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ВИРІШАЛЬНИЙ ГОЛ 
НАЛЕЖАВ МЕРУ БОЯРКИ

� Відпустка була дуже
приємна, � радісно розпові�
дав засмаглий Тарас Григо�
рович. У його погляді вло�
влювалось не тільки задово�
лення, але й гордість. Ще б
пак, адже завдяки його
короткотривалій відпустці
про Боярку почули в
багатьох країнах Європи. А
ще побачили, як вміють
грати у футбол міські голови
України.

Чемпіонат Європи серед

мерів�бургомістрів
проходив у Австрії. В
змаганнях, що відбу�
лися  у передмісті
Зальцбургу,  взяли
участь 9 команд: дві
команди господарів
турніру, Польща,
Словенія, Албанія,
Німеччина, Півден�
ний Тіроль, Італія і,
звичайно, Україна.
Команда української
збірної складалась із
15 найращих мерів�
футболістів. Чернігів
і Бахмач, Свалява і
Жмеринка, Міжгір'я

і  Обухов, Трипілля і Біляєв�
ка, Харцизьк і Енергодар, 3
мери із Черкаської області і,
звичайно, Боярка � міста,
голови яких сформували
українську команду. 

�Усі надзвичайно хвилю�
вались, особливо у перших
матчах, � продовжує Тарас
Добрівський. � Проте, чітко
розуміли � грати за збірну
України � велика честь і від�
повідальність. 

Ми попали у досить силь�

ну підгрупу. Нашими супер�
никами доля визначила
Австрію � другу команду,
Німеччину, Польщу, Пів�
денний Тіроль. В іншій під�
групі були: Австрія � перша
команда, Італія, Словенія і
Албанія.

З Австрією зіграли
внічию � 2:2. Німці вияви�
лись сильнішими. З рахун�
ком  3:1 ми їм поступились.
А от у поляків  виграли 5:1!
Перемогли у матчі з коман�
дою Південного Тіроля з
рахунком 2:1. Ми знали, що
нам треба вигравати. За 5
хвилин до кінця матчу вда�
лось забити другий гол. Він
став перепусткою у гру за ІІІ
місце. Інакше ми  боролись
би за 5�6�7 місце.

І місце в нашій групі
виборола Німеччина. Вона
грала з італійцями за І місце.
Ми йшли другими. Тому
грали за ІІІ�є з албанцями.
Перед початком гри збірна
України заспівала свій  гімн.
Цього не зробила жодна
інша команда. Увесь стадіон
встав і навіть наприкінці під�

співував. Нам дали
с п о н с о р с ь к у
форму, але ми вирі�
шили грати у формі
збірної України.

Це була важка
гра. Албанці затято
боролись за пере�
могу. Спочатку ми
програвали їм 1:0,
потім 2:1, потім
рахунок зрівнявся
� 2:2 . З нами були
вболівальники й
прапор міста Боярка, який
впевнено розвіювався
австрійським вітром. Ми
бачили, як за нас вболівають
і нас підтримують. І не тіль�
ки наші співвітчизники.
Збірна України стала душею
чемпіонату  Європи. У нас
склались прекрасні стосунки
із мерами міст Польщі,
Німеччини, Австрії. Вони
теж вболівали за нас. Може
саме тому, відчуваючи все�
бічну підтримку, мені вда�
лось за 9 хвилин до кінця
матчу  усе ж таки  забити ще

один м'яч! З рахунком 3:2
ми здобули перемогу у матчі,
а разом із нею ІІІ місце.

4 рази за увесь чемпіонат
м'яч від ноги Тараса Добрів�
ського опинявся у воротах
суперників. Отож, він став
другим кращим бомбарди�
ром чемпіонату. Найкращим
визнано футболіста  під №
15 з Німеччини.

За V місце боролись дві
австрійські команди, за VII і
VIII грала Польща зі Слове�
нією. IX�дісталось команді
Південного Тіроля.

закінчення статті читайте на останній сторінці

Кілька днів міського голови Тараса Добрівського не було у місті. Куди подівся � знали не всі. 

Виявляється�  був аж у Альпах. Що робив там?

ВВВВІІІІ ТТТТААААЄЄЄЄММММОООО    ЗЗЗЗ    

ДДДДННННЕЕЕЕММММ    ННННААААРРРРООООДДДДЖЖЖЖЕЕЕЕННННННННЯЯЯЯ!!!!

Боярська міська рада та вико�

навчий комітет щиро вітають депу�

татів міськради V скликання Тар�

новську Людмилу Володимирівну,

Бриль Ірину Іванівну, Орла Леоні�

да Івановича, Неупокой Сергія

Григоровича. 

Зичимо Вам міцного здоров'я,

добробуту, злагоди і домашнього

затишку, звершення усіх Ваших

планів і задумів.

Нехай Ваша працьовитість,

невтомна енергія, душевне тепло

приносять Вам заслужену шану і

повагу людей! Наші найщиріші

поздоровлення!

Міський голова   Т.Г. Добрівський
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Засідання виконкому

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТІ:
КОМУНАЛЬНІ СЛУЖБИ ПЕРЕСЕЛЯТЬ, СМІТТЯ ПРИБЕРУТЬ, ДЕРЕВА ЗРІЖУТЬ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання виконавчого комітету

№ 10  від   03.06.2008 року

Преамбулою до
засідання виконав�
чого комітету, яке
відбулось 3 червня у
приміщенні Бояр�
ської міської ради,
став короткий,
проте емоційний
звіт Тараса Добрів�
ського про його
діяльність за час
короткотривалої
відпустки.   Адже,
міський голова  мав
честь захищати ім'я
України на чемпіо�
наті Європи серед мерів та
бургомістрів. 4�ма голами
поповнив наш мер  скарб�
ничку здобутого третього
місця збірною України.
Тепер про Боярку знають
далеко за межами України.
Щиро тішились від почутого
члени виконкому, розгля�
даючи привезені призи
(ексклюзивне інтерв'ю мера
читайте у рубриці фізкульту�
ра і спорт).

По завершенню обгово�
рення подій у місті остан�
нього тижня, члени викон�
кому перейшли до розгляду
6�ти основних та інших
питань (див. порядок ден�
ний). 

Доповідач з першого
питання � заступник місько�
го голови Валерій Шульга,
надав коротку інформацію
про стан виконання міських
програм.  Черговою ХХVІ
сесією V скликання від 15
лютого 2008 р. їх було
затверджено 10. План
фінансування сягав 980
тис. грн. Значна частина
коштів на сьогодні  вичерпа�
на, а потреба у коштах
залишається. 

Відтак, освоєно 100%
коштів по програмі "Діти
України". Кожній школі на
свято останнього дзвоника
від міської влади було вру�
чено цифровий фотоапа�
рат. Аналогічна ситуація з
реалізацією міської програ�
ми "Призов"  на 2008 рік.
Щоправда, результати її не
дуже втішні, хоча кошти на
організацію рейдів, переві�
рок витрачено. Проте,
військові призови за зако�

ном мають здійснюватись, і
потребують організації і
фінансування. Щомісячни�
ми виплатами матеріальної
допомоги витрачено близько
40% фонду міської програ�
ми "Турбота", яка спрямо�
вана на підтримку соціаль�
но�незахищених категорій
жителів міста,  майже 91%
комплексної програми
розвитку засобів масової
інформації на 2008 рік,
37%  � з програми розвитку
фізичної культури та спорту
на 2008 рік тощо. Частина
реалізації програм заплано�
вана на друге півріччя.

Потребують дофінансу�
вання програми розвитку
культури міста на 2008 рік та
профілактики злочинності у
м. Боярка на 2008 рік. Кош�
тів потребують ветерани на
лікування, інваліди ВВВ та
інші незахищені верстви
населення.  Іх необхідно від�
шуковувати � погодились
члени виконкому.

Друге питання стосува�
лось санітарного стану
територій, прилеглих до
житлового будинку по вул.
Маяковського, 2. Побутове
сміття, старі дивани, вели�
когабаритні побутові відхо�
ди поблизу будинку не з'я�
вились самі по собі. Тому
члени виконкому підтрима�
ли пропозицію міського
голови Тараса Добрівського
рекомендувати мешканцям
будинку створити товари�
ство співвласників. А кому�
нальні служби міста  випра�
влять ситуацію, що скла�
лась, до 1 липня. 

Підтримали члени викон�

кому питання роз�
міщення КП
"Боярка�Водока�
нал" в приміщенні
Боярського КП
БГВУ ЖКГ по вул.
Леніна,30. Таке
переселення тільки
посприяє ефектив�
ній, узгодженій
роботі комунальних
служб, організації
спільної диспетчер�
ської служби тощо.

О к р е м и м
питанням розгля�

дали встановлення тарифів
з вивезення твердих побуто�
вих відходів. Це  питання
коментував перший заступ�
ник міського голови Роман
Гладкий. Остання зміна
цього виду тарифів прово�
дилась ще 3 роки тому.
Після змістовного обгрунту�
вання необхідності, аргу�
ментованого рішенням
інспекції по цінам у Київ�
ській області, виконком
вирішив затвердити тарифи
на послуги з вивезення та
знешкодження твердих
побутових відходів, що
надаються всім категоріям
споживачів на території
міста Боярка в залежності
від відстані перевезення до
місця знешкодження, за 1
куб.м. Встановити норму
накопичення ТПВ на одного
мешканця в рік  2 куб.м.

Затвердили графік пога�
шення заборгованості по
заробітній платі комуналь�
ного підприємства  Боярсь�
ке ГВУ ЖКГ до 20 червня
поточного року. 

Останнім у списку
основних � питання санітар�
ної рубки дерев. Вже зараз
необхідно знести 5 дерев і
один чагарник для здійснен�
ня забудови.  Рішенням
виконкому дозволили  ДП
"Дніпровський круг" здій�
снити необхідні роботи за
умови сплати витрат.

Поряд з основними, роз�
глядали багато інших
питань, пов'язаних із жит�
тєдіяльністю міста.

На засіданні була присутня
Наталя Ключник

1. Основні  питання

1.1.Про виконання міських програм в 2008 році

Підготувала : завідувачка відділу  О.М.БАЛУЄВА

Доповідач :  заступник міського голови  В.В.ШУЛЬГА

1.2.
Про поліпшення санітарного стану територій, прилеглих 

до житлового будинку по вул. Маяковського, 2

Підготував :  радник  В.В.МАЗУРЕЦЬ

Доповідач :  заступник міського голови  А.К.ТАХТАРБАЄВ

1.3.
Про розміщення КП "Боярка#Водоканал" в приміщенні 

Боярського КП БГВУ ЖКГ по вул. Леніна,30

Підготував :  радник  В.В.МАЗУРЕЦЬ

Доповідач :  заступник міського голови  А.К.ТАХТАРБАЄВ

1.4.
Про встановлення тарифів на послуги з вивезення 

твердих побутових відходів

Підготувала :   зав.відділу  О.М.БАЛУЄВА

Доповідач :   перший заступник міського голови Р.В.ГЛАДКИЙ

1.5.
Про невідкладні заходи щодо погашення заборгованості по заробітній

платі комунального підприємства Боярське ГВУ ЖКГ

Підготувала :   зав.відділу  О.М.БАЛУЄВА

Доповідач :   перший заступник міського голови Р.В.ГЛАДКИЙ

1.6.Про санітарну рубку дерев в м.Боярка

Підготував :  радник  В.В.МАЗУРЕЦЬ

Доповідач :  заступник міського голови  А.К.ТАХТАРБАЄВ

2.
Про надання дозволу на розміщення об'єктів 

торгівлі, побуту, виробництв

Підготував:  головний спеціаліст  І.Н.ЗАІТОВ

Доповідач: заступник міського голови  Р.В.ГЛАДКИЙ

Розглянуто 7 питань

3. Опікунські питання

Підготувала: спеціаліст служби у справах неповнолітніх              

Ю.М.ЦИМБАЛЮК

Доповідач:  голова ради опіки Л.І.ДУДНІКОВА

4. Про  матеріальну допомогу

Підготувала:  спец.  І кат.  О.М.БІБІК

Доповідач: керуюча справами  З.М.ГАПОНЕНКО

4.1.Про надання допомоги Сисюк О.Б. на поховання Шеляг#Сосонко О.Ю.

5. Про  затвердження трудової угоди

Підготувала:  керуюча справами  З.М.ГАПОНЕНКО

Доповідач: керуюча справами  З.М.ГАПОНЕНКО

5.1.Про внесення змін в рішення виконкому  № 38/1 від 18.03.2008 року

Розглянуто 3 питання

6. Архітектурні   питання

Підготував :  головний спеціаліст  В.В.МЕЛЬНИЧУК

Доповідач:   головний спеціаліст  В.В.МЕЛЬНИЧУК

Розглянуто 15 питань

7. Про право власності

Підготувала:  керуюча справами   З.М.ГАПОНЕНКО

Доповідач:   керуюча справами   З.М.ГАПОНЕНКО

Розглянуто 4 питання

8. Житлові питання

Підготувала: головний спеціаліст М.Р.СЛЮСАР

Доповідач: головний спеціаліст  М.Р.СЛЮСАР

Розглянуто 4 питання

Про затвердження нових тарифів на послуги Банно)оздоровчого комплексу

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЄВО�СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 03.06.2008 року

Керуючись п. п. 2 п б). ст. 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", у зв'язку з підвищенням цін на енергоносії та зростанням рівня
заробітної плати, відповідно до подання  директора КП "Банно�оздоровчий комплекс"
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Про встановлення тарифів на послуги по 
вивезенню твердих побутових відходів

від 03.06.2008 року

Керуючись пп. 2, п. а.  і пп. 2, п. б ст. 28 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні ",  п. 2 ст. 14 Закону
України "Про житлово�комунальні послуги" , Постановою Кабі�
нету Міністрів України № 959 "Про затвердження Порядку
формування тарифів на послуги з централізованого водопоста�
чання та водовідведення" від 12.07.2006 року, на підставі вис�
новку № 335 державної інспекції з контролю за цінами в Київ�
ській області, щодо розрахунків економічно обґрунтованих пла�
нових витрат на житлово�комунальні послуги" від 20.05.2008
року та враховуючи обґрунтування  норм накопичення ТПВ та
розрахунки відпускної ціни на вивіз твердих побутових відходів,
що надаються всім споживачам, наданих начальником Кому�
нального підприємства Києво�Святошинського ВУЖКГ,  �

1. Затвердити нові тарифи на послуги КП "Банно�
оздоровчий комплекс" з 01.06.08р. (Додаток №1).
2. Зобов'язати керівництво КП "Банно�оздоровчий

комплекс" дотримуватись правил надання платних
послуг відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покла�

сти на Першого заступника міського голови
ГЛАДКОГО Р.В.

Міський голова       Т.Г. ДОБРІВСЬКИЙ 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ 
В И Р І Ш И В

1. Затвердити тарифи на послуги з вивезення та знешкодження
твердих побутових відходів, що надаються всім категоріям спожи�
вачів на території міста Боярка в залежності від відстані перевезен�
ня до місця знешкодження, за 1 куб.м., згідно додатка №1.
2. Встановити норму накопичення ТПВ на одного мешкан�
ця в рік 2 куб.м.
3. Контроль  за виконання даного  рішення  покласти  на
Першого заступника міського голови Р.В. ГЛАДКОГО.

Міський голова       Т.Г. ДОБРІВСЬКИЙ 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ 
В И Р І Ш И В

Додаток №1

до рішення виконкому міської ради

Тарифи на послуги Банно)оздоровчого комплексу

Додаток №1

до рішення виконкому міської ради

Тарифи на послуги з вивезення та знешкодження твердих побутових відходів, 
що надаються всім категоріям споживачів

№
з\п Види послуг

Вартість 

у \грн\

Пенсіонери прож.
в 

м. Боярка

Діти 
7)12 років

Діти до 
7 років

Учасники
бойових дій та

інв. ВВВ

1 Відвідування бані 
"Кам'янки" (1год.) 25,00 14,00 14,00 � �

2 Відвідування бані парової (1год.) 20,00 12,00 12,00 � �

3 Сушіння волосся 1,50 1,50 1,50 1,50 1,00

4 Користування лляним
простирадлом 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

5 Користування лляним рушником 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

6 Зважування на медичних терезах 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

7
Колективне відвідування 
бані "Кам'янки" 
(не більше 10 осіб) (1год.)

200,00 � � � �

Категорії споживачів

Вартість послуг залежно від відстані перевезення до місця
знешкодження, за 1 куб. м. ( в грн з ПДВ) 

До 10 км Від 10 
до 15 км

Від 15 
до 20 км

Від 20 
до 25 км

Від 25 
до 30 км

Від 30 
до 35 км

Більше 
35 км

Мешканці 23,86 26,25 28,88 31,77 34,95 38,45 42,30

Бюджетні установи 26,50 29,15 32,07 35,28 38,81 42,69 46,96

Комерційні та госпрозрахункові
підприємства і структури 29,16 32,08 35,29 38,82 42,70 46,97 51,67

Офіційна хроніка

"ПРО ЗАХОДИ З РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
(ЗАРЕЄСТРОВАНО В ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННІ ЮСТИЦІЇ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 25 КВІТНЯ 2008 РОКУ ЗА № 8/655)

Відповідно до Законів
України "Про ціни і ціноу�
творення", "Про засади дер�
жавної регуляторної політи�
ки у сфері господарської
діяльності", "Про місцеві
державні адміністрації",
постанов Кабінету Міністрів
України" від 25.12.96 №
1548 "Про встановлення
повноважень органів вико�
навчої влади та виконавчих
органів міських рад щодо
регулювання цін (тарифів)"
(із змінами), від 09.04.2005
№ 266 "Про порядок реалі�
зації м'яса з державного
резерву", від 15.06.2006 №
833 "Про затвердження
Порядку провадження торго�
вельної діяльності та правил

т о р г о в е л ь н о г о
обслуговування
населення", від
17.10.2007 №
1222 "Про затвер�
дження Порядку
д е к л а р у в а н н я
зміни оптово�від�
пускних цін на
продовольчі това�
ри", від 26.03.2008
№ 276 "Про вне�
сення змін до дея�
ких постанов
Кабінету Міністрів
України", Інструк�
ції про порядок
позначення роз�

дрібних цін на товари народ�
ного споживання в підпри�
ємствах роздрібної торгівлі
та закладах ресторанного
господарства, затвердженої
наказом Міністерства зов�
нішніх економічних зв'язків і
торгівлі України від 04.01.97
№ 2, зареєстрованої в Міні�
стерстві юстиції України
20.01.97 за № 4/1808,
враховуючи пропозиції Дер�
жавної інспекції з контролю
за цінами в Київській обла�
сті, та з метою покращення
ситуації на продовольчому
ринку Київської області:

1. Установити для підпри�
ємств, установ, організацій
незалежно від організаційно�
правової форми і форми

власності, фізичних осіб �
підприємців, які провадять
діяльність з виробництва
та/або реалізації продоволь�
чих товарів (далі � суб'єкти
господарювання) в області: 

1.1. граничні торговельні
(постачальницько�збутові)
надбавки до оптової ціни
виробника (митної вартості)
незалежно від кількості
перепродажу на: борошно,
хліб, макаронні вироби,
крупи, цукор, яловичину,
свинину і м'ясо птиці, ковба�
сні вироби варені, молоко,
сир, сметану, масло вершко�
ве, олію соняшникову, яйця
курячі не вище 15 відсотків
без урахування витрат з їх
транспортування у міжмісь�
кому сполученні; 

1.2. граничні торговельні
надбавки на рівні не вище 10
відсотків конкурсної ціни на
м'ясо, реалізоване з держав�
ного резерву відповідно до
постанови Кабінету Міні�
стрів України від 09.04.2005
№ 266 "Про порядок реалі�
зації м'яса з державного
резерву"; 

1.3. граничні рівні рента�
бельності виробництва: 

1.3.1. борошна пшенич�
ного вищого, першого і дру�
гого сорту, борошна житньо�
го обдирного � до 7%; 

1.3.2. хліба вагою більше

як 500 грамів з борошна
пшеничного вищого, першо�
го і другого сорту та їх сумі�
ші, борошна житнього та
суміші борошна пшеничного
та житнього простої рецеп�
тури (борошно, дріжджі,
сіль, вода) без додавання
цукру, жиру, інших напов�
нювачів � до 5%; 

1.3.3. хліба  і хлібобулоч�
них виробів для діабетиків �
до 5%.

2. Запровадити регулю�
вання оптово�відпускних цін
на борошно пшеничне вищо�
го, першого і другого сорту,

борошно житнє обдирне,
яловичину,  свинину, м'ясо
птиці, ковбасні вироби варе�
ні, молоко, сир, сметану,
масло вершкове, яйця куря�
чі, цукор, олію соняшникову
шляхом декларування їх
зміни відповідно до Порядку
декларування зміни оптово�
відпускних цін на продоволь�
чі товари, затвердженого
постановою Кабінету Міні�
стрів України   від
17.10.2007 № 1222.

Голова адміністрації
В.І. Ульянченко
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Новини тижня

КП БГВУЖКГ, керую�
чись Законом України "Про
житлово�комунальні послу�
ги", розпочало роботу по
формуванню нових тарифів з
утримання будинків, споруд
та прибудинкових територій з
червня поточного року.

Гостра потреба перегляду
тарифів зумовлена збільшен�
ням витрат виробництва
послуг у зв'язку з підвищен�

ням цін і тарифів на бензин,
паливо, інші матеріальні
ресурси, рівня мінімальної
заробітної плати.

Очікується проектне підви�
щення діючих тарифів, які
затверджені рішенням викон�
кому Боярської міської ради
від 06.11.2007 р. № 139/4 в
середньому на 50�60%.

Редакція "БІ"

КП БГВУЖКГ ІНФОРМУЄ

Всім відомо, що автомо�
більні шляхи повинні мати
дорожні знаки для виконання
прийнятої схеми організації
руху й гарантування його без�
пеки. У нашому місті стан
інформативності для водіїв і
пішоходів залишає бажати
кращого.  Дорожні знаки або
відсутні або ж просто застарі�
ли. На це  нарікають не тіль�
ки водії, а й працівники  мілі�
ції. Показники аварійності

на  дорогах залишають�
ся високими.   Як пові�
домив радник міського
голови з комунальних
питань  Мазурець Віта�
лій Вікторович, міськ�
виконкомом було виді�
лено 80 тис. грн. на
встановлення дорожніх
знаків у місті. І стосуєть�

ся це  не лише  центральних
вулиць, а й доріг другорядно�
го значення. Так, вже встано�
влені нові дорожні знаки по
вул. Білогородська, Хреща�
тик, 40 р. Жовтня, 50 р.
Жовтня, Молодіжна, Шев�
ченка, Гоголя, Волгоградська
та інших. Сподіваємось, що
ситуація на дорогах міста змі�
ниться на краще. 

Редакція "БІ"

ДОРОЖНІ ЗНАКИ ЯК 

ЗАПОРУКА БЕЗПЕКИ РУХУ Ще не вщух веселий гомін
дітвори у парку Перемоги, де
відзначалося міське свято до
Дня захисту дітей, як майдан�
чик біля кафе "Ні пуху, ні
пера" та гастроному "Едель�
вейс" знову наповнився гала�
сливою малечею.

Весела дитяча музика і
пісеньки з мультфільму "Вінні
Пух", ігри, конкурси, розваги
клоунів Кльопи, Кнопочки і
Джима затягли у круговерть
малечу на радість татусям і
матусям. Діти старшого віку
пустували на надувному бату�
ті, демонструючи свої акроба�
тичні здібності.

Саме у такий спосіб вирі�
шив відзначити відкриття
дитячого міні�маркету "Віні
Пух" Дем'яненко Ю.В. � без
офіціозу, перерізання стрічок
і виголошення довгих промов.
"Нехай героями свята стануть

головні споживачі наших
товарів � дітки та їхні батьки",
� коротко сказав Віталій Юрі�
йович.

Дитячий міні�маркет 
"Вінні Пух" розташувався на
другому поверсі гастроному
"Едельвейс". Працює з 10.00
до 20.00 год. без вихідних.
Асортимент товарів розрахо�
ваний як на немовлят, так і
дітей віком до 10�12 років.
Поруч � пологовий будинок.
Боярчанам має бути зручно.

А тим часом клоуни завели
до магазину юних відвідува�
чів. Бачили б ви, як засяяли
дитячі очі! До цього хочеться
доторкнутися, це хочеться
приміряти, а це.., а це…

Потім знову були конкур�
си, переможці і  призи �
справжні іграшки! До вечора
не вщухало щебетання дитя�
чих голосів і різнобарв'я

надувних кульок. Що за Вінні
Пух без кульок? По�ле�ті�ли!

Наостанок Дем'яненко
Віталій Юрійович зізнався: 
"Свято для малечі ми органі�
зували спільно з Рябичем
Олександром Миколайови�
чем (кафе "Ні пуху, ні
пера"). Це і клоунада від
Київської арт�агенції "Макс�
професіонал", і подарунки, і
ще багато чого. Дитинство має
бути як свято: веселим, соняч�
ним, яскравим і добрим… У
мене самого четверо дітей…"

І цим все сказано і все
пояснюється: і свято, і чудо�
вий дитячий магазин.
Обов'язково завітайте до міні�
маркету "Вінні Пух", який
завжди чекає на вас за адре�
сою: м. Боярка, вул. 40 років
Жовтня, 92�а, тел. 47�812.

Редакція "БІ"

"ВІННІ ПУХ" ГОСТИННО ЗАПРОШУЄ!

Мешканці міст, на відміну
від сільських жителів � заруч�
ники цивілізації. Немає води
� проблема, немає опалення �
проблема, немає світла � ще й
яка проблема!

У цьому мали повну наго�

ду переконатися мешканці
будинку № 78, що по  вулиці
Гоголя. Ремонт тепломережі
(вул. Дачна) призвів до
пориву електричних кабелів.
Як наслідок � повне знестру�
млення будинку № 78. З 30
травня люди живуть без
електрики: ні тобі поголити�
ся, ні телевізор подивитися.
Страждають дорослі і дітла�
хи. А де влітку зберігати про�
дукти харчування, якщо не
працює холодильник? Вия�
вляється, не лише без води, а
й без світла � і ні туди, і ні
сюди. Куди тільки не зверта�
лися мешканці будинку. А 

"віз і нині там". Щовечора
чорніє вікнами, ніби привид,
багатостраждальний буди�
нок. Мешканці будинку,
повертаючись увечері з
роботи, з надією вдивляють�
ся у рідні вікна: що чекає

там, і найголов�
ніше � чи є таке
довгоочікуване
світло? 

За комента�
рем ми зверну�
лися до голов�
ного інженера
Києво�Свято�
шинського КП
теплових мереж
Котка Юрія
Єгоровича.

� Нам дуже шкода, що так
трапилось. Але, повірте, КП
"Києво�Святошинська тепло�
мережа" зробило усе можли�
ве для відновлення освітлен�
ня будинку. Аварія виявила�
ся не такою вже й простою. 5
разів "горів" щойно встано�
влений кабель. Довелося
замінити муфти та інше
обладнання, що коштує неде�
шево. Але все це вже позаду.

Від редакції. Увечері, 4
червня, струм у будинку №
78 по вул. Гоголя, нарешті,
було відновлено.

Редакція "БІ"

"ДА БУДЕТ СВЕТ!..."

Суттєво оновити, а точні�
ше, встановити новий дитя�
чий майданчик по вул. Біло�
городській (поруч з буд. №
43) виконком міської ради
планував ще в 2007 р. Але
тоді здійснити задумане
завадила так звана тендерна
процедура. Та ще й підрядна
організація виявилась не
дуже надійним партнером.

А подарунок малечі і
їхнім батькам Боярський
міськвиконком таки зробив
напередодні 1 червня � Дня
захисту дітей.

Усі роботи з облаштуван�
ня дитячого майданчика
виконало БМУ�33 (дирек�
тор � Магомедов М.А.) � від
проектної документації, до
встановлення.

Урочистого відкриття
дитячого майданчика не
було. Головне � щоб нашій
малечі було де весело і
корисно провести час. А як
довго слугуватиме діткам
майданчик � залежить від
нас, дорослих.

Редакція "БІ"

НОВИЙ ДИТЯЧИЙ 

МАЙДАНЧИК

4 червня 2008 року в Киє�
во�Святошинському РАЦС
був зареєстрований незвич�
ний шлюб. Одружились

Шульц Надія Федорівна 65�ти
років і Бакушев Юрій Петро�
вич 68�ми років. Знайомі
вони вже понад 15 років, цієї
зими  були обвінчані в найста�
рішій церкві м.Боярка �  Свя�
то�Михайлівській. А тепер
одружились, і скріпили свої
стосунки не лише благосло�
венням Божим, а й записом у
книзі реєстрації актів цивіль�
ного стану.   Тож, побажаємо
парі здоров'я та довголіття.

Редакція "БІ"

У КОХАННЯ НЕМАЄ ВІКУ

Протягом весняного бла�
гоустрою  місто зазнало
значних змін. Санітарна
очистка, кронування дерев,
встановлення дорожніх зна�
ків.  Нарешті, черга дійшла
й до асфальтування доріг.
За повідомленням радника
міського голови з комуналь�
них питань Мазурця В.В., у
травні  розпочалась робота з
поліпшення  дорожнього
покриття.  Здійснено ямко�
вий ремонт на вулицях
Маяковського (від вул.
Б.Хмельницького до вул.
Молодіжної), 50 р. Жов�
тня, 40 р. Жовтня, Жовтне�
ва, Хрещатик, Шевченка.
Цього тижня ремонтують
дорожнє покриття по вул.
Білогородській. Вже відре�
монтували та заасфальтува�
ли найбільш занедбані доро�
ги. Тепер на черзі  вул.
Кібенка, Київська, Б.Хмель�
ницького та інші. 

Редакція "БІ"

БЛАГОУСТРІЙ

ДОРІГ
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Повідомлення

Останній дзвоник

Наказом Київського окруж�
ного отамана козацької органі�
зації "ВОВК" (Всеукраїнське
об'єднання вільних козаків)
№11 від 12 квітня 2006 року
мені було присвоєне звання
козацького полковника та
надана посада полкового
наказного отамана з доручен�
ням створити Боярський коза�

чий полк "ВОВК". Доручення
було виконано. 17 квітня 2007
року виконком Боярської місь�
кої ради вирішив зареєструва�
ти громадську організацію
Боярського козацького полку
"ВОВК" (свідоцтво  №61).

Полк � це неурядова,
некомерційна, неполітична
організація, що діє на засадах

добровільності, рівноправ'я,
самоврядування, законності
та гласності, колегіальності у
прийнятті рішень та безумов�
ного виконання рішень окре�
мими її членами.

Основною метою діяльно�
сті Полку є задоволення та
захист законних соціальних,
економічних, творчих, віко�

вих, національно�культурних,
спортивних та інших спільних
інтересів  своїх членів, коор�
динація та спрямування
спільних зусиль козаків та
їхніх первинних підрозділів на
відродження та розвиток кра�
щих побутових, господарчих,
державницьких, духовних
традицій козацтва та слов'ян�
ства, підвищення добробуту
та подальше об'єднання
козацького товариства.

Робота громадської органі�
зації неодноразово висвітлю�
валась в засобах масової
інформації.

Нещодавно, а саме 24 квіт�
ня, Президентом України до
Верховної Ради був поданий
проект  Закону "Про засади
відновлення та розвитку Укра�
їнського козацтва, козацькі
організації та їхні об'єднання".
В зв'язку з цим, Київський
окружний отаман видав роз�

порядження про перереєстра�
цію особистого складу козаць�
ких полків Київського округу з
виданням перереєстрованим
козакам посвідчень нового
зразка. Тому Боярський
козацький полк "ВОВК" при�
зупиняє свою активну роботу
на період проведення перереє�
страції.

В цей період буде прово�
дитись кампанія по залучен�
ню молоді міста до лав гро�
мадської організації. 

Більш детальніше про
те, як вступити до лав
Боярського козацького полку
"ВОВК" ви можете дізна#
тись, зателефонувавши за
контактними телефонами
40#879 та 8 067 922#22#43.

Полковий наказний отаман
Боярського козацького 

полку "ВОВК"
Кликов Олександр Васильович

БОЯРСЬКИЙ КОЗАЦЬКИЙ ПОЛК "ВОВК" ПРИЗУПИНЯЄ СВОЮ АКТИВНУ РОБОТУ

Вихованці Навчально�оз�
доровчого комплексу Київ�
ського військового ліцею
імені Івана Богуна вишику�
валися 31 травня на плацу
для свого останнього в цьому
навчальному році параду.
На трибуні � директор Київ�
ського військового ліцею

генерал�майор Леонід Крав�
чук, його заступник та
начальник Навчально�оздо�
ровчого комплексу ліцею
полковник Данило Романен�
ко, представники батьків�
ського комітету обох рот,
вчителі, гості... Звучать
радісні вітальні й мудрі

напутні слова... А потім зри�
нули над плацом звуки
чарівного вальсу, легкими
метеликами закружляли в
його мелодії пари, ясніше за
сонце сяючи щасливими
очима... Ще мить � і слова
команди змусили посерйоз�
нішати обличчя... А по
закінченні міні�параду вда�
рили в пружні груди високо�
го блакитного неба густим
гулом дзвони ліцеїстської
церкви і засяяли над голова�
ми військових ліцеїстів мірі�
ади маленьких райдуг, які
зривалися, зблискуючи в по�
літному яскравому сонячно�
му промінні, з кропила. То
благословляв хлопців на
добрі діла настоятель Свято�
Микольського ліцейного
храму о. Валерій. Попереду
� екзамени... Попереду �
канікули! Попереду � нові
зустрічі й незабутні вражен�
ня. Попереду � ще один крок
до дорослого і (обов'язково!)
щасливого життя. 

Дзвенить останній дзво#
ник. Безтурботні посмішки
радісно квітнуть на вустах
молодших: адже попереду #
довгоочікувані літні каніку#
ли. А в очах старшокласни#
ків # серпанок задуми й лег#
кого світлого смутку. Так,
попереду # державна ате#
стація. Після якої вони від#
чують, що то значить

бути дорослим. Адже спіз#
нають щем розлуки. Та не
треба сумувати! Хай лег#
кою, радісною й світлою
буде ваша путь у доросле
життя, дорогі наші випу#
скники. Нехай завжди зігрі#
вають ваші серця теплі спо#
гади про найщасливіші роки

вашого дитинства # роки,
проведені в рідних школах.
Хай вам щастить на вашій
життєвій ниві! Любові,
добра, радості, щастя і
здоров'я, дорогі наші діти.

Колектив "Боярки�інформ" � 
газети вашого рідного міста

От і фінішував ще один навчальний рік... Кінець травня традиційно

видзвонює свої останні хвилини мелодіями останніх дзвоників.

Шкільні подвір'я розцвічені величезними бантами випускниць та

веселими посмішками учнів молодших класів, розфарбовані у всі

кольори веселки букетами свіжих квітів в дитячих руках, які юні

дарують своїм вчителям. І ми теж були свідками цього мінорного

свята останнього весняного місяця. Що ж побачили ми на шкільних

подвір'ях в той бентежний день?

МЕЛОДІЯ СВІТЛОГО СУМУ 
ТА ЖИТТЄДАЙНОЇ НАДІЇ
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День захисту дітей

Певно, в усіх нас найяс�
кравіші спогади та враження
пов'язані із дитинством. На
зорі  життя усе здається кра�
щим: небо � вищим, морозиво
� солодшим, а друзі � вірніши�
ми. Дитина здатна фокусува�
тися на справжніх речах.

Справжніх � у сенсі вічних,
істинно важливих, нефаль�
шивих. Звідси й численні роз�
повіді здивованих батьків про
мудрість(!) їхніх чад. А остан�
ня тим часом є природною для
тих, хто так і не навчився кри�
вити душею. 

Отже, вимикаємо генера�
тор страхів, викидаєм фільтри
емоцій, повертаємо ключ
запалювання гарного настрою
і � гайда в Країну Дитинства!

Цьогоріч далеко ходити не
довелось. Справжня Дитяча

республіка розгорнулась 1
червня, в Міжнародний день
захисту дітей, в Боярці у
парку Перемоги. Як і нале�
жить справжній адміністра�
тивно�територіальній одини�
ці, вона мала і своє мудре
керівництво: заступника місь�

кого голови Шульгу В.В.,
депутата Боярської міськради
від фракції БЮТ Гурнак Л.Д.
� представника та організато�
ра свята від мерії; і справедли�
вий суд (журі дитячих кон�
курсів) � Слюсар Л.І., Газдюк
Т.Д., Кучеренко В.В., Араке�

лян О.С.; і численну армію
усіх тих, хто брав участь у
проведенні заходу, а саме:
Верещака О.Г., Поліщук Т.І.,
Дашкевич В. та багатьох
інших. Тож і республіка того
дня була напрочуд добре орга�

нізована й виступала єдиним
фронтом за щасливе дитин�
ство, за радість малечі. Гадаю,
поставлені задачі було вико�
нано, адже від початку до
кінця свята не вгавали дзвінкі
голоси.  А тепер про всі події 1
червня докладніше.

Урочиста частина розпоча�
лася зі святкової лінійки, де
учні усіх шкіл Боярки відра�
портували, що готові захища�
ти честь своїх команд та нав�
чальних закладів. Самі ж зма�
гання складалися із двох
частин: веселі старти, де діти
гасали від станції до станції та
виконували різноманітні зав�
дання (наприклад, співали
або відгадували загадки), та
естафета, де команди могли
позмагатися у спритності.
Загалом, усі команди про�
являли неабиякі спортивні й
розумові здібності, тож інтри�
га � кому дістанеться перемога
� залишалася до останньої
хвилини. Напевно, журі й
хотілося б оголосити, що пере�
могла Дружба, але змагання є
змагання. Навіть у Дитячій
республіці.

Трохи поодаль від естафет�
ної біганини влаштувались і
молодші жителі цієї казкової
країни � це дошкільнята та
учні молодших класів також
з'ясовують, хто із них кращий
...у малюнку на асфальті. Під
пильним наглядом Тетяни Іва�
нівни Поліщук (художній
керівник студії "Звичайне
диво" в будинку творчості
"Оберіг") малеча завзято
вимальовувала квіти і сонеч�
ка. У кожного було своє
сонечко, таке ж гарне і непов�
торне, як його автор. У вина�
городу за старання всі отрима�
ли льодяники, але головні
призи чекали кінця свята...

Для тих, хто не відчуває
так гостро дух змагань, також
було що робити у парку! На
сцені одразу ж після лінійки
розгорнувся концерт для
дітей. Виступала екологічна
агітаційна бригада "Вітамі�
ни", співали: Юлія Прокопен�
ко, Альона Торнова, а також
справжнє театралізоване дій�
ство розгорнув ансамбль 
"Нове покоління". Цікавим є
те, що цей ансамбль виступав
від  церкви "Нове покоління",
яка на чолі із своїм пастором
Клавдією Іванівною Закрев�
ською усіляко допомагає у
справах міста та виступала
активним учасником підго�
товки свята.

Однак це не єдина духовна
спілка, що була присутня на
дитячому святі: християнська
громада "Світло життя" також
зробила подарунок малень�
ким боярчанам � вони отрима�

ли мультики та
книжечки духовно�
етичного змісту. В роз�
мові представники
громади висловили
щиру надію, що ці
подарунки прине�
суть в юні серця трі�
шечки більше добра,
світла й любові, 
"адже на підростаю�
че покоління звіду�
сіль тисне непри�
родня для слов'ян
західна культура. І
це далеко не твори
Джека Лондона чи
скульптури епохи Відро�
дження, а брутальність,
жадоба, розв'язна (чи
то розкута?!) поведін�
ка, що нав'язується на
кожному кроці". Споді�
ваємось, ми залиши�
мось просто собою, тримаючи
у серці жаринку дитинства. А
воно ж, веселкове, поряд із
нами завжди. Аби перекона�
тися у цьому варто було тільки
глянути на задоволені та роз�
мальовані личка малечі та
цікаві погляди в бік пензлів
усіх дорослих: так у житті зав�
жди � на шпалерах малювати
неможна, а боді�арт � завжди,
будь�ласка. Мода! Та як би
там не було, а зустрічати пів�
дня на вулиці строкатих дітла�
хів дуже приємно. Можливо,
треба ввести це до шкільної
програми?

Проте зараз не про школу.
Серед інших учасників дійства
ознаменували початок літніх
канікул трьохметрові м'які
іграшки, що весело стрибали
в колі діток. Тож ми пересвід�
чились: діти люблять іграшки
незалежно від  віку. І ще
одним відкриттям було те, що
стрибати діти люблять, вия�
вляється, також незалежно
від наявності іграшок. Тому
передбачливі організатори й
поставили надувний батут для
всіх охочих.

Насамкінець свята, коли
вже усі настрибалися, награ�
лися та стомилися, на гостей
чекав "сюрприз", котрий
встиг стати традиційним і очі�
куваним для молоді Боярки �
так, це морозиво! Вистачило
усім: і діткам, й батькам, які
вирішили згадати дитинство, і
навіть кореспондентам "Б.І.".
Що може бути краще морози�
ва літньої днини? Правильно!
Тільки призи від міської ради
з морозивом літньої днини!
Нагородження проводили
голова журі Людмила Іванів�
на Слюсар та депутат міськра�
ди Людмила Дмитрівна Гур�
нак. За результатами змагань
перемогу в естафетах одержа�
ла Києво�Святошинська

районна класична гімназія, ІІ
і ІІІ місця відповідно посіли
школи № 5 і №1. Місця за
веселі старти розподілилися
наступним чином: І � гімназія,
ІІ � школа №5, ІІІ � №2.
Дипломами та призами також
було нагороджено перемож�
ців конкурсу малюнка на
асфальті, а ними стали: Лагі�
дна Катя, Дячик Аня та
Шуляк Настя. Хоч і були оцін�
ки та місця, однак не було
переможених. Команди, й
просто ті, хто завітав того дня
до Дитячої республіки, гарно
провели час у веселій компанії.

Залишилось подякувати
усім тим дорослим, які допо�
магали в організації свята,
спонсорували подарунки,
писали сценарії та судили зма�
гання. Без вас, старших,
мудріших, дієвих, усього б
цього не було. Та й, зрештою,
хто б вирішив би колись від�
значати День опіки і турботи
заради підростаючого поко�
ління? Як розповіла після
свята Людмила Гурнак, таке
дійство непоодиноке, а є
частинкою низки заходів,
спрямованих на покращення
життя тих сімей, котрі цього
потребують. В рамках цієї
програми проводиться акція
"Запроси багатодітну родину в
кафе", а також робляться
невеличкі подарунки малоза�
безпеченим родинам. Життя
у нашому місті "б'є ключем".
Багато чого доброго вже зро�
блено, а скільки ще всього
треба зробити! Нам усім треба
зробити.

P.S. висловлюємо велику
вдячність Петру Давидову,
котрий зголосився допомог#
ти у підготовці матеріалу.

Аліна Едель
ФОТО: Петя Давидов

ДИТЯЧА РЕСПУБЛІКА:
СВЯТКУВАННЯ ДНЯ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ
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1 червня � День захисту
дітей � це свято, яке
люблять і дорослі, і наша
малеча. Воно відкриває
дітям простір для творчості,
народжує у душі світлі, бла�
городні почуття. Масовість,
краса, емоційна піднесе�
ність і романтичні забар�
влення свята приносить всім
радість, усмішку, хороший
настрій.

Отож, 1 червня в мікро�
районі Боярської ЗОШ І �
III ступенів № 1 це дійство
розпочалося об 11 годині.
Похмурий ранок навіяв на
роздуми  дітей та батьків: чи
йти до школи, чи буде

свято? Буде! Ніякі перешко�
ди не стануть на шляху. Вже
звучить музика на подвір'ї,
вже готові до виступу арти�
сти цирку. Веселий клоун,
кумедна собачка, діловий
папуга, поважний удав роз�
важали дітвору та їхніх
батьків. А потім був кон�
церт, підготовлений учнями
школи. Лунали пісні ансам�
блів "Мрія" та "Промінчик"
під керівництвом Богатир
Л. С, виступали солісти
вокальної студії під керів�
ництвом Кучера В. В. від
міського Будинку культури,
танцювальний колектив

школи під керівництвом
Бондаревої В. М., Яценко
Я. та Яременко Д. демон�
стрували художню гімна�
стику. Та, мабуть, найціка�
вішою була для всіх дітей
весела ігротека. Конкурс
малюнків на асфальті, ігри
для малят, караоке, веселі
старти, Гасе�аїт, теніс, фут�
бол і багато інших розваг
приготували для дітей пред�
ставники молодіжної орга�
нізації "Молода ера" та
активісти школи. А учасни�
ці гуртка декоративно�при�
кладного мистецтва під
керівництвом Знової Н. М.
продемонстрували свої

перші роботи � вироби із
соломки.

Під кінець свята
дітей частували морози�
вом. Про це подбала
міська рада.

Діти відчували тепло
і підтримку дорослих.

Хочеться подякувати
всім, хто долучився до
цього свята і подарував
хвилини радості, щастя
нашим дорогим дітям:

�підприємцю Ільчуку
Михайлу Васильовичу,
який виділив кошти на
придбання квитків у
цирк;

�ТОВ "Новий світ",
зокрема, Панченко Марії
Олексіївні, за канцеляр�
ське приладдя;

�підприємцю Рябичу
Олександру Миколайовичу,
який люб'язно надав примі�
щення та пригостив ласоща�
ми діток;

� представникам ГО
"Жіноча Громада" Гурнак
Л. Д., Скакодуб Н. І., Ніко�
лаєнко В., Кабалик І. О.,
які допомогли організувати
це свято, і, звичайно,
фінансовій підтримці місь�
кої влади.

Свято вдалося, дитячий
сміх � це нагорода дорослим
за їхню турботу.

Лахтадир А. М., 
голова "Жіночої громади"

УСМІХНЕНІ ДИТЯЧІ ОЧІ?

НАЙВИЩА НАГОРОДА

Лавра зустрічала переспі�
вом церковних дзвонів та
яскравим сонячним промін�
ням, яке щирим золотом горі�
ло на святих куполах та золо�
тих хрестах. Вичовгана рока�
ми й людьми бруківка веде до
Трапезної палати Києво�Пе�
черської Лаври, яка того дня
була цілковито віддана дітям.
Адже саме тут з 1 по 8 червня
експонується виставка твор�
чих робіт вихованців шкіл�ін�
тернатів та дитячих будинків
Київщини, проведена під
патронатом Блаженнішого
Володимира, митрополита
Київського і всієї України,
Предстоятеля Української
Православної Церкви.  

Безпосереднім організато�
ром виставки став фонд 
"Зірки для дітей", очолюва�
ний Галиною Горбаль. Про�
тягом шести місяців поспіль
представники фонду разом з
працівниками відділу Міні�
стерства освіти та науки у
Київській області відбирали
кращі з кращих творчих робіт
дітей шкіл�інтернатів та
дитячих будинків Київської
області з метою підтримки,
заохочення та розвитку юних
обдарувань, позбавлених
батьківської опіки. Близько
150 дитячих різнопланових
робіт вихованців 37 шкіл�ін�
тернатів та дитячих будинків
Київської області було пред�
ставлено на виставці, вистав�
кове обладнання для якої без�
коштовно надала компанія 
"ЕСПО" (директор � Володи�
мир Віталійович Киричен�
ко). Ще близько сотні робіт
експонується на аналогічній
виставці, розгорнутій в при�
міщенні Київської держадмі�
ністрації.

Поки діти з цікавістю роз�
глядають представлені робо�
ти, помічаю пожвавлення
кінооператорів біля встано�
вленого в самому центрі зали
мікрофону. Раз по раз блима�
ють блискавки фотоапаратів,
кореспонденти беруть
інтерв'ю. В центрі їхньої уваги

� голова правління фонду 
"Зірки для дітей" Галина Гор�
баль та відома всьому світові
спортсменка Ліля Подкопа�
єва, представники Київської
та облдержадміністрацій,
настоятель Свято�Вознесенсь�
кої парафії протоієрей Васи�
лій Русінка... Та все ж таки в
повітрі відчувається нетерпля�
че очікування. Аж ось в Тра�
пезній палаті з'являється
митрополит Київський і всієї
України, Предстоятель Укра�
їнської Православної Церкви
Блаженніший Володимир, і
звучать під древнім склепін�
ням слова Святої молитви. 

Один за одним підходять
до митрополита Володимира
діти, схиляють під його благо�
словення свої голівки. І отри�
мують на згадку великі паке�
ти з подарунками від фонду.
Солодощі, яскраві книжечки
та кумедні м'які іграшки � що
ще потрібно, щоб дитина від�
чувала себе щасливою в цей
святковий день?

А потім був такий доречний
обід в монастирській трапезній
Лаври. Спочатку � молитва,

потім � трапеза. Яким же смач�
ним видався той ситний зеле�
ний борщ та гречана каша зі
свіжим салатом та смаженою
рибою! Діти зосереджено
постукують ложками, а зі стін
дивляться на них святі, і зда�
ється, що світліють їхні потем�
нілі від часу лики від того спо�
глядання схилених дитячих
голівок.   

Мабуть, не менше за дітей
радів і о. Василь, який супро�
воджував вихованців "Родини"
та групу дітей із Вишневого у
цій поїздці. Адже Києво�Свято�
шинське благочиння взяло
якнайактивнішу участь у тому,

щоб для цих дітей 1 червня дій�
сно стало святковим днем. Так,
свято, безперечно, вдалося. Та
час і додому збиратися...

Знову почав накрапати
дощик. Може,  воно й на
краще. Адже так приємно
подрімати у комфортабельно�
му автобусі під ласкаве бурмо�
тіння потужного двигуна. І
заколисувала дітей дорога,
немов турботливі мамині
руки...

Радислав Кокодзей

1 червня # День захисту дітей. А який

захист може бути сильнішим і дієві#

шим за Святу молитву й Боже благо#

словення? Тому й вирушили минулої

неділі вихованці дитячого будинку

"Родина" до Києво#Печерської лаври. І

була та подорож щедрою на приємні

несподіванки...

ДИТЯЧЕ СВЯТО В 
КИЄВО�ПЕЧЕРСЬКІЙ ЛАВРІ
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До Міжнародного дня
захисту дітей спеціалістами
Києво�Святошинського цен�
тру соціально�психологічної
реабілітації була проведена
акція "Квіти любові і добра".
Підлітки малювали квіти, які
б вони подарували хворим  та
знедоленим дітям як вияв
свого співчуття і підтримки.
Недаремно ця акція проводи�

лася психологами та соціаль�
ними педагогами. Зображен�
ня квітів � це був лише привід
для серйозного інтерактивного
спілкування на теми, які сто�
суються серйозних світогляд�
них аспектів. Підлітки мали
відповісти на зовсім непрості
питання: Чи взмозі вони, ще
діти, допомагати іншим? Що
їм під силу? Чи лише мате�

ріальної допомоги потребують
знедолені? Чи правда, що
слово лікує?  Чи можна зобра�
зити на папері почуття?  Як це
часто буває,  наші тінейджери
перевершили всі сподівання.
Намальовані квіти, метелики,
турботливі бджілки, яскраве
сонячне проміння супрово�
джувалися добрими словами,
що йшли від серця: "Не хво�
рій,  не сумуй, все буде добре,
хай твоє життя буде таким
яскравим, як ці квіти"  � всі ці
побажання були адресовані
хворим дітям, котрі  перебува�
ють на стаціонарному лікуван�
ні в Київській обласній дитя�
чій лікарні (м. Боярка). І як
заключний акорд акції  28
травня в Києво�Святошинсь�
кому ЦСПР відбувся концерт
для маленьких пацієнтів
лікарні.  

Концерт "Від серця до
серця" було проведено силами
вихованців Боярської школи

мистецтв.  Юні виконавці
продемонстрували свою готов�
ність до благодійних акцій,
спрямованих на те, щоб нести
радість і красу тим, хто потре�
бує моральної підтримки.
Перед хворими дітлахами з
вишуканою концертною про�
грамою виступили Наталія
Тарасенко, Анастасія Сукрет�
на, Сергій Карєв, Віталій
Мірошник,  Олена Гончарен�
ко, Вероніка Мельничук, Гнат
Зубавленко, Олександр Мар�
ков, Анастасія Бащенко. Це
учні викладачів школи
мистецтв Ольги Бережної,
Вікторії Балик, Інни Корольо�
вої, Анатолія Пузира. 

Вихованці школи мистецтв
продемонстрували майстер�
ність, артистизм, вміння гідно
і невимушено триматися на
сцені.

Гітари і акордеон, веселі і
ліричні пісні,  романси і сере�
нади, українські, французькі

та іспанські мотиви � все це
лунало під час концерту.  І
хто сказав, що наша молодь
не сприймає класичну музи�
ку? Тихесенько слухали і
голосно аплодували і суча�
сним, і старовинним  ритмам.
Заступник директора Києво�
Святошинського центру
соціально�психологічної реа�
білітації Тетяна Шпиця
висловила велику подяку
молодим виконавцям та їхнім
педагогам за прекрасне почи�
нання, яке заслуговує на те,
щоб увійти в добру традицію.
Адже такі заходи це  не лише
розрада для  хворих дітей,
але й серйозний виховний
момент для юних  музикан�
тів.  Не лише шліфувати
виконавську майстерність,
але й плекати свою душу �
саме це запорука досягнення
справжніх творчих вершин.  

Марія Кириленко

КВІТИ ЛЮБОВІ І ДОБРА

На фото: вихованці Боярської шкоНа фото: вихованці Боярської школили
мистецтв та  викладач Вікторія Бамистецтв та  викладач Вікторія Баликлик

Культурне життя

Чому ) "Майська"?
Саме так � не травнева, а

таки Майська! І причин такої
назви цього "кулінарного"
шедевру як мінімум дві.

Перша сягає своїм корін�
ням далеких дохристиянських
обрядів зустрічі весни. Коли
наші пращури дружною роди�
ною виходили з господи в
осяяні легким серпанком сві�
жої зелені степи і варили на
лоні того розмаю смачний
ритуальний куліш. Магічною
була та сповнена життєдайної
сили зустрінутої весни їжа;
вона одночасно слугувала й
цілющими ліками, й стравою�

оберегом від різнома�
нітної нечисті...

Тому й не дивно,
що найпершими до
"Майської каші"
потрапили пісні
народні � безцінні зер�
нята фольклору укра�
їнського, які, дбайли�
во збережені десятка�
ми поколінь, розквіт�
ли на Боярській землі
й знову зринули з віч�
ності на крилах чарів�
ного Маїного голосу.

Так, саме вона й
була другою,  та не
менш важливою
"причиною"... Її
повне ім'я � Мая Воло�
димирівна Іваненко,
наша землячка�бояр�

чанка, музикант і викона�
вець, любляча мама і надій�
ний товариш, викладач сто�
личного вузу і просто чарівна
весняна жінка, яка того дня в
такий спосіб вирішила відзна�
чити свій День народження.
Саме Мая Володимирівна й
була і шеф�"поваром", і най�
головнішим "інгредієнтом", і
головним дегустатором цього
"кулінарного" шедевру...  

Чому ) "каша"?
Знову ж таки � з двох при�

чин!
По�перше, рідниться та

"страва" своїми "інгредієнта�

ми" зі славнозвісними
театральними "капусника�
ми", до яких і зараз ой який
охочий наш мистецький
бомонд! Були навіть казкові
перетворення! От чи могли б
подумати ви, наші шановні
читачі, що тендітне "котяче
тріо" може нявчати на сцені
не лише під захоплені оплески
гостей�глядачів, а й під музику
Россіні? А солісткою того
"котячого" хору була винува�
тиця свята. А допомагав їм
найголовніший "котик", який
впродовж всього "приготуван�
ня каші" не випускав з рук...
ні, не ложку, а гітару! І все це
� серед цілого моря подарова�
них іменинниці квітів, на
фоні просто унікальних поло�
тен наших художників та
подарунків, в переважній
більшості виготовлених золо�
тими руками наших Боярсь�
ких майстрів! 

По�друге, родову прина�
лежність тієї страви точніше і
не визначиш. Тому що був то
водночас і творчий вечір, і
своєрідний звіт�підсумок за
ще один етап творчої діяльно�
сті, і спроба струснути з себе
будь�які умовності, і бажання
зібрати за одним столом своїх
друзів � давніх і нових. Тому
інакше ніж "кашею" � щедро
заправленою подарунками та
вітальними (в більшості своїй
� віршованими!) словами,

дбайливо (щоб "доспіла"!)
загорнутою в пісні та мелодії
та присмаченою іскрометним
гумором � те, що таки успішно
"зварилося" в тому творчому
"казані" і не назвеш. 

Непомітно добігає кінця
"приготування каші". На
сцені � пані Мая... В її руках �
тремтливий пломінь свічки...
В її голосі � повінь почуттів...
В її пісні � саме життя...

Найпрекрасніший букет
(великий, свіжий та яскра�
вий, із запаленими свічками
між тендітністю розквітлих
бутонів!) подарував іменин�
ниці, звичайно ж, її синок...
Мая Володимирівна задмухує
полум'я свічок між ніжних
пелюсток, які, здається, ще
дихають ранковою свіжі�
стю... І звучить у залі її
"десертне" слово: "Наше
життя складається з малень�
ких радощів: ніжних квітів,
сонячного промінчика, друж�
нього погляду, усмішки коха�
ного... Це і є часточки справ�
жнього щастя..." 

Чому ) з "кухні"?
Причина одна, але надзви�

чайно вагома. Бо ніколи не
припиняється в "Оберізі"
"приготування страв", добре
відомих і за межами району, і
за межами країни. Тому що
тут, залишивши "за дверима"
умовності й офіціоз, можна не
боятися бути самим собою...

Чому ) "Оберігу"?
Це � зовсім просто. Тому

що є в Боярці свій "Оберіг",
який надійно тримає в своїх
руках Надія. А значить буде

вічно жити творча душа
нашого рідного міста, будуть
квітнути таланти його жите�
лів, і життя в ньому ніколи не
стане пісним та нецікавим. 

А нам... Нам залишається
лише оголосити конкурс (ну
звичайно ж � суто "кулінар�
ний"!) на наступну "страву".
То хто ж і коли буде "кухова�
рити" наступного разу?

P.S.: Просимо вибачення
у всіх запрошених "на
кашу", але автор спеціально
не назвав імені жодного з
численних і всіх без винятку
шанованих гостей. Споді#
ваємося, що ви погодитесь з
тим, щоб у цій нашій розпо#
віді фігурувало лише одне
імя # Маї Володимирівни Іва#
ненко # тієї чарівної нашої
землячки, на День наро#
дження до якої, як до рідної
донечки,  завітала сама
весна...

"Майською кашею" ласував
Радислав Кокодзей

Здається, зовсім недавно на мистецькій кухні "Оберігу" "борщ варили"... Але що ж то

за частування таке # одним борщем? От і завітали 17 травня вже трохи зголоднілі

(адже апетит, як відомо, приходить саме під час їжі!) за творчими подіями боярча#

ни на гостинне частування. То ж давайте і ми, інтелігентно сплюнувши лусочки 

"лапок", скуштуємо тієї страви...

"МАЙСЬКА" "КАША" З "КУХНІ" "ОБЕРІГУ"
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Якщо ви пам'ятаєте, стат�
тя "Боярки�інформ" (№ 20
від 24 травня) "Айстрова
посмішка Боярських диноза�
врів" закінчувалася словами:
"А ми з нетерпінням чекати�
мемо на їхню перемогу". Ці
слова виявилися пророчими, і
перемога не забарилася.

23 травня відбувся Всеук�
раїнський етап конкурсу 
"Юний дослідник". До захи�
сту були представлені найкра�
щі наукові роботи юних вче�
них�п'ятикласників з усієї
України. І що ж?

Перше місце у секції "Рос�
линництво" було присуджене
Лисенку Олексію з Крюків�

щинської ЗОШ. Володарем
третього місця в секції "Осно�
ви здоров'я" став Приходько
Олександр з Новосілківської
ЗОШ. Крім того, Ярослав
Терещук з Музичанської
ЗОШ отримав ще й заохочу�
вальну грамоту в секції "Тва�
ринництво" за нестандарт�
ність теми. 

Яке ж відношення до
Боярки мають ці перемоги?
Якнайбезпосередніше! Спра�
ва в тому, що всі ці хлопці є
вихованцями Києво�Свято�
шинського районного центру
еколого�натуралістичної
творчості учнівської молоді,
розташованого саме в Боярці.

А чи знаєте ви, шановні читачі, що незабаром у вашої

улюбленої газети з'явиться ще одна "професія" # безпо#

милково передбачати майбутнє? Перші докази щодо

істинності такої тези вже є...

ПЕРШИЙ НАУКОВИЙ ТРІУМФ 

ЮНИХ ДОСЛІДНИКІВ

Ведучим цього поетичного
свята був Володимир Виш�
няк. Скориставшись своїм
"службовим становищем",
Володимир Федорович вико�
нав під гітару декілька автор�
ських пісень. Після чого
мікрофоном заволодів голова
творчого об'єднання "Боярсь�
кі майстри" Олександр Корж.

Ні, не співав Олександр
Іванович, а говорив: щиро,
захоплено, переконливо.
Іноді � зі щемом душевним і
надривом в голосі. Тому що
мова йшла про великих синів
Боярки, її гордість літератур�
ну і совість позачасову � нині
покійних Анатолія Пастерна�
ка та Івана Коваленка. Й

оживали в його розповіді не
лише життєві шляхи цих
непересічних постатей, а й
сам дух їхньої творчості, який
давав наснагу жити, творити
й до останніх днів не коритися
брехні та свавіллю.

А закінчив свій виступ
Олександр Іванович, три�
маючи як найкоштовнішу
реліквію Коваленківські
"Перлини", такими словами:

� Останнім часом з'явило�
ся дуже багато людей, які
напрочуд швидко полюбили
Україну. Іван Юхимович
Коваленко проніс цю любов
через все своє життя...

Пауза. Довга й напруже�
на. В такі миті люди дослуха�
ються до свого серця... В такі
миті душі людські дивляться
на себе ніби збоку... В такі
миті серця мовчати не
можуть!

Тим більше, що творчість
Івана Коваленка, як з'ясува�
лося, добре відома й щиро
любима киянами. Одне зі
свідчень цього незаперечного
факту � поезія Івана Юхимо�
вича, прочитана директором

музею книги і друкарства. І
схвильовані слова цієї жінки:
"Вперше з творчістю Івана
Коваленка я познайомилася
на сторінках "Літературної
України". Яка сильна люди�
на! Який нескорений борець!
І який ніжний лірик... На
превеликий жаль, я ніде не
змогла роздобути бодай одну
з трьох збірок Івана Юхимо�
вича. Тому та газета й зараз �
моя найбільша реліквія..." 

Бриніло у високій залі
Поетичне Слово. А на охай�
ному Боярському подвір'ї
будиночка Коваленків трепе�
тали у ранніх сутінках моло�
ді листочки білокорих бері�
зок, посаджених Іваном
Юхимовичем. І зазирала
весна своїми ясно�зеленими
очима крізь віконну шибку
до затишної кімнати, в якій
продовжує бриніти щире
поетове слово.

ОСВІДЧЕННЯ 

ЧЕРЕЗ 35 РОКІВ

Дружині: 

Люблю тебе всяку: 

і праведну, й грішну, сумну і

веселу, холодну і ніжну,

У радості й гніві, у сміху й скорботі,

В годину розваги, в буденній роботі.

****

Люблю тебе завжди, щодня,

щохвилини,

Усю до останку, усю до краплини �

Лице твоє, губи, і очі, і руки,

Люблю без вагання, до болі, до муки.

****

Люблю безрозсудно, без думи, без тями,

До днів найостанніх, до смерті, до ями.

До Суду Страшного, до згину планети,

Люблю божевільно, як люблять поети!

****

Ношу тебе в думці, у серці, у слові,

Єдину, що варта такої любові,

Якої ніколи не знали ще люди,

Якої у Всесвіті більше не буде,

****

З такої любові, з такого горіння 

Бог світу всього починав сотворіння.

І продовжує жити в
пам'яті його вірної люблячої
дружини Ірини Павлівни,
кохання до якої Іван Юхи�
мович проніс через все своє
життя...

Радислав Кокодзей. 
Фото О. Лепетун

15 травня на території Києво#Печерської лаври, в музеї книги і друкарства

України відбулося свято поезії та пісні "Жасминовий полон". Відома поете#

са Світлана Суворова презентувала численній аудиторії свої нові вірші, які

незабаром з'являться у її новій збірці. Боярчанка Наталя Горенко виконала

пісню композитора Олега Саліванова на слова Світлани Суворової. Після

чого розмова якось непомітно перекинулась на наших Боярських поетів....

НАШИХ ДОБРЕ ЗНАЮТЬ І В СТОЛИЦІ!

17 травня "історичний
десант" учнів Києво�Свя�
тошинської районної кла�
сичної гімназії ступив на
землю легендарної Хор�
тиці.

...Запоріжжя зустрічало
нахмуреними бровами
сірих хмар. І було воно
таким же сірим, як і ранок
за вікном, різко контра�
стуючи з колоритною Хор�
тицею, де навіть в самому
повітрі відчувається дух
нашого славного минулого,
дух козацтва. В обличчя �
свіжий подих могутньої
ріки. Під ногами � Шевчен�
кова тропа...

Як розповіла мені Таїсія
Миколаївна Лантух, це � не
звичайна екскурсія. Спра�
ва в тому, що гімназисти�
семикласники працюють
над довгостроковим проек�
том "Уроки серця", оста�
точне завершення якого
планується через... два
роки. Цей історично�літе�
ратурний духовний проект
здійснюється під керівниц�
твом вчителів гімназії Люд�
мили Григорівни Ярошен�
ко, Любові Василівни
Андрєєвої та Ірини Володи�
мирівни Борзинець. Цього

року гімназисти досліджу�
вали життя та творчість
Миколи Гоголя й Тараса
Шевченка. Але ж життя
Великого Кобзаря � це
сконцентрована історія
України, в якій немає нічо�
го незначного чи другоряд�
ного. Тому, дослідивши
традиційні Шевченкові
місця (відвідавши Цен�
тральний музей Т.Г.Шев�
ченка, хату�музей на Кози�
ній горі, музей на Пріорці в
Києві, садибу в с.Моренці
та Шевченків гай у Льво�
ві), вирушили гімназисти
до Хортиці.

Які ж Кобзареві таємни�
ці відкрила юним сивочола
Хортиця? Про це знають
Настя Глущенко, Яна
Охріменко, Настя Пусто�
войт, Катя Коломієць,
Дарина Мелашенко, Вадим
Урбанський, Ірина Підгур�
ська, Андрій Жицький,
Лариса Мельяновська,
Дмитро Невгад та Ліна
Костенко. Зазначимо, що
це � далеко неповний пере�
лік учасників цієї подоро�
жі. В якій своїх учнів
супроводжували їхні вчи�
телі � Людмила Григорівна
Ярошенко й Таїсія Мико�

лаївна Лантух. Результати
цієї поїздки стануть ще
однією яскравою сторін�
кою цього незвичайного і
надзвичайного науково�ду�
ховного проекту.  

...Величний Дніпрогес
межує з вежами Запорізь�
кої Січі, немов обмінюю�
чись з ними спогадами про
історію життя України. Та
не він є нашим майбутнім �
скоріше реальністю. А май�
бутнє... Ось воно стоїть на
кручі над величним плесом,
зосереджено блимаючи
сполохами фотоапаратів і
щось старанно занотовую�
чи у школярські зошити.
Так, майбутнє � це наші
діти, які допитливим сер�
цем зазирають у найвідда�
леніші куточки нашої істо�
рії для того, щоб достойно
продовжити її. Бо без
істинної духовності, без
непереборного бажання
зробити своє життя, а отже
� й оточення духовно бага�
тим, мабуть, неможлива
жодна важлива справа.
Тим більше така, як май�
бутнє своєї держави.

В чому ще раз переконався
Радислав Кокодзей

Звичайно, у будь#якого явища є початок і закінчення. Та ніколи не закінчується бажання піз#

навати нове, відкривати (хоча б # особисто для себе) захоплюючі сторінки нашого минуло#

го, без якого майбутнє просто неможливе, і жити духовно багатим цікавим життям...

ТУТ ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ
МИНУЛЕ І МАЙБУТНЄ

Екологічна освіта
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Олексій займається під керів�
ництвом Світлани Володими�
рівни Аздравіної, Сашко �
вихованець Олени Леонідів�
ни Фоміної, а Ярослав �
Антоніни Дмитрівни Тере�
щук. Тому, хоча й навчають�
ся хлопці в різних школах
Києво�Святошинського райо�
ну, та свої перші кроки у
велику серйозну науку вони

зробили саме на Боярській
землі.

Та повернемося до пере�
можця. Про відкриття, зро�
блене Олексієм Лисенком, ви
незабаром зможете прочита�
ти в журналі "Сільська
школа". Рішення про публі�

кацію його роботи було прий�
нято компетентним журі, до
складу якого ввійшли науков�
ці кафедри ботаніки Київ�
ського Педуніверситету та
провідний біолог Київського
ботанічного саду пані Фомі�
на. А поки що про цей їхній
перший науковий тріумф
Олексію та Сашкові нагаду�
ватимуть пам'ятні дипломи та

грошові премії, які хлопцям
вручив голова Києво�Свято�
шинської райради Григорій
Косенко. І, звичайно ж, ця
наша вітальна стаття, яку
підготував

Радислав Кокодзей

31 травня, в обідню пору,
багато хто з мешканців нашо�
го міста стали свідками того,
що частину Білогородської �
від світлофора й до клумби �
було перекрито. Справа в
тому, що цього дня у нашому
місті стартувало ралі автолю�
бителів�інвалідів. Біля будівлі
РАЦСу в один ряд вишикува�
лися машини із однаковими
наклейками "Київські кашта�
ни'08", а на старті � суддій�
ство і група підтримки.
Щоправда, вже через кілька
хвилин вболівальники зайня�
ли місця вздовж усієї ділянки
траси, де проводився слалом. 

Перед початком заїзду
керівник Боярського місько�
го фізкультурно�спортивного
клубу інвалідів "ІКАР" Гали�
на Сигізмундівна Оревіна
виступила з привітанням та
словами подяки до учасників
ралі, а також до своїх партне�
рів � Київського міського
автомотоклубу (КМАМК),
який допомагав із організа�
цією перегонів, та до спонсо�
рів. Окрема вдячність висло�
влювалась громадському
об'єднанню "Орли" на чолі з
Сергієм Орловським, "ЮНІ�
систем", а саме: Івановій
Ж.В., Блоку Л. Черновець�
кого та пану Горбалю � народ�
ному депутату від Партії

Регіонів. Також Галина
Сигізмундівна закликала
прислухатися до проблем та
потреб людей із обмеженими
можливостями: "Адже кожен
із нас, здорових, може в будь�
який момент опинитися при�
кутим до візка. І що тоді
робити?" Гадаю, прикладом
того, що робити, стало саме
ралі. Чоловіки за кермом
посміхалися, жваво обгово�
рювали свої плани. А як
вправно вони керували авто!
Спостерігаючи за людьми,
котрі прийшли подивитись
змагання, можна зробити
висновок, що далеко не всі
вони від початку змагань здо�
гадувались про особливості
водіїв: інвалідів видавали
тільки невеличкі жовті знаки

на задньому склі. Хоча після
побаченого язик не поверта�
ється називати їх "інваліда�
ми": наші спортсмени на
Параолімпійських іграх заво�
йовують більше медалей,
аніж здорові співвітчизники.
Ці люди затятіші, вміють по�
справжньому любити життя,
а їхній силі волі можна тільки
позаздрити! 

Загалом у заїзді "Боярка�
Київ" взяло участь близько 20
екіпажів з різних куточків
України (Чернівці, Маріу�
поль, Рівне, Хмельницький,
Київ та ін.), а також з Росії
(Москва) та Білорусі (Грод�
но). Свято увінчалося бли�
скучою перемогою в абсолюті
наших співвітчизників �
Янчевського Ярослава та
Олексія Оревіна (Боярка), ІІ
місце посів екіпаж з Москви �
Максим Івінський та Сергій
Акульонок, почесне ІІІ місце
завоювали Юрій Гончаренко
та Анатолій Варфоломієв із
Свердловська. Загалом, при�
зові місця були у кожному з
трьох класів. Переможці
отримували кубки, медалі та
невеличкі подарунки. Та,
гадаю, нагороди не лише від�
значали тих, хто показав кра�
щий результат у заїзді: вони
ще були символом людської
сили та незламності!

Аліна Едель

БОЯРСЬКЕ АВТОРАЛІ
Спорт

Відлуння події

Дорога до храму встелена
квітами та свіжою зеленню.
Радісні посмішки на прос�
вітлених обличчях людей, в
очах � чекання. Впадає в
вічі велика кількість дітей.
Найменші принишкли у
мам на руках, роззираю�
чись на всі боки широко
розкритими цікавими оче�
нятами. Старшенькі бігають
навколо натовпу, безтур�
ботно граючи в якусь свою
веселу гру. Їхній дзвінкий
сміх раз�по�раз уривають
зауваження дорослих.
Начебто й негоже пустува�
ти на подвір'ї православно�
го храму, але ж � діти...
Найстарші стоять біля бать�
ків, тримаючи в руках сві�
чечки, і нетерпляче переми�
наються з ноги на ногу. Так,
скоро має приїхати...

Аж ось захвилювався
натовп, знову ожили десь
там, між небом та землею,
дзвони, заколивалися над
натовпом святкові коро�
гви. І рушили з подвір'я,
щоб зустріти святиню ще
на вулиці. Багато людей

зібралося того дня біля
храму. Лунають церковні
піснеспіви... 

Розповідає Архієпископ
Білогородський, вікарій
Київської метрополії Микола:

� Я хочу привітати всіх
пасхальними словами "Хри�
стос воскрес!" Очікується
прибуття Почаївської ікони
Божої Матері, яку зустріли
на Житомирській трасі і
зараз очікують її прибуття до
новозбудованого на Білого�
родських землях Свято�Ми�
хайлівського храму. За бла�
гословенням Блаженнішого
митрополита Володимира
Київського і всія України
Святоукраїнської Правосла�
вної Церкви ікона прибуває
сюди, до нашого храму. Ми
ж зібралися тут, щоб звер�
шити перед нею свої моли�
тви, подякувати за даровані
радощі й печалі, іспросити її
заступництва на подальше
житіє в єдиному мирі зі свя�
тою православною каноніч�
ною церквою. Молитвами до
Пречистої Богородиці, Гос�
подь, син її, якого дарувала

вона світові, да способствує
благословення для всіх нас...

І з новою силою вдарили
дзвони. І звучить під купо�
лом храму розповідь про те,
як з'явилася Богоматір на
Почаївських пагорбах, і як з
того часу покриває вона
своїм материнським омофо�
ром всіх страждущих допо�
моги та підтримки у тяжкі
миті його життя.

Звичайно, для будь�яко�
го населеного пункту така
подія � неординарна. Але
перебування святині саме в
Білогородці, з огляду на
історію цього населеного
пункту, набуває ще й глибо�
ко символічного значення.
Саме тут були свого часу
знайдені предмети Три�
пільської культури, стоянки
людини кам'яного віку. З

991 року, коли князь Воло�
димир заклав тут велику
фортецю, Білогородка стала
форпостом на західних
рубежах підходу до Києва.
Перша згадка у літописних
матеріалах про Білогород�
ку як поселення датується
980 роком. Саме тут знахо�
дилася резиденція одного з
перших християнських
єпископів.

Тому й не дивно, що
одним із головних напрямків
роботи Білогородської ЗОШ
№2 є "Виховання в учнів
любові до рідного краю та
своєї родини на історичних
традиціях древнього Білго�
рода". А зайшовши до
школи, ми бачимо два вели�
ких панно, які відображають
історичне минуле села Біло�
городки. Зокрема � створена

на основі архівних матеріа�
лів схема кріпосних укрі�
плень. Й втілена майстерним
пензлем у художній образ
широко відома легенда про
"Білогородський кисіль"...   

Наостанку зазначимо, що
Свята Ікона перебувала в
С в я то � М и х а й л і в с ь к о м у
храмі аж до 18 травня, і
кожний бажаючий отримав
змогу прикластися до неї.
Люди переконані: якщо
прийти до неї з чистою
душею та світлими помисла�
ми, зі словами Святої моли�
тви на устах, то вона обов'яз�
ково допоможе.

В неділю, 18 травня, по
завершенні літургії Чудо�
творний образ вирушив до
Почаївської обителі.

Радислав Кокодзей

Нещодавно у наших сусідів гостювала незвичайна

реліквія # чудотворна ікона Почаївської Божої матері.

Жителі Білогородки стікалися звідусіль струмочками

до Свято#Михайлівського храму... А могутній голос

церковних дзвонів, які, здається, славлять і цю суботу,

і цих людей, і це осяяне весняним лагідним сонцем село,

линучи на густих хвилях бузкових пахощів...

І ВКЛОНИЛОСЯ СЕЛО

ЧУДОТВОРНІЙ ІКОНІ...
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Проти цієї особливо
небезпечної інфекції немає
ліків ні для людей, ні для тва�
рин. Вона завжди несе
смерть.

Разом з тим, заходи щодо
запобігання розповсюдження
сказу досить нескладні. Вони
щороку висвітлюються на
шпальтах районної та місь�
ких газет. Потрібна тільки
людська повага до самих себе
та відповідальність тих керів�
ників, які зобов'язані вико�
нувати закони держави про
захист населення від інфек�
ційних хвороб.

На жаль, попередження
фахівців�епідеміологів, рабі�
ологів, ветеринарних лікарів
про смертельну небезпеку,
яку створюють безпритульні
та дикі тварини, мабуть, не
торкаються свідомості людей.
З кожним роком ситуація зі
сказу в районі, області та й в
державі, ускладнюється: в
2007 році в області зареєс�
тровано   хворих на сказ тва�
рин більше, ніж в попе�
редньому році. Найбільш
небезпечна епізоотична
ситуація  склалася у Василь�
ківському, Макарівському,
Обухівському районах, які
межують з Києво�Свято�
шинським районом.

Не обійшла ця біда і наші
села: захворювання на сказ,
лабораторно підтверджені в
2007 році, виявлені у трьох
лисиць в селах Музичі і  Гор�
бовичі та у собаки в с. Хміль�
на. За минулий період поточ�
ного року  тварини, хворі на
сказ, виявлені в с. Петрівське
та Гореничі.

Щороку по медичну допо�
могу в лікувально�профілак�
тичні установи району звер�
тається до 500 і більше осіб,
які постраждали від укусів
тварин або контактували зі
скаженими тваринами. Тре�
тині з них призначається
лікування вакциною та спе�
цифічним імуноглобуліном
проти сказу. Лише завдяки
цим  антирабічним препара�
там, лікування якими почато
своєчасно і проведено в пов�
ному обсязі,  людина, зара�
жена вірусом сказу, не зах�
воріє.

В минулому році та за 2
місяці 2008 р. в Україні заги�
нуло від сказу 7 осіб (Донець�
ка, Херсонська, Луганська,
Вінницька ),  з них � 2 дітей. 

В більшості населених
пунктів району, особливо в
м. Боярка та Вишневе, нако�
пичилась велика кількість
безпритульних домашніх

тварин.
Тільки протягом березня

поточного року за меддопо�
могою з приводу укусів без�
притульними собаками на
території привокзального
ринку і біля перону станції
Тарасівка  звернулося  7 осіб,
яким призначено повний
курс антирабічних щеплень.

Враховуючи особливу
небезпеку сказу для людей і
тварин, районна влада
майже щороку приймає від�
повідні  рішення, видає роз�
порядження щодо запобіган�
ня розповсюдження сказу.
Останнім розпорядженням
Києво�Святошинської район�
ної державної адміністрації 
"Про забезпечення виконан�
ня комплексної програми
заходів по боротьбі зі сказом
в  районі на 2003 � 2010 роки
"№400 від 22.06.07 р .(як і
усіма попередніми) началь�
ник управління житлово�ко�
мунального господарства пан
Парфеса В.М. був зобов'яза�
ний до 01.10.07 р. організу�
вати бригаду з відлову без�
притульних тварин в населе�
них пунктах району. Але все
залишилося тільки на папері.
Людям вже потрібно звикну�
ти, що турбота про своє здо�
ров'я  та життя � це, в значній

мірі, особиста
справа кожного.

Основні захо�
ди профілакти�
ки заражень ска�
зом доступні кож�
ному:
� дотримуйтесь пра�
вил утримання
домашніх тварин; в
разі їхньої хвороби
негайно звертай�
тесь до ветлікаря;
� дотримуйтесь пра�
вил безпеки під час
лікування тварин;
про їхню заги�
бель негайно
повідомляйте
ветлікаря;
� в разі трав�
ми, нанесеної
навіть здоро�
вою твариною,
ослиненні хворою
твариною, негайно звертай�
теся до медичного працівни�
ка, який надасть Вам першу
допомогу, повідомить сане�
підслужбу району, направить
в антирабічний кабінет, який
знаходиться в поліклініці
Боярської районної лікарні
та  Вишнівській  поліклініці;
� виконуйте своєчасно всі
рекомендації та призначення
лікаря�рабіолога;

� навчайте дітей безпечно�
му поводженню з тваринами;
� тільки завдяки виконанню
вказаних профілактичних
заходів можна уникнути тра�
гедії.

Завідувачка 
епідеміологічним відділом

Києво�Святошинської рай.
СЕС  В.І. Тараканова

Державна податкова
адміністрація в Київській
області на виконання про�
грами Президента та Уряду
України про необхідність
посилення боротьби з
корупцією в органах дер�
жавної влади та правоохо�
ронних органів, веде
постійну роботу, спрямова�
ну на виявлення та попере�
дження фактів корупції та
хабарництва серед праців�
ників податкової служби.

Вказані функції покла�
дені на відділ по боротьбі з
корупцією в органах дер�
жавної податкової служби
ДПА в Київській області.

На виконання покладе�
них завдань в 2008 році
працівниками відділу було
складено 13 адміністратив�
них протоколів про пору�
шення вимог Закону Укра�
їни "Про боротьбу з коруп�
цією". За результатами
розгляду протоколів у
судах 11 працівників
податкової служби  притяг�
нуті до адміністративної
відповідальності.

Характерними адміні�
стративними порушеннями

з боку податківців є надан�
ня незаконних переваг під�
приємцям під час прий�
няття рішень, пов'яза�
них з нарахуванням
податків та штраф�
них санкцій, надан�
ня недостовірних
відомостей та інші.

Так, в квітні
2008 року відділом
по боротьбі з коруп�
цією в ОДПС  ДПА в
Київській області
складено протокол про
те, що посадовими осо�
бами Сквирської ОДПІ не
було забезпечено організа�
цію та проведення поза�
планової виїзної докумен�
тальної перевірки Відкри�
того акціонерного товари�
ства з питань взаєморозра�
хунків з суб'єктами підпри�
ємницької діяльності, які
мають ознаки фіктивності
щодо законності віднесен�
ня до  податкового кредиту
сум податку на додану вар�
тість, на загальну суму
понад 900 тис. грн.

За допущені порушення
винних осіб притягнуто до
адміністративної та дисци�

плінарної відповідальності. 
Також складено прото�

кол щодо посадових осіб
Баришівської ОДПІ, які
залишили без розгляду
заяву СПД фізичної особи. 

В подальшому, знаючи
про заборгованість СПД у
вигляді несплачених до
бюджету штрафних (фінан�
сових) санкцій в розмірі
3155грн., протягом 10 міся�
ців не були передані матері�
али по справі до юридичного
відділу Баришівської ОДПІ

для направлення їх в суд та
примусового стягнення

вказаної суми в судовому
порядку.

Протокол про адмі�
ністративне правопо�
рушення направлено
для розгляду до
Б а р и ш і в с ь к о г о
районного суду.        

У квітні поточно�
го року Іванківською

міжрайонною проку�
ратурою за матеріала�

ми ВБК в ОДПС ДПА в
Київській області пору�

шено кримінальну справу
за фактом службового
підроблення та зловживан�
ня службовим становищем
посадовими особами Іван�
ківської МДПІ.

Посадові особи Іванків�
ської МДПІ, діючи неза�
конно в інтересах юридич�
них осіб, видали довідки
про відсутність податкової
заборгованості для
пред'явлення в Управління
агропромислового розвит�
ку Поліської РДА, зазна�
чивши в них завідома недо�
стовірну інформацію при
наявній простроченій

податковій заборгованості.
На підставі вищевказа�

них довідок, відповідно до
Порядку використання у
2007 році коштів, передба�
чених у Державному
бюджеті для державної під�
тримки виробництва про�
дукції рослинництва,
затвердженого Постано�
вою Кабінету Міністрів
України №256 від
21.02.2007 року,  підпри�
ємства були включені до
реєстру сільськогосподар�
ських підприємств для
отримання часткової ком�
пенсації витрат за посіви
озимих культур.

Внаслідок видачі служ�
бовими особами Іванків�
ської МДПІ довідок, які
містили завідомо недосто�
вірну інформацію, було
незаконно отримано
бюджетні кошти у вигляді
компенсацій на загальну
суму � 28 тис.грн.

За матеріалами  ВБК в
органах ДПС ДПА в 

Київській області

Державна податкова інспекція 
у Києво(Святошинському 
районі повідомляє

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ

В ОРГАНАХ ДПС

Медична служба цивільної оборони 

Києво(Святошинського району попереджаєЩЕ РАЗ ПРО СКАЗ
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Загальний тираж 5000 прим.

Оголошення, реклама

Ви хочете дізнатись про насвіжіші події міста й

району? Вам цікаво бути у центрі подій життя гро�

мади ? Тоді вмикайте свої радіоточки  і слухайте

Боярське радіо!  

Для Вас в ефірі щовівторка о 6:30 інформацій�

но� аналітичний тижневик "На Боярській хвилі", та

щочетверга у той же час радіо�журнал 

"Боярка мистецька"

Інформаційне агентство 

“Боярка�Інформ”

ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ 

З  1 червня 2008 року розпочинає
свою роботу офіційний портал

Боярської міської ради.  Даний
ресурс являє собою сукупність

інформаційних блоків, які
постійно оновлюються.  Ви

маєте змогу першими дізнатись про
діяльність міської ради та виконав�

чого комітету.  Ознайомитись із
проектами і рішеннями, взяти

участь в їх обговоренні. Бути
у центрі подій життя міста,
науки, культури і спорту.

WWW.BOYARKA�INFORM.COM 

ДДДД ОООО УУУУ ВВВВ АААА ГГГГ ИИИИ     ББББ ОООО ЯЯЯЯ РРРР ЧЧЧЧ АААА НННН

ТТТТ АААА     ЖЖЖЖ ИИИИ ТТТТ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ ІІІІ ВВВВ     РРРРАААА ЙЙЙЙ ОООО НННН УУУУ !!!!

ААППТТЕЕЧЧННИИЙЙ  ССУУППЕЕРРММААРРККЕЕТТ

(біля залізничного вокзалу м. Боярка)

запрошує на постійну роботу:

� провізорів, фармацевтів;

� охоронців.

Стабільна оплата, офіційне працевлаштування, гідні умови праці

Тел.: 8(044) 501�23�67, 463�62�21

ПОТРІБНІ ВОДІЇ:

� автомобіля МАЗ 

з н/причіпом. Робота по 

м. Києву та області;

� автомобіля РЕНО.

Міжнародні перевезення,

досвід роботи, наявність

закордонного паспорта та

категорії Е.

З/плата від 3000 грн.

Тел.: 044�209�96�68; 

044�98�41�659

Комунальне підприємство "Інформаційне агентство "Боярка�Ін�
форм" повідомляє, що продовжується передплата на 2�е півріччя

2008 р. на газету Боярської міської ради "Боярка�Інформ".

ПЕРЕДПЛАПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКТНИЙ ІНДЕКС: 98573С: 98573

Вартість передплати: на 1 місяць 2 грн.34 коп.,
на 3 місяці  7 грн.02 коп.,
на 6 місяців 14 грн.04 коп.,

Термін передплати � до 20 числа попереднього місяця.
Оформити передплату можна у відділеннях зв'язку 
(готівкою або по безготівковому перерахунку).

МЕБЛІ

� ДЛЯ ШКОЛИ;

� ДЛЯ ДИТЯЧОГО САДОЧКУ;

� ДЛЯ ДОМУ

Наша адреса: м. Боярка, 

вул. Білогородська, 134 

Контактний телефон: 

8�298�6�09�65

МІСЬКА ОПТИЧНА МЕРЕЖМІСЬКА ОПТИЧНА МЕРЕЖАА

"МАК"МАКСИМУМ�НЕТ"СИМУМ�НЕТ"

КРКРАЩИЙ ІНТЕРНЕТ ТАЩИЙ ІНТЕРНЕТ ТІЛЬКИ ІЛЬКИ 

З ОПТИКЗ ОПТИКОЮ!ОЮ!

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

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

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

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

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

Підключення  до мережі �  БЕЗКОШТОВНО

Доступ до популярних Укр. ігрових серверів � БЕЗКОШТОВНО

Підключення протягом одного дня з моменту подачі заявки

Незалежність від кліматичних умов та пори року

Наші абоненти вже переконалися � Maximuma Net

WWW.MAXIMUMA.NET
Тел. 8 � (298) � 47 � 999

� Взагалі враження фан�
тастичні,� каже Тарас Гри�
горович. Ми дуже багато
зробили для популяризації
нашої держави у Європі.
Тільки тепер, після приїзду
додому,  можна сказати з

впевненістю, що ми просла�
вили Україну на рівні Євро�
пи! В тому числі і наше
місто Боярку. Нас переста�
ли плутати з росіянами,
побачили іншу, аніж уявля�
ли, Україну. 

Дізнались багато корис�
ного для себе й ми. У Європі
найбільше повноважень
мають органи місцевого са�
моврядування. Ради мають
великі повноваження сто�
совно бюджету і законодав�
ства. Тому усі проблеми
вирішуються набагато про�
стіше, ніж у нас. Вразив бла�
гоустрій, порядок і повага
жителів до своєї землі. Про�
думані транспортні розв'яз�
ки. Чисто, навкруги квіти:
на балконах, подвір'ях, при�
садибних ділянках. Чистий,
пахучий квітковий рай! Нас
поселили спеціально в Аль�
пах, щоб ми могли оцінити
рівень розвитку туризму.
Фантастично красива дер�
жава з дуже високим рівнем
життя!  Хотілося б, щоб і у
нас якнайшвидше все зміни�
лось на краще.

Наталя Ключник
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