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ВВІІТТААЄЄММОО  ЗЗ  

ДДННЕЕММ  ННААРРООДДЖЖЕЕННННЯЯ!!

Боярська міська рада та вико�

навчий комітет щиро вітають

депутатів міськради V скликання:

Остапченка Ігоря Олексійовича,

Кударенко Віру Миколаївну; заві�

дувачку відділом економіки та

підприємництва Балуєву Олену

Миколаївну; ювілярів Спілки

ветеранів м.Боярка Халаберду

Анастасію Никифорівну, Савчен�

ко Ганну Василівну, Працко Віру

Йосипівну; ювіляра міської орга�

нізації інвалідів війни та Зброй�

них Сил Побоченко Надію Дмит�

рівну з Днем народження. 

Нехай кожен день Вашого

життя буде світлим і сонячним,

дарує радість і душевний комфорт!

Бажаємо вам щастя й вдачі,

міцного здоров'я, здійснення усіх

мрій та бажань. Хай у Ваших

оселях завжди панують мир, зла�

года і добробут!

Міський голова

Т. Г. Добрівський

ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ!

Прийміть найщиріші вітання з Великим Днем

Світлого Христового Воскресіння!

Зі святом вас, шановні. Від усього серця бажа�

ємо вам благодаті, добробуту, окриленого настрою,

миру, злагоди та душевної величі. Нехай цей Вели�

кий День дарує всім вам щастя, здоров'я, любов та

непохитну віру в кращий завтрашній день!

ХХХХ РРРР ИИИИ СССС ТТТТОООО СССС     ВВВВ ОООО СССС КККК РРРР ЕЕЕЕ СССС !!!!
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Великдень

Воскресіння Христове є
найвеличнішим святом Цер�
кви Христової, і тому воно
відзначається особливою
урочистістю і святістю. І не
випадково! Воскресіння
Христове � це основа нашої
віри. Воно є найсильнішим
свідченням Божества Ісуса
Христа, істинності Його
вчення, спасенності Його
смерті та величі Його благо�
датних дарів.

У світі існувало та існує
багато релігій і філософських
вчень, але вони не можуть
довести правдивості свого
вчення і божественності
своїх релігій з тієї причини,
що не здатні подолати
смерть. Ісус Христос воісти�
ну воскрес, тому ми віруємо,
що Він є Бог живий, істин�
ний і всемогутній. Усі релігії
вірять у загробне життя, але
жодна з них не вірить у вос�
кресіння мертвих. Навіть іу�
дейська релігія затьмарила
старозавітнє вчення про вос�
кресіння.

Воскресіння Христове
дало нову направленість

життю людини.
Воно зробило земне
життя осмислен�
ним і цілеспрямо�
ваним. Попереду
не смерть, не заги�
бель, не знищення,
а інше � вічне
життя; причому
життя не тільки
душі. А й померло�
го тіла. Усе це � нез�
багненне для
людського розуму,
але воскресіння
мертвих тіл буде,

бо Христос воскрес і став
початком нашого загального
воскресіння.

Христос, будучи Богом,
страждав, але страждав доб�
ровільно, заради перемоги
над гріхом і заради нашого
спасіння. Коли Господь наш
висів на хресті, Його хулили і
злословили, говорячи: "…
якщо ти Син Божий, зійди з
хреста… інших спасав, а
Себе самого не можеш спа�
сти…" (див. Мф. 27, 40�42).
Його знеславлювали, але він
ніколи не лихословив. Нав�
паки, Він молився, кажучи:
"Отче, прости їм, бо не зна�
ють, що чинять" (Лк. 23,
34). В цьому була перемога
Ісуса Христа над гріхом. Він
у всьому виконував волю
Отця Небесного і переміг зло
добром.

Ісус Христос навчав, що
смирення не принижує люди�
ну, а підносить, і що гордість
ганьбить людину. Він сказав,
що чистота душі і тіла � най�
краща оздоба людини. У Своїй
Особі Ісус Христос явив нам
взірець довершеності і краси.

Християни, живучи
духовним життям, повинні
виховувати в собі правдиву
любов, яка не може бути хви�
линним спалахом, не повинна
бути любов'ю корисливою,
що шукає нагороди, а має
бути глибокою, постійною,
жертовною. Всі біди і триво�
ги, які існують в нашому сус�
пільстві, виникають через те,
що ми багато говоримо про
благо народу, багато обіцяє�
мо, та мало робимо. Серед нас
багато тих, які називають
себе людьми віруючими, але
ближніх не люблять, а
люблять себе і дбають про
своє збагачення. Вони
люблять не Україну, а себе в
Україні. Віра у воскреслого
Христа спонукає нас бути чес�
ними працівниками, а не
хабарниками чи користолюб�
цями. Треба постійно пам'я�
тати, що помираючи, надба�
ного з собою не візьмемо.
Нашим скарбом будуть тільки
добрі діла і правдива віра. Для
всіх нас Воскреслий Христос
є нашою силою та опорою
протягом усього життя.

Для нас, християн, тілес�
на смерть не страшна, бо
прийде час, коли всі померлі
воскреснуть. Для нас страш�
на духовна смерть, тому, що
після воскресіння може при�
ректи нас на вічні страждан�
ня. Тяжкість цих страждань
буде полягати у відсутності
спілкування з Богом � джере�
лом життя і любові. Воскре�
сіння Христове дає нам не
тільки надію, а й силу для
перемоги духовної смерті.

Пасха � свято братерства
всього людства. Цього дня

кожен християнин повинен
подивитися на людину як на
найбільший скарб, побачити
в ній свого брата і сестру,
порадіти з нею, як зі своїм
другом. Великодня радість
спонукає християн до взаєм�
них обіймів. Великоднє хри�
стосування � це момент, коли
християни мають почувати
себе справжніми братами.
Ми раді, що останнім часом
загорівся вогник любові між
Українською Православною
Церквою Київського
Патріархату та Українською
Православною Церквою
Московського Патріархату.
Це зміцнює нашу надію на
утворення Єдиної Помісної
Української Православної
Церкви. Цього року Київ�
ський Патріархат буде
святкувати 900�ліття
Михайлівського Золо�
товерхого монастиря,
а також 1020�ліття
хрещення Русі�Укра�
їни. Святкування
Русі�України буде
проводитися на дер�
жавному рівні. Спо�
діваємося, що Київ�
ська купіль хрещення
буде сприяти прими�
ренню православних і
стане кроком до утвер�
дження Єдиної Правосла�
вної Помісної Церкви.

Поздоровляю вас, преос�
вященні архіпастирі, все�
чесні отці, дорогі браття і
сестри, зі святом Воскресін�
ня Христового! Поздоровляю
з Пасхою Президента Украї�
ни Віктора Ющенка, Вер�
ховну Раду, Уряд, Збройні
Сили, християн усіх Церков і

весь український народ! Сер�
дечно вітаю з пасхальним
святом усіх українців в усіх
країнах світу, на всіх  конти�
нентах.

Нехай світло Воскресіння
Христового зберігає в наших
серцях радість життя, взаєм�
ну любов, братерство між
людьми і мир між народами.
А ми, сини і дочки Небесного
Отця, зміцнені перемогою
життя над смертю, добра над
злом, пробачимо один одно�
му провини; будучи натхнен�
ні Божественною любов’ю,
обіймемо один одного і про�
мовимо: 

ВОІСТИНУ ХРИСТОС
ВОСКРЕС!

ФІЛАРЕТ, 
Патріарх Київський 
і всієї Русі�України

ДОРОГІ БРАТТЯ І СЕСТРИ!
ХХРРИИССТТООСС  ВВООССККРРЕЕСС!!

Сесія міської ради

XXVIII СЕСІЯ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ V СКЛИКАННЯ ЗІБРАЛА МАЙЖЕ УСІХ ДЕПУТАТІВ

23 квітня у приміщенні
військового ліцею ім. І.Богу�
на відбулася чергова XXVIII
сесія Боярської міської ради
V скликання. Несприятливі
погодні умови того дня не
завадили 41 депутатові
виконати свій обов'язок.  На
початку зібрання міський
голова Т.Г. Добрівський кві�
тами та щирими словами
привітав 11 депутатів � іме�
нинників. Присутні підтри�
мали його гучними оплеска�
ми. Найбільше вітань   отри�
мала  Віра Миколаївна Куда�
ренко, адже вона народи�
лась саме цього дня.

А далі розпочали напру�
жену  роботу, адже у порядку
денному чимало питань і
кожне з них важливе ( див.
"Порядок денний").

Перший заступник місь�
кого голови Р.В. Гладкий з
першого питання порядку
денного доповів депутатам
стан  про стан справ з вико�
нання договорів співпраці по
соціально�економічному
розвитку міста у І кварталі
2008 року. В результаті жва�
вого обговорення  депутатів
Д.І. Паливоди, Н.В. Харчук,
О.Г. Скринника усі погоди�
лись, що угоди про співпрацю
мають укладатись на рівних
умовах, за їх виконанням має
бути чіткий контроль.

Чималу увагу приділили
питанню затвердження
"Положення про порядок
провадження торговельної
діяльності та надання послуг
в м. Боярка". Депутати вия�
вили одностайність в прий�

нятті рішення  щодо чіткої
регламентованої роботи кафе
з врахуванням їх розташу�
вання, освітлення тощо. (див
витяг "Положення про поря�
док провадження торговель�
ної діяльності та надання
послуг в м. Боярка") Не мали
заперечень й щодо встано�
влення режиму роботи залів
гральних автоматів м. Бояр�
ка (див. "Рішення").

Більшість питань, винесе�
них на засідання сесії, ретель�
но оговорювались комісією.
Відтак, знайшли свою  під�
тримку у прийнятті рішень
більшістю депутатів. Вони
стосувались  упорядкування
розміщення зовнішніх рекла�
моносіїв на території міста,
збільшення орендної плати за
оренду комунального майна,

внесення змін до бюджету,
що б дозволило перерозподі�
лити кошти і більш ефектив�
но їх використати.

Жваво обговорювались
питання, пов'язані з житло�
во�комунальною сферою.
Заступник міського голови
А.К Тахтарбаєв аргументу�
вав нагальну потребу прове�
дення ремонтних робіт на
об'єктах житлового фонду та
інженерних мереж, термін
експлуатації яких перевищує
20�40 років, непридатних
для експлуатації або ж таких,
що знаходяться у критичному
(аварійному) стані каналіза�
ційних, водо�, тепло� та енер�
гомереж, що забезпечують
житловий фонд міста (амор�
тизаційний термін викори�
стання яких повністю вичер�

пано). Голова профільної
депутатської комісії М.Г.
Лезнік  висловлював спільну
думку членів  профільної
депутатської комісії стосовно
більшості питань галузевого
напряму. Депутати  Н.Ф.
Харчук та С.С. Адаменко під�
няли питання освітлення
вулиці у районі 5�ї школи та
вул. Полярної. Вони будуть
вирішуватись у межах "Про�
грами розвитку зовнішнього
освітлення м. Боярка на
2008�2010 р.р.".

Гостро обговорювались
питання збереження куль�
турної спадщини міста. Дис�
кусія розгорнулась навколо
визнання незаконності дій
щодо знесення пам'ятного
знаку у Городищі. Про них
говорив заступник міського
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ПОЛОЖЕННЯ

про звання "Почесний житель міста Боярка" (витяг)

II. Порядок присвоєння звання 

"Почесний житель міста Боярка".

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок провадження торговельної діяльності та надання послуг в м. Боярка (витяг)

Звання "Почесний житель
міста Боярка" присвоюється
громадянам України, інозем�
ним громадянам та особам
без громадянства за значний
особистий внесок у розвиток
економіки, науки, освіти,
культури, мистецтва, охоро�
ни здоров'я, фізичної культу�
ри та спорту, бізнесу, благо�
дійної, гуманістичної та гро�
мадської діяльності, зміцнен�
ня авторитету м. Боярка як
на місцевому, так і на загаль�
нодержавному рівнях.

2.1. Звання "Почесний
житель міста Боярка" присво�
юється рішенням Боярської
міської ради не більше ніж
двом особам та приурочується
щорічно до Дня міста .

2.2. Подання про при�
своєння звання "Почесний
житель міста Боярка" вно�
ситься за ініціативою вико�
навчого комітету, трудових
колективів підприємств,
установ та організацій неза�
лежно від їх форми власно�
сті та підпорядкування, полі�
тичних партій, громадських
організацій не пізніше ніж
до 30 червня поточного року.

2.3. Самовисування на
звання "Почесний житель
міста Боярка" не розгляда�
ються.

2.4. У поданні про при�
своєння звання "Почесний
житель міста Боярка" під�
писаному керівником, вка�
зуються:
� відомості про конкретні
значні заслуги у сферах
діяльності, зазначених у
п.2.1. цього Положення, під�
тверджені документально;

� обґрунтування особистого
внеску кандидата у розвиток
м. Боярка;
� вичерпні біографічні дані
про кандидата.

Подання про нагород�
ження без надання зазначе�
них документів не розгляда�
ються.

2.5. Подання про при�
своєння звання вноситься
до виконавчого комітету
Боярської міської ради,
який готує матеріали про
присвоєння звання до роз�
гляду на сесії міської ради.

2.6. Кандидатури, за
яких не проголосували біль�
шість депутатів від загаль�
ного складу ради, можуть
бути повторно винесені на
розгляд наступної сесії.

2.7. Особам, яким при�
своєно звання "Почесний
житель міста Боярка", вру�
чають нагрудний знак вста�
новленого зразка, диплом та
грошову винагороду від
Боярської міської ради.

2.8. Диплом, нагрудний
знак "Почесний житель
міста Боярка" та грошова
винагорода у розмірі 3 000
(три тисячі) грн. вручають�
ся Боярським міським
головою або за його дору�
ченням, секретарем Бояр�
ської міської ради. Вручен�
ня проходить в урочис�
тостях.

2.9. Жителі, яким при�
своєно звання "Почесний
житель міста Боярка" зано�
сяться до книги "Почесні
жителі міста Боярка" та їхні
фото вивішуються на місь�
кій дошці Пошани.

2. Порядок провадження торговельної
діяльності

2.3. Для здійснення оптової торгівлі загаль�
на площа об'єкта повинна складати не менше
200 м2.

3. Порядок провадження діяльності з
надання послуг та проведення азартних ігор

1.1. Надання послуг залежно від специфі�
ки може здійснюватися в окремих приміщен�
нях або будівлях, павільйонах, та в інших при�
міщеннях, спеціально обладнаних згідно
вимог чинного законодавства не менше 
3.0 кв. м. на один автомат.

1.2. Діяльність з організації та проведення
азартних ігор здійснюється за наявності ліцен�
зії і правила роботи залу (погодженої з міськ�
виконкомом) в нежитлових приміщеннях або
відокремлених павільйонах, розміщених на
відстані 150 м. від закладів освіти.

5. Обов'язки суб'єктів господарювання

5.2. Забороняється без дозволу міськви�
конкому: самовільно виносити столи та стійки
на вулицю за межі кафе, барів та магазинів і
приготування їжі на відкритому повітрі з
використанням відкритого вогню.

голови В.В. Шульга. 
З метою заохочення і сти�

мулювання жителів, праців�
ників підприємств, установ
та організацій, об'єднань
громадян, посадових осіб
органів місцевого самовря�
дування та за визначні
заслуги у розвитку економі�
ки і соціальної сфери 
м. Боярка  на розгляд сесії
винесено Положення � "Почес�
ний житель міста Боярка" 
(див витяг). Його підтрима�
ли депутати.

Не оминули "дорожні про�
блеми". Зокрема, було запро�
поновано встано�
вити обмеження
руху вантажного
транзитного транс�
порту в м. Боярка.
Депутати виріши�
ли, що з 6:00 до
22:00 по місту
необхідно встано�
вити заборону руху
транспорту ванта�
жоємністю понад
4,5 тонн.

Після перерви розглядали
земельні питання. Рішення
профільної комісії озвучувала
її голова В.В. Кривенко. Депу�
тати голосуванням висловлю�
вали свою думку стосовно
кожного питання. Частина з
них знайшла підтримку, інші �
ні. На жаль, проект рішення
щодо виділення земельної
ділянки для будівництва дитя�
чого садочка у "старій" частині
м. Боярка депутати не підтри�
мали, як і ряд інших питань.

За розвитком подій 
на сесії слідкувала
Наталя Ключник

Порядок денний
засідання чергової ХХVIII сесії  Боярської міської ради V скликання

Міський  голова           Т.Г.ДОБРІВСЬКИЙ

№з/п Зміст питання Доповідач

1.
Інформація про виконання договорів співпраці по соціально�економічному

розвитку міста у І кварталі 2008 року

перший заступник міського

голови Гладкий Р.В.

2.
Про затвердження міської цільової програми 

"Екологічного відродження міста Боярка".

перший заступник міського

голови Гладкий Р.В.

3.
Про затвердження Положення про порядок провадження торговельної

діяльності та надання послуг в м. Боярка

перший заступник міського

голови Гладкий Р.В.

4.
Про внесення змін до рішення 13/517 від 27.03.2007р. " 

Про впорядкування розміщення зовнішніх рекламоносіїв на території міста"

перший заступник міського

голови Гладкий Р.В.

5.

Про внесення змін до рішення №08/345 від 30.11. 2006 " Про затвердження

положення про порядок передачі в оренду нежитлових приміщень

комунальної власності та методики розрахунку і порядку використання плати

за оренду комунального майна територіальної громади м. Боярка"

перший заступник міського

голови Гладкий Р.В.

6.
Про внесення змін до рішення ХХVІ сесії Боярської міської ради 

V скликання №26/1136 від 15 лютого 2008 року

перший заступник міського

голови Гладкий Р.В.

7. Про передачу основних засобів на баланс КП Боярського ГВУЖКГ та ДНЗ №3.
перший заступник міського

голови Гладкий Р.В.

8.
Про затвердження "Програми розвитку каналізаційних мереж 

м.Боярка на 2008�2011 роки".

заступник міського голови

Тахтарбаєв А.К.

9.
Про затвердження "Програми розвитку зовнішнього освітлення 

м.Боярка на 2008�2010 роки".

заступник міського голови

Тахтарбаєв А.К.

10.
Про затвердження "Програми реконструкції застарілого житлового фонду

м.Боярка на 2008�2015 роки".

заступник міського голови

Тахтарбаєв А.К.

11.
Про припинення діяльності юридичної особи � комунального підприємства

"КОМУНСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 32549580).

заступник міського голови

Тахтарбаєв А.К.

12. Про призначення директора КП "Інформаційне агентство "Боярка�інформ".
заступник міського голови

Шульга В.В.

13.
Про затвердження  нової редакції Статуту Боярського міського виробничого

управління житлово�комунального господарства.

заступник міського голови

Тахтарбаєв А.К.

14.
Про списання з балансу основних засобів Боярського 

МВУЖКГ Боярської міської ради.

заступник міського голови

Тахтарбаєв А.К.

15.

Про внесення змін до рішення №08/352 від 30листопада 2006 р. щодо

складу комісії по передачі бойлерних з балансу Боярського міського

виробничого управління житлово�комунального господарства та 

Києво�Святошинського КПТМ на баланс КП "Боярка�Водоканал".

заступник міського голови

Тахтарбаєв А.К.

16.

Про прийом на баланс Боярської територіальної громади закінченого

будівництва двох артезіанських свердловин та передачі їх на баланс 

КП "Боярка � Водоканал".

заступник міського голови

Тахтарбаєв А.К.

17.
Про прийняття на баланс Боярської міської ради закінчену будівництвом

реконструкцію КНС � 7 та безкоштовну передачу її на баланс КП "Боярка � Водоканал".

заступник міського голови

Тахтарбаєв А.К.

18.
Про передачу свердловини з балансу Боярського міського виробничого управління

житлово�комунального господарства на баланс КП "Боярка�Водоканал".

заступник міського голови

Тахтарбаєв А.К

19.

Про прийняття на баланс Боярської міської ради закінчених будівництвом

розподільчих газопроводів та споруд на них, та безкоштовно передати з

балансу Боярської міської ради на баланс ВАТ "Київоблгаз" з метою

здійснення експлуатації.

заступник міського голови

Тахтарбаєв А.К.

20.
Про внесення змін до рішення № 13/732 від 27 березня 2007 р. щодо зняття з балансу

основної діяльності Боярського ГВУЖКГ Боярської міської ради приватизоване житло.

заступник міського голови

Тахтарбаєв А.К.

21. Про обмеження руху транзитного вантажного транспорту в м. Боярка.
заступник міського голови

Шульга В.В.

22. Про затвердження Положення "Почесний житель міста Боярка".
заступник міського голови

Шульга В.В.

23.
Про затвердження Правил надання послуг з перевезення пасажирів та

їхнього багажу таксі в м. Боярка.

заступник міського голови

Шульга В.В.

24. Земельні питання.
спеціаліст з земельних

питань Сосонович М.В.

25. Різне.

Продовження на стор. 4
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Про встановлення режиму роботи залів 
гральних автоматів  м. Боярка

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЄВО�СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 15.04.2008 року

Керуючись ч. 4 п. б) ст. 30  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до  Правил благоустрою на території м. Боярка, 
затверджених рішенням  № 08/356 VІІІ сесії V скликання від 30.11.2006 р. та з метою впорядкування роботи гральних закладів міста на період 2008р., �

1. Встановити режим роботи гральних автоматів у місті:
• в зимовий період (з 01.11 по 01.04): з 09.00 до 22.00 години
• в літній період (з 01.04 по 01.11): з 09.00 до 23.00 години

2. Зобов'язати власників гральних автоматів дотримуватись "Правил роботи
гральних автоматів" затверджених міськвиконкомом.
3. Дане рішення набирає чинності з 01 травня 2008 року.
4. Дія даного рішення розповсюджується на всі гральні автомати на
території міста.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Першого
заступника  міського голови   Р.В.Гладкого

Міський голова       Т.Г. ДОБРІВСЬКИЙ 
Керуюча справами        З.М. ГАПОНЕНКО

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ 
В И Р І Ш И В

6. Роздрібна торгівля алкогольними напоями та
тютюновими виробами на території міста.

6.5. Продаж алкогольних напоїв та тютюнових
виробів на території міста забороняється:
� особами, які не досягли 18 років;
� особам, які не досягли 18 років;
� у приміщеннях та на території дошкільних, нав�
чальних закладів і закладів охорони здоров'я;
� у приміщеннях спеціалізованих торговельних орга�
нізацій, які здійснюють торгівлю товарами дитячого
асортименту або спортивними товарами;

� у місцях проведення спортивних змагань;
� у місцях, визначених органами місцевого самовря�
дування, а саме: в закладах культури та закладах
ресторанного господарства, в яких проводяться
дискотеки;
� з торгових автоматів;
� "з рук" та у не визначених для цього місцях торгівлі;
� поштучно тютюнові вироби (крім сигар);
� на розлив, крім ресторанів і кафе;
� на відстані до 100 м. від закладів освіти.

ПРОГРАМА
Розвитку зовнішнього освітлення м.Боярка на 2008A2010 роки (витяг)

Основними завданнями
Програми є підвищення
ефективності та надійності
функціонування мереж зов�
нішнього освітлення, забез�
печення утримання, належ�
ного функціонування та збе�
реження освітлювальних
приладів на території об'єк�
тів благоустрою, впровад�
ження енергозберігаючих
технологій та обладнання.

Характеристика мереж
зовнішнього освітлення 

Загальна протяжність
мереж зовнішнього освітлен�
ня м. Боярка становить 96
км 40м в тому числі:

5 км 220 м кабельних та
90 км 820 м повітряних. 

Нараховується 2207 оди�
ниць світлоточок, з них:

424 одиниць ламп роз�
жарювання; 1283 одиниць
ртутних ламп; 500 одиниць
натрієвих джерел світла, 25
пунктів управління; 25
лічильників.

Одна світлоточка спожи�
ває електроенергії в серед�
ньому 188 кВт·год за рік. 

Обслуговування елек�
тричних мереж зовнішнього
освітлення міста здійснюєть�
ся спеціалізованим кому�
нальним підприємством КП
"Облсвітло". Мережі зовніш�
нього освітлення не є кому�
нальною власністю Боярсь�

кої територіальної громади. 

Розділ ІІ. Мета та основA
ні завдання Програми

Мета Програми полягає у
забезпеченні підвищення
ефективності та надійності
функціонування і сталого
розвитку об'єктів зовнішньо�
го освітлення, передбачає
планування і виконання
заходів з модернізації та
енергозбереження об'єктів
зовнішнього освітлення для
зменшення обсягів енерго�
споживання.

Основні завдання: підви�
щення експлуатаційних якос�
тей мереж вуличного освіт�
лення; модернізація мораль�
но та фізично застарілого
обладнання; створення умов
для суттєвого поліпшення
основних фондів; будівниц�
тво нових об'єктів зовніш�
нього освітлення для забезпе�
чення максимального охоп�
лення  житлових районів,
парків та інших територій
міста.

Розділ ІІІ. Основні напряA
ми та заходи з виконання
Програми

3.2. Заходи з реалізації
Програми на 2008 � 2010 рік

Протягом зазначеного
періоду реалізації Програми
для забезпечення досягнення
її мети та основних завдань

передбачається здійснення
таких заходів:
1. Проведення комплексної
модернізації та технічного
переоснащення мереж зов�
нішнього освітлення, в тому
числі:
заміна світлоточок:
1.1. заміна ламп старого
типу на енергозберігаючі
лампи меншої потужності з
покращеними показниками
світловіддачі;
1.2. заміна автоматики та
пуско � регулюючої апаратури;
1.3. використання нового
виду або форми світильника
для покращення світловідбив�
них властивостей плафону;
1.4. при необхідності заміна
певних ділянок повітряних
та кабельних ліній електро�
мережі;
1.5. встановлення приладів
для автоматичного керуван�
ня освітленням.

Цей перелік заходів
необхідно впроваджувати
комплексно протягом 2008�
2010 років з метою досяг�
нення найбільшої ефектив�
ності, орієнтовно кожного
року 25% від загальної кіль�
кості запланованих Програ�
мою об'ємів.

Виконавці: спеціалізова�
не комунальне підприємство
"Облсвітло" та міськвикон�
ком Боярської міської ради.

2. Придбання спецтехні�

ки: передбачається у 2008
році закупити один автопі�
діймач АП�18�07 на базі
ЗИЛ за рахунок коштів
розвитку.

Виконавці: спеціалізова�
не комунальне підприємство
КП "Комунсервіс" та міськ�
виконком.

3. Будівництво нових

об'єктів зовнішнього освіт�
лення для забезпечення мак�
симального охоплення  жит�
лових районів, парків та
інших територій міста.

Виконавці: спеціалізова�
не комунальне підприємство
"Облсвітло", КП "Комунсер�
віс"  та міськвиконком.

1. Загальні положення. 
Необхідність розроблення Програми обумовлена тим,

що серйозні екологічні проблеми, які існують в місті вже
багато років,  не вирішуються через недостатнє фінансу�
вання та недосконалі дії комунальних служб. Не вирішене
питання з вивозом сміття з приватного сектора, в результа�
ті чого мешканці викидають сміття в прилеглих парках,
лісосмузі або на під"їздах у місто.Дуже гостро в місті стоїть
проблема ліквідації старих та недопущення утворення
нових стихійних сміттєзвалищ, а також безперебійне виве�
зення твердих побутових відходів. Для вирішення цього
питання потрібно організувати збирання твердих побуто�
вих відходів в спеціально відведених та обладнаних належ�
ним чином місцях.

3.Заходи щодо реалізації Програми

Зміст заходу Виконавці
Термін

виконання

Джерела

фінансування

Проведення роз'яснювальної

роботи серед населення
Міськвиконком

Протягом

року
�

Активізація роботи адмінкомісії Міськвиконком
Протягом

року
�

Розробка  та затвердження

графіків вивезення ТПВ 

з території міста

Міськвиконком

РВУЖКГ

Протягом

року
�

Проведення місячників по

благоустрою міста
Міськвиконком

Квітень,

вересень
�

Придбання контейнерів для

збирання ТПВ для оснащення

контейнерних майданчиків  

Міськвиконком
І�ІІ

квартал 
90 тис. грн

ПРОГРАМА
Екологічного виховання населення (витяг)
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До 22 річниці Чорнобиля

В ході конференції  було
задано питання, яке, безу�
мовно, цікавить усіх бояр�
чан � чи будуть переглядати�
ся на загальнодержавному
рівні зони радіоактивного
забруднення внаслідок Чор�
нобильської катастрофи і чи
дійсно вже підготовлено
рішення щодо скасування
зони посиленого радіологіч�
ного контролю (4�ї зони).
Ось яка відповідь розміщена
на сайті МНС України: 

"Рішення щодо скасуван�
ня в Україні 4 зон немає і не
може бути, оскільки це  про�
тирічить чинному законо�
давству. Інша справа, що не
усі населені пункти на
сьогодні відповідають крите�
ріям віднесення до 4 зони.
Проте, рішення щодо їх
виведення за межи зони
радіоактивного забруднення
розглядається тільки за іні�
ціативою місцевих рад.

На сьогодні правовий
режим територій, що зазна�
ли радіоактивного забруд�
нення внаслідок Чорно�
бильської катастрофи, виз�
начається Законом України
"Про правовий режим тери�
торії, що зазнала радіоак�
тивного забруднення внаслі�
док Чорнобильської ката�
строфи". Статтею 2 цього
Закону визначено, що межі
зон переглядаються Кабіне�
том Міністрів України за
поданням обласних рад на

підставі експертних виснов�
ків Міністерства охорони
здоров'я, Міністерства
аграрної політики, Націо�
нальної комісії з радіаційно�
го захисту населення Украї�
ни, Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища і Міністерства з
питань надзвичайних ситуа�
цій та у справах захисту
населення від наслідків Чор�
нобильської катастрофи і
затверджуються Верховною
Радою України. Чинними
критеріями, віднесення до
зон радіоактивного забруд�
нення є значення щільності
забруднення ґрунту радіону�
клідами та доза опромінення
людей, які проживають на
цих територіях. 

За 22 роки, що минули
після аварії на Чорнобильсь�
кій АЕС, природні процеси
розпаду радіонуклідів та
проведені контрзаходи внес�
ли суттєві корективи у
структуру розподілу радіонук�
лідів 137Cs та 90Sr на тери�
торії України. Аналіз резуль�
татів моніторингу доз опро�
мінення та визначення щіль�
ності забруднення ґрунтів
свідчить, що на цей час 332
населених пункти, які відне�
сені до зон радіоактивного
забруднення, можуть бути
виведені за їх межи, а 431
населений пункт може бути
переведеним із однієї зони до
іншої. 

Отже, відповідно до чин�
ного законодавства, "статус
населеного пункту" може
бути переглянуто тільки за
ініціативою обласних рад,
які на підставі рішень місце�
вих рад повинні звернутись
до Кабінету Міністрів Украї�
ни з проханням про перегляд
статусу населеного пункту.

За 22 роки, що минули з
дня аварії на Чорнобильсь�
кій АЕС, тільки шість сіл із
Рівненської та Житомирсь�
кої області були переведені
із зони безумовного
(обов'язкового) відселення
до зони гарантованого доб�
ровільного відселення, від�
повідно вищезазначеної
процедури.

Незважаючи на щорічну
інформацію, яку надають
центральні органи вико�
навчої влади місцевим
радам, рішення щодо пере�
гляду зон радами не прий�
маються. Це унеможлив�
лює прийняття рішення
щодо перегляду зон радіо�
активного забруднення". 

З іншими матеріалами
І н т е р н е т � к о н ф е р е н ц і ї
можна ознайомитись на
сайті Києво�Святошинсько�
го центру соціально�психо�
логічної реабілітації насе�
лення. 

www.cspr.info 
Інформаційно�аналітич�

на служба ЦСПР

ЧИ ПЛАНУЮТЬ СКАСУВАТИ 4�ТУ ЗОНУ? ЧОРНОБИЛЬ ТА НАШЕ ЗДОРОВ'Я

22 квітня силами спеціаліс�
тів Києво�Святошинського
центру соціально�психологіч�
ної реабілітації населення та
його інформування з питань
подолання наслідків Чорно�
бильської катастрофи було
проведено семінар для вчите�
лів з основ безпеки життє�
діяльності шкіл Києво�Свято�
шинського району  на тему:
"Чорнобиль та наше здо�
ров'я". Києво�Святошинське
районне методичне об'єднан�
ня представляла Ганна Білі�
ченко. З привітальним словом
до присутніх звернулася
директор центру Ксенія
Самойленко.

Психологічних наслідків
Чорнобильської катастрофи
торкнулася психолог центру
Ганна Яценко. Вона змалю�
вала проблематику, з якою
доводиться працювати спе�
ціалістам центру. Не останнє
місце поміж інших психоло�
гічних негараздів займає,
зокрема, страх впливу на здо�
ров'я наслідків Чорнобильсь�
кої катастрофи, котрий три�
вожні батьки часом переда�
ють своїм нащадкам. Психо�
лог центру Оксана Слєпова
презентувала учасникам семі�
нару тренінгові заняття з чор�

нобильської тематики, по
профілактиці залежностей,
безпечній поведінці тощо.
Керівник інформаційно�ана�
літичної служби ЦСПР Марія
Кириленко презентувала
тематичний інформаційний
пакет (відео матеріали,
інформаційні листки, букле�
ти, брошури тощо). Ці мате�
ріали мають допомогти вчите�
лям з ОБЖД  ефективніше
проводити заняття, які тема�
тично пов'язані з Чорно�
бильською катастрофою.

Під час обговорення уча�
сники семінару жваво ділили�
ся своїм досвідом.  Приємно
відзначити, що викладачі
ОБЖД в повній мірі свідомі
тої  важливої місії, яка на них
покладена,  � надавати нашим
дітям інформацію, яка слугує
збереженню їхнього життя та
здоров'я.  Педагоги, зокрема,
дійшли згоди щодо високої
ефективності використання
відео�матеріалів, які ілюстру�
ють певну тему, оскільки
сучасна молодь звикла отри�
мувати інформацію в "екран�
ному" форматі. Спеціалістам
центру було чому повчитися у
досвідчених педагогів.  Тож,
було узгоджено плани спів�
праці на майбутнє.

16 квітня на базі Києво�
Святошинського центру
соціально�психологічної реа�
білітації населення до 22�х
роковин Чорнобильської
катастрофи силами дитячих
музичних колективів Бояр�
ської  ЗОШ №4 було прове�
дено концерт із зворушли�
вою назвою "Ми вам бажа�
ємо добра".   Назва невипад�
кова � метою   заходу було
розрадити хворих дітей,
котрі  перебувають на ста�
ціонарному лікуванні в
Київській обласній дитячій лікарні.  Кон�
цертна програма розпочалася однойменною
піснею і одразу захопила дитячу аудиторію.
Перед хворою малечою виступили чотири
дитячі музичні ансамблі, які охоплюють
учнів  різних  вікових категорій:  "Іграшки"
(7�8 років), "До�мі�сольки" (9�10 років),
"Конфетті" (11�12 років), "Юджал" (13�14
років).  Музичний керівник �  Надія Луці�
шена, організатор та ведуча концерту �
заступник директора з виховної роботи
Олена Юрчак.  

Нікого не залишила байдужою прекрас�

но відпрацьована концертна програма, зі
смаком підібраний репертуар, прекрасні
костюми, а головне � високий рівень музич�
ної майстерності. Невипадково ансамблі
Боярської  ЗОШ №4 постійно займають
призові місця на районних фестивалях
музично�хорової творчості.  Маленькі гляда�
чі забули про свої хвороби і весело плескали
в долоні.  Оплесками були нагороджені і
кожен з ансамблів,  і учні, які виступали із
сольними номерами,  � Євген Жолтайли (8�
А клас) та   Аліна Давиденко (6�Б клас).

Олеся Ващенко

26 квітня 2008  року в при�
міщенні ЦСПР (м.Боярка,
вул. Хрещатик 83) об 11 годи�
ні буде відкрита виставка 
''Життя після катастрофи на
ЧАЕС,'' присвячена 22�ій річ�
ниці сумнозвісної дати для
того, щоб ми всі не забували
подвиги тих, хто не шкодуючи
свого життя, рятував нас і
весь світ від великого лиха.

Організатором виставки
робіт обдарованих інвалідів,
постраждалих від наслідків
катастрофи на ЧАЕС і кон�
церту, виступає РГО ''Дзвони
Чорнобиля Києво�Святошинсь�
кого району'' за підтримки
Боярської міськради, яка нада�

ла кошти  на придбання матері�
алів для виготовлення художніх
робіт інвалідам, ліквідаторам,
постраждалим від ЧАЕС.

В заходах беруть участь:  
Хор ''Співають ветерани''

під керівництвом Бібік А.Я.,
учні недільної школи Свято�
Миколаївського храму міста.

Окрасою виставки будуть
унікальні ікони, прикрашені
бісером, що сяють неповтор�
ним блиском . Виконавчий
директор РГО Скляренко
Р.Г. започаткував нове
мистецьке направлення, яке
стало важливим для онов�
лення творчості членів орга�
нізації.

До 22�их роковин Чорнобильської катастрофи МНС України спільно з Білоруським

відділенням російсько�білоруського інформаційного центру з проблем наслідків ката�

строфи на ЧАЕС було проведено  Міжнародну інформаційну Інтернет�конференцію

"Чорнобиль: як це було, є і буде".  Для участі в конференції  було запрошено провідних

міжнародних  експертів з питань радіаційної безпеки та радіаційного захисту, які

мають великий досвід у сфері оцінки радіологічних наслідків аварії на ЧАЕС.

МИ ВАМ БАЖАЄМО ДОБРА!ЖИТТЯ ПІСЛЯ КАТАСТРОФИ НА ЧАЕС
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До Дня Перемоги

Щороку, 9 травня, Укра�
їна відзначає День Перемо�
ги. Українці внесли значний
вклад в перемогу над
фашистською Німеччиною.
Чоловіки пішли на війну, а
жінки стали  до станків
виготовляти зброю і все
необхідне для потреб армії.
Вони ростили дітей і виро�
щували хліб. 

Нелегко дісталася нам
Перемога. Минула війна у
нашій пам'яті й досі. Згадує�
мо ми не лише героїчні сто�
рінки битв з озвірілим
фашистом, а й ті страхіття,
які він чинив. Наша держа�
ва повсякденно піклується
про людей, які за рідну
Батьківщину не шкодували
життя і здоров'я. Про інвалі�
дів Великої Вітчизняної дер�
жава піклується особливо. Я
теж ветеран війни, інвалід
війни I групи, ветеран праці.
Воював в Україні і Білорусії.
Брав участь у визволенні
Любича, а потім і у форсу�
ванні Дніпра в Любичі.
Після цих боїв наші лави
значно порідшали. Нас
відрядили на доформуван�
ня. Одного разу, на чергових
практичних заняттях, я,
випередивши усіх, помітив,
що біля моєї правої руки
лежить протипіхотна міна.
З дією таких мін я уже був
знайомий. Я підвівся і
крикнув: "Не ворушіться.
Попереду мінне поле!".
Командир роти і ще кілька
солдат, які були знайомі з
принципом дії мін, вивели
всю роту з мінного поля.
Отак заняття "по�пластунсь�
ки" були замінені вивченням
зброї. Того вечора прибув
зв'язковий командира полку
і повідомив, що мене викли�
кає командування. Коман�
диру полку я доповів: "Това�
риш гвардії полковник!
Гвардії молодший сержант,

командир гвардійсь�
кого стрілецького від�
ділення Толстой при�
був на Ваш виклик".
Полковник попросив
мене розповісти як я помі�
тив міну. Я розповів все
так, як воно й було.
Наступного дня
знову прийшов
зв'язковий від
к о м а н д и р а
полку. Виявля�
ється, мені знову
треба з'явитися
до командира
полку. Цього разу
мені повідоми�
ли, що за спа�
сіння 52 осіб
від вірної смер�
ті,мененаго�ро�
джено медал�
лю "За бойові
заслуги". Це
була моя перша бойова наго�
рода. Потім були ще бойові
ордени і медалі. Всього у
мене їх 20.

Командир полку, який
вручав мені тоді мою першу
нагороду, дослужився до
генерал�лейтенанта, і після
війни був комендантом Крем�
ля. Багато разів він організо�
вував зустріч ветеранів 12�ї
гвардійської стрілецької
дивізії у Москві. У боях за
визволення Білорусії я був
двічі поранений, контуже�
ний, з обмороженням ніг.
Після лікування у військо�
вих госпіталях мене визнали
непридатним до строкової
служби і направили до Києва
відбудовувати зруйноване
місто. Тут я на одному під�
приємстві без перерви, на
різних посадах пропрацював
більше 42 років. Свого часу я
обирався депутатом міськра�
ди у Києві, до Окружної
виборчої комісії на виборах
до Верховної Ради СРСР та
УРСР, до місцевих рад, оби�

рався секретарем профспіл�
кового комітету на підприєм�
стві. Нагороджувався гро�
шовими преміями, медаллю
"Ветеран праці", відзначе�
ний Подякою голови органі�
зації інвалідів війни, подяка�
ми за сумлінну працю, про
що є відповідні записи у тру�
довій книжці.

На закінчення хочу нага�
дати: "Хто до нас з мечем
прийде, той від меча і заги�
не". На цьому стояла і стояти
буде велика Київська Русь.
Не вдалося Гітлеру реалізу�
вати свій план під кодовою
назвою "план Барбаросса",
згідно якого народ України
фашисти планували знищи�
ти, залишивши невелику
кількість людей для обслуго�
вування "арійців". І за це усі
ми повинні бути вдячні
людям, які життя своє відда�
ли за щасливе майбутнє, за
наші мирні дні. Вічна слава
їм і вічна пам'ять.

В.Г. Толстой, 
учасник ВВВ

ДДЕЕННЬЬ  ППЕЕРРЕЕММООГГИИ

23 квітня ліцейне містеч�
ко Навчально�оздоровчого
комплексу Київського війсь�
кового ліцею імені І.Богуна
жило своїм звичним розміре�
ним навчально�військовим
життям. І лише по тому, як
ще зранку ретельно підмітав
алею черговий по КПП в
парадній чорній формі з
золотими аксельбантами та
як нетерпляче впродовж дня
поглядали на годинники
хлопчаки�ліцеїсти можна

було здогадатися, що сьогод�
ні тут очікують на дорогих
гостей. І вони не забарилися:
два чоловіки, які заради цієї
зустрічі полишили свої най�
нагальніші справи.

Один із них � генерал�
майор Володимир Гаврило�
вич Лішовський � "втік" із
дуже важливих військових
навчань. "Доповіді слухати
та підсумки підбивати й
заступники зуміють, а бути
сьогодні саме тут � набагато

важливіше", � рішуче гово�
рить генерал�майор, а в його
погляді, який він не відриває
від переповненої хлопчака�
ми в плямистому камуфляжі
залі, стільки щирого батьків�
ського тепла, що будь�які
додаткові роз'яснення � 
просто зайві.

Другий гість � Герой
Радянського Союзу полков�
ник Валерій Іванович Грин�
чак � теж мав того дня нема�
ло важливих справ. Але 

ПЕРЕХРЕСТЯ, НА ЯКОМУ

ФОРМУЄТЬСЯ ХАРАКТЕР

Макаренко Андрій Петрович, полковник у відставці.
Голова Києво�Святошинської районної ветеранської
організації.

Макаренко Андрій Петрович. В роки Великої Вітчиз�
няної війни � командир взводу управління 3�ї батареї 233
артполку 8�го механізованого корпусу.  Війна захопила
його на кордоні у місті Перемишль Львівської області.

Радянське війско південно�західного угруповання від�
ступало до передмістя Києва. Андрій Петрович був уча�
сником боїв за Васильків, Малютянку, Боярку, Білу Цер�
кву та інші населені пункти.

В 1941 р. за участь в боях нагороджений медалями 
"За бойові заслуги" і "За оборону міста Києва".

В боях за  Сталінград був поранений і нагороджений
орденом "Вітчизняної війни II ступеня".

У вересні 1943 р. форсував р. Десна і Дніпро в районі
Лютежа. Визволяв м. Київ, за що був нагороджений
орденом  "Червоного прапора".

Перемогу зустрів у Празі.

Нагороджений орденами:
� "Червоного прапора";       � "Червоної Зірки";
� "Вітчизняної війни II ст."; � "Вітчизняної війни I ст.";
� "Богдана Хмельницького".

Нагороджений 25 медалями.

ВОНИ ЗАХИЩАЛИ
БАТЬКІВЩИНУ

Ви не знайдете його на жодній з найдетальніших карт. Адже не на місцевості і не

на карті знаходиться воно, а на площині людських доль. Тому що це � перехрестя

минулого й майбутнього...
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відмовитись від запрошення
військових ліцеїстів просто
не зміг. Бо ж знав: чекають з
нетерпінням.

Що ж привело до ліцею
таких поважних гостей?
Дороги Афганської війни,
якими вони разом пройшли
свого часу... І допитливі оче�
нята юних богунівців, які
просто мусять знати правду
про ту війну...

На кітелях гостей � бойові
нагороди. Рішучі жести,
спокійна виваженість слів...
І оживають в тих словах
імена, населені пункти і мит�
тєвості тієї неоголошеної
війни в Афганістані, яка заб�
рала життя й українських
синів... Епізоди, про які не
вичитаєш в жодній книжці.
Тому що вони � лише для 
"своїх". А чужих в тій залі
просто не було. Про що свід�
чили численні запитання
юних ліцеїстів. А ще була то
розмова батьків з синами,
коли сказане йде від серця до
серця, коли паузи бувають
красномовнішими за слова,
а слова � точні й вагомі, тому
що за кожним звуком � віхи
життя, втрат і надій, розду�

мів і переживань. Віхи пере�
моги: над собою, над обста�
винами, над долею...

Та якщо першокурсників
більше цікавили подробиці
бойових операцій, за які
гості були нагороджені бойо�
вими орденами й медалями,
й достовірність подій, зобра�
жених у фільмі "Дев'ята
рота", то другокурсників�ви�
пускників хвилювало зовсім
інше. Тому й повернула роз�
мова на солдатські будні й
побут в умовах війни, на
тактику й психологію прове�
дення бойових операцій, на
принцип відбору до "гарячих
точок", до питань навчання у
військових вузах. І зовсім
іншого змісту набувало оте
знане з книжок та кінофіль�
мів "я пішов би з тобою у
розвідку", і зовсім не дивува�
ло, що головною "зброєю"
командира є... телефонна
трубка. Адже правильно оці�
нити ситуацію й вчасно від�
дати правильний наказ �
саме в цьому проявляється
талант командира, саме від
цього залежить не лише
успішність виконання бойо�
вого завдання, а й найголов�

ніше � життя людей... Та,
мабуть, особливо вразило
військових ліцеїстів те, що
обидві доньки генерала
Лішовського... також носять
офіцерські погони, присвя�
тивши своє життя благород�
ній справі захисту мирного
неба над просторами своєї
Батьківщини... 

Непомітно спливає час...
А коли мова заходить про
навчання, то доповідати
доводиться вже ліцеїстам. І
це не випадково. Адже
головною метою зустрічі
було не просто поділитися
спогадами і сфотографува�
тися на згадку. Справа в
тому, що генерал�майор
Лішовський � начальник
факультету фахівців опера�
тивно�тактичного рівня
Національної Академії Обо�
рони України. А до ліцею
Володимир Гаврилович заві�
тав на запрошення свого
колишнього підлеглого, а
сьогодні � начальника Нав�
чально�оздоровчого ком�
плексу військового ліцею
імені І.Богуна полковника
Данила Романенка. І хто
зна: можливо того дня в залі

сиділи, тамуючи подих й
жадібно ловлячи кожне
слово, й майбутні слухачі
Академії. Як то кажуть,
життя покаже...

А поки що � квіти, опле�
ски, спалахи "блискавок"
фотоапаратів. Гості проща�
ються. Ліцеїсти посміхають�
ся, а в їхніх хлопчачих очах �
задума. Над чим думаєте,
хлопці? Чи, бува, не над

прощальними словами гене�
рал�майора Лішовського: 
"Армія існує для того, щоб
воювати. І перемагати! А
ми, офіцери, � для того, щоб
не було війни". Чи не в
цьому � найголовніший
принцип життя людини в
погонах? І найважливіша
мудрість, перевірена і часом,
і життям...

Радислав Кокодзей

Благоустрій

Вздовж дороги, що веде
до коледжу � купи побутово�
го сміття. Одного водія впій�
мали "на гарячому" �  нахаб�
но викидав сміття прямо при
дорозі. Цього разу не вда�
лось, а іншого? Так і народи�
лись ці екологічно небезпеч�
ні нагромадження.  Мабуть,
збирались роками. 

Рішення прийняли на
місці: зволікати не можна,
віднайти можливість і в най�
ближчі дні усе це вивезти!
Адже поруч живуть люди,
висаджують городи і  диха�
ють усім цим. Але ж чисто не
там, де прибирають, а там,
де не смітять. Відтак, їдемо
на зустріч із жителями.

У актовій залі коледжу
нас уже чекали. Людей не
багато. Прийшли ті, хто вбо�
ліває за своє місто. На почат�
ку зустрічі міський голова
розповів жителям мікрора�
йону про те, що вдалось зро�
бити за останні 2 роки.
Бюджет міста з 11 млн. грн.

у 2006 році зріс на 14 млн.
грн. і сягнув майже 25 млн.
у 2007 р.  Це неабиякий
крок вперед, що дав змогу
погасити 6 млн. грн. з 8,6
млн. старої  заборгованості
міста, яка дісталась у спадок
від попередніх керівників, і
не нажити нових. 

Багато чого намаганнями
влади люди отримали впер�
ше. Вперше  в історії у міста
з'явилась національна сим�
воліка й прапор, вперше у 
"новій" частині міста вода
подається цілодобово (окрім
мікрорайону ЗНЗ №4),
вперше  з'явилась снігозби�
ральна техніка, "русло
Забірської  каналізації", яке
заливало нечистотами ліс,
повернуто  в очисні споруди.
Тільки за минулий рік спіль�
ними зусиллями приватних
підприємців, батьків і місь�
кої влади збудовано 5 дитя�
чих майданчиків  �  і це теж
вперше. Вперше з'явилась і
функціонує муніципальна

міліція "Боярська варта" �
громадська організація, яка
вже має свій транспорт і
оперативно реагує на пору�
шення громадського поряд�
ку. За 3 останніх місяці
складено адміністративних
протоколів більше, ніж за
минулий рік в цілому. Цей
перелік можна продовжува�
ти. Проте, є ще чимало про�
блем. 

Найважча � фінансова.
11млн.800тис. щорічного
вилучення у бюджети вищо�
го рівня залишає після
витрат на утримання ДНЗ,
заробітної плати та роками
занедбаного комунального
господарства  на розвиток
міста всього�на�всього 1млн.
700 тис. грн. Цей "мізер"
буквально ставить місто "на
коліна". 

Чого варті тільки дороги?
Статус ІV чорнобильської
зони звільняє жителів від
транспортного збору. Ця
пільга мала би компенсува�
тись із бюджету держави.
Натомість, грошей все ще
чекаємо, а дороги вже зни�
щені. 1 млн. грн., який є у
бюджеті на їх ремонт, дозво�
ляє лише де�не�де залатати
дорожні діри. Як мінімум, 2
млн. грн. коштує "шматок"
дороги від Боярки до колед�
жу. Запропонований інвес�
торами проект "Автолюкс"
та  Боярський автопарк, які
збирались заасфальтувати 2
км. "танкодромного поліго�
ну", а не дороги, взамін на

користування земельною
ділянкою, не підтриманий
губернатором області. Взага�
лі, ця дорога, виявляється,
нічия. Але ж ми не можемо
залишити ситуацію так, хоч і
не всесильні. Не можемо
дозволити "проїжджому
гастролеру" зробити з міста
смітник чи руїну. Відтак,
вантажівкам більше 4,5
тонн не дозволять з 6:00 до
22:00    "йти" Бояркою тран�
зитом. Ведуться перемовини
з приводу будівництва шля�
хопроводу Боярка�Тарасів�
ка. Розробка й  впроваджен�
ня генерального плану роз�
будови міста лобіюється на
усіх рівнях.

Громада не повинна стоя�
ти осторонь усіх цих планів.
Найперше � бути господарем
у себе на своїй території. В
першу чергу створити
ОСББ. Тільки так можна
врегулювати комунальні
питання. Проблеми з освіт�

ленням для мікрорайону в
основному вирішені, але
якщо є потреба, можна
поставити ще кілька "анти�
вандальних" ліхтарів. Не
дозволити перетворити на
смітник чудовий куточок
Київщини.  Укласти угоду на
вивіз твердих побутових від�
ходів, а  не кидати сміття
поза спеціально поставлених
13 контейнерів. Краще  їх
розмістити у зручних для
жителів місцях, а не утворю�
вати гори екологічно небез�
печної бридоти. Не кивати
на когось, а самому навести
лад у своєму домі, на своїй
землі. Відтак, після обгово�
рення проблем визначили
чіткий план дій спільної
взаємодії. "Ми повинні наве�
сти лад у своєму домі і нав�
круги разом!" � такими сло�
вами завершив зустріч з
мешканцями мер міста. 

Наталя Ключник

УСІ  ПРОБЛЕМИ ВИРІШИМО РАЗОМ
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Наступного дня, після
зустрічі міського голови з
жителями мікрорайону
коледжу екології та природ�
них ресурсів НАУ, закипіла
робота. Ліквідувати багато�
річні гори побутових відхо�
дів виявилось не так то й
просто. Кілька днів поспіль
екскаватор завантажував
вантажівки і причепи трак�
торів. Ті ж безперестану
курсували у напрямі сміттєз�
валища, що в Крюківщині.
Техніку збирали усім миром.
Підмога надійшла з ДП
"Дніпровський круг" � вони
виділили екскаватор.  Ван�
тажівки ТОВ "Інтер Вал

Сан�Транс" працювали
навіть без обіду. У перший
день сміттєва гора "схудла"
на 15 тонн., а  в цілому
близько на 80 тонн. 

Не залишились осторонь
й жителі. Щоправда, станом
на 19.04.08 р. укладено
тільки 15 угод на вивіз твер�
дих побутових відходів. І це
на 1000 жителів! А як же
решта?  Проте, суботник,
оголошений 19 квітня, від�
бувся. Головне управління
ЖКГ виділило необхідну
техніку. Мешканці обрізали
гілля, прибирали територію.   

Наталя Ключник

"Як повідомлялось, кожну 1 та 3 суботу
місяця  в учбовому корпусі коледжу в  кабі�
неті №3 проводиться прийом громадян
мікрорайону с/г технікуму представниками
Боярського та Києво�Святошинського упра�
вління ЖКГ. 

В суботу, 19 квітня, громадян приймали
працівники Боярського ЖКГ, а саме: сан�
технік, електрик та головний інженер. Прик�
ро, що в той день було укладено лише дві

угоди з Боярським ЖКГ. Відтак, можна зро�
бити висновок, що у цьому районі бажаючих
укласти угоди  не так вже й багато. Врахо�
вуючи це,  інспектори житлового  фонду
вирішили  розносити договори по кварти�
рам, щоб виправити ситуацію. Роз'яснюють
людям, що в разі неукладання договорів
застосовуватимуться інші законні методи
впливу. Зі  злісними неплатниками будуть
розбиратися в судових інстанціях".

ПЛАНИ І РЕАЛІЇ Коментар директора БГВУ ЖКГ

Сербана Володимира Васильовича:

"На сьогодні питання вивозу сміття в
місті є наболілим. Мешканцями міста укла�
дається дуже мало договорів з нашим підпри�
ємством. Складається враження, що у жите�
лів взагалі немає сміття. Але ж на чому еко�
номлять громадяни, коли плата за наші
послуги мізерна (трохи менша 3 грн.!)? Ми
всі розуміємо, що такі "свідомі" і "економні"
громадяни вивозять побутові відходи куди
заманеться. В ліси, парки, на узбіччя. Так і
утворюються великі стихійні сміттєзвалища.
Як результат такої "свідомості" � забруднене
довкілля, завалені відходами лісосмуги,
місця відпочинку. Впевнений,  що кожен,
хто так чинить, навіть не замислюється над
шкодою, яку завдає довкіллю. Продуктами
розпаду і гниття сміття дихатимуть ваші
діти, онуки, правнуки. Чому про них ніхто
не думає?  Якщо така позиція громадян, то
давайте не будемо задіювати спеціальні
служби, а будемо залишати сміття у себе на
подвір'ї або в квартирі! Чому не зробити
наше місто чистішим і красивішим власними
руками.   

Щодо житлового масиву, розташованого в
м. Боярка на території с\г технікуму, то там
взагалі жах. Люди самі ж  утворили два вели�
ких сміттєзвалища поблизу житлових будин�
ків. Поруч  вирощуються овочі, які піджив�лю�
ються нечистотами смітника. Та, мабуть, їх це
не хвилює, адже статистика сплати за послуги
на вивезення сміття з їхньої території сумна.
На сьогодні на території с\г технікума існує 72
абоненти, 36 з яких уклали договори з вивезен�
ня сміття, але і з цих 36 мало хто платить. Ста�
ном на 01.04.2008 року заборгованість стано�
вить 4097, 09 тис. грн. Найбільша у громадян: 

Сябренко С.Д. с\г технікум 13, к.4; 
Сторук В.А. с\г технікум 13, к. 6;
Потапчук С.В. с\г технікум 23, к. 7;
Осипенко  В.В. с\г технікум 23, к. 11;
Сторочоус Н.А. с\г технікум 24, к. 5;
Коваленко Ю.Н. с\г технікум 24, к. 13;
Василюк Н.А. с\ г технікум 25, кв. 6.
Напрошується висновок: депутатам,

мабуть, потрібно більш активно проводити
роз'яснювальну роботу з населенням щодо
правил благоустрою."

Коментар директора КиєвоAСвятошинського ВУЖКГ

Парфеси Володимира Миколайовича:

Не в спортивному костюмі й кросівках, а в
робочому одязі можна було побачити 12 квіт�
ня людей, які постійно рухалися навколо ста�
діону. У руках у них були граблі та мітли.
Група людей прибирала територію навколо
стадіону. Це був  суботник. 

Організував його Плаксицький Андрій
Миколайович � депутат міської ради, прези�
дент футбольного клубу "Зеніт". Запросив
працівників стадіону і всіх бажаючих. Подей�
кували, що на підмогу повинні приїхати сту�
денти Києво�Могилянської академії. Та чека�
ти ніколи. Роботу розпочали близько 8�ї
ранку. Т.в.о. директора стадіону Левченко
Ігор Петрович разом з колективом вигрібав
сміття. Старе сухе листя звозили в канаву 
(щоб вітер не розносив). Потім звідти сміття
завезуть на звалище. Олена Миколаївна Яро�
шенко на суботник прийшла, бо і досі живе
проблемами стадіону, хоча тут вже не пра�
цює. Зовсім недавно вона тут вирощувала
травичку. Щоб м'яким килимком стелилась
під ногами футболістів 7�ми  боярських фут�
больних команд, які тренуються на полі.  Охо�
ронець Олександр Стернад  і робочий Микола
Рябоконь кажуть, що прибирають територію
навколо стадіону щоденно. Викидати сміття
через паркан стадіону, хіба це нормально? Від
кого залежить, щоб чисто у місті було: від тих,

хто прибирає, чи від тих, у кого рука підніма�
ється смітити? Полагодити паркан, збільшити
кількість урн для сміття  � ось  як бачать вирі�
шення проблеми Олександр і Микола. А я
гадаю, що кожному потрібно нагадати слова
професора Преображенського у творі "Собаче
серце" М. Булгакова: "Разруха начинается в
головах людей...." 

Наталія Ключник

КОЛО НАВКОЛО СТАДІОНУ

Києво�Святошинське комунальне підпри�
ємство теплових мереж повідомляє керівни�
ків підприємств м. Боярка (ЖБК, бюджетні
та госпрозрахункові підприємства) про
необхідність відключення (опломбування)
своїх будівель від центральної системи тепло�
постачання у зв'язку з проведенням

12.05.2008 р. гідравлічних випробувань
теплових мереж.

Адміністрація 
Києво�Святошинського 

КПТМ

УВАГА!
Чищення Хлорування Промивання Об'єкт

05.05.2008 05.05.2008 05.05.2008 ВНС � 2, с.Забір'я

12.05.2008 13.05.2008 14.05.2008 ВНС � 4 РЧВ №1

15.05.2008 16.05.2008 17.05.2008 ВНС � 4 РЧВ №2

19.05.2008 21.05.2008 22.05.2008 ВНС � 5 РЧВ №1

26.05.2008 28.05.2008 29.05.2008 ВНС � 5 РЧВ №2

02.06.2008 05.06.2008 06.06.2008 ВНС � 3 РЧВ №2

06.06.2008 06.06.2008 07.06.2008 вежа вул.Кібенка

09.06.2008 12.06.2008 13.06.2008 ВНС � 3 РЧВ №1

До уваги  мешканців  м. Боярка
З 05.05.2008 р. по 09.06.2008 р. КП "Боярка�Водока�

нал" здійснюватиме чищення, промивання та хлорування
водопровідної мережі згідно графіка. Попереджуємо про
тимчасові негаразди з постачанням питної води, та вибача�
ємося за незручності.
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Мабуть, найбільшу насо�
лоду і радість, найпалкішу
любов до рідного краю, до
життя викликає спілкування
з природою. Ми її господарі, а
вона для нас � наше життя.

Як приємно, коли розумі�
ються люди і прикладають всі
зусилля, щоб допомогти їй,
адже уберегти природу � зна�
чить берегти Батьківщину. 

До Дня довкілля та до Дня
Землі у кожній школі Києво�
Святошинського району про�
водилося безліч заходів, най�
головнішим, звичайно, було
прибирання шкільної та при�
леглої до школи території, а
також парків міста, проведен�
ня акції "Посади дерево".

Долучилася до цієї важли�
вої справи і молодь. 19 квітня
о 10 годині ранку біля місько�
го Будинку культури зібрали�
ся представники молодіжної
організації "Молода ера". Сту�
денти разом із семикласника�
ми Боярської ЗОШ № 1 від�
гукнулися на заклик міського
голови, а головне � на заклик
своїх сердець, і добровільно
взяли участь у прибиранні
біля озера та території лісу.
Три години добросовісної
праці, і зібрано більше 40
мішків сміття. Природа ніби
віддячила їм за старанність �
подарувала тепле проміння
сонця. Жаль, що дітям дово�
диться прибирати після дорос�

лих, яким, мабуть, байдуже,
чим дихають, яку воду спожи�
вають їхні діти та онуки. 

А громадська організація
"Жіноча Громада" дружно
вийшла на прибирання сол�
датських могил на "старому"
кладовищі. Депутат міської
ради О.Д. Глущенко залив
новий фундамент під обеліск,
йому в цій справі допоміг оди�
надцятикласник Волинець
Артур, а Кошовий О., Вавило
П., Марчук В. попиляли
дерева, які впали на могили.

Добре попрацювали всі.
Від цієї роботи отримали
моральне задоволення. Одна
дівчинка навіть сказала: "Як
важко працювати, я ніколи
тепер не зможу кинути папі�
рець на землю � соромно". І
згадала твір Б. Харчука "Пла�
нетник", який нещодавно
вивчала на уроці, де автор
писав, що "…природа � це
наша мати, а матір не виби�
рають. Її любити � закон і
совість. Жодна материнська
сльоза не пропадає даром.
Коли плаче мати, розверза�
ється небо і стогне земля…"

А.М. Лахтадир, 
голова ГО "Жіноча Громада",

депутат районної ради

З давніх�давен толока була одним із найголовніших проявів дієвості української

громади. Толокою � тобто гуртом: вулицею, а то і всім миром  будували будинок.

Толокою збирали врожай. Толокою боролися із нещастям. Поняття злагодженої,

дружної вулиці, громади завжди багато значило для українця.

Нещодавно, в обідню
пору, близько 13�ї години,
нарядом патрульної служби
Боярського козацького
полку "Вовк" у будинку, що
по вул. Гоголя, 78, був зат�
риманий громадянина N. 

Як повідомив старший
інспектор охорони громадсь�
кого порядку Києво�Свято�
шинського РВ ГУ МВС
України в Київській області

В.І.Макаров, громадянин N
саме мав намір скористатися
наркотиками. Правоохорон�
цями у нього було вилучено
медичний шприц, наповне�
ний наркотичною речови�
ною (ацетильований опіум,
ємністю 0,6 мл. ). Є підозра,
що заборонену рідину було
придбано у мешканців цього
ж будинку.

Спроба вчинення неза�

конних дій з боку N зафіксо�
вана не вперше. Він був
засуджений раніше за збере�
ження холодної зброї, вжи�
вання та збереження нарко�
тичних засобів, а також за
ст. 296 КК України за хулі�
ганство. Наразі правопо�
рушника затримали, і він
перебуває  у ізоляторі тимча�
сового утримання до вирі�
шення справи по суті.

У Великодні
свята ми христосує�
мося, зичимо один
одному щастя, здо�
ров'я і обмінюємо�
ся крашанками та
писанками. Зви�
чай розфарбовува�
ти яйця прийшов
до нас з сивої дав�
нини. Він втілює
уявлення народу
про єдність небес�
ної і земної сфери,
про красу нашої
землі, є символом
весняного відрод�
ження природи та
з а р о д ж е н н я
життя. З тієї хви�

лини, коли на яйце наноси�
ли орнамент, воно переста�
вало бути простим яйцем, а
ставало предметом магічно�
го обряду, своєрідним обе�
регом. Наприклад, заштри�
ховані квадратики, трикут�
ники та ромбики � символі�
зують засіяну землю; кра�
почки � зерно (зародження
життя); безконечники�
змійки � воду; риби � жерт�
воприношення; трикутни�
ки із зубчиками � хмарки, з
яких падає дощ; свастя
(закручені ріжки � знак
сонця) � народження дити�
ни. Кожен колір на писанці
має своє символічне зна�
чення. Чорний і коричне�

вий � символізує землю, її
родючість; червоний �
радість життя; жовтий �
врожай та небесні світила;
блакитний і синій � небо,
повітря, воду; зелений �
весну, рослинний світ.
Чорний з білим � знак
пошани до душ померлих.
Пасочки і крашанки кла�
дуть на могили…

В знак пошани до усіх
померлих, які поховані на
Боярському кладовищі,

міські комунальні служби
провели ретельну підготов�
ку до Великодних і поми�
нальних днів. Найперше �
зрізали багаторічні дерева,
що  "заступали світ", збуду�
вали туалет, потурбувались
про будівництво водопро�
воду від макаронної фабри�
ки до цвинтара. Ніщо не
повинно заважати людям у
ці дні і в подальшому.

Наталя Ключник

ЗУСТРІЧ МЕРА З КЕРІВНИКАМИ
ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГО
ХАРЧУВАННЯ МІСТА

ЩЕ ОДИН НАМІР СКОРИСТАТИСЬ
НАРКОТИКАМИ ЛОКАЛІЗОВАНО

З ШАНОЮ ДО ПОМЕРЗ ШАНОЮ ДО ПОМЕРЛИХЛИХ

Події тижня

Як на толоці землю уквітчали..

22 квітня відбулась
зустріч міського голови Т.Г.
Добрівського з керівниками
закладів громадського харчу�
вання міста. З 18 існуючих у
місті закладів прийшли пред�
ставники лише кількох. А
саме, керівники таких закла�
дів, як: "Три бажання", 
"Лілея", "Екватор", "Ната�
лі", "Промінь", "Манго", 
"1А", "Азалія", "Дядя Ваня",
"Фенікс�К". Серед питань,
що обговорювалися �   дотри�
мання правил благоустрою
та укладання договорів про
вивіз сміття. Зокрема, осо�
блива увага приділялась
питанню зовнішнього вигля�
ду підприємства та прилеглої
до нього території. Показо�
вим, як наголосив Т.Г. Доб�
рівський, є стан території
навколо кафе "1А". Мер
подякував за це дирекції
кафе. 

Оскільки за останні два
роки це було перше зібрання
з підприємцями, то міський
голова надав загальну інфор�
мацію про роботу міськви�
конкому. Зокрема, розповів
про стан справ  комунальних
підприємств та підготовку
міста до проведення Євро�
2012. Також обговорювало�
ся питання затвердження на
сесії, яка відбудеться 23 квіт�
ня,  Положення "Про поря�
док провадження торговель�
ної діяльності та надання
послуг в м. Боярка". Як ска�
зав Т.Г.Добрівський: "Цим
документом ми будемо чітко
регламентувати режим робо�

ти, правила благоустрою та
всі вимоги, що стосуються
торгівлі. В разі невиконання
вимог цього Положення,
будуть вживатись заходи, що
регламентуються чинним
законодавством." Мер корот�
ко зупинився на окремих
витягах  Положення. Розгля�
далося питання режиму
роботи закладів з продажу
алкогольних напоїв і тютю�
нових виробів. Всі присутні
мали змогу внести зміни до
Положення, але таких, на
жаль, не знайшлось. Т.Г.
Добрівський  попередив, що
протягом кількох місяців
будуть періодично контролю�
ватись всі торговельні закла�
ди міста.

Заступник міського голо�
ви Валерій Володимирович
Шульга оголосив присутнім
про конкурс на найкращий
проект, пропозицію з встано�
влення архітектурної пам'ят�
ки в номінаціях:
� пам'ятний знак воїнам�ін�
тернаціоналістам;
� пам'ятний знак жертвам
голодомору;
� пам'ятний знак закоханим.

Пам'ятні знаки планують
встановити до Дня міста.
Тобто, найближчим часом
будуть прийматися всі
можливі варіанти проектів,
архітектурних планів та про�
позиції щодо місць розташу�
вання пам'яток. Кульміна�
ційний момент зібрання �
вручення учасникам прапор�
ців міста.        

Марина Смірнова
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Все найкраще A дітям!
От і спало мені на думку

провідати новоселів � виру�
шити на екскурсію "Квадра�
том". Та яка ж екскурсія на
голодний шлунок? Тому від�
правною точкою мого марш�
руту стало дитяче кафе "Ара�
бески". Розрахував всього�на�
всього швиденько проковт�
нути тістечко та склянку
соку, але був приємно здиво�
ваний і обстановкою, і меню.
А ще більше смаковими яко�
стями страв та їх цінами.
Філіжанка запашної міцної
кави суттєво підняла настрій. 

Саме так, із задоволеною
посмішкою на обличчі, я
ввійшов до кабінету директо�
ра "Арабесок". Привітна
жіночка представилася про�
сто: Ірина � директор дитячо�
го караоке�клубу "Арабески".
І почала розповідати, та так,
як вміє розповідати лише
людина, яка говорить про
своє найбільше захоплення,
навіть � мрію.

� Ми відкрилися 7 квітня,
саме на Благовіщення. Дата
невипадкова. Хоча й вважа�
ється в народі, що понеділок �
день тяжкий, але ми виріши�
ли, що така звістка порадує і
маленьких боярчан, і їхніх
батьків. Проблем було бага�
то, та працювали навіть
вночі. Бо ж хотілося відкри�
тися без будь�яких недоро�
бок, і саме в цей день. Що ж
до самої ідеї, то вона продик�
тована життям. От ви,
наприклад, знаєте таке місце
в Боярці, куди б можна було
піти з дітьми? (питання вия�
вилося дійсно риторичним).

Дійсно, "Арабески" � нез�
вичайні. А причина в тому,
що, як зізналася пані Ірина,
вона вже декілька років 
"шукає себе". А після наро�
дження донечки зрозуміла,
що її покликання � дарувати
радість дітям. От і виникла

ідея дитячого кафе. Яка ціл�
ком співпала із задумом
Андрія Арчакова � "батька"
"Квадрату". Саме за його під�
тримки та допомоги ідею вда�
лося втілити в життя.

Причому втілення її, як
зазначила пані Ірина, вияви�
лося абсолютно неприбутко�
вим. Не виправдовують себе
виставлені ціни.

� А взагалі, � говорить моя
співрозмовниця, � нашим
девізом є оті такі правильні,
але, на жаль, затерті й забуті
слова: "Все найкраще �
дітям"! Всі страви ми готуємо
на сертифікованій воді, яку
купуємо в Києві. Беремо
лише найкращі соки � звісно
ж, натуральні. А морозиво у
нас взагалі особливе: справ�
жнісіньке "італійське домаш�
нє морозиво"! Воно вигото�
вляється виключно з нату�
ральних продуктів. Звісно,
термін його зберігання неве�
ликий, тому ми закупаємо
його невеличкими партіями,
які розходяться просто миттє�
во. І холодильники у нас най�
дорожчі, і... Та що це я � рап�
том трохи знітилася пані
Ірина. � Ми не проводили нія�
кої рекламної акції з приводу

відкриття, а тут щось розго�
ворилася. Ви запитайте про
нас наших маленьких відві�
дувачів � адже саме вони оці�
нюють нашу роботу...       

Я запитав. І хлопців, і дів�
чат. І повірте � вони, від най�
менших до найстарших, оці�
нюють "Арабески" на відмін�
но! Уже сьогодні з їх висло�
влювань можна було б укла�
сти своєрідну "Книгу вдячно�
сті", яка реально могла б
стати найпопулярнішим бест�
селером Боярки. Та не буде�
мо поспішати. Бо найголовні�
шим є те, що це дійсно дитяче
кафе � від інтер'єру до меню. 

Тому бажаючі можуть
вдосталь поспівати під кароо�
ке. Тому на вихідні його
відвідувачів розважають
веселі клоуни або інші казко�
ві персонажі, витівкам яких
можна радіти абсолютно без�
коштовно, тобто � навіть
нічого не замовивши. 
(А якщо хтось вирішить від�
святкувати тут день народжен�
ня, то в кафе є ведуча, яка 

займається святковою програ�
мою). Тому так багато тут
дзвінкого сміху � і за столика�
ми, і з величезного екрану під
стелею, на якому мультфіль�
ми змінюються дотепними
пригодами з дитячого життя.
А як приємно спостерігати за
життям Молодіжки, видив�
ляючись друзів крізь світлі
вікна затишних "Арабесок" �
ви навіть не уявляєте!..

Так, це дійсно дитяче
кафе. Та частими відвідува�
чами його є й дорослі, які
приходять сюди всією сім'єю.
Тому що тут гарно, весело і
затишно.   

Щоб багатіли 
разом з нами...
Коли я зайшов до примі�

щення банку "Форум", пер�
шим, хто мене зустрів, був...

величезний букет яскравих
квітів! І усміхнені обличчя
працівників "Форуму".
Навіть моє дещо несподіване
запитання, з якого я почав
розмову, не стерло привітної
усмішки з обличчя управляю�
чої Боярським відділенням
банку "Форум" Ірини Воло�
шиної.

� Чому саме ще один
банк? Боярка � місто нема�
леньке, а нас конкуренція не
лякає... Ми працюємо лише
місяць, але в нас вже є депо�
зитні вклади. Серед наших
клієнтів навіть з'явилася
перша юридична особа! Крім
того, з пенсійним фондом
вже підписано угоду щодо
перерахування пенсій, і зов�
сім скоро ми надаватимемо
ще й таку послугу... Ми зай�
маємося кредитуванням, а
цю послугу надають далеко
не всі банки... Крім того, всі
наші штатні працівники �
боярчани. Надання робочих
місць � це наш внесок в розбу�
дову міста. Більш детальна
інформація про банк 
"Форум" міститься в букле�
тах та прайсах, які може
отримати кожен наш відвіду�
вач. Отже � ласкаво просимо! 

А закінчила нашу зустріч
пані Ірина дещо незвично �
мабуть, в тон моїм несподіва�
ним запитанням:

� Хочу побажати, щоб у
всіх жителів міста (тобто �
читачів вашої газети і наших
потенційних клієнтів) все
складалося так, як задумано.
Щоб вони не хворіли, завжди
втілювали в життя свої найс�
міливіші плани і... багатіли
разом з нами!

А до чого ж тут квіти? �
запитаєте ви. Цей букет був
подарований в день урочис�
того відкриття. Відшуміли
вітальні слова, лягла до
сейфу пам'яті стрічка, пере�
різана начальником управ�

ління координаційної мережі
Дмитром Лемзяковим та
Боярським міським головою
Тарасом Добрівським, "з'їв�
ся" святковий торт і почалася
буденна робота. А букет і досі
такий же свіжий. Здивовані?
Секрет простий: квіти, пода�
ровані від щирого серця, з
надією та любов'ю � як своє�
рідне благословення на добрі
діла � зав'янути просто не
можуть.

На круги своя...
Вже виходячи з "Квадра�

ту", помічаю невеличку цер�
ковну крамничку, яка при�
вітно посміхається до відвіду�
вачів новенькими вітринами.
Ікони, література духовної
тематики, розп'яття та
ладанки так і притягують очі.
Поблизу нема жодного
Божого храму, а церковна
крамничка � ось вона. Чому
ж саме в "Квадраті"?

На це моє невисловлене
запитання люб'язно відповів
о. Димитрій Присяжний:

� Як ви знаєте, поки в нас
не було свого приміщення,
ми правили службу Божу в
приміщенні аптеки. За цей
час у нас з'явилося чимало
прихожан � людей літніх або
просто тяжко хворих. І тому,
коли храм перебрався в нове
приміщення неподалік Бояр�
ської міськради, їм стало
важко відвідувати його.
Фізично важко, адже ця від�
стань є дрібничкою лише для
молодих. Тепер вони мають
можливість придбати духов�
ну літературу чи залишити
записочки "За здравіє" чи "За
упокій" в цій крамничці. Ми
приїжджаємо і разом зі свіч�
ками відвозимо до храму.
Тому відкриття цієї крамнич�
ки саме тут � це своєрідне
повернення до рідних пенат.

А відкрилася ця крамнич�
ка 3 квітня � відразу по

СОНЯЧНИЙ "КВАДРАТ": 

ЯК СПРЯК СПРАВИ,  НОВОСЕЛИ?АВИ,  НОВОСЕЛИ?
Здається, зовсім недавно наша газета писала про відкриття

нового супермаркету на Молодіжній. І сьогодні ми знову повер�

таємося до цієї теми. Привід вагомий: в "Квадраті" з'явилися

новосели...

До послуг боярчан
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Культура

ЩЕДРИЙ ДАРУНОК �ЩЕДРИЙ ДАРУНОК � ЖИТТЯЖИТТЯ

Піснею влилися в наше
життя цьогорічні Великодні
свята. Саме  світлому святу
Великодня був присвячений
сольний концерт Майї Абра�
мович "Щедрий дарунок �
життя", який відбувся 20
квітня 2008 року в Боярсь�
кому Будинку культури.
Молода виконавиця навча�
ється на 4 курсі кафедри
"Естрадної музики" Інститу�
ту мистецтв Рівненського
державного гуманітарного
університету, а в Боярці про�
ходила  практику  в музичній
школі і по її закінченні, вирі�
шила подарувати всім бояр�
чанам свій концерт.

Допомагали Майї Абра�
мович бек�вокалістки Про�
копюк Лариса Вікторівна �
рідна сестра виконавиці та її
керівник, і Фурсович Ірина �
студентка 3 курсу Педагогіч�
ного інституту Рів�
ненського держав�
ного гуманітарного
університету. Також
участь у концерті
взяли учні Боярсь�
кої ДМШ Марков
Олександр (гітара),
Р о д и ш е в с ь к и й
Костянтин та Мель�
ник Тарас(баян),
Товстенюк Марина

(бандура), Зубавленко
Ігнат (акордеон).

Музичні номери переме�
жовувалися інформацією
про  свято Пасхи, яку нада�
вали ведучі Шкідер Рости�
слав � служитель Боярської
церкви " Надія життя" та
Кучерук Інна.

По завершенню виступу
виконавців слово було нада�
не заступнику директора
Боярської  ДМШ Понома�
ренко Людмилі Вікторівні,
яка висловила задоволення
від знайомства та співпраці з
Маєю, та побажала їй надалі
життєвих та творчих успіхів.

В залі панувала атмосфе�
ра духовного єднання, доб�
розичливості  та радості.

Дарія Сєчкова,
методист Боярського

Будинку культури

Днями бібліотека, що
розташована по вул. Шев�
ченка, 82 радо зустрічала
гостю � талановиту Боярську
поетесу Лесю Коваленко.

Кожен з присутніх, а це і
вчителі, і учні БЗОШ № 1, 
і працівники бібліотеки,
мали змогу насолодитися як
низкою ліричних віршів, так
і патріотичними творами
поетеси.  Декламувала свої
вірші сама майстриня.

Леся Михайлівна подару�
вала фонду бібліотеки свою
нову збірку поезії під назвою
"Любов і біль". Збірка про�
низана безмежною любов'ю
до рідного краю. Саме тут
ми бачимо "дівчину�жоржи�

ну" з її співочою натурою,
велику патріотку своєї Бать�
ківщини. Любов'ю до музи�
ки і чарівності природи, до
краси українського слова
пронизана ця збірка.

Всі присутні щиро дяку�
вали поетесі за незабутні
хвилини спілкування, за
неоціненний дарунок �
часточку своєї душі, яку
вона залишила у збірці.

Завідуюча бібліотекою
В.М. Венгер

"ДІВЧИНАAЖОРЖИНА"

Наприкінці березня у при�
міщенні  Боярської бібліоте�
ки для дорослих, що розташо�
вана по вул. Молодіжна, 77
відбулася зустріч українських
письменників з учнями
молодших класів, а також
вихованцями дитячого будин�
ку "Родина". Учні познайоми�
лися з творами Герасименка
Миколи Купріяновича, Гайо�
вого Григорія Титовича, а
також Бойка Владислава
Федоровича.

В переддень сміхотворчо�
го свята Гайовий Г.Т. 
(Гриць Гайовий) презенту�
вав свою книжку "Мисли�
вець і шпак". Це збірка
байок. Книжка цікава не
лише дітям, а й дорослим.
Адже, у прозорих алегоріях
веселих і сумних байок
Гриця Гайового проникли�
вий читач побачить відзерка�
лення і самого себе, і ото�
чуючих, вчорашнього і сьо�
годнішнього дня.  Григорій
Титович запропонував
послухати й нові свої байки.
Учням дуже сподобалися
цікаві лічилки, загадки та
задачі. Вони спонукали дітей
до творчості. Водночас наро�

джувалися віршики, загад�
ки, складені самими учнями.

Порадував діточок наш
земляк Герасименко М.К.,
прочитавши свої гуморис�
тичні оповідання: "Всевидя�
че око", "Спостережливий
Петя", "Виправимося на
половину", "Заява для
татка", "Щоб не жалко
було". Школярі були в захва�
ті. В цих творах вони впізна�
вали себе, своїх товаришів,
однокласників. В залі звучав
веселий сміх. На згадку про
зустріч  зі школярами Мико�
ла Купріянович подарував
бібліотеці свою книжку
"Дорогу жінкам".

Зацікавила дітей і твор�
чість Бойка В.Ф. (Василь

Шукайло). Він прочитав
дітям своє оповідання "Як
їжачок зайчика спасав".
Оповідання викликало море
дитячих емоцій. Автор теж
подарував свою книжку
"Журавлина пора" (збірка
ліричних творів, написаних
у різні роки) бібліотеці, щоб
читачі глибше  могли познайо�
митися з його творчістю.

Не залишилися у боргу і
учні. Вони з захватом читали
вірші гостей.

Лагідне весняне сонечко
заглядало у вікна бібліотеки.
А у залі променіли  дитячі
усмішки, викликані зустріч�
чю з письменниками.     

Ксенія Бойко

ЗУСТРІЧ З ПИСЬМЕННИКАМИ

поверненні групи боярчан�
паломників з подорожі до
Святої Землі. Мета: духовна
просвіта. Тому тут так багато
відповідної літератури. А
молодь, яка вельми охоче
відвідує "Квадрат", має змогу

отримати ще й електронні
адреси відповідних сайтів, на
яких вміщено найрізноманіт�
нішу інформацію по право�
славній вірі.

� Невже ніяка комерційна
мета не переслідується? �

запитую о. Димитрія і чую у
відповідь:

� Яка ж торгівля без гро�
шей? В наш час без грошей
не можна. Та питання в тому,
на що їх витрачати. Виручені
кошти ми витрачаємо на бла�
годійництво. Адже, як казав
Ісус Христос, "Маємо бідних
завжди". І одне із завдань
церкви � допомагати тим, хто
цієї допомоги потребує. Та
парафія, яка живе виключно
на пожертвування, не завж�
ди має кошти для такої допо�
моги. Тому ця невеличка цер�
ковна крамничка � реальний
шанс самостійно заробляти
гроші. А кошти, виручені від
продажу духовної літерату�
ри, свічок, церковного
начиння, освячених ікон і
духовних наборів зі святою
водою, землею та єлеєм з
Єрусалиму та Віфлиєму

будуть витрачені виключно
на благодійництво. 

"Парадокс двох Ірин" 
АБО Замість епілогу
А на закінчення � інформа�

ція дещо парадоксальна, хоча
цілком достовірна. Не повіри�
те, але за першої освітою пані
Ірина з "Форуму" � вчителька,
тоді як пані Ірина з "Арабе�
сок" � банківський працівник!
Не будемо вдаватися до при�
чин, які змусили їх отримати
ще одну вищу освіту й здобути
ще один фах. Адже головне в
іншому: саме таке поєднання
любові до своєї справи з чіт�
ким розрахунком кожного
кроку своєї діяльності сприяє
тому, що "Квадрат" в цілому
продовжує залишатися соняч�
ним, світлим і радісним. А
значить всі його "мешканці"
просто приречені на перемогу.

По крайній мірі, це моя особис�
та думка.   

Ось і закінчилася моя
екскурсія сонячним "Ква�
дратом". Залишаю будівлю
супермаркету. На душі �
спокійно і затишно. А в
долоні трепетним метели�
ком притих невеличкий
паперовий прямокутник з
православним хрестиком
вгорі, який слід прикріпити
над дверима свого будинку.
Бо слова Святителя Мико�
ли Сербського, начертані
на цьому оберезі, запам'я�
талися з першого разу: 
"Боже! Благослови всіх,
хто входить в цей дім,
захисти і збережи тих,
хто виходить з нього і
подаруй мир всім, хто
перебуває в ньому".

Радислав Кокодзей



ТОВ "ВОКЕ�07"
виконує монтажні роботи по влаштуванню зовнішніх та
внутрішніх мереж:
• водопостачання; • водовідведення;  
• каналізування; • опалення; 
• електропостачання; • автоматичного поливу;
• монтаж локальних насосних станцій 

водопостачання та каналізування (гарантія та сервісне обслуговування)

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

Школа для дівчаток "Леді"

запрошує на постійну роботу:

• водія шкільного автобуса
Тел.: 8(298) 40�853

ОГОЛОШЕННЯ

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

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

ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ!

У ці урочисті святкові дні сердечно вітаємо вас з Великим

Днем Світлого Христового Воскресіння! 

Нехай цей Великий День дарує всім вам щастя, здоров'я,

любов та непохитну віру в Ісуса Христа!

Нехай Чудо Воскресіння Христового надихає нас на добрі 

та праведні справи.

ХХррииссттоосс  ввооссккрреесс!!

З повагою, 

Помісна Церква "Надія Життя"
Богослужіння проходять: 

щонеділі  � 15:30

щосуботи � 16.00  � молодіжні зустрічі

За адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 23�А,

Центp творчості молоді "Оберіг" (актова зала),

тел.: 2283936, e�mail: HopeofLife@i.ua

Найщиріші вітання з нагоди найбільшого хри�

стиянського свята Воскресіння Христового! Нехай

Ваші душі будуть багаті на добро, як святковий стіл,

чисті, як Великодній рушник і веселі, як українські

писанки. Хай малинові дзвони Великодня принесуть

у Вашу оселю радість, віру, надію і любов. Нехай

радісні Пасхальні дні покладуть благодатні початки нових пере�

мог і звершень на Вашому життєвому шляху . Христос Воскрес!

З повагою, голова районного 

товариства у справах захисту прав споживачів 

Олександр Борецький

ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ!

У ці весняні дні мільйони людей

усього світу зустрічають найбільше з

християнських свят � Світле Христове

Воскресіння.

Сердечно вітаючи Вас, шановні земляки, з Великодніми

святами, щиро зичимо щастя кожній родині, міцного здоров'я,

добробуту, творчої наснаги в усіх гарних починаннях.  Христос

воскрес!

Соціалістична партія України  

Києво�Святошинська районна організація 

Проходять роки після

аварії на ЧАЕС. А біль не

вщухає, тривога не покидає

людей, пов'язаних із скор�

ботним часом.

Доземно схиляємося в

подяці перед ліквідаторами

цієї страшної аварії. Перед

живими. Перед пам'яттю до

часу померлих від радіацій�

ного смерчу.
Соціалістична партія України  

Києво�Святошинська районна

організація 

ДО СУМНОГО ЮВІЛЕЮ � 22�РІЧЧЯ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

3 млн. 1ОО тис. наших співвітчизників і жителів

інших держав  продовжують зазнавати дії радіації.

Серед них і ті, хто захистив світ від страшної біди

ціною свого здоров'я, а інколи й життя. "Мирний

атом" став для України і прилеглих земель гірше війни. Збитки

від аварії на ЧАЕС доведеться відшкодувати ще дуже довго...

Ми схиляємо перед ними голову.

З повагою, голова районного 

товариства у справах захисту прав споживачів 

Олександр Борецький

Офіційному дистриб'ютору продукції компанії "Марс

Україна" ("Снікерс", "Марс", "Баунті", "Віскас", "Педігрі") 

на постійну роботу в м. Боярка та м. Вишневе потрібні:

• торгові представники;       • мерчендайзери зі своїм авто• торгові представники;       • мерчендайзери зі своїм авто

Заробітна плаЗаробітна плата від та від 3 0003 000 до до 4 0004 000 грн.грн.

Тел: 8 050 416 94 54,  тел/факс: 8 044 566 12 33

Газета Боярської міської ради
Реєстраційне свідоцтво КІ № 971 

від 23.10.2006 р.
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Загальний тираж 8000 прим.

Вітання, оголошення, реклама

Сенсація

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 10.00 до 21.00
Тел.:  8-068-598-14-14

ССТТОО
на постійну роботу потрібні:на постійну роботу потрібні:

••карбюраторники;карбюраторники;

••автослюсарі;автослюсарі;

••автоелектрикиавтоелектрики

Звертатись за адресою:

м. Боярка, вул. Магістральна,11

Тел: 8 298 46 927; 406 33 62

Американська співачка,
49�річна Мадонна кидає чоло�
віка�режисера, 39�річного
Гая Річі.  Її новий обранець
Євген Ґудзь народився в Бояр�
ці в 1972 році .

Прізвище його батьків
було Ніколаєви. Ґудзь � дівоче

прізвище матері.
Вони � українці, у
родині також були
цигани, угорці, руму�
ни. Батько працював
м'ясником. Він  гарно
грав на гітарі й висту�
пав із місцевою гру�
пою "Меридіан".
Мати не працювала. 

Після аварії на
ЧАЕС батько приніс лічиль�
ник Гейгера. Побачив, що він
показує у дворі їхнього дому, і
сказав: "Виїжджаємо". Роди�
на переїхала спочатку до
Закарпаття, згодом � до Поль�
щі, Угорщини, Австрії, Італії.
Щоб якось животіти, Євген

вимушений був  мити маши�
ни, збирав виноград.  У 1990�
му  родина перебралася до
Америки, як політичні біжен�
ці.  Спочатку оселились в
штаті Вермонт. Женя Швид�
ко зібрав навколо себе еміг�
рантів із циганськими корін�
нями. Так з'явилась  група 
"The Fags". Потім "Flying
Fuck".  Коли у  1997 году
переїхав з Вермонту до
Нью�Йорку, народилась
нова група "Gogol Bordello" 
("Гоголь Борделло"). Гудзь
визначається з власним сти�
лем як циганський фолк�
панк�рок. У 2007�му на одній
із таких вечірок у Нью�Йорку

Гудзь познайомився з Мадон�
ною. Він запав у душу амери�
канській співачці, адже через
кілька днів вона сама знайшла
його через знайомих.  7 липня
Євген виконав з Мадонною на
лондонському стадіоні Вемблі
шлягер La Isla Bonita. Один
куплет заспівав на циганській
мові. Цей виступ їх здружив.
Восени без вагань поп�діва
запропонувала талановитому,
імпозантному музиканту  зня�
тися у  її музичному фільмі 
"Бруд і мудрість". Сценарій
писав Євген, як запевняє, зі
свого життя. У стрічку Мадон�
на вклала $1 млн. Кажуть,
тоді, під час зйомок, вони

закохалися один в одного.
� Женя прекрасний, � роз�

казувала співачка на Берлінсь�
кому кінофестивалі в лютому
на прем'єрі фільму. � Я обож�
нюю циганів, їхню спонтан�
ність. У душі я теж циганка.
Прес�секретар артистки Ліз
Розенберг запевняє, що
Мадонна та Річі й надалі жити�
муть разом у Англії. Та агенти
співачки шукають для неї має�
ток в Америці.

Тепер з легкої руки Мадон�
ни Женю з Боярки амери�
канські газети частенько
величають новим королем
Нью�Йорка!

За матер. Інтернет�видань

МУЗИКАНТ З БОЯРКИ  : НОВИЙ  КОРОЛЬ НЬЮ:ЙОРКА!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


