молоді люди.

Він поділився з читачами

бібліотеки своїми роздумами
про становище молоді в краї5
ні, про те, що в повсякденно5
му житті юні громадяни
часто стикаються з найрізно5
манітнішими ситуаціями, в
яких дуже непросто зорієнту5
ватися, знайти потрібне
рішення і не завжди є з ким
порадитися. І поет радить
звертатися до афористичних
виявів народної мудрості і
висловлювань видатних
мислителів. Короткі, влучні
вислови відомих людей зму5
шують замислитися, стиму5
люють розум до самостійної
діяльності.

Зустріч з поетом стала
своєрідним  діалогом між
старшим поколінням і молод5
шим, що перетворився в
задушевну 35годинну бесіду. 

Майстер поетичних
експромтів, мелодійної ліри5

ки, тонкого гумору та філо5
софських роздумів, ювілей5
них вітань Володимир Токо5
венко дивував слухачів лако5
нічністю і влучністю, яскравіс5
тю і молодістю своїх віршів.

Хотілося слухати ще і ще.
Поет пообіцяв своїм шану5
вальникам продовжити
знайомство і провести пре5
зентацію своєї нової збірки
віршів у районній бібліотеці
для дітей.

На завершення творчої
зустрічі майстер поетичного
слова прочитав недавно
написаний вірш "Я вірю,
Боже, і молюсь 5 воскресне
Київськая Русь". Присутні
зустріли  поезію щирими
оплесками. А потім 5 авто5
графи, фото на згадку… До
наступної зустрічі.

Тетяна Діденко

ПРИЛЕТІЛА ЖАР#ПТИЦЯ,
ЗДИВУВАЛА КРАСОЮ

Весна багата на свята.
Ось і День сміху нагадав про
себе посмішками. Саме напе5
редодні цього свята 30 берез5
ня у Тарасівському будинку
культури проходив Києво5
Святошинський районний
конкурс5огляд театральних
колективів  та читців гумору
"Гуморина 5 2008".

Боярський будинок куль5
тури на конкурсі представила
літературно5художня студія
"Слово" (керівник 5 Сєчкова
І.А.), вихованці якої показа5
ли глядачам авторські роботи
студії а також гуморески
Павла Глазового. Перше
місце виборов Іван Андрей5
ченко, влучно передавши
настрій гумористичних тво5
рів. У винагороду Іванко
отримав  щедрі оплески гля5
дачів, а порівняння з відомим
гумористом Андрієм Совою
стало найкращою оцінкою
для  юного виконавця. Катя
Байраченко, яка посіла ІІ
місце, привернула увагу всіх
членів жюрі неабиякими сце5
нічними здібностями. З
непростим завданням, роллю
автора у гумористичних мініа5
тюрах, Катя впоралася блис5
куче, інтонаційно передала
колорит цього жанру. ІІІ
місце посіли Бондар Назарій і
Редкіна Валентина, які роз5

почали навчання у ЛХС 
"Слово" лише після цьогоріч5
них зимових канікул.

Анастасія Карагуца та
Богдана Гольфамід стали
дипломантами конкурсу.
Валерія Гоц та Оля Руденко
допомогли літературно5ху5
дожній студії  посісти І місце
серед театральних колективів
району в  "Гуморині52008".

Виступи дітей радо сприй5
малися глядачами. Івана
Андрейченка керівництво
районного відділу культури і
туризму  запросило виступи5
ти на вечорі, присвяченому
пам'яті Василя Стуса, органі5
зованому Спілкою письмен5
ників України у Києво5Свя5
тошинській класичній гімна5
зії 10 квітня.

"Гуморина 5 2008" пере5
росла з конкурсу5огляду в
святковий концерт, запальної
атмосфери  якому додавав
виступ народного фольклор5
ного ансамблю "Горлиця" 5
хазяїв Тарасівського БК.

Дружня атмосфера, весе5
лий настрій, доброзичливість
учасників 5 все  сприяло чудо5
вому відпочинку весняного
недільного дня.

Методист Боярського 
будинку культури 

Дарія Сєчкова

Продовження на стор. 10
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здавалось би, непридатні для
використання матеріали,
включити у сферу прекрасно5
го, перевтілити в елементи
справжніх витворів мистец5
тва.

Започатковує експозицію
тематичний розділ, що від5
творює квіткові мотиви.
Виконані у техніці вишивки
на тканині декоративні ком5
позиції позначені шляхетною
вишуканістю, виразністю
колориту.

Ось барвисто квітують
килимові узори. Запам'ята5
ється глядачам великий філі5
гранно вишитий килим, що
вражає і оригінальним ком5
позиційним задумом, і окре5
мими деталями, особливо ж
домінуючим в центрі дивом
трояндової краси.

Яскраві квіткові візерун5
ки розбігаються чарівним
плетивом по виставковій
площі. Створюється вражен5

ня, ніби потрапляєш то на
заквітчану лісову галявину,
то в квітування присадибного
палісадника, то в салон кві5
тів, де ці чудові рослини кра5
суються у букетах, корзинах.
І характерний штрих 5 усе це
царство краси відтворюється
у поєднанні рослинного і тва5
ринного дивосвітів. Вони
подаються не просто в гармо5
нійному співіснуванні, а
немовби у взаємному зачару5
ванні. На кількох вишитих
картинах саме так художньо
поєднуються чарівні квіти і
потішні кошенята.

У відображенні прекрас5
ного в природі художниця
вдається до динамічної
експресивно5колористичної
побудови простору, де колір і
рух несуть і драматичну
напруженість, і барвисту
мальовничість. Цим, зокре5
ма, вражає вишите широке
полотно, де відтворено при5

вілля коней, їх красу, могут5
ність сили і енергетики.

Виразною декоративні5
стю, а заодно практичною
корисністю виділяються
виставлені сувеніри, вигото5
влені з лози, соломки та
інших природних матеріалів.
Їх створення 5 особливе захо5

плення майстрині. Такі чудові
мистецькі витвори пані Ніна з
радістю і відкритим серцем
дарує своїм друзям і просто
людям, з якими зустрічається
в житті.

Привертають увагу гляда5
чів, особливо дітей, і широко
представлені на виставці

твори художньої мініатюри. 
Вітаючи талановиту люди5

ну, учасники свята бажають
їй натхнення, щасливого
майбутнього і подальших
мистецьких успіхів. Щирі
почуття і вітання з особливою
теплотою висловлюють Н. А.
Корніловій її земляки із села
Крюківщина 5 учасники твор5
чого гурту "Червона калина",
який очолює художній керів5
ник Аліса Олександрівна
Подолянець. В урочистому
пісенно5співочому стилі вони
зичать Ніні Анатоліївні, всім
присутнім: "І у вас, і у нас хай
буде гаразд..."

Так і буде, поки ясніють
наші серця квітом духовнос5
ті, поки прилітає в життєвий
простір людей і дивує красою
казкова жар5птиця.

Журналіст, Заслужений
працівник культури України

Володимир Салата

ТЕАТРАЛЬНЕ ДИВО ПІД КРИЛОМ "ОБЕРІГУ"
Як відомо, 27 березня � День театру... Здавалося б, яке відношення

до цього свята має Боярка, в якій жодного театру не збудовано? 
А от і помиляєтесь, шановні читачі! Театр в Боярці давно існує! Його
назва � "Світла хвиля"!..

Та нашу розповідь ми поч5
немо з іншого. Мабуть, вже
традицією нашого сьогодення
є потреба... підтверджувати
очевидне. Тому цю святкову
дату керівник театру5студії
"Світла хвиля" Києво5Свято5
шинського центру творчості
дітей та юнацтва "Оберіг"
Тетяна Іващенко (до речі,
театральний режисер за
фахом) та її вихованці зустрі5
ли, складаючи черговий іспит.
Точніше 5 підтверджуючи
звання "Зразковий художній
колектив".

До подібної традиції (під5
тверджувати очевидне) Тетя5
на Володимирівна ставиться
цілком спокійно. "Це 5 тради5
ційна процедура, яку кожен
колектив проходить раз в п'ять
років, 5 говорить моя чарівна
співрозмовниця. 5 Та ми диви5
мося на це простіше: не як на
іспит, а як на ще одну можли5
вість порадувати глядачів

своєю творчістю й зустрітися з
давніми добрими друзями".

До речі 5 про друзів. Вони
були в залі 5 то глядачі. Вони
були на сцені: адже "Світла
хвиля" 5 то навіть не колек5
тив у звичному розумінні
слова, а одна велика сім'я.
Але були вони й за "екзаме5
наторським" столом. Адже
членом журі був сценарист і
драматург Сергій Ільницький
5 автор сучасного дитячого
спектаклю "Справжня прин5
цеса", уривок з якого був
показаний під час захисту.
Також майстерність студій5
ців оцінювала актриса Київ5
ського муніципального теа5
тру "Київ", викладач сценіч5
ної мови Київського універ5
ситету кіно, театру і телеба5
чення імені І.Карпенка5Ка5
рого Ала Бінєєва. Відкриємо
невеличку таємницю: пані
Ала 5 вихованка Тетяни
Володимирівни Іващенко, а

тому добре пам'ятає, з чого,
власне, і починалася "Світла
хвиля". Тим об'єктивніше
вона могла оцінити той
рівень, якого досяг колектив
за ці роки...

Також до складу комісії
входили Наталія Рохманюк 5
перший заступник начальни5
ка головного управління
освіти і науки Київської
обласної держадміністрації,
заступник голови атестацій5
ної комісії; Тіна Гресько 5
директор Центру народної
творчості управління культу5
ри Київської обласної дер5
жадміністрації; Ала Радзівіл
5 завідуюча художньо5есте5
тичним відділом Центру
дітей та юнацтва Київщини;
Тетяна Гончарук 5 методист
інформаційно5методичного
центру відділу освіти Києво5
Святошинської райдержад5
міністрації...

На сцені саме переносили

глядачів у чарівний світ
дитинства герої спектаклю
"Ухті5Тухті", коли ледь
чутно скрипнули двері в кінці
глядацької зали... А під час
антракту Тетяну Володими5
рівну привітав з цією важли5
вою в житті колективу поді5
єю перший заступник
начальника головного упра5
вління освіти і науки Київ5

ської обласної держадміні5
страції Віктор Костина, який
і був головою атестаційної
комісії. Вручивши "іменин5
ниці" величезний букет чер5
воних троянд, Віктор Анато5
лійович, оглядаючи під час
антракту "Оберіг", щиро
порадів досягненням цього
закладу. 

Радислав Кокодзей

ПОДВІЙНА ПЕРЕМОГА ІВАННИ БЕРЕЗОВСЬКОЇ
З 28 по 31 березня в

Ужгороді проходив "юнаць5
кий" Чемпіонат України з
боротьби самбо. І знову
назва нашого міста була на
вустах всіх учасників Чем5
піонату. Бо наша боярчанка
5 студентка екологічного
коледжу Іванна Березовська
5 у ваговій категорії більше
70 кг виборола І місце! А
студентка цього ж навчаль5
ного закладу Тетяна Хомен5
ко посіла V місце у ваговій
категорії 65 кг. Як на мене,

то це теж досить гарний
результат. Адже Таня 5 це та
нова зірка татамі, яка саме
зараз сходить на Боярському
спортивному небосхилі...

Та повернімося до нашої
чемпіонки. Звичайно, І
місце на Чемпіонаті України
5 більш ніж вагома підстава
для радості! Але був ще один
привід радісно плескати в
долоні та дзвінко сміятися.
Справа в тому, що ця пере5
мога відкрила Іванні шлях до
підкорення інших, більш

серйозних вершин. Зокрема,
потрапивши за результатами
Чемпіонату до збірної Украї5
ни з боротьби самбо, Іванна
Березовська одночасно ввій5
шла до списку учасників
Перших Всесвітніх ігор, які
відбудуться восени в Півден5
ній Кореї. Тож починаєть5
ся... нове життя. Яке? Про
це я запитав у тренера Іван5
ни 5 Віктора Мужчини. Та
сподівання почути захоплені
дифірамби на адресу його
вихованок справдилися

лише частково.
5 Іванна, звісно, моло5

дець, 5 говорить Віктор
Васильович, не відриваючи
пильного погляду від татамі,
на якому саме зараз прохо5
дить чергове тренування. 5
Але іншого результату осо5
бисто я, власне кажучи, й не
чекав. Незважаючи на свій
юний вік, Іванна 5 вже
досить досвідчена самбістка,
тому такий результат є лише
об'єктивною оцінкою її спор5
тивної майстерності. Що ж

до її участі у Всесвітніх
іграх, тим більше 5 за кордо5
ном, то це дуже5дуже сер5
йозно. Тому попереду те, що
й завжди: напружена праця,
тренування, які ніщо не
може відмінити, і націлення
на досягнення мети. Тієї,
яка є важливішою за медаль
на грудях: щоб на весь світ
знову й знову пролунало ім'я
країни та ім'я міста, донька5
ми яких є ці дівчата...
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Початок на стор. 9

Спорт
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МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ ЗМІНИТИ НЕ МОЖНА!
30 березня всі прихильни5

ки мотоспорту урочисто від5
значали довгоочікуване свято 5
відкриття сезону 2008. 

Оновлена траса зустріча5
ла учасників яскравими
обмежувальними стрічками,
блиском сонячних променів
на шоломах та ревом двигу5
нів. То "пробували трасу"
учасники змагань... Біля
флагштоку 5 звичне хвилю5
вання організаторів. Біля
синьої палатки 5 реєстрація
учасників. Тут і там чується:
"Ну нарешті 5 дочекалися" зі
святом!"

Час лине швидше за най5
прудкіший мотоцикл. І ось
уже на сцену піднімається
гурт людей, без яких це свято
мужності й швидкості просто
не відбулося б. Керівники
двох клубів 5 Дмитро Шейніч
(Київська "Ластівка", 205
річний досвід участі та прове5
дення змагань) та Сергій
Орловський (Боярські 
"Орли” 55річний стаж керу5
вання трасою) відкривають
змагання. Кожний з них
впродовж багатьох років
прикладав максимум зусиль
для розвитку мотоспорту.
Тому їм є що сказати. Але
вони обмежуються лише
вітальними словами та чіт5
ким інструктажем. Пізніше
Сергій Анатолійович пояснив
таку стриманість: "Позаду 5
зима. Багато учасників впер5
ше після "розконсервації"

сіли за руль мотоцикла...
Кількість учасників 5 78
чоловік... Це 5 по5перше. А
по5друге: цю трасу, яку
обслуговувати досить таки

непросто, готують до змагань
30540 активістів. А жителі
міста чомусь ставляться до
неї як до... неофіційного
сміттєзвалище! 

Що ж до почесних гостей,
то вони були більш красно5
мовними. Перед учасниками
змагань виступили: директор
комунального підприємства
"Спорт для всіх", депутат
райради Евген Чемес; депу5
тат Боярської міськради
Олексій Скринник; член гро5
мадської організації "Орли"

Генадій Замула; наставник
"юніорів" Юрій Зузанський.

І от рвонули з лінії старту
сталеві коні! І помчали назу5
стріч п'янкому весняному

вітрові до лінії старту... Неза5
бутнє видовище! Ви лишень
уявіть 5 43 учасника в класі 
"Хобі" з Києва, Житомира,
Чернігова, Шостки, Черкас,
Прилук, Білої Церкви,
Сміли, Конотопу, Умані,
Гадяча, Хоролу, Гостомеля,
Боярки... "Хоббістів" було
так багато, що змагання в
цьому класі, з огляду на тех5
ніку безпеки, довелося прово5
дити в два півфінали. П'ят5
надцять кращих учасників
кожного півфіналу змагалися

за чемпіонські медалі... 
Нарешті пішли "Майстри"!

15 учасників з Білгород5Дні5
стровського, Шостки, Чер5
кас, Білої Церкви, Полтави,
Хоролу, Житомира, Прилук.
Умані... Зростають швидко5
сті, все вище і вище злітають
на трамплінах сталеві коні.
Здається, ще мить 5 і блиску5
чий шолом зіб'є з небесної бла5
киті золотий диск сонця, і
повисне той у нього на грудях
величезною медаллю...   

Під час короткої перерви
між заїздами звертаю увагу на
високого чоловіка, який щось
запально доводить своїй чарів5
ній супутниці, забувши про
склянку гарячого чаю у влас5
ній руці. Пан Едвін 5 з Амстер5

даму (Голландія). Зараз живе
в Україні і "багато5багато
працюю". Раніше теж займав5
ся мотокросом, тому зараз
найголовніше захоплення 5
двигуни, гонки: "чотири коле5
са, два колеса 5 не має значен5
ня!". На цій гонці в Боярці
Едвін вперше. 

Закінчився останній заїзд.
В незвичній тиші судді звіря5
ють свої записи, підписують
дипломи та грамоти... Раптом
звідкись збоку почувся друж5
ний рев двигунів. Судячи зі

звуку 5 мотоцикли не спортив5
ні. Що ж то за ватага така
завітала до Боярки насамкі5
нець змагань? Виявляється 5
байкери з Києва! 

Повертаюся до героїв
траси саме в той момент, коли
Оксана Голубенко називає
імена переможців. Ось вони,
герої відкриття сезону!
Клас "Майстер". І місце 5
В'ячеслав Мережко з Прилук
(№32), ІІ 5 Дмитро Шейніч з
Горенки (№40), ІІІ 5 Олег
Ліпінський з Житомира
(№39).
Клас "Хобі". І місце 5 Євген
Скибицький (Житомир,
№34), ІІ 5 Андрій Пузань 
(Київ, №35), ІІІ 5 Олександр
Гладкий (Прилуки, №38).
Клас "Хобі9ЧЗ". І місце 5
Петро Пуховий (Чернігів,
№7), ІІ 5 Володимир Моска5
ленко (Чернігів, №30), ІІІ 5
Віталій Савчук (Київ, №34).
Клас "Юніор". І місце 5 Ілля
Михальчик (Київ, 11 років,
№32), ІІ 5 Олександр Тура
(Білгород5Дністровський, 13
років, №8), ІІІ 5 Владислав
Білий (Київ, 11 років,
№97).

І останнє. 13 квітня на
нашій Боярській трасі впер5
ше в історії міста відбудеться
Чемпіонат України з мото5
кросу. Тож зустрінемося на
Чемпіонаті. Бо місце зустрічі
змінити не можна...

Радислав Кокодзей

29 березня згідно календа5
ря змагань Федерації більяр5
дного спорту в населених
пунктах нашого району прово5
диться першість міст з більяр5
ду. Як відбірковий етап участі
найкращих більярдистів в
обласній першості, проведен5
ня якої заплановано на сере5
дину квітня. Що ж до пере5
можної участі представників
"Сеулу" в першості Київської
області, то мій співрозмовник 5
директор БК "Сеул" Микола
Улізько 5 ставиться цілком...
спокійно.

5 Нашою метою є заохочен5
ня людей до здорового та
активного (саме на цих словах
Микола Васильович робить
наголос) способу життя...
Організатором цієї весняної
міської першості з більярду є
клуб "Сеул", за підтримки
міської влади і з ініціативи
самих членів клубу. Саме для
того, щоб "помірятися сила5
ми" й побачити свій власний
рівень, вони охоче відгукують5
ся на проведення подібних
змагань... Особисто я чекаю
від цього чемпіонату найголов5
нішого: подальшої популяри5

зації більярдного спорту в місті
та на Україні. Хоча в інших
закладах міста також є бі5
льярдні столи, але більярдний
центр Боярки один 5 клуб 
"Сеул". 

Міський голова Тарас Доб5
рівський відкриває Чемпіо5
нат... Головний суддя змагань
Анатолій Білюк нагадує учас5
никам правила проведення
чемпіонату... Після жеребку5
вання пари займають свої
місця за більярдними стола5
ми...

Змагання проводяться не
за олімпійською, а за спортив5
ною системою: до двох пора5
зок. Тобто, навіть з однією
поразкою учасник може
виграти турнір. Це 5 прийня5
тий спортивний принцип в
більярдному спорті. Є схема
проведення змагань, таблиця,
до якої заносяться результати
по кожній групі: молодь, біз5
нес, жінки (щоправда, остан5
ню групу представляла лише
одна учасниця, тому й перей5
шла автоматично до бізнес5
групи)... Переможці (1 5 4
місця) з кожної групи грають
за абсолютну першість... Най5

молодшому учасникові турні5
ру 5 21 рік...    

Та, мабуть, справжньою
окрасою турніру була гра
королеви цього клубу 5 Наталі
Кочубей. Наташа 5 приватний
підприємець. На мою пропо5
зицію щодо коротенького
інтерв'ю лише чарівно посміх5
нулася: занадто захоплена
була баталією за зеленим сук5
ном більярдного столу. 

За прогнозами результату
чемпіонату я звернувся до
Валентина Миколайовича
Грищенка 5 директора фірми
"ІнтерВалсантранс", яка є
міжнародним перевізником
України. Звернувся не випад5
ково, так як знав про його
спонсорську участь в чемпіо5
наті. Відповідь була лаконічна:
"від чемпіонату очікую яскра5
вих вражень та якнайкращих
результатів" 

Що ж до інших спонсорів
проведення заходу, то призи
для переможців були надані
ТМ "Хортиця", ТМ "Немі5
ров", ТМ "Оболонь", ТМ
"Сандора", ТМ "Рошен". На
переможців чекали футболки,
блайзери та кулькові ручки з

логотипами цих фірм, а також
їхня продукція...

То хто ж вони 5 найсильні5
ші більярдисти нашого міста
весни 2008 року? Про це ціл5
ком офіційно свідчать... радіс5
ні миті нагородження пере5
можців. Чемпіоном міста
Боярка з більярдного спорту
"Вільна піраміда" став Роман
Водяник. Саме йому, крім
кубку, медалі та численних
призів дістався головний приз
5 "Золотий Кий". Ні, кий хоча
й гарний, але дерев'яний. Та
впевнений, що саме він, отри5
маний з рук головного судді
змагань і неодноразового чем5
піону Боярки Анатолія Івано5
вича Білюка, допоможе Рома5
нові здобути не одну тонну
"золота" на наступних турні5

рах і чемпіонатах.
Друге місце виборов Антон

Ковальчук, а третю сходинку
символічного призового Олім5
пу посів Микола Сухоруков. А
як же Королева Чемпіонату?
Як завжди 5 на висоті! Наталя
Кочубей 5 чемпіон міста з біль5
ярду серед жінок! Вона радіс5
но усміхається, притискуючи
до грудей богиню Ніку 5 приз
від міської влади. А її чоловік
ласо позирає на величезну
коробку смачнючих цукерок.
От буде приємно поласувати
вдома запашним чаєм із при5
зового чайника, знову й знову
пригадуючи незабутні миттє5
вості цього справжнього спор5
тивного свята...
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НАША ДОВІДКА: � На сьогоднішній день в Київській області існує всього три траси мото�
кросу. Перша � історична траса в Пирогові. Саме там традиційно проводяться чемпіона�
ти України. Друга � Дмитрівська траса � тимчасово "законсервована". І третя � діюча
траса в Боярці, яка вже п'ятий рік поспіль збирає і любителів, і професіоналів...

БІЛЬЯРДНЕ СВЯТО У "СЕУЛІ"



ТОВ "ВОКЕ�07"
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

ОГОЛОШЕННЯ

Шановні мешканці Києво�
Святошинського району!

14.06.2006 року близько
1500 год. по вулиці Білого�
родська (напроти Укртеле�
кому) зіткнулися два автомо�
білі БМВ � 525 сріблястого
кольору та автомобіль ВАЗ �
червоного кольору. Свідків
дорожньо�транспортної при�
годи просимо  зателефонува�
ти на мобільний телефон 
8�067�6066897.

ПРОФЕСІЙНА
АВТОМАТИКА!

Види послуг:
� хімчистка салону автомобіля;
� твердий віск;
� тефлон.
Підготуємо авто до продажу!

Гнучкі знижки!

Наша адреса: м. Боярка,
вул. Шевченка, 67

Тел: 8�093�484�25�26

ВИГОТОВЛЕННЯ
НА ЗАМОВЛЕННЯ

шаф�купе  ексклюзивного

дизайну.

Системи: сталеві, алюмінієві,

"Komandor".

Наповнення: ДСП, скло,

дзеркала, малюнки.

Висока якість, прийнятні ціни.

Телефони: 
063�335�79�64 (Юрій)

067�721�42�40 (Антон)

Загублену довідку № 59 на прива�

тизацію житла в ЖБК "Електрон�

2", видану Тригубенко Валентині

Михайлівні 12.04.1992р., вважа�

ти недійсною.

Колектив Боярського голов�

ного управління житлово�

комунального господарства

щиро вітає з Днем наро�

дження Дехтяренко Ольгу

Євгенівну.

Бажаємо щастя, здоров'я,

творчого натхнення. Кохай�

те і будьте коханою.

Адміністрація

Рішенням міжпартійного з'їзду виборчого блоку
політичних партій "Блок Юлії Тимошенко" від

02.06.2007 р. № 42�02�0227 депутат Боярської місь�
кої ради Київської області Супрунов Вадим В'ячеславо�

вич вважається відкликаним, а його депутатські повнова�
ження достроково припинені з моменту прийняття цього рішення. 

Рішення міжпартійного з'їзду передано в Боярську міську тери�
торіальну виборчу комісію.

ОГОЛОШЕННЯ

Шиномонтажна станція (ГСК "Родничок") запрошує на
постійну роботу монтажника.

Довідки за тел.: 0�067�527�94�39, Олександр.

В ГОСТЯХ У ЦЕРКВИ "НАДІЯ ЖИТТЯ" 

АНДРІЙ КОРЖОВ

В минулому  небезпечний рецидивіст, сьогодні

чудовий громадянин, чоловік, сім'янин, щирий

християнин.

Прийдіть та переконайтесь, що чудеса Божі

сьогодні реальні � з нікчемної, кілька разів судимої

особи Бог зробив цінну для суспільства людину.

Зустріч відбудеться в неділю о 15.30 
за адресою: вул. Білогородська 23 �А (актова зала)

Е�mail: hopeoflife@i.ua

ВВААННТТААЖЖННІІ  ППЕЕРРЕЕВВЕЕЗЗЕЕННННЯЯ    ТТЕЕРРИИТТООРРЇЇЄЄЮЮ  УУККРРААЇЇННИИ
(близько 2 тонн)

Вартість перевезень:
1. прибуття автомобіля за замовленням  � 50 грн;
2. перевезення  містом (Боярка, Київ): 50 грн;/1 год;
3. містами України: 2 грн./1 км.

Ліцензія МТУ АВ 152189 від 24.08.2006 р.
Телефон: 8�067�771�42�40

ОГОЛОШЕННЯ

9 квітня 2008 р.� платний День Донора.
У стаціонар  міської  лікарні м. Вишневе з  9:00 до 13:00

запрошують усіх бажаючих здати кров.
При собі обов'язково мати паспорт. Перед здачею крові

необхідно поїсти. Ні в якому разі не вживати алкоголь, не їсти
яйця, сало, сметану. Забір крові проводиться одноразовими
системами після  безкоштовного обстеження на ВІЛ, всі види
гепатитів, венеричні захворювання тощо. Приймаються грома�
дяни Київської області!

До відома: згідно законодавства України донори звільняють�
ся від роботи із збереженням середньої заробітної платні в день
здачі крові та наступного дня або ж ці дні зараховуються до
щорічної відпустки. 

Адміністрація ЦРЛ

Газета Боярської міської ради
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***
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***

Загальний тираж 8000 прим.

ААППТТЕЕЧЧННИИЙЙ  ССУУППЕЕРРММААРРККЕЕТТ
(біля залізничного вокзалу м. Боярка)

запрошує на постійну роботу:

� замісника завідуючого аптеки;
� провізорів, фармацевтів;
� оператора комп'ютерного набору;
� продавців�консультантів;
� санітарку�прибиральницю;

Стабільна оплата, офіційне працевлаштування, гідні умови праці

Тел.: 8(044) 501�23�67, 463�62�21

Вітання, оголошення, реклама

Загублений студентський квиток, виданий Романюку Сергію
Володимировичу 11 вересня 2006 р. № 04649457, вважати недійсним.

Загублений студентський квиток, виданий Семененко Яні
Сергіївні 1 вересня 2005 р.  № 04556572, вважати недійсним.

Загублений студентський квиток, виданий Башаєву Роману
Олександровичу 11 вересня 2006 р. № 04049438, вважати недійсним.

МІСЬКА ОПТИЧНА МЕРЕЖМІСЬКА ОПТИЧНА МЕРЕЖА "МАКА "МАКСИМУМ�НЕТ"СИМУМ�НЕТ"

КРКРАЩИЙ ІНТЕРНЕТ ТАЩИЙ ІНТЕРНЕТ ТІЛЬКИ З ОПТИКІЛЬКИ З ОПТИКОЮ!ОЮ!

Стандарт � 60грн.           10000 Мб. (4000М +6000 Укр)  

Профі � 90грн.           20000 Мб. (7000М +13000 Укр)

VIP � 120грн.         30000 Мб. (10000М +20000 Укр)

Maximum � 150грн.         40000 Мб. (15000М +25000 Укр)

Укр. трафік 1000Mb за 1 грн. �  це майже БЕЗКОШТОВНО

Підключення  до мережі �  БЕЗКОШТОВНО

Доступ до популярних Укр. ігрових серверів � БЕЗКОШТОВНО

Підключення протягом одного дня з моменту подачі заявки

Незалежність від кліматичних умов та пори року

Наші абоненти вже переконалися � Maximuma Net

WWW.MAXIMUMA.NET

Тел. 8 $ (298) $ 47 $ 999
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