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ВВІІТТААЄЄММОО  ЗЗ  

ДДННЕЕММ  ННААРРООДДЖЖЕЕННННЯЯ!!

Боярська міська рада та вико�

навчий комітет щиро вітають

завідуючу Боярським будинком

культури Сєчкову Ірину Анатоліївну

з Днем народження!

Від усієї душі бажаємо Вам

здійснення усіх життєвих планів,

надій і мрій! Нехай кожен день

Вашого життя буде світлим і

сонячним, дарує радість творчого

натхнення, приємні несподіван�

ки і душевний комфорт!

Міський голова

Т. Г. Добрівський

13 квітня вперше в історії міста на Боярській трасі мотокросу відбулися

Всеукраїнські змагання з мотокросу. Точніше � відкритий особисто�

командний зональний Кубок України з мотокросу серед команд областей,

клубів та організацій ТСОУ 2008 р. в класах мотоциклів 50, 65, 85, до

500, 150 П.О. см3.

"Географія" представників читалася з номерів автомобілів, які

мокрою вервечкою витяглися вздовж асфальтної смуги ще далеко

на підході до траси мотокросу: Київська, Чернігівська, 

Полтавська, Кіровоградська, Одеська, Житомирська,

Сумська, Черкаська області... Тому що до самої мото�

траси дістатися могли хіба що гусеничні трактори.

Цей сюрприз приготував гонщикам щедрий нічний

дощ, який вирішив влаштувати сміливцям 

справжній екстрім. Та це зовсім не зупинило 

ту сотню сміливців, які прийняли виклик.
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Євген Ґудзь із Мадонною на пре�

зентації фільму "Бруд і мудрість"

на позаконкурсній програмі Бер�

лінського кінофестивалю в люто�

му 2008 року (фото: reuters/Fab�

rizio Bensch)

Американська співачка 49�

річна Мадонна кидає чоловіка �

режисера 39�річного Гая Річі.

Її новий обранець Євген Ґудзь

народився в Боярці під Києвом.

Прізвище його батьків було Ніко�

лаєви. Вони � українці, у родині

також були цигани, угорці, руму�

ни. Батько працював м'ясником.

Він  гарно грав на гітарі й виступав

із місцевою групою "Меридіан". 

Подробиці читайте у

наступному номері

СЕНСАЦІЯ!СЕНСАЦІЯ!
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Запрошені:

Апаратна нарада

Засідання виконкому

15 квітня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Боярсь�
кої міської ради. Головуючий,  мер міста  Т.Г. Добрівський,  рівно о
14:00 оголосив порядок денний.

Позачергово члени виконкому
вислухали найстарших і найпо)
важніших ) ветеранів.   Їх пред)
ставником у міськвиконкомі є
голова районної організації інвалі)
дів війни та ЗС  Борис Артемович
Грецький. Голова Боярського осе)
редку цієї організації Володимир
Андрійович Нуріщенко подякував
владі міста за підтримку та постій)
ну увагу до інвалідів і ветеранів
міста. "Тільки у минулому році
одержали 6 інвалідних візків,
постійно отримуємо фінансову під)
тримку, але на цьому зупинятись
не можна") сказав В.А. Нуріщен)
ко. Розглянули перелік заходів
щодо поліпшення соціального
захисту ветеранів  та інвалідів
війни. Обговорили реальні можли)
вості допомоги цій соціально неза)
хищеній верстві населення Бояр)
ки: створення соціальної аптеки,
утримання зубопротезного кабіне)
ту тощо. 

На засідання цього разу були
запрошені близько 20 представників
підприємств, що порушили правила
в частині укладання договорів про
надання послуг з вивезення твердих
побутових відходів.  Представники
12 суб'єктів підприємництва відгук)
нулись на запрошення виконкому.
Решта ) знехтували вимогою місце)
вої влади і не з'явились. Серед них:
по вул. Білогородська, 43 ) Боярська
філія "Райфайзенбанк "Аваль";
"Приват)Банк"; Ломбард "Пекто)

раль"; Магазин "Автозапчастини",
Зал гральних автоматів "Бонус", по
вул. Білогородська, 25 ) ТОВ "Гро)
мада", кафе "Піцерія".

Р.В. Гладкий ) перший заступник
міського голови, доповідав про робо)
ту робочої групи (за участі депута)
тів), яка перевіряла ринки, за
результатами якої виконавчий комі)
тет зобов'язав директора Києво)
Святошинського ринку Марисика
С.П. надати всі документи на право
користування землею і спорудами
на території ринку до 01.05.2005р.
А на пл. Перемоги буде організовано
тимчасову виїзну торгівлю.

Члени виконкому погодили тари)
фи ТОВ"ЖКП "Дніпрожитлосер)
віс"  на послуги з утримання будин)
ків і споруд та прибудинкових тери)
торій.

Ніхто не заперечував щодо при)
своєння почесного звання "Мати)ге)
роїня" В.І. Дворник, адже у неї
шестеро дітей. 

Одностайні були члени виконко)
му у тому, що мешканці так званої
"малосімейки" по вул. Маяковсько)
го, 2 та вул. Гоголя, 52, у яких ліфт
зупиняється між 2)3 поверхами, не
повинні сплачувати зайві кошти. 

Окрім основних питань, розгля)
дались інші. Серед них: питання
надання дозволів на розміщення
об'єктів торгівлі, побуту, вироб)
ництв; опікунські питання; про
матеріальну допомогу; архітектурні,
житлові питання тощо.

Так вважає директор Краєзнав)
чого музею Любов  Федорівна
Кравченко. Про це вона сказала
членам міськвиконкому на остан)
ньому засіданні. Музей є культур)
ним центром не тільки міста, а й
району. Створений у 1974 році на
базі літературно)меморіального
музею М. Островського і відкритий
до його 70) річчя. За часів перебу)
дови музей переходив "із рук в
руки". "З балансу Києво)Свято)
шинського обкому комсомолу  у 90)
ті роки заклад передали у Держав)
ну мережу музеїв України, потім )
на баланс управління культури
Київської ОДА. У 1995 році музеї
області передали на баланс райо)
нів" ) доповіла членам виконкому
Любов Федорівна.  І додала, що це
перший випадок за 20 останніх
років, коли міська влада уважна до
проблем музею. Відтак, запросила
усіх присутніх на засіданні ознай)
омитись з експозиціями, що відоб)
ражають історію нашого краю.

На початку 20 століття Боярка
була курортним містечком. Ще збе)
реглися різьблені будиночки, дачі
по вул. Хрещатик, де жили, відпо)
чивали й творили відомі усьому сві)
тові діячі культури і мистецтва.
Шолом)Алейхем зі своєю родиною
майже щоліта відпочивав на дачі в
Боярці. Тут він написав  "Тевье)мо)
лочник", "Дачна кабала", які увін)
чали Боярку під назвою Бойберик .
Одна з частин опери "Тарас Буль)

ба", написана М.В. Лисенком теж у
Боярці. Не дивно, що навколо
музею об'єднується інтелігенція
нашого міста. 

Збереження історичних пам'я)
ток, формування національної
культури наступних поколінь
потребує постійної фінансової під)
тримки. Нещодавно у музеї з'явив)
ся 110)річний цікавий рояль.
Колись він належав Заслуженому
художнику України Ю.П. Мохора.
Тепер його рідна сестра вирішила
подарувати місту 300 картин.
Натомість, виникла необхідність
добудови виставкової зали для
експозиції. Без допомоги міської
громади це неможливо. Окрім
цього, пам'ятники міста потребу)
ють реставрації. Частину коштів
для цих потреб виділено з райдерж)
адміністрації Києво)Святошинсько)
го району, але їх замало. 

Виконком прийняв конкретні
рішення щодо поліпшення освіт)
лення території музею, кронування
столітніх дубів, старої сосни, що
загрожує покрівлі споруди. 

На завершення міський голова
Т.Добрівський подякував директо)
ру Краєзнавчого музею Л. Ф. Крав)
ченко за плідну працю, за патріо)
тизм  і самовідданість. І пообіцяв
допомогти, виходячи із можливо)
стей бюджету міста.

На засіданні виконкому
побувала Наталя Ключник

НАВКОЛО МУЗЕЮ ОБ'ЄДНУЄТЬСЯ
ІНТЕЛІГЕНЦІЯ НАШОГО МІСТА

Кому доручення Зміст доручення
Термін

виконання
Гладкий Р.В.,

Тахтарбаєв А.К.

Шульга В.В.

Підготовка та проведення зустрічі з меш)

канцями, які проживають на території 

с/г технікуму

16.04.08

Тахтарбаєв А.К.

Благоустрій кладовищ. Призначення працівни)

ків ЖЕКу відповідальними за благоустрій пар)

ків, кладовищ. Підготувати лист)клопотання на

ОДА щодо ремонту дороги до с/г технікуму

26.04.08

Гладкий Р.В.

Провести нараду з власниками кафе щодо дот)

римання тиші у вечірній час, дотримання ЗУ

”Про боротьбу з тютюнопалінням”; заслухати

на засіданні виконкому підприємців, які не

уклали договори на вивезення сміття.

17.04.08

15.04.08

Гапоненко З.М.
Підготувати розпорядження з результатів

перевірки міської служби обрядових послуг
15.04.08

Шульга В.В.
Провести нараду з підготовки  святкування

Дня Перемоги
15.04.08

Всім працівникам
Надати звіти про проведену роботу стосовно

благоустрою міста
21.04.08

№
з/п.

Основні питання Доповідач

1. Про роботу Боярського краєзнавчого музею
Директор музею   

Л. Ф. Кравченко

2. Про підготовку відзначення Дня Перемоги у 2008 р.
Перший заступник міського

голови Р.В. Гладкий

3.
Про звільнення від сплати за користування ліфтом мешканців

2)го поверху будинків по вул. Маяковського,2 та вул.Гоголя,52

Перший заступник міського

голови Р.В. Гладкий

4.
Про погодження тарифів ТОВ "ЖКП " Дніпрожитлосервіс" на

послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

Перший заступник міського

голови Р.В. Гладкий

5. 
Про роботу комісій по контролю за повнотою справляння

ринкового збору на території ринків міста Боярки.

Перший заступник міського

голови Р.В. Гладкий

6. Про присвоєння В.І Дворник Почесного звання "Мати)героїня"
Заступник міського голови

В.В. Шульга

7. Про санітарну рубку дерев в м. Боярка
Заступник міського голови

А.К. Тахтарбаєв
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Депутатські комісії

Розгляд і формування
надходжень до бюджету і,
відповідно, розгляд пропо�
зицій виконкому, депутат�
ських комісій по фінансу�
ванню міського бюджету �
основні питання, якими
займаються члени  постій�
ної депутатської комісії з
питань фінансів, бюдже�
ту, соціально�економічно�
го розвитку, зовнішньо�
економічних зв'язків Бояр�
ської міської ради, яку очо�
лює Леонід Іванович Орел.
Перед початком засідання
депутатської комісії він
погодився  відповісти на
декілька  запитань.

� Леоніде Івановичу,
працюючи в  комісії, Ви
піклуєтесь про наповнення
бюджету. Охарактеризуйте,
будь�ласка, основні   джере�
ла надходжень.  

) І квартал завершився, ми
маємо 1 млн. 600 тис. переви)
конання надходжень до
бюджету. Минулорічний
бюджет перевиконали на
108%. В частині надходжень
ми отримали  21 млн. 958
тис.417 грн. Із них )  податки

з доходів фізичних осіб ) 15
млн. 930 тис. 509 грн.   Це
основне джерело  надхо)
джень. 2 млн. 327 тис.151
грн. надійшло  від суб'єктів
малого підприємництва в
частині сплати єдиного подат)
ку СПД, які зареєстровані й
працюють на території м.
Боярка. Могло б бути більше,
але, зважте на те, що 60 %
боярчан працюють в Києві і,
відповідно, податки сплачу)
ють там. Натомість, користу)
ються  комунальними послу)
гами, дорогами міста, в якому
проживають, тобто, Боярки.
Виходить так, що боярчани,
які працюють у Боярці,
"фінансують" усіх жителів
нашого міста.  

� Ваше бачення вирішен�
ня цієї проблеми ?

) Шлях один ) зміцнення і
розвиток економічного потен)
ціалу міста, створення нових
робочих місць. Чим їх більше,
тим більше надходжень. У
2006 р. надходження до
бюджету збільшилися вдвічі
за рахунок розширення
виробництва. Сподіваємось
на продовження відновлення
промислової зони заводу 

"Іскра" ( там зараз працює 17
підприємств). Найбільше ) 
"Вентс" ) розбудовується,
будуть додаткові робочі місця,
і, відповідно, збільшення над)
ходжень. Ще один резерв )
плата за оренду землі. У
минулому році ми збільшили
грошову оцінку землі. Надход)
ження  від цього податку зро)
сли майже в 3,5 рази і склали
1 млн. 794 тис.367 грн. У
Боярці є  800 гаражів, а за
оренду землі, що під ними,
люди не платять. Але ми від)
шуковуємо механізми зміни
цієї ситуації.

� Як зацікавити людей
працювати в Боярці? Чи є
інвестиційні проекти, і які?

) Проблема у відсутності
вільних земель. Є тільки ліс,
але там виробництво не роз)
містиш. Тому ми працюємо
над розширенням меж Бояр)
ки. Адже, місто межує з 
с. Тарасівка, Малютянка,
Забір'я, Бобриця, Білогород)
ка. Працюємо над погоджен)
ням розширення меж  міста з
територіальними громадами
цих сіл. Проблема в тому, що
всі  навколишні землі роз)
пайовані. В минулому році в
пошуках інвесторів віддавали
землю під забудову взамін за
виконані роботи. 34 сотки
землі "міняли" на 2 млн. грн.
Таким чином отримали від
інвесторів 4,5 млн. грн. і
трохи "залатали діри" у
бюджеті. Сьогоднішня аук)
ціонна політика вимагає
оформлення проектів земле)
відведення однаково, як на 1
сотку, так і на 1 га. Інвестору
можна пропонувати хоча б
10 га та оформляти належний
пакет документів. А де їх
взяти?   

� Які видатки найбільші?
) Найбільше коштів  ) 70%

від усього міського бюджету,
витрачаємо на фінансування
ДНЗ, адже вони, фактично,
знаходяться на утриманні
міського бюджету. Не меншо)
го клопоту завдає утримання
комунальної системи. В мину)
лому році чимало витратили
на котельні. Вишуковували
кошти, радились на бюджет)
ній комісії, вираховували,
через скільки років окуплять)
ся затрати на облаштування
автономних котелень в ДНЗ.

Прорахували, що через 2
роки гарячою водою і теплом
можна буде користуватись за
менші кошти. 

Комунальне господарство
має затратний механізм орга)
нізації роботи цих підпри)
ємств. Близько півмільйона
грн. виділяємо на утримання
ЖЕКів. ЖЕК обслуговує, в
основному, багатоповерхівки.
А як же приватний сектор? З
метою економії коштів
необхідно продовжити органі)
зацію ОСББ. Цього року роз)
глянемо питання про виділен)
ня коштів  на ремонт доріг у
приватному секторі. Для
цього плануємо закупити
власну техніку.

� Як розподіляються
видатки? Поясніть механізм.

) Бюджетна комісія скла)
дається з 5 осіб. Це спеціаліс)
ти, які добре володіють 
"мовою" цифр. Ми плідно
співпрацюємо з апаратом
виконкому. Вони надають
нам пропозиції, ми їх розгля)
даємо. Насамперед, основні
статті бюджету: забезпечення
ДНЗ, заробітна плата, що
постійно зростає, комунальні
витрати, а потім )  решта.
Прагнемо "вписатись" у ті
кошти, що маємо, і задоволь)
нити всі потреби.   Змогли
відремонтувати ДНЗ № 2 )

повністю замінили меблі,
обладнання. Тепер черга за
іншими, що будуть фінансу)
ватись цього року. Постійно
взаємодіємо з іншими комісія)
ми, розглядаємо фінансуван)
ня різних програм. Так, в
минулому році майже 2 млн.
грн. витратили на погашення
різниці  тарифів за комуналь)
ні послуги.  У цьому році дору)
чили ЖКГ відшукати способи
зниження собівартості послуг.
Адже ці кошти могли піти,
наприклад, на програми з
розвитку спорту, на які
необхідно 1,5 млн. грн., а
виділили лише 250 тис. грн.,
чи на інші суспільні потреби.

� Чи є проблеми із цільо�
вим використанням коштів? 

) Допікають тендерні заку)
півлі. Через це минулого року
ми не змогли вчасно заверши)
ти ремонт доріг до зими. Зат)
римку тендерного процесу
спричинило невикористання
майже 2,5 млн. грн. станом на
1 січня 2008 року. З дорогами
є ще одна проблема. Міський
бюджет не здатен самостійно
обслуговувати транспортні
магістралі, на які перетвори)
лись вул. Білогородська і вул.
Шевченка. Через транспортні
затори на Великій Кільцевій
дорозі більшість вантажного
транспорту прямує територі)
єю Боярки. Затрати на
ремонт 1м2 транспортної магі)
стралі сягають 200 грн. Від)
так, ремонт доріг на цих
вулицях з'їдає значну частину
коштів, які можна було б
направити на ремонт доріг
інших вулиць. А ці магіс)
тральні вулиці бажано було б
передати на обслуговування
області, району.

Розмову вела 
Наталя Ключник

Продовження на стор. 4

ВИТРАЧАТИ НАБАГАТО ЛЕГШЕ, 
НІЖ ЗАРОБЛЯТИ

Графіки прийому громадян

Право громадян на звернення до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування  гарантовано Конституцією
України та Законом України "Про звернення громадян". Особисте

право на звернення забезпечує громадянам можливість
відстоювати свої права і законні інтереси та відновлювати їх у
разі порушення.

Перша субота Загреба М.І. з 10.00 � 13.00    пр�т Перемоги, 126
Друга субота Лук'янчук О.С. з 10.00 � 13.00    пр�т Перемоги, 126
Третя субота Гніденко А.М. з 10.00 � 13.00    пр�т Перемоги, 126 
Четверта субота Громовий С.М. з 10.00 � 13.00     пр�т Перемоги, 126

ГРАФІК
особистого прийому громадян керівництвом Київської обласної державної

адміністрації ( м. Київ, площа Лесі України,1 каб. 36)

ГРАФІК
особистого прийому громадян керівництвом 

К�Святошинської районної державної адміністрації 

№
з/п 

Дні   тижня
Прізвище, ініціали

керівника, який
веде прийом

Посада керівника, який веде прийом
Година

прийому

1. Перший, третій понеділок щомісяця Кондрук В.П. Заступник голови облдержадміністрації 14.00)17.00

2. Перший, третій вівторок щомісяця Вакараш В.М. Перший заступник голови облдержадміністрації 10.00)13.00

3. Друга середа щомісяця Ульянченко В.І. Голова облдержадміністрації 10.00)13.00

4. Друга, четверта п'ятниця щомісяця Косенко А.П. Заступник голови)керівник апарату адміністрації 10.00)13.00

5. Третя, четверта середа щомісяця Максименко В.М. Заступник голови облдержадміністрації 14.00)17.00

6. Перший, третій четвер щомісяця Ковбасюк Ю.В. Заступник голови облдержадміністрації 14.00)17.00

7. Перша, третя п'ятниця щомісяця Єрема Р.М. Заступник голови облдержадміністрації 14.00)16.00

8. субота за окремим графіком 09.00)13.00

№

з/п
Дні   тижня

Прізвище, ініціали

керівника, який

веде прийом

Посада керівника,

який веде прийом

Година

прийому

1.
Перший, третій

понеділок щомісяця
Гніденко А. М.

Заступник голови

райдержадміністрації

10.00)

13.00

2.
Перший, третій

вівторок щомісяця
Громовий С. М.

Заступник голови

райдержадміністрації 

10.00)

13.00

3. середа щотижня Пашинський М. В.
Голова райдержадмі)

ністрації

14.00)

17.00

4.
Другий, четвертий

четвер щомісяця
Загреба М. І.

Перший заступник голо)

ви райдержадміністрації

14.00)

17.00

5.
Друга, четверта

п'ятниця щомісяця
Лук'янчук  О. С.

Заступник голови

райдержадміністрації

14.00)

17.00
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ГРАФІК
особистого прийому громадян посадовими особами Державної податкової інспекції у Києво�Святошинському районі

Богдан Валерій Сергійович )
начальник Державної подат)
кової інспекції у Києво)Свя)
тошинському районі ) кож)
ної першої середи місяця з
10 год. 00 хв. до 12 год. 00
хв. і третьої середи місяця з
16 год. 00 хв. до 18 год. 00
хв. (Виїзний прийом грома)
дян здійснюється під час
зустрічей з трудовими колек)
тивами згідно окремого гра)
фіка).

Онищук Ірина Вікторівна )
перший заступник началь)
ника ДПІ у Києво)Свято)
шинському районі ) кожного
другого понеділка місяця з
10 год.00 хв. до 12 год.00 хв.
і четвертого понеділка
місяця з 16 год.00 хв. до 18
год. 00 хв. 

Кузьмик Василь Михайлович )
перший заступник началь)

ника ДПІ у Києво)Свято)
шинському районі ) началь)
ник відділу податкової мілі)
ції ) кожного другого вівтор)
ка місяця з 10 год. 00 хв. до
12 год. 00 хв. і четвертого
вівторка місяця з 16 год. 00
хв. до 18 год. 00 хв.

Безбородько Ганна Антонівна )
заступник начальника ДПІ у
Києво)Святошинському
районі ) кожного першого
вівторка місяця з 10 год. 00
хв. до 12 год. 00 хв. і третьо)
го вівторка місяця з 16 год.
00 хв. до 18 год. 00 хв.

Осадча Людмила Іванівна )
заступник начальника ДПІ у
Києво)Святошинському
районі  ) кожної другої п'ят)
ниці місяця з 10 год. 00 хв.
до 12 год. 00 хв. і четвертої
п'ятниці місяця з 16 год. 00
хв. до 18 год. 00 хв.

Єрмакова Алла Миколаївна )
заступник начальника ДПІ у
Києво)Святошинському
районі  ) кожного першого
четверга місяця з 10 год. 00
хв. до 12 год. 00 хв. і четвер)
того четверга місяця з 16 год.
00 хв. до 18 год. 00 хв.

Костина Світлана Петрівна )
начальник управління опо)
даткування юридичних осіб )
кожної першої і третьої п'ят)
ниці місяця з 15 год. 00 хв.
до 17 год. 00 хв.

Дульська Анжела Броні�
славівна ) начальник упра)
вління оподаткування
фізичних осіб ) кожного
першого і третього понеділ)
ка місяця з 16 год. 00 хв. до
18 год. 00 хв.

Шеф Степан Степанович )
начальник управління ауди)

ту юридичних осіб ) кожного
другого і четвертого четвер)
га місяця з 16 год. 00 хв. до
18 год. 00 хв.

Ломака Григорій Олексійович )
начальник відділу масово)
роз'яснювальної роботи та
звернень громадян ) кожного
першого і третього понеділка
місяця з 09 год. 30 хв. до 11
год. 30 хв.

Василець Дмитро Олексан�
дрович ) начальник відділу
погашення прострочених
податкових зобов'язань )
кожної другої і четвертої
середи місяця з 15 год. 00 хв.
до 17 год. 00 хв.

Чабан Сергій Олександрович )
начальник відділу інформа)
тизації процесів оподатку)
вання ) кожної першої і
третьої п'ятниці місяця з 11

год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.
Євтушенко Світлана Дми�
трівна ) начальник відділу
реєстрації та обліку платни)
ків податків ) кожного друго)
го і четвертого четверга
місяця з 11 год. 00 хв. до 13
год. 00 хв.

Прийом громадян керів�
ництвом інспекції здійс�
нюється за попереднім
записом.

Записатися на особи�
стий прийом до посадових
осіб ДПІ у Києво�Свято�
шинському районі можна за
телефоном (298) 5�53�31. 

У ДПІ у Києво�Свято�
шинському районі діє гро�
мадська приймальня, яка
знаходиться за адресою:
м. Вишневе, вул. Свято�
шинська, 29, кімната 1.

У 1991 р. Боярку віднесли
до ІV зони радіаційного заб)
руднення. Понаднормова
кількість ізотопів цезію,
стронцію, плутонію перетво)
рила нашу з вами малу Бать)
ківщину в зону посиленого
радіоекологічного контролю.
29 300 боярчан з майже  36
000 жителів території отрима)
ли статус "потерпілих за нас)
лідками аварії на Чорно)
бильській АЕС". З тих пір усі
вони знаходяться під опікою і
захистом держави.

) За висновками фахівців
самими забрудненими  у
Боярці визнали вул. Білого)
родську, 50) років Жовтня,
Магістральну та Молодіжну.
Таким чином, утворилось
коло, до якого долучився
район ІV автобази. Адже саме
їхнім транспортом вивозилось
обладнання, будматеріали,
виїжджали на роботи ) прига)
дує Тетяна Володимирівна
Каченюк ) спеціаліст з питань
соціального захисту населен)
ня від наслідків аварії на
ЧАЕС. ) За 22 роки частина
іонів  "пішла у грунт", якісь
ізотопи  пройшли етапи роз)
паду. Вплив негативного сере)
довища мешканці м. Боярки
вже майже не відчувають.
Більшість звиклась зі своїм
статусом, використовує нада)
ні державою пільги. Найбіль)
ша з них ) звільнення від спла)
ти всіх податків і мита у тому
числі плати за землю.  Це
добре для громадян, але не
зовсім добре для міста, адже
надходження до міського
бюджету зменшуються, а

витрати на фінансування
дошкільних закладів необхід)
но збільшувати постійно.
Батьки за садочок не платять,
а Чорнобильський  фонд тіль)
ки частково компенсує утри)
мання дітей. Відтак, усі
витрати лягають на бюджет
міста. Це важко: з одного боку
не отримувати податки, а з
іншого, фінансувати посилене
харчування ДНЗ. 

Школярі, які мають статус
потерпілої дитини, до 18 років
харчуються теж безкоштовно.
На мій погляд, тут є неспра)
ведливість.  Багато дітей з
1989)го по 91)й рік наро)
дження проживають у Боярці
з батьками постійно. Діти, які

народились у  1987)1988
роках отримали відповідне
посвідчення, а разом із ним
право на  позачерговий вступ
до вузу, безкоштовний гурто)
житок, підвищену вдвічі сти)
пендію. А дитина, яка народи)
лась після 1 січня 1989 року в
тій самій родині, усього цього
не має.  Або ж уявіть собі
ситуацію: одна  дитина з роди)
ни безкоштовно отримує
посилене харчування у школі,
а інша, поруч, цього не має.
Батьки хотіли б оплатити, та
не можуть. 

Таку несправедливість
змінами до відповідного  зако)
ну необхідно усунути, як і

низку інших. Це питання не)
одноразово обговорювалось
на "круглих столах". У діючо)
му законі лише третина дієвих
пунктів. Тому хотілося б мати
таку редакцію закону, де б
залишились тільки ті поло)
ження, які б виконувались.

На сьогодні кількість вида)
них з 1993 року дитячих
посвідчень  сягає близько 11
тисяч. Більше 1 тис. дітей до
3) х років мають або повинні
мати його. Новонароджені
через 3 роки отримують ста)
тус "потерпілого", як і  ті заре)
єстровані школярі,  які приїз)
дять та навчаються в школах
міста. Щоправда,  через пев)

ний час. Але є ще й не зареєст)
ровані.  Виробити документи
для них можна тільки на під)
ставі рішення суду.

Стосовно дорослого насе)
лення. Редакція закону від
1992 року обмежила  кіль)
кість пільгової категорії.
Якщо  в первісному варіанті
закону достатньо було бути
прописаним або працювати у
Боярці, то з 1992 р. введено
нові вимоги: не менше   4
років навчання, роботи чи
проживання на забрудненій
території станом на 1 січня
1993 року. Усі ці моменти
необхідно уважно відслідко)
вувати й контролювати.

Відтак, роботи чимало.
Проте, якщо пригадати 1992)
й ) картина була дещо іншою.
8 інспекторів нашої служби
працювали з надзвичайним
навантаженням. Окрім нагля)
ду за екологічним станом
міста, визначенням  забрудне)
ності молока, картоплі, води
тоді ми ще й займались офор)
мленням відповідної докумен)
тації та обслуговуванням
населення. Людям необхідно
було роз'яснити їхні права. У
коридорах було темно від
людських черг. Наприкінці
робочого дня мешканці,  у від)
чаї, кидали документи на стіл
через голову інших, сподіваю)
чись швидше отримати
результат.  Зараз такого вже
немає. 

Щоправда, ми продовжує)
мо робити проби молока у
тих, хто тримає  корів, кіз.
Але сказати, що воно небез)
печне, немає підстав. Трохи
гірші показники у тих, хто
випасає худобу обабіч залізної
колії чи доріг. Вміст радіону)
клідів там більший. 

Про це повинні знати
люди. Адже здоров'я перш за
все. Відтак, окрім іншого зай)
маємось оздоровленням дітей і
батьків. Мати і дитина
можуть підлікуватись чи оздо)
ровитись безкоштовно у сана)
торіях чи пансіонатах. У Київ)
ській обласній лікарні, де
наші діти знаходяться на облі)
ку, пильно стежать за  їхнім
здоров'ям  і допомагають їм.
Відгуки батьків позитивні.

Наталя Ключник

До 22 річниці Чорнобиля

"... подолання наслідків Чорнобильської катастрофи � катастрофи
планетарного масштабу, збереження генофонду українського народу є
обов'язком держави"

Конституція України. 
Стаття 16

МАЙЖЕ 22 РОКИ ПО ТОМУ



15 квітня 2008 року в 
с. Капітанівка відбувся, іні)
ційований районною дер)
жавною адміністрацією,
"круглий стіл" на тему:
"Стратегії підвищення кон)
курентоспроможності Киє)
во)Святошинського району
Київської області".

Метою проведення цього
"круглого столу" є формуван)
ня світогляду представників
органів влади, наукових,
освітянських, партійних,
громадських організацій
району щодо необхідності
визначення ідеї конкурентос)
проможності в якості страте)
гічного напрямку формуван)
ня економічної та соціальної
політики в регіоні.

У вступному слові голова
райдержадміністрації Києво)
Святошинського району
Пашинський Микола
Васильович наголосив на
провідній ролі місцевих орга)
нів влади та органів місцево)
го самоврядування у форму)
ванні стратегії підвищення
конкурентоспроможності
району. Стосовно Києво)
Святошинського району
М.В. Пашинський зазначив,
що район вже перестав бути
сільськогосподарським, як
це було колись. Сьогодні
необхідно створити схему
інноваційно)інвестиційного
розвитку району, щоб май)
бутнє мешканців було прог)
нозованим і відповідало
високим стандартам якості
життя. Сьогодні не проблема
побудувати багато житла,
перетворивши Києво)Свято)

ш и н с ь к и й
район у спаль)
ний, а пробле)
ма як забезпе)
чити ці ново)
будови водою,
електроенергі)
єю, газом,
організувати
вивіз сміття,
передбачити
н а я в н і с т ь
під'їзних доріг.
Н е о б х і д н о
розрахувати розміщення
потрібної кількості об'єктів
соціальної сфери, побутового
обслуговування, закладів
безпеки життєдіяльності
громадян. З іншого боку,
загрозливою є тенденція
перетворення Києво)Свято)
шинського району у складсь)
ку територію чи у зону шкід)
ливого виробництва.

Тому, при розробленні
Програми підвищення кон)
курентоспроможності райо)
ну повинні бути враховані
інтереси всіх сторін: і терито)
ріальних громад, і бізнесу, і
держави. Розроблення таких
програм передбачено розпо)
рядженням Президента
України "Про деякі питання
забезпечення конкурентос)
проможності національної
економіки в процесі євро)
пейської та євроатлантичної
інтеграції".

Свої пропозиції по про)
грамі "круглого столу" висло)
вив директор Центру інве)
стиційно)інноваційних про)
грам Національного інститу)
ту стратегічних досліджень

Підвисоцький Валентин Ген)
ріхович.

Керівник депутатської
групи "Соціально)економіч)
них ініціатив Києво)Свято)
шинського району" Капустін
Анатолій Дмитрович відзна)
чив, що у Стратегічній про)
грамі розвитку району особ)
ливе значення надається
містам Боярка та Вишневе.
Зокрема, серед пріоритетних
завдань є спорудження шля)
хопроводу у м. Боярка через
залізничні колії і зниження
інтенсивності транспортних
потоків шляхом будівництва
нових об'їзних доріг.

Підводячи підсумки робо)
ти "круглого столу", голова
райдержадміністрації М. В.
Пашинський, враховуючи
думки всіх учасників цього
заходу, сказав про важли)
вість цієї теми, подальше її
обговорення і про нагальну
потребу її практичної реалі)
зації.

В.М. Ключник,
головний спеціаліст з

організації роботи ради

Події тижня
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На початку квітня 2008
р. заступник міського голови
В.В. Шульга провів нараду з
головами правлінь громадсь)
ких організацій м. Боярка.
Обговорювались пропозиції
щодо проведення заходів,
присвячених 22)й річниці з
дня катастрофи на Чорно)
бильській АЕС. ГО "Дзвони
Чорнобиля Києво)Свято)
шинського району" запропо)
нувала 26 квітня 2008 р.
провести виставку робіт
обдарованих інвалідів,
постраждалих від аварії на
ЧАЕС, та концерт)вшану)
вання ліквідаторів аварії.
Присутні пропозицію під)
тримали. Виконавчий комі)
тет міськради пообіцяв виді)
лити кошти на придбання
матеріалів для виготовлення
художніх робіт: глини, бісе)

ру та інших.
Києво)Святошинський

районний центр соціально)
психологічної реабілітації
постраждалого населення 
(К.А. Самійленко) люб'яз)
но погодився надати свої
приміщення для проведення
заходів.

Не забули і про відзнаки.
Подарунки для учасників
виставки надасть А.С. Тка)
ченко.

Організатори виставки
запрошують інвалідів,
постраждалих від аварії на
ЧАЕС, приєднуватись до
товариства майстрів, щоб
мати змогу не тільки поба)
чити художні вироби, а й
реалізувати свої творчі здіб)
ності.

Іван Цушко

ПІДГОТОВКА ДО 22 РІЧНИЦІ З
ДНЯ КАТАСТРОФИ НА ЧАЕС

МАЙБУТНЯ ДОЛЯ 
НАШОГО РАЙОНУ

Цю історію розповів С.А.
Орловський, депутат Бояр)
ської міської ради.  Він  на
власні очі бачив це. І головні
персонажі цієї історії ніяк не
очікували такого перебігу
подій.

Трапилось це у дні, прого)
лошені місячником з благоус)
трою, коли всі мешканці
прибирають біля своїх
будинків та дворів.

) Був ранок 2 квітня.
Йдучи на роботу по вул. 50)
річчя Жовтня, мою увагу
привернула картина, від
якої буквально "відібрало
мову": великий самоскид
розвантажує сміття біля
житлового будинку. Як Ви
розумієте, не зупинитись я
не міг. Підійшовши до водія
автівки, був "шокований" ще
більше. Розмовляти зі мною
відмовлялися і водій, і

власницю сміття. Аргументу)
вати свої дії вони не могли, і
не хотіли. Жіночка, мешкан)
ка будинку біля якого все це
відбувалося, саме поприби)
рала у своєму сарайчику та  й
вирішила, що дешевше буде
найняти авто і вивезти сміт)
тя собі ж під загорожу. Те й
зробила. Водій автомобіля
спочатку відмовлявся розмо)
вляти і надавати документи,
що засвідчують особу, але  не
надто довго. Виявляється,
автомобіль належить Києво)
Святошинському АТП
(Велика Кільцева, 6). Доку)
менти видані  на ім'я  Хар)
ченка Петра Миколайовича,
номерний знак 0655 КХП.
На моє прохання не викида)
ти сміття на вулиці, уваги не
звертали, і продовжували
робити свою справу. Дове)
лось викликати наряд мілі)

ції, який склав протокол про
адмінпорушення згідно зі ст.
152 Адмінкодексу. Та кінець
історії взагалі приголомшую)
чий. Висипавши сміття біля
двору, жіночка демонстра)
тивно підпалила звалище. І
ці палаючі гілки, пластмаса,
старі побутові прилади своїм
чадом буквально труїли сусі)
дів. Уявіть собі цілий самос)
кид сміття, що палає. Не
думаю, що бодай хтось із сусі)
дів жіночки  буде  вдячний їй
за таке прибирання. Адже всі
ми бажаємо дихати свіжим
повітрям, намагаємося тур)
буватися про свої легені. Та й
існують у нас в місті підпри)
ємства, які, за викликом,
приїжджають й забирають
сміття. І це коштує не наба)
гато більше, ніж заплатила
жіночка за свою "винахідли)
вість". А водій автівки тепер

буде вирішувати свої справи
в адміністративній комісії
Боярської міської ради.

І що можна сказати на все
це? Ми  неодноразово розпо)
відали і продовжуємо  розпо)
відати про перебіг подій під
час двомісячника з благоу)
строю. Складається вражен)
ня, що дехто  і чути не хоче
про "якийсь там благоу)

стрій". Тож, ми й надалі
будемо публікувати статті
такого характеру, що б ви,
вельмишановні наші читачі,
не повторювали помилки
інших. Навчимося поважати
один одного.     

Фотоматеріали надав 
С.А. Орловський, переповіла

Марина Смірнова

"ГАРЯЧИМИ" СЛІДАМИ
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Станом на 11 квітня 2008 р.
військово)обліковий стіл
Боярської міськради спільно
з дільничними інспекторами
Києво)Святошинського РВ
ГУ МВС України та співро)
бітниками громадського фор)
мування "Боярська варта"
виконали 8 рейдів з розшуку і
доправлення до Києво)Свято)
шинського райвійськкоміса)
ріату 17 призовників, котрі
ухиляються від  проходжен)
ня медичного обстеження
протягом призову "Весна )
2008".          

Серед таких:
Барицький  Андрій  Олек)

сандрович  )1990  р.н.,  Бєлов
Ілля  Андрійович  ) 1990  р.н.,
Кісільков Валентин Євгено)
вич )1990 р.н., Фенченко
Олексій Юрійович ) 1990)
р.н., Гермаш Роман Сергійо)
вич )1989 р.н., Криволап
Денис Сергійович )1989 р.н.,
Лахтадир Андрій Олександ)
рович )1990 р.н., Тушинсь)
кий Олександр Сергійович )
1989 р.н., Ковриженко Дмит)
ро Юрійович ) 1990 р.н.,
Адріанов Максим Олександ)
рович )1990 р.н., Кислашко
Олександр Ярославович )
1990 р.н., Купріянко Сергій
Іванович )1989 р.н.

Двічі розшукувався за
домашньою адресою (Білого)
родська, 23, кв.102) Кучеров
Олег Ігорович ) 1987 р.н.,
котрий 9 квітня ) 25 хвилин
ухилявся від пропозиції прої)
хати до призовної медкомісії,
(чим викликав великий
подив у пасажирів, які чека)

ли на зупинці маршрутного
таксі). Лише після виклику
начальником ВОС Сторожен)
ком А.Ф. оперативної групи
чергової частини райвідділу
міліції, що прибула за 3 хви)
лини після дзвінка,  сів до
автівки.

Одним із заходів є дове)
дення до підприємств та орга)
нізацій міста інформації про
проведення весняного призо)
ву. Першими надали інфор)
мацію відділи кадрів БМУ)33
та ВП НАУ "Боярська ДЛС".
Саме з лісодослідної станції
призовника Толстова Ігоря
Сергійовича ) 1987 року
народження,  за допомогою
керівників та заступника
військового комісара було
доправлено до  РВК, звідки
він просто утік. А от батько
Рижикова Андрія Борисови)
ча ) 1987 р.н., (працівник
цієї ж станції) відповів, що
..." нікуди він не поїде!."

На жаль, більшість
(близько 60 %) юнаків взага)
лі ігнорують чинне законо)
давство, а їхні рідні та близь)
кі схвалюють неадекватні
вчинки своїх чад або ж нада)
ють недостовірну інформа)
цію про місцезнаходження
призовника.

Серед таких призовників:
Погрібний Дмитро Влади)

славович ) 1988 р.н. (вул.Ко)
оперативна,4), Корнієнко
Сергій Валентинович ) 1986
р.н. (1)ша Піщана, 34),
Каращук Павло Григорович )
1988 р.н. (Білогородсь)
ка,134а к.29), Харченко

Дмитро Сергійович ) 1989
р.н. (Островського, 21 кв.2),
Кисельов Євген Ігорович )
1988 р.н. (Островського,
22). У приватному секторі
міста призовна комісія часто
натикається на замкнуті
подвір'я та гучний гавкіт дво)
рових собак. А господарі за
брамою своїх мурованих пар)
канів не завжди реагують на
звертання.

Вхідні двері багатоповер)
хівок, які до сходинкових
кліток обладнано домофона)
ми та замками з шифром,
працівникам виконавчої
влади та правоохоронних
органів вдається відчиняти з
допомогою двірників БМВУ
ЖКГ.

Така ситуація, наприк)
лад, в родинах призовників
Зозулі Романа Сергійовича )
1989 р.н., (вул.Полярна, 10
кв.12), Буланова Дмитра
Вікторовича )1990 р.н. (вул.
Ворошилова,26 кв.81), Лісо)
вого Юрія Олександровича )
1986 р.н. (вул.50)річчя
Жовтня, 10 кв.72).

Дуже часто "спілкування"
відбувається за зачиненими
дверима. Ось чому в актах,
які складаються комісією, є
такі записи: "Не відчинили",
Так було біля дверей сімей:
Родиненка Артема Григоро)
вича )1989 р.н. (вул.Гого)
ля,78 кв.7), Лешана Андрія
Дмитровича ) 1989 р.н.
(вул.Крилова,1).

Прикро констатувати, що
часто доводиться вислухову)
вати від батьків та рідних про
всілякі негаразди, вислухову)

вати на свою адресу прокльо)
ни і погрози. Буває, що 
"перед носом" двері зачиня)
ють з відповіддю: "Поїхав на
заробітки в Росію". Це сто)
совно таких громадян, як
Потапенко Іван Юрійович
( в у л . В о р о ш и л о в а , 2 3
кв.105), Коротков Микола
та Коротков Костянтин 
(вул. 1)а Піщана',31), Плак)
сицький Владислав Мико)
лайович ) 1986 р.н. (вул.Бі)
логородська,27 кв.61),
Бриндальський Богдан ) 1986
р.н. (вул.Ворошилова,23
кв.136), Бондар Олег Олек)
сійович ) 1986 р.н. (Гого)
ля,78 кв.84), Будник Дмитро
Андрійович ) 1986 р.н. (Бау)
мана,9), Смарчевський Ігор
Володимирович ) 1987 р.н.
(вул.Полярна,34).

Чимало юнаків, які пройш)
ли медкомісію в РВК і отри)

мали направлення на обсте)
ження, протягом тривалого
часу не надають  акти з вис)
новками лікарів БЦРЛ та
обласної лікарні. Працівники
ВОС постійно нагадують, що
відволікання зі здаванням
цих документів також є адмі)
ністративним порушенням.

На шпальтах газети
хочеться подякувати дільнич)
ному інспектору К)Свято)
шинського РВ ГУ МВС Украї)
ни в Київській області лейте)
нанту Губницькому С.І. та спів)
робітникам громадського фор)
мування "Боярська варта" за
чіткі, злагоджені дії, доправ)
ляючи порушників Закону
України "Про військовий
обов'язок і військову службу"
до райвійськкомісаріату.

А. Ф. Стороженко, 
начальник ВОС

Боярської міської ради

ВЕСНЯНИЙ ПРИЗОВ ЧИ ВІДЛОВ?

15 квітня в Боярці по вул.
Коцюбинського (від №35 до
№49)  було введено в експлуа)
тацію каналізаційну мережу. 

Як і годиться, поздоровити
мешканців вулиці та переріза)
ти традиційну стрічку приїха)
ли мер Боярки Т.Г. Добрів)
ський, директор КП "Боярка)
Водоканал"  В.Д. Клименко
та депутат Боярської міської

ради (мешканець цієї ж вули)
ці) С.А. Орловський. 

Ось що мені розповів Сер)
гій Анатолійович Орловський: 

) Питання прокладання
каналізаційної мережі наболі)
ле для всіх, хто проживає у
приватному секторі. Здебіль)
шого, будинки приватного
сектору не мають централізо)
ваної каналізації. А чекати,

поки в бюджеті міста знай)
дуться кошти для тієї чи іншої
вулиці, можна дуже довго.
Ось люди й збираються у
вуличні комітети, кооперати)
ви, де самі вирішують будь)які
питання. Ми скликали вулич)
ний комітет та обрали ініціа)
тивну групу у складі трьох
чоловік: А.Г Грінченка. С.Н
Будніка та голови кооперати)
ву А.Е Ткачука. Кооператив
отримав назву "Спільними
зусиллями". Відбулися збори
кооперативу, де бажання
зібратись коштами і розпоча)
ти будівництво каналізаційної
мережі виявили 14 осіб (буд.
№35 ) №49). Був складений і
підписаний офіційний прото)
кол за №1 від 19 листопада
2006 року.  Зібравши відпо)
відний пакет документів та
вже маючи технічні умови,
почалось саме будівництво.
На нашій вулиці проживає
сім'я людей похилого віку.
Звісно, з грошима у них скру)
та. Тому вирішено було зроби)

ти їм знижку. Ми зробили
добру справу для себе. Вся
робота проведена за наші
власні кошти. Міський голова
Т.Г.Добрівський обіцяв виді)
лити кошти для підтримки
наших починань. Розраховує)
мо на ці гроші, бо плануємо
прокласти асфальт по вулиці.

Директор КП "Боярка)Во)
доканал" В.Д. Клименко

запропонував замінити труби
водопостачання, враховуючи
їх зношеність. Поки вулиця не
заасфальтована, можливі ще
заміни, зокрема, труб водопо)
стачання.

Громадське самоврядуван)
ня у місті набирає обертів.

Марина Смірнова

І НА НАШІЙ ВУЛИЦІ БУДЕ СВЯТО
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На суботник, що відбувся 12 квітня у
дитячій обласній лікарні (вул. Хреща)
тик), завітали представники органів внут)
рішніх справ Київської області. "Закипі)
ла” робота. Кожен намагався виконати її
якнайкраще. Незалежно від високих
чинів та посад, разом працювали мілі)
цейські керівники та лікарі і медсестри.
Одні "мудрували" над озелененням тери)
торії лікарні, інші ) фарбували огорожу.
Начальник ГУ МВС України в Київській
області Яловенко Віталій Олексійович,
заступник начальника ГУ ) начальник
слідчого управління Чередніченко Мико)
ла Володимирович, начальник Києво)

Святошинського РВ
Хілюк Олександр
Борисович, міський
голова Добрівський
Тарас Григорович,
лікарі реанімаційного
відділення лікарні та
інші працівники тру)
дились пліч)о)пліч. В
той день було висад)
жено чимало саджан)
ців дерев. В парковій
частині лікарні, серед
вже існуючих зеле)
них насаджень, з'я)
вилось 40 молодень)
ких саджанців  (дуб,
береза, ялинки).

Посадили ще й 40 ягідних кущів. Двад)
цять вічнозелених туй вишикувались
вздовж фасаду лікарні. Цей суботній
день, проведений серед природи, на сві)
жому повітрі, за приємним заняттям,
сприяв доброму настрою, який не могла
зіпсувати легка втома, адже була зробле)
на велика справа. Дерева ростуть десяти)
літтями, і ще не одне покоління дітлахів
буде ховатися від літньої спеки під
могутніми кронами дерев, які були виса)
джені сильними, мужніми чоловіками. 

Фотоматеріали надав 
Богдан Павлович Тішечко

ДЕРЕВА, ВИСАДЖЕНІ МУЖНІМИ ЧОЛОВІКАМИ

10 квітня в редакції "БІ"
пролунав телефонний дзві)
нок. Той, хто телефонував,
не представився, а лише
повідомив, що з кімнати 
№ 42 гуртожитку по вул.
Молодіжна,12/2, виселяють
громадянина Курінного Ана)
толія Петровича. Та, про все
поступово. За коментарем я
звернулася до в.о. комен)
данта гуртожитку Корсак
Людмили Миколаївни.

) Анатолій Петрович
Курінний )  людина похилого
віку. Родини у нього немає.
Проживає у гуртожитку сам,
в кімнаті на четвертому
поверсі. Сам себе обійти він
не може. Поганий зір, та й
роки даються взнаки. Анато)
лій Петрович попросив, щоб
ми його переселили на пер)
ший поверх, оскільки  йому
важко сходити з четвертого
поверху. У нас  було вільне
місце в кімнаті на чотири
особи, на першому поверсі,
де зараз проживають два
юнаки. Ми запропонували
йому цей варіант. Курінний
зрадів, що буде не сам  в кім)
наті, і погодився. Кімната, в
якій проживав Анатолій
Петрович, перебуває в жах)
ливому стані (див. фото).
Жити в ній просто неможли)
во. В кімнаті треба зробити
ремонт. Думаю, одним лише
ремонтом не закінчиться,
треба робити саночищення.
Сусіди весь час скаржаться
на сморід. До речі, ми нео)

дноразово звертались у
соціальні служби з прохан)
ням оформити Курінного  до
будинку для людей похилого
віку, де за ним буде кому
наглядати. Але на це
потрібна його згода, а він  її
не дає. То яке ж це  примус)
ове виселення, якщо все
робиться за його проханням.

Але сталось так, що
Курінний А.П., мабуть,
передумав переїжджати, а
повідомити про це комен)
данта не вважав за потрібне.
Він одразу ж почав зверта)
тись у різні громадські прий)
мальні, до редакцій газет, а
на завершення )  до заступ)
ника міського голови Шуль)
ги Валерія Володимировича.
В.В. Шульга пообіцяв, що за
Анатолієм Петровичем буде
наглядати медичний праців)

ник. Іноді за ним наглядають
люди з молитовного дому,
приносять  харчі та одяг.

Я зателефонувала Кор)
сак Л.М. 17 квітня, майже
за тиждень від тих подій,
аби дізнатися, чим закінчи)
лася ця історія з виселен)
ням)переселенням. Вияв)
ляється, Анатолій Петрович
жалкує, що погодився на
переселення, і тому вирі)
шив, що повернутися до
своєї кімнати зможе лише з
допомогою громадськості.
Та він помилявся. В кімнаті
№ 42, яку займав Курінний
А.П.,  працівники санстанції
провели  дезинфекцію, і він
повернувся до свого помеш)
кання.  Сьогодні він знову
проживає на четвертому
поверсі. Ось і вся історія. 

Марина Смірнова

ІІССТТООРРІІЯЯ  ООДДННООГГОО  ВВИИССЕЕЛЛЕЕННННЯЯ……

По суті, це були звітні
збори, які засвідчили, що
минулого року організацією
була проведена величезна
робота щодо покращення
умов життя цієї категорії
жителів нашого міста. Про
що кожна зацікавлена особа
може дізнатися з газети това)
риства глухих "Наше
життя". Та й життя творче
надзвичайно важливе для
цих людей. Згадаймо,
наприклад, всесвітньо відо)
мий український театр мімі)
ки та жесту "Райдуга", в
репертуарі якого є як дитячі,
так і спектаклі для дорослих. 
(Щодо останнього, то є
задум провести його гастролі
в Боярці. От чи вдасться
його здійснити?..)

Та то, так би мовити,
"святковий" бік справи. Бо й
на сьогоднішній день проб)
лем ще залишається чимало.
Найголовнішою є те, що у
Боярської первинної немає
свого приміщення для спіл)
кування та проведення збо)
рів. В теплу пору року люди
збираються просто на вулиці,
а взимку ) зовсім біда...
Окрема розмова про жителів
сільської місцевості, які, з
огляду на віддаленість місця
проживання, майже на 80
відсотків "випадають" з
життя організації. А чого
варте лише зібрати докумен)
ти про втрату годувальника,
які дають підставу для отри)
мання хоча б якихось коштів,
збільшення пенсії тощо? Чи
проблема путівок на оздоров)
лення. Або влаштування на
роботу чи вступ до вищих
навчальних закладів, безо)
платне навчання в яких глу)
хим гарантовано державою.
Та чи легко знайти розумін)
ня? От і виходить, що навряд
чи ці та інші проблеми можна
вирішити самотужки...

Згідно програми райдер)
жадміністрації "Турбота" в
кожному райцентрі повинен
бути перекладач для глухих.
Та, незважаючи на постано)
ву, в жодному райцентрі
ставка для сурдоперекладача
не виділяється. Тому робота
в первичках проводиться на
суспільних засадах, тобто )
безоплатно.

Головна мета діяльності
організації ) виявляти поба)
жання, прохання, проблеми
глухих та широко інформу)
вати їх про життя суспільст)
ва. Вадим Геннадійович
наполегливо зазначив, щоб з
будь)якого питання люди з
вадами слуху зверталися
саме до організації. Адже
лише тут їм можуть надати
кваліфіковану допомогу у
вирішенні їхніх проблем, в
тому числі ) й юридичного
характеру. Крім того, "чим
частіше ми будемо виходити
на люди, тим ближче будемо
до них, досягаючи взаєморо)
зуміння".

У своєму виступі присут)
ній на зборах Боярський
міський голова Тарас Доб)
рівський зазначив, що "ми
нікому не відмовляємо в
допомозі. Особисто я, на
превеликий жаль, до цього
часу не знав, що в місті є
така організація. Тепер )
знаю. Тому ми готові допо)
могти вам по багатьом пози)
ціям. Зокрема ) щодо без)
коштовного транспортного
пересування в межах міста,
оформлення підписки на
газету, одноразової фінан)
сової допомоги тощо. Поря)
док вирішення цих та інших
питань будемо узгоджувати
при особистій зустрічі з
керівниками вашої органі)
зації..." 

Радислав Кокодзей

Боярська первинна організація є підрозділом Києво�
Святошинської територіальної організації Київського
товариства глухих, яке в 2007 році відзначило своє 90�
річчя. Головою Києво�Святошинської територіальної
організації є Вадим Геннадійович Яковлєв. Боярська
первинна організація об'єднує 36 чоловік та опікується
приблизно 18 дітьми шкільного віку з цією ж вадою.
Зокрема, членом організації є Заслужений майстер
спорту, багаторазова чемпіонка світу, нагороджена
орденом Княгині Ольги боярчанка Тетяна Якимчук.

ПОЧУТИ 
""ГГЛЛААСС  ВВООЛЛААЮЮЧЧИИХХ  ВВ  ППУУССТТЕЕЛЛІІ""
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Благоустрій міста

Вранці, 11 квітня, я прий)
шов у справах до Боярської
міської ради.  Біля паркану
височіла величезна купа
листя, а поодаль ) "всміхала)
ся перехожим" чистесенько
прибрана інша частина парку
(якраз напроти виконкому).
Як потім з'ясувалося, 10
квітня, увечері, після робочо)
го дня, Боярський регіональ)
ний пастор християнської
церкви "Спасіння" (м. Виш)
неве) Олена Іванівна Гонча)
ренко організувала зі своїми
прихожанами  прибирання,
приурочивши дійство до дня,
відомого у народі, як "чистий
четвер". 

Телефоном я зв'язався із
Оленою Іванівною і з'ясував,
що це далеко не перша їхня
благочинна акція. Щороку,
наприклад, прихожани хри)
стиянської церкви "Спасін)
ня" приводять до належного
стану клумбу (вул. Білого)

родська/Магістральна),
парк Перемоги. На Різдв'яні
свята спільно з ГО "Жіноча
громада" (А.М. Лахтадир)
дітям)сиротам розносили по
домівках подарунки, фрукто)
ві набори. Скоро почнуть
пекти пасхи і роздавати хво)
рим, які пасхальні свята про)
ведуть на лікарняних ліжках.
23 квітня хворі травматоло)
гічного та гінекологічного
відділень ЦРЛ почують моли)
тву за своє здоров'я і отрима)
ють пасхальний подарунок.

На моє запитання, наві)
що це Вам, Олена Іванівна
відповіла лаконічно словами
із Біблії: "Щоб люди бачили
Ваші добрі справи та просла)
вляли Отця нашого Небес)
ного".

7)9 квітня після навчання
учнівські волонтерські загони
боярських загальноосвітніх
шкіл № 2,4,5 прибирали
парк Перемоги.

11квітня трудову естафе)
ту з прибирання парку прий)
няли працівники апарату
виконавчого комітету. Замі)
нивши краватки і костюми
на робочий одяг, держслуж)
бовці взяли в руки граблі та
віники. Парк Перемоги ) це
чимала територія. І робота
знайдеться кожному ) від
заступників міського голови,

до технічного персоналу.
Боярчани, які прогулюва)

лися парком у вихідні, не
приховували свого подиву від
чистоти і порядку. От би
міській владі ще трохи  "під)
кинути" грошей на облашту)
вання паркану, доріжок,
дитячого майданчика…

Іван Цушко

ПАРК ПЕРЕМОГИ ГОТУЄТЬСЯ ДО СВЯТ

Ви любите свою оселю?
Так, так, саме Ви! Я звер)
таюсь не до абстрактного
читача, а саме до Вас!
Певно, Вам дуже приємно,
коли вдома все ґаразд, все
на своїх місцях, затишно і
красиво. Ствердно на моє
питання відповість кожен
господар. Такий вже у нас,
українців, менталітет: "мій
дім ) моя фортеця!", а далі
приписка дрібними літера)
ми: "Після мене, хоч
потоп!" І це на національну
ідентифікацію списувати не
хотілося б. Надто вже бага)
то у нас господарів, котрим
близькі лише власні інтере)
си, а не громади. Ви заува)
жите: "Що ж тут поганого?
Зараз всі так чинять."
Наведу простий приклад: у
оселі ремонт. Куди діти
сміття від будівництва
(арматуру, биті кахлі і
т.д.)? Чи не вивезти його
кудись на природу? В парк,
приміром! І не нарікайте,
якщо Ваша (повторюсь: не
сусідова, а саме Ваша)
дитина зажене собі цвях в
ніжку, граючись у парку! 

Приклад цей не дуже
красномовний чи витонче)
ний, з художньої точки
зору, проте він реальний.
Знаєте, коли вигрібаєш 
з)під стіни у парку цілі купи
битого скла та сміття від
будівництва, з уяви вири)
нають саме такі невеселі
картини. 

На щастя, в Боярці не
всі битви за самосвідомість

програні. Доказом цього
стало проведення в суботу,
12 квітня, прибирання
парку ім. Т.Г. Шевченка
групою активістів ЕкоКлу)
бу "Зелена хвиля " при
кафедрі екології Києво)Мо)

гилянської академії та
небайдужих боярчан. Захід
розпочався об одинадцятій
годині, але вже до цього
часу було помітно пожвав)
лення біля будівлі "Проме)
тею": підходили люди, і, що
вражало найбільше, вони
приходили з дітьми! Малеча
бігала по парку, що ставав
чимдалі чистішим, а трохи
старші допомагали батькам
збирати сміття. Один із учас)
ників прибирання, молодий
хлопець, запитав мене, що
ж об'єднує усіх цих людей.
А трохи згодом сам поділив)
ся своїми спостереженнями

і мав рацію: волонтерів в
минулу суботу об'єднувало
зовсім не обурення чи гнів
на тих, хто перетворив
парк на смітник, вони гур)
тувались далеко не за міс)
цем прописки чи просто від

надлишку вільного часу. Те,
що примусило їх взятись за
"брудну" роботу, не поба)
чиш одномиттєво, бо треба
подивитись в їхні очі. Там
було якесь особливе тепло і
доброта, атмосфера друж)
ньої підтримки... Та це була
"практика" прибирання в
парку. На її підготовку
пішов майже місяць "тео)
рії": пошук спонсорів, друк
і розповсюдження оголо)
шень, переговори з міською
радою та громадськими
організаціями... Але органі)
затори не опустили руки й
своїми силами зробили
місто трішечки кращим. До
речі, для тих, хто втрачає
надію, якщо щось не вихо)
дить з першого разу: нехай
буде вам відомо, що ініціа)
тором суботника виступила
дівчина, котра навчається
на першому курсі магістра)

тури, Анна Вільде. Вона
кожного дня ходить через
цей парк і їй набридло сміт)
тя на кожному кроці. Воно
не подобалось нікому з нас,
але всі думали приблизно
однаково: "Що я можу зро)
бити? Ну, хіба що папірець
донесу додому". Виявляєть)
ся, помилково думали.
Наше місто і наше майбутнє
залежить тільки від нас
самих! Звісно, Анні допо)
магали її друзі з ЕкоКлубу,
а також усі, хто був небай)
дужий, тому акція набула
досить значних масштабів.
І це не дивлячись на те, що
її бюджет складав всього
350 гривень! 

Є привід задуматися, чи
не так? Ніхто не розмахує
прапором з високих бари)
кад (сміття?) із закликами
негайно кинути все й виру)
шати на світову революцію,
котра б повалила царат
імперії бруду й повела б усіх
до світлого майбутнього
вже завтра. Ні. Просто
наступного разу, коли хтось
звернеться до Вас із
посмішкою і запитає: "А ви
вже бачили як прибрали?",
не спішіть цинічно гиркати
у відповідь: "А йдіть глянь)
те, що оооон там, як було
сміття, так і є! Нічого не
змінилось!", а бодай поду)
майте, що могли б зробити
Ви. Саме Ви, а не хто)не)
будь інший... 

Аліна Едель

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕНТАЛІТЕТ 
АБО БИТВА ЗА ЧИСТЕ МІСТО
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Культура

Українська нація завжди
славилася своїми мистецьки)
ми талантами, а особливо
музичним. Адже немає в світі
іншої такої співучої країни,
як наша Батьківщина. В кот)
рий раз це довів Києво)Свя)
тошинський  районний  кон)
курс вокально)інструмен)
тальних ансамблів, естра)
дного та  академічного співу,
який проходив за підтримки
Боярської міської ради 12
квітня 2008 року в Боярсько)
му будинку культури.

На конкурсі під пильним
оком компетентного жюрі в
складі Зарубян Н.Л. )
заступника директора облас)

ного народного Центру твор)
чості Міністерства культури і
туризму України, Подолянця
І.О. ) головного спеціаліста
по туризму Києво)Свято)
шинського району, Лящук
С.М. ) директора Києво)Свя)
тошинського будинку культу)
ри, Ординської Ю.О. )
начальника відділу культури
і туризму Києво)Свято)
шинського району та Горен)
ко Н.Ф. ) солістки Укркон)
церту, виступили кращі
вихованці  вокально)інстру)
ментальних студій  та колек)
тивів естрадного співу  райо)
ну. Виступи учасників оці)
нювалися за чотирма вікови)

ми категоріями ) від 6 років)
і до тих, кому за 20. В ролі
координатора конкурсу
виступила  Іванова Т.С. )
голова організаційної комісії
з проведення заходів Києво)
Святошинського району.

Боярський БК на конкурсі
представляли вихованці
естрадно)фольклорної студії )
ансамбль "Зоряночка"
(керівник ) В.В.Кучер, Т.Д.
Газдюк), вокально)інстру)
ментальні ансамблі  "Синко)
па" та "Саламандри". Пред)
ставники хору "Співають
ветерани" (керівник ) А.Я.
Бібік) також прийняли
участь у конкурсі, виконав)
ши сольно декілька номерів,
а дует Алла Бібік ) Антоніна
Нурищенко продемонстру)
вав  майстерність академіч)
ного співу.

Слід зазначити, що оці)
нюючи конкурсантів, жюрі
звертало увагу не лише на
вокальні здібності, але й на
артистичність, власний
імідж, хореографію, костю)
ми учасників. А оцінювати
було що: фантазія і талант
керівників колективів та
учасників конкурсу втілили)
ся у яскраве свято. Протягом
п'яти  годин глядачі мали
змогу ознайомитися з тала)

новитими дітьми та молоддю
будинків культури та клубів
району.

Приємно, що учасники
від Боярського БК вибороли
призові місця: ансамбль
"Зоряночка" та Бондар
Назар, який сольно виконав
пісню "Ухтимко" посіли ІІ
місце і були запрошені до
участі в гала)концерті пере)
можців конкурсів всіх жан)
рів Києво)Святошинського
району. Вокально)інстру)
ментальний ансамбль "Син)
копа" виборов І місце, дипло)
мантом  конкурсу став
вокально)інструментальний
ансамбль "Саламандри",

якому запропонували взяти
участь в обласному конкурсі
"Київщина молода" (м. Богу)
слав) після вдосконалення
майстерності та додаткового
прослуховування. А найстар)
ших учасників конкурсу від
Боярського БК жюрі відзна)
чило подякою.

Вхід на цей районний
захід був вільним і всі
бажаючі могли завітати
минулої суботи до БК та осо)
бисто оцінити таланти нашо)
го району.

Методист Боярського 
будинку культури 

Дарія Сєчкова

СПІВОЧЕ СВЯТО

Це свято справ)
жнього таланту,
яскравого й щирого,
відбулося 12 квітня
в гостинній залі
Києво)Святошинсь)
кої районної класич)
ної гімназії, просто
переповненій шану)
вальниками таланту
юної співачки.
Майже дві години
концертної програ)
ми пролетіли мов
одна мить ) чарівна
й неповторна. Бо
звучали зі сцени
знайомі й улюблені
всіма нами пісні,
линули на крилах
чарівного й сильного
Олиного голосу до сердець і,
знаходячи щирий відгук, квіт)
ли посмішками на вустах. Бо
просто зі сцени звучали слова
подяки на адресу батьків та
вчителів юної співачки, які
були не гостями, а повноправ)
ними господарями. Та все ж
таки найголовнішою була того
дня, звичайно ж, Оля...

Ми не будемо розповідати
про цей творчий вечір. Тому

що все це потрібно
було бачити й чути на
власні очі)вуха, і
якщо ви проґавили
цю нагоду, то ) виба)
чайте. В цій невелич)
кій статті ми спробує)
мо зазирнути "за кулі)
си" цього унікального
дійства. І допоможе нам це
зробити директор "Оберігу" )
Надія Скакодуб, яка люб'язно

погодилася відповісти
на мої запитання.

Професійна освіт)
лювальна та озвучу)
вальна апаратура, спе)
цефекти, відеозйомка )
чому все це дісталося
саме Олі? "Цього року

Оля Шандрик закінчує нав)
чання, ) з легким сумом в
голосі говорить пані Надія. )

Тому цього вечора ми вшано)
вували її як випускницю
закладу і талановиту людину,
яка багато працює над собою і
своїм професійним рівнем.
Саме це і є запорукою того, що
в свої 16 Оля має дуже вагомі
здобутки. Тому ми запросили

всіх)всіх зацікавле)
них людей, почи)
наючи з продюсерів
"Шансу" і закінчую)
чи представниками
районної та обласної
влади..."

Сценарій вечора
був написаний Олею
під керівництвом
пані Надії. А втілен)
ня задуму у життя
стало можливим зав)
дяки допомозі таких
небайдужих до долі
талановитої дівчини
людей, як депутат
райради Анатолій
Савчук, міський
голова Тарас Добрів)
ський, голова комі)
тету у захисті прав

споживачів Олександр
Борецький, сільський голова
Бобриці Владислав Данченко,

голова районної організації
партії "Реформи і порядок"
Володимир Прокопчук,
директор ДП "Києво)Свято)
шинське УЕГГ" Василь Віжа)
нов, начальник підприємства
"Укргазтехзв'язок" Станіслав
Карлаш. Саме вони виступи)
ли спонсорами цього незабут)
нього чарівного свята.  

То що ж є головним у твор)
чому шляху Олі Шандрик?
Мабуть, саме ті дві зірочки)
дороговкази, які своїм світлом
осяюють кожен день Олиного
життя, два життєвих принци)
пи, які не дають звернути на
манівці. Перший ) на сцені
через величезний Олин пор)
трет: "З любов'ю до вас!" А
слова другого життєвого кредо
прописані в пам'ятній грамо)
ті, якою була нагороджена
юна співачка: "За непохитну
віру в себе"... То ж нехай і
надалі щастить нашій Боярсь)
кій співочій зірочці, нехай іде
вона до сяючих вершин з
любов'ю і вірою, нехай радує
своїм талантом. Адже,
мабуть, саме це і називається
щастям...

Радислав Кокодзей

З ЛЮБОВ'Ю ДО ВАС!
Саме це життєве кредо було головним для всіх�всіх, хто долу�

чився до підготовки та проведення надзвичайного заходу � твор�
чого вечора вихованки зразкової студії естрадно�народного співу
"Перлина" (керівник � О.Нурищенко), володарки Гран�прі  та пер�
ших призових місць Міжнародних і Всеукраїнських музичних кон�

курсів та фестивалів, володарки Золотого диплому конкурсу
"Чарівна свічка", переможиці Всеукраїнського телевізійного кон�
курсу "Крок до зірок", фіналістки телепроекту "Шанс" та між�
народного конкурсу "Нова хвиля", володарки Гран�прі Міжнарод�
них музичних конкурсів в Македонії та Єгипті Олі Шандрик.
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Фізкультура і спорт

Змагання проходили в
двох вікових групах. Най)
менших тенісистів (7 ) 10
років) представляли аж 4
команди! Тому саме серед
них боротьба виявилася най)
запеклішою. Тим приємніше
назвати юних переможців,
які того дня здолали свою
першу спортивну вершину. В
напруженій боротьбі І місце
вибороли Максим Карлош та
Олексій Сандугей. "Срібло"
по праву дісталося Микиті
Ахромєєву та Івану Чернухі)
ну. А ІІІ місце порадувало
Артема Лубського)Бігунова,
Родіона Захарченка та Ігоря
Климчука.

Всі вони ) вихованці трене)
рів Сергія та Галини Михай)
ленків, які обладнали в при)
ватній школі "Сонечко)Еру)
дит" спортивну кімнату для
найменших жителів нашого
міста, де у цікавій формі від)
кривають своїм вихованцям
перші секрети спортивної
майстерності. Про успішність
цієї роботи яскраво свідчить
успіх "Боярських левенят" )
їхньої "зоряної" команди.

Мабуть, саме таке просто
шалене прагнення до перемо)
ги найменших учасників
задало тон всім змаганням.
Тому під час гри старших
школярів примножилося все:
і швидкість рухів та польоту
помаранчевої кульки над
тенісною сіткою, і рівень
майстерності володіння
ракеткою, і кількість цифр
рахунку, і шаленство вболі)
вальників. Та коли оголошу)
вали переможців, в залі не
було жодного похмурого
обличчя. Адже, як відомо,
найбільше задоволення при)
носить саме гра, змагання й
щира радість за своїх більш
вправних друзів.

Що ж до переможців)
старшокласників, то вередли)
ва фортуна просто змушена
була віддати чемпіонський
титул команді Києво)Свято)

шинської районної класичної
гімназії, яку очолює Відмін)
ник освіти України, вчитель)
методист Олексій Григорович
Верещака. Найкращі гравці
команди ) безумовний лідер
турніру одинадцятикласник
Олександр Подзега, а також
Владислав Лещенко, Миро)
слава Онищенко і запасний
гравець Анастасія Карагуца.
ІІ місце залишила за собою
команда тенісистів з Боярсь)
кої ЗОШ №3, а "бронза"
вирушила до історичної
частини міста ) Боярської
ЗОШ №1. Що ж до Боярсь)
кої ЗОШ №2, то їй довелося
задовольнитися ІV місцем,
що, по великому рахунку,
теж непогано. Вірно?

Надзвичайно важливим є
те, що це були не просто окре)
мі змагання, а традиційна
міні)спартакіада з тенісу, яка
з кожним роком відбувається
на більш високому рівні. Що,
в свою чергу, є яскравим свід)
ченням незаперечного факту:
не лише футболом живе і сла)
виться наше рідно місто.
Боярка має потужний спор)
тивний потенціал з найрізно)
манітніших видів, а тому пора
вже їй виходити на вищі орбі)
ти спортивного небосхилу...    

По закінченні змагань
переможці отримали з рук
головного судді змагань Льва
Михайловича Тарасяна
пам'ятні дипломи, а на додачу
) грошові премії (!) від Бояр)
ської міськради. Та найбіль)
ше раділи "Левенята", яким
від Голови оргкомітету зма)
гань Василя Станіславовича
Коновалова дістався ще й
смачнючий торт та велике
упакування соку. То ж для
них ця перша перемога дій)
сно виявилася солодкою)со)
лодкою!..

На призовий торт 
марно облизувався

Радислав Кокодзей

15 квітня Боярська ДЮСШ приймала найшановані�
ших спортсменів Боярки. Адже саме у вівторок тут
відбувся тенісний турнір на першість міста серед
учнівської молоді.

Що відчуваєте ви, шановні читачі, коли чуєте це коротке, немов сильний удар по
пружному боку шкіряного м'яча, слово � волейбол? Що постає перед вашими очима �
спогади про колишні перемоги чи очікування перемог майбутніх? Як би там не було,
але вам таки варто завітати на майданчик...

СОЛОДКА НАГОРОДА ДЛЯ
"БОЯРСЬКИХ ЛЕВЕНЯТ"

Тому що саме зараз про)
ходить Чемпіонат Києво)
Святошинського району з
волейболу серед дорослих,
ІV тур якого відбудеться у
неділю 20 квітня, о 10.00, в
Боярській ДЮСШ. Вражає
те, що з 10 команд)учасниць
5 саме наших, Боярських!
Тому й не дивно, що вперше
в історії району фінал чем)
піонату відбудеться саме в
нашому рідному місті. Не
сумніваємося, що всі коман)
ди)учасниці подарують
своїм вболівальникам багато
незабутніх миттєвостей. Та,
з огляду на запеклість
боротьби, будь)які прогнози
робити поки що рано. Тому
ця розповідь ) про волей)
больний чемпіонат, який
вже фінішував на Боярсь)
ких теренах.    

12 квітня відбувся фінал
Чемпіонату Києво)Свято)
шинського району з волей)
болу збірних команд шкіл
серед юнаків та дівчат. Пів)
фінальні ігри проводилися

одразу на трьох волейболь)
них полях ) Боярської
ДЮСШ, Глевахи та Гатно)
го. А фіналістів поділили
між собою два спортивні
центри нашого рідного
міста: юнаки боролися за
чемпіонські титули в Києво)
Святошинській районній
класичній гімназії, а дівчата
) в Боярській ДЮСШ.

Відповідно наводимо
перелік найкращих волейбо)
лістів нашого району. Серед
юнаків чемпіоном фіналу
стала команда Києво)Свято)
шинської районної класич)
ної гімназії (кращі гравці )
Юрій Совгира, Тарас
Ковальчук, Володимир
Задорожній, Олександр
Подзега). ІІ місце виборола
команда Горенської ЗОШ,
ІІІ ) Вишнівської ЗОШ №4,
ІV ) Шпитьківської ЗОШ.

У дівчат кращими волей)
болістками визнані учениці
Боярської ЗОШ №3. Лише
однією сходинкою на чем)
піонському п'єдесталі їм

поступилися, здобувши ІІ
місце, волейболістки з Виш)
нівської ЗОШ №3. ІІІ місце
посіли дівчата з Софіївської
Борщагівки, а ІV ) знову
залишилося за Шпитьків)
ською ЗОШ.   

Відповідаючи на мої
запитання, головний суддя
змагань і тренер команди)
чемпіона Олексій Верещака
зазначив, що змагання як
серед юнацьких, так і серед
команд дівчат проходять
чітко й організовано. "Ми
будемо виходити з пропози)
цією, щоб і надалі фінальні
змагання проходили саме в
Боярці", ) говорить Олексій
Григорович, і в його голосі
чується непохитна віра в те,
що найближчим часом
Боярка таки стане спортив)
ним центром нашого райо)
ну. Тому що для цього є всі
підстави.

За волейбольними 
баталіями спостерігав

Радислав Кокодзей

ВОЛЕЙБОЛЬНИЙ ЧЕМПІОНАТ ЗАКІНЧИВСЯ...
ПОЧИНАЄТЬСЯ ЧЕМПІОНАТ З ВОЛЕЙБОЛУ!

Боярский туристический
клуб "Искра" основан в
1968 году. Со дня основания
председательствует в нем
Мостипан Виктор Василье)
вич. На протяжении 11 лет
команда формировалась,
приходили и уходи люди, те,
кто остался и продолжают
заниматься спортом. С 2004
года они начали профессио)
нально заниматься  спортив)
ным туризмом.

2004 г. Участие в первом
экстриммарафоне им. Пали)
воды стало для нас настоя)
щим испытанием на вынос)
ливость, хотя мы тогда и
заняли 17 место из 20)ти
команд)участников.

В этом же году мы уже
довольно)таки сильной
командой выступили на
районных соревнованиях в
с.Жорновка, где  заняли 3)е
место в общем зачете.

2005 г. Ушли в лыжный
поход 1 кат. сложности в
Карпаты, где заработали по
первому спортивному разря)
ду. В этом же году выступаем
на зимнем экстриммарафо)
не,  и занимаем 5 место среди
23 команд.  

Летом  идем в поход 3
категории  сложности в Кар)
паты, протяженностью более
350 км.

2006 г. Зимний экстрим)

марафон стал настоящим
испытанием: по мокрому
снегу  на лыжах,  ночью ) с
элементами горной техники.

Трудный поход  5 кат.
сложности  прошел в Запад)
ных Саянах. Этот поход
признан лучшим в том году,
и все участники получили
звание  кандидатов в мастера
спорта по пешеходному
туризму.

В мае этого же года   я
повел свою первую группу
водным походом  3 кат. слож)
ности по Южному Бугу. Про)
тяженность трассы 160 км.

2007 г. В этом году было
множество походов разной
степени сложности во все
стороны света: Восток )
Алтай (горно)пеший поход 5

кат. сложности); Юг) Крым
(поход 1 кат. сложности в
составе всего 3 человек);
Север ) Кольский полу)
остров, лыжный поход;
Запад) путешествие по Аль)
пам (Германия).

В 2008 г. желание наб)
рать и тренировать младшее,
подрастающее поколение
пересилило занятость членов
клуба. В  январе была набра)
на группа детей возрастом от
9 до 15 лет  для занятия спор)
тивным туризмом.

Сегодня 15 детей трени)
руются и получают от этого
удовлетворение.

Д.Ю. Романченко, 
организатор детской секции

спортивного туризма

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ "ИСКРА" МОЛОДЕЕТ
Подається мовою оригіналу
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"Географія" представни)
ків читалася з номерів авто)
мобілів, які мокрою вервеч)
кою витяглися вздовж
асфальтної смуги ще далеко
на підході до траси
мотокросу: Київська, Черні)
гівська, Полтавська, Кірово)
градська, Одеська, Жито)
мирська, Сумська, Черкась)
ка області... Тому що до самої
мототраси дістатися могли
хіба що гусеничні трактори.
Цей сюрприз приготував гон)
щикам щедрий нічний дощ,
який вирішив влаштувати
сміливцям справжній
екстрім. Та це зовсім не зупи)
нило ту сотню сміливців, які
прийняли виклик.

Хвилююча мить відкрит)
тя змагань. На сцені ) добре
відомі в місті та районі люди
й почесні гості. Серед них )
голова Києво)Святошинської
районної ради Григорій
Косенко; радник міністра,
керівник об'єднаного секре)
таріату міжнародної асоці)
ації офіцерів спецпідрозділів
"Центр" Владислав Фоя;
директор районного кому)
нального підприємства ")
Спорт для всіх" Євген Чемес;
депутати Боярської міськра)
ди на чолі з міським головою
Тарасом Добрівським... Зву)
чать вітальні слова та щирі
побажання... Ще мить ) і
підхопив пронизливий вітер
мелодію державного гімну, й
стрімко шугонув вгору, до
важких і сірих дощових
хмар, прапор... 

Заревли двигуни, буксуну)
ли на старті, рвонули вперед.
Та особливо не розженешся.
Бо земля ) мов масло. Точні)
ше ) як сметана, в якій борса)
ються сталеві коні. Ви

лишень уявіть: розпашілі від
стрімкого лету мотоцикли влі)
тають в цю масну текучу
грязюку... Віяло брудної води
) навсібіч, холодний грязевий
ляпас ) в обличчя, колеса
мотоцикла працюють "в
режимі міксера"... Хто може
спрогнозувати подальшу
траєкторію руху мотоцикла,
який, втративши опору, збо)
жеволілим конем скажено
крутиться на місці, прагнучи
скинути зі своєї слизької від
масної грязюки спини госпо)
даря)гонщика і раптом, над)
садно хропучи двигуном і
плюючись навсібіч грязюкою,
виривається з цієї рідкої паст)
ки і, зачувши твердь земну під
колесами, мчить далі...

Звісно, після таких при)
родніх сюрпризів погода була
"не льотна". Для птахів... А
сталеві коні, пришпорені
нетерплячими вершниками,
зривалися з розкислого гре)
беня трампліну і летіли

вгору, прагнучи дістати кру)
тими рогами руля важкі сірі
хмари. А за мить плюхались
в розмелену грязюку траси і
знову починали свої шалені
вихиляси)викрутаси...

Дійсно, просто таки
екстремальними були ті зма)
гання. Тому навіть для ліка)
рів "швидкої" знайшлася

робота... Та були, звісно, і
переможці. От тільки спи)
сок їх настільки довгий, Всі
вони ) кияни: І місце вибо)
рола команда Національно)
го транспортного універси)
тету, ІІ ) команда "Дари
природи", ІІІ ) ДЮСТШ. Не
поступилися столичні спортс)
мени своїм гостям на трасі,
впевнено тримають в руках і
руль мотоцикла, і прапор
перемоги! От, боярчани, на
кого потрібно рівнятися...

Що ж до інших учасни)
ків, то хоча б три імені ми
просто не можемо не згада)
ти. По)перше, це ) наймо)
лодший учасник змагань: 
4)річний (!) Іван Баранцов
з Краматорська, який висту)
пав під номером 16 (ІV
місце в класі 50 куб.см.).
По)друге ) киянка Наталя
Зайченко ) єдина жінка
серед учасників змагань,

яка кинула виклик і приро)
ді, і чоловікам, і всім тим,
хто вважає, що мотокрос )
справа не жіноча... І, зви)
чайно ж, Ігор Любомирсь)
кий ) наш земляк)боярча)
нин, який виборов ІІ місце у
класі до 500  куб.см. "А".

Поки судді підписують
почесні грамоти, Сергій

Орловський, ніжно пестячи
золото кубків, дякує від імені
мотоклубу "Орли" тим, хто
надав допомогу в проведенні
змагань. Це ) рекла)
мна компанія 
"Devise pes Agency",
боярський бізнесмен
Андрій Арчаков,
приватний підпри)
ємець Руслан Украї)
нець... А закінчив
свій виступ Сергій
Анатолійович такими
словами: "Цього разу
серед вболівальників
було багато депутатів
міськради як тепе)
рішнього, так і попе)
редніх скликань...
Міський голова
Тарас Добрівський
знову пообіцяв юри)
дично закріпити ста)
тус цієї землі, на якій
прокладено трасу

мотоспорту... Вважаю це
добрим знаком, який свід)
чить про те, що цікавість до
цього виду спорту з боку
керівництва міста зростає.
Та це  не дивно. Адже рівень
мотоклубу з кожним разом
підвищується, і сьогодні ми
піднялися на ще один щабель
і своєї спортивної майстерно)
сті, і рівня проведення зма)
гань." 

Завдання закінчилися...
Звучить остання команда, і
прапори нашої держави та
Всеукраїнської федерації
мотоспорту поволі й неохоче
спускаються з вершечка
щогли... Під поривами
холодного вітру промоклий
до нитки одяг липне до тіла.
На обличчях ) розводи підси)
хаючої грязюки... А на поси)
нілих від холоду вустах...
щасливі посмішки! І мрійли)
ва блакить під стомленими
повіками, і стукіт сердець під
пластиковими обладунками,
вивірених в єдиному ритмі )
ритмі траси, яка стала жит)
тям. І повірте ) без цих мит)
тєвостей життя просто не
має сенсу...

Радислав Кокодзей 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЕКСТРІМ 
НА БОЯРСЬКІЙ ТРАСІ

13 квітня вперше в історії міста на Боярській трасі мотокросу
відбулися Всеукраїнські змагання з мотокросу. Точніше � відкритий
особисто�командний зональний Кубок України з мотокросу серед команд
областей, клубів та організацій ТСОУ 2008 р. в класах мотоциклів 50, 65,
85, до 500, 150 П.О. см3.



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: с. Тарасівка,
вул. Шевченка, 67 

(500 метрів від зал. переїзду)
Тел: 8�093�484�25�26

Школа для дівчаток "Леді"
запрошує на постійну роботу:
• водія шкільного автобуса

Тел.: 8(298) 40�853

ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ!
Зареєстровано Громадську Організацію "За справедливість".
Мета організації: захист соціальних інтересів жителів міста.
Голова ГО "За справедливість" Масна Марія Миколаївна.

Тел.: 3�57�49
Юридична адреса: м. Боярка, вул. Некрасова,3

ВІТАЄМО!
14 квітня � День державної автомобільної інспекції.
15 квітня 2008 р. відзначається 89�річниця служби карного розшуку МВС України.
За вагомий вклад у боротьбу зі злочинністю Боярський міський голова Т.Г. Добрівський відзначив
подякою наступних працівників карного розшуку Києво�Святошинського РВ ГУ МВС України в
Київській області: 
� заступника начальника сектора карного розшуку, капітана міліції Кафарова Сарвара Аділовича;
� заступника начальника сектора карного розшуку, капітана міліції Лисенка Юрія Олександровича;
� оперуповноваженого сектора карного розшуку, лейтенанта міліції Куцого Руслана Васильовича;
� оперуповноваженого сектора карного розшуку, лейтенанта міліції Лещенка Олексія Васильовича;
� оперуповноваженого сектора карного розшуку, лейтенанта міліції Луценко Олену Петрівну;
� оперуповноваженого сектора карного розшуку, лейтенанта міліції Пономаренка Андрія Олександровича.
Подяку від міського голови до Дня державної автомобільної інспекції отримав Клименко Віктор 
Григорович, начальник Києво�Святошинського управління ДАІ. 

Боярська міська рада, виконавчий комітет щиро вітають відзначених правоохоронців.

До відома жителів, які проживають у районі Боярського коледжу екології і природних ресурсів НАУ!
Укладання договорів на вивіз твердих побутових відходів з Києво�Святошинським виробничим

управлінням ЖКГ буде проводитись  щовівторка і щоп'ятниці у абонентському відділенні управлін�
ня або 19 квітня, 3 травня з 9�00 до 11�00 у приміщенні  коледжу, в кімнаті №3.

У п'ятницю, 25 квітня в приміщенні місцевого поштового відділення  будуть відкриватись особо�
ві рахунки згідно укладених договорів.

19 квітня усіх жителів району запрошуємо взяти участь у суботнику.
Києво�Святошинське виробниче управління ЖКГ

ОГОЛОШЕННЯ

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

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

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

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 47;079.
E;mail: boyarka;inform@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.

Вітання, оголошення, реклама

МІСЬКА ОПТИЧНА МЕРЕЖМІСЬКА ОПТИЧНА МЕРЕЖАА
"МАК"МАКСИМУМ�НЕТ"СИМУМ�НЕТ"

КРКРАЩИЙ ІНТЕРНЕТ ТАЩИЙ ІНТЕРНЕТ ТІЛЬКИ ІЛЬКИ 
З ОПТИКЗ 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

Препарати на основі
екологічно чистих,
рідкісних продуктів

бджільництва, які сприяють
омолодженню організму

Побічних явищ не викликає, протипоказань не має

Препарати запатентовані та нагороджені призами 
на міжнародних виставках

Тел.: 8-067-508-98-39 (Ігор)

Відновлюють, зміцнюють, стимулюють:
• імунну систему;
• серцево�судинну та нервову системи;
• кровотворні органи;
• шлунково�кишковий тракт;
• профілактика онко�захворювань

НОВЫЙ МАГАЗИН 

СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ!

Приглашаем Вас посетить магазин по адресу:

г. Боярка, железнодорожная станция "Тарасовка",

(возле ж/д перрона Киев;Фастов)

Режим работы: с 9.00 до 21.00
Тел.: 8-068-598-14-14

Друзі та співробітники ТДрузі та співробітники ТОВ "Максимум�Нет"ОВ "Максимум�Нет"
поздоровляють з весіллям Кпоздоровляють з весіллям Коломійчуків Сергія та Іннуоломійчуків Сергія та Інну

День єдиний у життіДень єдиний у житті

Лиш такий буває.Лиш такий буває.

Вас зі створенням сім'їВас зі створенням сім'ї

"Максимум" вітає."Максимум" вітає.

Дві обручки зоДві обручки золотілоті

Вас уВас удвох з'єднали;двох з'єднали;

Зичим, щоб печалі всі Зичим, щоб печалі всі 

Дім ваш обминали.Дім ваш обминали.

Завжди в злагоді живіть,Завжди в злагоді живіть,

ГГрошей наживайте,рошей наживайте,

ООдин одного любіть,дин одного любіть,

Хмарних днів не знайтеХмарних днів не знайте
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