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З нагоди величного християнського свята святої Трійці,

яке з прадавніх часів серед нашого народу величають ще й

Зеленими святами, прийміть найщиріші побажання

щастя, добра і любові.

Цього дня разом із запашною зеленню в наші домівки

входить мир, злагода і Божа благодать. Людські серця

наповнюються добром, щирістю, душевним теплом, істи&

ною, правдою і любов'ю до ближнього.

Нехай свята Трійця єднає, надихає, осяює, освячує та

береже кожного з нас на дорозі правди і взаєморозумін&

ня. Тепла, добра і радості вам, дорогі земляки!

Міський голова      Т. Добрівський

ВВВВІІІІ ТТТТААААЄЄЄЄММММОООО    ЗЗЗЗ    

ДДДДННННЕЕЕЕММММ    ННННААААРРРРООООДДДДЖЖЖЖЕЕЕЕННННННННЯЯЯЯ!!!!

Боярська міська рада та вико&

навчий комітет щиро вітають депу&

тата міськради V скликання Кор&

зун Людмилу Львівну; ювілярів

Спілки ветеранів війни і праці м.

Боярка Геращенка Івана Зіновійо&

вича, Фурсова Петра Климовича,

Грідіна Івана Архиповича, Татьян&

ченко Катерину Анисимівну, Каме&

неву Тетяну Львівну; ювілярів

міської організації інвалідів війни

та Збройних Сил Геращенка Івана

Зіновійовича, Смородіну Антоніну

Антонівну з Днем народження.

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!

ДДДДООООРРРРООООГГГГІІІІ     ММММЕЕЕЕДДДДИИИИЧЧЧЧННННІІІІ

ППППРРРРААААЦЦЦЦІІІІВВВВННННИИИИККККИИИИ!!!!

У день Вашого професійного

свята хочеться сказати багато

теплих та лагідних слів на Вашу

адресу. Ви & запорука нашого здо&

ров'я, Ви & наші рятівники та

спасителі у самі найтяжчі хвили&

ни нашого життя! Низький уклін

Вам за Вашу невтомну працю та

щире і відкрите серце. Завдяки

Вашій турботі та професійній

майстерності у людини з'являєть&

ся віра та надія на одужання, і це &

найголовніше. Ваші талановиті

руки дарують людям радість

життя, вселяють віру у зцілення.

Від усієї душі бажаємо Вам

здоров'я, щастя та безхмарного

неба. Нехай усе у Вас буде добре!

Зі святом Вас! Щастя Вам і

добра! І нехай клятва Гіппократа

ніколи не буде обтяжливим

обов'язком, а лише приємною

місією!

Міський голова   Т. Добрівський

ДОРОГІ ДОРОГІ 
БОЯРЧАНИ!БОЯРЧАНИ!

Основа троїцької обряд&
ності & культ рослинності,
що в цей час починає роз&
квітати. В Україні ще у
ХYIII столітті до церкви
приносили різні трави:
зорю, м'яту, канупер тощо.
У середину цих трав стави&
ли потрійну свічку, що
називалася Трійцею, яка
повинна горіти протягом
усієї обідні. Потім ці трави
використовували як оберіг
від різних хвороб, а троїць&
ку свічку давали в руки
вмираючому.

Зелені Свята, перш за
все, це свято перемагаючої
весни на порозі літа, коли
природа ніби святкує з
людиною своє відродження.

Святкування почина&
ється з четверга. У цей день
дівчата йдуть у поля, в
левади або ліс і там завива&
ють вінки "на всі святки".
Вінки в'ють з конвалій,
незабудок, васильку,
чебрецю, вплітають і
полин як засіб від русалок.
Використовували гілля різ&
них дерев: клена, ясена,
липи, осоки, але ні в якому
разі не верби. Особливо
шанована в Україні була
тополя. Існував звичай ста&
вити головне дерево перед
воротами та дверима, щоб
захистити себе від відьом.

Для цього по кутках хліву
встромлювали іноді осику.
За допомогою цього ж
дерева вгадували, чи всі
члени родини доживуть
до наступного клечання:
якщо внесене на ніч
дерево вранці залишало&
ся зеленим & усі будуть
здорові, якщо листя
почорніє & хтось тяжко
захворіє, а може, навіть
вмре.

Під час святкування
дівчата влаштовували
спільну їжу, причому
обов'язково у ній була
яєшня. Яйце, починаю&
чи з Пасхи, проходило
крізь усю весняну обря&
довість: воно з'являлося як
символ зародження нового
життя, а коли весна закін&
чувалася, яйце вживали у
вигляді яєшні (зародок
повинен був перетворити&
ся на плід). З Трійцею
закінчувалася головна вес&
няна календарна обрядо&
вість.

Колись поширеним був
звичай, що називався
"водити тополю". Для
цього дівчата вибирали з&
поміж себе найвищу дівчи&
ну, яка мала зображувати
"тополю". Її рясно прикра&
шали намистом, стрічка&
ми, барвистими хустками і

потім водили селом і поля&
ми, де в той час уже коло&
сились жита. Якщо зустрі&

чалися люди, "тополя" їм
низько вклонялася, а гос&
подарі пригощали дівчат.
"Тополі" ж давали пода&
рунки або гроші "на стріч&
ки". Водячи "тополю", дів&
чата співали:

"Стояла тополя край
чистого поля; Стій, топо&
ленько, не розвивайся.
Буйному вітрові не підда&
вайся…" 

Такий звичай ще мав
назву "водити куща".
Обряд прикрашання дерев
& це теж відгомін язичниць&
кої старовини. Наші пра&
щури вклонялися деревам,
молилися їм. Священні

дерева були у них на полях,
на дорогах поміж селами.
Прикрашання дерев та їх
вшанування свідчить про
бажання заручитися
могутньою допомогою
природи у повсякденних
справах хлібороба. Існу&
вало вірування, що й душі
померлих оселяються у
деревах, у його зеленому
гіллі. Саме тому Зелені
Свята, крім усього іншо&
го, & ще й народне свято
поклоніння душам небіж&
чиків, вшанування пред&
ків. Відбувається це тому,
що на Зелені Свята почи&
нає цвісти жито, а за дав&
нім народним віруванням,

у час цвітіння хлібних зла&
ків прокидаються померлі.
Цвітіння хлібів & час дуже
відповідальний, від якого у
значній мірі залежить вро&
жай. Тому і поминали в
цей час своїх предків&не&
біжчиків, приносили їм
жертву, влаштовували
тризну. За стародавнім
віруванням & померлі пред&
ки & це постійні охоронці
свого роду, його покрови&
телі, які здатні впливати на
врожай і допомагати в усіх
хліборобських справах
своїх нащадків. 

Редакція “БІ”

СВЯТОСВЯТО СВЯТОЇ ТРІЙЦІСВЯТОЇ ТРІЙЦІ
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Офіційна хроніка

Міському голові

Т.Г. Добрівському

ПРОПОНУЄ:

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ В КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСТІ

Останнім часом велике занепокоєння викли�
кає стан безпеки пасажирських перевезень. За І
квартал 2008 року на території України, з вини
водіїв автобусів, скоєно 238 дорожньо�транспорт�
ні пригоди, внаслідок яких 27 осіб загинуло та
306 травмовано.

Це є наслідком суттєвих недоліків у профілак�
тичній роботі та недостатнього контролю за дот�
риманням перевізниками транспортного законо�
давства. Велика кількість підприємств та органі�
зацій здійснює перевезення пасажирів без ліцен�
зії, відповідного дозволу та дорожнього листа.

Пасажирів перевозять не за встановленими
маршрутами, здійснюють посадку і висадку паса�
жирів поза автовокзалами і автостанціями.

Значна кількість автобусів, що використовуєть�
ся для перевезення пасажирів, не проходить
щоденну перевірку технічного стану. Договори з
обслуговування автобусів, укладені між власника�
ми транспорту та автотранспортними підприєм�
ствами, як правило, формальні і не виконуються.

Як наслідок, водії автобусів систематично
порушують Правила дорожнього руху, що приз�
водить до створення аварійних ситуацій та скоєн�

ня дорожньо�транспортних пригод.
Відповідно вказівки Головної державної

інспекції на автомобільному транспорті з 15 трав�
ня по 16 червня 2008 року в Україні проводиться
комплекс профілактичних заходів, спрямованих
на забезпечення безпеки пасажирських переве�
зень, під умовною назвою "Автобус�2008".

З   метою   належного   проведення  попере�
дження   і   профілактики аварійності на паса�
жирському транспорті регіону Державна інспек�
ція на автомобільному транспорті в Київській
області.

Міському голові

Т.Г. Добрівському

КИЄВО!СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ В КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСТІ

Повідомляю, що для проведення перевірки та
прийняття рішення в Києво�Святошинський РВ
ГУ МВС України в Київській області надійшли
заяви:

1) за вих. № 02�10/623/2 від 03.04.2008 р. 
з Боярської міськради;

2) за вих. № 02�10/623/1 від 03.04.2008 р.

заява Боярської міськради, котра надійшла із
прокуратури Києво�Святошинського району, про
знищення державного охоронного знаку на бага�
тошаровому городищі у м. Боярка.

За матеріалами проведеної перевірки заяв
прийнято рішення: відмовити в порушенні кримі�
нальної справи по ст. 298 Кримінального Кодексу

України (нищення, руйнування чи псування
пам'яток історії або культури) на основі ст. 6 п. 2
КПК України, � через відсутність складу злочину.

Додаток: матеріали на 3�х аркушах.

Начальник районного відділу  
О.Б. Хілюк

ДІМ Києво�Святошинського РВ ГУ МВС Укра�
їни в Київській області капітан міліції В.А. Мель�
ник, розглянувши матеріали перевірки повідо�
млення�заяви Боярського міського голови Т.Г.
Добрівського �

ВСТАНОВИВ:
11.04.2008 р. в Києво�Свято�

шинський РВ надійшло повідо�
млення�заява Боярського місько�
го голови про знищення держав�
ного охоронного знаку на багато�
шаровому городищі у м. Боярка.
15.05.2008 р. така ж заява надій�
шла з прокуратури Києво�Свято�
шинського району.

Розглядом матеріалів було вста�
новлено, що на території землеко�
ристувача � Боярської Свято�Ми�
хайлівської церкви (вул. І. Фран�
ка, 4) � встановлений знак та
охоронна дошка з написом:
"Українська РСР. Пам'ятка
археології. ГОРОДИЩЕ. Охоро�
няється державою. Пошкоджен�
ня карається законом".

У березні місяці 2008 р. Т.Г. Добрівський у
засобах масової інформації повідомив, що є відпо�
відне рішення міськвиконкому, і звернувся до
всіх, у т.ч. керівників релігійних організацій,
жителів міста взяти активну участь у роботі по
благоустрою міста, в суботниках, аби гасло "Зро�

бимо наше місто красивим!"
втілити у життя.

Аналіз зібраних матеріа�
лів по заяві Т.Г. Добрівсько�
го свідчить про те, що в дано�
му випадку в діях людей,
причетних до проведення
роботи з благоустрою части�
ни м. Боярка, землекористу�
вачем якої являється Свято�
Михайлівська церква, кот�
рими проведена робота по
заміні старого залізобетонно�
го знаку, який прийшов в
незадовільно�аварійний
стан, на новий знак � хрест з
чорного граніту на існуючому
підмурку, та перенесення
охоронної дошки стандарт�
ного зразка на фасадну

частину підмурку згідно висновку�погодження 
№ 6/40 від 07.04.2008 р. обласного Центру охо�
рони та наукових досліджень пам'яток культурної
спадщини управління культури і туризму Київ�
ської ОДА, про що Боярського міського голову
Т.Г. Добрівського було повідомлено 09.04.2008
р., � відсутній склад злочину, передбачений ст. 298
КК України, відсутнє правопорушення криміналь�
ного та адміністративного законодавства України.

Враховуючи викладене, на основі ст. 97, ст. 6
п. 2 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
1. За заявою Т.Г. Добрівського відмовити в

порушенні кримінальної справи за ст. 298 КК
України, про що повідомити заявника.

2. Копію постанови направити прокурору
району.

ДІМ Києво�Святошинського РВ ГУ МВС України
в Київській області, капітан міліції 

В.А. Мельник.
Начальник СДІМ Києво�Святошинського РВ ГУ
МВС України в Київській області, майор міліції

С.В. Грицаєнко.

1. Провести наради з перевізниками міста із
залученням зацікавлених органів, де повідомити
про стан аварійності на пасажирському автотранс�
порті, довести основну мету та завдання  комплек�
су профілактичних заходів "Автобус 2008".

2. Спільно з місцевими підрозділами ДАІ та
державними інспекторами Головавтотрансін�
спекції провести цілеспрямовані рейди з контро�
лю за виконанням водіями вимог Закону України
"Про автомобільний транспорт", Правил надання

послуг пасажирського автомобільного транспорту
та Правил дорожнього руху.

3. Посилити контроль за виїздом на маршру�
ти автобусів з метою недопущення порушення
вимог технічного стану транспортних засобів,
обов'язкового медичного огляду водіїв та дотриман�
ня їхнього режиму праці і відпочинку. Особливу
увагу приділити водіям та автобусам, які виділя�
ються для перевезення дітей, які організовано від�
правляються до місць оздоровлення, відпочинку.

4. Забезпечити принципове реагування на зух�
валі порушення водіями Правил перевезень паса�
жирів, в т.ч. дітей, перевищення встановлених
обмежень швидкості руху, порушення порядку про�
їзду через залізничні переїзди та керування транс�
портними засобами у стані алкогольного сп'яніння.

В.М. Коропець,
заступник начальника управління�начальник

відділу державного контролю

ПОСТАНОВА
про відмову в порушенні кримінальної справи від 23.05.2008 р. (Витяг)
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Депутатські комісії

Про затвердження Правил надання послуг з перевезення пасажирів та їхнього багажу  таксі в м. Боярка

XXVIII сесія V скликання

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЄВО!СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

від 23.04.2008 року

Відповідно до статей 25, 30 Закону України "Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні", Законів України "Про автомобільний транспорт" із внесеними
змінами, "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", з

метою впорядкування перевезень пасажирів та їхнього багажу  таксі в м.
Боярка, забезпечення необхідного рівня та якості наданих послуг, розглянув�
ши Правила надання послуг з перевезення пасажирів та їхнього багажу  таксі
в м. Боярка, �

1. Затвердити Правила надання послуг з перевезення пасажирів та їхньо�
го багажу  таксі в м. Боярка (додаються) та ввести їх в дію з 01.07.2008 року.

2. Виконавчому комітету Боярської міської ради:
2.1. До 01.06.2008 року спільно з профільною депутатською комісією, виз�

начити місця зупинок і стоянок таксі на вулично�шляховій мережі м. Боярка
та розробити вимоги до їх обладнання.

2.2. Організувати місця зупинок і стоянок таксі в місцях підвищеного
попиту на перевезення таксі.

2.3. При проектуванні об'єктів нового будівництва передбачати місця
зупинок і стоянок таксі в зручних для пасажирів місцях.

3. Оприлюднити Правила надання послуг з перевезення пасажирів та
їхнього багажу  таксі в м. Боярка в друкованих засобах масової інформації.

4. Дія рішення поширюється на всі установи, підприємства та організації,
які здійснюють контроль за виконанням законодавства в галузі автомобільно�
го транспорту, та суб'єктів підприємницької діяльності, незалежно від форм
власності, що надають послуги з перевезення пасажирів та їхнього багажу
таксі в м. Боярка.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатсь�
ку комісію Боярської міської ради з питань промисловості, підприємницької
діяльності, торгівлі, громадського харчування, транспорту та зв'язку і заступ�
ника міського голови В.В.Шульгу.

Міський голова Т.Г. Добрівський

РІШЕННЯ   №28/1248

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

Постійно діюча депутатсь�
ка комісія з  питань регламен�
ту, депутатської діяльності і
етики, законності та правопо�
рядку налічує 5 обранців:
Кликов Олександр Васильо�
вич (СПУ), Нагірняк Вален�
тина Андріївна (фракція 
"БЮТ"), Харчук Ніна Фео�
досіївна (фракція "НУ�НС")
та Глущенко Олексій Дмитро�
вич (член партії "Пора"). До
компетенції комісії належить
попередній розгляд проектів
рішень Ради. Вона ж контро�
лює питання з регламенту
Ради, врегульованих і невре�
гульованих законодавством
суспільних правовідносин по
володінню, користуванню і
розпорядженню майном і
майновими правами всіма
суб'єктами власності, що роз�
міщені або здійснюють свою
діяльність на території міста
Боярка. В основному комісія
захищає право власності
територіальної громади міста
Боярка в усіх правовідноси�
нах, права громадян та закон�
ність, правопорядок та
боротьба зі злочинністю тощо.
Окрім того, комісія здійснює
нагляд за депутатською діяль�
ністю та етикою.

� Особисто я маю тверде
переконання, що той, хто
хоче працювати � шукає спо�
сіб, як зробити справу, а той,
хто ні � відшуковує причину
аби нічого не робити,  � розпо�
чала зі мною розмову стосовно
діяльності постійної депутат�

ської комісії з питань регла�
менту, депутатської діяльності
і етики, законності та право�
порядку її голова � Кударенко
Віра Миколаївна.

� Сьогодні більше хочу
зупинитись на етиці депутатів
Боярської міської ради. Біль�
шість з них сумлінно викону�
ють свої обов'язки. Їх турбує
сьогодення й майбутнє міста
та його жителів. З розумінням
шукають вихід із будь�якої
ситуації. Але, на жаль, деякі
обранці народу забули для
чого їх обрано. Таких близько
15. Раніше було краще: кан�
дидатів  у депутати обирали за
мажоритарними списками.
Виборці знали особистість,
довіряли їй, мали можливість
спитати про результат роботи.
А що зараз? Депутатський
корпус сформований за пар�
тійними списками. У мене
складається  враження, що
частина людей прийшли аби
вирішити тільки  особисті
питання або ж забезпечити
захист власних інтересів. Бо
як інакше можна пояснити
таку поведінку?

І тут Віра Миколаївна роз�
повіла мені про ряд випадків,
які шокували її. Шокували
вони й мене. А ви, шановні
читачі, робіть висновки само�
стійно. (Зважаючи на журна�
лістську етику, цього разу,
прізвища "вельмишановних"
не вказуватимуться). Чи
може депутат скласти акт, не
виїжджаючи на місце події? А

потім, "позичити очі у Сірка",
і просити сесію відкликати
його ж власний підпис?
Наступного разу дозволяє собі
зухвало звертатись із погроза�
ми до заслуженого тренера
України, який виховав понад
20 чемпіонів і призерів�важ�
коатлетів України, з вимогою
звільнити приміщення спор�
тивного залу. Мовляв, спорт�
смени руйнують школу. 20
років не руйнували, а остан�
нім часом стали загрозою.
Питання: кому і чому? Мав
би, навпаки, підтримати,
допомогти. Але ж він
закон!(так, мабуть, думає
собі). А сам чинить по зако�
ну? Де сформульовані його
правила поведінки?

� Такі випадки непоодино�
кі. Питань дотримання депу�
татської етики розглядаємо
чимало. Обговорюємо їх на
засіданнях і просто між
собою, � продовжує Віра
Миколаївна. � На жаль, депу�
тати не завжди толерантні.
На комісії розглядаємо скар�
ги, спірні питання взаємодії з
іншими комісіями. Для об'єк�
тивності запрошуємо усі сто�
рони. Особливо насторожує
те, що депутати складають
"липові" акти або ж такі, що
не відповідають зразку. Веде�
мо роз'яснювальну роботу: як
правильно скласти акт. Роз�
робили навіть шаблон, аби
уникнути сорому від безгра�
мотності окремих осіб. Адже,
такий документ може висту�

пати доказовою
базою у суді. Сло�
вом, усіма можли�
вими способами
прагнемо дотриму�
ватись законності у
всіх напрямках
діяльності Ради.
Але ми можемо тільки реко�
мендувати як чинити пра�
вильно. Решта � на розсуд
власного сумління і совісті.

Амбіції кожній людині
часом на користь, а часом ні. І
депутатам також. З незрозу�
мілих причин не голосують на
сесії за те чи інше питання.
Чому? А й самі не можуть
пояснити, хоч здогадатись
можна, адже  не важко помі�
тити, як деякі депутати змов�
ницьки обмінюються підступ�
ними поглядами, перешіпту�
ються по телефону зі своїми
лідерами  "нагорі", або наби�
раються сміливості і взагалі
узгоджують, наприклад,
земельні питання  із ними. От
вам і етика! Результат � рішен�
ня, погоджене напередодні
сесії на Президії ради, без
пояснень не голосується на
сесії. При цьому ніхто не
думає: "А як має пояснити
ситуацію міський голова? Яку
дасть відповідь, спираючись
на букву закону? Чому не
проголосували? Бо не хоті�
ли?" Тобто, я особисто розці�
нюю такі дії, як свідоме блоку�
вання роботи міського голови,
небажання сприяти розвитку
міста. Адже без рішень сесії,

просування вперед  неможли�
ве. Відтак, кому служать такі
депутати?

Складається враження, що
немає ідеї, навколо якої згур�
тувався  б увесь депутатський
склад. Насправді, є! Просто
звичної людської моралі
частині депутатів не вистачає,
як і простої політичної грамот�
ності. Не зовсім етично, м'яко
кажучи, поводять себе деякі
депутати VI скликання на
зібраннях. Наші сесії стають
усе більш схожі на засідання
Верховної Ради. Крик, галас,
недоречні жарти призводять
тільки до зайвих балачок та
протистоянь. Навіщо це?
Коли стільки питань потребує
негайного вирішення! Не
згодні � давайте шукати ком�
проміси. Але ж не тупо блоку�
вати роботу без причин! Чому
профільні комісії дозволяють
собі безпідставне затягування
розгляду питань, що у право�
вому полі. Чому? Тому, що
правове, культурне виховання
окремих депутатів на низько�
му рівні і мало хто займається
самоосвітою. А цього вимагає
статус депутата!

Наталя Ключник

ХОЧЕМО ЧИ НЕ ХОЧЕМО 
ПОЧУТИ ОДИН ОДНОГО?



Новини тижня

10 червня  відбулась
зустріч міського голови
Т.Г.Добрівського з жителями
вулиць Баумана, Богданів�
ська, Жовтнева, Комсомоль�
ців 20�х років, Лісодослідна,
Новобогданівська, Лісна,
Паркова та провулків Жов�
тневий і Парковий. Зібрання
проходило на території ЗНЗ
№ 2. Окрім міського голови
на зустріч з людьми прийшли:
заступник міського голови

В.В. Шульга,
радник з кому�
нальних питань
В.В. Мазурець,
головний інже�
нер ЖКГ  В.В.
Пінчук та депу�
тат цього округу
від фракції "БЮТ"
Л. Д. Гурнак.
Незважаючи на
пізній час (а була
10�та вечора),

людей зібралось чимало.
Говорили про освітлення
вулиць, встановлення дорож�
ніх знаків, благоустрій, про�
кладання мережі центральної
каналізації. Нещодавно на
вулицях Баумана, Новобог�
данівська, Богданівська були
встановлені та введені в
експлуатацію нові ліхтарі. 15
років на цих вулицях стояли
лише стовпи, а світла майже
ніколи не було. Сьогодні

ситуація змінилася на краще,
і за це люди вдячні міській
владі. Старше покоління
боярчан, які були присутні на
зібранні, заручились підтрим�
кою  міського голови у всіх
починаннях стосовно розвит�
ку міста, збереження його
культурної та історичної спад�
щини. Виступаючи, міський
голова пообіцяв мешканцям
й надалі розглядати усі їхні
звернення. Натомість від
мешканців він вимагає під�
тримувати чистоту своїх прибу�
динкових територій, укладати
угоди з ЖКГ на вивіз сміття,
слідкувати за чистотою своїх
вулиць. Заслухали звіт депу�
тата Л.Д. Гурнак. Виборці
вдячні їй за допомогу у
розв'язанні їхніх життєво
важливих питань та відстою�
вання їхніх інтересів у різних
інстанціях.

Марина Смірнова

МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ � МУЗЕЙ ОСТРОВСЬКОГО

"З часу появи
залізниці розпочало�
ся і створення каска�
ду ставків на При�
твірці. Старі карти
показують, що досі
їх було два: один біля
Михайлівської цер�
кви, а інший � ближ�
че до верхів'я річки.
Потужний залізнич�
ний насип, що
перетнув річкову
долину, спричинив появу
нової, найбільшої водойми.
Згодом на ній з'явився прокат
човнів (існував до кінця
1950�х років), і тому новий
став отримав від дачників
назву "Лодочний"".

Було це давно, а став є і
понині, і старожили поміж
себе називають цей став тією
ж таки старою назвою. Але
тепер цей став живе своїм,
зовсім іншим життям. Радує
хоча б те, що він не загинув.
А не загинув тому, що люди,
будинки яких розташовані
поблизу ставу, доглядають
його.

А доглядати і милуватися є
чим: з усіх сторін оточений
старими, розлогими дерева�
ми, які в літню спеку подару�
ють прохолоду, скошена
трава, прохолодна вода.  Вліт�
ку тут можна побачити чима�
ло людей, особливо дітлахів,
які насолоджуються купан�
ням. То тут, то там, сидять
рибалки, подейкують, що
мають вони непоганий  влов. 

Та двома останніми тиж�
нями тут побільшало люду, і
зовсім не тому, що розпочався
купальний сезон.  По�перше,
асфальтують  вулицю Київ�
ську та покращують покриття
містка, що ділить став на дві
частини. По�друге, люди
(чоловік 30), які працюють

навколо ставу. Що саме вони
роблять, мені розповів місце�
вий житель Єдуард Міненко:
"Останнім часом риба, яку ми
виловлювали, мала якісь нез�
вичайні п'ятна. Ми виклика�
ли спеціалістів і зробили ана�
лізи. Виявилось, що вода
заражена. І хвороба ця  небез�
печна для всіх мешканців вод�
ного світу.  Тому ми попроси�
ли допомоги у придбанні спе�
ціальних лікувальних розчи�
нів. Коштують вони надто
дорого, і власними силами
придбати їх ми не змогли.
Знайшли  меценатів, які
допомогли з коштами, і купи�
ли спеціальний розчин під
назвою "Фіолетовий К". Ця
рідина  лікує рибу, раків,  і від�
новлює у водоймі природні
процеси, не вбиваючи при
цьому корисні бактерії. А ще
нам подарували човен, аби
легше було розбризкувати
рідину по ставу. Ми зібрали
групу активістів із людей, які
приходять до ставу, і ми всі
разом  відроджуємо його
життя".  

Отже,  є у нас  активні,
небайдужі люди, які живуть
не лише одним днем, а дума�
ють і про майбутні покоління.
Виявляється, достатньо мати
лише бажання і сили, а кошти
можна віднайти. 

Марина Смірнова

СТАВ ОТРИМАВ НОВЕ ЖИТТЯ

"ВОВК" ЗАТРИМУЄ ГРАБІЖНИКІВ

30.05.2008 року в м. Бояр�
ка, на площі Леніна, біля Уні�
вермагу, до хлопців в чорній
формі Громадської організації
"ВОВК" підійшов гр. "В" та
повідомив, що його побили і
забрали речі двоє невідомих
громадян. Потерпілий вказав
місце перебування злочинців.
Старший з членів ГО "ВОВК"
Данченко Є.Г., отримавши
інформацію про злочин, зате�
лефонував патрульному наря�
ду міліції, який через декілька
хвилин прибув на місце події.

Працівники міліції
спільно з членами
ГО "ВОВК" оточили
місце перебування
злочинців (лісосму�
га біля автошляху,
що веде до с/техні�
куму). В результаті
спільних дій праців�
ників міліції та чле�
нів ГО "ВОВК" зло�

чинців було затримано. У них
вилучено викрадені речі.
Наразі вони знаходяться під
наглядом міліції та дають
покази. Порушено криміналь�
ну справу.

Слід відмітити оператив�
ність та злагоджену роботу
патрульних нарядів міліції і
членів Громадської організації
Боярського козачого полку 
"ВОВК", які слідкують за
порядком та безпекою грома�
дян на вулицях міста Боярка.

ІА "БІ"

06.06.2008 року о 19 год. 30 хв. в приватно�
му житловому будинку,   що знаходиться за
адресою: с.  Хотів,  вул. Леніна  та належить гр.
Ф., 1942 р.н. внаслідок пожежі вогнем повні�
стю знищено покрівлю будинку. Працівникам
пожежно�рятувальної служби вдалося врятува�
ти від вогню  житлову частину будинку. Причи�
на пожежі встановлюється.

*****
05.06.2008 року о 15 год. 40 хв. виникла

пожежа в господарчому приміщенні ТОВ "А" за
адресою: с. С.Борщагівка, вул. Київська.  Внас�
лідок пожежі вогнем знищено бухгалтерську
документацію, пошкоджено стіни, підлогу,
перекриття будівлі. Причина пожежі � коротке
замикання електромережі.

*****
04.06.2008 року о 12 год. 18 хв. сталася

пожежа в офісно�складському приміщенні сто�
лярного цеху, що належить ТОВ "П" за адре�
сою: м. Боярка, вул. Декабристів. Внаслідок

пожежі вогнем знищено сировину (дерево, ком�
плектуючі частини). Пошкоджено перекриття
та стіни будівлі. Під час гасіння пожежі праців�
никам пожежно�рятувальної служби довелося
працювати в ізолюючих апаратах дихання,
оскільки в приміщеннях було значне задимлен�
ня. Врятовано будівлю цеху в цілому. Гасіння
пожежі проводилося за участю семи підрозділів
МНС.   Причина пожежі встановлюється.

*****
03.06.2008 року о 00 год. 19 хв. сталася

пожежа в господарчому приміщенні ТОВ "С" за
адресою: с. Мила, вул. Комарова. Внаслідок
пожежі вогнем повністю знищено побутове при�
міщення. Пошкоджено стіни та перекриття
складу. Причина пожежі � коротке замикання в
електромережі.

КиєвоBСвятошинське РУ МНС України
попереджає про дотримання громадянами

правил пожежної безпеки.

ПОЖЕЖНО�РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА ІНФОРМУЄ:

Саме під таким заголовком
у № 21 "БІ" інформувала
своїх читачів про те, що
XXVIII сесія Боярської міської
ради V скликання своїм рішен�
ням № 28/1248 від 23 квітня
2008 р. затвердила "Правила
надання послуг з перевезення
пасажирів та їхнього багажу
таксі м. Боярка".

11 червня 2008 р. спе�
ціальна комісія у складі:
Назаренка В.М., провідного
спеціаліста відділу Державно�
го контролю Головавтотран�
сінспекції у Київській обл.;
Левчука О.І., головного спе�
ціаліста відділу Державного
контролю Головавтотрансін�
спекції у Київській обл.;
Давиденка В.І., головного
Державного податкового
ревізора�інспектора відділу
контрольно�перевірочної
роботи ДПІ К�Святошинсько�
го н�ру; Щербини Н.В.,
головного Державного подат�
кового ревізора�інспектора

відділу кон�
трольно�пере�
вірочної робо�
ти ДПІ К�Свя�
тошинського
р�ну; праців�
ників К�Свя�
тошинського
відділу ДАІ  ГУ
МВС України
в Київській
обл.; членів
ГО "Боярська
Варта" здійснила виїзний про�
філактичний рейд з перевірки
роботи Боярських таксі.

Члени комісії поспілкува�
лись з 20�ма таксистами. На 8
з них складено протоколи про
порушення "Правил надання
послуг з перевезення пасажи�
рів та їхнього багажу таксі м.
Боярка" на суму більше 8 тис.
грн. Основні порушення � від�
сутність ліцензії на перевезен�
ня пасажирів та відсутність
дорожніх листів.

Нагадаємо таксистам, що

Законом України "Про авто�
мобільний транспорт" за
порушення Правил переве�
зення пасажирів передбачено
штраф у розмірі 1700 грн.

Виконавчий комітет Бояр�
ської міської ради рекомендує
місцевим таксистам укласти
відповідний договір і працюва�
ти офіційно. За консультація�
ми з цього питання слід звер�
нутися у виконком (кабінет
№ 10) за адресою: м. Боярка,
вул. Білогородська,13.

Іван Цушко

ТАКСІ, ТАКСІ…
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До Дня вшанування пам’яті жертв війни

Доля людини від Бога.
Можливо, хотілося б іншої,
кращої, яскравішої, без доли�
ни смертної тіні, без хреста на
плечах. Та в кожного вона
своя, неповторна життєва
дорога. Тоді ми ходили пішки
своїми дорогами�стежками,
босими по росянистій траві,
вдихали цілющі запахи
чебрецю, меліси, п'яніли від
співу соловейка.

Хатина наша нічим не
відрізнялась від інших в
нашому селі. Хоч і була війна,
але вона ніби була десь далеко
й нас не займала.

Прочитавши разом "Отче
наш", повлягались спати.
Важкі повіки відділили від
суворої реальності. І картина
Спасителя, що висіла в кутку
хати, враз ожила. "Маєш
взяти дитину і бігти в сусіднє
село." Торкаючи своїми рука�
ми, Спаситель розбудив мене.
Прокинувшись, здивувалась:
що б це могло означати? Чи
натяк який, чи буквально
сприймати? І треба ж такому
наснитись! Налягали на душу
спомини тяжкі, невимовно
болючі, з ними й заснула. Сон
повторився вдруге, втретє.

� Мамо, мені страшно. Я
не знаю, що робити?

� Йди дитино, скорись,
послухайся. А мені � що Бог
дасть. Я вже стара. Мати
подивилася на мене повними

туги і рішучості очима.
Зібрали дещо у вузлик,

розбудили мою донечку,
попрощались з матір'ю, як
виявиться пізніше, навіки. Бо
вранці, тільки зійшло сонце,
прийшли чужі, нещадні люди.
Стріляли всіх, кого знаходи�
ли. Потопталися, наробили
лиха. Попалили хати, поніве�
чили сади.

Ми ж вийшли в ніч, дзень�
кнувши клямкою в дверях.

Вулиця зустріла вибоїнами
на дорозі. Білі хатки ледь сірі�
ли в темряві, насупивши
брови стріх. Застигли дерева.
Ніде ні вогника, тому й споти�
кались об сухі грудки. Ось і
околиця села. Внизу, серед
зеленої долини, тече заросла
верболозом річка, за нею � ліс.

Спустились з Олечкою до
річки. Над нею стояла мирна
тиша, ніби на землі не було
війни. Ніч була темна, хоч в
око стрель. На мить виглянув
місяць і знову сховався в
хмарках. Тиша німа, злісна
тиша. Лише інколи знизу
долине ледве чутний сплеск
води. З�за річки війнув віте�
рець, ніби зрадів, вирвався з
неволі, з лісу, куди ми напра�
влялись. Бо ж рушили глухи�
ми стежками до сусіднього
села. Знову визирнув місяць,
тонкий і жовтий, звернув ріж�
ками на схід і повільно поплив
у чорне марево лісу. А з ним і

зорі � великі, ясні. І місяць, і
зорі щедро посипали свої про�
мені на чисте плесо річки. З
берега у воду забулькали зля�
кані нами жаби. Ми й собі
полякалися. Сухі корчі гойда�
лися на хвильках, які наганяв
тут вітерець, наче нічні русал�
ки. Річку було видно, як на
долоні, не було видно тільки
нашого села. Воно давно вже
зникло з очей, а попереду мая�
чив ліс. Було ще темно. Прис�
мерк огортав усе навкруги і за
кожним кущем та стовбуром
ввижався якийсь страх.
Лячно, та все ж пересилювала
себе через дитину. Вдивляла�
ся в темінь. Надворі починало
сіріти. Темрява поступово змі�
нювалася легким туманом.

...Надійшов ранок. Ось
вигулькнуло з�за лісу сонце,
заполу м'яніли вершечки
дерев. Ранок видався пого�
жим, теплим. Літній вітер
доносив пахощі лісу й поля.
Моє дівча, довгоноге наче
лелека, йшло тихо, слухняно,
міцно тримаючи мене за руку.
Бідна дитиночка мусить все
зносити по�дорослому. Не
хниче, не  скиглить, як бувало.
Отак і пірнули, тримаючи
одна одну за руку, у духмяну
вогкість різнотрав'я.
Через невисокі зарості
папороті, червоної меду�
ниці. Проминули молодий
сосняк і зайшли у старий
ліс. Довгенько ним брели.
А ліс усе густішав і густі�
шав. Все важче було про�
диратися крізь кущі, пере�
ступати повалені дерева,
йти через густу високу
траву. Зустрічались довгі
рівчаки, канави, невідомо
ким і коли викопані.

� Чи правильно ми
йдемо? � розгублено спи�
тала Оля.

� Так, � відповіла я,
хоч вже і не була в тому
повністю впевнена. І
подалися в той бік, де
серед гілок виднілося роз�
печене полудневе сонце.

Незабаром перед нами

розгорнуло свій простір поле.
Рушили просто в глибоке
жито. Вітер нахиляв його аж
над головою дитини. Чисте
небо, напоєне сонцем, пере�
ливалося, не було йому кінця�
краю. Сонце пливло в небі
повільно й палило нещадно.
Неймовірно хотілося пити.
Зморені нічною ходою, вирі�
шили трішки спочити просто
неба. Але...

Зненацька в небі почувся
далекий, важкий, зловісний
гул, який повільно наростав.
Це гули мотори ворожих літа�
ків�бомбардувальників з чор�
ними хрестами на крилах. За
мить вони затьмарили все
небо. Один із них ринув униз,
прямо на нас. Літак мчав до
землі величезним розлюченим
птахом. Побачивши його,
заклякла на місці. Я не могла
відвести від нього погляду.
Виття й залізний свист сверд�
лили, роздирали все моє єство.
В мені все завмерло. Я схопи�
ла за плечі Олю, й пригнула її
з такою силою, що вона аж
ойкнула. Накрила її своїм
тілом. Притиснута щокою до
жорсткої землі, із зціпленими
зубами і зажмуривши свої
перелякані оченята, бліда,

лежала моя донечка. Кулі
просвистіли над головою. Хоч
плачем плач, хоч криком
кричи � а зрушити з місця, то
вірна смерть.

� Не ворушись! � на самі�
сіньке вухо кричу Олі. Сама ж
напружилась, як струна.

Пілот дав довгу чергу.
Чому він хоче мене вбити, що
зробила йому моя дитина?

Літак вив і пікірував до
землі. Небо гуло. Знову поча�
лася тріскотня.

Як з першого разу против�
ник не домігся успіху, так не
домігся і в наступні рази. Але
я вирішила не бігти, не втіка�
ти полем, й Олі наказала не
ворушити і пальцем. Усе то
стихало, але ненадовго, то
знову в небі стрілянина тонула
в суцільному страшному гур�
коті. Кругом нас курилась
земля. Оля плакала.

� Не плач, Олю, він більше
не прилетить, навісний. Але
все ще не поворухнулися. Від
напруження стало різати в
очах, тремтіли ноги.

Облизнувшись сухим
неповоротким язиком, відчу�
ла, що голова паморочиться, а
зір туманіє. Потім ще лежали
довго, прислухалися, тільки

заважало шарудін�
няжитніх колосків, чи
може стояв шум в голові
від гавкоту бомбарду�
вальників.

Зелена ящірка перед
самісіньким носом пірну�
ла під грудку й зникла.

Тоді уже не задумую�
чись ні над чим, доповзли
до лісу. Причаїлись за
густим кущем чагарни�
ка, і разом вишукали
очима найкоротший і
найбезпечніший шлях.
Стало добре видно все
селище, до якого ми так
довго йшли.

Хоча й важким був
той день, зате скінчився
добре.

Спогади Бобиляк Ірини 
записала Сіродан В.

СПОГАДИ ОДНОГО ДНЯ

Культурне життя

Алочка Кішеш'янц, нині
Алла Яківна Бібік, ще  зма�
лечку не уявляла, як це вза�
галі можна не співати. В
дитячому будинку, де вихо�
вувалась, вихователі  на неї
покладали великі надії.
Дзвінкоголоса вірменська
дівчинка з с. Недобоївки
Чернівецької області рано
залишилась сиротою. Пішла

у світ широкий і взяла з
собою усього сім нот. Із них
складалось усе  її багатство.
Його дарувала усім, кого
зустрічала. 

У 1956�му життєві шляхи
завернули у Боярку. Там,
згодом, "народилась" тепер
усім відома  Алла Боярова
(сценічне ім'я Алли Бібік). 

� Важкі тоді були часи, �

пригадує Алла Яківна. Та зі
мною завжди була пісня.
Вона  і тепер усюди зі
мною. Усі, хто знає мене,
можуть  це підтвердити.
Спочатку роботи не було. Та
мій акордеон знали усі, хто
приїздив на відпочинок.
Згодом, потрапила на осві�
тянську ниву � спочатку у  4�
ту школу. І пішло�поїхало.

Ще до народження її батько сказав: "У мене народиться дівчинка, і вона буде співати". Так

і сталось. Її голос знають не тільки у Боярці. Вона співає не тільки  "У колі друзів". Творчий

вечір під такою назвою відбувся нещодавно у ЗОШ №5 нашого міста.

ОБВІНЧАНА НАВІКИ З ПІСНЕЮ
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"Ауровіль" � це передсві�
танкове місто любові, місто
світлих душ, світлих аур, в
якому щотравня збираються
молоді таланти Києво�Свято�
шинського району та столиці,
представники з усієї України і
навіть із�за кордону на одноі�
менний фестиваль творчості. 

10 років тому, уперше в
кінці травня 1998 р., за іні�

ціативи групи людей із с.Дми�
трівки Києво�Святошинсько�
го району, пройшов перший
фестиваль творчості дітей і
молоді "Ауровіль", метою
якого і на сьогодні є підтрим�
ка творчо обдарованих дітей.
Адже наші діти � всі талано�
виті! Потрібно лише не дати
згаснути, а підтримувати і
розвивати  вогники таланту.

Один із організаторів
цього фестивалю  Володимир
Бубир � прекрасний поет,
педагог за покликанням,
переконаний, що побудувати
справедливе процвітаюче сус�

пільство можуть
лише добрі,
п р а ц ь о в и т і ,

мислячі, справед�
ливі, небайдужі. А

творчість цьому  тільки
сприяє. Цьогорічний
"Ауровіль" пройшов за
організаційної і фінансової
підтримки районної дер�
жавної адміністрації Киє�
во�Святошинського райо�

ну: заступника голови
районної державної адміні�
страції Олександра Лук`ян�
чука, начальника відділу
культури � Юлії Одринської,
начальника відділу сім`ї,
молоді та спорту Людмили

Шпаченко, начальника відді�
лу освіти Миколи Неруша,
сільського голови с. Дмитрівки
Тараса Дідича та директора
Дмитрівського будинку куль�
тури Володимира Бубиря.

На сцені панувало високо�
художнє поетично�дитяче
слово. Першими на сцену
запросили переможців молод�
шої вікової категорії фестива�
лю�конкурсу "Ауровіль" в
номінації "Літературна твор�
чість" Богдану Васильченко (2
клас ЗОШ "Материнка", м.
Київ), Марійку Толмачову та
Анастасію Шокун (4 клас
Київської гімназії східних мов
№1). Дипломантів виявилось
7. Серед них: діти Шпитьків�
ської ЗОШ, Боярської ЗОШ
№1, Софіївсько�Борщагів�
ської ЗОШ, Вишнівської
ЗОШ №1, Петропавлівсько�
Борщагівської ЗОШ, Хотів�
ської ЗОШ та гімназії східних
мов №1 м. Київ.

У середній віковій катего�
рії переможців чи не найбіль�
ше. Владислав Пилипенко,
Оксана Хитриченко, Яна
Яценко ("Проліски надій"),
Дарія Іванкова, Оксана
Литвиненко, Сніжана Яким�
чук, Дмитро Коваленко
("Криниця слова") Тетянка

Задніпряна, Світлана Салій,
Альона Шовкун, Михайло
Бондаренко ("Стежинка"),
Тетяна Гукасян, Тамара Соло�
менко, Оленка Мазур, Яся
Ніконова (Центр творчості
молоді "Оберіг") с.Дмитрівка.
Не менше й дипломантів.

Авторів старшої вікової
категорії виявилося наймен�
ше. Адже це та молодь, яка
серйозно ставиться до літера�
турної творчості, і вже вива�
жено подумує про свої власні
книжки. Тому з величезною
повагою сьогодні називаємо
імена цих переможців:  Олек�
сій Балаба, Інна Бойко та  Бог�
дана Шарандак  � (вихованці
Дмитрівської ЗОШ). Євгенія
Ванзуряк, Аліна Зарва, Ірина
Кириленко, Анна Мельник,
Альона Яценко � випускники
та учні  Софіївсько�Борщагів�
ської школи.   Тетяна  Гущина
� киянка, студентка 2�го курсу
Інституту журналістики Київ�

ського національного універ�
ситету ім.Т. Шевченка.

Коли слухала дітей, то не
полишала думка : "Які хороші,
сонячні у нас діти! Наскільки
мелодійні їхні твори!"  І дійсно,
у Ірини Кириленко із Софіїв�
ської Борщагівки вірш "Чому
так тяжко у мене на душі" став
піснею. Музику до нього дів�
чинка написала сама. Викона�
ла авторську пісню Ірина на
високому професійному рівні!
Те ж саме можна сказати і про
Вероніку Здітовецьку із Софі�
ївської Борщагівки та Оксану
Мацьок, м. Вишневе.

Гості та учасники змогли
почути  чудові пісні, майстер�
но виконані вихованцями
зразкової вокальної студії
естрадного співу "Барви" 
с. Дмитрівка, вокальної  студії
"Камертон" м.Вишневе та
багатьох іших обдарованих
дітей.

На святі  водночас відбува�

Є на світі місто, якого не знайдеш на карті, не прочитаєш про нього у довіднику. Але туди

можна завітати, і навіть збагнути якого кольору Твоя Душа. Червона, біла чи безбарвна?

Науковці стверджують, що  у слов'ян, коли вони співають, колір аури грає усіма барвами

веселки у ритм музиці. Зважаючи на те, що ми побачили і почули, мабуть, вони праві.

ЗАПРОШУЄМО У МІСТО СВІТЛИХ ДУШ
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Дуже багато з того часу
колективів створила! Тепер
ось мій колектив. У її хорі
ветеранів  донедавна було 23
особи. Тепер �13.

� Проте, це не головне, �
вважає Алла Яківна. �
Важлива не кількість, а
якість. Адже ми співаємо
"акапелло". Тут фальші не
приховаєш. Якось в Ірпіні на
фестивалі "Пісня, опалена
війною" співали  "Ой, летіли
лебеді". Професор  Павлен�
ко, з університету ім. 
Т. Шевченка, один з членів
журі, вручаючи нам чергову
нагороду, дивувався, як ми,
не професіонали, витримали
взяту тональність до кінця
пісні. Відпрацьована дикція,
професійне дихання, динамі�
ка � усе на місці. Із цим зав�
данням справитись не про�
сто!  Дуже приємно було чути
такі слова. Адже, щоб досяг�
ти цього, потрібно багато
працювати. Ми розпочина�
ємо щодня о 10�й ранку. До
мене приходять вокалісти, і
ми працюємо з кожним інди�
відуально. Потім партії від�
шліфовуємо. Усе у чіткому
графіку. Завершуємо близь�
ко 20�ї. Не треба багато спі�
ваків, потрібно, щоб музика
йшла від самого серця.

Отож, їй важливо, щоб

вони звучали, щоб музика
йшла від серця  до серця.
Саме тому колектив ветеранів
знають далеко за межами м.
Боярка. Вони майже 15 років
співають усюди � на святах і
конкурсах. В Циплях у госпі�
талі, у Малютянці, Петрів�
ському, Боярці. Милувались
їхніми піснями на Співочому
полі. У музеї ВВВ якось,
разом із ними, навіть іноземці
співали. Одного разу довелось
виступати в колонії, де утри�
мувались молоді люди віком
від 18 до 24 років. 

� Ви уявляєте, ці, майже
діти, усі один на одного схожі,
� пригадує  Алла Яківна. У
око впав один: очі гарні,
розумні. Підходжу, питаю:
"Синочка, скільки тобі ще від�
бувати?".  "2 місяці",� відпо�
відає. Я йому кажу: "Я  дуже
прошу тебе, не зроби нічого
такого, щоб не збільшити
строк відбування покарання".
Потім заспівала "Письмо
матери". Наприкінці хлопчи�
на  встав, курточку під пахву �
і вийшов. Серце стиснулось,  і
я подумала: "Щось не так!"
Не встигла я ще доспівати,
аж на порозі знову з'явився
хлопець. У курточці загорну�
тий пакунок. Що то? Мороз
по шкірі пробіг, закралась
лиха  думка, що такі люди

можуть й у заручники взяти.
Через секунду юнак розгор�
тає курточку, а звідти вигля�
дають квіти: чорнобривці,
анютині очка, словом, усе те,
що росло на території, і дарує
мені.  Я його так міцно обня�
ла. Здавалось, прикипіла.
Сльози потекли самі собою і у
мене, і в нього.  На сцену під�
німаються  ще 2 офіцери. За
ним, чи що? Щось несуть в
пакеті. Дістають чудотворну
ікону Остробрамську. У мене
і мова пропала….

Квіти за велике серце,
талант, який не дає спокою �
найбільша нагорода для неї.
11 з 15 років  працювала
безоплатно. Вона каже, що у

неї "руки сверблять" тільки до
пісні. А ще мають чудотворну
силу, яка лікує хвороби тіла.
А може то пісня її лікує душу,
а разом із ним і тіло ?

Безліч дипломів, нагород
підтверджують любов і пова�
гу до  творчості колективу.
Нині,  як і раніше, колектив
пропагує українську класичну
музику.  Чимало її прозвучало
у виконанні Надії Шевченко,
Раїси  Яришевої, Антоніни
Нурищенко, Людмили
Дешко, Марії Стаднюк, Воло�
димира Німчука, Надії
Дячук, Вероніки Тімуш, Лілії
Миколаєнко, Раїси Німчук,
Катерини Ковальчук та Світ�
лани Іванової під час концер�

ту, присв'яченого 15� річчю
колективу.  "У колі друзів"
читали вірші, як аматорські,
так і відомих поетів. 

Як годиться, на свято при�
їхали гості.  Поетеса Любов
Овсієнко � одна з давніх дру�
зів колективу. Якось у її збір�
ці Аллі Яківні  дуже сподо�
бався вірш "Чорнобривці".
Одразу  народився новий
романс і щира дружба. Теплі
слова вдячності плавно
перейшли у рифмовану
форму.  Іх продовжила
директор Будинку культури
Ірина Сечкова, Заслужений
журналіст України Ніна Хар�
чук, Заслужена вчителька
Альбіна Януш.  Заступник
міського голови Валерій
Шульга вітав квітами і тор�
том. Адже, яке свято без свят�
кового пирога? Від імені місь�
кої ради вручив подяку колек�
тиву за їхній творчий внесок в
культурну спадщину міста. А
від дітей передав у подарунок
м'яку іграшку. 

Щирі слова і аплодисмен�
ти із залу, квіти і подарунки �
усе було на святі.   Бо ж усі
знають: той, хто співає � наві�
чно залишається молодим!
Приходьте і співайте разом з
Аллою Бібік. Вас тут радо
зустрінуть.

Наталя Ключник



лася і презентація одноіменно�
го альманаху. Це вже  третій
випуск. Гортаючи його, бачиш
як із кожним роком художня
якість "Ауровілю" зростає, він
виховав творчих дітей, які
навчаються в університетах,
педагогічних та інших ВНЗ і
там створюють навколо себе
"сонячні", творчі осередки. А
на зміну їм приходять нові й
нові жителі романтичного
міста, які виховують у собі
духовність, гуманізм, без яких
людське суспільство вироджу�
ється, деградує. Збірник  проі�
люстрували юні художники:
Павло Новіков � художня сту�
дія Будинку культури с. Горе�
ничі (керівник Олександр
Жуков); Олександра Єршова,

Олександра Репенько, Яна
Петрівська, Інга Чекерис,
Анна Єременко, Анна Полі�
щук, Софія Докшина, Олек�
сандра Коваленко, Анна
Літинська, Олександра Мій�
ченко, Валерія Ніколаєва,
Роман Піддубний, Вікторія
Химич, Аліна Катренко �
Зразкова студія образотворчо�
го мистецтва КСРЦТМ "Обе�
ріг" "Звичайне диво"   м.Бояр�
ка (керівник Тетяна Полі�
щук), Владислав Крачков�
ський, Богдана Шарандак,
Юлія Давиденко, Петро Соло�
менко, Тамара Соломенко,

Христина Муратова, Ірина
Рекутня , Дарина Давиденко �
Зразкова студія образотворчо�
го мистецтва "Веселка" с.Дми�
трівка (керівник Наталія
Нечай).

Підняли настрій присутнім
запальними, веселими танцю�
вальними композиціями юні
учасники  фестивального кон�
курсу "Ауровіль": "Брейк" та "�
Ча�ча�ча" � хореографічний
ансамбль Будинку культури 
с. Новосілки; "Кантрі" � стар�
ша група Зразкового хорео�
графічного ансамблю "Люби�

сток" с. Дмитрівка.
Не залишилася поза уваго�

гю і єдиний юний драматург із
Боярської ЗОШ № 3 Ірина
Лисогор.

Звідки ж беруться такі пре�
красні талановиті діти?  Ну
звичайно ж, їх плекають
мудрі, світлі, високопрофесій�
ні педагоги. До таких  нат�
хненних, мудрих вчителів
належать: Тетяна Губар �
Вишнівська ЗОШ №2, Фаїна
Прус та Тетяна Петровська �
Софіївсько�Борщагівська
ЗОШ, Людмила Шовкун �
Хотівська ЗОШ; Валентина
Чаклош � Боярська ЗОШ №5;
Віктор Тузлов � Вишнівська
ЗОШ №; Неоніла Горбенко �
Вишнівська ЗОШ №3; Анто�

ніна Доброва � Гореницький
філіал Шпитьківської музич�
ної школи; Олександр Жуков �
керівник дитячої студії образо�
творчого мистецтва с. Горени�
чі;  Наталія Нечай  � керівник
зразкової студії "Веселка" с.
Дмитрівка; Тетяна Поліщук �
керівник Зразкової студії
образотворчого мистецтва
"Звичайне диво" м. Боярка;
Надія Мельниченко � керівник
літературної студії "Криниця
слова" с. Петропавлівська�
Борщагівка та багато�багато
інших.

Хіба не будеш радіти, коли

перебуваєш в атмосфері тепла,
добра, радості в оточенні
чистих, світлих душ, високої
любові. Низький земний уклін
всім організаторам фестива�
лю, всім добрим небайдужим
людям за  прекрасне вихован�
ня та щоденне плекання май�
бутнього нашої держави.

Ольга Соломонюк, 
вчитель�методист

Київської гімназії східних
мов №1, науковий корес�

пондент Інституту педагогі�
ки АПН України

7 червня в Центрі
соціально�психологічної реа�
білітації силами Жіночої
громади міста Боярка було
проведено  ліричний вечір
"Лебедина вірність".   Цей
зворушливий захід було
присвячено  Ірині Коваленко
�  вірній подрузі, музі, нат�
хненниці, дружині боярсько�
го поета�дисидента  Івана
Коваленка.  Ірина Павлівна
була почесною гостею
поетичної зустрічі, під час
якої звучали ліричні поезії
Івана Коваленка, котрі він
все життя присвячував своїй
"тихій зірці", "немеркнучій
зорі", любій  Ірині.  Творчий
вечір підготувала і вела май�
стер декоративно�приклад�
ного мистецтва Ніна Знова.
Особливо приємно, що до
високої поезії доторкнулися
юні душі, для яких все ще
попереду  � вірші поета чита�
ли члени молодіжної органі�
зації "Молода ера" та учні
Боярської ЗОШ №1. Голова
Жіночої громади Ангеліна
Лахтадир прочитала вірш
"Учитель",  який,  за її слова�
ми,   багато в чому співзвуч�
ний її життєвому кредо. 

Прозвучали також вірші
боярських поетів Володими�
ра Токовенка та Віталія
Приймаченка. Боярська
поетеса Леся Коваленко про�
читала свої вірші, присвяче�
ні поету та його дружині,
розказала про своє багато�
річне знайомство з сім'єю
поета.  Вона підкреслила, що
подружжя Коваленків � це
рівновеликі величини. І
якщо Іван Юхимович �

видатний поет, то
Ірина Павлівна �
геніальний педа�
гог, людина над�
звичайної чуйно�
сті, до якої і по
сьогодні йдуть
люди за розрадою
і підтримкою.
Окрасою вечора
були музичні
номери. Тетя�
на Володай,
Людмила Горлінська і Воло�
димир Вишняк сприяли ще
більш романтичній атмосфе�
рі цього поетичного дійства.
Під звуки гітари прозвучали
пісні, серед яких були і ті, що
написані на вірші поета,
зокрема, (згадайте назву
вечора)  вірш "Лебедина
пісня" (музика та виконання
Тетяни Володай). Додали
приємності солодощі до чаю і
безліч квітів для дружини
поета від Жіночої громади
Боярки. 

Поетичний захід відвідав
Боярський міський голова
Тарас Добрівський з дружи�
ною Вікторією, активною
діячкою Жіночої громади.
Тарас Григорович  висловив
щире захоплення лірикою
Івана Коваленка та непере�
січною особистістю його вір�
ної дружини Ірини Павлів�
ни. "Наша Боярка славна
творчими людьми � поетами,
музикантами, художниками.
Іван Коваленко � один із тих,
хто прославляє наше місто.
Його вірші сповнені надзви�
чайною  енергетикою, благо�
родними і чистими почуття�
ми. Саме на такій поезії має

виховуватися наша молодь",
� сказав міський голова. Він
також поінформував при�
сутніх про рішення Боярсь�
кої міської ради виділити
кошти на видання вибраних
творів Івана Коваленка.  

Останній вірш поета,
який він закінчує словами,
зверненими до своєї дружи�
ни, прочитала Людмила
Яременко. Слухачі були
настільки зворушені поетич�
ною історією кохання, що
подекуди не обійшлося без
сліз, але враження залиши�
лося тепле і оптимістичне. 62
роки вірності, відданості  та
любові в світлі і темні дні, в
юності і старості, попри всі
життєві випробування � при�
клад такого кохання спов�
нює надією і вірою в те, що
існує справжнє духовне
єднання,  любов на все
життя і абсолютна вірність: 

…А я схилюсь перед
тобою, 

Свою любов кладу до ніг,
Усі скарби, що я беріг,

І квіти всі B перед одною.
ІнформаційноBаналітична

служба ЦСПР

7�8 червня 2008 року � це ще одна дата,
яка має всі шанси ввійти до історичного
літопису життя нашого міста. Адже саме
цього дня у
Боярці стар�
тував І етап
ю в і л е й н о г о
а в т о р а л і
" С т о л и ц я " ,
який вже 10
років поспіль
т р а д и ц і й н о
п р о в о д и т ь
організатор
Всеукраїнського "Кубку Лиманів". 
• Як його ім'я? 
• Про що розповів нашому кореспонден�

тові пан Салямі з Турції? 
• Чому на Хрещатику автомашини іноді

миють… шампанським? 
• Що означає "піймати кришу"?

• Як можна збудувати сучасну автотрасу
за два тижні?
Про це та багато інших цікавинок з

життя автогонщиків ми детально
розкажемо в наступному номері
нашої газети, в якому буде
розміщено репортаж з першої в істо�
рії нашого міста автогонки, після
проведення якої вже добре відома в
Україні Боярська траса мотоспорту
отримала друге дихання.

ЛЕБЕДИНА
ВІРНІСТЬ

На фото: Ірина КНа фото: Ірина Коваоваленко ленко 
ддякякує за прекрасний вечірує за прекрасний вечір
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ДРУГЕ ЖИТТЯ
БОЯРСЬКОЇ СПОРТТРАСИ



До Дня медичного працівника

11 червня в Центрі
соціально�психологічної реа�
білітації відбулися урочисті
збори медпрацівників Київ�
ської обласної дитячої лікар�
ні.  Головний лікар Галина
Міщерська привітала пра�
цівників лікарні з Днем
медика. Вона звернулася до
колег з теплими словами
подяки за самовіддану сум�
лінну працю.  Галина Дми�
трівна відмітила, що медич�
ний заклад, який вона очо�
лює, успішно розвивається і
відповідає самим високим
стандартам.  Ряд працівни�
ків було відзначено подяка�
ми та  почесними грамота�
ми. З професійним святом
медиків привітав директор
Києво�Святошинської вико�
навчої дирекції Фонду
соціального страхування з
тимчасової втрати працез�
датності Володимир Козін.
Привітала колег і Ксенія
Самойленко, лікар за
фахом, а нині директор Цен�
тру соціально�психологічної
реабілітації. Від імені колек�
тиву центру Ксенія Анатолі�

ївна висловила подяку всім
працівникам лікарні за плід�
ну співпрацю. Медики та
психологи пліч�о�пліч прац�
юють над тим, щоб наші діти
були здорові і щасливі. 

Після урочистої частини
на медпрацівників чекав
святковий концерт.  З пісен�
ною програмою виступив
Народний фольклорний
ансамбль "Горлиця" Тара�
сівського ДК (художній
керівник Любов Рачинська,
музичний керівник Віктор
Кучер).  Концерт було підго�
товлено спільно з клубом
боярської організації "Вете�
ран". Вечір вела Клавдія
Чвертка, художній керівник
клубу. Гуморески Павла
Глазового прочитала народ�
ний майстер декоративно�
прикладного мистецтва Ніна
Знова. Вдячні за хвилини
відпочинку і емоційного під�
йому, медичні працівники
нагородили артистів гарячи�
ми оплесками. 

ІнформаційноBаналіB
тична служба ЦСПР

медичною галуззю, сплата
якого повинна стати спра�
вою честі держадміністра�
цій всіх рівнів... 

Попереду � найдорож�
чий подарунок того перед�

с в я т к о в о г о
дня: чудовий
спектакль з
інтригуючою
назвою "Запо�
віт цнотливого
бабія". І вони,
наші шановні
медпрацівни�
ки, за мить
будуть сміяти�
ся з жартів, які
лунатимуть зі
сцени, і захо�
п л ю в а т и с я  
(або дивувати�
ся) новим трак�

туванням вічного образу
Дон Жуана, який виявився
справжнім філософом. І не

тільки... Але то буде
заключний акорд свята. А
зараз в театральній залі
звучить їхній професійний
гімн: "Люди в білих хала�
тах". І всі присутні слуха�
ють його, підвівшись зі
своїх місць, повторюючи
його слова, схиливши голо�
ви в пам'ять про тих, хто
вже ніколи не ввійде до
операційної і не сяде в
"швидку". Про що думаєте
зараз ви � ті, хто щодня
рятує людські життя,
стаючи на перепону смерті?
Мабуть, про те, що не дава�
ло відійти без сповіді в
інший світ героєві подаро�
ваного спектаклю: про сенс
людського життя та його
справжню ціну. Бо кому,
як не вам, знати її...

Радислав Кокодзей 

ВІТАЛИ

МЕДПРАЦІВНИКІВ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ

ДИТЯЧОЇ ЛІКАРНІ

На фото: коНа фото: колектив Київської обласноїлектив Київської обласної
лікарні на святковому концертілікарні на святковому концерті

І був сивочолий і вічно
юний Київ свідком радості
зустрічей, приємного хви�
лювання в передчутті отри�
мання нагород і величезного
радісного натовпу, який
квітнув посмішками перед
театром. І неповторна твор�
ча атмосфера театру, і
вітальні слова керівників
району, і букети свіжих кві�
тів � все було того по�літньо�
му сонячного дня 10 червня! 

З професійним святом
медпрацівників Київщини
привітали голова Києво�Свя�
тошинської райдержадміні�
страції Микола Пашинський
та голова Києво�Свято�
шинської райради Григорій
Косенко. І прибули вони на
свято, звичайно ж, не з
пустими руками!

Почесними грамотами
облради були нагороджені
Наталія Юхимівна Слепуха
(лікар�офтальмолог дитячої
поліклініки) та Віталій Сергі�
йович Королюк (завідувач
хірургічним відділенням Киє�
во�Святошинської районної
лікарні).

До святкового Наказу
Головного Управління охо�
рони здоров'я потрапили
також Тетяна Скляренко,
Ольга Берегеля, Людмила
Калганова, Алла Задорож�
ня, Людмила Остролуцька,
Валентина Кононець, Юрій
Гордієнко, Антоніна Глу�
щук, Ірина Топчій, Олена
Воронецька... Різні посади
обіймають ці люди, різну
кількість років залишили за
плечима, різні професії
обрали на своїй життєвій
ниві. Та єднає їх найголовні�
ше � самовіддане служіння
святій справі охорони
людського життя.

Серед тих, хто був удосто�
єний Відзнаки Облради,
хотілося б назвати медпра�
цівників, яких настільки
добре знають в нашому
районі, що зазначати їхні

посади просто зайве. Це �
Микола Цимбалюк та Юрій
Антоненко. А Євгенія
Моцак, Марія Петришина
та Володимир Кочерга були
нагороджені ще й цінними
подарунками, які їм вручила
заступник голови облради
Лариса Піотрович. 

Відзнаку Райради з наго�

ди Дня медичного працівни�
ка отримали Наталія Заго�
рець (головний лікар
Петровської амбулаторії),
Микола Осадчий (головний
лікар Мироцької амбулаторії
сімейної медицини), Воло�
димир Шаповал (лікар�ане�
стезіолог анестезіологічного
відділення з ліжками інтен�
сивної терапії),
Інна Гришко
(медична опера�
ційна сестра),
Євгенія Майбо�
рода (молодша
медсестра лор�
відділення).

А райдержад�
міністрація від�
значила роботу
Миколи Хоменка
(головного лікаря
Хотівської дільни�
чої лікарні), Дми�
тра Ходака (голов�
ного лікаря поло�
гового будинку), Галини Грабо�
люк (головного лікаря Софіїв�
сько�Борщагівської амбула�

торії загальної практики
сімейної медицини), Тетяни
Комишевої (бухгалтера цен�
тралізованої бухгалтерії) та
Петра Каліновського (началь�
ника гаражу). 

Звичайно, Боярська
міськрада також не залиши�
лася осторонь вшанування
представників однієї з най�
почесніших професій. До
відзначення з нагоди профе�
сійного свята Боярському
міському голові були пред�
ставлені Галина Нечитайло
(лікар�педіатр дитячої полі�
клініки), Олег Ткаченко
(завідувач неврологічним
відділенням), Валентина
Баженова (фельдшер дитя�
чої поліклініки), Катерина
Сидорук (медична сестра
стаціонару дитячого відді�
лення), Катерина Кравчук
(медична сестра полікліні�
ки), Тетяна Желага (заступ�

ник головного лікаря з еко�
номічних питань)... 

Цілком зрозуміле хвилю�
вання головного лікаря Киє�
во�Святошинської ЦРЛ
Володимира Кравченка,
який стояв на сцені перед
таким зірковим зібранням
своїх колег, перед звернени�
ми до нього очами. Бо не

лише вітання лунали зі
сцени: йшла мова і про той
величезний борг перед

Як ви гадаєте, шановні наші читачі, що може бути найкращим подарунком до Дня медB

працівника? Виявляється B "Заповіт цнотливого бабія"! Ні, не хвилюйтесь, того дня у

святковій залі ніхто не помер. Просто саме так називалася вистава Національного акадеB

мічного театру російської драми ім. Лесі Українки, на яку були запрошені найвідоміші, найB

шановніші, найповажніші B від молодшої медсестри до ведучого хірурга B представники

медичних закладів КиєвоBСвятошинського району в переддень свого професійного свята.

І НАВІТЬ ДОН ЖУАН ВІТАЄ ЇХ ЗІ СВЯТОМ!
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До ваших послуг

Отже, зброя... Серце якого
хлопчака не починало при�
скорено битися від одного
лишень погляду на неї?.. В
очах якої дівчини не з'являвся
захоплений блиск від спогля�
дання свого батька, брата,
коханого з цим одвічним сим�
волом мужності та надійності
в руках?.. Плечі якого чолові�
ка не розправлялися гордови�
то, а в пам'яті не спливали
спогади про армійські будні
від одного тільки відчуття її
спокійної прохолоди?.. Як,
вам незнайоме це відчуття?
Тоді цю статтю можете не
читати... І взагалі: а чи не
пішли б ви... до "Кварталу"?

Адже саме тут, в гостях ще
одного вже старожила цього
супермаркету, можна відчути
все те, з чого ми почали нашу
розмову. Або, якщо поща�
стить, стати свідками стрі�
лецької вправності охоронців
нового магазину чи навіть
працівників міліції, які є тут
досить таки частими відвіду�
вачами. Бо ж  "Калаші", 
"М�16", "МП�5", "МП�40",
"помповики" та "снайперки" з
карабінами (привезені зі Сло�
венії чи закуплені в ексклю�
зивних представників най�
більш відомих фірм) � ось
вони, так і просяться до рук.
Дивляться пильно Коліматор�
ні приціли, поблискує зброя
для страйк�боллу (рекон�
струкції військових дій). А
пістолети � "Беретти", "Пауру�

си", "Кольти" � так ваблять
око! Більше того, кожний від�
тепер може не лише вільно
перевірити тут свою влуч�

ність, а навіть придбати (без
будь�яких, до речі, докумен�
тів!) "ствол" собі до вподоби.
Чи, може, ви віддаєте перева�
гу екзотичним видам зброї?
Тоді вас, безумовно, зацікав�
лять арбалети, ножі або...
рогатки з упором для руки! 

Та зовсім не це привернуло
мою увагу, а... дзвінкий сміх!
Смаглява дівчина � справжня
східна красуня! � так невиму�
шено раділа своєму результа�
тові (докази � в мішені!), що
зразу відчувалося � вона тут
своя! Дійсно, і Женю, і її
подругу Тетяну тут дуже добре

знають. Тому, не вагаючись ні
хвилини, я вирішив відразу ж
задати декілька питань. Але
не дівчатам, а... власниці цієї

диво�зброярні � Людмилі
Антонюк. Мої запитання зов�
сім не здивували Людмилу
Олексіївну, і вона охоче роз�
повіла про те, чому саме вона
вирішила відкрити таке місце,
де люди зможуть отримати
спортивне задоволення, відчу�
ти мисливсько�снайперський
азарт та ще й, на додачу,
придбати товари для активно�
го відпочинку. "З прикладу
своїх власних дітей знаю, що
саме активний відпочинок їх
завжди приваблює. Та прига�
дайте своє власне дитинство!
Не повірю, що вас не прива�

блювали військово�спортивні
"сценарні" ігри типу "Зірни�
ці", які, на жаль, вже стали
історією... Крім того, в Боярці
нарешті з'явився перший
цивілізований торговельний
центр, сама поява якого свід�
чить про розбудову нашого
міста. Тому щодо "прописки"
довго не роздумувала..." 

Нашу розмову перервала
поява юних відвідувачів.
Коли хлопці відстрілялися,
вирішив з ними познайоми�
тися ближче. Як з'ясувалося,
у них не лише захоплення, а
й імена однакові! Дев'яти�
класник Сашко � гімназист, а
Сашко�восьмикласник �
учень Боярської третьої.
Вони � постійні відвідувачі.
Найбільше ж хлопцям тут
подобаються дві речі: можли�
вість постріляти (бо іншого
тиру в Боярці просто немає)
та абсолютна неможливість
бешкетувати: за порядком
тут слідкують строго й беш�
кетник одразу стає "персо�
ною non�grata".

Зазначимо, що тут можна
повправлятися лише з так зва�
ної "легкої пневматики", яка
стріляє пластмасовими куль�
ками калібру 6 мм та зі зброї з
пружинними й електропнев�
матичними приводами чи
приводами СО�2. Причому всі
зразки є абсолютно точними
імітаціями відомої зброї. Що
ж до, наприклад, спортивного
арбалету, то з нього, попе�
редньо придбавши, можна
постріляти... в лісі.  

В чому ж специфіка робо�
ти такого закладу і хто його
відвідує? Як розповіла пані

Людмила, робочий день
можна розділити, згідно кон�
тингенту відвідувачів, на
декілька частин. Перша
половина дня належить пере�
важно молодшим школярам,
пообідня пора � старшим
дітям та літнім людям, пора
вечірня � для дорослих. При�
чому наприкінці тижня, як
правило, більше купують той
товар, який нагледіли рані�
ше. Що ж до жінок, то
вони... охоче стріляють в
будь�який час! 

За день набирається, як
правило, близько 40�50 люби�
телів постріляти. Щоправда,
кількість пострілів різна.
Діти, переважно, роблять 1�
10 пострілів, дорослі � декіль�
ка десятків. Крім того, хоча
заклад відкрився зовсім
недавно � якраз на 23 лютого!
� є вже й постійні відвідувачі...

Радислав Кокодзей

Як ви гадаєте, з чим же асоціюється чоловік в першу чергу? Як показало наше невелике

експресBопитування, в першу чергу B зі зброєю. Тому й вирушив наш кореспондент вулицB

ями рідного міста, щоб відшукати в Боярці зброярню. І, уявіть собі, його пошуки таки

увінчалися успіхом!

"КВАРТАЛ" ПІД ПРИЦІЛОМ... 

АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ!

Консультація спеціаліста

На численні звернення
громадян Києво�Святошинсь�
ке районне управління юсти�
ції доводить до відома насе�
лення порядок прийняття на
державну службу  та припи�
нення державної служби.

Відповідно до статті 18
Закону України "Про дер�
жавну службу", при прийнят�
ті на державну службу може
встановлюватися додаткова
умова�випробування термі�
ном до шести місяців. Це
рішення керівник може
прийняти за наслідками
конкурсу, стажування, про�
сування по службі державно�
го службовця, який зарахо�
ваний до кадрового резерву.
Випробування застосовуєть�
ся з метою перевірки відпо�
відності працівника роботі,
що йому доручається. Умова
про  випробування повинна
бути застережена в наказі
(розпорядженні) про прий�

няття на роботу. Відповідно
до ст.26 КЗпП  України не
встановлюється випробуван�
ня при прийнятті на роботу
для: осіб, які не досягли 18
років; молодих працівників
після закінчення навчально�
виховних закладів; молодих
спеціалістів після закінчення
вищих навчальних закладів;
осіб, звільнених у запас з
військової альтернативної
(невійськової служби); інва�
лідів, направлених на роботу
відповідно до рекомендацій
медико�соціальної експерти�
зи. А також при переведенні,
відповідно до п.5 статті 36
Кодексу Законів про Працю
України.

Відповідно до Положення
про ранги державних служ�
бовців, затвердженого Поста�
новою Кабінету Міністрів
України від 19.06.1996 року
№658, особам, призначеним
на посади державних служ�

бовців з установленням
випробування, ранги при�
своюються з урахуванням
його результатів, тобто після
закінчення вказаного термі�
ну. Якщо протягом терміну
випробування встановлено
невідповідність працівника
роботі, на яку прийнято (за
висновком керівника підроз�
ділу), керівник органу може
видати наказ (розпоряджен�
ня) про звільнення  працівни�
ка з посади, на яку  його
прийнято з випробувальним
строком.

Розірвання трудового
договору з цих підстав може
бути оскаржене працівником
у порядку, встановленому для
розгляду трудових спорів у
питаннях звільнення.

Коли термін випробуван�
ня закінчився успішно, керів�
ник підрозділу органу, на
посаду в якому зараховано
працівника, подає керівнико�

ві органу мотивований висно�
вок з пропозицією про при�
своєння рангу державного
службовця.

Загальними підставами
припинення державної служ�
би відповідно до статей 36�45
Кодексу Законів про Працю
України є: угода сторін; пере�
ведення працівника, за його
згодою, на інше підприєм�
ство, в установу, організацію
або перехід на виборну поса�
ду; з ініціативи працівника; з
ініціативи власника.

Крім загальних підстав,
передбачених Кодексом зако�
нів про працю України, дер�
жавна служба відповідно до
статті Закону України "Про
державну службу" припи�
няється у разі: порушення
умов реалізації права на дер�
жавну службу; недотримання
пов'язаних із проходженням
державної служби вимог;
досягнення граничного віку

проходження державної
служби: 60 років для чолові�
ків і 55 років для жінок; від�
мова державного службовця
від прийняття та порушення
Присяги; неподання або
подання державними служ�
бовцями неправдивих відомо�
стей щодо його доходів; вия�
влення або виникнення
обставин, що перешкоджа�
ють перебуванню державного
службовця на державній
службі(обмеження, пов'язані
з прийняттям на державну
службу).

В наказі про звільнення
обов'язково міститься поси�
лання на відповідну статтю та
вказується причина  звільнен�
ня. В трудову книжку вно�
ситься текст з відтворенням
змісту  наказу.

Головний спеціаліст
Києво�Святошинського РУЮ

В. В. Лук'яненко

ВИПРОБУВАННЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ. ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
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Районні служби інформують

Нерідко  трапляється, що
батьки починають помічати
деякі зміни в поведінці своєї
дитини: вона погано спить,
стала дратівливою, швидко
втомлюється, зник апетит. Це і
є першими ознаками глистяно�
го захворювання  � ентеробіо�
зу, зумовленого паразитуван�
ням в організмі глистів � гос�
триків. Найчастіше на ентеро�
біоз хворіють діти, оскільки
недостатньо додержуються
правил особистої  гігієни.

Однією з найхарактерні�
ших ознак ентеробіозу
являється свербіж в ділянці
заднього проходу (особливо
вночі), від чого дитина погано
спить. Часто захворювання
супроводжується болями в
животі, проносом, нудотою та
блюванням. Гострики можуть
заповзти в червоподібний
відросток, спричиняючи
напади апендициту, а у дівча�
ток викликати вульвовагініти
та запалення сечовипускних
шляхів. 

Гострики � паразитичні
черви, що поселяються в орга�
нізмі людини та харчуються за
його рахунок. Вони виклика�
ють подразнення слизової
оболонки кишковика та виді�
ляють токсини, які сприяють
алергізації організму.

Самки гостриць, пересу�
ваючись вночі в нижній відділ
кишковика та виділяючи
речовину, що спричиняє силь�
ний свербіж в області задньо�
го проходу, відкладають там
одноразово до 10�12 тис. яєць.

Хвора дитина під час сну
розчісує сверблячі місця, в
результаті � яйця гостриків
потрапляють на руки, під
нігті, на постільну та натільну
білизну. Таким чином, джере�
лом зараження стає не лише
хвора дитина, а й предмети
навколо, до яких вона дотор�
калася � іграшки, книжки,
одежа, килими, продукти
харчування, меблі і навіть
пил, в який, практично,
потрапляють невагомі яйця
гостриків.

З рук та предметів навко�
лишнього середовища яйця
глистів можуть знову потра�
пляти в рот хворого і, в
результаті повторних зара�
жень (реінвазій), люди нерід�
ко хворіють ентеробіозом
роками, хоча гострики
живуть в організмі людини
всього 1 місяць. Ось чому
ентеробіоз є таким розповсю�
дженим захворюванням, і,
практично, 10�20% дітей
організованих дитячих колек�
тивів, шкіл та інтернатів

нашого району вражені енте�
робіозом.

Ризику захворювання заз�
нають всі члени родини хво�
рого, і, в разі виникнення
підозри на ентеробіоз,
необхідно звернутися до ліка�
ря  та здати на аналіз�зіскобок
зі складок анального отвору.

Як же позбутися гостриB
ків ?

В основі лікування хворого
на ентеробіоз та його профі�
лактики лежить суворе дотри�
мання правил особистої гігіє�
ни:
� постійно мити руки перед
їжею та після відвідування
вбиралень;
� боротися з негативними
звичками дітей � гризти нігті та
тримати в  роті пальці;
� часто міняти постільну білиз�
ну, та, після сну, щоденно пра�
сувати її прямо в ліжку хво�
рого;
� спати лише в закритій піжа�
мі, щоб уникнути забруднення
рук яйцями глистів під час роз�
чісування сверблячих місць; 
� щоденно проводити вологе
прибирання;
� для обезпилювання ковдр
використовувати пилососи з
наступним спалюванням пилу;
� предмети побуту (іграшки,
столи, стільчики, шкільне

приладдя та інше) щоденно
мити в гарячому мильно�содо�
вому розчині, з наступним
кіп'ятінням ганчірок для
миття.
� щоденно, вранці та ввечері,
підмивати дітей та одягати
чисту натільну білизну, а
брудну кип'ятити 5�10 хв., чи
прасувати гарячою праскою
(яйця гостриків стійкі до
дезинфікуючих засобів і
гинуть лише при кип'ятінні).

Таких правил повинні дот�
римуватись всі члени сім'ї, в
якій є хоча б один хворий на
ентеробіоз. 

Для прискорення одужан�
ня проводиться медикамен�

тозне лікування. Найбільш
ефективним являється фран�
цузький препарат "Гельмін�
токс", приймається одноразо�
во.  Дозування препарату за�
лежить від віку хворого.

Лікуватися необхідно всім
членам родини.

Пам'ятайте! Звільнитись
від гостриків та уникнути пов�
торного зараження можливо
навіть без медикаментозного
лікування, якщо щоденно
дотримуватись усіх правил
особистої гігієни. 

Лікар�паразитолог
Києво�Святошинської рай�

СЕС Музалевська З.Т.

Зберігайте спокій та
уникайте паніки. Якщо ви
панікуєте � думати логічно
неможливо. Негайно зупи�
ніться і присядьте, і більше
не робіть жодного кроку, не
поміркувавши. Думати
можна тільки про одне � як
дістатися місця, звідки
починається знайомий
шлях.

Пригадайте останню
прикмету на знайомій
частині шляху і постарайте�
ся подумки простежити до
неї дорогу. Якщо це не вда�
ється, пригадайте знайомі
орієнтири, найкраще � заліз�
ницю, судноплавну ріку,
шосе, прислухайтеся. При
відсутності знайомих звуко�

вих орієнтирів, стежок і
доріг, виходьте "на воду" �
униз за течією. Струмок
виведе до річки, річка � до
людей. Якщо орієнтирів
немає, залізьте на найвище
дерево � погляд з висоти
допомагає краще зорієнту�
ватися.

Існує багато способів
визначення сторін гори�
зонту:

� з допомогою компаса:
стрілка компаса завжди
показує напрям на північ;

� за положенням Сонця;
в основі приблизного виз�
начення лежить врахуван�
ня часу визначення. При
цьому виходять з того, що у
північній півкулі Сонце
приблизно перебуває: о 7
годині � на сході, напрям
тіні показує на захід; о 13
годині � на півдні, тіні від
предметів найкоротші, їх
напрям завжди показує на
північ, о 19 годині � на
заході;

� за Сонцем та годинни�
ком � тримайте годинник в
горизонтальному положен�
ні, поверніть його так, щоб
годинникова стрілка була
спрямована на Сонце.
Пряма, що ділить кут нав�
піл між годинниковою

стрілкою та напрямом від
центра годинника на цифру
"1" циферблата, покаже
напрямок на південь;

� за Полярною зіркою �
напрямок на Полярну зірку
завжди відповідає напрям�
ку на північ. Знайдіть
сузір'я Великої Ведмедиці,
яке має вигляд ковша із
семи яскравих зірок, а
потім подумки проведіть
пряму лінію через дві край�
ні зірки "ковша" і відкла�
діть на ній приблизно п'ять
відрізків, що дорівнюють
відстані між двома зірками,
наприкінці лінії і буде
зірка, що майже нерухомо
"висить" цілий рік над Пів�
нічним полюсом та показує
напрямок на північ;

� за Місяцем � опівночі у
своїй першій чверті ")"
Місяць перебуває на заході,
повний Місяць � на півдні, в
останній чверті "(" � на
сході;

� існують і менш точні
прикмети, що дозволяють
вибрати правильний напря�
мок. Мурашники завжди
розташовуються з південно�
го боку дерева, пенька або
куща. Кора більшості дерев
з північної сторони грубіша,
іноді покрита мохом; якщо

мох росте по всьому стволу,
його найбільше з північної
сторони, особливо близ
коріння. Річні кільця на пні
спиляного дерева розташо�
вані нерівномірно � із пів�
денної сторони вони зви�
чайно товщі.

Просіки у великих лісо�
вих масивах завжди зорієн�
товані у напрямку північ�
південь або схід � захід.

Правильно користуйтеся
вогнем. Він є одним з
основних засобів виживан�
ня в лісі. За допомогою
вогню ви можете зберегти
тепло, висушити одяг і
подавати сигнали. Завжди
тримайте сірники у водоне�
проникному пакеті.

Уникайте переохоло�
дження. Воно трапляється,
коли людина не звертає
уваги на холод та не має
відповідного одягу і захи�
сту. Використовуйте нави�
чки та вміння будування
схованок. Це допоможе
виживанню у лісі, забезпе�
чить вам захист ї тепло.
Бережіть та економно вико�
ристовуйте воду. Вона
важливіша для вашого
виживання, аніж їжа.

Запам'ятайте! Діти
повинні знати, що їм не

загрожує покарання за те,
що заблукали. Були випад�
ки, коли діти ховалися від
шукачів через те, що бояли�
ся бути покараними.

Навчайте дітей, що
необхідно вибрати велике
дерево (або якийсь інший
об'єкт) біля примітного
місця і перебувати там.
Повідомте дітям про
необхідність кричати на
шуми, що лякають їх. Якщо
це звірі � вони злякаються і
підуть геть. Це також допо�
може тим, хто шукатиме
заблукалих.

Пам'ятайте! Куди б ви не
пішли і де б не перебували,
ви можете опинитись в
екстремальних умовах,
тому:
� знайте приблизно свій
шлях мандрівки;
� майте при собі засоби виз�
начення сторін горизонту;
� майте одяг, придатний для
будь�яких погодних умов;
� майте достатньо їжі, води,
сірників, речей та засобів
для захисту свого життя.

Анатолій Шкарбута, 
старший інспектор держав�

ного пожежного нагляду 
К�Святошинського 

РУ МНС України

Медична служба цивільної оборони 

Києво(Святошинського району попереджаєГЛИСТЯНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

Управління МНС України 

Києво(Святошинського району інформуєЯКЩО ВИ ЗАБЛУКАЛИ У ЛІСІ
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З чого починалося... ВДВ?
Моє знайомство з "ВДВ�

Плюс" почалося дещо незви�
чайно. Ледве Віталій Дем'я�
ненко � директор фірми � діз�
нався, з якою метою я пере�
ступив поріг його офісу, як
відразу ж чемно... взяв мене
під лікоть і повів до дверей.
На моє здивування лише
хитрувато всміхнувся: "Ви
спочатку самі все роздивіться,
а потім будете питання зада�
вати. Ходімо!" І ось уже авто
мчить в бік "Цветоводства"...

Дзвенить бджолою�трудів�
ницею у розпеченому повітрі
пилорама, сходять янтарною
живицею свіжерозпилені
запашні соснові дошки. Чоло�
віки завантажують ними
машину, а з�під величезних
колод за ними пильно спосте�
рігає, висунувши червоного
язичка, невеличкий кудла�
тенький песик.

� Ось звідси й починалася
наша фірма, � говорить Віта�
лій Юрійович. � Адже наша
спеціалізація � будматеріали,
обробка й постачання дошок
та брусу і, звичайно ж, мета�
лопластикові вікна. Співро�
бітництво з компанією "Вік�
но�систем" дозволяє нам
запропонувати споживачам
ціни, якість та швидкість
виготовлення (всього три дні
на виконання замовлення до
300 кв.м.!), які задовольнять
практично будь�якого клієн�
та. Наприклад, ціна за вікно
стандартного розміру � від
120 до 300 доларів, в які вхо�
дить виготовлення, проведен�
ня монтажних та демонтаж�
них робіт, якісний супровід
продукції, зокрема � гарантія
на 5 років. Безпосередньо з
металопластиковими вікнами
(будь�яких розмірів та склад�
ності) компанія працює від�
носно недавно � 3 роки. При
цьому лише за сім останніх
місяців (час існування на
новій території) "ВДВ�Плюс"
виконувала замовлення
таких відомих будівельних
компаній, як "Буд�Альянс",
"Київміськбуд" тощо. При�

ватних же замовників перелі�
чити просто фізично не�
можливо!

Так ось, виявляється, чим
пояснюється неперервність
роботи в цеховому приміщен�
ні, якої не збила зі звичного
ритму навіть поява журналіс�
та! Ще зовсім недавно в ком�
панії працювало всього 14
осіб. Зараз, в зв'язку з розши�
ренням виробництва, ця
цифра збільшилася приблиз�
но вдвічі.  

Так як саме якісної роботи
вимагають і замовники, і фір�
ми�партнери, бажаючі працю�
вати у "ВДВ�Плюс" повинні
спочатку пройти два тижні
випробувального терміну.
Лише після навчання робіт�
ник може приступити до
роботи. Ті, хто залишився
("відсів" поки що великий)
щомісяця проходять стажу�
вання в компанії "Ріхау".
Систематично на виробниц�
тво приїжджають представ�
ники "Вікно�Систем", які
навчають працівників та
жорстко контролюють якість
виробництва. Адже "ВДВ�
Плюс" є одним з 36 підрозді�
лів цієї компанії в Україні. До
речі, зарплата залежить
виключно від того, як людина
працює. Середня � 2 тис. грн.
на місяць.

Поки що "ВДВ�Плюс"
працює на орендованій
площі. Але, як розповів мені
Роман Олексійович Коцур �
головний засновник та другий
директор "ВДВ�Плюс" � у
зв'язку з нарощуванням обся�
гів виробництва вже опрацьо�
вуються варіанти будівництва
власного "житла". Та це � в
найближчій перспективі. А
поки що найбільша увага
приділяється облаштуванню
робочого місця кожного пра�
цівника та широкій механіза�
ції виробництва на всіх ета�
пах. Тому всі верстати тут �
виключно від прямого пред�
ставника фірми "Vilmaz" в
Україні, звичайно ж � найно�
віших моделей. Адже їх бага�
тофункціональність є запору�

кою менших витрат та
підвищення якості про�
дукції.

Та є у цьому дружно�
му колективі ще одна
особа, без якої всі найс�
міливіші мрії так і зали�
шилися б недосяжними.
Це � Олександр Анатолі�
йович Лахтадир � голов�
ний генератор ідей та
невтомний "перпетум
мобілі" фірми…

Вікно у майбутнє від 
Віталія Дем'яненка
Про все це я дізнався

вже в затишному офісі.
Тут � світло й прохолод�
но. У приймальні � зруч�
ні крісла для відвідува�
чів та кольорові видання
на журнальному столику. А
на столі в кабінеті директорів
� зразки продукції й тека з
усіма необхідними докумен�
тами, сертифікатами й прай�
сами.

У всьому відчувається сер�

йозне відношення до справи.
Та в очі впало й інше: різьбле�
на фігурка індійського слона
при вході до кабінету та кар�
тина "Ленін за письмовим
столом" на стіні навпроти
директорського крісла. На
перший погляд, якесь дивне
поєднання як для сучасної
виробничої фірми, яку очо�
люють молоді люди. Та відпо�
відь на моє запитання була
короткою й лаконічною:

� Сильний слон � це символ
надійності, мудрості, працьо�
витості. А картина � своєрід�
ний талісман фірми. Звідки
вона з'явилася в нашому пер�
шому офісі � пригадати
важко. Та з того часу завжди
з нами. Як нагадування про
те, що потрібно постійно вчи�
тися і... думати про наслідки,
щоб не повторювати чужих
помилок. Щоб зі зміною
поколінь не змінювалася
думка про тебе. Якщо хочете
� вважайте це нашим девізом.

Чому ж саме в Боярці
базується "ВДВ�Плюс"? Віта�

лій Юрійович задумливо
дивиться за вікно, а потім
спокійно і впевнено говорить:
"Тут народився я та мій біз�
нес. Тому саме в рідному місті
ми обов'язково досягнемо
успіху".

До ВініBПуха B 
всією сім'єю!

І знову � в машину! Адже
нас вже чекає... "Віні�Пух"!
Яке ж відношення мають
метало�пластикові вікна до
цього мультяшного персона�
жу? Щоб з'ясувати це, дове�
лося відвідати новий дитячий
магазин, який зручно розта�
шувався на другому поверсі
"Едельвейсу", гостинно від�
кривши свої двері для малень�
ких покупців та їхніх батьків
якраз на День захисту дітей,
тобто � 1 червня. 

"Віні�Пух" зустрів приєм�
ною прохолодою та веселими
дитячими пісеньками, які
линуть невідомо звідки. Олек�
сандра Дем'яненко � дирек�
тор, товарознавець, бухгал�
тер, а простіше кажучи � гос�
подарка цього дитячого раю �
гостинно запрошує ознайоми�
тися з асортиментом... І все ж
таки � чому саме дитячий
магазин? Адже від металопла�
стикових вікон � бізнесу чоло�
віка � це дуже�дуже далеко... 

"Справа в тому, �
пояснює пані Олексан�
дра, � що наша сім'я
багатодітна: Іллюша,
Віталій, Настя та Юрко
� три синочки й донечку
виховуємо. Проживаю�
чи в Боярці, ми дуже
гостро відчували про�
блему придбання гар�
них дитячих речей та
якісних продуктів, які
можна було купити
лише в столиці. Діти
ростуть, а проблема
залишається. Тому й
вирішили відкрити
саме дитячий магазин,
який є лише одним із
втілень соціального
напрямку нашої робо�
ти, спрямованої на

місто. Поки що ми можемо
запропонувати товари пере�
важно для найменших, але з
часом тут зможуть знайти все
потрібне навіть 14�річні."

Та торгівля торгівлею, але
плани Олександри Борисівни
не обмежуються лише розши�
ренням асортименту. Зокре�
ма, в найближчих планах �
проведення яскравих та весе�
лих дитячих свят і акцій з
конкурсами та клоунами 
(саме таким було відкриття
магазину), встановлення
батуту тощо. Крім того, вже
замовлені дисконтні картки,
за якими постійні відвідувачі
зможуть купувати товари зі
значними знижками.

Замість епілогу
Отже, саме мислення

загальноміськими категорія�
ми є характерною особливі�
стю родини Дем'яненків. Про
що свідчить... ну, хоча б, їхнє
сімейне побажання корінних
боярчан жителям міста.

� Нашим землякам я хочу
побажати, в першу чергу,
міцного здоров'я. Щастя,
успіху, процвітання. І щоб всі
ми � і жителі міста, і його
керівництво � все ж таки зна�
ходили можливість постійно
робити щось світле та гарне
для нашої рідної Боярки
попри всі існуючі проблеми.

� І щоб у майбутнє всі ми
дивилися як у велике світле
вікно, біля якого так вільно
дихається і з якого видно
далеко�далеко! � додає Віталій
і ніжно обіймає свою кохану
дружину.

Шкода, що ви не бачили,
яким світлим щастям іскри�
лися в цю мить їхні очі!.. Очі
людей, які точно знають, для
чого вони прийшли в цей світ
і як зробити його світлішим,
радіснішим, кращим.

В чому переконався
Радислав Кокодзей

Ця фірма вже вісім (!) років працює на Боярських теренах.

Її продукцією користується ледь чи не пів міста. В плануB

ванні роботи підприємства соціальному напрямку з кожB

ним днем приділяється все більше уваги. Отже, варто позB

найомитися ближче...

"САМЕ В РІДНОМУ МІСТІ 

МИ ОБОВ'ЯЗКОВО ДОСЯГНЕМО УСПІХУ!"

Людина і бізнес
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Загальний тираж 5000 прим.

Вітання, 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 працює 
офіційний web&портал Боярської 

міської ради:

WWW.BOYARKA&INFORM.COM 

Інформаційне агентство
“Боярка&інформ” запрошує

керівників підприємств і установ
міста, громадських та інших

організацій до розміщення
рекламної інформації

За довідками звертатись

за телефонами: 

47�079; 229�64�85; 8 (067) 982�40�89 

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

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).

Фракція "Наша Україна" Боярської міської ради (голова фракції &

Харчук Ніна Федосіївна) виділила 700 грн. на підписку (ІІ півріч&

чя 2008 р.) газети "Боярка&Інформ" для членів міської організації

інвалідів війни та Збройних Сил.
ІА "Боярка�Інформ"

Загублений Державний акт на

право власності на земельну

ділянку, серія ЯА № 678433 на

ім'я Опришко Наталії Дмитрів&

ни, зареєстрований в Книзі

записів реєстрації державних

актів на право власності на

землю та на право постійного

користування землею, договорів

оренди землі за № 40532900435

Києво&Святошинського район&

ного відділу земельних ресурсів,

вважати недійсним.

Жінка 38 років (з дитиною), яка має педагогічну освіту,

пропонує свої послуги з догляду за літньою людиною, мешканцем

Боярки (з правом проживання). З пропозиціями звертатися за

телефонами: 8�097�642�30�24; 8�096�757�34�02

Загублену печатку ПП "Світ ліків", індифікаційний код 35324869,

вважати недійсною.

Боярське міське виробниче управління житлово&комунального

господарства (БМВУЖКГ) просить населення сплачувати платежі

з комунальних послуг в Ощадбанку № 5399, що по вул. Сєдова, 9.

Адміністрація БМВУЖКГ

Депутати Боярської міської ради: Харчук Н.Ф.,  Глущенко О.Д., Кри&

венко В.В., Шаповал О.О., Павліченко Г.А., Пестряков А.К., Орел

Л.І., Мірзаєв А.Н., Блик З.О., Остапенко І.О., Гурнак Л.Д., Кударен&

ко В.М., Горлінська Л.Ю., Нагірняк В.А., Адаменко С.С. зібрали та

передали 1800 грн. Бойчеву Маріану на сеанси штучної нирки.

МЕБЛІ

� ДЛЯ ШКОЛИ;

� ДЛЯ ДИТЯЧОГО САДОЧКУ;

� ДЛЯ ДОМУ

Наша адреса: м. Боярка, 

вул. Білогородська, 134 

Контактний телефон: 

8&298&6&09&65

Бойчев Маріан, 1982 року

народження, проживає у м.

Боярка. Діагноз & хронічна

ниркова недостатність. Єдина

ліва нирка не працює. Приз&

начено сеанси штучної нирки

(гемодіаліз) довічно! Проце&

дури & 3 рази на тиждень.

Вартість одного сеансу & 600 грн. Операція по трансплан&

тації нирки коштує 15&20 тис.$ США. Родина сама не

може витримати таке фінансове навантаження по збере&

женню життя Маріана.

ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ, ПІДПРИЄМЦІ,

КЕРІВНИКИ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ!

Якщо ви можете надати фінансову допомогу для

збереження життя Бойчева Маріана, то перерахуйте

кошти за такими реквізитами:

Банк отримувач: КРД Райффайзен Банк Аваль

МФО 322904

КОД 2984406393

р/р 26251165162771

Призначення платежу: поповнення карткового

рахунку згідно договору № 0510076900, картка № 4149

5300 2225 4510, Бойчев Атанас Бойчев.

ЛЮБІ СПІВВІТЧИЗНИКИ! ДОРОГІ ХРИСТИЯНИ!

Щиро вітаємо Вас з величним і радісним святом Святої Трійці!

У цей світлий день Святий Дух зійшов на апостолів і благословив їх нести

в світ силу Христової віри й прославляти мудрість та силу Божого слова.

Від усього серця бажаємо Вам, сестри та брати: зростайте у любові,

зміцнюйтесь вірою, утверджуйтесь в правді, ходіть у світлі, перемагайте

зло добром! 

Благодать і мир хай завжди буде з Вами! 

Запрошуємо Вас на святкові богослужіння, які пройдуть: 

в неділю & 15:30, вул. Білогородська, 23&А, ЦТ "Оберіг" (актова зала)

в понеділок & 15:00, вул. Шевченка 82 , Будинок Культури

З любов'ю та молитвами про Вас, 

Пастор Церкви "Надія Життя" Р. Шкіндер

ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ!

З нагоди величного християнського свята святої Трій&

ці, прийміть найщиріші побажання щастя, добра і любові.

Цього дня разом із запашною зеленню в наші

домівки входить мир, злагода і Божа благодать.

Людські серця наповнюються добром, щирістю,

душевним теплом, істиною, правдою і любов'ю до ближнього.

З повагою, голова районного 

товариства у справах захисту прав споживачів 

Олександр Борецький

Дорогі земляки!

Прийміть найщиріші

побажання щастя, добра і

любові з нагоди Зелених свят.

Нехай свята Трійця

єднає, надихає, осяює, освя&

чує та береже кожного з нас

на дорозі правди і взаєморо&

зуміння. Тепла, добра і радо&

сті вам, дорогі земляки!

Соціалістична партія України,

Києво�Святошинська

районна організація 

Дорогі боярчани!
Щиро вітаю вас зі святом Святої Трійці!

Зичу вам іскристого, святкового настрою,
добра і кохання, злагоди і благодаті у Ваших
родинах.

Депутат Боярської міської ради, голова фракції
“Наша Україна” Ніна Харчук

Шановні

боярчани!

У день Святої

Трійці від усієї

душі бажаю вам

в е л и ч е з н о г о

щастя, любові і добра. Бажаю, щоб

кожен прийдешній день ви зустрічали

з посмішкою, передчуттям радості і

спокою.

Депутат Боярської

міської ради О. В. Боднюк
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