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ВВВВІІІІ ТТТТААААЄЄЄЄММММОООО    ЗЗЗЗ    

ДДДДННННЕЕЕЕММММ    ННННААААРРРРООООДДДДЖЖЖЖЕЕЕЕННННННННЯЯЯЯ!!!!

Боярська міська рада та вико�

навчий комітет щиро вітають

депутата Корзун Людмилу

Львівну та ветерана хору “Надія”

Мінчук Любов Ничипорівну з

Днем народження.

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     ЗЗЗЗЕЕЕЕММММЛЛЛЛЯЯЯЯККККИИИИ!!!!

Від усієї душі вітаю вас з Днем

Конституції України. У 1996 році

українські громадяни отримали

Основний закон, який гарантував

їм права та свободи, наблизив

Україну до країн з розвинутою

демократією та остаточно закріпив

незалежність нової європейської

держави.Тож давайте разом фор�

мувати вільне, справедливе, солі�

дарне суспільство, потужну та за�

можну державу, що побудована на

основах європейської демократії.

З Днем Конституції!

ММММ ОООО ЛЛЛЛОООО ДДДД ІІІІ     ББББ ОООО ЯЯЯЯ РРРР ЧЧЧЧ АААА НННН ИИИИ !!!!

Вітаю вас з Днем Молоді!

Незабуваймо, що бути молодим

означає ще й бути незалежним,

бути неупередженим, бути без�

страшним, вірити в свої сили і

знати, що немає нічого недосяжно�

го.  Від рівня вашої освіченості,

фахової компетенції залежить

майбутнє нашого міста, його еко�

номічна стабільність. Тож у цей

святковий день щиро бажаю всім

молодим міцного здоров'я, успіхів

у навчанні та роботі, творчого нат�

хнення, родинного тепла, творчої

енергії, незалежних думок та сил,

щоб втілити в життя все, до чого

прагне ваш розум та душа.

Міський голова    Т.  Добрівський

У
місті Боярка офіційно
проживає близько 36
тис. осіб, неофіційно �
до 50 тис. осіб. 9 тис. �

діти дошкільного і шкільного віку,
12 тис. � пенсіонери, 15 тис. � зай�
няте населення, половина якого
працює у Києві.

Довгий час місто переживало
інформаційний голод. Із прийнят�
тям міської програми "Розвитку
засобів масової інформації КП
"Інформаційне агентство "Боярка�
Інформ" ситуація дещо змінилась.
Крім газети у Боярці з'явились
радіо і Інтернет�портал. 

Газета "Боярка�Інформ". У
2006�2007 р.р. міська газета "Бояр�
ка�Інформ" виходила в основному у
8 шпальтах загальним тиражем 1
тис. примірників. З початку 2008 р.
газета виходить у 12 шпальтах
тиражем 5 тис. примірників. На
період проведення кампанії з бла�
гоустрою (березень�квітень) її
тираж був збільшений до 8 тис.
примірників. 

Для 250 інвалідів безкоштовно
організована передплата. Для
малозахищених категорій населен�
ня та пенсіонерів газета розповсю�
джується на безоплатній основі
через поштові відділення та відді�
лення ощадбанків (здійснюють
виплату пенсій та компенсаційні
виплати).

Видавнича вартість одного
випуску газети тиражем 5 тис. при�
мірників складає 3 тис. грн. (за
місяць � 12,0 тис. грн.).

"Радіо Боярка". З травня 2008 р.
по дротовому радіомовленню
(радіоточки) почало виходити в
ефір "Боярське радіо" (з травня �

інформаційно�аналітична програма
"На Боярській хвилі", з червня �
радіо�журнал "Боярка мистецька").

Дротовим радіомовленням охо�
плено більше 3 тис. приватних
будинків (із 7 тис.). Для людей
похилого віку � це одне із основних
джерел отримання інформації.

Трансляція однієї радіопрогра�
ми коштує 450 грн. (за місяць � 3,6
тис. грн.).

Міський Інтернет�портал. У чер�
вні 2008 р. розпочав роботу Інтер�
нет�портал Боярської міської ради
(boyarka�inform.com), створений
за технічної підтримки найбільшо�
го у місті провайдера "Максимум�
Нет" (на сьогодні � 2 тис. абонен�
тів). Цільова аудиторія � молодь і
люди середнього віку.

У місті 268 багатоповерхових
будинків. Значна частина із них
підключені до мережі кабельного
телебачення компанії "Галина". Є
всі технічні можливості для органі�
зації Боярського громадського
телебачення. Залишилось віднайти
фінансові можливості для техніч�
ного забезпечення студії Боярсько�
го міського телебачення.

Трансляція телевізійних про�
грам через місцеве кабельне телеба�
чення, Інтернет�портал, радіомо�
влення, газета "Боярка�Інформ" �
значно удосконалять інформатив�
ність органів виконавчої влади,
забезпечать відкритість і прозорість
у їхній діяльності.

Але "велике починається з мало�
го". Зверніть увагу, щомісяця лише
на тиражування газети і трансля�
цію радіо із бюджету міста витра�
чається 15,6 тис. грн. (в рік � 187,2
тис. грн.). Сьогодні кількість
передплатників газети "БІ" стано�
вить 300 осіб. Причому, за кошти
підприємців міста для 250 інвалідів
безкоштовно організована перед�
плата. І лише 50 боярчан з власної
ініціативи на рік передплатили
газету. 50 із 50 тисяч!

Згадайте, за радянських часів
навіть у самому "забутому" селі
люди, як мінімум, передплачували
"Правду", "Труд", "Сільські вісті",
не говорячи про обласну і районну
пресу. Чому ми сьогодні не перед�
плачуємо міську газету?  І це при
тому, що на газету "Боярка�Ін�
форм" Київською обласною дирек�
цією "Укрпошта" встановлена міні�
мальна передплатна вартість на
місяць � 2 грн. 34 коп.

В таких умовах інформаційне

агентство змушене з другого півріч�
чя 2008 р. обмежити тираж газети.
Безкоштовно газету отримувати�
муть лише члени ветеранських та
інвалідних організацій, малозабез�
печені, а також пенсіонери.

Шановні працюючі боярчани!
Вас 15 тисяч. Займіть громадянсь�
ку позицію � передплатіть газету
"Боярка�Інформ"! 2 грн. 34 коп. в
місяць це не така вже й велика
сума.

Шановні підприємці, керівники
установ і організацій міста, керів�
ники громадських та релігійних
організацій! У Боярці 12 тис. пен�
сіонерів. Принаймні, для половини
із них передплата на міську газету
не "по кишені". Для 250 інвалідів
оформлена передплата, у т.ч. для
71 інваліда війни та Збройних Сил.
А ще 130 членів міської організації
інвалідів ВВВ та ЗС чекають черги
на передплату. А ще в Боярці є
Спілка ветеранів війни і праці…
Для таких людей міська газета � це
чи не єдиний зв'язок із життям в
Боярці. Допоможіть їм передпла�
тити газету "Боярка�Інформ".

Шановні народні обранці! 23
квітня 2008 р. на черговій XXVIII
сесії Боярської міської ради V скли�
кання депутат О.В. Кликов попро�
сив підняти руку тих депутатів, хто
передплачує нашу газету. Таких
виявилось 4 із 44�х! Дорогі депута�
ти! Візьміть приклад із фракції
"Наша Україна" (кер. фракції �
Н.Ф. Харчук), яка виділила 700
грн. на передплату газети "БІ" для
60 ветеранів. Проведіть роз'ясню�
вальну роботу серед своїх виборців
щодо передплати.

Декілька років тому до мене
звернулись з проханням "по зна�
йомству дістати" примірник
Бюджету міста. Сьогодні "Боярка�
Інформ" повністю друкує Бюджет�
2008, план соціально�економічного
розвитку, міські соціальні і еконо�
мічні програми з цифрами і факта�
ми. Це не лише збільшує поінфор�
мованість боярчан, спростовує
плітки, а й робить діяльність орга�
нів виконавчої влади більш відкри�
тою і прозорою.

Якщо ти патріот Боярки,
якщо хочеш бути в центрі подій

міста " передплати газету "Бояр"
ка"Інформ" до кінця 2008 року!

Директор КП "Інформаційне 
агентство "Боярка�Інформ"  

І.І. Цушко

ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ!
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Міські програми

І. Загальні положення
Програму розроблено від�

повідно до вимог Законів
України "Про місцеве само�
врядування в Україні", "Про
житловий фонд соціального
призначення", "Про держав�
не прогнозування та розро�
блення програм економічно�
го і соціального розвитку
України", "Про комплексну
реконструкцію кварталів
(мікрорайонів) застарілого
житлового фонду" та урядо�
вої Стратегії регіонального
розвитку України.  

Цими законодавчими
документами визначаються
основні інституційно�правові
засади функціонування та
розвитку житлово�комуналь�
ної  системи України, органі�
зація та здійснення житлово�
комунальної стратегії в
межах адміністративної
території, головні напрями
реалізації соціальної політи�
ки держави та забезпечення
конституційного права
соціально незахищених
верств населення України на
отримання житла. 

Програма реконструкції
застарілого житлового фонду
м. Боярка на 2008�2015 роки
направлена на забезпечення
соціально�економічного
розвитку міста та також
може бути використана для
практичної реалізації зазна�
чених законодавчих докумен�
тів як на території України,
так і в  місті Боярка.

II. Мета,  основні завдання
та принципи Програми
2.1. Метою Програми є

сприяння у вирішенні житло�
во�комунальних проблем
міста Боярка шляхом рекон�
струкції існуючого житлового
фонду та реалізації комплек�
су соціально�економічних
заходів через використання
коштів державного і міського
бюджету та широке залучен�
ня інвестицій. Додаток 1.

2.2. Основне завдання
Програми � реалізувати на
міському рівні концепцію
соціальної політики держави
щодо забезпечення широких
верств населення якісним і
доступним за ціною житлом,
поліпшення умов проживан�
ня громадян країни та посту�
пове наближення житлово�
комунального комплексу
України до міжнародних
норм і стандартів.

Основні завдання викону�
ються з урахуванням ком�
плексного підходу до розв'я�
зання існуючих проблем
через поєднання соціальних,
економічних, та організацій�

них підходів, що передбача�
ють два напрямки:

1. Знесення житла
типових серій, що визнані
недоцільними до рекон�
струкції, з будівництвом
нового сучасного житла з
повною інфраструктурою:
� на територіях підвищеної

інвестиційної привабли�
вості;

� уздовж магістралей та
вулиць загальноміського
значення для формування
сучасної забудови;

� на територіях, що потре�
бують значних капітало�
вкладень щодо інженер�
ного захисту територій з
реконструкцією інженер�
ної інфраструктури;

� будинків панельно�карка�
сного типу, строк експлуа�
тації яких закінчився.
2. Реконструкція жит�

лового фонду, а саме:
• капітальний ремонт жит�

лового фонду термін
експлуатації якого пере�
вищує 20�40 років;

• перепланування та роз�
ширення житлової площі
на базі старих багатопо�
верхових будинків;

• капітальний ремонт та
оновлення каналізацій�
них, водо�, тепло� та енер�
гомереж;

• впровадження економно�
го режиму теплопостачан�
ня при дотриманні сантех�
нічних норм і вимог;

• оновлення та забезпечен�
ня функціонування ліфто�

вого господарства;
• покращення зовнішнього

вигляду багатоповерхових
будівель;

• благоустрій місцевих про�
їздів, площ загального
користування та приле�
глих територій.
Реалізація такої програ�

ми надасть можливість:
• проведення реконструкції

старого та створення на
його основі нового житло�
вого фонду за ціною,
доступною для широких
верств населення, в тому
числі молоді, при міні�

мальних фінансових вкла�
деннях;

• забезпечення максималь�
ного рівня збереження
тепла у жилих приміщен�
нях та під'їздах багато�
квартирних будівель;

• створення гарантованих
нових робочих місць для
працівників будівельних
спеціальностей через
залучення їх до  виконан�
ня даної програми;

• активізацію роботи гро�
мадськості для забезпе�
чення порядку та збере�
ження суспільного майна;

• реорганізацію житлово�ко�
мунального господарства
та служби, що забезпечує
його функціонування; 

• створення громадських
організацій для забезпе�
чення функціонування
житлово�комунального
господарства (товариства
співвласників). 
2.3. Основні принципи

реалізації Програми перед�
бачають наступне:
• пріоритетним напрямом

реалізації даної програми
має визнаватися забезпе�
чення концепції соціаль�
ної політики і житлово�ко�
мунальної реформи в місті
Боярка; 

• реконструкція житлово�
комунального комплексу
міста і регіону має орієн�
туватись на досягнення
експлуатаційних норм і
вимог до європейського
рівня; 

• система організації і упра�
вління житлово�кому�
нального господарства
повинна бути переорієнто�
вана з урахуванням широ�
кого залучення громадсь�
ких організацій і спілок
співвласників;

• захист інтересів мешкан�
ців та тих, хто здійснює
реалізацію Програми у
питаннях, що потребують
регіональної і державної
підтримки (довгострокове
кредитування, пільгове
оподаткування інвесторів,
правове забезпечення

тощо);
• поповнення місцевого і

Державного бюджету
через залучення при�
ватного інвестицій�
ного капіталу,
продаж новоство�
реного житлового
фонду, сплату
податків  буді�
вельними орга�
нізаціями. 

III. Основні
напрямки вико�
нання Програми

визначаються метою та
передбачають наступне:
• визначення кварталів та

житлових районів для
подальшої реконструкції
на підставі містобудівної
документації, у тому числі
відповідно до генерально�
го плану розвитку міста
Боярка; 

• розробка проектів забудови
з нормативною щільністю
та забезпеченням об'єкта�
ми громадського призна�
чення (школи, дитячі
заклади, магазини, пункти
обслуговування, гаражі�
автостоянки);

• підготовка проектно�кош�
торисної документації
кожного окремого житло�
вого будинку та інженер�
них мереж;

• консолідація зусиль дер�
жавних, громадських,
приватних організацій і
підприємств шляхом ство�
рення при міській раді
Координаційного центру з
питань реконструкції
житлово�комунального
комплексу міста Боярка,
який визначатиме черго�
вість виконання робіт на
об'єктах, акумулюватиме
та розподілятиме кошти
за об'єктами, виконува�
тиме нагляд за якісним
виконанням технічної
частини проекту та цільо�
вим використанням кош�
тів; 

• пошук та залучення при�
ватних інвесторів для
реалізації програми;

• проведення агітаційно�
роз'яснювальної роботи
серед населення щодо
необхідності і економіч�
ної вигідності рекон�
струкції старого житлово�
го фонду; 

• юридичне оформлення
погоджених для рекон�
струкції територій та
об'єктів та забезпечення
гарантії своєчасного вико�
нання робіт шляхом пов�
ного їх фінансування та
постійного нагляду пред�

ставників муніципальної
влади і громадськості;

• розширення житлового
фонду міста шляхом про�
ведення робіт з рекон�
струкції старого житла та
надбудови на його основі
поверхів із застосуванням
нових енергозберігаючих
технологій і матеріалів;

• сприяння та юридична
допомога у створенні спі�
лок співвласників багато�
квартирних будинків;

• організація охорони
об'єктів, що реконструю�
ються та допомога у
вирішенні питань охоро�
ни реконструйованих
будинків (за ініціативою
мешканців);

• гарантійне обслугову�
вання реконструйованих
об'єктів та сприяння у
проведенні житлово�ко�
мунальної реформи і
створенні обслуговую�
чих житлово�комуналь�
них кооперативів нового
типу. 
IV. Етапи виконання 

Програми
Програма є довгостроко�

вою і передбачає поступову
реконструкцію усього старого
житлового фонду міста Бояр�
ка  протягом восьми � десяти
років. Найбільш важливими
являються перші три роки
проекту, які пов'язані з
напрацюванням проектно�
кошторисної документації,
юридичним оформленням,
проведенням роботи серед
населення щодо необхідності
реконструкції та набуттям
організаційно�управлінсько�
го досвіду проведення робіт
такого масштабу при зміша�
ному фінансуванні та залу�
ченні громадських організа�
цій у якості співвиконавців. 

Практичну реалізацію
програми та виконання усіх
передбачених нею завдань
умовно можна поділити на
чотири етапи:

Перший етап � підго�
товчий (2008 рік):
• розробка, затвердження

ПРОГРАМА
реконструкції застарілого житлового фонду міста Боярка (витяг)

ПРОГРАМА ЗАТВЕРДЖЕНА:

XXVIII сесією Боярської міської ради V скликання 23 квітня 2008 року
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та юридичне оформлення
права інтелектуальної
власності на пропонова�
ний метод реконструкції
старого житлового фонду; 

• створення Координацій�
ного центру з питань
реконструкції житлово�
комунального комплексу
міста Боярка; 

• аналіз стану житлового
фонду міста та визначення
об'єктів, що потребують
нагальної реконструкції; 

• розробка містобудівної
документації та її затвер�
дження на підставі гро�
мадського обговорення;

• проведення роз'яснюваль�
но�агітаційної роботи
щодо необхідності рекон�
струкції старого житлово�
го фонду;

• розробка графіка вико�
нання робіт з реконструк�
ції старого житлового
фонду та комунальних
мереж;

• розробка проектно�кош�
торисної документації на

об'єкти реконструкції;
• укладання договорів, кон�

трактів та угод між сторона�
ми, задіяними у реалізації
програми з реконструкції
старого житлового фонду. 
Другий етап � апробація

та удосконалення Програ�
ми (2008�2009 роки):
• проведення робіт з рекон�

струкції житлового фонду
на 2 � 3 різних показових
об'єктах (термін реаліза�
ції проекту з реконструк�
ції одного будинку � до 12
місяців); 

• виявлення та виправлен�
ня недоліків та помилок
проектно�кошторисної
документації, удоскона�
лення Програми;

• розробка типових проек�
тів реконструкції багато�
квартирних будинків різ�
ного типу (2�, 5� , 9� ти
поверхових, цегляних,
панельних тощо);

• розробка міського плану�
графіка на виконання
масштабних робіт з рекон�

струкції старого житлово�
го фонду міста Боярка; 

• участь у роботі зі створен�
ня та надання юридичного
статусу функціонування
спілок співвласників бага�
токвартирних будинків.
Третій етап �  масштаб�

на реалізація Програми
(2009� 2015 роки): 
• виконання плану�графіка

з реконструкції старого
житлового фонду міста
Боярка; 

• здійснення постійного

нагляду за якісним вико�
нанням робіт та цільовим
витрачанням коштів; 

• організація та здійснення
охорони об'єктів рекон�
струкції.
Четвертий етап  �

заключний (2008 � 2016 роки):
• технічний супровід рекон�

струйованих об'єктів;
• гарантійне обслуговуван�

ня реконструйованих
об'єктів у випадках наяв�
ності недоліків якості
виконаних робіт;

• юридична допомога  у
переведенні реконструйо�
ваних об'єктів у власність
спілок власників багато�
квартирних будинків.
На кожному етапі повин�

но забезпечуватися сприяння
взаємодії відповідних   органів
виконавчої влади і органів
місцевого самоврядування.

На всіх етапах здійсню�
ються конкретні заходи з
урахуванням уже визначе�
них планом першочергових
заходів Програми.

Зустріч з мером

Додаток 1

Перелік кварталів ( мікрорайонів), визначених Боярською міською радою Києво�

Святошинського району Київської області з метою комплексної реконструкції кварталів

застарілого житла на виконання Урядової програми " Територія якісного життя"

№

п/п
Назва міста та мікрорайонів

Орієнтована площа

житлового фонду, що

підлягає реконструкції

м. Боярка, Києво � Святошинського  району, Київської області  

1 1 квартал; між вул. Гоголя та вул. Молодіжна 2110 кв. м

2
2 квартал; між вул. Б. Хмельницького, вул. Молодіжна, 

вул. Жуковського, вул. 50 р. Жовтня
16 905 кв. м

3
3 квартал; між вул. Пастернака, вул. Маяковського, 

вул. Б. Хмельницького, вул. Щорса
11 455 кв. м

Всього по місту 30 470 кв.м.

� Чи буде в жителів
боярських багатоповерхі�
вок гаряча вода?

� Питання дуже непросте.
Скажу одразу, що місто у
окремих мікрорайонах готове
надавати гарячу воду. Проте,
ми постійно вивчаємо доціль�
ність і потребу її надання.
Багато мешканців  багатопо�
верхівок встановили бойле�
ри. Виникає запитання: чи
будуть жителі платити за
гарячу воду, якщо ми її нада�
мо? Старі  мережі, які багато
років використовувались,
вийшли з ладу і потребують
реконструкції.  Можливо
зараз, із запровадженням
нових технологій, побудовою
нових котелень ми у деяких
мікрорайонах зможемо це
зробити. В плани роботи
включаємо, але  цього року
це питання вирішено не буде. 

� Чи виправдана, з
Вашої точки зору, ціна за
1м3 холодної води � 5.24
грн. (в 3 р. дорожче, ніж в
Києві)?

�  Так колись збудували
водогінні системи, що вода  у
Боярку подається 4�ма насо�
сними станціями із с.Забір'я,
що за рівнем розташоване
набагато нижче від міста.
Тому,  зрозуміло, це додатко�
ві витрати електроенергії.
Існуючий тариф � середній по
Київській області, і   пого�
джений  в обласній інспекції з
цін. Причиною  його підви�
щення, як і по всій Україні,  є
підвищення рівня мінімаль�
ної  заробітної плати (за
останні пів року майже у 1,5
рази), цін на паливно�ма�
стильні матеріали. До перелі�
ку додамо не менш важливу
складову � вартість електрое�

нергії. "Обленерго"  продає
водоканалу електроенергію
по 52 коп., а у листопаді про�
давала по 32 коп.   Як ви
гадаєте, "Водоканал" за
таких умов  повинен нести
збитки? Звичайно ж, ні! І ми
цього не можемо допустити.
Тому ми запланували виділи�
ти 300 тис. грн., щоб заміни�
ти енергоємні насоси і таким
чином вплинути на собівар�
тість послуги з надання води
та водовідведення.

� Чому в ЖЕКу за заяву,
що ти в них пишеш з приво�
ду незначного ремонту
квартири, треба платити
100 грн. А за роботу слюса�
рям теж платити окремо?

� ЖЕКом розроблено ряд
додаткових послуг, які нада�
ються жителям. Мешканці
приватизували квартири, а
ЖЕК їх обслуговує. Я вва�
жаю, що це неправильно.
Треба мати альтернативу:
увесь житловий фонд пови�
нен утримуватись об'єднан�
ням співвласників, мають
бути  приватні ЖЕКи, будин�
кові комітети, кооперативи
тощо. Таким чином, усі ці
проблемні питання знімуться
у кожному будинку. Треба
зрозуміти � має бути самоор�
ганізація населення. Не хтось
зробить, а сам прояви ініціа�
тиву, бо це твоє приватизова�
не житло. На сьогодні забор�
гованість жителів за квартир�

ну плату складає 1 млн. грн.
Зрозуміло, що житловий
фонд дуже зношений, і кош�
тів на його ремонт не виста�
чає. Тобто, подібні проблеми
зникнуть, якщо мешканці
створять об'єднання спів�
власників і самі будуть визна�
чати скільки і за що потрібно
платити. В квартплату не
закладено витрати на капі�
тальний ремонт, а тільки на
поточний.

� Чому Боярка стала
дуже брудним містом: не
вивозиться сміття (осо�
бливо у вихідні та святкові
дні)?

� Зараз проводяться робо�
ти з облаштування контей�
нерних майданчиків і встано�
влення урн в місцях загально�
го користування. До речі,  вста�
новлені контейнери майже
завжди пусті. Інша справа �
безлад, який створюють самі
ж люди поблизу контейнерів.
Найбільше обурює те, що
жителі  приватного сектора,
магазини і організації несуть
сміття до контейнерів. Хоч
для приватного сектора ми
організували вивіз сміття за
окремим графіком. А от у
вихідні і святкові дні машини
дійсно певний час не їздили.
Причина та ж � підвищення
цін на  паливно�мастильні
матеріали, які останнім
часом подорожчали вдвічі.  І
знову тариф на вивіз сміття

перестав відповідати  собі�
вартості. Зараз тариф збіль�
шили, і машини районного
Комунгоспу вивозять сміття.
Хочу акцентувати увагу  усіх
боярчан: питання сміття в
місті це не тільки питання
влади, але й усіх жителів.
Тільки разом ми можемо
боротися зі сміттям, облаш�
тувати місто, покосити
траву, посадити квіти. Тіль�
ки разом ми можемо місто
зробити красивим і яскра�
вим! Шановні жителі, дот�
римуйтесь правил благоу�
строю, не чекайте, коли на
вас складе протокол "Бояр�
ська варта".

� Чому продовжує зали�
шатись "вбитою" дорога до
Боярського коледжу?

� На превеликий жаль,
саме ця дорога не знаходить�
ся на балансі ні в кого. 2 роки
ми ставимо це питання до
обласної влади. Вартість
ремонту сягає близько 1,5
млн. грн. У нас таких коштів
немає. Того, що маємо, ледве
вистачає на впорядкування
центральних вулиць. Тому
сподіваємось, що обласна
адміністрація, "Облавтодор"
допоможуть з ремонтом цієї
дороги. А ми, у свою чергу,
теж віднайдемо можливість
долучитись до капітального
ремонту. Зараз робимо усе
можливе для вирішення
цього питання.

18 червня 2008 р. відбулася зустріч Боярського міського голови Тара�

са Добрівського із працівниками компанії "ВЕНТС". Мер розповів при�

сутнім про те, що було зроблено міською владою за 2,5 роки, які перс�

пективи соціально�економічного розвитку міста. Т.Г. Добрівський від�

повів на деякі запитання учасників зустрічі. А оскільки запитань до

мера було багато, а часу замало � мер пообіцяв відповісти на усі запи�

тання на шпальтах газети "Боярка�Інформ". До вашої уваги  � запи�

тання до мера, роз'яснення і відповіді Т. Добрівського.

ЗАПИТАННЯ МЕРУ м. БОЯРКА  ТТ..  ДДООББРРІІВВССЬЬККООММУУ
НА ЗУСТРІЧІ З ПРАЦІВНИКАМИ ЗЗААТТ  ""ВВЕЕННТТИИЛЛЯЯЦЦІІЙЙННІІ  ССИИССТТЕЕММИИ""
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� Дуже страшно в сутін�
ках або в темряві виходити
на вулиці. Молодь горлопа�
нить, бійки � звична річ,
салюти, крики, а влада не
реагує. Чому не видно
результатів по резонансним
злочинам, що в нас відбу�
лись за останній рік? Чому
не видно патрульно�посто�
вої служби, адже відділ
міліції свій. У наших сусідів
� м. Вишневому, система
патрулювання налагодже�
на чітко.

� З вуличного освітлення
нами прийнята спеціальна
програма. Обсяг коштів,
спрямованих на реалізацію
програми зовнішнього освіт�
лення на 2008�2010 рік,
сягає 1 млн. 700 тис.грн. Іх
заплановано витратити на
технічне переоснащення,
заміну світлоточок, будівниц�
тво, реконструкцію мереж
зовнішнього освітлення. У
під'їздах ви вже можете поба�
чити "антивандальні" ліхтарі.
Районний відділ внутрішніх
справ, що розташований на
території міста, потерпає
через відсутність кадрів,
патрульних машин. Вивчив�
ши  досвід найближчих су�
сідів, ми наслідували їхній
приклад, і створили гро�
мадське об'єднання "Боярсь�

ка варта". Після закінчення
ремонту приміщення буде
відновлено цілодобове чергу�
вання. Але  5 чоловік не
забезпечать порядок у місті.
Тому запрошую усіх бажаю�
чих долучитись до наведення
правопорядку. Будь ласка,
приходьте, працевлаштовуй�
тесь. Щоб ми  разом могли
наглядати за порядком і  кон�
тролювати питання благоу�
строю в місті. 

� Освітлюються тільки
центральні вулиці (Білого�
родська, Молодіжна). А чи
є перспектива в решти
вулиць?

� Роботи з реконструкції
здійснені на 13�ти вулицях
нашого міста. Ми хочемо
освітити усі вулиці нашого
міста. Станом на 10 червня
поточного року майже 450
тис.  грн. коштів програми
використано. Роботи з рекон�
струкції здійснені на 13�ти
вулицях нашого міста.  Щоб
відновити освітлення ще
шести вулиць і провулків, у ІІ
півріччі освоять майже  200
тис. грн.

І здійснюємо це планово,
враховуючи пропозиції депу�
татів, боярчан. Але усе
робиться у відповідності з
наявністю коштів.  

� Чому не контролюється
благоустрій приватного сек�
тора: хазяїн привозить
машину піску або щебеню,
висипає все біля подвір'я
(на тротуарі або дорозі), і
той лежить роками. А
людям ні пройти нормаль�
но, ні проїхати. Це ж тери�
торія спільного, громадсь�
кого користування!

� Дійсно, це правда, і я з
вами цілком згоден. Боярська
міська рада затвердила правила
благоустрою, які зобов'язують
прилеглу до парканів територію
утримувати в належному стані.
Систематично прибирати і пла�
тити за вивіз сміття.  Ті, у кого
перед будинком буде щебінь,
пісок, не покошена трава, сміт�
тя, тощо �  нехай чекають при�
пис адміністративної комісії на
сплату штрафу.  За останніх пів
року кількість стягнутих штра�
фів у 2 рази більша, ніж за
увесь минулий рік. І це ще не
кінець. Будемо штрафувати до
тих пір, поки місто не засяє від
чистоти! Якщо таке попере�
дження не допоможе, тоді і
щебень, і пісок, що роками
лежить на прибудинкових
територіях недобудованих
будівництв, буде  вивозитись
примусово на підсипку доріг та
заповнення дитячих пісочниць.
Така практика вже почалась.

� Після кожного дощу по
вул. 40�річчя Жовтня 
(якраз навпроти колишньо�
го заводу "Іскра") суцільне
озеро � ні пройти, ні проїха�
ти. Коли вже будуть діяти
водовідводи?

� Справа в тому, що у
цьому місці діаметр  труби
водовідведення замалий. ЇЇ
потрібно замінити, адже вона
не може забезпечити якісно і
кількісно водовідведення.
Спільно із заводом "Вентс",
підприємствами, які розташо�
вані на промисловому май�
данчику, ми мусимо її заміни�
ти. Проблема з водовідведен�
ня залишилась тільки у цьому
місці. Інші стічні труби про�
чищені за рахунок Боярської
міської ради.

Насамкінець, хочу подя�
кувати профспілковому комі�
тету заводу "Вентиляційні
системи" за небайдужість до
проблем міста. Сподіваюсь,
зустрічі міського голови з тру�
довими колективами увійдуть
в традицію. Це дасть і владі і
жителям змогу зрозуміти ту
проблематику питань, над
якими нам потрібно працю�
вати разом. Ще раз наголо�
шую: основне питання � це
благоустрій нашого міста. До
цієї роботи мають долучатись
і депутати, і кожен, житель.

На запитання членів проф�
спілкової організації ЗАТ 
"Вентс" слухала відповіді

Наталя Ключник

Благоустрій

МІСТО ГОТУЄТЬСЯ ДО СВЯТ

Мешканці  двоповерхово�
го  будинку, що по вул.
Щорса, 22, вирішили зміни�
ти своє квартирне  життя
влітку…  на дачне. Оглядаю�
чи будинок, можна сказати,
що йому не більше 2�ох�3�ох
років. "Посміхається" яскра�
во�жовтим фасадом, нові
метало�пластикові вікна,
сучасна мережа освітлення,
повністю відремонтований
житловий фонд, все побіле�
но, покрашено. Таким  він
неначе виріс переді мною, з
усіх боків уквітчаний. Квіти
повсюди.  Але найбільше,
що мене вразило, це вну�
трішня частина двору.  При�
будинкова територія   забето�
нована, доріжки викладені
тротуарною плиткою, огоро�
джений парканом, який
умовно  відділяє  частину
двору  на зону відпочинку.
Здається, що потрапляєш у

якийсь дивний, майже каз�
ковий  сад: скрізь троянди,
півники, ромашки, чорно�
бривці, їх безліч. Все дбайли�
во висаджене, доглянуте.

Двір майорить усіма  кольо�
рами веселки. І мені спало на
думку: правду кажуть, що
Рай на землі треба створити
собі самому. Є тут і спеціаль�
но зроблений куточок для
дітей. На рівнесенько

вистриженій газонній тра�
вичці стоїть невеличка гірка і
басейн для малечі. В іншому
куточку � стіл і стільчики.
Тут же бачу накриття, про
яке жителька будинку, Лідія
Леонтіївна, сказала: "Для
того, щоб можна було чаю з
сусідами попити". І увесь цей
"рай" вони самі створили для
себе. Приємно виходити зі
своєї квартири, у свій же,
такий охайний, прибраний,
гарнесенький двір � зелений
куточок. Дивишся, і сусіди
почали за ними тягнутись,
брати приклад з них, з кра�
щих. Та вони й самі завжди
раді допомогти: чи то насіння

квітів дадуть, чи то просто
порадою.  Але є у них одна
проблема. Саме тому й від�
шукала я Лідію Леонтівну.
Вже декілька місяців поспіль
вони хочуть впорядкувати
територію перед будинком:

покрасити паркан, висіяти
квіти, побілити бордюри.
Але зробити це  непросто:
перед будинком височить
величезна купа сміття і сухо�
го гілля з дерев. Вже тиж�
день Лідія Леонтіївна з меш�
канцями будинку чекає на
трактор  з ЖКГ: " Ми просто
невзмозі самі вивезти це
сміття. Тут потрібна велика
вантажна машина, а у нас її
немає. Та й  повинна  ж  місь�
ка влада  хоч чимось нам

допомогти". Так воно і є. В
будинку проживає 16 осіб.
Всі вони, як один, після
роботи або навчання,  вже 3
роки самі причепурюють
свій двір. Зрізають гілки на
старих деревах, сіють траву,
викладають плитку, і все це
вони роблять власним кош�
том і своїми силами.  Але в
цьому випадку (з гіллям біля
будинку)  вони чекають на
допомогу… 

Марина Смірнова

…"РАЙСЬКИЙ КУТОЧОК" МИ СТВОРИЛИ ДЛЯ СЕБЕ САМІ"

28 червня 2008 р. Києво�
Святошинський район свят�
куватиме День Конституції
України та День молоді у місті
Боярка (парк Перемоги).
Очікується приїзд гостей із
Київської ОДА, К�Свято�
шинської РДА, делегацій від
міських, сільських і селищ�
них рад району.

Зрозуміло, що перед тим,
як прийняти гостей, кожен
господар намагається при�
брати свою оселю, зробити її
гостинною і
охайною. Як
справжній гос�
подар, вико�
навчий комітет
міської ради
намагається
причепурити
місто, надати
йому святково�
го вигляду.

Запрацювали газонокосил�
ки у парку Перемоги, перед
будівлею міськради, облашто�
вується Велика сцена, замайо�
ріла прапорцями вулиця Біло�
городська, розквітли клумби
на Тарасівській площі та кіль�
цевій (віл. Магістральна).
Комунальні служби у перед�
святкових приготуваннях.

Такий би порядок � та
кожного дня. Ласкаво проси�
мо на свята у Боярку!

Іван Цушко
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Об'єкти зовнішньої
реклами (біг�борди, лайт�
бокси, вивіски тощо) не
лише повинні сприяти прос�
уванню товарів і послуг на
ринку, а й повинні бути
окрасою міста, а не навпа�
ки. Крім того, не слід забу�
вати, що за використання
місць для розташування
рекламоносіїв, які перебу�
вають у комунальній влас�
ності територіальної грома�
ди м. Боярка, слід платити.
Це чітко визначено Законом
України "Про рекламу",
"Типовими правилами роз�
міщення зовнішньої рекла�
ми", затвердженими Поста�
новою КМ України від
29.12.2003 р. № 2067.

З метою наведення
порядку та благоустрою
міста Боярська міська рада
на XXVIII сесії V скликання
прийняла рішення від 23
квітня 2008 р. № 28/1227
"Про впорядкування розмі�
щення зовнішніх рекламо�
носіїв на території міста".
Цим документом чітко виз�
начений порядок надання
дозволів на розміщення
рекламних носіїв, вимоги до
розміщення ОЗР та інфор�
маційних вивісок, порядок
надання розповсюджувачам
ОЗР місць, розмір плати  за
розміщення реклами тощо.

Віднині договори на
право тимчасового користу�
вання місцями для розмі�
щення ОЗР, які перебува�
ють у комунальній власності

територіальної громади м.
Боярка, укладаються між
уповноваженим на це КП
"Інформаційне агентство
"Боярка�Інформ" та розпов�
сюджувачами зовнішньої
реклами за умови отриман�
ня відповідного дозволу
міськвиконкому. Плата за
користування місцями для
розміщення ОЗР перерахо�
вується розповсюджувачем
зовнішньої реклами на
окремий поточний рахунок
КП "ІА "Боярка�Інформ".
Розмір плати визначається
вищеназваним документом.

На сьогодні КП "ІА
"Боярка�Інформ" укладені
угоди на право користуван�
ня місцями для розміщення
ОЗР майже з усіма утриму�
вачами біг�бордів, рекла�
мних щитів на стовпах.

Інформаційне агентство
"БІ" пропонує усім утриму�
вачам будь�яких рекламоно�
сіїв на території міста Бояр�
ка, у яких є дозволи на роз�
міщення, терміново укласти
відповідні угоди.

Також КП "Інформацій�
не агентство "Боярка�Ін�
форм" попереджає, що нес�
анкціоновані вивіски на
стовпах, деревах, щити�ви�
віски тощо примусово
будуть демонтовані, а до
їхніх власників будуть вжиті
адміністративні заходи.

Директор 
КП "ІА "Боярка�Інформ" 

І. Цушко

ДО УВАГИ 

РОЗПОВСЮДЖУВАЧІВ РЕКЛАМИ

Гарно влітку в нашому
місті: багато зелені, квіти.
Можна прогулятися до лісу,
насолодитися співом пта�
шок. Але одна порада: обми�
найте вулиці Полярна і
Дачна, оскільки ходити
ними небезпечно.

Згідно "Плану соціально�
економічного  розвитку
міста" вулицю Полярну
треба було заасфальтувати
ще у 2007 р. Натомість
маємо "море" води та купи

розритої землі, зняті плити,
якими закидано тротуар.

Вулицею Дачна також
ні пройти, ні проїхати. Ще
взимку її розрили працівни�
ки К�Святошинського КП
теплових мереж, прокла�
даючи труби теплотраси.
Землю загорнули, але бруду
та сміття вистачає, особли�
во поблизу 9�поверхової
"гостинки".

А коли йде дощ � ситуація
ускладнюється. Навіть сміт�

тєвоз невзмозі під'їхати до
будинку № 10, що по вул.
Полярній.

Багаторазові звернення
мешканців будинку та депу�
тата до міськради та безпосе�
реднього "винуватця" � К�
Святошинського КП тепло�
вих мереж "Києво�Свято�
шинська тепломережа"
(директор � М.І. Давиден�
ко),ніяких результатів не
дали. Самі лише обіцянки, і
ніякого виконання. Минає
літо, та що літо? Минуло
вже півроку, чого і скільки
ще чекати? Остання надія �
допомога мера у вирішенні
цієї проблеми.

Депутат Боярської міської ради 
С. Адаменко

P.S Мешканці вулиць
Дачна та Полярна дуже
сподіваються, що Микола
Іванович Давиденко таки
перефразує народне при�
слів'я: "Обіцяного три роки
чекають" на: "Обіцяного
півроку чекають".

А ВІЗ І НИНІ ТАМ…

Надзвичайні ситуації

21 червня о 18.00 год. на
вул. Білогородській, поблизу
кафе "Екватор", сталася
жахлива дорожньо�транс�
портна пригода. Рухаючись
вул. Білогородською у
напрямку площі Леніна,
водій вантажного  автомобі�
ля,  з  невідомих причин
(одна з версій � водій ванта�
жівки був у нетверезому
стані) виїхав на смугу
зустрічного руху, де зіткнув�
ся із легковим автомобілем
"Ланос", який рухався у
напрямку Києва. Після чого
"залетів" на бетоновані
плити пішоходного переходу
біля новобудови. У результа�
ті ДТП водії обох автомобі�
лів, а також два пасажири
легкового автомобіля заги�
нули на місці пригоди. 

Удар був настільки силь�
ний, що тіло водія вантажі�
вки витягти з машини було

неможливо, тому кабіну
довелося розрізати. До того
ж, від такого сильного удару
тіла пасажирів понівечило,
тому  спочатку встановити
точну кількість загиблих
було дуже важко. Наразі, усі
обставини скоєння ДТП та
особи загиблих встановлю�

ються. На місці пригоди
працювали 5 автомобілів
швидкої допомоги, пожежна
охорона,  фахівці ДАІ, слід�
чих органів, експерти�кри�
міналісти та інші підрозділи
правоохоронних органів.

Редакція "БІ"

ДТП ПО ВУЛ. БІЛОГОРОДСЬКІЙ

ТРАГІЧНІ ВИПАДКИ

Як приклад трагічних
випадків на водоймищах
району є випадок, що став�
ся 16.06.08 р. об 11.00
год. в с. Тарасівка, на
ставку поблизу залізнич�
ної колії, з мешканцем м.
Боярка гр. В, який наду�
мав охолодитися в незна�
йомому для нього водой�
мищі. Не дотримуючись
заходів безпеки, гр. В
потонув. До пошуку тіла
залучено водолазів, пошу�
ки тривають. 

09.06.08 р. о 24 год.
до чергового диспетчера
РУ МНС України надій�
шло повідомлення про
загибель  в с. Малютянка
гр. В. 1986 р.н. В ході
розслідування з'ясувало�
ся, що гр. В., відпочиваю�
чи біля озера, зловживав
спиртними напоями.
Трохи "перебравши" око�
витої, пішов купатися, і
не повернувся. Для пошу�
ку тіла були залучені
водолази.

ПОЩАСТИЛО

19.06.08 року о 04 год. 15
хв. до чергового диспетчера
25�сдпч м. Вишневого надій�
шло повідомлення про поже�
жу в виробничих приміщен�
нях одного з міських  підпри�
ємств, що розташовані в м.
Вишневе по вул. Радянській. 

До місця пожежі негайно
виїхав бойовий підрозділ на
чолі з командиром відділення
Володимиром Клименком. 

Прибувши на місце вста�
новили, що частина будівлі
охоплена полум'ям. Коли

рятувальники  отримали
інформацію про наявність в
приміщеннях людей,  коман�
дир відділення Володимир
Клименко негайно дав наказ
спорядити ланку газодимоза�
хисної служби, яку він сам  і
очолив.

Зайшовши до приміщен�
ня, пожежники швидко
обстежили підлогу. Був
знайдений непритомним гр.
Л. 1982 р.н. Йому була нада�
на перша невідкладна допо�
мога. 

До місця пожежі негай�
но були викликані праців�
ники швидкої медичної
допомоги, які вчасно допра�
вили потерпілого до опіко�
вого центру. 

Цього разу нещасного
випадку не сталося, що
буває, на жаль, так рідко…

Анатолій Шкарбута,
старший інспектор

державного пожежного
нагляду К�Святошинського

РУ МНС України
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Події тижня

Дзвінкоголосі жінки
хору "Надія" цього літнього
дня забули про свої недуги.
Цілу концертну програму
підготували, щоб привітати
свого друга, колегу, енер�
гійну, прекрасну жінку з
Днем народження.  Ведуча
� керівник хору Чвертка
Клавдія Іванівна  повела
усіх гостей дорогами життя
ювілярки.  

Катерина Онисимівна �
донька учителів, які жили
у  мальовничому селі на
Київщині. Квітучі луки,
неповторні, потопаючі в
зелені  береги річки Рось,
які оспівували поети і
художники, пробудили у
душі маленької дівчинки
любов до рідного краю.
Споглядаючи ту красу,
вона не могла не  співати. 

Зала "Будинку мислив�
ця"  уквітчана ромашками.
Як і багато років тому, при�
міщення, де кружляла у
вирі останнього шкільного
вальсу випускниця Миро�
нівської середньої школи �
нинішня іменинниця. Тоді в
руках у неї теж були
ромашки, які подарував
закоханий однокласник.
Життя навпіл розділила
звістка про початок війни.
Ешелони везли солдатів на
захід, а  Катерину Ониси�
мівну �  на схід, в евакуа�

цію. І тільки білі  ромашки
нагадували про щасливе
довоєнне життя, яке зали�
шалось десь позаду… 

В евакуації, в глухому
селі Башкирії вона пра�
цювала у полі, на фермі, а
коли настала зима � пішла
вчителювати. Як вміла,
так і вчила читати і писати
діток. Вечорами  у школі

збиралась молодь і жінки.
Вона розповідала їм про
події на фронті. А потім  усі
співали пісні � російські,
башкирські, українські. Це
допомагало подолати
страх. Тоді й виникла ідея
створити хор. 

У тому селі не було ні

радіо, ні світла. Якось у
газеті, яка зрідка потра�
пляла у село, Катерина
Онисимівна  побачила
текст гімну Радянського
Союзу і одразу вирішила
вивчити його разом з хором
до річниці Великої Жовтне�
вої революції. Але ж де
почути мелодію? За 40 км.
райцентр. Тільки там вран�

ці, в обід і ввечері звучить
гімн. Вирішує пішки йти
туди. Тричі слухає, а потім,
долаючи дорогу  назад,  спі�
ває, щоб не забути. Свій
задум вона здійснила � уро�
чисті збори, присвячені річ�
ниці Жовтневої революції,
відкривають  гімном у

виконанні хору. Як і багато
інших, на кшталт: повер�
нутись на Київщину, стати
юристом, виростити дітей і
онуків. Найрідніші  приго�
тували для іменинниці
святковий стіл, величезний
іменинний торт, мерехко�
тіння свічок якого віддзер�
калювалось у щасливих
очах ювілярки.

"Завжди в цьому залі
збирається жіноча еліта
міста" ,� розпочав вітання
міський голова Тарас Гри�
горович Добрівський. "До
цієї когорти відноситесь і
Ви, шановна ювілярка. Ви
багато зробили для міста.
Вас можна було побачити і
на виборчих дільницях, і в
осередку ветеранського
руху, і багатьох інших
містах. Ви працюєте для
людей. І таких людей
мало!"  Побажання здо�
ров'я, довголіття того дня
прозвучали не тільки з уст
міського голови, коли вру�
чав квіти, подяку і грошову
винагороду. Їх підхопили
колеги по роботі, адже  44
роки трудового стажу у
активах ювілярки, продов�
жили близькі, друзі.
Поетеса Леля Раставиця �
соратник по Комуністичній
партії, підкреслила вір�
ність партійним ідеалам
іменинниці,  її вміння і

бажання працювати для
людей. Вітала голова місь�
кої  ради ветеранів Тетяна
Янковчук. Вона відзначи�
ла, що Катерина Онисимів�
на справжній патріот міста
і чудова сусідка. Зашарі�
лась, мов квітка,  талано�
вита Аллочка Бондаренко,
даруючи  свою поезію. А
Катерина Онисимівна
дякувала людям за увагу і
тепло. Особливо Клавдії
Іванівні, яка теж днями
відзначала свій ювілей � 75�
річчя з Дня народження.
Міський голова Тарас Доб�
рівський не зміг привітати
її у святковий день, адже
був з офіційним візитом у
Польщі. Тому подяку, квіти
і грошову винагороду юві�
лярка отримала цього дня.   

Активний спосіб життя �
секрет її довголіття. 7 років
ходила на Центральний
стадіон "Динамо".  До 70
років їздила на велосипеді.
Організовувала дівчат на
ранкову гімнастику, обли�
валась холодною водою. 20
років співає у хорі. Щопо�
неділка для неї  свято,
адже хор � на репетиції.
Щаслива тим, що має зан�
адто багато уваги від дітей і
онуків, друзів і близьких.

Наталя Ключник

“Многая літа, многая літа,” � чути було аж на вулицю дзвінкі

голоси, які вітали ювілярку. В обідню пору в приміщенні "Будинку

мисливця" відбувалось справжнє торжество � святкування 85�річчя з

Дня народження  Тетяненко Катерини Онисимівни.

СЕКРЕТ ЇЇ ДОВГОЛІТТЯ

Незважаючи на свою зай�
нятість, Тарас Добрівський
зустрів студентів радо. Як
потім розповідали студенти,
вони очікували побачити
огрядного, поважного віку
чиновника, якому годі з кріс�
ла підвестись. А побачили
іншого: непосидючого, енер�
гійного молодого чоловіка,
який грамотно оперує факта�
ми, підтверджуючи усе
цифровими еквівалентами.
Тому навіть дещо дивно, що
зустріч тривала кілька годин
поспіль, і завершилась
екскурсією по приміщенню
міської ради. 

Цікаво було усім. На
початку бесіда торкнулася
економічного аспекту. Його
разом із Тарасом Добрівським
допомагав тлумачити майбут�
нім юристам перший заступ�
ник міського голови Роман
Гладкий. Студенти дізнались,
що за два останні роки місто з
майже 8�ми мільйонним бор�
гом не тільки погасило цю
чималу суму, а й не набуло

нових боргів. І були дуже зди�
вовані, що за такий короткий
строк  можна збільшити
бюджет міста з 9 млн. грн. до
25 млн. грн., якщо провадити
розумну політику, спрямова�
ну на розвиток міста. На
цьому шляху не просто було
рекомендувати підприєм�
ствам і підприємцям, які
зареєстровані у м.Києві,
інших містах, а провадять
свою діяльність на території
м.Боярки, перереєструва�
тись. Проте, це дало позитив�
ний результат, а разом із ним
�  додаткові надходження до
міського бюджету.  Їх можна
ще збільшити, якщо 65 %
населення, які працюють у
м.Києві, повернути на конку�
рентоздатні робочі місця у
м.Боярці.  Таким чином,
податки, які сплачують
фізичні особи, не поповнюва�
тимуть казну столиці, а
послугують на користь бояр�
чан. Тоді і дороги будуть, і
світло навкруги, і багато чого
іншого. Ще одним резервом є

сплата транспортного подат�
ку і плати за землю, яку через
статус 4�ї чорнобильської
зони боярчани не вносять.
Таким чином 5�7 млн. грн.
місто недоотримує.  А держа�
ва не компенсує ці збитки, а
навпаки � 51% коштів, тобто
11млн. 800 тис. грн., вилу�
чає.  І це проблема серйозна, і
повинна вирішуватись на

державному рівні, адже  вже
зараз місто на межі виживан�
ня. Та чи легко пояснити це
мешканцям, які вимагають,
щоб і дороги були і світло �
увесь благоустрій на належ�
ному рівні.  Інакше � висно�
вок один: владу геть. А що згід�
но Закону України "Про міс�
цеве самоврядування" у
влади немає належних важе�

лів управління, пересічному
боярчанину не зрозуміти. Уся
Європа живе за принципом
розвитку місцевого самовря�
дування. Наприклад, міський
голова польського міста�поб�
ратима Пулави � цілковитий
господар у місті. У його підпо�
рядкуванні міліція, усі інші
правоохоронні органи. А
Боярці навіть про ефективну
взаємодію через низку при�
чин поки що говорити важко.
Адже такі служби підпоряд�
ковані своєму відомству у
районі.

Студенти на прикладі м.
Боярка  дізнались, що про�
блеми місцевого самовряду�
вання малих  міст приблизно
однакові. Коментарі з цього
приводу дав головний спеціа�
ліст з питань організації робо�
ти ради Віталій Ключник.
Так, боротьба за владу на міс�
цях користі не додає. У Бояр�
ці за 3 роки повністю була
порушена система управлін�
ня містом і комунальним гос�
подарством. Змінилось  12

Можливо хтось із цих  студентів? Сьогодні вони "гризуть граніт"

юридичних наук університету економіки і права "Крок". А завтра �

поповнять ряди судової і виконавчої гілки влади. Отож, практичний

досвід їм не завадить. Побачити на власні очі, почути особисто як

живе і розвивається місто Боярка вони приїхали саме у день держав�

ного службовця. І попрямували просто у кабінет міського голови.

ХТО ВИРІШИТЬ ПРОБЛЕМИ МАЛОГО МІСТА?
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керівників комунальних гос�
подарств, тричі обирали
нового секретаря ради. А от
депутатський корпус зали�
шався недоторканим, бо,
знову ж таки, не прописаний
у Законі України "Про місце�
ве самоврядування" механізм
розпуску ради. Відтак, депу�
тати можуть висловити недо�
віру міському голові, нато�
мість,  жодної відповідально�
сті за свої рішення не несуть.
Так, наприклад, сталось з
попередником Тараса Добрів�

ського.  Йому висловили
недовіру і звільнили через
різне бачення  вирішення
земельних питань.  Прикладу
розпуску  ради на місцевому
рівні за історію України не
було. А має бути навпаки:
прийняли незаконне рішення
� спочатку попередження,
якщо ж таке повториться �
рада  розпускається.  Це може
стати наступною темою кур�
сової чи дипломної роботи
юристів.  

Майбутні юристи зробили

висновок, що сьогодні недос�
конале українське законодав�
ство гальмує прогресивний
розвиток. І це видно на при�
кладі м. Боярка. Двічі депута�
ти висловлювали недовіру
секретарю міської ради V
скликання, і двічі суд відно�
влював її  право займати
посаду. Чи можливо таке?
Якби судову гілку теж обирав
народ � можливо такого б не
було. 

"Законотворчий хаос на
рівні держави матиме нега�

тивні наслідки у майбутньо�
му, якщо нічого не змінити," �
висловлювались студенти. Є
багато проблем, які можуть
елементарно вирішуватись на
місцевому рівні. Наприклад,
це може стосуватися органі�
зації безпеки дорожнього
руху. Адже тільки за останню
суботу на автошляхах країни
загинуло 16 осіб. У цей пере�
лік потрапило і наше місто.
Неконтрольована з боку дер�
жави експлуатація мопедів,
призводить до жахливих ава�

рій. І це страшно. Гинуть
наші діти. Але у Верховній
Раді низка інших, на чийсь
погляд, більш важливих зако�
нопроектів, ніж примусити
таких учасників дорожнього
руху здати іспит і отримати
право на водіння автотранс�
портним засобом. 

"Є над чим подумати",�
казала Катя Стогній. �Проте,
я отримала відповіді майже
на усі питання. А їх ще було
чимало…"

Наталя Ключник

Ось лише одна замальовка
� з Навчально�оздоровчого
комплексу Київського війсь�

кового ліцею імені
І.Богуна. "Чому
знову ліцей?" �
запитаєте ви...
Причина вагома:
цього року в нав�
чальному закладі
відбувся перший
ювілейний випуск �
десятий! 

Десять років�
випусків позаду...
Перші випускники
вже закінчили вищі
навчальні заклади
Міністерства Обо�
рони й служать у
Збройних Силах
України... А для
випускника НОКа
Максима Синель�
ника, який повер�
нувся до рідного
навчального закла�
ду лейтенантом, це

� перший випуск... у ролі офі�
цера�вихователя, командира
взводу... 

Звучать з трибуни напутні
слова почесних гостей... Вру�
чають генерали юнакам�ліце�
їстам Свідоцтва... Військо�
вий парад змінюється хваць�
ким бойовим гопаком: то
випускники Олександр
Шаповал та брати Маноїли
(Кирило й Михайло) демон�
струють звитяжну впра�
вність... Зачитується напутня
грамота від козаків�запорож�
ців, і дружно відповідає випу�
скна рота: "Клянемось! Кля�
немось! Клянемось!" У руках
хлопчаків � квіти: для рідних
вчителів. А на щоках збли�
скують у сонячному промінні
краплі. Ні, то, звичайно ж,
не сльози. А краплі святої
води, якою благословив о.
Валерій � настоятель Свято�
Микольського ліцеїстського
храму �  їхній подальший
життєвий шлях... І бринить,
кружляє над плацом щемли�
ва мелодія безсмертного
"Шкільного вальсу"...

Та найголовніше залиша�
ється незмінним впродовж
всіх десяти років існування
навчального закладу. Це �
сама суть військових ліцеї�
стів. І їхніх батьків, які милу�
ються зараз на своїх синів,
забувши про все на світі...

Здригнулися верхівки
сосон, принишкли церковні
дзвони, шугонули у небесну

блакить птахи. То � потужні
залпи святкового салюту на
честь ювілейного випуску.
Щасти вам, хлопці! Нехай
так само салютує життя всім
вашим майбутнім досягнен�
ням. І нехай люди завжди
ставляться до вас саме так, як
ви ставитесь до людей. І тоді
все і завжди буде добре!

Радислав Кокодзей

Котиться рідною Бояркою хвиля випускних вечорів, вирує пристрастя�

ми та надіями, закосичується легким серпанковим смутком розлуки з рід�

ною школою... Найпершим вічний "Шкільний вальс" відзвучав для випу�

скниць І (Першого!) випуску приватної школи "Леді" � 21 червня. І покотив�

ся навчальними закладами нашого міста, залунавши у Боярській ЗОШ №3

24 червня, у ЗОШ №№ 2, 5 та Києво�Святошинській районній класичній

гімназії � 25 червня, ЗОШ №4 � 26, а ЗОШ №1 � 27 червня. Які ж спогади

візьмуть з собою випускники про цей останній день шкільного життя?

ÏÅÐØÈÉ ÊÐÎÊ Ó ÄÎÐÎÑËÅ ÆÈÒÒß

Сбитная Тамара Ива�
новна стояла у истоков
развития не только 
"ВЕНТС", но и завода 
"Искра". Именно она при�
нимала на работу специа�
листов, которые сегодня
составляют производствен�
но�технический костяк
предприятия. С ее легкой
руки начали свой трудовой
путь лучшие специалисты
"ВЕНТС".  И сегодня,
когда многие боярчане воз�
вращаются на завод, авто�
ритет и профессионализм
Тамары Ивановны помога�
ет работникам завода 
"Искра" быстрее и легче
адаптироваться в новых
условиях предприятия 
"ВЕНТС".  

Тамара Ивановна приш�

ла работать на завод 
"Искра" еще юной девуш�
кой. Руководство по досто�
инству оценило профессио�

нализм и творческий под�
ход  молодого специалиста.
Начала свой трудовой путь
Тамара Ивановна как

инспектор отдела кадров,
но вскоре благодаря высо�
кой квалификации и жела�
нию работать она уже
заняла должность началь�
ника бюро приема. 

Коренная боярчанка
Тамара Ивановна прорабо�
тала весь свой трудовой
путь на заводе, зарекомен�
довав себя ответственным
и трудолюбивым сотрудни�
ком.   Но в середине 90�х
предприятие закрылось, и
Тамара Ивановна осталась
без работы, впрочем, как и
многие другие сотрудники
завода.  И неизвестно, как
бы дальше сложилась ее
трудовая биография, если
бы "ВЕНТС" не начал свое
развитие в Боярке. 

"Сегодня "ВЕНТС" � это

современный  Клондайк
для Боярки. Социальные
гарантии, которые пред�
приятие предоставляет
своим специалистам, меди�
цинская страховка, высо�
кая оплата труда и перс�
пективы роста сделали
нашу компанию одним из
самых привлекательных
работодателей региона. 
"ВЕНТС" не только создает
рабочие места для боярчан,
но и активно участвует в
развитии города, заботясь
не только о своих работни�
ках, но и о всех  жителях
города Боярка" � уверена
Тамара Ивановна. 

Тамара Ивановна Сбитная
(менеджер отдела кадров

ЗАО "ВЕНТС")

Для многих боярчан "Искра" стал родным заводом, где прошли самые

счастливые дни их молодости. Работники предприятия с сожалением

вспоминают то время, когда на их глазах угасал родной завод, прихо�

дил в упадок один из сильнейших отечественных производителей.

"ВЕНТС" � СОВРЕМЕННЫЙ КЛОНДАЙК ДЛЯ БОЯРКИ
(подається мовою оригіналу)
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Лісові насадження � наше
багатство. Постійне їх оно�
влення та збереження �
обов'язкове.   

Основною проблемою
лісів були і залишаються лісо�
ві пожежі, винуватцями
яких є люди. Складність про�
типожежної охорони лісів
зумовлюється природною та
віковою структурою лісового
фонду, природно�кліматич�
ними умовами та антропоген�
ними факторами. Значному
підвищенню пожежної
небезпеки сприяє і те, що
серед лісових масивів або в
безпосередній близькості від
них розташовані великі про�

мислові центри із високою
щільністю населення, санато�
рії, будинки відпочинку, роз�
винута мережа доріг. Через
лісові масиви проходять лінії
електропередач та залізничні
шляхи, постійно зростає їх
відвідування населенням.
Статистика минулих років
свідчить, що найбільша кіль�
кість пожеж в лісах виникає
в літні місяці (з червня по
серпень). З метою запобіган�
ня виникнення пожеж в
лісах працівниками Києво�
Святошинського ГУ МНС в
Київській області разом з
представниками Держлісгос�
пу проводяться рейди місця�

ми масового відпочинку
людей в лісах. Один з перших
рейдів � в державне підпри�
ємство "Київське лісове гос�
подарство". Приміське ліс�
ництво в с.Стоянка.  Це лісо�
ві масиви поблизу с. Білого�
родка, Стоянка, Гореничі,
Дмитрівка, Бузова, Мих.Ру�
бежівка.  Саме до них завітав
старший інспектор Києво�
Святошинського районного
управління ГУ МНС України
в Київській області капітан
служби цивільного захисту
Петро Миколайович Мики�
тенко. Як повідомив голов�
ний лісничий Григорій Мико�
лайович Шпиг, з 1 квітня ліс�
ництво розпочало роботу з
попередження пожежних
займань. З цією метою наб�
рали штатних пожежників
(загалом 8 осіб). Це: 2 водії,
2 пожежні бійці і пожежний
сторож, який на сторожі з 9
ранку і до 21.00 год., а у
вихідні дні �  з 17.00 до 21.00
год. 

Більш повну інформацію
надав помічник лісничого
Микола Семенович Кузьміч:
"Ми маємо транспорт: трак�
тор, який робить велику
ритвину (пожежні ритвини),
цим трактором перериваємо

лісові дороги, обмежуючи
доступ автотранспорту відпо�
чивальників до лісу. З 1 квіт�
ня по сьогоднішній день ми
зробили 150 км. нових про�
типожежних ритвин: 100 км
� по старим ритвинам. Також
закрили 7 в'їздів до лісу зав�
дяки переорюванню  доріг
екскаватором. Встановили
15 аншлагів з наглядної орі�
єнтації, що стосуються про�
типожежної безпеки та при�
бирання сміття.  Якщо з
пожежами ми боротись
можемо, то зі сміттям �
майже неможливо.  В цьому
році було вже 5 лісових
пожеж, і всі в с. Білогородка.
Справляємось своїми силами,
"пожежну" з району не
викликали. У нас достатньо
засобів для швидкого і
результативного реагування.
Вся техніка нова, пожежна
машина "на ходу". Усього ліс�
ництво має 3400 сотих лісу,
але з останніми забудовами
території залишилось при�
близно 3000 сотих. В цьому
році згоріло  близько 0,23
соток. Небагато, в порівнянні
з минулими роками, завдя�
чуючи оперативному реагу�
ванню працівників лісниц�
тва. Важливо також те, що

ліси є близько до автомобіль�
них доріг, тому люди і встига�
ють оперативно донести
інформацію про лісові поже�
жі". 

Під час таких рейдів гро�
мадянам  роз'яснюється, які
небезпеки і загрози розведен�
ня вогню в лісових масивах,
пояснюються причини забо�
рони їх розведення у хвойних
лісах. Порушників правил
пожежної безпеки притягу�
ють до адміністративної від�
повідальності.  Під час рейдів
були виявлені непоодинокі
місця розпалювання вогнищ.
Для того, щоб пожеж у лісах
було менше, потрібне відпові�
дальне ставлення громадян
до правил пожежної безпеки.
Адже тільки спільними зусил�
лями можливо зберегти лісо�
ві масиви від вогню.

Державний пожежний
нагляд звертається до грома�
дян з проханням дотримува�
тись правил пожежної безпе�
ки у лісах. Не залишати без
нагляду дітей. Розпалювати
вогнища лише у листяних
масивах, тримати їх під
постійним наглядом, з дотри�
манням усіх вимог правил
безпеки. 

Марина Смірнова

РЕЙДИ МНС У ЛІСНИЦТВА 
КИЄВО�СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ

Закінчувався обхід хво�
рих хірургічного відділення,
що налічувало 8 палат. Хво�
рих на той день було 60 осіб.
Палати відділення завжди
переповнені. Місця, щоб
покласти хворого, не завжди
вистачає. Тому часто можна
бачити, як в коридорі відді�
лення на всяких дошках,
каталках та інших пристос�
уваннях лежать хворі по
декілька днів, терплячи шум,
розмови та інші незручності.
Терпляче чекають на звіль�
нене в палаті місце. Не про�
сто визначити кому гірше:
тим, хто тимчасово лежить у
коридорі, чи хворим в пала�
тах. У палаті на 4�х �  поста�
влено 6 ліжок. А в шести�
ліжковій знаходиться 8 або 9
осіб. Коли одному недобре,
то зле й решті людей. 

Всі, хто знаходиться у
палаті, мусять не один день і
ніч терпіти буйство хворого
на алкогольний психоз після
операції на животі. Ті, хто
не п'є хронічно, після розти�
ну черевної порожнини, як
правило, одужують. Для п'я�
ниць подібне втручання
дуже небезпечне. Був випа�
док, коли у 41�річного хво�
рого на проривну виразку

шлунку на третій день після
операції почався алкоголь�
ний делірій. Незважаючи на
старання медиків, молодий
хворий помер. Нікому не
буде пощади в палаті від
нудотно�огидного запаху
хворої на мокру діабетичну
гангрену ступні та гомілки
через безперервне випарову�
вання газів.

Зрозуміло, що такі
пацієнти повинні бути
ізольовані в окремі палати, і
не отруювати повітря заду�
шливими виділеннями. Сусі�
ди по палаті обурюються,
терплять, а вдіяти нічого не
можуть. Лише з початком
перебудови за клопотанням

районної міліції в хірургічно�
му відділенні відгородили
окрему, маленьку, на одне
ліжко кімнату. Не для тру�
дівників міста і села району.
Там закрили гратами вікно і
двері, повісили замки для
хворих осіб, яким начхати
на закони і кодекси держа�
ви. "Лагодили" своє здоров'я
в цьому ізоляторі ті, хто:
побилися, прокралися, поху�
ліганили, якісь бомжі, іще
невідомо хто. Щоб лікували�
ся, і не втекли. Не пам'ятаю,
щоб лікувалися в ізоляторі
ті, хто вихваляв американсь�
ку техніку, хто лаяв колгос�
пне життя чи розповідав
анекдоти про вождя Кремля.

У період з 14 по 25 чер�
вня 2008 року працівни�
ками підрозділу патруль�
ної служби міліції К�Свя�
тошинського РВ ГУМВС
України в Київській обла�
сті спільно з громадськи�
ми активістами, а саме �
членами Київського коза�
чого полку "Вовк" затри�
мано 5 громадян. Троє із
них � мешканці м. Бояр�
ка. У всіх при затриманні
вилучено наркотичні
засоби (опій ацетильова�
ний). І це далеко не весь
список результатів
боротьби з незаконним

обігом наркотиків. Вра�
жає той факт, що всі гро�
мадяни затримані за одні�
єю адресою: м. Боярка,
вул. Гоголя, 78. Склада�
ється враження, що осе�
редок розповсюдження
наркотиків знаходиться
десь поблизу…

Шановні батьки! Слід�
куйте за своїми дітьми,
контролюйте місця їхньо�
го перебування, їхнє доз�
вілля. Легше попередити
біду, аніж потім ліквіду�
вати її наслідки. 

Редакція "БІ"

БОРОТЬБА З РОЗПОВСЮДЖЕННЯМ 
НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ 
ТРИВАЄ

Спогади лікаря

З БОЛЕМ У ДУШІ
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Один день із життя
В той день, коли я чергу�

вав, 1988 року, в палатах зна�
ходились люди після операцій
на апендицит, грижу живота,
резекції кишківника, хворі з
ножовими ранами грудної
клітки, з пневмотораксом, з
тромбофлебітами ніг, уроло�
гічні хворі. Травматологія на
той час уже мала своє окреме
відділення. А урологія � ще ні.
Операційний блок був спіль�
ним для хірургії, травматоло�
гії та урологічних хворих. В
суботні, недільні та святкові
дні обхід хворих здійснює чер�
гова зміна � хірург, постова та
перев'язочна медсестри.
Обхід хворих � обов'язкова
щоденна ритуальна дія, на
яку чекають хворі, коли приз�
начаються операції. Прово�
диться виписка хворих,
перев'язки, корегуються ліку�
вальні призначення.

В одній із палат лікувалась
хвора, якій четвертий день
ставили крапельницю у вену.
Добру годину мусить лежати
на спині і поглядати вгору на
ампулу, як, здригаючись, срі�
блясті краплини розчину
залишають ампулу. Їй покра�
щало. Поступила ж вона з гос�
трими болями в животі, блю�
ванням, високою діастазою і
температурою, загальною
слабкістю. Діагноз � гострий
панкреатит, тобто, запалення
підшлункової залози � голов�
ного перетравлювача їжі. За
добу ця залоза виділяє у два�
надцятипалу кишку біля двох
літрів травного соку. Від пере�

пивання та переїдання цей
орган збурюється, повстає.
Недугу звуть "банкетною"
хворобою. Того ж дня хвору
відвідували три чоловіки і
жінка, яка тоном претензії
сказала: " Що робити? Ви ж
бачите, багато жиру на живо�
ті. Як його скинути?" Так,
крім панкреатиту, хвора
страждала на ожиріння.
Живіт, як гора, а років їй
близько 36�ти. Відомо, що
ожиріння самотнім не буває, і
має низку небезпечних супут�
ників, як то: високий арте�
ріальний тиск, остеохондроз
хребта, камінці жовчного
міхура і нирок, остеосклероз
артерії серця і головного
мозку, коли кровоносні суди�
ни замість бути еластичними,
гладенькими і швидко акомо�
дувати на потребу, стають
затверділими і ламкими.
Просвіт їх звужується. Серце і
мозок недостатньо одержують
кисню і глюкози. Тут доречно
сказати, що кожна друга
людина не відчуває, не знає,
що в неї підвищений арте�
ріальний тиск. Ще половина,
знаючи, не лікують гіперто�
нію і живуть під загрозою
інфарктів, інсультів.

� Після обходу зайдете до
мене в ординаторську, погово�
римо, � кажу до жінки  і тих
трьох, що з нею, чоловіків.
Один із яких дуже розповнів, і
ті два  теж мали зайву вагу. �
Я дам пораду, що треба роби�
ти аби не потовстіти, та як
позбутися зайвого жиру.

На ці слова мовчазні до

цього відвідувачі пожвавіша�
ли і згодились прийти до мене
за порадою.

Секрети 
"пристарілого хірурга"
Після закінчення обходу в

ординаторську прийшли
четверо. Вони сподівалися,
що цей постарілий хірург знає
якийсь секрет проти ожирін�
ня і скаже, яким чином, без
великого клопоту, зігнати
паразитуючий і ненависний
їм жир, скаже, яку попити
траву чи краплі, розповість
про приємну дієту або якесь
заклинання, щоб нашаруван�
ня жирових покладів легко і
швидко розтанули, як сніг під
весняним сонцем.

� Вся справа, � розпочав я,
�  у надмірних харчах і недо�
статніх фізичних наванта�
женнях. Звідки береться
огрядність? Відповідь проста і
однозначна: їмо більше, ніж
потрібно організму, а руха�
ємось недостатньо. Мало
мускульної роботи. Зайві
калорії не згорають, а з часом
накопичуються під шкірою і
всередині тіла, як вісцераль�
ний жир. Зігнати жир
необхідно і можна. Треба
поступово зменшувати спо�
живання їжі, а збільшувати
мускульне навантаження.
Потрапляє харчів багато до
організму, а витрати енергії
малі. Позбуватися маси тіла
потрібно поступово, наполе�
гливо, протягом тривалого
часу.

Поки я говорив ці нехитрі

мудрощі, всі
четверо "курсан�
тів" мовчки слу�
хали. Перший із
них, що мабуть
не злидарював,
бо мав подвійне
підборіддя, гар�
ний на собі одяг,
весь час мовчав і
похмуро вдив�
лявся в мій бік,
як на нечуване
диво. У другого,
також розповні�
лого чоловіка,
одягнутого в
чорну шкірянку,
білу сорочку з
рябим галсту�
ком, доки я
говорив звідки
береться жирний живіт � на
обличчі повзла в'їдлива з недо�
вірою посмішка. Третій ніби
теж  слухав мене. Його живіт
розперло занадто, а великі,
сірі очі і обличчя нічого не
висловлювали. Широкою
мозолистою долонею затуляв
свій рот і позіхав.

Безпрецедентна і навіть
зухвала  поведінка чотирьох 
"щиро бажаючих довідатись
способів позбутися надмірно�
го жиронакопичення" справи�
ла на мене дике враження.
Мабуть, я говорив не те, що
вони сподівалися почути або
сказав те, чого вони не хотіли
знати. Реагували гнітючою
мовчанкою. І, мов ображені,
покинули мене  в ординатор�
ській також одностайною
мовчанкою. Ясно було: перша

ступінь ожиріння викликає в
людей заздрість, друга �  нас�
мішки, третя �  жаль. Мої
"абітурієнти" підпадають під
другу групу. Я давно помітив,
що гладкі люди (жінки одяга�
ються в довгі плаття і пальта)
не люблять слухати про свій
фізичний стан, і нагадування
про це сприймають як докору
чи навіть кривду. Можна
почути, що в часи після пере�
будови люди хронічно недої�
дають через нестачі й дорож�
нечу. Однак, в малогабарит�
них "маршрутках" через тов�
стух і череванів непросто
буває пропхатися до виходу із
транспорту. Лише жінка, що
була в числі чотирьох і остан�
ньою залишила ординаторсь�
ку, сказала: "До побачення".

М. П. Рєзнік

З 01 грудня 2004 року було
введено в дію Тимчасовий
порядок надходження та
комп'ютерної обробки подат�
кової звітності платників
податків в електронному
вигляді до органів ДПС Украї�
ни, який затверджено нака�
зом ДПА України від
26.11.2004 року № 672 (далі
за текстом � Тимчасовий поря�
док № 672).

Податкова звітність до
органів державної податко�
вої служби може бути пода�
на (надіслана): 
• на паперових носіях до

ДПІ за місцем реєстрації
(власноручно, через упов�
новажену особу або пошто�
вим відправленням); 

• комбіновано до ДПІ за міс�
цем реєстрації (як XML�
файл на електронному
носії з доданням оригіналів
податкової звітності на
паперових носіях); 

• в електронному вигляді до
приймального шлюзу орга�
ну ДПС України за допомо�
гою програмних засобів та

будь�яких засобів телеко�
мунікаційного зв'язку (On�
Line, Off�Line, Utel або
інший провайдер зв'язку),
які гарантують доставку
електронного пакета звіт�
них документів платника
податків до органу ДПС
протягом однієї години.   
Для того щоб подавати

звітність в електронному
вигляді суб'єкт підприєм�
ницької діяльності зобов'яза�
ний через мережу : 
• здійснити генерацію особи�

стого ключового елементу
та заявки на сертифікат
відкритого ключового еле�
менту на базі сертифікатів
відкритих ключових еле�
ментів органу ДПС, до
приймального шлюзу якого
буде здійснюватись подан�
ня електронної податкової
звітності; 

• подати до ДПІ за місцем
реєстрації заявку на прий�
няття сертифіката відкри�
того ключового елементу.
Заявка подається на кожну
фізичну особу, що має

право підписувати подат�
кову звітність із доданням
гнучкого магнітного диску,
на якому записано сфор�
мовану програмним забез�
печенням заявку на серти�
фікат відкритого ключово�
го елементу. Окремо пода�
ється заявка на прийняття
сертифіката відкритого
ключового елементу � ана�
лога відбитку печатки; 

• отримати сертифікат від�
критого ключового елемен�
ту на наданому магнітному
носії в ДПІ за місцем реє�
страції протягом 10 робо�
чих днів; 

• отримати в ДПІ за місцем
реєстрації, заповнити, під�
писати та направити до
органу ДПС, де розміщено
приймальний шлюз, два
примірники Угоди про
передачу звітності платни�
ка податків до ДПІ в елек�
тронному вигляді. Угода
підписується суб'єктом під�
приємницької діяльності та
керівником органу ДПС, до
приймального шлюзу якого

буде подаватись електронна
податкова звітність. 
Податкова звітність не

вважається зданою, якщо
вона заповнена всупереч пра�
вилам: 
• без обов'язкових реквізи�

тів, її не підписано відпо�
відними посадовими особа�
ми, не скріплено печаткою
платника податків, елек�
тронні підписи керівників
та підприємства відсутні в
базі ОДПС або втратили
актуальність (автентич�
ність); 

• без ідентифікаційних кодів
із Єдиного державного
реєстру підприємств та
організацій України відпо�
відно до Постанови Кабіне�
ту Міністрів України від 22
січня 1996 року N 118 
"Про створення Єдиного
державного реєстру під�
приємств та організацій
України"; 

• у якій текст або цифри нем�
ожливо прочитати внаслі�
док пошкодження (напри�
клад, документи, залиті

чорнилом, потерті, які не
пройшли перевірки XSD та
ін.) або невідповідності
формату файлу, визначе�
ного наказом ДПА України
від 03.05.2006 р. № 242 "�
Про затвердження форма�
ту (стандарту) електронно�
го документа звітності плат�
ників податків" (у редакції
наказу ДПА України від 5
грудня 2007 р. № 670); 

• з порваними аркушами; 
• у вигляді ксерокопії оригі�

налів звітних документів; 
• уточнюючі розрахунки 

(звіти), що подаються
платниками до ДПІ в
період перевірки держав�
ним податковим органом у
разі заниження податково�
го зобов'язання минулих
податкових періодів; 

• з порушенням загальних
вимог оформлення доку�
ментів податкової звіт�
ності; 

• з порушенням вимог поряд�
ку підписання файлу (у
разі подання звітності в
електронному вигляді). 

Державна податкова інспекція

Києво%Святошинського району інформуєЗВІТНІСТЬ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ
Районні служби інформують

продовження читайте у наступному номері
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Медична служба цивільної оборони 

Києво%Святошинського району попереджаєЦІНА ПОДРУЖНІЙ ЗРАДІ
Ця тема "стара як світ".

Подружня зрада. Як тільки
про неї не писали: горювали
з цього приводу, смакували,
засуджували.

Одні уявляли це як неща�
стя, інші � горем або помил�
кою  поведінки.

Хтось хапався за пістолет
і викликав на дуель через
необережний погляд дружи�
ни або кинутий на неї погляд
якогось ловеласа.

"У сьогоднішньої молоді
це так просто, як раз плюну�
ти", � засуджують розірван�
ня шлюбу старі люди. "А як
же не анулювати шлюб з
таким гульвісою?" � говорять
інші.

Розірвати шлюб! Загину�
ла сім'я, маємо душевний
надлом, розчарування. Як
правило, "атакують" хворо�
би, сиротіють діти, непри�
ємності по службі, розподіл
нажитого разом (машина,
квартира, інше…). Все це
дається взнаки пізніше. І
ціна усього цього дуже
велика.

Яка ж роль подружньої
зради у сімейному житті?
Чому взагалі вона тра�
пляється?

Скільки запитань. При
вивченні цих питань вітчизня�
ними і іноземними авторами
було чітко встановлено взає�
мозв'язок між здоров'ям люди�
ни і розпадом подружньої
пари.

Подружня дисгармонія і
розлучення, як її слідство, є
патогенним підґрунтям для
загострення хронічних захво�
рювань серцево�судинної
системи у 32,4% випадках, а
у 69,1% обстежених хворих
виявляють невроз після розлу�
чення, невротичний і реак�
тивний стан, суїцидальні
випадки. На жаль, іноді роз�
лучення призводить до само�
губств.

Вітчизняними суїцидоло�
гами встановлено, що сімейне
неблагополуччя є мотивом суї�
цидальних бажань і заверше�
них суїцидів в більш ніж 40%
випадків.

Розпад сім'ї часто призво�

дить до розподілу житла.
Житлові умови членів родини
значно погіршуються, змен�
шується житлова площа
матері і дитини. А батько, як
правило, одержує значно
менше за площею житло.
Нерідко люди змушені переїз�
дити до іншої місцевості, де не
завжди можуть влаштуватись
на роботу.

Буває, що люди, які зазна�
ли ускладнень в подружньому
житті, не мають з ким поділи�
тись своїми проблемами, не
можуть отримати пораду в тій
чи іншій ситуації.

Як бачимо, розлучення має
негативні наслідки, призво�
дить до різних захворювань. А
хворобу, як відомо, легше
попередити аніж лікувати.
Достеменна гармонія сек�
суальних відносин підвищує
духовну єдність чоловіка і дру�
жини, спільні інтереси і жит�
тєвий досвід, взаємоповагу і
любов, почуття взаємозв'язку
у вихованні дітей, прояв
ніжності і поваги.

Якщо ж взаємовідносини

порушені (між чоловіком і
дружиною виникають кон�
флікти, наближається розлу�
чення), не слід впадати у від�
чай. Досвідчені спеціалісти�
психологи допоможуть знайти
вихід зі складної ситуації.

Відновити подружні стосун�
ки без допомоги спеціалістів
дуже важко. Л.М.Толстой
писав: " Всі щасливі сім'ї схожі
одна на одну, кожна нещасна
сім'я нещаслива по�своєму".

Маючи глибоке розуміння
сімейних проблем, і вміючи
індивідуально вирішувати
кожну, такі спеціалісти як
дерматовенеролог, сексопато�
лог, гінеколог, психолог допо�
можуть вам прийняти пра�
вильне рішення у складній
сімейній ситуації. Вони допо�
можуть у відновленні подруж�
ніх стосунків. 

Часто трапляється, що
після розлучення один з
подружжя призвичаюється до
пияцтва, паління, вживання
наркотиків.

Пережите почуття зради
партнера несе сильне психоло�

гічне потрясіння. Як правило,
розвиваються функціональні
розлади нервової системи �
неврози, і тут потрібна допо�
мога психіатра.

Після зради дуже важко
повернутися до щирих стосун�
ків. Намагання і прагнення
все повернути  не завжди
дають бажані результати.

Потрібно багато часу, тер�
піння, уваги, ніжності і тепла,
великої уваги до партнера аби
повернути радість духовної, а
потім і інтимної взаємоповаги і
відвертості.

Доброзичливий психоло�
гічний клімат в сім'ї, спільний
інтерес і потреби подружжя,
відповідний рівень культури,
однакові сприйняття цінно�
стей �надзвичайно важливі
умови для гармонійного
подружжя. Але ні високі цін�
ності, ні взаємоповага не
можуть замінити відсутність
сексуальної гармонії �  основи
подружнього життя.

Лікар дермато�венеролог
Хачатурян Л.І.

Спорт

24 червня в спортивній
залі Києво�Святошинської
районної класичної гімназії
(традиційне місце проведен�
ня) відбувся останній тур
футбольного турніру з фут�
залу, в якому взяли участь 8
кращих команд Боярки. Та
про результат та перебіг фут�
больних баталій � трохи
нижче. Спочатку � інформа�
ція "закулісна"...

Мить, яка вже 
стала історією

...Тому що починався цей
футбольний турнір з... про�
ведення конференції гро�
мадської організації "Бояр�
чани", на якій були обрані
керівники комітетів. Серед
учасників конференції були
директор Києво�Свято�
шинської районної класич�
ної гімназії Світлана Сушко,
заслужений журналіст Укра�
їни Ніна Харчук... Запроше�
ний також був міський голо�
ва Тарас Добрівський. Тому
й не дивно, що розглядалося
широке коло нагальних місь�
ких проблем, які потребують
термінового вирішення...

Спортивний комітет очо�
лив Юрій Зорнік. Який
запропонував провести нез�
вичайний футбольний тур�
нір з футзалу. В чому його
незвичайність? Судіть самі.

Регіони Боярки � 
єднайтеся!

Головною метою цього
турніру було об'єднання різ�
них регіонів міста та пред�
ставників різних верств
населення під прапором
здорового способу життя.
Адже давно відомо: най�

більшою активністю харак�
теризуються саме представ�
ники однієї "зіграної"
команди. Втім, така осо�
бливість стала зримою
лише під час півфіналу, до
якого дійшли, як ми вже
зазначали, 8 команд � най�
кращих і... унікальних!
Судіть самі:

До команди "Стара
Боярка" увійшли представ�
ники історичної частини

міста. А команда "Сфінкс"
повністю складається з
мешканців гуртожитку,
який знаходиться навпроти
стадіону "Зеніт". Це � поділ,
так би мовити, територіаль�
ний. Наступні команди
сформувалися за професій�
ною ознакою: "Град" � пра�

цівники підприємств, які
знаходяться на території
колишнього заводу "Іскра�
Арксі", "2К" � підприємці,
"Надія" � збірна працівни�
ків маршрутних таксі. 

Влада також не залиши�
лася осторонь. Зокрема,
добре відома "Вікторія" �
футбольна збірна міськра�
ди. А "Динамо" � збірна
райвідділу внутрішніх
справ. 

Серед цього сузір'я є й
одна юна "Зірка" � молодіжна
футбольна команда Боярки.
А тепер уявіть, як зміниться
життя нашого рідного міста,
якщо всі ці "команди" об'єд�
нають свої зусилля не лише
на футбольному полі... Саме
до цього й прагнуть організа�

тори цього турніру, який "в
народі" вже прозвали (ціл�
ком, до речі, заслужено)
"турніром Юрія Єдакова".

Так кого ж вітати 
з перемогою?

Відповісти на це питання
навіть зараз непросто. Адже
з 8 команд�учасниць перед
останнім туром на фінал
претендували аж 6 команд.
Ви лишень уявіть � 6 із 8!

Останній тур 24 червня
дещо звузив коло претенден�
тів. Результати такі:
"Град"�"Динамо" � 4:7; 
"Зірка"�"Сфінкс" � 0:1;
“Надія"�"Динамо" � 3:9; 
"Вікторія"�"2К" � 4:2. 

Тож час робити власні
прогнози, шановні вболі�
вальники. Тож у фіналі
боротьбою за перше місце
нас порадують "Вікторія" та 
"Стара Боярка".

Наприклад, легендарний
воротар "Вікторії" Анатолій
Тахтарбаєв переконаний,
що переможцем буде саме
його команда. Тоді як Олек�
сандр Рябіч не виключає
можливості нічиї, а останню
крапку у вирішенні спірного
питання поставлять пеналь�
ті. Чий прогноз точніший? 

В цьому ми переконаємо�
ся 27 червня. Нагадуємо, що
о 19.00 відбудеться матч за
третє місце, 19.40 � фінал.
Та найголовніше � о 20.30:
нагородження переможців!
Тож � не запізнюйтесь!..

За всі команди вболівав
Радислав Кокодзей

Футбол вже став невід'ємною часткою життя

нашого рідного міста. Тому навряд чи когось може зди�

вувати черговий фінал, кубок чи турнір � хіба що рахун�

ком. Втім, футбольні змагання, про які ми хочемо роз�

казати сьогодні, цікаві не лише самі по собі, а й всім

тим, що залишається "поза кадром". Що ж саме?

ПІВФІНАЛ ФУТБОЛЬНИХ "БОЯРЧАН"
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І знову ревіли двигуни, і
шаленіли вболівальники,
підтримуючи "своїх" гонщи�
ків. Знову клуби пилу здій�
малися до самого неба, зату�
ляючи розпечений сонячний
диск і поскрипуючи на
зубах. Знову сталеві коні
несли до перемоги смілив�
ців, які кинули виклик
часу, швидкості, самій
долі. Втім, якщо ви, доро�
гі читачі, чекаєте чергової
розповіді про літаючих
мотоциклістів, то змушені
вас розчарувати: її просто
не буде. 

Тому що на початку
липня на Боярській спор�
тивній трасі відбувся І
етап Національної гоноч�
ної серії по міні�ралі 
"Кубок Лиманів", офіцій�
на назва якого � Х ралі
"Столиця". Організато�
ром змагань виступив
Київський міський авто�
мотоклуб (КМАМК) за без�
посередньої участі "батька"
найпрестижніших Всеукра�
їнських змагань з мотоспорту
"Кубку Лиманів" Віктора
Шаповала, партнера � гро�
мадської організації "Орли"
(голова � Сергій Орлов�
ський). А стало можливим
це автошоу за підтримки
Київської міськдержадміні�
страції, Києво�Святошинсь�
кої райдержадміністрації та
Боярської міськради. Відпо�
відно, почесними гостями
змагань стали Микола
Пашинський і Тарас Добрів�
ський. 

І не мотоцикли мчали того
дня до перемоги, а екіпажі
спортивних авто виборювали

на Боярській землі право
"написати" ще одну славну
сторінку історії українського
мотоспорту. На трасі 32 км.,
з якої 31 км � спеціальних
ділянок...

В перший день авто про�
ходили технічний, екіпажі �
медичний огляд, а журналі�
сти отримували акредитації!
Потім, о 17.30 � прес�кон�
ференція, а ввечері, о
18.30 � урочисте відкрит�
тя на Майдані Незалеж�
ності в Києві... А о 10.00
наступного дня стартував
перший автомобіль, і 31
екіпаж (водій�пілот та
штурман) вийшли на
трасу, яка була збудована
(не повірите, але це дій�
сно так) всього... за три
тижні!

Безперечно, родзин�

кою змагань стала участь
інтернаціонального екіпажу
у складі штурмана�українця

Дмитра Березенського та
турецького пілота Сезера
Салямі (на авто марки 
"Opel"), який прибув зі
Стамбулу спеціально для уча�
сті в цих змаганнях. Ще одна

родзинка � виступ на "Subaru
Impreza"суто жіночого Київ�
ського екіпажу у складі
штурмана Тетяни Чабан та

пілотесси Інеси Тушка�
нової (ІV місце в своє�
му класі та VІІ � в
абсолютному заліку).
Втім, це не єдині уча�
сниці цих змагань. У
кріслах штурманів
сиділи також одеси�
тки Оксана Бойченко
("Mitsubishi", №5),
Ольга Підлисецька
("Subaru Impreza",
№4) та Ірина При�
годська (ВАЗ 2108);

Наталя Сандалович з Івано�
Франківська ("Mitsubishi",
№3) та Вікторія Осадчих

(ВАЗ 2108) з Калуша...
Після закінчення змагань

� обмін враженнями. Відгуки
про нову трасу � лише пози�
тивні! Та час збиратися... до
Столиці. Отже, неділя 7 чер�

вня, 19.00. 
Спочатку на Київсько�

му Хрещатику � захо�
плююче автодріфтінг�
шоу... Ще не встигли
стихнути захоплені вигу�
ки натовпу та розсіятися
дим від "підсмалених"
покришок, як почалося
найголовніше � нагоро�
дження переможців зма�
гань. І салютують у вечір�
нє небо відкорковані
пляшки шампанського, і
шугають навсібіч білопін�
ні шумовиння, зрошуючи
солодкими краплями
щасливі обличчя... Хто ж
вони, переможці? Ось
лише результати двох
"найсерйозніших" (тобто

� найпотужніших) класів.
В заліковій групі Р�8 

(об'єм двигуна понад 2000
куб. см.) І місце виборов екі�

паж №1 з Києва на "Mitsu�
bishi" (пілот � Володимир
Петренко, штурман � Дми�
тро Яровенко), ІІ � екіпаж
№2 з Камянець�Подільсько�
го (також на "Mitsubishi") у
складі пілота Сергія Ведер�
никова та Олександра
Борейка; ІІІ � екіпаж №4
"Subaru Impreza" у складі
пілота Сергія Невакшонова
та штурмана Ольги Підли�
сецької.

В заліковій групі Р�7 
(об'єм двигуна понад 1600 �
до 2000 куб. см.) І місце �
екіпаж №9 з Дніпропетров�

ська ("Opel", пілот � Валерій
Вартанян, штурман � Андрій
Димов), ІІ � екіпаж №16,
також з Дніпропетровська
("Honda Integra", пілот �
Олександр Панченко, штур�
ман � Микола Ратушний); ІІІ
� екіпаж №10 з Києва ("Peu�
geot", пілот � Олександр
Маньковський, штурман �
Олександр Грицай)...

То що ж було найголовні�
шим? Прагнення до призо�
вого золота і вміння перема�
гати? Так. Злагодженість
роботи всієї команди, вклю�
чаючи техніків? Безпереч�
но. Щира радість за успіх
друзів? Безумовно... А ще �
доказ того, що команді одно�
думців (Сергій Орловський
без заминки називає їхні
прізвища: Юрій Зузансь�
кий, Володимир Сверщок,
Денис Орловський, Генадій
Замула, Андрій Коновален�
ко) під силу будь�яке зав�
дання, навіть � збудувати
трасу за три тижні. І ще
одне: те, що наш район на
чолі з Бояркою впевнено

заявляє про себе на спор�
тивній арені, а значить
(незалежно від "форми
участі") �перемога зав�
жди буде за нами! 

P.S.: А закінчити нашу
розповідь ми хочемо...
словами подяки, висло�
влені на прощання Сергі�
єм Орловським:

� Від імені всіх учасни�
ків і від себе особисто хочу
подякувати за допомогу та
підтримку голові Києво�
Святошинської райдер�
жадміністрації Миколі
Пашинському, голові рай�
ради Григорію Косенку,
міському голові Боярки
Тарасу Добрівському та

депутату Боярської міськради
Олексію Скриннику,
Бобрицькому сільському голо�
ві Владиславу Коноваленку. А
ще � головному лікарю ЦРЛ,
начальнику райвідділу та
начальнику пожежної части�
ни, які забезпечили чергуван�
ня спецавтотранспорту та
бригад фахівців під час про�
ведення змагань. Адже коли
ти відчуваєш підтримку пред�
ставників влади, то будь�яка
справа виходить якнайкраще.  

Пилюкою з�під колес смакував
Радислав Кокодзей

Достойна справа обов'язково досягає того етапу, коли вона отримує друге дихан�

ня. Яскравим підтвердженням цьому є життя вже добре відомої в Україні Боярської

траси мотоспорту, яка нещодавно приймала більш ніж шановних гостей, поставши

в своїй оновленій іпостасі...

"ДРУГЕ ДИХАННЯ" 
БОЯРСЬКОЇ СПОРТТРАСИ
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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.

Свої запитання та побажання до

Боярського міського голови 

Т. Добрівського ви можете

залишити на форумі порталу

за адресою:

WWW.BOYARKA�INFORM.COM

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

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

ААППТТЕЕЧЧННИИЙЙ  ССУУППЕЕРРММААРРККЕЕТТ

(біля залізничного вокзалу м. Боярка)

запрошує на постійну роботу:

" провізорів, фармацевтів;

" охоронців.

Стабільна оплата, офіційне працевлаштування, гідні умови праці

Тел.: 8(044) 501"23"67, 463"62"21

МІСЬКА ОПТИЧНА МЕРЕЖМІСЬКА ОПТИЧНА МЕРЕЖАА

"МАК"МАКСИМУМ"НЕТ" КРСИМУМ"НЕТ" КРАЩИЙАЩИЙ

ІНТЕРНЕТ ТІНТЕРНЕТ ТІЛЬКИ З ОПТИКІЛЬКИ З ОПТИКОЮ!ОЮ!

Підключення  до мережі �  БЕЗКОШТОВНО

Доступ до популярних Укр. ігрових серверів � БЕЗКОШТОВНО

Підключення протягом одного дня з моменту подачі заявки

Незалежність від кліматичних умов та пори року

Наші абоненти вже переконалися � Maximuma Net

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

ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ!

Щиро вітаю вас з Днем Конституції та Днем

Молоді. 

Цей день назавжди увійшов в новітню історію

нашого суспільства, а тому нам з Вами залишаєть�

ся тільки сподіватись, що всі задекларовані Кон�

ституцією права та свободи поступово будуть нормою життя

громадян України.

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

Боярчани!

Коли кожен громадянин

України відчує, що його

життя, здоров`я, честь і

гідність, недоторканність і

безпека дійсно визнані най�

вищою цінністю, тоді ми змо�

жемо з гордістю заявити:

Україна стала демократич�

ною державою.

Бажаю Вам, щоб у своєму

конституційному розвитку

наша держава завжди дотри�

мувалась норм та положень

основного закону.

З Днем Конституції 

та Днем Молоді!

Соціалістична партія України,

Києво"Святошинська організація 

Вітаю з загальнодержавними святами � 

Днем Конституції України та Днем Молоді!

Від щирого серця зичу міцного здоров'я, бадьорості духу

та впевненості у безхмарне конституційне майбутнє

нашої спільної держави. Будьмо разом у процесі побудови

демократичного громадянського суспільства.

Слава Україні!

Депутат Боярської міської ради, 

голова фракції “Наша Україна” Ніна Харчук

Щиро вітаю Вас з визначним святом � Днем

Конституції України!

Бажаю успіхів і плідної праці на благо укра�

їнського народу. Нехай це свято додасть Вам

наснаги і творчих здобутків в ім'я процвітання

нашої незалежної Батьківщини.

Від усієї душі зичу Вам міцного здоров'я, довгих років життя, миру та бла�

гополуччя, звершення усіх планів заради світлого майбуття рідної України!

Голова К"Святошинської районної 

організації “Союз Лівих Сил” 

Евген Данченко

Сердечно вітаю вас із Днем Конституції України 

та Днем Молоді!

Нехай демократичні засади, що були закріплені цим

надзвичайно важливим документом, стануть реаліями

нашого сьогодення, а дух законності прийде до серця

кожному громадянину нашої держави. Давайте

сподіватися у краще майбутнє та разом створювати нову європейську

державу.

Депутат Боярської міської ради 

О. В. Боднюк

28 червня 1996 року увійшло в новітню історію

нашої держави як День великого загальнонаціонального

консенсусу, верховенства національних інтересів над

швидкоплинною політичною кон'юнктурою.

Нехай же в цей урочистий день повсюди панує світлий

настрій, міцніє почуття гордості за свою країну, за її Основний Закон,

що гарантує втілення мрій і сподівань на краще й благополучне життя

у власній державі.

З Днем Конституції та Днем Молоді!

Депутати фракції "Блок Юлії Тимошенко"  

Боярської міської ради та члени бюро Боярської  первинної

партійної організації "ВО "Батьківщина"

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

ДДООППООММІІЖЖННИИЙЙ  

ЗЗААРРООББІІТТООКК

Підприємству м.Боярка термі�

ново потрібні працівники:

• кухар;

• бармени;

• офіціанти;

• прибиральниця

Звертатися за телефонами: 

8�067�318�23�67; 8�067�773�76�87.

Розмір з/п визначатиметься після

співбесіди.

Рідні та друзі вітають Слюсаря Рус�

лана з Днем народження!

Нехай кожен день  буде для тебе

світлим і сонячним, дарує тобі радість

і ніщо не затьмарює твого життя. 

Бажаємо тобі щастя й удачі, міцного

здоров'я, здійснення мрій і бажань.

БУДЬ ЩАСЛИВИМ!

Інформаційне агентство "Боярка�Інформ" запрошує до співпраці

менеджерів з продажу газет та менеджерів з реклами

(старшокласників, студентів, пенсіонерів). 

Довідки за телефонами: 8�097�904�44�78,  8�044�229�64�86
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