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Боярська міська рада та вико�

навчий комітет щиро вітають зав.

загальним відділом міськвиконко�

му Царюк Наталію Сергіївну та

керівника хору "Надія" Чвертко

Клавдію Іванівну з Днем наро�

дження.

Поздоровляючи з цим чудовим

святом, зичимо Вам невпинного

руху вперед, успішного здійснен�

ня всіх планів та задумів.

Бажаємо також, щоб Ваше

життя було світлим і радісним, як

цей святковий день, а дружні

привітання додали життєвої нас�

наги у скарбничку Вашої душі.

Нехай людська шана буде подя�

кою Вам за плідну працю, чуй�

ність, уміння творити добро.

ШШШШААААННННООООВВВВННННІІІІ

ССССППППІІІІВВВВВВВВІІІІТТТТЧЧЧЧИИИИЗЗЗЗННННИИИИККККИИИИ!!!!

22 червня 1941 року трагічною

сторінкою увійшло у життя мільйо�

нів українців. У цей день розпоча�

лася найжахливіша війна в історії

нашого народу � Велика Вітчизня�

на, яка забрала життя кожного п'я�

того співвітчизника. 

І саме нашому народу завдячує

увесь світ за мужність і героїзм,

виявлені у смертельному двобої з

фашизмом. 

Маємо гідно вшановувати світлу

пам'ять наших земляків, віддавати

належне нашим дідам, батькам,

сестрам, братам, які стали жертва�

ми війни. Ці люди свято виконува�

ли свій воїнський обов'язок, вони

захищали нашу Батьківщину і у

випадку потреби, не вагаючись,

готові були віддати � і віддавали! �

найдорогоцінніше � своє життя в

боротьбі з нацизмом. Їхні імена,

їхні страждання і подвиг мають

вічно бути у серцях нащадків.

Тож низький уклін захисникам

рідної землі у День скорботи і вша�

нування пам'яті жертв війни в

Україні. 

Міський голова Т. Добрівський
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Міські програми

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЄВО�СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Про затвердження "Програми розвитку зовнішнього освітлення м. Боярка на 2008�2010 роки"

23 квітня 2008 року

Керуючись Законом України "Про загальнодержавну програму реформу�
вання і розвитку житлово�комунального господарства на 2004�2010 роки, та

Закону "Про місцеве самоврядування", Правил благоустрою на території
міста, затверджені рішенням сесії № 08/356, від 30.11.2006 р.,

РІШЕННЯ № 28/1233

чергова XXVIІI сесія V скликання

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити "Програму розвитку зовнішнього освітлення на 

2008�2010 роки.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника місь�

кого голови А. К. Тахтарбаєва та голову постійної депутатської комісії Бояр�

ської міської ради з питань житлово�комунального господарства, енергозбере�
ження, благоустрою міста Лєзніка М. Г.

Міський голова Т.Г. Добрівський

Програма розвитку зов�
нішнього освітлення м.
Боярка на 2008�2010 роки
(далі � Програма) розробле�
на на виконання Законів
України "Про Загальнодер�
жавну програму реформу�
вання і розвитку житлово�
комунального господарства
на 2004�2010 роки", "Про
благоустрій населених пунк�
тів", рішення Київської
обласної ради від 23.12.2005
№ 318�28�ІV "Про Програ�
му реформування і розвитку
житлово�комунального гос�
подарства Київської області
на 2005�2010 роки".

Розробка Програми
також обумовлена рядом
факторів, які свідчать про
незадовільний технічний
стан та низькі експлуатацій�
ні якості електромереж зов�
нішнього освітлення. Особ�
ливо це стосується високих
показників енергоспожи�
вання, що дає поштовх для
реалізації комплексних рішень
з енергозбереження.

Розділ І. Загальна харак�
теристика існуючого стану
мереж зовнішнього освіт�
лення в м. Боярка

1.2. Характеристика мереж
зовнішнього освітлення 

Загальна протяжність
мереж зовнішнього освітлен�
ня м. Боярка становить 96
км 40м, в тому числі 5 км
220 м кабельних та 90 км
820 м повітряних. Нарахо�
вується 2207 одиниць світло�
точок, з них:

424 одиниці ламп розжарю�
вання;
1283 одиниці ртутних ламп;
500 одиниць натрієвих дже�
рел світла.
25 пунктів управління;
25  лічильників

Середньорічна кількість
споживання електроенергії
об'єктами зовнішнього освіт�
лення становить близько
кВт год. На роботу однієї
світлоточки споживається
електроенергії в середньому
188 кВт год. за рік. 

Обслуговування елек�
тричних мереж зовнішнього
освітлення міста здійснюєть�
ся спеціалізованим кому�
нальним підприємством КП
"Облсвітло". Мережі зовніш�
нього освітлення не явля�
ються комунальною власні�
стю Боярської територіаль�
ної громади. 

Протяжність мереж зов�
нішнього освітлення та кіль�
кість світлоточок за станом
на 01 січня 2008 року наве�
дені у табл. 1.

Розділ ІІ. Мета та основні
завдання Програми

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

Основні завдання:
• підвищення експлуата�

ційних якостей мереж
вуличного освітлення;

• модернізація морально та
фізично застарілого
обладнання;

• створення умов для суттє�
вого поліпшення основ�
них фондів;

• будівництво нових об'єк�
тів зовнішнього освітлен�
ня для забезпечення мак�
симального охоплення
житлових районів, парків
та інших територій міста.

Розділ ІІІ. Основні напря�
ми та заходи з виконання
Програми
3.2. Заходи з реалізації
Програми на 2008$ 2010 рік

Протягом зазначеного
періоду реалізації Програми
для забезпечення досягнення
її мети та основних завдань
передбачається здійснення
таких заходів:

1. Проведення комплексної
модернізації та технічного
переоснащення мереж зов�
нішнього освітлення, в
тому числі:
1.1. заміна світлоточок:
1.1.1. заміна ламп старого
типу на енергозберігаючі
лампи меншої потужності

з покращеними показни�
ками світловіддачі;
1.1.2. заміна автоматики та
пуско�регулюючої апа�
ратури;
1.1.3. використан�
ня нового виду або
форми світильника
для покращення
світловідбивних
властивостей
плафону;
1.1.4. при
необхід�
ності
заміна певних ділянок пові�
тряних та кабельних ліній
електромережі;
1.2. встановлення приладів
для автоматичного керу�
вання освітленням.

Цей перелік заходів
необхідно впроваджувати
комплексно протягом 2008�
2010 років з метою дося�
гнення найбільшої ефектив�
ності, орієнтовно кожного
року 25% від загальної кіль�
кості запланованих Програ�
мою об'ємів. У таблиці 5
наведений кількісний план
заміни світлоточок на енер�
гозберігаючі  з розбивкою
по роках.

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

2. Придбання спецтехніки:
передбачається у 2008 році
закупити один автопідіймач
АП�18�07 на базі ЗИЛ за
рахунок коштів розвитку.

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

3. Будівництво нових об'єк�
тів зовнішнього освітлення
для забезпечення макси�
мального охоплення  жит�
лових районів, парків та
інших територій міста.

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

Розділ ІV. Фінансування та
механізм реалізації Про�
грами
4.1. Джерела та обсяги
фінансування заходів Про$
грами:
• капітальні вкладення з

місцевого бюджету;
• кошти підприємств жит�

лово�комунального госпо�
дарства відповідно до про�
грам їх розвитку, затвер�
джених органом місцево�
го самоврядування в уста�
новленому порядку;

• пайової участі підпри�
ємств при одержанні ТУ;

• коштів, що передбачають�
ся в міському, районному,
обласному, державному
бюджетах на виконання
державних програм; 

• інші джерела, не заборо�
нені діючим законодав�
ством.

• Джерела та обсяги фінан�
сового забезпечення вико�
нання завдань Програми
на 2008 � 2010 роки наве�
дені в таблиці 2.

4.2. Механізм фінансуван�
ня Програми

Обґрунтування необхід�
ного обсягу асигнувань з
міського бюджету подається
в установленому порядку
відділом житлово�комуналь�
ного господарства м. Боярки
щороку у визначені терміни
у відповідності з Програмою
соціально�економічного

ПРОГРАМА РОЗВИТУ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ

М. БОЯРКА НА 2008�2010 РОКИ (витяг)

Вартість реконструкції електромереж вуличного
освітлення у м. Боярка станом на 10.06.2008 р.

Вулиці (пров.) Сума (тис.грн.)

Проведена реконструкція у I$му півріччі 2008 р.:

вул. Горького 11,486
вул. Польова, Прорізна 73,751
вул. І. Франка 18,280
вул. 2�а Піщана 22,506
вул. Піонерська 16,333
вул. Першотравнева 23,592
вул. Вокзальна, пров. Вокзальний 19,812
вул. Набережна, туп. Набережний 30,866
вул. Лікарняна, пров. Лікарняний 58,757
вул. Тарасівська, пров. Харківський 65,896
вул. Київська, пров. Київський 28,205
вул. Крилова, Артилерійська 23,122
вул. Васильківська, пров. Васильківський 56,635
Разом: 449,241

Планується реконструкція у II$му півріччі 2008 р.:

вул. Зелена, Декабристів,
пров. Зелений, туп. Зелений 101,536
вул. Шевченка, Матросова 145,883
Разом: 247,419

Всього: 696,660
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розвитку міста і цільових
програм районних та облас�
них органів центральної
виконавчої влади з питань
житлово�комунального гос�
подарства на підставі звер�
нень органів місцевого само�
врядування та показників
Програми.

Обсяги фінансового забез�
печення заходів Програми у
м. Боярка з визначенням
джерел фінансування наве�
дено в таблицях 3, 4, 6.

Розділ VI. Очікувані резуль�
тати

Виконання Програми
дасть змогу :
• забезпечити реалізацію

державної політики щодо
регіонального розвитку,
передусім у сфері благоу�
строю житлово�кому�
нального господарства;

• зменшити до мінімально�
го рівня витрати і втрати

при наданні послуг зов�
нішнього освітлення зав�
дяки економному спожи�
ванню електроенергії;

• знизити кількість аварій�
них ситуацій на об'єктах
зовнішнього освітлення;

• забезпечити сталу та
ефективну роботу підпри�
ємств, що надають послу�
ги зовнішнього освітлен�
ня, чим одночасно підви�
щити рівень безпеки
систем життєзабезпечен�
ня населених пунктів;

• поліпшити якість житло�
во�комунального обслуго�
вування населення;

• створити прозорий меха�
нізм взаємодії органів
виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування,
підприємств та громадсько�
сті, спрямований на вирі�
шення проблемних питань
у сфері житлово�комуналь�
ного господарства.

Таблиця 1
Протяжність мереж зовнішнього освітлення 

та кількість світлоточок  станом на 01.01.2008

Таблиця 2
Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення 

та джерела виконання завдань Програми

Таблиця 3
Обсяги фінансового забезпечення заходів 
Програми на 2008�2010 роки (тис. грн.)

Таблиця 4
Обсяги фінансового забезпечення заходів Програми з визначенням 

джерел фінансування на 2008�2010 роки (тис. грн.)

Таблиця 5
Кількісний план заміни світлоточок на енергозберігаючі

№ з/п Назва міста 

Протяжність мереж 

зовнішнього освітлення, км
Кількість світлоточок, одиниць

Всього

у тому числі:

Всього

у тому числі за типами джерел:

кабельні повітряні
лампи розжа�

рювання
ртутні натрієві

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Боярка 96040 5220 90820 2207 424 1283 500

Напрями

Всього (2008�2010 роки)

Всього
у тому числі за рахунок

місцевих бюджетів коштів підприємств інших джерел

Технічне переоснащення та

розвиток мереж зовнішнього

освітлення, в тому числі:

тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %

1600.0 100 800.0 50 � � 800.0 50

Заміна світлоточок/ встано�

влення релє/ встановлення

лічильників

800.0 100 800.0 100 � � � �

оновлення спецтехніки: автопідій�

мач АП�18�07 на базі ЗИЛ (1 од.)
300.0 100 � � � � 300.0 100

Будівництво/реконструкція

мереж зовнішнього освітлення  
500.0 100 � � � � 500.0 100

№ п/п Місто 2008�2010 2008 2009 2010

1 Боярка 1600.0 1000.0 370.0 230.0

№ п/п Місто
Всього 

2008� 2010

Місцевий

бюджет

Кошти

підприємств
Інші джерела

1 Боярка 1600.0 800.0 300.0 500.0

№ п/п Місто

Заміна світлоточок на енергозберігаючі по роках:

всього, в тому

числі по роках:

2008 2009 2010

одиниць одиниць одиниць

1 Боярка 1700 900 500 300

Засідання виконкому

17 червня 2008 р. відбуло�
ся чергове засідання виконав�
чого комітету Боярської місь�
кої ради. На порядку денному
було 7 питань, основних � 3.

1. Про виконання заходів з
енергозбереження КП
"Боярка�Водоканал".
2. Про підготовку до свят�
кування Дня Конституції та
Дня молоді.
3. Про присвоєння Босен�
ко С.В. почесного звання
"Мати�героїня".

З першого питання висту�
пив головний інженер КП
Збарський Л.Н. Він доповів
присутнім, що кожного року
зростає ціна на енергоносії.
Відповідно, зростає ціна на
послуги з водопостачання та
водовідведення для населен�
ня. КП "Боярка�Водоканал"
останніми роками серйозно
займається провадженням
енергозберігаючих техноло�
гій. На підвищувальних насос�
них станціях ПНС�1 (вул. 40
років Жовтня), ПНС�4 (вул.
Полярна, 10), ПНС�6 (вул.
Білогородська, 25), ПНС�7
(вул. Молодіжна, 74) старі
насоси марок К 20/30,
45/30, 80/50 замінені на
нові Calpeda NM 25/160,
40/20. Економія за рік на

цих насосних станціях скла�
дає до 75 тис. кВт.

На водозабірних насосних
станціях ВНС�5 (вул. Магі�
стральна), ВНС�4 (вул. Біло�
городська), ВНС�2 (с.
Забір'я), ВНС�3 (м. Боярка)
старі насоси замінені на нові. 

Враховуючи технічні
характеристики двигунів,
економія складає 710 тис.
кВт. в рік.

На каналізаційно�насо�
сних станціях (КНС) також
ведуться роботи із заміни ста�
рих насосів на енергозбері�
гаючі, зокрема, на ВНС�4.
Побудовані дві нові свердло�
вини глибиною понад 100
метрів. Планується прове�
дення аналогічних робіт на
КНС�2, ВНС�5.

З другого питання висту�
пив заступник міського голо�
ви В.В. Шульга. Він доповів
членам виконкому, що свят�
кування Дня Конституції та
Дня молоді відбудеться 28 чер�
вня у Парку Перемоги. При�
чому, це буде захід районного
масштабу. Урочиста частина
розпочнеться о 14.00. З 15.30
до 20.00 � концертна програ�
ма. У програмі � аматорські
народні колективи Києво�
Святошинського району �

переможці районних, обла�
сних конкурсів і фестивалів. З
20.00 � дискотека для молоді
за участі DJ Crash і DJ Alex. О
10.00 на стадіоні "Зеніт" від�
будеться фінал Кубку міського
голови з футболу.

Спеціаліст І категорії
Ю.М. Цимбалюк представи�
ла матеріали на присвоєння
Почесного звання "Мати�ге�
роїня" Босенко С.В.

Босенко Світлана Васи�
лівна, 1970 року народжен�

ня, свою трудову діяльність
розпочала в серпні 1999 року
в управлінні "Електрогаз", і
по теперішній час працює
там прибиральницею служ�
бових приміщень. Роботу
свою виконує старанно, за
що користується повагою спі�
вробітників. Світлана Васи�
лівна заміжня, виховую п'я�
тьох дітей:

Марію � 1991 року наро�
дження;
Наталію � 1992 року наро�

дження;
Ольгу � 1995 року наро�
дження;
Василя � 1996 року наро�
дження;
Дмитра � 1997 року наро�
дження

Діти Світлани Василівни
чемні, виховані, навчаються
в гімназії. Навчаються успіш�
но, неодноразово ставали
призерами  районних та
обласних шкільних олімпіад. 

Іван Цушко
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Дружній візит

Всього п'ять годин прохо�
дження двох кордонів � і під
колеса автобуса офіційної
делегації лягають вже польсь�
кі дороги. Переведено стрілки
годинників... Ввімкнено фари
(так, за вікном � день, але такі
вимоги до автотранспорту на
дорогах Шенгенської зони)...
Навколо � маєтки (сіл як
таких у Польщі немає) в ото�
ченні полів... 

На дорозі ніхто не "підрі�
зає" і не обганяє. За цим слід�
кують "розумні" світлофори з
табличками рекомендованої
швидкості, оснащені відеока�
мерами (номери авто, яке
перевищило швидкість, одра�
зу передаються до поліції).
18.45: Люблін. Справа �
Люблінський королівський
замок XIII � XIV ст., в якому
було підписано Люблінську
унію... Зліва � сучасні п'яти�
поверхівки (від хмарочосів
поляки давно відмовилися),
доглянуті газони та дерева. І
повна відсутність сміття на
узбіччі та вулицях, які аж
сяють стерильною чисто�
тою!...

Приємні клопоти розсе�
лення в готелі "Сибілла"...
Святкова вечеря�знайомство з
делегаціями Португалії,
Франції, Білорусії, Голландії,
Німеччини... А наступного
дня � ціла хвиля вражень, які,
враховуючи розміри газетної
статті, можна передати хіба
що скупою хронологією.

Субота, 14 червня
Екскурсія до Казіміжа

Дольного � курортного міста,
яке разом з містами Пулави та
Наленчув утворює "туристич�
ний трикутник" центрально�
східної Польщі... Виступ біло�
руського колективу на цен�
тральній площі міста... При�
родничий музей... Костьол
Святого Казимира та церква
Діви Марії... Монастир орде�
ну францисканців�реформа�
торів... І захоплююча панора�
ма на Віслу з гори Трьох Хре�

стів, встановлених після чуми
XVII ст...

Це � до обіду. А після � свят�
кова колона на центральній
вулиці м. Пулави, в якій �
жителі міста та делегації, які
прибули на свято... Святковий
концерт перед палацом Черто�
ризьких... І офіційна вечеря з
вітальними словами та вручен�
ням пам'ятних подарунків...

14 червня: вечір
Святковий концерт, прис�

вячений Дням Пулав, розпо�
чався виступом ансамблю
бального танцю "Асгард"
Боярської міської дитячої
школи мистецтв. 8 пар, які
вийшли на сцену, запрошення
на фестиваль "Ізабеліада" (на
честь графині Ізабелли Черто�
ризької, відомої, крім всього
іншого, як засновниця першо�
го музею) отримали ще в
лютому. Причина � просто
блискучий минулорічний
виступ в Пулавах 4�ох пар. В
результаті цього року вже 8
пар порадували жителів та
гостей м. Пулави 45�хвилин�
ним концертом з 14 номерів!
Спеціально до цієї поїздки юні
танцюристи  підготували
полонез Огінського й танок
"Шизгаре" в... українських
костюмах, який виконали
одразу після українського
гопака. А ще � Віденський
вальс, квік�степ, пасодобль,
два танго (загальне � на 8 пар і
танго�дует у виконанні Насті
Кожедуб й Ігоря Парубця),
повільний вальс у виконанні
Каріни Мнишенко й Олексан�
дра Бушка, "ча�ча�ча" у вико�
нанні Насті Печеної та Андрія
Білецького... Після кожного
номеру � хвиля оплесків та
захоплені коментування вра�
жених глядачів...

Неділя, 15 червня
І ось � найголовніша подія

15 червня! В рамках Фестива�
лю відбувся футбольний тур�
нір команд партнерських міст
на кубок президента м. Пула�

ви. Зауважимо, що три країни
(Україну, Польщу та Фран�
цію) представляли не профе�
сійні, а саме команди любите�
лів футболу. Мабуть, біль�
шість боярчан ще добре пам'я�
тають таку ж дружню зустріч
футбольних команд Боярки та
Пулав на нашому полі, яка
закінчилася нічиєю 6:6. І от �
візит�відповідь до Польщі.

Проведено жеребкування,
команди � на полі... Шалені�
ють трибуни, коментатор
ледве встигає називати прізви�
ща футболістів, які постійно
атакують... У вічі впадає вели�
чезне жовто�синє полотнище
написом "Боярка з вами!" Раз�
по�раз схоплюються глядачі зі

своїх місць, скандуючи знову й
знову: "Ук�ра�ї�на! Бо�яр�ка!".
Виграючи з рахунком 2:0
(автори голів � Тарас Добрів�
ський та Роман Гладкий),
наша команда дала змогу
польській стороні зрівняти
рахунок. Матч закінчився з
рахунком 2:2. 

За таким же самим "сцена�
рієм" наші футболісти почали
гру з французами. Тому швид�
ко вийшли на рубіж 2:0 на
нашу користь (голи забили
Костянтин Євлашевський і
Тарас Добрівський) і спокійно
повели гру. Та французькі

побратими виявилися не 
"з гіршого десятка". Спочатку
зрівняли рахунок, а на остан�
ніх хвилинах матчу їм навіть
пощастило забити 3�й м'яч у
наші ворота. Можливість зрів�
няти рахунок з пенальті наша
команда, на жаль, не викори�
стала, а на те, щоб заробити
нічию голом з гри просто не
вистачило часу. Таким чином,
другий матч закінчився з
рахунком 3:2 на користь
французів.

У з'ясуванні, яка ж коман�
да є найсильнішою в цьому
турнірі футболісти з францу�
зького міста Дуе з рахунком
4:2 коректно поступилися
перемогою господарям поля.

І ось � нагородження... Всі
команди � учасниці турніру �
отримали з рук президента
міста Пулави Януша Гробеля
однакові призи. Вручаючи
які, пан Гробель сказав, що
перемога дісталася всім, і
місто Пулави радо буде прово�
дити такі турніри й у майбут�

ньому. А однакові нагороди
символізують любов до спор�
ту, до футболу, до здорового
способу життя.

Ще одним підтверджен�
ням останнього став дружний
заплив футбольної команди
Боярки у басейні спортком�

плексу м. Пулави...
А ввечері � виступ творчого

колективу з Дубно в одній із
зал палацу Черторизьких, та
концерт акапельного хорового
колективу "Пікардійська тер�
ція" зі Львова... І справжній
фурор... юних боярських тан�
цюристів! Зачувши чарівну
мелодію, діти почали танцю�
вати на майданчику перед
сценою. Після чого їх запро�
сили на сцену, яка більше ніж
півгодини була в їхньому роз�
порядженні! А по закінченню
концерту захоплені "Пікар�
дійці" зізналися, що за всі 15
років свого існування кращої
"підтанцовки" вони не мали
ніколи.

Завтра � додому.

Понеділок, 16 червня 
Як і все гарне, цей візит

також закінчився. І вже лягає
під колеса автобуса дорога
додому. Яке ж враження
справили на учасників поїзд�
ки Польща і Пулави? Що осо�
бливо сподобалося, що
запам'яталося? З цими питан�
нями я звернувся до Євгена
Жолтойли та Ігоря Парубця з
"Асгарду". Євген за кордоном
вперше, Ігор встиг побувати в
багатьох країнах. Але у своїх
відповідях хлопці були одно�
стайні: "Чудова сцена, пре�
красна організація, привітні
глядачі, цікава культурно�ек�
скурсійна програма. Напри�
клад, на чемпіонаті світу в
Англії була виключно робота,
тут � прекрасний відпочинок.
Адже коли тебе так прийма�
ють, то навіть концертна про�
грама перетворюється на від�
починок і спілкування з гляда�
чами мовою танцю. Атмосфе�
ра унікальної гостинності м.
Пулави просто вражає".

...О першій годині ночі
Боярка зустрічала офіційну
делегацію, яка повернулася з
Пулав, фейрверком та квіта�
ми. І пестила втомлені дале�
кою дорогою додому обличчя
лагідною прохолодою тиха
Боярська ніч, і вітали рідні
зорі з перемогою і юних тан�
цюристів, і футбольну коман�
ду Боярки. Так, з тією самою
перемогою, за яку не дають
кубків та медалей, але яка є
набагато важливішою. Бо,
оселяючись в серці, вона про�
буджує й відроджує в ньому
гордість за свою країну, свою
націю, своє місто.

І найголовніше. Цей візит
зайвий раз довів, що для
справжнього побратимства
кордонів просто не існує.

До Пулав подорожував
Радислав Кокодзей

З 13 по 15 червня у м. Пулави (Польща) перебувала офіційна деле$

гація м. Боярки. Прощаючись, польська сторона проводжала

нашу делегацію словами: "Своїм візитом ви влаштували свято

для всього міста!" Що це $ традиційна люб'язність господарів чи

дійсно Боярська делегація "відпрацювала" програму візиту на всі

"сто відсотків"? Пропонуємо вам, наші шановні читачі, само$

стійно зробити висновок на основі декількох замальовок з цієї

подорожі.

ДЛЯ ПОБРАТИМСТВА КОРДОНІВ НЕ ІСНУЄ!
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Відключення водопоста$
чання у місті Боярка, осо$
бливо у літній період, не
додає настрою. Окрім
того, плата за використан$
ня води збільшується. "Чим
аргументований такий
стан?" $  ми запитали у
директора "Боярка$Водока$
нал" Валерія Клименка. 

� Валерій Дмитрович,
чим обґрунтоване підвищен�
ня тарифів за водопостачан�
ня і водовідведення?

� Тарифи не переглядались
із серпня минулого року. 10
місяців минуло. Змінилась
економічна ситуація, і затвер�
джені тарифи вже не відпові�
дають дійсності. Ми змушені
були підвищити ціни через
майже 70% � ве  здорожчання
енергоносіїв. Мінімальна
заробітна плата для населення
теж зросла майже на третину,
і до вересня чекаємо ще підви�
щення. Усі ці фактори не
можуть не вплинути на прова�
дження тарифної політики.
Ціна на дизельне паливо з
3,20 грн. за літр піднялась до
6,70 грн., тобто більш, ніж у 2
рази. Близько 2000 грн. в день
витрачається тільки на забез�

печення ліквідації аварій.
Люди цього не бачать, і не
хочуть розуміти. Їх не ціка�
вить, чим маємо заправити
техніку.

� Це зрозуміло. Але ж
люди повинні платити за
воду, яку споживають. Чому
чути нарікання, що часом
немає води. Поясніть, будь
ласка, причину відклю�
чень?

� Найперше, ми не тільки
погасили борги минулих
років, що склали майже 1,5
млн.грн., а й наперед були
вимушені заплатити. "Обле�
нерго" вимагає передоплату за
використання електроенергії.
А тепер поясніть, як і з чого
маємо сплачувати, якщо люди
сплачують за фактично вико�
ристану воду? Якась нісеніт�
ниця. Тобто, платежі за тра�
вень тільки надходять, а ми
ще на початку травня вже роз�
рахувались з "Обленерго". У
них розмова коротка � немає
плати наперед � відключають. 

Друга причина відключень
� планова. Зараз поясню:  З
05.05.2008 р. по 09.06.2008
р. КП "Боярка�Водоканал"
здійснювала чищення, проми�

вання та хлорування водопро�
відної мережі згідно графіка.
Про це повідомлялось у місце�
вій пресі (№ 16 "Боярка�
Інформ"). Цю процедуру ми
проводимо двічі на рік. З 4
год. на день змушені відклю�
чати для проведення очисних
робіт після зимового періоду.
Цього тижня роботи по хлору�
ванню завершуються, і пере�
боїв вже не буде, якщо ж, зви�
чайно, РЕС не допоможе. 

� А люди? Розуміють,
сподіваюсь,  що наявність
води у  місті прямо пропор�
ційна вчасній і справній
сплаті за водопостачання і
водовідведення?

� Прикро, але у Боярці як
звикли красти воду, так і про�
довжують. Поливають городи
і все інше. Не реагують ні на
що. Минулого року 94 прото�
коли подали на адмінкомісію у
БМР. Результати невтішні. Не
можна миром нічого зробити.
Немає у людей розуміння, що
не буває нічого дармового. За
усе потрібно платити.

� Які ж міри застосовуєте,
чи будете застосовувати до
порушників та  боржників?

�  Міри? З боржниками
окрема розмова, а от з поруш�
никами чинимо просто:  чер�
гова машина "відрізає" воду,
блокує каналізацію. А як інак�
ше, коли у двір не пускають, і
чинять що хочуть? 

Отож, аби в нашій оселі
постійно була вода, треба з
розумінням поставитись до
вирішення проблем, та не
тільки вчасно виконувати свій
обов'язок зі сплати за водовід�
ведення і постачання, а й
берегти кожну краплину
живильної сили нашої землі.

Наталя Ключник

Проблеми житлово�кому�
нального господарства
нашого міста були і залиша�
ються актуальними, як для
населення, так і для місцевої
влади. Кожного мешканця
багатоповерхівки турбує
думка: чи не буде  цього року
капати вода після осінніх
дощів, чи буде тепло у квар�
тирі зимою і т.п. Чим наразі
займається Боярське міське
виробниче управління жит�
лово�комунального госпо�
дарства, розповів головний
інженер  В.В. Пінчук:
"Боярською міською радою
були виділені кошти для
закупівлі необхідних ремонт�
них матеріалів. Зараз ми
розпочали ремонтні роботи із
заміни запірної арматури  по
вул. Лінійна, 30 та Лінійна,

28 (під. 3,4,5,6). Готується
проектно�кошторисна доку�
ментація на частковий
ремонт дахів майже у 50%
житлового фонду міста. У
будівлях по вул. Маяков�
ського, 2 та Гоголя, 78 про�
ведена заміна електромережі
та встановлені нові лічильни�
ки. Тепер ці будинки будуть
передані на баланс до Києво�
Святошинського РЕМ. Пере�
ходять на індивідуальне опа�
лення будинки по вул. Біло�
городська, 134�а, 51, 19, 17
та по вул. Дежньова, 5. Як
бачите, ми вже почали готу�
ватись до зимового періоду.
Налаштовані ми оптимістич�
но, і  сподіваємось, що біль�
шість проблем � вирішимо".

Марина Смірнова

КУДИ ПОДІЛАСЬ ВОДА ІЗ КРАНА, 

І ЧОМУ СТАЄ ДОРОЖЧА?

БУДНІ ЖИТЛОВО�КОМУНАЛЬНОГО

ГОСПОДАРСТВА

За повідомленням радни�
ка з комунальних питань
Боярської міської ради
В.В.Мазурця, розпочалось
асфальтування доріг в істо�
ричній частині міста. А саме:
вул. Лисенка, Кібенка, Вок�
зальна (до ринку), та Київ�
ська. Деякі відрізки шляхів
зазнають "ямкового" ремон�

ту, а деякі отримають взагалі
нове покриття. Окрім цього,
по вул. Київській буде відно�
влено місток поміж двох ста�
вів. Нове покриття доріг,
бордюри мешканці цього
району зможуть побачити
вже через декілька тижнів. 

Редакція "БІ"

ДОРОГИ, ДОРОГИ…

З 9 по 13 червня 2008
року в м. Алушта (АР Крим)
проходив семінар за під�
тримки Міністерства з

питань житло�
во�комунально�
го господарства
України. Тема:
" Уп р а в л і н н я
житловим фон�
дом: досвід, укра�
їнська реальність
та перспектива".
Серед 73�ох уча�
сників семінару,
а саме: праців�
ників обласних,
районних, місь�
ких адміністра�
цій, управлінь
житлово�кому�
нального госпо�
дарства, керів�
ників та праців�
ників житлово�
експлуатацій�

них і комунальних підпри�
ємств всіх регіонів Украї�
ни, був і начальник житло�
во�комунального господар�

ства м.Боярки Сербан Воло�
димир Васильович. Загалом
семінар був присвячений
житловій політиці в Украї�
ні. Проблеми розвитку,
реформування та ефектив�
ного функціонування жит�
лово�комунального госпо�
дарства в Україні є надзви�
чайно актуальними і
можуть бути успішно вирі�
шені лише за умов кваліфі�
кованого підходу до  про�
блеми. Своїм досвідом
щодо управління житловим
фондом ділились представ�
ники Росії, Польщі, Есто�
нії, Латвії.

� Багато корисної і ціка�
вої інформації можна було
отримати на семінарі, що,
безумовно, знайде застосу�
вання  у практиці,  � розпо�
відає Володимир Васильо�
вич. �  Серед  тем, що обго�
ворювалися, хотілося б

виділити такі :"Управління
житловим фондом. Прак�
тичні дії підприємця при
догляді за нерухомістю" 
(EKHHL, Сулєв Яанус);
"Досвід Латвії в сфері
обслуговування житлової
нерухомості і енергоефек�
тивності" (Голова правлін�
ня Латвійської асоціації
підприємства по управлін�
ню і обслуговуванню неру�
хомості, Гіртс Бейкманіс);
"Реструктуризація житло�
во�експлуатаційних та
комунальних  підприємств"
(оренда, концесія, переда�
ча в управління, привати�
зація, консультант з юри�
дичних питань в житлово�
комунальному господар�
стві � Валентина Григорів�
на Святоцька).  

Особливо зацікавило
питання, яке на сьогодні є
актуальним не тільки для

нашого міста, а й для всієї
України. Стосувалось воно
управління дебіторською
заборгованістю, шляхами
та методами її ліквідації.
Доповідач � Щербина Андрій
Анатолійович (група ком�
паній "Український центр
нерухомої власності").
Компанія працює на нашо�
му ринку більше 6 років, і
готова надати методичні
поради щодо роботи з
боржниками і погашення
заборгованості населення.
Це їхні власні методичні
розробки, які ефективно
застосовуються в практиці.
Плануємо "взяти на озбро�
єння" ці рекомендації в
роботі з мешканцями
нашого міста, � завершив
Володимир Васильович. 

Марина Смірнова

УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ: 

УКРАЇНСЬКА РЕАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВА
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Чи часто ми замислює$
мось над сенсом роботи
дільничного, над її тяжкі$
стю, ризиком, відпові$
дальністю? Коли щось
трапляється, люди відра$
зу йдуть до дільничного:
незалежно від того день чи
ніч, дощ чи спека. І він
вирушає на об'єкт, ризи$
куючи інколи власним
життям… 

18 червня відбулося свят�
кування 85 річниці Дня діль�
ничного інспектора міліції у
райвідділі міліції в м. Бояр�
ка. Привітати службовців
приїхали: перший заступник
голови Києво�Святошинсь�
кої райдержадміністрації
Загреба М. І., голова район�
ної ради Косенко Г. М.,
голова ради ветеранів Киє�
во�Святошинського району
Сураченко В. Д., голова

Боярської міської ради Доб�
рівський Т. Г., полковник
міліції і голова Вишнівської
міськради Гошко А. О., а
також голови сільських рад
нашого району.  За наказом
начальника райвідділу мілі�
ції полковника Хілюка О. Б.
33 дільничні інспектори були
нагороджені Почесними гра�

мотами та грошовою винаго�
родою за відмінну службу, за
вагомий внесок в охорону
громадського порядку та з
нагоди річниці. Не забули
про службовців і в Головно�
му управлінні МВС України
в Київській області, і нагоро�
дили нагрудним знаком "За
відзнаку в службі" I�го сту�

пеня майора Грицаєнка С.
В. � начальника сектора
дільничних інспекторів мілі�
ції Києво�Святошинського
РВ. Почесними грамотами
Головного управління були
нагороджені майор Солод�
кий В. С. та капітан  Мотрич
Ю. В., а також була оголо�
шена подяка майору Щуру
В. А.  Щодо нагрудних зна�
ків, то полковник Хілюк О.
Б. отримав "Знак пошани
громади" Софіївської Бор�
щагівки, що вкотре підтвер�
дило важливість цієї нелег�
кої служби та довіру людей.
Боярська міська рада також
підготувала подарунок. Як
заявив  Добрівський Т. Г.,
будуть виділені кошти на
ремонт приміщення міліції,
а також уже підготовлений
новий комплект форми,
який боярські дільничні змо�

жуть приміряти найближ�
чим часом. 

Дільничних вітали,
бажаючи їм здоров'я та
витримки їхнім рідним,
адже всі прекрасно розумі�
ють, яка це тяжка й відпові�
дальна праця. Як зазначив
Загреба М. І., дільничний
може бути і опером, і слід�
чим, і експертом� криміналі�
стом, і лікарем, і психоло�
гом. Завжди люди поклада�
ють надію на нього: він і
захистить, і розбереться в
усьому, і знайде винних. 

Тож іще раз вітаємо всіх
дільничних інспекторів з
їхнім професійним святом,
бажаємо їм витримки,
кар'єрного зросту та випра�
вдання довіри громадян.  

Студентка КиМУ 
Анастасія Остроушко

"ЦЕ НЕ СЛУЖБА, ЦЕ ДОЛЯ � ОДЯГНУТИ МУНДИР!"

Свято Трійці

16 червня, на другий день
Святої трійці, в Боярському
будинку  культури відзначало�
ся чудове християнське свято. 

Сценою стали центральні
сходи БК, а глядачі зайняли
місця на бетонному майдан�
чику, куди були винесені
стільці та лави. Просто неба
проходило пісенно�поетичне
спілкування. 

Відкрили свято хазяї �
літературно�художня студія
"Слово", яку представляли
вихованці: Катя Байраченко,
Оксана Журбас та Катя
Шахрай, виконавши неве�
личку віршовано�пісенну
композицію. Пастор церкви
християн євангельської віри
"Надія життя" (м. Боярка)
Ростислав Шкіндер привітав
всіх присутніх, ознайомив з
історією свята, побажав
любові та радості. Бо саме з
великої любові до людей Бог
послав на землю утішителя �
Святого Духа після того, як
воскреслий Ісус Христос воз�
нісся на небо  і посів по праву
руку Бога � Отця. 

І ось на сцені молодь  �
гості з християнської церкви
села Петрівського. Під керів�
ництвом Віталія Білокурця
молодіжний християнський
гурт виконав багато пісень,
перемежовуючи їх молитва�
ми, зверненнями до слухачів
та віршованим словом. Май�

стерне багатоголос�
ся та acapela � це
п р о ф е с і о н а л і з м
колективу. А виступ
дуету у складі Майї
Абрамович та Аліни
Білокурець гармо�
нійно поєднував
стан навколишньої
природи з почуття�
ми людей, які уваж�
но слухали про що

йдеться в пісні.
А на подвір'я  БК все під�

ходять і підходять люди, зруч�
но умощуються на сидіннях і
стають учасниками спілку�
вання, ніхто не залишається
байдужим. До мікрофону під�
ходить чоловік на ім'я Віталій
і ревносно взиває до людей,
щоб ті пройнялися гріховни�
ми проблемами  суспільства,
такими,  як алкоголізм. Бо
він сам став жертвою, інвалі�
дом І групи, в свій час перебу�
ваючи в тяжкому сп'янінні,
відморозивши кінцівки ніг та
рук. Віталій застерігає молодь
від гріховної спокуси, дякує
Богові за збереження життя
та радіє від того, що все це в
минулому. І діти і дорослі
уважні до виступів, а люди
все підходять і підходять!
Хтось заходить до двору і
сідає, а хтось слухає за парка�
ном стоячи. І немає байду�
жих, всіх об'єднало слово і
пісня, які йдуть від Бога до
людей через людей.

Час непомітно спливає.
Ростислав Шкіндер в заключ�
ному слові дякує Богові за
всіх людей, які прийшли на
свято, закликає жити по Гос�
поднім законам задля майбут�
нього наших дітей, нашої
України!

Методист Боярського БК
Дарія Сєчкова

СВЯТО НАСТАЛО ДУХА СВЯТОГО
15 червня серед лісу, на березі чудового

озера в  селі Бобриця  зібрались люди не бай�
дужі, люди закохані в українські народні тра�
диції, в українську пісню, в українську обря�
дову культуру. Зібрались щоб відсвяткувати
прекрасне свято, яке корінням своїм
сягає у часи, коли люди і природа
були одним цілим. Коли люди віри�
ли, що в ніч (з неділі на понеділок)
зустрічається весна з прадавнім
Богом Ярилом. І  вночі дівчата,
граючись, співали пісні, проводжа�
ли танцями нашу весну і готували її
до того, що віддадуть заміж за
Ярила. А Ярила піддобрювали так,
щоб він своїм сонцем не спалив
нашого жита, пшениці, щоб воно
наливалося, щоб воно колосилося,
щоб у нашій сім'ї усього�усього води�
лося. Казали: "від сьогодні і до Петра
готуйте серпа". 

І розгорнулося на шовковій траві
чарівне, містичне дійство: ожили мавки та
русалки, уквітчані вінками з духмяних квітів
та колосся, заспівали своїх казкових пісень і
закружляли у танку, задобрюючи Бога Ярила.
Все це відбувалося завдяки акторам народно�
го етнічного театру "Човен", художній керів�
ник � Роман Корнієнко. А колектив Київської
фортеці "Вогнецвіт" зачарував всіх присутніх
живими літаючими вогнями, ніби це сам Бог
Ярило демонстрував свою вправність та вмін�
ня приборкувати та підкорювати вогонь. 

Як відомо, українська пісня  є однією із
святинь нашого народу, його найціннішим
духовним скарбом, гордістю і красою, гені�
альною поетичною біографією. Тому прикра�
сою свята стали колективи: "Берегиня" �
фольклорний аматорський колектив будинку
культури села Чайка, колектив "Співочі голо�
си"  � керівник Василь Микитович Деркач,
колектив Новосільської музичної школи,
фольклорні народні аматорські колективи з
Жорнівки та Боярки.

Приємною родзинкою фестивалю було те,
що на наше українське етнічне свято завітали
гості з Японії. За традицією гостям з Японії
побажали здоров'я , такого сильного як укра�
їнське жито. А на згадку про фестиваль пода�
рували вишиванки та плетені головні убори
від народних майстрів: Король Марії Григо�

рівни, Потапенко Галини Яківни, Михайла
Ярошенка.

Радісно було від того, що прийшло і приї�
хало багато людей. Людям все подобалось,
дійство піднімало настрій. Найголовніше, що

молодь не лишилася байдужою до всього, що
відбувалося. Недарма ж в усіх народів світу
існує повір`я, що той, хто забув звичаї своїх
батьків, карається людьми і Богом.

Марина Асмолова

ФЕСТИВАЛЬ У БОБРИЦІ



Боярка Боярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм 7

До Дня вшанування пам’яті жертв війни

Я не намагатимусь роз�
крити історичні протиріччя і
витоки Вітчизняної війни, а
розповім як почалася війна

для мене, сімнадцятирічного
хлопця, в той час вже сту�
дента Херсонського морсько�
го технікуму штурманів
далекого плавання.

Наш корабель "Ленін�
град" водовміщенням 8 тис.
тонн, де я проходив морську
практику штурмана, стояв
на рейді кримського порту
Саки, чекаючи завантажен�
ня.

Вночі, 22 червня, я був
вахтовим на судні. Десь
перед світанком побачив як
вдалині, десь над Севастопо�
лем, то з'являються, то зни�
кають заграви,  чулося від�
луння далеких вибухів, небо
"розрізали" промені прожек�
торів. "Звичайні маневри,
навчання", � подумав я, тоді
частенько таке траплялось.

А вже о 12�й годині дня
ми почули звернення Народ�
ного комісара закордонних
справ Радянського Союзу В.
Молотова. "Німці напали на
нас, порушивши договір про
ненапад. Бомбили Київ,
Мінськ, Севастополь…"

Кораблі Чорноморського
торговельного флоту стали
перефарбовувати у сіро�бла�
китний колір. З правого і
лівого борту малювали вели�
кі червоні прапори з надпи�
сом "СССР". Облаштовували
кораблі гарматами та куле�
метами "Максим". Перево�
зили військові вантажі та
війська.

Рейси виконувались
переважно вночі у супроводі
одного або двох невеличких
прикордонних військових
катерів, які були облаштова�
ні кулеметами. Якщо
фашистські літаки атакува�
ли наш флот вдень � тоді
застосовувалися димові заві�
си. Так було переважно тоді,
коли рейс ставав "затяж�
ним", і не вистачало ночі аби
прибути до порту призначен�
ня.

Треба зауважити, що на
той час значна частина кора�
блів Чорноморського торго�
вельного флоту вже була
знищена авіацією супротив�
ника. Зграї фашистських
літаків легко справлялися зі
слабко захищеним радянсь�
ким флотом.

Пам'ятається як у липні
ми перевозили піхоту із
Сухумі до Одеси. Одеса на
той час була прифронтовим
містом. Завантажувалися
звечора. Один батальйон
(близько 1000 осіб) розмі�
стився у трюмі, а другий � на
палубі. Без перешкод, під
захистом ночі, дійшли до
Феодосії. День вирішили
перечекати у порту, де нас, в
разі чого,  могли захистити
зенітні батареї.

Пізно увечері вирушили
до Одеси під супроводом
двох прикордонних катерів.
Ранок зустріли у відкритому
морі, майже в 60�ти милях

від Одеси. Аж раптом � пові�
тряна тривога! Прямо над
нами два німецьких бомбар�
дувальники "Штукас". Ми
називали їх "лапотниками"
за те, що вони не ховали
шасі, і ті виглядали як лапті,
що звисають.

Літаки раз�під�раз захо�
дять у круте піке, наша 47�
ми міліметрова гармата стрі�
ляє, "захлинається" у трі�
скотні кулемет, а вони,
настирні, не відстають від
нас, скидаючи свій смерто�
носний вантаж на корабель. 

Одного "Штукаса" нам
таки вдалося відігнати,
мабуть мав незначні пошко�
дження. А другий літак про�
довжував переслідування.
Скинувши увесь запас бомб,
і не поціливши в ціль, вирі�
шив "дістати" нас "бриючим"
польотом. Дав чергу крупно�
каліберним кулеметом по
палубі. Зайшов один раз,
другий, третій…

На палубі паніка, крики,
зойки поранених, тіла заги�
блих…калюжі крові.

Усіх загиблих зібрали
разом, забрали їхні документи
і поховали їх за "морським
законом": загорнувши у те,
що змогли знайти, "віддали"
тіла морю.

Наближалися до порту
призначення з опущеним пра�
пором на щоглі � ознакою
трауру.

Далі були роки війни… Але
оце перше бойове хрещення
назавжди змінило мене: з
хлопчака я став дорослим
чоловіком, який бачив біль,
страждання, кров на власні
очі. Такого не забудеш ніколи.
Отак для мене почалася війна.

В.А. Нурищенко, 
голова Боярської організації

інвалідів ВВВ та ЗС

ТАК ПОЧИНАЛАСЯ ВІЙНА…ТАК ПОЧИНАЛАСЯ ВІЙНА…

Нурищенко 

Володимир Андрійович. 

31.07.1923 року народ$

ження. Ветеран Великої

Вітчизняної Війни. Роз$

почав свій фронтовий

шлях  в 1943 році. Він виз$

воляв Україну, Білорусію,

Росію. Отримав три

поранення та контузію.

Нагороджений  трьома

бойовими орденами і 18$

ти медалями, у т.ч. "За

Відвагу" та "За бойові

заслуги".   

Сьогодні Володимир Андрі$

йович $ голова Боярської

міської організації  інвалі$

дів війни та Збройних Сил.

Если райкоммунхоз не
может или не хочет органи�
зовать вывоз мусора в горо�
де, за что же мы платим
деньги? Вопиющий случай
произошел на мусоросбор�
ной площадке возле ЖСК
"Корчагинец" (ул. 40 лет
Октября, 53). Три дня
мусор не вывозился. Скопи�
лось не менее трех кубоме�
тров бытового мусора.
Четырнадцатого июня к

площадке подъехал мусоро�
воз, и ничего не смог сде�
лать, поскольку вокруг кон�
тейнера были горы мусора.

Лишь утром, 17 июня, в
среду, прибыла бригада

в составе: погрузчик,
самосвал, несколько
рабочих. Они доб�
росовестно сделали
свою работу � очи�
стили контейне�
ры от мусора,
все погрузили в
самосвал. Весь
о с т а в ш и й с я

мусор (а это
около полутора кубоме�
тров) сгребли в большую
кучу, и… уехали. Спустя
некоторое время жители
близлежащих домов заме�
тили дым и прорывающееся
сквозь него пламя � это
горел мусор, оставленный
бригадой рабочих.

Едкий дым окутал улицу
40 лет Октября и улицу
Печерскую. С точностью
утверждать кто мог

поджечь мусор трудно, но
то, что это случилось сразу
после отъезда бригады РКХ
� это точно. Подозревать
кого�либо из местных жите�
лей нельзя, так как именно
они на минувшей неделе
дважды вызывали пожар�
ников на тушение горящей
свалки. Мы не враги своему
здоровью, и хотим дышать
лесным воздухом, а не
гарью со свалки.

Да и дело, в конце кон�
цов, не в том, кто поджог
мусор, важно, что баки
вовремя не чистятся, а
вследствие этого образуют�
ся стихийные, труднодосту�
пные свалки.

Небольшой анализ при�
чин сложившейся ситуации
приводит к мысли, что
количества контейнеров на
этой, с позволения сказать,
мусоросборной площадке
недостаточно. Их всего
пять, а требуется не менее
восьми. Площадка совер�
шенно не оборудована, во

время дождя к контейне�
рам подойти невозможно.
Люди вынуждены, как
баскетболисты, бросать
пакеты с мусором, стараясь
попасть в контейнер, как в
корзину. Достичь этого
удается немногим. А
поскольку опорожнить
ведро с мусором и вовсе не
удается � последний высы�
пается прямо в лужу под
контейнером.

Но главная беда в нере�
гулярном вывозе мусора.
Отсюда и завалы вокруг
контейнеров. Нужна
элементарная технологиче�
ская последовательность
вывоза мусора: сначала
мусоровоз опорожняет кон�
тейнеры, а затем рабочие
дочищают площадку. Мы
же наблюдаем совершенно
обратную картину.

И вот ведь что интерес�
но: полтора�два года назад
проблема мусора начала
решаться. Медленно, но
процесс сдвинулся с мер�

твой точки. Способствова�
ли этому три обстоятель�
ства:  смена городского
руководства, передача
организации вывоза мусора
райкоммунхозу, и, нако�
нец, регулярный вывоз
мусора. Это еще не было
победой, но в городе стало
легче дышать. Казалось,
еще немного, и мы сможем
соперничать по чистоте в
городе с нашим соседом,
Вишневым. Но, увы, энту�
зиазм иссяк, и мы снова
вернулись к вечной пробле�
ме Боярки � мусору. Мы
сегодня часто и с большим
пафосом заявляем: превра�
тим Боярку в культурно�оз�
доровительный центр. 

Так давайте приложим
усилия, и доведем дело до
победного конца! Мы это
можем, и мы это сделаем!

От имени Боярской город�
ской организации "Укра�

їнський соціалістичний рух"
Кострицкий Э.В.

Благоустрій

НА ЗЛОБУ ДНЯ 
(подається мовою оригіналу)
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Профорієнтація

Сьогодні у сфері освіти
найгостріше постала пробле�
ма профорієнтації молоді.
Закінчуючи школу, багато
молодих людей не знають,
чим би вони хотіли займати�
ся надалі: як побудувати своє
майбутнє, продовжити осві�
ту? Чи можливо почати тру�
дову діяльність? Ще більш
ускладнює ситуацію величез�
на кількість існуючих спе�
ціальностей та професій. Як
не розгубитися в подібному
різноманітті і зробити пра�
вильний вибір?  

Виходом в цій ситуації
може стати безпосереднє
знайомство з роботою під�
приємства. Провідні міжна�
родні компанії, які піклують�
ся про молоде покоління,
традиційно організовують

подібні зустрічі з профорієн�
тації, в рамках яких молодь
знайомиться з роботою ком�
панії, виробничим процесом
та традиціями, які існують
на підприємстві, та її цінно�
стями. 

Ось вже протягом двох
років компанія "Вентиляцій�
ні системи" допомагає з про�
фесійним вибором дітям
боярських шкіл. Представ�
ники "ВЕНТС" детально роз�
повідають про виробничі
процеси підприємства, перс�
пективи та можливості само�
реалізації в дружній сім'ї 

"ВЕНТС". Приємно відзна�
чити щирий інтерес юних
боярчан до питань, пов'яза�
них з організацію систем
вентиляції та промислового
обладнання.  

Цього року "ВЕНТС"
дещо змінив концепцію
роботи з профорієнтації:
якщо раніше представники
заводу виїжджали до шкіл,
то цього року "ВЕНТС" сам
розкрив свої двері для бояр�
ських школярів. В рамках
цієї програми "ВЕНТС" вже
відвідали близько 485 учнів,
а впродовж найближчих
двох тижнів ця цифра збіль�
шиться до 700.

Приємно відзначити, що
сьогодні нові співробітники
компанії, відповідаючи на
запитання, звідки вони діз�
нались про підприємство,
кажуть, що про завод їм роз�
повіли діти, які були в гостях
у "ВЕНТС".

Сьогодні наш співрозмов$
ник $ директорка Боярського
ЗНЗ №5 Кривенко Валенти$
на Володимирівна. 

� Валентино Володими�
рівно, яку пораду ви можете
дати в контексті професійної
орієнтації молодих людей?  

� Щоб допомогти зробити
свідомий вибір, важливо нада�
ти всю необхідну інформацію.
Часто молода людина робить
хибні висновки про переваги
тієї чи іншої професії, виходя�
чи із свого суб'єктивного уяв�
лення, та, незабаром, розча�
ровується у зробленому вибо�

рі. Для виключення подібних
ситуацій необхідно, починаю�
чи ще з молодших класів, про�
водити просвітницьку роботу,
психологічні тестування, ана�
лізувати поведінку людини,
щоб потім, виходячи з усіх цих
даних, виокремити психоло�
гічний портрет особистості в
контексті її подальшої профе�
сійної діяльності. 

� Як у Вашій школі вирі�
шується проблема  профорі�
єнтації учнів?

� У першу чергу, починаю�
чи з молодших класів, кожен
учень нашої школи проходить
певну кількість психологічних
тестувань, за результатами
яких можна робити висновки,
до якої сфери діяльності біль�
ше чи менше схильна дитина.
Таким чином, чим ближче  до
випускних класів �  ми вже
приблизно уявляємо межі
спектру професій, які можуть
підійти цій дитині. 

� Як ви оцінюєте ефек�
тивність заводських екскур�
сій? Наскільки  корисні,
доцільні  подібні проекти?  

� Переоцінити важливість
подібних зустрічей важко.
Якщо раніше боярські учні
старших класів мали змогу
проходити виробниче стажу�
вання на підприємствах
міста, то сьогодні подібна
практика скоріше виняток,
ніж правило. Однак, завдяки
підтримці "ВЕНТС", діти
мають змогу на власні очі
побачити умови праці, дізна�
тись більше про можливі
перспективи праці в 
"ВЕНТС", поспілкуватись з
працівниками компанії тощо.
Безсумнівно, для молодого
покоління � це дуже корисні
та доцільні зустрічі. Багато
хто з наших учнів стоїть на
роздоріжжі, вирішуючи яку
професію обрати. Діти багато
чули про "ВЕНТС", і знають,
що сьогодні це провідне під�
приємство Боярки. Компанія
"Вентиляційні системи" �
велике галузеве підприєм�
ство, де кожен може  реалізу�
вати себе професійно, знай�
шовши гідне застосування

своїм талантам та знанням. 
"ВЕНТС" відкриває свої двері
як для людей робочих спе�
ціальностей, так і для високо�
кваліфікованих дипломова�
них професіоналів. Звісно,
діти цікавляться можливістю
працювати на заводі і відте�
пер мають змогу побачити
роботу на підприємстві, так
би мовити "наживу", своїми
очима, на мій погляд, це дуже
позитивно. 

Хочу зауважити, що, на
жаль, сьогодні далеко не всі
батьки можуть дати дитині
гідну освіту. Разом з тим, 90%
наших учнів хотіли б продов�
жити навчання і здобути ква�
ліфікацію високого рівня. У
цьому сенсі підтримка 
"ВЕНТС" необхідна: підпри�
ємство надає можливість
молодим спеціалістам вчи�
тись за рахунок компанії. Цей
стимул, разом з високим рів�
нем заробітної плати та надій�

ними соціальними гаранті�
ями, роблять працю у компа�
нії відмінним стартом для
кар'єри молодої людини.

�  Які відгуки учнів про
заводські екскурсії? Що
викликає найбільший інте�
рес?  

� Дітям подобається! По�
перше, у багатьох боярчан
на заводі працюють батьки,
сусіди, їм цікаво подивиться,
як відбувається виробничий
процес, дізнатись про умови
праці на підприємстві. Наші
учні з неприхованим захо�
пленням розглядають
заводські об'єкти, конвей�
єрні лінії, промислове облад�
нання. Але найбільше захо�
плення викликає експозиція
у виставковій залі, де знахо�
диться майже весь асорти�
мент продукції "ВЕНТС".

� Які відгуки  батьків
учнів  про подібні  зустрічі?

� Батьки вдячні і школі, і
"ВЕНТС" за надану можли�
вість допомогти дітям з про�
фесійним вибором. Укра�
їнський ринок праці настіль�
ки швидко розвивається, що
самі батьки виявляються ще
більш розгубленими, ніж

їхні діти.  Будь�яка допомога
з професійної орієнтації
дозволяє зробити правиль�
ний крок у бурхливому сьо�
годенні.  

� Чи плануються  у най�
ближчому майбутньому
нові спільні проекти?

Так, зваживши на резуль�
тати роботи, ми прийшли до
висновку, що  необхідно про�
довжувати співпрацю в обра�
ному напрямку. У наступно�
му році ми плануємо збільши�
ти кількість ознайомчих
екскурсій, щоб якомога біль�
ше учнів нашої школи мали
можливість познайомитись з
роботою у "ВЕНТС". 

Користуючись нагодою,
хочу подякувати директорам
компанії � Валерію Олексійо�
вичу Коломійченку та Віталію
Петровичу Луценку за надану
можливість та щиру гостин�
ність.

О. Ващенко

ТТООЧКА ЗОРЧКА ЗОРУ ЕКУ ЕКСПЕРТСПЕРТАА

ПАНАСЮК 
Світлана Семенівна,
практичний психолог

Часто батьки вирішують
за дитину, ким їй бути, в
який ВУЗ вступити та яку
професію обрати. Добре,
коли сподівання батьків
співпадають з бажаннями
дитини. А якщо ні? Як
результат, маємо ледачого
юриста, який, насправді,
мріє бути вченим чи вчите�
лем. Я раджу частіше при�
слухатися до бажань дити�
ни, придивлятись, що їй
подобається найбільше, що
легше та краще у неї вихо�
дить. Пам'ятайте � робота
повинна не тільки приноси�
ти гроші, але й задоволен�
ня, для успішної кар'єри
обов'язковою умовою є
справжнє захоплення тим,
що робиш.  

ЖЕВАГА 
Валентина Григорівна,
соціальний педагог

Останнім часом спосте�
рігається цікава тенденція:
значно збільшується кіль�
кість дітей, орієнтованих
на працю у сферах, пов'я�
заних зі спілкуванням з
людьми ("Людина�Люди�
на") та в галузях, пов'яза�
них з творчістю (Людина�
Художній образ). Разом з
тим, у цьому році маємо
найменший відсоток дітей,
які б хотіли працювати у
сферах, пов'язаних з тва�
ринництвом та сільським
господарством. Ще одна
несподівана тенденція:
збільшується кількість дів�
чат, які пов'язують своє
подальше майбутнє з інже�
нерними та технічними
спеціальностями, до яких
традиційно більш схильні
хлопці.

КИМ БУТИ?
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Безпека життя

При утопленні необхідно
якнайшвидше витягти
постраждалого з води. Ряту�
вати потопаючих доводиться
коли: потопаючий знахо�
диться на поверхні, тільки
що зник під водою або пробув
під водою декілька хвилин. В
цих випадках, перш ніж
кинутися у воду, потрібно
швидко оцінити становище і
вибрати спосіб надання допо�
моги. Іноді, якщо випадок
трапився біля берега, можна
кинути з берега предмет, за
який може вхопитися пото�
паючий: рятівне коло,
дошку, мотузку та ін. Якщо
поблизу є човен, необхідно
використати його. До пото�
паючого необхідно підплива�
ти таким чином, щоб він не
бачив рятівника та не став
чіплятися за нього. До пото�
паючої людини підпливають
ззаду, якщо це неможливо,
то потрібно піднирнути під
потопаючого, захопити лівою
(правою) рукою під коліно
його правої (лівої) ноги, а
долонею правої (лівої) руки
сильно штовхнути ліве 
(праве) коліно спереду і
повернути потопаючого до
себе спиною.

У особи, яку взяли з
поверхні води, частіше бува�
ють психічні розлади, викли�
кані страхом. Необхідно
зняти з неї мокру одежу,
витерти тіло, дати 15�20
крапель настою Валеріани чи
крапель Зеленіна, заспокоїти
та зігріти людину (укутати, і

дати гарячого
напою).

Якщо свідо�
мість відсутня

(не реагує на
звернення

та легкі

поплескування по щоках), але
збережені пульсація на сонній
артерії та дихання � необхідно
надати тілу постраждалого
горизонтальне положення з
повернутою набік головою,
дати вдихнути через ніс пари
нашатирного спирту, якими
змочений шматок ватки, та
провести вищевказані заходи.

Пульс на сонних артеріях
перевіряється на рівні щито�
видного хряща по черзі з обох
боків. Дослідження пульсу на
променевій артерії не доціль�
но, оскільки його відсутність
тут ще не свідчить про зупин�
ку кровообігу. Ознаками
зупинки дихання є відсут�
ність рухів грудної клітки,
руху повітря через ніс та рот.

В разі, якщо свідомість,
пульс на сонних артеріях,
наявні признаки зупинки
дихання відсутні, широкі
зіниці, але нема трупних
плям, необхідно якнайшвид�
ше почати відновлення
дихання та кровообігу.

По�перше, спробувати
видалити воду з дихальних
шляхів. Рідину з них можна
частково вивести, трохи під�
нявши постраждалого за
талію так, щоб верхня части�
на тулуба і голова повисла
або "перегнути" постражда�
лого через своє стегно при зіг�
нутій в коліні нозі, одночасно
натискуючи на його спину.
Ці заходи необхідно проводи�
ти у виняткових випадках
максимально швидко. Не
слід пориватися до видалення
всієї рідини або значної її
частини, тому, що це прак�
тично неможливо і потребує
багато часу.

На обстеження постражда�
лого, видалення рідини та під�
готовку до проведення штуч�
ної вентиляції легень є 4 � 5
хвилин, тому, що потім відбу�
дуться незворотні зміни в орга�
нізмі.
Діяти треба швидко за
наступними кроками:

1. Покладіть постраждало�
го на спину, на тверду
поверхню.
2. Однією рукою відкрийте
йому рота, пальцями іншої
руки, завернутими у сер�
ветку або носову хустинку,
видалити з порожнини
рота пісок, мул та інші іно�
родні тіла.
3. Рукою, підкладеною під
потилицю, максимально
розігнути хребет в шийно�
му відділі (це непотрібно
робити, якщо є підозра на
пошкодження цього відді�
лу хребта), за підборіддя
висуньте вперед нижню
щелепу. Утримуючи її в
такому положенні однією
рукою, другою стисніть
крила носа.

4. Наберіть повітря у свої
легені, щільно охопіть від�
критий рот пацієнта та зро�
біть пробне вдування пові�
тря в його легені. Одноча�
сно "краєм ока" контро�
люйте піднімання грудної
клітки, якщо воно є � про�
довжуйте. У випадку, якщо
грудна клітка не підійма�
ється, або підіймається
надчеревна ділянка, повто�
ріть все з пункту №2.
Якщо щелепи постражда�
лого щільно стиснуті або є
пошкодження щелепи,
язика, губ, проводять
штучну вентиляцію не
методом "рот�в�рот", а 
"рот�в�ніс", затискаючи
при цьому не ніс, а рот.
Кількість вдувань � 16�20
за хвилину.
5. Для зовнішнього масажу
серця розташуйтеся з боку
від хворого; основу долоні
однієї кисті руки покладіть
вздовж передньо�нижньої
поверхні грудини, основу
другої долоні � впоперек
першої, розігніть руки в
ліктьових суглобах. Робіть
ритмічні поштовхи всією
масою тулубу, зміщуючи
грудину в напрямку до
хребта з частотою 80�100
рухів за хвилину. Ознакою
правильності виконання зак�
ритого масажу серця є наяв�
ність пульсових поштовхів,
синхронно з натискуванням
на грудину, на сонних арте�
ріях.
6. У випадку, коли ряту�
вальник один, співвідно�
шення кількості вдувань до
натискувань на грудину
2:15, якщо рятувальників
двоє � 1:5.
7. Через кожні 2 хвилини
серцево�легеневу реаніма�
цію необхідно на декілька
секунд припинити для
перевірки, чи не з'явився
пульс на сонних артеріях.
8, Масаж серця та штучну
вентиляцію легень необхід�
но проводити до відновлен�
ня дихання, пульсу, зву�
ження зіниць, покращення
кольору шкіри. В тих
випадках, коли протягом
30�40 хвилин, не дивля�
чись на правильно проведе�
ну реанімацію, змін у стані
хворого немає або з'явля�
ються трупні плями, заду�
біння, реанімаційні заходи
припиняються.

Можливі небезпеки під
час купання та розваг на
воді.

Судома: причини вини�
кнення, методи упереджен�
ня та способи її позбутися.
Досвід і спостереження свід�
чать, що нещасні випадки на
воді трапляються при пору�
шенні заходів безпеки. Щоб

не було біди для себе і для
всіх, хто нас любить, давай�
те поводитись на водоймах
так, як вимагають заходи
безпеки життя: обачно і обе�
режно.

Купатися краще вранці
або ввечері, коли сонце гріє,
але немає небезпеки перегрі�
вання. Температура води
повинна бути не нижче 17�
19 °С, у більш холодній �

перебувати небезпечно.
Плавати у воді не більше

20 хвилин, причому цей час
повинен збільшуватись
поступово, починаючи з 3�5
хвилин.

Не слід доводити себе до
ознобу. При переохолоджен�
ні можуть виникнути судо�
ми, припинення дихання,
втрата свідомості. Краще
купатися декілька разів по
15�20 хвилин.

Не можна входити та пір�
нати у воду після тривалого
перебування на сонці. Пери�
феричні судини сильно роз�
ширені для тепловіддачі.
При охолодженні у воді
настає різке рефлекторне
скорочення м'язів, що веде
за собою припинення дихан�
ня. Якщо немає поблизу
обладнаного пляжу, безпеч�
не місце для купання
необхідно вибирати з посту�
повим схилом та твердим
чистим дном. У воду слід
заходити обережно.

Не влаштовуйте грубі
ігри на воді, підпливаючи під
тих, хто купається, хапати їх
за ноги, "топити", подавати
помилкові сигнали про допо�
могу та ін.

Дуже обережно плавайте
на надувних матрацах, авто�
мобільних камерах і надув�
них іграшках! Вітром або
плином їх може віднести
дуже далеко від берега, а
хвилею � захлеснути, із них
може вийти повітря і вони
втратять плавучість.

Ніколи не пірнайте в нез�
найомих місцях, спеціально
необладнаних. Навіть якщо

напередодні це місце було
безпечним для стрибків, то
за ніч могли щось вкинути у
воду або плином могло при�
нести корчі.

Не запливайте далеко,
тому що можна не розраху�
вати своїх сил.

Купання із маскою, труб�
кою і ластами потребує обе�
режності. Не плавайте з
трубкою при сильному хви�

люванні води у морі. Плава�
ти треба тільки уздовж бере�
га та обов'язково під постій�
ним наглядом, щоб вчасно
могла прийти допомога при
потребі.

Не наближайтеся до
суден, човнів і катерів, які
пропливають поблизу.

Порушення цих правил �
залишається головною при�
чиною загибелі людей на
воді. Особливо багато тоне
людей влітку під час спеки.
Друга головна причина заги�
белі на воді: спочатку самов�
певненість, а потім страх.

Коли у воді судома зво�
дить м'язи, це лякає людину.
На якусь мить розладнується
дихання, втрачається коор�
динація рухів, голосову
щілину зводить спазм. Цього
часом буває цілком достат�
ньо, аби захлинутися.

Судоми самі по собі не
можуть утопити. Треба лише
уміло їм протидіяти.

Коли звело литку (а це,
до речі, буває найчастіше),
слід захопити рукою пальці
ноги, сильно притягти їх до
себе і тримати так, незва�
жаючи на біль. Допомагає й
енергійний масаж у воді
напружених м'язів. Та, як
правило, через 3�5 хвилин
судоми минають без сторон�
нього впливу. Отже, треба
просто протриматися цей час
на плаву, не панікувати.

Анатолій Шкарбута, 
старший інспектор держав�

ного пожежного нагляду 
К�Святошинського 

РУ МНС України

Управління МНС України 

Києво(Святошинського району інформуєДОПОМОГА НА ВОДІ
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Культура

"Світла хвиля" народився
у Києво�Святошинському
районному ЦТМ "Оберіг" у
1993р. З першого дня незмін�
ним керівником студії є
справжній професіонал своєї
справи � Тетяна Іващенко. В
роботі з дітьми вона прагне
максимально реалізувати свої
знання і творчі здібності акто�
ра та режисера дитячих
вистав.

За 15 років існування сту�
дія сформувала свій власний
національно�класичний
стиль,  має свої традиції,
творчі знахідки, здобутки,
досягнення та високий про�
фесійний рівень. Різноманіт�
ний репертуар включає казки
народів світу, інсценізації,
п'єси українських, російських
та зарубіжних авторів для
дітей різного віку. В театрі�
студії із задоволенням займа�
ються хлопчики та дівчатка
від 7 до 18 років. Творча, доб�
розичлива психологічно�ком�
фортна атмосфера, що панує
в колективі, наче магніт при�
тягує усе більше дітей. Акто�
ри, граючи ролі, стають схо�
жими на своїх героїв. Так і ці
діти � поважають один одно�
го, з повагою і любов'ю ста�
вляться один до одного, бать�
ків, керівників.

Вони дуже люблять бути
разом: влаштовувати вечори,
поїздки в театри на спектаклі,
на іспити в театральний

інститут, на озвучування
рекламних роликів. Останнє
люблять більш за все! Більше
3 років вихованці озвучують
навіть фільми. Один із остан�
ніх � "Родео". Дитячі голоси
вихованців студії можна
почути у рекламах "Космо�
стар", "Веселий молочник",
"Несквік". З музичною каз�
кою  "Бременські музиканти"
знімались на Національному
телебаченні у програмі
"Вечірня колисанка". Зага�
лом за 15 років  більше 40
постановок. Серед них:

казки, дитячі п'єси.  Маємо і
більш  серйозний репертуар:
"Сестра моя, русалонька" 
Л. Разумовської, "Вечір" за
О. Дударєвим, "Пігмаліон"
Б.Шоу, "Під одним дахом" 
Л. Разумовської, "Ювілей"

А.Чехова, "Чарівна чобіт�
ниця" Ф.Ларка, "Три мушке�
тери", "Мері Попінс" П. Тре�
верс та багато інших.  

Колектив знаний як у
районі, так і в області. Вони
виступають в школах, ліцеї, а
також на Головній ялинці
нашої країни � у Палаці спор�
ту. А після виступу у м. Льво�
ві і м. Кривому Розі про них
дізналась уся Україна. Гор�
дість студії �  Н.Савенко, була
постійною ведучою усіх твор�
чих заходів району, міста і,
звичайно, рідного "Оберегу".

Декілька років поспіль пра�
цювала провідною актрисою
в Новорічних виставах в
Палаці Україна.  

За 15 років колектив виріс
не тільки кількісно, але й
творчо. Виступи студійців

вирізняються високою  про�
фесійною майстерністю,
щирістю почуттів, емоційні�
стю та правдивістю образів,
які юні актори намагаються
донести до глядача. Тільки
кропітка праця дала змогу
колективу досягти великих
успіхів  і результатів. Вихо�
ванці студії неодноразово
нагороджувалися грамотами
та дипломами різних держав�
них установ освіти і культури.
Колектив бере участь  у Між�
народних та Всеукраїнських
фестивалях театрального
мистецтва, де заслужено
отримує звання лауреата.
Судіть самі: на Всеукраїнсь�
ких фестивалях  у м. Львів
(1996 рік) та   м. Кривому
Розі (1997 р) вони стали
дипломантами. У тому ж
Кривому Розі ( 2000 р.), на
такому ж фестивалі, отрима�
ли визнання і нагороди за
кращу жіночу роль і кращу
роль другого плану. У Білій
Церкві (2003 р.) стали лауре�
атом у номінації "За кращу
жіночу роль". Таку ж відзнаку
дістали у м. Кіровограді
(2004 р.), а у 2007р. стали
дипломантами ІІІ ступеня.

У 2003 році колектив
захистив звання "Зразковий
аматорський колектив". Про
виконавчий рівень говорить
той факт, що діти, які віддали
театру�студії 5�10 років,
обрали театральне мистецтво

справою свого життя.  Відлі�
тають із студійного гнізда пта�
шенята, набирають творчих
сил, навчаючись у престиж�
них вузах. А.Бінєєва, Л.Цур�
кан, Л.Ломакіна, І.Штабла�
вая закінчили факультет сце�
нарної майстерності універ�
ситету кіно і телебачення ім.
Карпенка�Карого і стали про�
фесійними акторами. Актор�
ську майстерність, у цьому ж
вузі, продовжує шліфувати
А. Поліщук. Він освоює
школу Едуарда Марковича
Митницького на 2 курсі.  Н.
Савенко закінчила І курс
Київського державного учи�
лища культури. Надія � май�
бутній режисер. На зміну їм
приходить підростаюче поко�
ління: В. Петриченко, 
А. Штам, Н.Прокопенко та
інші. Частина з них обов'яз�
ково стане відомими актора�
ми театру, кіно і телебачення. 

"Мене виховав театр",
так, сподіваюсь, скажуть
вихованці зразкового театру�
студії "Світла хвиля", які
грали і відчували особливу
насолоду творця.

Театр затихає. Театральні
ельфи засинають тихим, спо�
кійним сном, щоб завтра вве�
чері знову підняти важке
полотно довгої, вічної завіси.

За матеріалами 
Т. Іващенко 

Наталя Ключник

Почуття щирого захоплення і радості відчув той, хто хоч раз зустрівся  з

чарівним та прекрасним світом театрального мистецтва. Особливо, коли

довелось побувати на виставі колективу театру $ студії "Світла хвиля"

Києво$Святошинського районного центру творчості молоді "Оберіг".

"ТЕАТР НАВЧАЄ ТАК, ЯК НЕ НАВЧИТИ ТОВСТІЙ КНИЗІ"
Вольтер

Харків зустрічав приємною
ранковою прохолодою: ледь�
ледь почало світати. Страшен�
на спека (під +40!) почнеться
через декілька годин... Та, нез�
важаючи на неї, до Палацу
спорту з усіх кінців міста стіка�
ються струмочки шанувальни�
ків боротьби дзюдо. Адже
місто приймало Кубок України
з цього виду спорту. То ж не
дивно, що найсильніші дзюдо�
їсти з 24 регіонів України та
Криму з нетерпінням чекали

виходу на татамі, щоб здобути
цю надзвичайно престижну
нагороду. 

До збірної команди Київ�
щини увійшли 5 представни�
ків з Василькова, 1 � з Білої
Церкви та дві боярчанки:
Світлана Ярьомка й Іванна
Березовська. Остання хвилю�
валася найбільше, так як Світ�
лана прибула до Харкова хво�
рою, і тому саме на Іванну
покладалися великі надії.

Та ось покінчено з усіма
формальностями, і мер Хар�
кова пан Добкін відкриває
змагання... Спортивний
парад... Оголошено пари...
Кубок стартував!

Світлана � на татамі. Й
одразу забула і про спеку, і про
власне нездужання. Коли піз�
ніше її запитають, як вона
змогла перебороти все це, дів�
чина відповіла просто: "Вий�
шовши на татамі, я просто не
могла, не мала права розкиса�
ти. Адже наша надзвичайно
дружна команда дивилася на

мене як на лідера. Все інше
було несуттєвим". І це дійсно
так. Лише один штрих: відбо�
ровшись, колеги Світлани по
команді піднімалися на трибу�
ни і шалено "боліли" за свою
"королеву"! То хіба ж могла
вона не виправдати їхніх спо�
дівань і цієї їхньої віри в неї?

І вона не дала своїм супер�
ницям жодного шансу! Чоти�
ри рази виходила Світлана
Ярьомка на татамі і чотири
рази залишала його перемож�
ницею! Незважаючи на те, що
вага кожної її суперниці була
більша за її власну на 30 � 40
кг, та й більш досвідченими
вони були. Позаду � шалений
"танок" на татамі, щедро про�
солене потом змокле до нитки
кімоно, страшенна напруга
кожного м'яза і... солодкий
смак перемоги над донеччан�
кою, двома представницями
Запоріжжя та дзюдоїсткою з
Ровенської області. Попереду �
оголошення результату, яким і
Світлана, і всі команда Київ�

щини, і навіть тренер � Віктор
Мужчина � залишилися більш
ніж задоволені. Ще б пак:
Світлана Ярьомка � перемо�
жець Кубку України з бороть�
би дзюдо серед жінок! Ось
вона � найвища сходинка чем�
піонського Олімпу та сяйливі
відблиски чемпіонського золо�
та на усміхненому обличчі! 

Час повертатися додому...
Звичайно ж � з перемогою!
Тим більше, що й Іванна,
посівши VІІ місце, цілком
виправдала надії щодо себе як
нової зірки татамі, яка впевне�
но сходить на Боярському
спортивному небосхилі. 

Коли я запитав Віктора
Васильовича � тренера Світла�
ни та Іванни, що відчуває осо�
бисто він, то у відповідь отри�
мав лише загадкову посмішку
та коротку багатозначну
фразу: "Відчуваю, що зараз
пішла гарна хвиля. І тому пот�
рібно лише втриматися на її
гребені." А далі � пояснення
своїх слів. Виявляється, що

одразу по приїзду дівчата роз�
почнуть підготовку до участі в
Чемпіонаті Європи серед
молоді (в Польщі) та Чемпіо�
наті Світу � в Тайвані. Звичай�
но, доведеться пройти відбір�
кові тури, один з яких � у Вен�
грії. Та вже зараз відомо, що
Ярьомка � учасник беззапе�
речний, а Березовська � її
дублер. 

...В неділю, о пів на шосту,
поїзд зупинився на Київському
вокзалі. І була над головою
бездонна блакить чистого
неба, і урочисто бриніло пові�
тря церковними дзвонами. Бо
� Трійця. І всміхалися дівчата
цьому чистому ранку і святому
святові, і спадала втома, і
надіями сповнювалася душа.
Тож нехай і надалі Святе Бла�
гословіння пребуде з вами,
оберігаючи й додаючи сил
долати перешкоди і впевнено
йти своїм шляхом. З перемо�
гою вас! І хай вам завжди
щастить!

Радислав Кокодзей

З 11 по 15 червня в Харкові відбулися другі за рейтингом пре$

стижності змагання з боротьби дзюдо серед чоловіків та жінок.

По закінченні яких найголовніша нагорода отримала Боярську

прописку.

БОЯРСЬКА "ПРОПИСКА" КУБКУ УКРАЇНИ
Спорт



Україно моя!

Україно моя!

Жовті хвилі ланів,

І Полісся гаї неозорі,

І соснові ліси

Із пахучих дерев,

І прозорі

Південні простори.

***

Коли бачу я гори,

Згадаю усе,

Все життя

Від початку донині,

І донецькі степи,

Де трава є суха,

Але люди � 

Привітні, гостинні.

Я на березі моря

Стою босоніж,

Хвилі б'ють

Мені ноги ласкаво,

Я люблю тебе,

Край мій,

Моє тут життя, 

Україно!

Прадавняя мамо!

Побажайте добра

Побажайте добра усім

людям,

Що робили і роблять

добро,

А також, я  прошу вас

уклінно,

Навіть тим, які вам

неприємні,

Що робили і роблять

вам зло.

Побажати добра

тільки значить,

Щоби добрими стали

вони.

***

І цим вчинком ви

зробите внесок

В світ гармонії і

чистоти.

Зла, неправди так в

світі багато

А якщо ви бажаєте зла,

Механічно ви

збільшите кількість

Лиховісних,

нестримних, жорстоких

Згустків ненависті і зла.

***

Побажайте добра усім

людям,

Всім, що є і на світі

живуть.

І також всім, які у

майбутньому

Будуть жити, і потім

прийдуть

Єднаймось!

Не може людина

Життя все прожити,

Нікого не знати,

Ніщо не просити.

***

Так іноді треба

Пораду почути,

Два дурні розумні, 

Коли вони дружні.

***

Злі думки обсядуть,

Гризуть, поїдають,

Без друзів і рідних

Здоров'я немає.

***

Народ не купити,

Дружімось,

єднаймось,

Ми будемо сильні,

І не сумнівайтесь!

Земля

Хоч чорна земля,

Та вона є свята,

Вона нас годує,

Вона нас спаса.

Розроблена потом

Минулих століть,

Трудом наших

Праотців і прадідів.

Там ліс корчували, 

Орали пашню,

Садили пшеницю,

Збирали зерно.

Красуються ниви,

На радість ростуть,

І людям зерно

Золотисте дають.

Боярка Боярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм 11

Поезія

ОЛЕНА БОЙКО

В Боярці живе з 1961 року.

Чоловік помер у 2002 р.

Має двох синів. Обидва $

математики, працюють

програмістами. Пенсіо$

нерка. Любить доглядати

за городиною, розв'язува$

ти сканворди, писати

вірші. Працювала робіт$

ницею Ірпінської меблевої

фабрики. Після переїзду в

Боярку працювала бухгал$

тером ощадної каси №

3715 у м. Києві. Після

закінчення інституту $

економістом в Державно$

му статистичному упра$

влінні. Закохана в поезію.

Поради психолога

Більшості з нас доводить�
ся працювати. Якою мірою
робота впливає на наше осо�
бисте життя? Як позначаєть�
ся на сімейних стосунках?
Яким чином впливає на
психологічний клімат у сім'ї? 

Оптимальний варіант �
це якщо людина у змозі пере�
ключатися з робочого режи�
му на домашній і навпаки.
Тобто, приходячи на роботу,
забувати про сімейні нега�
разди, а повернувшись додо�
му,  � залишати за порогом
робочі проблеми. Це цілком
можливо, якщо сімейне
життя налагоджене, а робота
не занадто  напружена. На
жаль, більшість із нас схиль�
ні перебільшувати або
домашні, або робочі пробле�
ми, і тоді виходить, що  дім �
це продовження роботи або
навпаки. 

Для жінок досить типово
й на роботі жити сімейними
проблемами. Цьому нерідко
сприяє мікроклімат пере�
важно жіночого колективу,
в якому заведено ділитися
своїми радощами та прикро�
щами.  

Проте докладне колектив�
не обговорення складних
моментів сімейного життя
кожної з жінок може пере�
творитися на справжню гру,
в якій "виграє" та, в якої на
цей момент прикрощі най�
серйозніші.  Погано, якщо

при цьому відбувається вза�
ємне "накручування", після
якого жінка приходить додо�
му "заведена" і готова "поста�
вити на місце" чоловіка,
дітей, маму, свекруху…
Якщо постійно "варитися"  в
сімейних проблемах, пере�
живати і вирішувати їх не
стане легше. Навпаки � наба�
гато корисніше психологічно
відпочити від сімейних нега�
раздів  і подивитися на них,
повернувшись додому, "сві�
жим поглядом"  �  може, все
не так страшно?  І не треба
забувати, що від невміння
"відключитися" від сімейних
проблем робота неминуче
страждатиме.  Складно про�
фесійно вдосконалюватися,
не вміючи викидати з голови
домашні справи. 

Чоловіки, навпаки,  біль�
ше схильні до того, щоб і
вдома продовжувати жити
роботою. Їм важче переклю�
чатися на домашнє життя,
оскільки чоловіча психіка
менш пластична.  Тож не
варто ледь чоловік пересту�
пить поріг домівки, навалю�
вати на нього домашні непри�
ємності.  Найбільш слабкі
можуть почати тікати від
проблем до газети, телевізо�
ра, комп'ютера, машини;
поринати у тривале мовчан�
ня; вигадувати собі "вироб�
ничу необхідність", щоб зат�
римуватись на роботі…  Не

кажучи вже про таких, котрі
набувають звички "розсла�
блятися" з друзями, випи�
ваючи чарку�другу. Тому
краще чоловіка спочатку
нагодувати й розпитати про
роботу, а лише тоді  зачіпати
домашні проблеми. А вирі�
шення багатьох серйозних
питань іноді взагалі краще
полишити до вихідних. 

Нерідко на сім'ю помил�
ково переносять темп і стиль
роботи. Ті, хто звик шаленіти
на роботі,  замість того, щоб
вдома "знизити оберти",
можуть у тому ж самому
ритмі включатися у хатню
роботу. Жінка в такому разі
відразу мчить на кухню, забу�
ваючи, що на першому місці
має бути спокійне спілкування
з чоловіком і дітьми, а не їхнє
обслуговування (непогано,
до речі, і їх залучати до хат�
ньої роботи).  А ось чоловік,
який звик на своєму робочо�
му місці оперативно "вирішу�
вати проблеми" і керувати,
може й по поверненні додому
продовжувати в тій самій
манері: швиденько покарати
дітей, котрі посварилися;
зателефонувати вчительці,
яка, за словами дитини, була
несправедливою; нагримати
на матір за те, що вона "не
так" розмовляла з його дру�
жиною. Хоча конструктивні�
ше було б обговорити з дітьми
предмет сварки; розібратися,

чи не перекладає дитина на
вчительку відповідальність за
невивчений урок; в рівній
мірі приділити увагу дружині
та матері, вислухавши
кожну.  І в результаті з'ясу�
ється, що нікуди не потрібно
дзвонити, бігти і щось термі�
ново робити: насамперед
увага до домашніх, а лише
тоді дії. Звичайно, така пове�
дінка потребує більшої витра�
ти душевних сил. Але сім'я �
це не те місце, де їх слід еко�
номити. 

Отже, ми бачимо, що не
можна провести чітку межу
між поняттями "дім" і "робо�
та". Якщо існують проблеми
у взаєминах із оточуючими 
(не важливо � на місці служ�
би чи вдома), потрібно вклю�
чати самоаналіз і самокон�
троль, радитися з психоло�
гом. Ми ж можемо дати лише
кілька загальних порад. 

• Подумайте, як впли�
ває ваша робота на психоло�
гічний клімат у сім'ї. Проана�
лізуйте, чи продовжуєте ви
на роботі жити сімейними
проблемами і навпаки. Спро�
буйте провести чіткішу межу
між цими двома важливими
складовими вашого життя. 

• Використовуйте час,
який витрачаєте на дорогу,
для психологічного розванта�
ження: у машині слухайте
заспокійливу музику, у
транспорті читайте, дорогою

мрійте.  Приблизно на півдо�
розі починайте думати про
домівку чи роботу, залежно
від того, куди прямуєте.
Якщо у вас напружена робо�
та, повільно пройдіться,
перш аніж повернутися додо�
му. При цьому глибоко поди�
хайте, роззирніться навколо,
зверніть увагу на те, що від�
бувається в природі. Десять
хвилин маленької розрядки
можуть зробити сімейний
вечір спокійним і приємним,
а звичка виконувати всі ці
простенькі прийоми допомо�
жуть уникнути багатьох про�
блем і значно покращать здо�
ров'я.  

• Якщо ж ви працюєте
з людьми, то усвідомте просту
істину: якщо ви будете добре
ставитися до них, то принесе�
те користь собі та своїй роди�
ні  не менше, ніж оточуючим.
Сторонні,  яких ви скривдили
словом або поведінкою,
якось це переживуть. Але
неминуче перенісши  нега�
тивний стиль спілкування з
оточуючими на власну сім'ю,
ви будете несправедливі й
жорстокі до найрідніших вам
людей. І якщо ваша поведін�
ка зруйнує сім'ю, ви ж пер�
ший і постраждаєте.  Якщо
ви будете людяним на роботі,
це благотворно позначиться
на ваших сімейних стосун�
ках.

Марія Кириленко

ЛЮДИНА НА РОБОТІ ТА ВДОМА
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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 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

МЕБЛІ

� ДЛЯ ШКОЛИ;

� ДЛЯ ДИТЯЧОГО САДОЧКУ;

� ДЛЯ ДОМУ

Наша адреса: м. Боярка, 

вул. Білогородська, 134 

Контактний телефон: 

8�298�6�09�65

ШАНОВНІ ВЕТЕРАНИ! 

ДОБЛЕСНІ ЗАХИСНИКИ УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛІ!

Вітаю Вас з Вашим радісним і водночас сумним

професійним святом � Днем ветеранів.

Життя швидкоплинне, і з кожним роком Ваша

війна все далі йде в історію. І з кожним роком ми, на

жаль, втрачаємо наших дорогих ветеранів � живих свідків тих

подій, хто воював, йшов на смерть за свою країну, за рідний край.

З повагою, голова районного 

товариства у справах захисту прав споживачів 

Олександр Борецький

Інформаційне агентство "Боярка�Інформ" повідомляє, що з

ІІ півріччя 2008 р. тираж газети "Боярка�Інформ" буде

обмежений. Безкоштовно газету отримуватимуть лише члени

ветеранських та інвалідних організацій, малозабезпечені, а

також пенсіонери.

Хочеш бути в центрі подій міста � 

передплати газету "Боярка�Інформ"!

Оформити передплату можна у всіх відділеннях зв'язку.

Передплатний індекс � 98573

Доблесні захисники!

Великий подвиг захисни�

ків і визволителів нашої дер�

жави назавжди збережеться

в пам'яті українського наро�

ду. Кожен з нас береже в душі

щиру гордість за батьків і

дідів, які захищали країну,

глибоку вдячність тим, хто

вистояв і переміг у війні. 

Соціалістична партія України,

Києво�Святошинська організація 

Дорогі ветерани!

1418 днів і ночей тривала Велика Вітчизняна війна.

Десятки мільйонів життів радянських людей було

покладено на алтар Перемоги над ненависним ворогом.

Саме нашому народу завдячує увесь світ за мужність

і героїзм, виявлені у смертельному двобої з фашизмом. 

Ніхто не має права забути, що трагедія 41�го поклала початок

переможному Травню 45�го.

Слава героям, вічна і світла пам'ять!

Депутат Боярської міської ради, 

голова фракції “Наша Україна” Ніна Харчук

Шановні боярчани�ветерани!

22 червня 1941 року трагічною сторінкою увійшло у

життя мільйонів українців. У цей день розпочалася най�

жахливіша війна в історії нашого народу � Велика Вітчиз�

няна, яка забрала життя кожного п'ятого співвітчизника.

Тож низький уклін захисникам рідної землі у День скорботи і вшану�

вання пам'яті жертв війни в Україні.

Депутат Боярської міської ради О. В. Боднюк

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

Графік випускних вечорів 
загальноосвітніх шкіл міста Боярка

№

з/п
№ школи Дата і місце випуску Час Заклад Час

1. ЗОШ  № 1 27 червня, біля школи 18�00
“Дукат”, столова

с/г технікуму
20�00

2. ЗОШ № 2 25 червня, біля школи 19�00 “Дукат” 21�00

3. ЗОШ № 3 24 червня, біля школи 19�00
“1�А”, “Промінь”,

“Азалія”, “Манго”
21�00

4. ЗОШ № 4 26 червня, біля школи 19�00 “Дукат” 21�00

5. ЗОШ № 5 25 червня, біля школи 19�00 “Наталі”, “Гюмрі” 21�00

6. Гімназія 25 червня, біля школи 18�00
На теплоході, 

”Папірус”

7. “Леді” 21 червня 17�00

22 червня 1941 року фашистська Німеччина, без ого�

лошення війни, віроломно напала на Радянський Союз.

Нашестя коричневої чуми принесло на нашу землю страш�

не невимовне горе, незліченні людські жертви і неймовірні

руйнування.

Маємо гідно вшановувати світлу пам'ять наших земляків, віддава�

ти належне нашим дідам, батькам, сестрам, братам.

Їх імена, їх страждання і подвиг мають вічно бути у серцях нащадків.

Депутати фракції "Блок Юлії Тимошенко"    

Боярської міської ради та члени бюро Боярської  первинної

партійної організації "ВО "Батьківщина"

Віддаймо шану

всім українським

борцям, які в час

воєнного лихоліття визволяли

рідну землю від фашистських

загарбників. Схилімо голову перед

мільйонами невинних жертв, яких

забрала війна.

Голова ГО “Міська громада

“Боярчани” Ю.І. Єдаков

ДОРОГІ
ЗЕМЛЯКИ!

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
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