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ДДННЕЕММ  ННААРРООДДЖЖЕЕННННЯЯ!!

Боярська міська рада та вико�

навчий комітет щиро вітають

депутата Боярської міської ради

Нагірняк Валентину Андріївну,

ювілярів міської організації інва�

лідів війни та Збройних Сил Іль�

ницького Леоніда Васильовича

та Коновалова Петра Никифо�

ровича  з Днем народження.

Хай серця Ваші завжди будуть

наповнені порозумінням, чуйніс�

тю, співчуттям і добротою.

Нехай щедра доля випадає Вам

на радість, на добро і на достаток.

Бажаємо Вам  доброго

настрою, процвітання.

Щастя Вам, радості та здо�

ров'я на довгі роки.

Міський голова

Т. Г. Добрівський

Звернення конференції громадської організації

“Міська громада “Боярчани”
Ми щасливі жити в невеликому пристоличному містечку Боярка, яке має славні історичні традиції,

велику культурну спадщину, є духовною колискою багатьох відомих українців: Володимира Самійленка,

Шолом Алейхема, Бориса Грінченка, Віталія Лисенка, Миколи Пимоненка, Сергія Надсона, Івана

Іванова, Івана Коваленка, Анатолія Пастернака, Олесі Верби та багатьох інших. У Боярці і нині

проживають відомі та знані в Україні та за її межами поети, письменники, науковці.

Для кожного з нас Боярка є малою Батьківщиною, всі ми тут живемо, працюємо, проводимо

дозвілля, народжуємо, виховуємо та навчаємо наших дітей. Ми любимо своє місто і хочемо бачити його

світлим, охайним, квітучим, сучасним, розвинутим, культурним осередком нашого району та області.

Сучасне та майбутнє міста залежить від нас " боярчан. Ми, учасники конференції, звертаємось до Вас,

шановні боярчани!
Спільними зусиллями ми можемо допомогти міській владі:

� зробити   наше   місто   екологічно   чистим   та   комфортним   для проживання;

� організовувати змістовне дозвілля;

� захищати наших дітей від насилля, наркоманії та тютюнопаління;

� пропагувати здоровий спосіб життя;

� надавати     адресну    допомогу     ветеранам,     вдовам,     інвалідам, пенсіонерам, 

малозабезпеченим та багатодітним сім'ям.

Ми переконані: від кожного з нас залежить майбутнє і сучасне нашого міста.

Не будьте байдужими, давайте разом докладемо зусиль, адже ми всі хочемо жити в сучасному

цивілізованому європейському місті!

ЧЧЧЧииииттттааааййййттттееее    уууу     ннннооооммммеееерррріііі ::::
Лист прокурору Києво�Святошинського району, старшому раднику юстиції В.Ф. Федоренку 
"Про знищення державного охоронного знаку на багатошаровому городищі у м. Боярка"  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Адміністрація КП "БГВУЖКГ" повідомляє про злісних неплатників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Яке майбутнє чекає нащадків, у котрих батьки  надмірно 
"вживають" алкоголь, ведуть розпусне життя, не працюють  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Я пишаюся своєю роботою. 
Я знаю, що працюю на підприємстві високого класу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

З 8 по 11 квітня проходило VІІ обласне 
літературно�мистецьке свято "Веселки над Київщиною"  . . . . . . . . . . . . . . .11

ХІV всеукраїнський турнір 
з боротьби дзюдо серед юнаків  . . . . . .11
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Протокол апаратної наради у міського голови від 07.04.2008 р.

Р.В. Гладкий, 
В.М. Ключник, 
Н.М. Заключенко, 
Т.В. Каченюк, 
Л.Б. Гринько, 
І.Н. Заітов, 
О.М. Бібік, 
Н.С. Царюк, 
Ю.М. Цимбалюк, 
О.С. Безсмертна, 
А.К. Тахтарбаєв, 
В.В. Шульга, 
В.В. Мазурець, 
В.В. Мельничук, 
Є.С. Сидорук, 
М.Р. Слюсар, 
М.В. Сосонович, 
Л.І. Слюсар, 
О.А. Храмченко, 
Л.В. Поддяча, 
О.В. Німенко.

І.І. Цушко 4 "Боярка4Інформ"

Присутні:

Запрошені:

Апаратна нарада

У правовому полі

"БІ" у № 12 в рубриці "Вандалізм" розмістила
статтю К.М. Карєва  "Знищити пам'ятку � це
просто". У № 13 Н.Ф. Харчук подала депутат�
ське звернення Боярському міському голові Т.Г.
Добрівському з проханням вжити рішучих захо�
дів щодо сваволі на території Боярського горо�
дища. Група депутатів Боярської міської ради із
відповідним листом (див. фото 1) звернулась до
прокуратури Київської області, Державної

служби охорони культурної спадщини, голови
Київської обласної державної адміністрації,
Українського товариства охорони пам'яток
історії та культури, Інституту археології
НАН України тощо.

"БІ" друкує лист прокурору Києво�Свято�
шинського району, старшому раднику юстиції
В.Ф. Федоренку "Про знищення державного охо�
ронного знаку на багатошаровому городищі у

м. Боярка" за підписом міського голови Т.Г. Доб�
рівського. Також подаємо "Акт про знищення
державного охоронного знаку та руйнацію куль�
турних нашарувань на археологічній пам'ятці �
багатошаровому городищі у м. Боярка Києво�Свя�
тошинського району Київської області" за підпи�
сами наукових співробітників Інституту архео�
логії НАН України: Н.С. Абашиної, О.В. Петраус�
кас, О.А. Коваль, А.В. Петраускас (фото 2).

Кому доручення Зміст доручення
Термін

виконання

Р.В. Гладкий
Пропозиції по наповненню бюджету; підготувати проект рішення про заборону роботи гральних автоматів після

23.00 та висвітлити цю інформацію в пресі, направити в РВВС.

А.К. Тахтарбаєв
Організація суботників 12 та 19 квітня; направити листи керівникам підприємств та організацій, які не виконують

заходи з благоустрою міста; організувати роботу служби з відлову бездомних собак

В.В. Шульга

Заходи з організації призову; підготовка до святкування Дня Перемоги; заходи з відзначення річниці аварії на ЧАЕС;

підготувати лист до НАУ про виділення землі для потреб міста; заходи з проведення мотокросу (13.04) та авторалі

(31.05); провести зустріч з релігійними громадами до Великодніх свят; підготувати громадські слухання з питань

встановлення Хрестів при в'їзді в місто та демонтажу пам'ятника Леніну відповідно до Указу Президента України.

Л.В. Тарновська
Провести громадські слухання щодо Статуту територіальної громади міста Боярка; підготувати це питання до сесії;

скласти план роботи ради на II квартал; надати графік засідань депутатських комісій

Л.Б. Гринько, 

Є.С. Сидорук
Надати таблицю обліку судових справ по БМР 09.04.08

В.В. Мельничук, 

М.В. Сосонович

Підготувати інформацію про розмір земельних ділянок 

біля зупинок транспорту
до 12.04.08

В.В. Мельничук, 

І.Н. Заітов
Провести нараду з питань гаражного кооперативу

А.К. Тахтарбаєв, 

В.В. Мельничук, 

М.В. Сосонович

Підготувати до сесії питання з реконструкції старого житлового масиву 4 затвердження виділення земельних

ділянок; відведення земельної ділянки під будівництво гаражного кооперативу

Доводимо до Вашого відома, що на початку
березня 2008 року до Боярської міської ради від
жителів міста надійшла інформація про знищення
охоронного знаку на Боярському городищі. Праців4
никами Боярського головного виробничого упра4
вління житлово4комунального господарства та ГФ
"Боярська Варта" було з'ясовано, що охоронний
знак знято представниками релігійної громади Свя4
то4Михайлівської церкви з метою благоустрою та
реставрації. Міською радою було одразу викликано
керівництво Свято4Михайлівської церкви для отри4
мання роз'яснень з цього приводу. На зустрічі домо4
вилися, що ніякі роботи з реставрації охоронного
знаку без погодження з відповідними службами та
дозволами міської ради проводитися не будуть, а
охоронний знак буде поставлено на місце. Проте,

протягом двох днів після проведеної зустрічі, пред4
ставниками релігійної громади було самовільно
встановлено кам'яний хрест. На вимогу міського
голови зустрітись повторно представники церкви не
відреагували.

Групою науковців інституту археології Націо4
нальної Академії Наук України 29.03.2008 року
було засвідчено факт зухвалого знищення охоронно4
го знаку встановленого у 70 роки ХХ ст. на археоло4
гічній пам'ятці 4 городищі VІ 4 ІV ст. до н.е. та доби
Київської Русі, що перебуває під охороною держави
(копії акту про знищення охоронного знаку та
фотокарток додаються).

Окрім цього, на території городища зафіксовані
нові будівельні об'єкти, які було збудовано без погод4
ження із відповідними органами охорони культурної

спадщини, а також без проведення попередньої
археологічної експертизи та погодженням з Боярсь4
кою міською радою.

Знищення культурних нашарувань археологічної
пам'ятки разом із знищенням державного охоронно4
го знаку Боярська міська рада розглядає як акт сві4
домого цілеспрямованого вандалізму та порушення
статті 17 Закону України "Про охорону культурної
спадщини".

Просимо Вас вжити невідкладних заходів щодо
наведених вище фактів, відповідно до чинного зако4
нодавства та інформувати Боярську міську раду.

З повагою,
міський голова

Т.Г. Добрівський

Про знищення державного охоронного 
знаку на багатошаровому городищі у м. Боярка

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЄВО%СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Прокурору 

Києво�Святошинського району,

старшому раднику юстиції

Федоренку В.Ф.

09.04.2008  № 01�18/30

Шановний Василю Федоровичу!
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Депутатські комісії

Фото 2

Фото 1

Саме так вважає голова
постійної депутатської комі4
сії Боярської міської ради з
питань житлово4комуналь4
ного господарства, енергоз4
береження, благоустрою
міста Михайло Геннадійович
Лезнік. І має рацію. Адже,
проблем, які розглядаються
на засіданнях, чимало. 

Найголовніша з них 4
ефективне використання
коштів, передбачених на
вирішення нагальних, жит4
тєво4необхідних потреб
жителів міста.  Відтак, пла4
ново 143 середу кожного

місяця або за необхідності,
комісія розглядає багато
питань, що належить до її
компетенції.

Старі борги породжують
нові проблеми

У 2006 році збирались
майже щотижня, 4 конста4
тує голова комісії, 4 адже
місто отримали в занедбано4
му стані. В першу чергу про4
аналізували фактичний стан
справ і зрозуміли, що чима4
ла проблема, яку в першу
чергу необхідно вирішити 4
погашення 84мільйонного

боргу. Звідки взявся?
Непродумана  тарифна полі4
тика попереднього міського
керівництва  призвела до
того, що тариф за спожиту
електроенергію 2006 року 4
55 коп. не відповідав її фак4
тичній собівартості, яка
сягала 84 коп. Збиткову
тарифну різницю змушені
були погашати із бюджету
міста. 

Аби виправити ситуацію,
застосували  непопулярні дії
4  підняли тарифи, щоб
зменшити заборгованість.
Потім створили нове  кому4
нальне підприємство 4 Голов4
не управління ЖКГ, адже
рахунки попереднього,
Боярського виробничого
управління ЖКГ на той час
вже були заблоковані.
Таким чином, борг вже не
збільшувався і можна було
його поступово погашати.
Нині  по КП "Боярка4Водо4
канал" погашена вся забор4
гованість по електроенергії,
є тільки поточні борги, по
ЖЕКу буде погашено до
кінця серпня. Загалом 6
млн. грн. боргових коштів
повернуто. Залишаються ще
податкові борги та до Пен4
сійного фонду.

Несплата по рахункам
минулих років породила
проблему з відключенням
електроенергії і води. "Київ4
обленерго", як недержавна
структура, вирішує усе про4

сто: не заплатили 4 відклю4
чили.  А ми маємо втрати
бюджету, 4 каже  М.Лезнік.
4 Зараз цілі мікрорайони
страждають через відклю4
чення електроенергії. І це
проблема, з якою ми зали4
шились сам на сам. Просто4
му громадянину це важко
зрозуміти. Життєво4
необхідні потреби повинні
бути задоволені!  

Стара система має 
піти у небуття

Дошкуляє недостатнє
фінансування. Більшість
коштів, які надходять із
бюджету, йдуть на утри4
мання багатоповерхівок.  А
як же приватний сектор,
інші? Вони теж повинні
обслуговуватись. У нас є ще
азбестові труби в "старій"
Боярці, чавунні труби з
чеканкою, що потребують
термінової  заміни. Ван4
тажний  транспорт, що про4
ходить  транзитом через
місто,  мимоволі їх нищить.
Зношений житловий фонд
змушує більшу частину
коштів спрямовувати на
утримання, а не на розви4
ток. Тому на комісії прий4
маємо радикальні, але
виважені міри, адже ми
зобов'язані ефективно
використовувати кошти,
сплачені кожним боярчани4
ном і звітувати про свою
роботу. Як приклад, виник4

ла ідея підприємству
"Комунсервіс" доручити
опікуватись благоустроєм,
як одній із структур Голов4
ного управління ЖКГ. 

А взагалі ми б хотіли
бачити всі комунальні
служби в одному управлін4
ні, яке було б  монополістом
у наданні якісних послуг.
Стара система  має піти у
небуття. Ми розуміємо, що
перше, що маємо зробити 4
погасити старі борги. Друге
4 покращити матеріальну
базу підприємств з тією
метою, щоб підприємства
стали конкурентноздатни4
ми на своєму ринку послуг.
Поки4що можемо здійсню4
вати тільки поточний
ремонт. А система водовід4
ведення, каналізація потре4
бує капітального ремонту.

Для  реалізації заплано4
ваного комісія зробила ще
один крок: започаткувала
систему  звітування керів4
ників комунальних підпри4
ємств перед сесією. Вже у
квітні  вони будуть  допові4
дати про стан справ за 1
квартал поточного року спо4
чатку на засіданні  нашої
комісії, а потім бюджетної.
І так щоквартально.  В
кінці року  матимемо пов4
ний звіт керівника не про4
сто управлінця, а менедже4
ра, який знає як ефективно
використати кошти наших
громадян. 

РОБОТУ КОМУНАЛЬНИХ СЛУЖБ НЕ ВИДНО, 
ЯКЩО її ВИКОНУЮТЬ ДОБРЕ

Продовження на стор. 4
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Початок на стор. 3

Готуй сани влітку
На цьому наголошує

народна мудрість. “А ми їх
готуємо цілий рік”, 4 каже
Михайло Геннадійович. 
4 Аби забезпечити людей
теплом під час опалюваль4
ного сезону собівартість
послуг по виробництву
тепла тих  котелень, які
працювали дотепер, пере4
глядається.  Навіщо корис4
туватись послугами  не4
ефективної котельні рад4
госпу "Декоративні культу4
ри", собівартість вироб4
ництва тепла якої  складає

18 грн. за 1 м2, якщо є  аль4
тернатива 4 побудувати
міні4котельні за новими
технологіями що знизить
собівартість майже до  4
грн. Розробляється можли4
вість побудови котельні
нового типу в заводському
масиві, яка б разом із
теплом виробляла електро4
енергію не по 50 коп., а за
8 коп.  Це знизить  тариф з
6,5 до 4 грн. за м2.  Врахо4
вуючи те, що газ дорожчає
і  незабаром коштуватиме
315$ 4 це одне із джерел
економії. 

Заощаджуємо там, 
де можемо

Якщо бути уважним
результати нашої спільної
роботи можна побачити.
Вулиці міста стали більш
освітленими. Дороги посту4
пово приводяться у належ4
ний стан. Добре, що тендерна
політика дещо змінилась.
Раніше, щоб здійснити ямко4
вий ремонт доріг вартістю 50
тис. грн., потрібно було прой4
ти тендерну процедуру. А це
значні додаткові витрати.
Зараз на придбання техніки
без тендеру можемо викори4

стати 100 тис. грн., на оплату
послуг 4 300 тис.грн. Стало
простіше.

Ведемо роз'яснювальну
роботу по тарифікації. Люди
повинні знати, що тарифна
політика напряму пов'язана
із дорожчанням  електрое4
нергії, підвищенням заробіт4
ної платні, яка в минулому
році була 365 грн., зараз 4515
грн. і до кінця року буде
близько 600. Собівартість
тарифів підвищуватиметься
відповідно.  Але наше завдан4
ня, щоб жителі не такболісно
це відчули. Відтак, можемо

зекономити на собівартості
тарифів. Але й  жителі міста
повинні бути більш свідомі і
погашати майже мільйонний
борг  за спожиті послуги.

Є ще багато інших питань,
які намагаємось розв'язати.

Відтак вихід один 4  усім
миром жорстко економити
кошти, ефективно їх викори4
стовувати усіма можливими
методами і способами.

З М. Лезніком 
спілкувалась 
Н. Ключник

Комунальні справи

ПОВІДОМЛЕННЯ

Адміністрація КП 
"БГВУЖКГ" повідомляє
наступне.

У зв'язку  із великою
заборгованістю мешканців
міста перед КП "БГ
ВУЖКГ" за комунальні
послуги (лише за 200742008
р.р. борг склав 1. 053.9333
грн. 44 коп.) підприємство
змушене застосовувати "не
популярні" методи боротьби
з неплатниками.

Один з таких методів 4
друк на шпальтах газети
"Боярка4Інформ" прізвищ
неплатників з обов'язковим
повідомленням адреси, за
якою вони проживають.

Адміністрація КП 
"БГВУЖКГ"

Борг, що виникає з

власної волі чи з якихось

обставин все одно борг,

який потрібно сплачува�

ти. У найдавніших сус�

пільствах вважалося, що

майно того, хто не роз�

платився, підлягає вилу�

ченню на користь пози�

чальника, а боржники

далеко не завжди горіли

бажанням розлучатися зі

своїм добром, тому кре�

диторам деколи доводи�

лося застосовувати до

них вельми суворі заходи

впливу. Такі, як боргова

яма, в'язниця, кайдани.

Дехто мусив жертвува�

ти навіть членом своєї

сім'ї за борги. Проте вже

в 19 ст. західна цивіліза�

ція відмовилася від прак�

тики силового тиску на

боржників.

Адреса П.І.П Заборгованість

вул. 404річчя Жовтня, 534а, кв.50 Демків Т.Ф. 1063,63
вул. 404річчя Жовтня, 534а, кв.67 Скакодуб М.Н. 1033,43
вул. Білогородська, 19, кв. 64а Бук лов А.Д. 1233,88
вул. Білогородська, 21, кв. 25 Симохіна Н.К. 1342,74
вул. Білогородська, 21, кв. 52 Штаблавий Р.М. 1178,55
вул. Білогородська,23, кв. 103 Дігас А.Х. 1183,79
вул. Білогородська,25, кв.56 Щербак О.С. 1084,46
вул. Білогородська, 25, кв.64 Зубченко І.А. 1137,32
вул. Білогородська, 25, кв. 125 Писаренко Л.І. 1054,84
вул. Білогородська, 25, кв.163 Білоус В.С. 1166,24
вул. Білогородська, 27, кв. 79 Лахтадир І.С. 1385, 31
вул. Білогородська, 27, кв. 175 Меркотун В.В. 1385, 39
вул. Білогородська, 41, кв. 103 Кучер І.В. 1038, 48
вул. Білогородська, 51/2, кв.24 Дегтяр В.А. 1167,70
вул. Білогородська, 51/3, кв. 71 Кондратенко Т.І. 1248,04
вул. Високовольтна, 68, кв.2 Козолій І.С. 1270,23
вул. Високовольтна, 68, кв.3 Козолій Л.І. 1270,23
вул. Високовольтна, 68, кв.5 Нелийвода Т.Н. 2350,88
вул. Високовольтна, 68, кв.9 Костиченко В.А. 2035,59
вул. Високовольтна, 68, кв. 11 Бондаренко О.А. 1718,63
вул. Високовольтна, 68, кв.12 Сурик Л.О. 2350,88
вул. Високовольтна, 68, кв.14 Ільчук О.Г. 2350,88
вул. Високовольтна, 68, кв.18 Стебливець М.І. 2350,88
вул. Високовольтна, 68, кв.22 Сирченко М.Л. 1260,09
вул. Високовольтна, 68, кв.26 Тищенко4Шилан І.В. 1007,20
вул. Високовольтна, 68, кв.28 Резніченко О.С. 2350,88
вул. Високовольтна, 68, кв.3 Козолій Л.І. 1270,23
вул. Високовольтна, 68, кв.33 Шпачук А.С. 1469,30 
вул. Високовольтна, 68, кв.43 Залевська Н.А. 2068,67
вул. Високовольтна, 68, кв.50 Галета Л.А. 2350,88
вул. Високовольтна, 68, кв.52 Скиба Л.А. 2203,95
вул. Високовольтна, 68, кв.53 Синенько Н.А. 1495,11
вул. Високовольтна, 68, кв.54 Луценко М.Н. 1357,02
вул. Ворошилова,26, кв.120 Шимко С.Д. 1381,94
вул. Гоголя,524а, кв. 20 Герасимова Н.В. 1183,96
вул. Гоголя, 78, кв.5 Клюшниченко П.П. 1152,68
вул. Гоголя, 78, кв.13 Григор'єва М.О. 1336,30
вул. Гоголя, 78, кв.26 Гайдученко П.О. 1341,46
вул. Гоголя, 78, кв.54 Сидоренко А.Н. 1217,98
вул. Гоголя, 78, кв.62 Демиденко Т.Л. 1134,67
вул. Гоголя, 78, кв.65 Авдєєва В.Т. 1207,70
вул. Гоголя, 78, кв.74 Глушко В.І. 1234,51
вул. Гоголя, 78, кв.79 Кеуш О.В. 1050,56
вул. Гоголя, 78, кв.84 Борисенко П.Н. 1351,41
вул. Гоголя, 78, кв.95 Оліновська А.В. 1246,67
вул. Гоголя, 78, кв.102 Гладка Л.Н. 1224,64
вул. Лінійна, 30, кв.84 Яриновська Л.С. 1166,24
вул. Лінійна, 30, кв.93 Гаврик О.М. 1155,90
вул. Лінійна, 30, кв.96 Грязин Я.І. 1002,28
вул. Лінійна, 30, кв.133 Масензов В.П. 1057,71
вул. Маяковського, 2, кв.3 Личман Є.Н. 1085,04
вул. Маяковського, 2, кв.4 Брик А.Н. 1085,04
вул. Маяковського, 2, кв.13 Пархацька  Ю.Н. 1022,98
вул. Маяковського, 2, кв.48 Булатов В.А. 1127,94
вул. Маяковського, 2, кв.69 Скарженовський О.А. 1156,28
вул. Молодіжна, 12, кв. 14б Харченкко Є.А. 1303,60
вул. Молодіжна, 12, кв. 14г Кротіков Я.Ю. 2350,88
вул. Молодіжна, 12, кв. 24а Конєв К.В. 2053,53
вул. Молодіжна, 12, кв. 24б Мельников Г.Г. 2350,88
вул. Молодіжна, 12, кв. 24г Головач А.Г. 2350,88
вул. Молодіжна, 12, кв. 6 Лоза В.Н. 2350,88
вул. Молодіжна, 12, кв. 64а Швед В.С. 1175,44
вул. Молодіжна, 12, кв. 64б Бондаренко Є.Ю. 2350,88
вул. Молодіжна, 12, кв. 84б Баймешев В.С. 2350,88
вул. Молодіжна, 12, кв. 84г Валідуда А.П. 2350,88
вул. Молодіжна, 12, кв. 9 Волошанський В.А. 2162,38
вул. Молодіжна, 12, кв. 94а Габренко В.А. 1171,23
вул. Молодіжна, 12, кв. 104б Лавицький А.Н. 1303,88
вул. Молодіжна, 12, кв. 114б Городиський Л.В. 1574,98
вул. Молодіжна, 12, кв. 124б Онищенко А.А. 1245,17

ЗЛІСНІ НЕПЛАТНИКИ КВАРТПЛАТИ
(У КОГО БОРГ СЯГНУВ ПОНАД ОДНУ ТИС. ГРН.)

Адреса П.І.П Заборгованість

вул. Молодіжна, 12, кв. 164г Шидловський Ю.Н. 2350,88
вул. Молодіжна, 12, кв. 184а Матущенко В.В. 2350,88
вул. Молодіжна, 12, кв. 184в Генвицький А.В. 1300,88
вул. Молодіжна, 12, кв. 194а Полувайко В.В. 2350,88
вул. Молодіжна, 12, кв. 204а Іщук В.І. 1091,13
вул. Молодіжна, 12, кв. 214д Пермяков Р.Ю. 1030,79
вул. Молодіжна, 12, кв. 244г Темченко А.В. 2350,88
вул. Молодіжна, 12, кв. 254г Зінченко В.В 2350,88
вул. Молодіжна, 12, кв. 264а Столярчук Ф.Є. 2350,88
вул. Молодіжна, 12, кв. 264г Стасюк Д.В. 2350,88
вул. Молодіжна, 12, кв. 284б Литвиненко А.І. 2350,88
вул. Молодіжна, 12, кв. 304в Сал'янов С.А. 1390,88
вул. Молодіжна, 12, кв. 304г Гончаренко Р.В. 1475,08
вул. Молодіжна, 12, кв. 324б Масензов А.П. 1046,44
вул. Молодіжна, 12, кв. 324г Болбот В.П. 1160,09
вул. Молодіжна, 12, кв. 33 Загребельний Ю.В. 2200,88
вул. Молодіжна, 12, кв. 334б Гашинський А.А. 2350,88
вул. Молодіжна, 12, кв. 34 Дорош Р.В. 1491,06
вул. Молодіжна, 12, кв. 36 Кожемякін К.В. 2350,88
вул. Молодіжна, 12, кв. 364а Левчишин Ю.В. 2350,88
вул. Молодіжна, 12, кв. 364б Сірахов І.А. 1608,08
вул. Молодіжна, 12, кв.364г Гордієнко А.Ю. 2350,88
вул. Молодіжна, 12, кв. 37 Костік С.Н. 1850,88
вул. Молодіжна, 12, кв. 374б Безнос О.Л. 2350,88
вул. Молодіжна, 12, кв. 40 Непийвода Є.Н. 2350,88
вул. Молодіжна, 12, кв. 394б Баранов В.Ф. 1438,31
вул. Молодіжна, 12, кв. 404в Поліщук Р.В. 2350,88
вул. Молодіжна, 12, кв. 41 Репела В.І. 2350,88
вул. Молодіжна, 12, кв. 424а Курінний А.П. 2350,88
вул. Молодіжна, 12, кв. 424б Павлов Ю.В. 1027,96
вул. Молодіжна, 12, кв. 424в Шкляренко П.А. 2156,55
вул. Молодіжна, 12, кв. 434а Шунько В.Н. 1641,57
вул. Молодіжна, 12, кв. 434б Ковальчук Є.Н. 1322,37
вул. Молодіжна, 12, кв. 44 Гатцук А.В. 1616,23
вул. Молодіжна, 12, кв. 454в Степанчук М.П. 1269,88
вул. Молодіжна, 12/8р, кв.14в Арделян В.А. 1170,82
вул. Молодіжна, 12/8р, кв.34а Калоша О.П. 1115,95
вул. Молодіжна, 12/8р, кв. 34в Конюхов В.І. 1028,51
вул. Молодіжна, 12/8р, кв.4 Кравець М.В. 1449,62
вул. Молодіжна, 12/8р, кв.44б Лавицький Ю.В. 2026,19
вул. Молодіжна, 12/8р, кв.5 Марчук В.С. 1010,91
вул. Молодіжна, 12/8р, кв.64а Остапчук Н.А. 1895,98
вул. Молодіжна, 12/8р, кв. 114г Кирмач А.В. 1424,34
вул. Молодіжна, 12/8р, кв.12 Степаненко С.П. 1153,16
вул. Молодіжна, 12/8р, кв.134а Кущак С.І. 1542,90
вул. Молодіжна,74, кв.29 Пишненко В.О. 1362,40
вул. Молодіжна,77, кв.28 Попруженко Г.П. 1037,18
вул. Сєдова, 9, кв.5 Мельниченко К.А. 1117,67
вул. Сєдова, 9, кв.10 Вороніна В.А. 1043,80
вул. Сєдова, 9, кв.17 Пилипчук І.В. 1167,61
вул. Сєдова, 9, кв.23 Янчук Є.П. 1174,79
вул. Сєдова, 9, кв.24 Фтіц Л.Н. 1170,53
вул. Сєдова, 9, кв.29 Машковська Ю.С. 1049,49
вул. Сєдова, 9, кв.43 Баранська А.Н, 1064,84
вул. Сєдова, 9, кв.69 Діденко В.І. 1056,61
вул. Сєдова, 9, кв.71 Дзюба А.А. 1059,38
вул. Сєдова, 9, кв.93 Жуков А.Н. 1194,24
вул. Сєдова, 9, кв. 113 Карпов С.В. 1180,48
вул. Сєдова, 9, кв.120 Максюта І.Ю. 1056,55
вул. Сєдова, 9, кв.123 Фомішин Б.Б. 1046,63
вул. Сєдова, 9, кв.125 Ровна С.П. 1091,20
вул. Сєдова, 9, кв.126 Мартиненко І.Б. 1052,32
вул. Сєдова, 9, кв.135 Гаврилов С.І. 1194,46
вул. Сєдова, 9, кв.142 Ореховська Л.А. 1077,45
вул. Сєдова, 9, кв.144 Гороховська Н.С. 1064,84
вул. Сєдова, 9, кв.146 Пряжка Н.П. 1562,33
вул. Сєдова, 9, кв.147 Захаренко О.П. 1238,24
вул. Сєдова, 9, кв.157 Фоя А.А. 1265,28
вул. Сєдова, 9, кв.159 Рябченко Л.В. 1091,79
с/г технікум б.14а, кв.1 Бондаренко Н.Д. 1143,90
с/г технікум б.14а, кв.2 Чепурний А.М. 1083,57
с/г технікум б.12, кв.5 Березинець В.А. 1003,30
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5 квітня на звернення Боярської міської ради та міського голови щодо проведення санітар4
ної весняної очистки активно відреагували волонтерські учнівські загони Києво4Святошинської
районної класичної гімназії, військового ліцею ім. І. Богуна та Боярських загальноосвітніх
шкіл № 2,3,4. Штаб з благоустрою міста визначив для них "об'єктом прибирання" парк Пере4
моги. Учні добросовісно виконали свою справу. Правда, комунальні служби спрацювали не так
оперативно щодо вивозу минулорічного листя.

Суботником відзначили 5 квітня і "комунальники" міста: працівники КП "Боярка4Водоканал" при4
бирали територію очисних споруд, а Боярського ВГУ ЖКГ 4 власну територію по вул. Леніна, 30. Ми
застали адмінперсонал за миттям вікон, благоустроєм клумб, а зварювальників 4 за ремонтом баків
для сміття. Жваво обговорювалася новина 4 виконком подарував ЖЕКу скутер. Сподіваємось, що
подарунок допоможе аварійним бригадам оперативніше реагувати на комунальні негаразди.

Так званий "заводський масив" характеризує забудова як індивідуальними будинками, так і багатоповерхівками. Кожної весни мешканці висотних
будинків зіткаються з однією і тією ж проблемою. Жителі приватного сектору зносять до їхніх контейнерних майданчиків для сміття зрізане гілля. Ці фото
зроблені за будинком № 77 по вул. Молодіжній, № 12 по вул. Лазо, № 534а (к4в "Корчагінець") по вул. 40 років Жовтня. Вкотре хочеться запитати: невже
не можна це гілля подрібнити і спалити у себе у дворі? Чи ви хочете аби вас "за руку упіймала" "Боярська варта" і застосувала щодо вас штрафні санкції,
чи аби ваше фото було надруковано у газеті тільки не під рубрикою "Люди, якими пишається місто", а зовсім навпаки?

Зрізання та кронування дерев по вулиці Хрещатик Газон чи місце для паркування? Автомобільна черга від переїзду до пл. Леніна

Чи дочекається вул. Хрещатик бордюрів чи ні, а
мешканці будинку № 104 (територія лісництва)
власноруч "виклали"  кам'яний бордюр вздовж заго4
рожі. Загребли, підсипали чорнозем, засіяли травою.
Кожного року жителі сподіваються, що "варвари" не
зламають молоді фруктові дерева, а нададуть їм
змогу вирости на радість і мешканцям, і перехожим.

Працівники Боярської бібліотеки (вул.
Молодіжна, 77) на суботнику упорядкували
прилеглу територію.
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КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР � 
У СВІТЛІ ВИМОГ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Колективний договір під4
приємства, організації є най4
важливішим локальним нор4
мативно4правовим актом у
системі регулювання між
роботодавцем і найманими
працівниками, у тому числі з
питань охорони праці.

Це твердження обумовле4
не вимогами законів України
"Про охорону праці" та "Про
колективні договори і угоди",
які передбачають, що здій4
снення комплексних заходів
по організації здорових і без4
печних умов праці, визначен4
ня обов'язків сторін, а також
реалізація працівниками
своїх конституційних прав і
соціальних гарантій на охо4
рону праці забезпечуються,
насамперед, через положен4
ня колективного договору.

Головною метою моєї
статті є надання підприєм4
ствам і організаціям практич4
ної допомоги у належному
формуванні розділу "Охоро4
на праці і здоров'я" колектив4
ного договору. Бо саме за
реальних умов колективний
договір  лише тоді набуває
особливого значення у вирі4
шенні нагальних проблем
охорони праці, коли  відпо4
відні двосторонні зобов'язан4
ня розроблені якісно, з ураху4
ванням усіх вимог чинного
законодавства.

Як правило, підведення
підсумків виконання умов
попереднього колективного
договору та укладання нового
припадає на перший квартал
року. Однак, термін дії колдо4
говору може бути як річним,
так і на більший термін.

Кожна із сторін (з однієї
сторони 4  адміністрація під4
приємства, а з іншої 4 проф4
ком або рада трудового
колективу при відсутності
профспілкової організації)
залучає до колдоговірного
процесу усі наявні сили.
Перш за все необхідно дати
об'єктивну і принципову
оцінку виконанню поперед4
ніх зобов'язань, про що скла4
дається відповідний акт за
участю обох сторін. Наступ4
ним етапом є забезпечення
збору і вивчення пропозицій
на наступний період, аналіз
результатів атестації робочих
місць, стану безпеки, умов
праці і причин виробничого
травматизму, розроблення
проекту найбільш ефектив4
них профілактичних заходів
з охорони праці, визначення
виконавців та обсягів робіт,
порядок їх фінансування.

Включати до колективно4
го договору тільки реальні
заходи, які можуть покращи4
ти умови праці і відпочинку
працюючих, зокрема, довес4
ти до нормативів температур4
ний режим, освітленість,
загазованість робочих місць,
зниження шуму, покращити
забезпечення санітарно4по4
бутовими приміщеннями
тощо. При цьому необхідно

реально зважати на фінансо4
вий стан підприємства у май4
бутній реалізації запланова4
них заходів.

Усі пільги і компенсації,
що планується надавати пра4
цівникам понад вимоги чин4
ного законодавства, виклада4
ти чітко, без подвійного тлу4
мачення, з визначенням кон4
кретних осіб або групи осіб
(робочих місць, професій).

Разом з тим, щоб досягти
більш раціонального викла4
дення колективного договору
та додатків до нього, а також
зменшення його обсягів,
доцільно не повторювати
заходи, які визначені дер4
жавними нормативними
актами в плані надання
права певним категоріям
працівників на скорочений
робочий день, додаткову від4
пустку, одержання спецодя4
гу, спецвзуття та інших засо4
бів індивідуального захисту.
Достатньо у текстовій частині
розділу "Охорона праці"
обумовити зобов'язання
роботодавця щодо додержан4
ня цих нормативів у загаль4
ному плані.

Колективний договір
обов'язково повинен містити
заходи захисту прав і соціаль4
них інтересів осіб, які потер4
піли від нещасних випадків
на виробництві, а також
утриманців та членів сімей
загиблих.

У зв'язку з введенням
загальнообов'язкового дер4
жавного соціального страху4
вання від нещасних випадків
здійснено перехід від схеми

прямого відшкодування
шкоди "роботодавець 4 потер4
пілий працівник" до опосе4
редкованої схеми відшкоду4
вання "роботодавець 4 Фонд
соцстраху від нещасних
випадків на виробництві 4
потерпілий працівник". Тому
зміст відповідних положень
колдоговору слід переорієнту4
вати на забезпечення повно4
го, якісного і об'єктивного
розслідування нещасних
випадків на виробництві,
встановлення істинних тех4
нічних та організаційних
причин цих випадків, недо4
пущення безпідставного зви4
нувачення потерпілих, що
призводить до незаконного
позбавлення їх частини одно4
разової допомоги; забезпе4
чення безвідкладної передачі
до Фонду необхідних матері4
алів про нещасні випадки та
надання допомоги потерпі4
лим працівникам в одержан4
ні від Фонду усіх страхових
виплат; організацію своєчас4
ної і повної сплати підприєм4
ством внесків на цей вид
соціального страхування.

Однією з найважливіших
частин колдоговору повинні
бути комплексні заходи щодо
досягнення встановлених нор4
мативів безпеки, гігієни праці
та виробничого середовища,
підвищення існуючого рівня
охорони праці, запобігання
випадкам виробничого трав4
матизму, аваріям і пожежам.

Особливе місце і значен4
ня цих заходів серед зобов'я4
зань колдоговору полягає в
тому, що завдяки їм досяга4

ється відчутний прогрес у
забезпеченні охорони праці
в умовах діючого виробницт4
ва, робочі місця доводяться
до нормативних вимог,
умови праці наближаються
до комфортних.

Отже, готуючи проект
колективного договору на
наступний рік, необхідно
спочатку визначити загаль4
ну суму цільових коштів, що
будуть виділені на комплекс4
ні інженерно4технічні захо4
ди. Маючи обсяги асигну4
вань, далі формують перелік
найбільш важливих та акту4
альних заходів. При цьому
важливо, щоб цільові кошти
не спрямовувалися, наприк4
лад, на ремонти покрівлі,
підлоги, устаткування, на
організацію навчання
кадрів, проведення медич4
них оглядів працівників,
придбання засобів індивіду4
ального захисту, молока,
мийних та знешкоджуваль4
них засобів, на благоустрій і
озеленення території,
надання працюючим пільг і
компенсацій, на природоо4
хоронні та інші подібні захо4
ди. Усі вони повинні фінан4
суватися з інших джерел,
визначених законодав4
ством.

Перелік заходів, що
можуть здійснюватися за
рахунок виділених на охоро4
ну праці цільових коштів,
буде висвітлено у наступних
номерах газети.

В.Н. Свентицький

ПРОФСПІЛКОВІ ЗБОРИ ККПП  ""ББООЯЯРРККАА��ВВООДДООККААННААЛЛ""ККПП  ""ББООЯЯРРККАА��ВВООДДООККААННААЛЛ""

4 квітня у актовій залі
ДП "Києво4Святошинський
УЕГГ" відбулися профспіл4
кові збори КП "Боярка4Во4
доканал". Розглядалися
наступні питання: 1. Звіт
про роботу профспілкового
комітету за 200642007
роки. 2. Обговорення про4
екту колективного договору
між адміністрацією та
профспілковим комітетом

КП. 3. Вибори профспілко4
вого комітету. 4. Вибори
комісії по трудових спорах.
5. Різне.

Зі звітом виступила
голова профспілкового
комітету Муравко С.Ф.

4 На підприємстві дотри4
мується Закон "Про міні4
мальну заробітну плату".
Діючий штатний розклад
розраховано з мінімальної

заробітної плати 4 515 грн.
на місяць. Заробітна плата
виплачується своєчасно,
заборгованості немає. За
рахунок коштів підприєм4
ства проводяться періодич4
ні медогляди працівників,
зайнятих на важких робо4
тах та роботах зі шкідливи4
ми умовами праці. Праців4
ники, зайняті на роботах зі
шкідливими умовами

праці, забезпечу4
ються безкоштов4
ним спецхарчуван4
ням. Вартість спец4
харчування було
переглянуто з 1
грудня 2007 року та
підвищено вдвічі.

За фінансової
можливості праців4
ники підприємства
забезпечуються без4
коштовним спецо4
дягом та спецвзут4

тям, іншими засобами інди4
відуального захисту, мию4
чими засобами відповідно
до галузевих норм і колек4
тивного договору.

Виходячи із реальних
фінансових можливостей
підприємства, працівникам
до щорічної відпустки нада4
ється одноразова допомога
на оздоровлення в розмірі
100 грн. Згідно заявок та

медичних довідок працівни4
кам підприємства надають4
ся санаторно4курортні оздо4
ровчі путівки 20% вартості.
За звітний період 20064
2007 р.р. було видано 5
таких путівок.

Учасники зібрання біль4
шістю голосів прийняли
колективний договір між
адміністрацією та профспіл4
ковим комітетом КП "Бояр4
ка4Водоканал". Це об'єм4
ний документ, який склада4
ється із десяти розділів.

Збори схвалили пропо4
зицію адміністрації КП
"Боярка4Водоканал" обра4
ти головою профспілкового
комітету та головою комісії
із соціального страхування
Сломнюк Людмилу Мико4
лаївну, начальника розра4
хункового відділу.

Іван Цушко

Консультація спеціаліста

Події тижня

Продовження  у наст. номері
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КОНФЕРЕНЦІЯ 
ГО "МІСЬКА ГРОМАДА "БОЯРЧАНИ"

5 березня 2008 р. в
актовій залі Києво4Свято4
шинської районної класич4
ної гімназії відбулася кон4
ференція громадської
організації "Міська грома4
да "Боярчани". До участі у
зібранні були запрошені:
міський голова Т.Г. Доб4
рівський, представники
різних депутатських фрак4
цій Боярської міської
ради, у тому числі органі4
зацій та установ міста, гро4
мадських організацій, під4
приємці, громадські діячі,
активісти ГО "Міська гро4
мада "Боярчани" та інші
небайдужі до проблем
міста боярчани.

Відкрила зібрання голо4
вуюча Сушко Світлана
Миколаївна, директор гім4
назії.

Боярський міський
голова Т.Г. Добрівський
розповів присутнім про
соціально4економічні проб4
леми міста і бачення
виконкому Боярської місь4
кої ради щодо шляхів їх
вирішення. Міський голо4
ва звернув увагу присутніх
на питання громадського
самоврядування, зокрема,
створення (а, точніше,
відновлення діяльності)
квартальних, вуличних,
будинкових комітетів.

Голова ГО "Міська гро4
мада "Боярчани" Ю.І.
Єдаков ознайомив учасни4
ків конференції з метою та
основними завданнями
діяльності громадської
організації. Юрій Іванович
запросив усіх присутніх до
участі та співпраці з ГО
"Міська громада "Боярча4
ни". В ГО діють 9 коміте4
тів: спортивно4масової
роботи, міжнародного спів4
робітництва, з фінансово4
економічних питань, з
питань освіти та культури,
організаційно4інформа4
ційний, з питань екології, з
питань охорони здоров'я, з
питань благоустрою міста,
соціального захисту насе4
лення. Тому, кожен з
боярчан має можливість
реалізувати себе на гро4
мадській ниві за уподобан4
нями.

Виступали депутати,
активісти… Учасники
зібрання одностайно прий4
няли Звернення конфе4
ренції громадської органі4
зації "Міська громада
"Боярчани" (читайте на 14й
сторінці).

Редакція "БІ" друкує
витяг зі Статуту ГО "Місь4
ка громада "Боярчани" 4
мету та основні завдання.

Основною метою діяльності 
"Організації" є:
4 залучення громадян в державотворчий
процес та становлення громадянського
суспільства в Україні;
4 сприяння розвитку національної самос4
відомості громадян, участь у вихованні
дітей та молоді на засадах патріотизму,
духовності та культури;
4 пропагування здорового способу
життя;
4 сприяння соціальному, економічному,
культурному розвитку міста Боярка;
4 створення умов для реалізації мешкан4
цями міста свого соціального, економічно4
го, культурного та духовного потенціалу;

4 залучення мешканців міста до вирішен4
ня загальних соціально значущих проб4
лем;
4 співпраця з органами державної влади,
політичними партіями та громадськими
організаціями;
4 сприяння захисту прав людини, підви4
щенню громадської та юридичної обізна4
ності громадян, вирішенню соціальних
потреб мешканців міста Боярка, а також
захист законних прав та інтересів своїх
членів.

Основними завданнями 
"Організації" є:
4 сприяння практичному здійсненню
загальнодержавних, регіональних, місце4
вих та міжнародних програм, які спрямо4
вані на поліпшення соціально4економіч4
ного стану на місцевому рівні;
4 сприяння залученню коштів для фінан4
сування культурних, мистецьких, спор4

тивних, медичних, інших соціально4еко4
номічних програм, метою яких поліп4
шення життя мешканців міста;
4 організація зборів пожертвувань від
фізичних та юридичних осіб України та
іноземних держав;
4 надання матеріальної та грошової допо4
моги перспективній молоді, здійснення
меценатської та волонтерської діяльності;
4 надання матеріальної, фінансової, пра4
вової, організаційної допомоги членам
Організації та мешканцям міста;
4 сприяння розвитку охорони здоров'я,
масової фізичної культури, спорту і
туризму, пропагування здорового способу
життя, участь у наданні медичної допомо4
ги населенню та здійснення соціального
догляду за хворими, інвалідами, одиноки4
ми людьми похилого віку та іншим осо4
бам, які через свої фізичні, матеріальні чи
інші особливості потребують соціальної
підтримки та піклування;
4 здійснення заходів щодо збереження
культурної спадщини, історико4культур4
ного середовища, пам'яток історії та куль4
тури, місць поховань, підвищення куль4
турного рівня та естетичного виховання
молоді;
4 сприяння збереженню природно4запо4
відного фонду та розвитку природоохо4
ронної справи;
4 участь у програмах всеукраїнських, іно4
земних та міжнародних організацій,
участь в проведенні міжнародних заходів;
4 організація культурно4просвітницько4
го дозвілля (в тому числі організація

проведення лек4
цій, конференцій,
с и м п о з і у м і в ,
виставок, концер4
тів тощо);
4 видавнича діяль4
ність, яка здійсню4
ється шляхом
заснування засобів
масової інформації
та Інтернет4ресур4
сів;
4 захист прав і
законних інтересів
членів "Організа4
ції" та сприяння
розвитку їхніх здіб4

ностей;
4 сприяння об'єднанню та координації
зусиль однодумців на формування
громадянина з новим мисленням та світо4
сприйняттям, спроможного жити в гар4
монії з природою та людьми;
4 сприяння підвищенню громадської та
юридичної обізнаності громадян;
4 взаємодія та співпраця з Боярською
міською радою Києво4Святошинського
району Київської області та іншими
органами місцевого самоврядування,
органами місцевої державної виконавчої
влади, державними міністерствами та
відомствами, неурядовими установами і
організаціями, міжнародними, всеукраїн4
ськими та іншими місцевими гро4
мадськими та благодійними організація4
ми, підприємствами та громадянами з
питань сприяння здійсненню цілей і зав4
дань “Організації”;
4 сприяння розвитку творчої ініціативи

громадян;
4 сприяння здійсненню програм та захо4
дів в сфері екології, збереження навко4
лишнього природного середовища, в сус4
пільній сфері, сфері здоров'я, культури і
мистецтва, винахідництва, сприяння
створенню природних ландшафтних
об'єктів, сприяння підтримці розробок у
сфері науки, інформатики і зв'язків з
громадськістю у місті Боярка;
4 сприяння об'єктивної інформованості
та освіченості мешканців міста Боярка.

Для виконання статутних завдань
"Організація" у встановленому 
чинним законодавством порядку:
4 сприяє об'єднанню громадян України,
їх інтелектуальних, матеріальних та
інших ресурсів для участі у досягненні
справедливого, безпечного та гармоній4
ного миру;
4 сприяє поширенню у суспільстві ідей
миру, громадської та національної злаго4
ди, прав людини, взаєморозуміння, спів4
робітництва, загальнолюдських духов4
них цінностей;
4 сприяє проведенню наукових, у тому
числі політологічних та соціологічних дос4
ліджень аналітичного характеру з питань,
пов'язаних із програмами, тенденціями,
проблемами та перспективами соціально4
го та суспільно4політичного розвитку в
місті Боярка Києво4Святошинського
району Київської області, як у вигляді
самостійних проектів, так і складових
частин інших програм;
4 сприяє покращенню стану захисту прав
і свобод громадян, рівня поінформованос4
ті громадськості щодо програм, тенден4
цій, проблем та перспектив суспільно4по4
літичного розвитку, та більш широкого
кола пов'язаних з цим питань як теоре4
тичного, так і прикладного характеру;
4 бере участь у процесі прийняття
рішень державними органами виконав4
чої влади та місцевого самоврядування і
доступу до правосуддя з питань, що стос4
уються захисту прав і свобод громадян
України у сфері свободи слова, вільного
вираження своїх поглядів та переконань.

Мета та основні завдання ГО "Міська громада "Боярчани"

Адреси та графік роботи

громадських приймалень 

ГО  "Міська громада "Боярчани"

1. Вул. Сєдова, 7, приміщення

районної класичної гімназії. Тел: 464805

Дні прийому:

щосуботи з 9.00 до 12.00 год.

2. Вул. Молодіжна, 26, приміщення

Будинку побуту. Тел: 404465

Дні прийому:

щочетверга з 17.00 до 19.00 год.

3. Вул. Шевченка, 82, Будинок

культури. Тел: 354940

Дні прийому: 

щосуботи з 9.00 до 15.00 год.

Громадські приймальні розпочнуть

свою роботу з 1 травня 2008 року.
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Недитячі проблеми

У НАС ЧУЖИХ ДІТЕЙ НЕМАЄ

Рік тому в с. Капітанівка
нашого району в готелі знайш4
ли 64ти місячного хлопчика.
Як у телевізійному серіалі:
жодних документів, ознак
чия це дитина, звідки взя4
лась? Тільки оченята, які
вдивлялись у незнаний ще
світ.  Хлопчика врятували.
Нарекли Капітановим. А як
ще? "Таких випадків багато,
4 каже Юлія  Миколаївна
Цимбалюк 4 спеціаліст міськ4
виконкому у справах дітей.  4
У минулому році звернулась
жінка, яка назвалась родич4
кою дитини. Сама прийшла
до нас і повідомила, що мати
й батько циганчати померли.
14 років хлопчик жив без сві4
доцтва про народження.
Треба дати прізвище, ім'я і по
батькові.  Таким дітям  вкрай
необхідна допомога. Їх назва4
ними батьками, людьми, від
яких залежить подальша
доля до повноліття стають 9
членів опікунської ради, що
діє при виконкомі Боярської
міської ради. Очолює раду
Дуднікова Любов Іванівна 4
завідувачка ДНЗ № 3. Зараз
на обліку 27 дітей4сиріт та
позбавлених батьківського
піклування.   Юні злодії, бро4
дяжки, жертви сімейних
конфліктів та інші обездолені
українці до вісімнадцяти
років 4 наш контингент".  

БЕЗ ПРАВА НА
БАТЬКІВСТВО 
Їх легко впізнати. Брудні,
голодні, на  вокзалах, у підва4

лах, гральних закладах та
горищах, тиняються без
догляду 4 продовжує Юлія
Миколаївна. І це у XXI сто4
літті! Як членові опікунської
ради мені доводиться перед
тим, як забирати дитину із
сім'ї, оглядати її побутові
умови. Буває, в квартирах
немає ні меблів, ні лампочки,
ні посуду, ні газу 4 нічого.
Один матрац на брудній під4
лозі 4 і вся обстановка. У
такому пеклі з повним набо4
ром мерзоти 4 наркотиками,
розпустою, алкоголем виму4
шені перебувати діти.   Ми їх
ізолюємо і поселяємо у дитячі
будинки. А батьків позбав4
ляємо батьківських прав.
Деякі тільки раді цьому. Так
потрапив цьогоріч у дитячий
будинок Андрій Зуб. Інша
категорія нашого континген4
ту 4 так звані "мандрівники".
У нас їх троє. Найзавзятіший
154ти річний Антон Лахта4
дир. Мандрує з 44го класу.
Що ми тільки не робили!
Чому тікає й сам не знає. 

У КОЖНОГО СВОЯ БІДА
Що сталося того дня 4 з'ясує
слідство.  Минулого тижня у
"старій" Боярці вбили чолові4
ка. Підозра впала на його
дружину 4 матір 44місячного
малюка. Справжній "притон"
побачили на власні очі
соціальні працівники, які
прибули за повідомленням
міліції. Суцільний безлад,
горілка на розлив. Назустріч
"вискочив" агресивний моло4

дик з питанням : "Чого сюди
приїхали? І хто такі?" Йому
пояснили мету візиту: подба4
ти про дитину. До розмови
підключився   побитий брат,
який запевняв, що  опікува4
тись дитиною на час ведення
слідства буде він. Молодий
хлопець, який ще й сам не
зовсім виріс? Коли вдруге
приїхали на місце події, поба4
чили таку картину: без тями
на ліжку спала огрядна
матір, а поруч мокра, одягну4
та по4зимовому дитина.
Брат, який обіцяв пригляну4
ти за малюком, теж спав.
Дитину забрали. І тільки
після того, як мати предста4
вила опікунській раді довідку
від психіатра, нарколога,
депутатський акт про житло4
ві умови, підписку про невиїзд
та розписку про те, що вона
взяла на себе відповідальність
за життя і здоров'я дитини,
малюка повернули. Проте,
нагляд продовжується.

У НАС ДІТЬМИ ПОЛЕ 
НЕ ЗАСІЯНЕ...
...і не можемо ми пройти
повз  дитячу біду. Про дитячі
проблеми інформація надхо4
дить зі шкіл, телефонують
жителі нашого міста, сусіди,
просто небайдужі люди. Ця
історія  надзвичайно звору4
шила мене. 

Їй чотирнадцять. У неї врод4
жена вада 4 "заяча губа".
Йому лише два роки. Вони
брат і сестра. Дарма, що мати
у них одна, а татусі різні.

Коли мати 4 інвалід, вагітна
третім малюком померла,
старшу взяла під опіку сусід4
ка. Хлопчика відправили до
дитячого будинку. Неблаго4
надійний тато молодшого
хотів опікуватись сином. Та
де йому! Зі своїм життям
справитись не годен.  У при4
тулку хлопчика  побачила
медична сестра і прикипіла
душею до дитини. Вирішила 4
візьме за сина. І взяла. Та як
же брат без сестрички?
Покликала і її. Тепер хлоп4
чик у надійних руках і дів4
чинка, хоч і навчається у
школі4інтернаті, зате у нор4
мальній сім'ї, а не ростимуть
обоє, "як бур'ян при дорозі".

ДІТИ НЕ ВИННІ!
ДОПОМОЖЕМО
ГУРТОМ!
Цілий рік боролись члени опі4
кунської ради із Н. Петро4
вою, яка народжує собі, ні
про що не дбаючи. Виношена
під впливом алкоголю дитина
народилась з вадами. Бесіди,
адміністративні штрафи 4

нічого не допомагало. Таких
безвідповідальних батьків, на
жаль, чимало. Члени опі4
кунської ради розв'язують
дитячі проблеми постійно.
Збираються  двічі на місяць,
за потреби 4  частіше. Мате4
ріальна допомога у межах
програми "Турбота" (у розмі4
рі 125 грн.) хоч і незначна,
проте потрібна сиротам, поз4
бавленим батьківського
піклування. Окрім цього,
діти соціально4незахищених
категорій отримують ново4
річні та різдв'яні подарунки.
У літній час, за бажанням,
мають можливість відпочити
у літніх таборах, безкоштов4
но відвідувати цирк та атрак4
ціони, які приїжджають до
міста.  Якщо й вам небайду4
жа доля НАШИХ дітей, не
проходьте повз дитячої біди.
Звертайтесь в службу у спра4
вах  дітей.  ТЕЛЕФОНУЙТЕ:
404371, або звертайтесь у 124й
кабінет Боярської міської ради.

Бесіду вела
Н. Ключник

ХОЧЕТЕ ВСТУПИТИ ДО ВУЗУ? 
ТОДІ ЦЕ ДЛЯ ВАС!

В Українському центрі
оцінювання якості освіти
виготовлено 1 млн. 170 тис.
запрошень для участі у зов4
нішньому оцінюванні. З них
37 4 виготовлені для ЗНЗ №1,
10 4 для  ЗНЗ № 2, 103 4 для
ЗНЗ №3, 24 4 для ЗНЗ № 4,
574 для ЗНЗ №5 і 93 4 для
Києво4 Святошинської кла4
сичної гімназії. Днями вони
розпочали надходити до
пунктів реєстрації у нашому
місті.

Запрошення для учасни4
ків зовнішнього оцінювання
у 2008 р. має такий вигляд.

Отримуючи його, уча4
сник зовнішнього оцінюван4
ня повинен ще раз перевіри4
ти правильність своїх ініціа4
лів. Якщо вкралась помилка
4 її ще можна виправити.

Потім   розписатися у верх4
ній частині запрошення. Ця
частина залишається в пунк4
ті реєстрації. Інші три 4 вру4
чаються учаснику. Одну із
них потрібно пред'явити,
прийшовши до пункту тесту4
вання для проходження зов4
нішнього оцінювання. Варто
уважно ознайомитися з
інформацією, розміщеною
на звороті кожного запро4
шення, та у пам'ятці, яку
разом із ним отримають всі
учасники зовнішнього оці4
нювання.

Нагадуємо, (особливо
батькам) що запрошення є
перепусткою до пункту
тестування. Його відсутність
може зумовити серйозні
проблеми в учасника зов4
нішнього оцінювання. 

У випадку, якщо учасник
тестування не отримає
запрошення до 17 квітня,
потрібно негайно звернутися
за місцем реєстрації або до
регіонального центру оціню4
вання якості освіти.

Адреса: 07400, вул. Незалеж4
ності, 14б, м. Бровари,
Київська обл. 
Тел.: 840444360470404 
е4mail: rc_kiev@ukr.net 

У ЗНЗ № 5 проводит4
иметься оцінювання з укра4
їнської мови та літератури,
математики та  основ правоз4
навства. У Києво4Свято4
шинській класичній гімназії 4
з української мови та літера4
тури, географії відповідно.

Н. Ключник

Є  така думка, що звички батьків, дурні й добрі, перетворюються у вади дітей.
Яке майбутнє чекає нащадків, у котрих батьки  надмірно "вживають" алкоголь,
ведуть розпусне життя, не працюють. При цьому не соромляться народжувати
дітей а потім, як бездомних кошенят,  покидають напризволяще. Що буде з ними?
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Лідер виробництва

Ви нам писали

ВВЕЕННТТСС:: ГІДНА РОБОТА ДЛЯ 
ГІДНИХ ЛЮДЕЙ
Б. І. � Петро Петровичу,
ви працюєте в ЗАТ "Венти�
ляційні системи" майже з
перших днів роботи підпри�
ємства, Вас можна відне�
сти до, так би мовити,
ветеранів "ВЕНТС", розка�
жіть про свою роботу?
4 Так, дійсно, я працюю в 
"ВЕНТС" слюсарем4ремонт4
ником з першого року засну4
вання компанії. Підприємс4
тво росло та міцніло на моїх
очах. За цей час багато чого
змінилось, прийшли нові

люди, запрацювали абсолют4
но нові підрозділи, компанія
досягла нової ланки розвитку
та продовжує з кожним днем
набирати ще більших вироб4
ничих обертів. Для порівнян4
ня: коли я тільки почав працю4
вати на підприємстві, в
нашому ВГМ (відділ голов4
ного механіка) працювало 

9 машин, а сьогодні вже біль4
ше 70. Я гордий тим, що ком4
панія виросла на моїх очах!
Б. І. � На підприємстві ви
працюєте слюсарем�ре�
монтником, обслуговуєте
промислове устаткування.
Особисто  для Вас розши�
рення виробництва додало
роботи, працювати стало
важче? 
4 Так, робота слюсарем перед4
бачає контроль роботи про4
мислових агрегатів, їх обслу4
говування та ремонт. Але не4

зважаючи на
те, що промис4
лових агрега4
тів стало біль4
ше, робота не
стала склад4
нішою, нав4
паки, прац4

ювати стало легше, і навіть
цікавіше! Нові машини, запу4

щені у виробництво 4  високо4
надійні, їх значно легше
обслуговувати. 
Б. І. �  Що ви найбільше
цінуєте у своїй роботі ?
4 В першу чергу, стабільність.
У наш неспокійний час такі
поняття як стабільність та
впевненість у майбутньому,
набувають особливого зна4
чення. Перш ніж прийти
працювати на завод, я "пере4
брав" багато різних фірм, але
тільки працюючи у "ВЕНТС"
я можу з упевненістю диви4
тися в майбутнє. Я знаю, що
працюю на підприємстві, яке
цінує та піклується про своїх
співробітників. От, нап4
риклад, взяти відпочинок.
Скажу чесно, до "ВЕНТС" я
рідко їздив відпочивати, але
зараз, завдяки підтримці під4

приємства,
став відпочи4
вати "по4
справжньо4
му" значно
ч а с т і ш е .
М а й ж е
кожен рік я
можу роз4
раховувати
на якісний
відпочинок,
при цьому
б і л ь ш у
частину вар4

тості путівки "покриває" під4
приємство! Завдяки "ВЕНТС"

ми з дружиною стали частіше
відпочивати! До речі, моя
дружина теж працює разом зі
мною! У нас в "ВЕНТС", так
би мовити, "сімейний
підряд"!   
Б. І. � Ми багато чули про
соціальні гарантії, яке ЗАТ
"Вентиляційні системи"
надає своїм працівникам, а
Ви особисто звертались за
допомогою до керівниц�
тва?
4 Звичайно, що так, та й неод4
норазово! Всім добре відомо,
що сьогодні перебування у
лікарні "влітає у добру копій4
ку". Але завдяки піклуванню
підприємства, я можу не хви4
люватися скільки коштують
ті, чи інші препарати. Медич4
на страховка, яку мені надає
"ВЕНТС", покриває значну
частину витрат на лікування.
Сьогодні мені достатньо наз4
вати номер свого страхового
полісу і не перейматися,
скільки насправді коштує
"безкоштовне" медичне
обслуговування.
До того ж, матеріальна під4
тримка "ВЕНТС", не обме4
жується тільки наданням
медичного страхового полісу.
Однією із основних складових
кадрової політики підприєм4
ства є надання позик на різні
потреби робітників. Так,
наприклад, коли у нашій
родині трапилось нещастя 

(для лікування дочки негай4
но були потрібні кошти), то
необхідну суму я отримав на
підприємстві. Ці гроші дуже
допомогли моїй родині у ту
лиху годину! Я знаю, що б не
трапилося, компанія піклу4
ється про мене, і якщо, не дай
Боже, виникнуть проблеми,
"ВЕНТС" допоможе! 
Б. І. � Петро Петровичу,
наскільки важливо для вас
працювати у рідному
місті? Всім відомо, що
багато боярчан кожного
дня змушені їздити на робо�
ту до Києва…
4 Колись це була болюча тема
для мене. До того, як я почав
працювати у "ВЕНТС", я
працював на столичних під4
приємствах. Тоді я був змуше4
ний кожного дня долати знач4
ну відстань: вранці 4 від Бояр4
ки до Києва, а увечері 4 з Києва
до Боярки. Дорога додому зай4
мала майже увесь вечірній час,
а зранку доводилося прокида4
тися на дві години раніше аби
вчасно потрапити на роботу.
Та одного дня, порахувавши
витрати на проїзд та інші нез4
ручності, вирішили з дружи4
ною шукати роботу поруч з
домівкою. Зараз, щоб діста4
тись до роботи, я витрачаю не
більше 10 хвилин! 

Із П.П. Сороцьким 
спілкувався Іван Цушко

П.П. СОРОЦЬКИЙ: "Я пишаюся своєю роботою. 
Я знаю, що працюю на підприємстві високого класу"

Завод “Іскра”, 1979 р.

Завод “ВЕНТС”, 2008 р.

ВІТАННЯ ЮВІЛЯРІВ В ЦРЛ КИЄВО0СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ
Цьогорічного першо4

квітневого ранку до лабо4
раторії патологічної гісто4
логії, що при ЦРЛ, завітала
колишня співробітниця
Монахова Катерина Леон4
тіївна. Підійшовши до заві4
дуючого відділенням, запи4
тала:
4 А чи не збираєтесь Ви,
бува, відсвяткувати ювілей?
4 Який ювілей? Це, мабуть,
першоквітневий жарт? 4
звівши на жінку очі, з
подивом запитав лікар.
4 Можете вважати це жар4
том, але ж ось…, 4 жінка
дістала із сумочки старень4
ку трудову книжку з
пожовклими від часу сто4
рінками.

Гортаю сторінки і знаход4
жу такий запис: "Наказ №
94 від 02.04.1968 р. Зараху4
вати лаборантом патолого4
гістологічної лабораторії
Монахову Катерину Леон4
тіївну з 02.04.1968 р. з
покладанням на неї

обов'язків матеріально4від4
повідальної особи. Голов4
ний лікар П. Іва4
нов".

Додам трохи
історії. Наша
л а б о р а т о р і я
впродовж 40
років здійснює
гістологічні дослі4
дження операцій4
ного та біопсійно4
го матеріалу, що
надходить з усіх
відділень лікарні.
Дослідження про4
водяться з метою
уточнення діагно4
зу та визначення
методик подаль4
шого лікування
хворих. Складні
випадки консуль4
туються в Облас4
ній лікарні або
О н к ол о г і ч н о м у
диспансері. Але
ж, повернімося
до ювілярів.

Зваживши на те, що таку
дату як 404річний ювілей

лабораторії не можна зали4
шити поза увагою, звертаю4

ся до головного
лікаря та адміні4
страції лікарні з
проханням надати
допомогу в органі4
зації святкування.
Зустрічаю розумін4
ня, схвалення і
допомогу. Під час
святкування юві4
лею лабораторії,
вшановуючи вете4
ранів праці, голов4
ний лікар вручив
с п і в р о б і т н и к а м
лабораторії грамо4
ти та грошові пре4
мії. Особлива шана
і подяка була
висловлена саме
Монаховій Катери4
ні Леонтіївні, яка
розпочала трудову
діяльність з пер4
ших днів створення
лабораторії. 

"Спочатку дово4

дилося працювати навіть
без лікаря" 4 пригадувала
Катерина Леонтіївна.

Звичайно, сьогодні все
змінилося. Працюють в
лабораторії інші люди, на
іншому обладнанні.

Тривалий час (30 років)
лабораторію очолював
Зоценко Олександр Якович,
сьогодні її керівник 4 Хмель4
ницький О.В. Персонал
лабораторії: фельдшер4ла4
борант Клименко С.П. та
Терещук Н.П., молодші
медичні сестри 4 Данильчен4
ко Т.В., Король Т.І. Як і всі
відділення лікарні, лабора4
торія живе своїм "життям":
працівники вчасно прохо4
дять атестацію, здають іспи4
ти, приймають активну
участь в "житті" лікарні, її
святах та буднях. 

Хмельницький О.В.,
зав. відділенням патологіч4

ної анатомії ЦРЛ  Києво4
Святошинського району

Монахова Катерина Леонтіївна,

ветеран праці, пенсіонерка, в ЦРЛ

працювала більше 30 років
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Людина і природа Боярка літературна

ПОДБАЙМО ПРО "ЛЕГЕНІ" 
НАШОЇ ПЛАНЕТИ!

Я ще з дитинства захо4
плювався красою нашого рід4
ного краю, його різноманіт4
ною природою, і професію
вибирав до душі. Для того,
щоб бути ближче до лісу,
милуватися його красою,
дбати та охороняти його. Але
з кожним  роком це стає
робити все важче. Кожного
ранку, йдучи на роботу, мені
хочеться кричати: "Люди,
схаменіться, що ж Ви роби4
те!". Болить душа коли бачиш
як на галявину, де квітнуть
занесені у Червону книгу кон4
валії,  машинами вивозиться
смітття. Адже, як тільки лісо4
ва охорона, лісники прибе4
руть все 4  за ніч навозять ще
більше. Дивує мене також
бездіяльність нашої міліції.
Ліс 4 це державне багатство,
яке і вона повинна охоро4
няти.

Прийшла весна. Почина4
ються свята. Люд прямувати4
ме до лісу на відпочинок і
хочеться аби люди пам'ятали,
що вони не останні, після них
на цьому ж місці захочуть від4
почити інші, то ж просимо
Вас дотримуватись самих
простих правил співжиття
людей. Приберіть, будь
ласка, за собою сміття, що
можна 4  спаліть, інше 4  зако4
пайте. Це відніме у Вас лише
5410 хвилин, але ж збереже
ліс для Ваших дітей! Пам'я4
тайте, що поруч Ваші діти,
які в усьому наслідуватимуть
Ваш приклад. То ж, не
осоромтеся перед своїми ж
дітьми! Особливо просимо
дотримуватись правил
пожежної безпеки: обкопай4
те місце навколо вогнища, а
коли будете йти 4  не забудьте
його затасити,  закидавши
землею. Пам'ятайте! Ліс
горить дуже швидко, особли4
во молоді насадження, аби
виріс новий 4 знадобиться
майже  100 років. Так, тільки
за 2007 рік у Боярському ліс4
ництві протягом пожежоне4
безпечного періоду (з 1 квіт4
ня і до листопада)  було
зафіксовано 72 випадки
пожеж. І тільки завдяки
пильності робітників лісової
охорони та завчасному гасін4
ню вогонь не накоїв великої

біди. Лісники та лісова охоро4
на пильнують ліс, як то
кажуть, і вдень і вночі,  і у
свята, і у вихідні, бо саме в ці
дні трапляється найбільше
випадків займання. І хоча
наші робітники завжди
насторожі, та, на жаль, на
3600 га. лісу лише 9 осіб лісо4
вої охорони. То ж, в лісництві
працюють люди лише само4
віддані та закохані в ліс.

Нас часто запитують чому
вирубуються ліси? Так, зви4
чайно, вирубуються, бо ліс
потрібен на виробничі потре4
би, його очищують від сухос4
тою та завалів, але на місці
вирубаних дерев ми насад4
жуємо молоді деревця для
наших нащадків. Шкода, що
відійшли в минуле старі добрі
традиції, коли кожна Боярсь4
ка школа мала своє "шкільне
лісництво". Дітям змалечку
розповідали про ліс, прищеп4
лювали любов до природи,
діти допомагали в насадженні
лісу і після того, як кожна
дитина посадила хоча б одне
деревце, вона зовсім по4іншо4
му починала ставитись до
зелених насаджень. Радує,
що  в деяких Боярських шко4
лах такі традиції відроджу4
ються. Так, діти з "шкільного
лісництва" засадили "молод4
няком" 194й квартал лісу 
(площа лісу позначається
кварталами), і пообіцяли
турбуватися та обходити свої
деревця. Хочеться сказати
директорам, вчителям шкіл,
керівникам юннатів: "Звер4
тайтесь. Ми завжди підтри4
маємо Ваші починання, виді4
лимо ділянки для насаджень,
покажемо, розкажемо, нав4
чимо".

Давайте разом навчати
дітей любові до рідного краю,
до природи! Бо загроза засмі4
чення лісів дуже реальна,
ліси всихають, меншає лісо4
вих ягід, вироджуються цілі
масиви чорниці, малини,
ожини. Меншає тварин у
лісах, все більше різновидів
рослин заносять до Червоної
книги. Давайте думати разом
що ми залишимо нашим
нащадкам. Але хочеться зау4
важити, що всі наші зусилля
будуть марними, якщо на цю
проблему не зверне увагу
Уряд. Нам вкрай необхідні
дійсно діючі закони, які б охо4
роняли ліс, бо ті мізерні діючі
адміністративні штрафи без4
результатні.  

Добре було б започаткува4
ти висвітлення цієї нагальної
проблеми у ЗМІ, адже ліси 4
“легені” нашої планети. Не
забуваймо цього!   

Д.О. Гончаренко,
лісничий Боярського лісництва

ВЕСНА ПРИХОДИТЬ НА 
ПОКЛИК МОЛОДИХ...

21 березня 4 дата, відома,
як День поезії. Тому й не
дивно, що того дня практич4
но у кожному куточку міст і
сіл нашої країни звучало
поетичне слово, єднаючи
серця, покоління, епохи.
Особливістю ж поетичного
свята, яке відбулося у Бояр4
ському краєзнавчому музеї,
було те, що започатковане
воно було саме молоддю 4
молодіжною організацією
"Молода ера", більш відомою
в місті, як молодіжний пар4
ламент. Саме вони запросили
до цієї гостинної зали і
поетів, і справжніх шану4

вальників поезії різного віку 4
людей, які й читали того дня
вірші, і просто ними насолод4
жувалися. А ще 4 ведучу і
гостю літературного вечора
Ангеліну Лахтадир, яка й
звернулася до присутніх з
вітальним словом. 

Втім, це поетичне свято
не було своєрідним творчим
звітом добре відомих Боярці
поетів, серед яких 4 Степан
Демченко, Віталій Прийма4
ченко, Тетяна Володай,
Ганна Ведеречко. Не був це і
дебют молодих авторів, хоча
почули глядачі й вірші сту4
дента університету Івана

Петрушко, і семикласниці
Боярської ЗОШ № 1 Віточки
Демидюк, виступом якої,
власне, й розпочався поетич4
ний вечір. Втім, глядачів, як
таких, в залі також не було.
Тому, що виступаючі займа4
ли в залі місця тих, хто вихо4
див до роялю. Та й роялю від4
почивати того вечора також
не довелося.

Бо до зали раптом завіта4
ли гості з ХІХ століття.
Загадковий шерхіт шат поза4
минулого століття, тремтли4
вий вогник свічок 4 і знову
линуть у вічність рядки без4
смертного листа Пушкінської
Тетяни у виконанні Вікторії
Лахтадир. Так, змінюються
епохи, але незмінними зали4
шаються літературні скарби
наших класиків. Їхня поезія
надихає нас на творчість.
Коли ми поринаємо у той
чарівний світ їхньої лірики,
ми розуміємо, що почуття
високі, зізнання 4 ніжні, а
кохання щире і завжди вічне.
За вікном XXI століття та
неначе вперше "любовь осто4
рожно и робко к вам в грудь
постучалась…" поетичними
рядками Миколи Ткаченка:
єдиного чоловіка 4 члена
Боярської жіночої громади. 

А потім, Олександр Крас4

ножон взяв до рук гітару. І
заспівала вона, промовляю4
чи до сердець словами Шек4
спірівського сонету   № 90 в
перекладі Лесі Українки та
виконанні Олександра Оста4
пенка. Останній акорд і вже
сама сучасність бере гітару
рукою Тетяни Володай, і нові
пісні нашої землячки пробу4
джують в серцях такий вихор
почуттів, що здається  немає
ні часу, ні простору, а  лише
одне велике співоче українсь4
ке серце, і почуттям його
немає меж...   

Втім, не самі лише жінки
й дівчата приймали того дня

освідчення в коханні. Дока4
зом цього може бути ну хоча
б "Ода Боярці" Віталія Прий4
маченка: 

Від Клипеня до Городища,
Де Притварки плине 

в долині,
Розкинулась понад урвищем
Маленька моя Батьківщина.

В короні смарагдовій гаю
Ставки � діамантів 

краплини,
Від пращурів скіфських

зростає
Маленька моя Батьківщина.
Краса яблуневих туманів,
Пісні чаклуна�соловейка,
Край лілій і синьої далі � 

Моя Батьківщина маленька.
Козацькі звитяги і славу,

В сім'ю об'єднавшись єдину,
Примножить великій 

державі
Маленька моя 

Батьківщина...

Дійсно, про людей, яких
об'єднало поетичне слово,
краще за Тетяну Зубкову не
скажеш: "Именно к таким
спешит весна. Только их цве4
тенье  круглый год".

Наскільки важливими є
такі зустрічі для боярчан?
Своїми думками з цього при4
воду ділиться заступник
директора з виховної роботи
Боярської ЗНЗ № 2 Людми4
ла Гурнак: "Мені, як депута4
ту міської ради, здається, що
саме відродження нашого
міста розпочинається з таких
маленьких наших свят. Я
думаю, що якщо в нашій
Боярці такі талановиті люди,
то наше місто відродиться і
розквітне."

Ангеліну Лахтадир радує
інше: "Це дуже важливо, що
назустріч поезії свої серця
відкрила молодь. Сучасність
навчила її скептично стави4
тись до вічних тем світової
літературної класики. А такі
вечори повертають її... ні, не
в минуле, а в той інший пара4
лельний світ, в якому живе і
віра, і надія, і любов..."

У залі звучить поезія Ліни
Костенко у виконанні Ніни
Знови. За вікном сутінки,
золотий диск повного місяця
і загадковий шум Боярського
лісу всього в декількох кро4
ках... І бездонність дівочих
очей на віддалі дихання, і
тайна сердець під романтич4
ним крилом поезії...  

Радислав Кокодзей

За вікном міцніють крила весни. А чи не здається вам, шановні чоловіки, що ми
давно не говорили про прекрасну половину людства? Тож давайте пригадаємо всі ті
слова кохання, які вже трохи призабулися від 8 Березня, але які життєдайним
теплом продовжують тихо бриніти в напоєному передзвоном крапель перших весня�
них дощів повітрі, сто крат примножені в своїй чарівній силі тайною поетичного
слова. Тим більше, що є серйозний привід...
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"ВЕСЕЛКИ НАД КИЇВЩИНОЮ": 
ХРОНОЛОГІЯ СВЯТА

8 квітня у приміщенні Киє4
во4Святошинської райдержад4
міністрації відбулася "старто4
ва" зустріч митців з творчою
інтелігенцією, культосвітніми
працівниками та представни4
ками райдержадміністрації та
районної ради.

По закінченні зустрічі всі
учасники на чолі з головою
обласної організації Націо4
нальної спілки письменників
України Анатолієм Іванови4
чем Гаєм та головою спілки
письменників Києво4Свято4
шинського району Надією
Володимирівною Кир'ян заві4
тали до міста Вишневого, де
зустрілися з учнівською
молоддю та, після урочистого
мітингу, поклали квіти до
пам'ятника Т.Г.Шевченка.

9 квітня мистецький 
"десант" у складі членів обла4
сної організації Спілки пись4
менників України та місце4
вих поетів вирушив у твор4
чий "рейд" населеними пунк4
тами Києво4Святошинського
району. 

В першій половині дня два
автобуси вирушили кожний
своїм маршрутом. Одна група
митців зустрілася зі школяра4
ми Софіївської Борщагівки,
Горенич, Білогородки, Шпи4
тьок, Бузової, Музич, а друга з
учнями Тарасівки, Крюків4
щини, Гатного, Новосілок,
Хотова, Лісників. Точка збору
після закінчення "вояжу" 4
Боярська ЗОШ № 5, Києво4
Святошинський райметодка4
бінет.

Після короткої екскурсії
"освітянським штабом" митці
вирушили до Боярського кра4
єзнавчого музею, де зустрілися
з молоддю та літературно4
мистецькою і культосвітньою
громадськістю міста. На
самих же членів обох творчих
бригад чекали цікава розпо4

відь про життя музею 4 справ4
жнього центру творчої грома4
ди Боярки 4 та поїздка до
музею Миколи Пимоненка в
Малютянці.

10 квітня, зранку, творчі
бригади гостювали у міських
школярів 4 Боярки та Вишне4
вого. Втім, цього дня поети та
письменники не лише читали
власні твори, а й мали можли4
вість оцінити талант юних.
Адже о 134ій годині на них
чекали "Зерня доброти" 4
зустріч в райдержадміністра4
ції з творчо обдарованими
дітьми району.

І ось 4 фінальний акорд VІІ
літературно4мистецького
свята "Веселки над Київщи4
ною". О 16.30 у приміщенні
Боярської класичної гімназії
відбувся заключний вечір з
участю письменників 4 уча4
сників свята, представників
керівництва Київської обла4
сної та Києво4Святошинської
районної державних адміні4
страцій, Києво4Святошинсь4
кої районної ради, Національ4
ної спілки письменників Укра4
їни, Українського фонду куль4
тури, майстрів аматорського
мистецтва та широкої гро4
мадськості Києво4Свято4
шинського району.

Зазначимо, що проведення
такої масштабної мистецької
акції стало можливим завдяки
спільних дій Управління куль4
тури і туризму Київської обла4
сної державної адміністрації,
Київської обласної організації
Національної спілки письмен4
ників України, Київського
обласного творчого об'єднання
"Культура" й Києво4Свято4
шинської районної державної
адміністрації щодо організації
свята за дієвої участі директо4
рів шкіл району та за активної
участі місцевих літераторів.

Радислав Кокодзей

З 8 по 11 квітня у містах та селах Києво�Свято�
шинського району проходило VІІ обласне літературно�
мистецьке свято "Веселки над Київщиною", приурочене
70�річчю від дня народження видатного поета і патріо�
та, Героя України, лауреата Національної премії ім.
Т.Г.Шевченка Василя Стуса.

Відбулися численні зустрічі письменників і поетів
Києва та Київщини з читачами міст та сіл нашого
району. Про перебіг подій розповідає наша газета..

З ВІРОЮ В СЕБЕ 0 
ДО ПЕРЕМОГИ!

В перші хвилини перебу4
вання у спортивній залі
Вишнівської ДЮСШ мені
здалося, що я потрапив до
мурашника. От тільки не
працьовиті комахи, а хлоп4
чаки4дзюдоїсти слугували
живою ілюстрацією броунів4
ського руху. А над головою
переливалися м'якими хви4
лями прапори двох держав 4
України та Білорусії.

Немов за помахом чарів4
ної палички, хаотичний рух
юних дзюдоїстів набув цілес4
прямованості і розпався на
окремі групи, над якими
виринули таблички з назва4
ми тих населених пунктів,
звідки прибули учасники
турніру. Чернігів, Ніжин,
Житомир, Коростишів, Чер4
каси, Чуднов, Буча, Обухів,
Фастів, Васильків, Вишне4
ве, Боярка 4 представники
України. На лівому фланзі 4
спортсмени з Білорусії. Зву4
чить команда, групи шику4
ються. Нетерплячі погляди
прикуті до численних почес4
них гостей, за якими  право
вітального слова. Серед них:
заступник голови Києво4
Святошинської райдержад4
міністрації Олександр
Лук'янчук, начальник відді4
лу освіти Києво4Свято4
шинської районної держав4
ної адміністрації Микола
Неруш та легенда українсь4
кого самбо, майстер спорту
міжнародного класу, чем4
піон Європи по дзюдо, пре4
зидент федерації самбо
України, генерал4лейтенант
Олександр Шуклін.

Турнір розпочався зі
спортивного параду учасни4
ків. Руки 4 на серце, очі 4 на
прапор. Звучить гімн Украї4
ни. І линуть прямо до сер4
дець слова: "Поважайте

один одного і в житті, і на
татамі. Але сьогодні нехай
переможе сильніший!"
Більш зосередженими та
рішучими стають погляди
учасників змагань, стихає за
їх шеренгами шепіт батьків,
які вболіватимуть за своїх
синів, і більш зосереджени4
ми стають погляди тренерів 4
керівників груп.

Підходжу до людини, яка
по праву почувається сьогод4
ні іменинником 4 до Заслу4
женого тренера України Вік4
тора Васильовича Мужчини.
Звідки ж з'явився цей турнір
на наших теренах, в кого
виникла ідея цього такого по
дорослому серйозного дитя4
чого чемпіонату? 

"Колись це був турнір...
Діда Мороза! З костюмами,
подарунками, з бутафор4
ськими накладними борода4
ми, але 4 справжньою
боротьбою, справжнім екза4
меном на професійну май4
стерність. Та разом з дітьми
ріс і турнір. Тому зараз я вже
не сумніваюся, що наступ4
ний ХV чемпіонат стане дій4
сно міжнародним, і ми поба4
чимо он там (рух рукою під
стелю) прапори Росії, Поль4
щі, Чехії й інших країн.
Адже рости 4 це так природно
і для дітей, і для спорту... На
сьогоднішній день через цей
вже традиційний турнір, від4
точуючи свою майстерність,
пройшло дуже багато відо4
мих спортсменів 4 майстрів
спорту, переможців пре4
стижних міжнародних зма4
гань, претендентів на участь
в олімпійських іграх тощо."

А на татамі 4 перші уча4
сники... Ви б лише бачили,
яким прагненням до перемо4
ги горіли очі цих хлопчаків
1987 4 2000 років народжен4

ня! Як мужньо стискали
вони зуби, отримуючи від
лікарів допомогу і як рішуче
шморгали носами, змахуючи
рукавом кімоно злі сльози
поразки... Ви б лише чули,
як підбадьорювали своїх
синів тата й мами, в сто крат
більше переживаючи за їхні
прорахунки! І як щиро раді4
ли за своїх вихованців трене4
ри, знаходячи втішні слова
для кожного, кому того дня
примхлива фортуна так і не
посміхнулася... Мабуть, саме
ця робота на результат "по
максимуму" з одного боку й
підтримка та вболівання
один за одного з іншого і є
найголовнішим в подібних
змаганнях. Адже саме в
таких умовах гартується
справжній чоловічий харак4
тер...

Що ж до друзів цього
юнацького турніру з бороть4
би дзюдо, то спонсорську під4
тримку ХІV всеукраїнському
турніру надали ТОВ "ТПП
Маверік", ТОВ "Автогруп",
піцерія "Беліссімо", "Вишне4
ве Юрконсалтінг", громадсь4
ка організація "Молодіжний
центр територія життя",
ТОВ "АСТАТ плюс". Вдячні
слова на адресу спонсорів
Віктор Мужчина закінчив
дещо несподівано: "Коли
доходить до серйозної справи
всі об'єднуються. Пригадай4
те хоча б давню українську
толоку. Наш турнір теж не
став винятком. На прохання
про допомогу відгукнулися
районна організація соціалі4
стичної партії України, 
"Наша Україна" і БЮТ. От
якби вони про це не забували
ще й під час баталій політич4
них."

Радислав Кокодзей

Свята бувають різні. Є свята пам'яті, відкриттів, знайомств. А є й інші: свята
перемог. Перемога над суперниками, обставинами,  випадковостями, а найголовніше
� перемога над самим собою! Тобто, над своїми сумнівами, нерішучістю, побоюван�
нями. Саме таке свято, учасниками якого були й наші боярчани, ХІV всеукраїнський
турнір з боротьби дзюдо серед юнаків,  відбулося 6 квітня в ДЮСШ м. Вишневого.

Втім, на мій погляд, статус Всеукраїнського майже... не відповідав дійсності!
Адже участь білоруських спортсменів автоматично перевела цей турнір у розряд
міжнародних.

Спорт



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

ПРОФЕСІЙНА
АВТОМИЙКА!

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"771"42"40 (Антон)

ОГОЛОШЕННЯ

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

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

УВАГА!

20 квітня 2008 року о 12.00 годині в приміщенні
Боярського будинку культури відбудеться сольний концерт 

Абрамович Майї.
Також виступатимуть учні Боярської Дитячої музичної

школи.
Вхід безкоштовний, запрошуємо всіх бажаючих.

Боярська Дитяча музична школа

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

15.04.2008 р. з 15.00 до

17.00 год. у Києво�Свято�

шинському РВ ГУ МВС

України в Київській області

(вул. Хрещатик, 88) буде

проводити особистий при�

йом громадян начальник

Головного управління МВС

України генерал�лейтенант

міліції Яловенко В.О.

Києво�Святошинський 

РВ ГУ МВС України 

в Київській області

Колектив Боярського  голов�

ного управління житлово�

комунального господарства

щиро вітає з Днем народжен�

ня начальника відділу кадрів

Лісову Ліну Олексіївну

та інженера з техніки безпе�

ки Фомічова Валеріана

Сергійовича.

Хай щастям і любов'ю

Лунає кожна мить,

Багатством і здоров'ям

Усе життя бурлить!

Адміністрація

ВІТАЄМО

Овчаренко Валентину

Петрівну з Днем народження!

Тобі, чарівній жінці, люди�

ні з великим добрим серцем,

зичимо міцного здоров'я,

сімейного добробуту.

Нехай твоя жіноча доля

стелиться рушником щастя й

любові, хліб та сіль завжди

будуть на столі у твоєму

гостинному домі. Нехай

радість і щастя, мир і злагода

щедро прикрашають твоє

життя.

З найкращими

побажаннями, 

рідні та

друзі

Щонеділі о 13.30 год. церква "НАДІЯ ЖИТТЯ"

запрошує на Богослужіння.

Наша адреса: 

м. Боярка, вул. Білогородська, 23�а (актова зала)

E�mail: hopeoflife@i.ua

ВВВВААААННННТТТТААААЖЖЖЖННННІІІІ    ППППЕЕЕЕРРРРЕЕЕЕВВВВЕЕЕЕЗЗЗЗЕЕЕЕННННННННЯЯЯЯ        ТТТТЕЕЕЕРРРРИИИИТТТТООООРРРРЇЇЇЇЄЄЄЄЮЮЮЮ    УУУУККККРРРРААААЇЇЇЇННННИИИИ
(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

Газета Боярської міської ради
Реєстраційне свідоцтво КІ № 971 

від 23.10.2006 р.
Головний редактор
Марина Смірнова

***
Верстка 

Михайла Бурмістенка
***

Адреса редакції: Україна, 08154,
Київська обл., 

м. Боярка,
вул. Молодіжна, 77, другий поверх.

Телефон редакції 476079.
E6mail: boyarka6inform@ukr.net

***
Відповідальність за достовірність

публікацій в газеті несуть автори та
рекламодавці

***
Передрук матеріалів без письмової

згоди редакції заборонено.
Газету надруковано в друкарні 

ТОВ “Поліпрінт”
на замовлення 

КП “ІА “Боярка-інформ”. 
***

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

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

розташований по вулиці 
вул. 40 років Жовтня, 

ННооввиийй  ссааллоонн  ««ВВееннеерраа++»»

ДДооввііддккии  ззаа  ттееллееффооннааммии::  
88  ––  009966  ––  445500  ––  9955  ––  9977;;  88  ––  009977  ––  117733  ––  3377  ––  1144..

ззззааааппппрррроооошшшшууууєєєє    ннннаааа    ррррооооббббооооттттуууу
––  ММааййссттрраа  ммааннііккююрруу;;
––  ККооссммееттооллооггаа;;
––  ММаассаажжииссттаа..
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