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Боярська міська рада та вико�
навчий комітет щиро вітають
першого заступника міського
голови Гладкого Романа Васильо�
вича, головного спеціаліста з
питань роботи ради Ключника
Віталія Мироновича, члена
міськвиконкому Мірошникова
Володимира Олександровича,
спеціаліста міськвиконкому І
категорії з розгляду заяв та скарг
громадян Бібік Оксану Миколаїв�
ну, ювілярів Боярської організа�
ції інвалідів війни та Збройних
Сил Клименка Івана Степанови�
ча, Кузьменко Любов Володими�
рівну, Мухіна Петра Івановича,
Толстого Василя Григоровича з
Днем народження!

Зичимо Вам всього, без чого не
складається життя: любові, здо�
ров'я, простого людського щастя,
дружби, доброти, щедрої долі,
достатку в домі, радості в душі,
багато світлих, плідних, щасли�
вих років життя.
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ШШШШААААННННООООВВВВННННІІІІ     ЗЗЗЗЕЕЕЕММММЛЛЛЛЯЯЯЯККККИИИИ!!!!
З нагоди великого національ�

ного свята нашої державності —
Дня Незалежності України,
прийміть найсердечніше вітання.
Народ України святкує уже 18
річницю, відколи здійснилася
споконвічна мрія наших пред�
ків — бути господарями на своїй
найбагатшій, прекрасній і чарів�
ній українській землі.

Наші співвітчизники віками
боролися за свою свободу і лише
нинішнє покоління — наші су�
часники, у 1991 році вибороли її.
Ця визначна дата започаткувала
нову епоху в житті українського
народу, законодавчо закріпила
його вікові, демократичні праг�
нення до національного відрод�
ження, духовної свободи, еконо�
мічного зростання, культурного
піднесення.

Впевнені, що день прийдешній
принесе нам світле почуття ра�
дості від усвідомлення власної
причетності до розбудови нашого
міста. Цей день обов'язково
настане і тим швидше, чим більш
плідно і з натхненням кожен з нас
працюватиме на благо рідного
міста, рідної Вітчизни.

Від щирого серця й від усієї
душі зичимо землякам, рідним,
друзям та колегам здоров'я,
щастя, добра, достатку, миру,
щедрої долі, сили і наснаги в усіх
ваших справах.  Зі святом Вас! 

Міський голова Т. Добрівський
Секретар ради М. Лєзнік

Номер видано за кошти

ТОВ БК  “МІСЬКБУДІНВЕСТ”
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Час Назва заходу Місце проведення

10�00 Початок святкових заходів Стадіон БСШ  № 1

10�00�18�00 Робота виїзної торгівлі підприємств м. Боярка та Києво�Святошинського району "Святошинський Ярмарок" Стадіон 

10�00�18�00 Робота виставок майстрів ремесел та промислів, художників  м. Боярка та  Києво�Святошинського району Стадіон 

11�00�19�00
Концертно�розважальна програма колективів художньої самодіяльності 

м. Боярка та Києво�Святошинського району
Сцена 

10�00�16�00 Робота майстер�класів з гончарства, вишиванки Стадіон 

14�00�16�00 Гала�концерт Боярської дитячої школи мистецтв — лауреатів міжнародних конкурсів та фестивалів Стадіон 

11�00�13�00 Спортивні змагання з шахів, шашок, настільного тенісу, стрітболу Шкільне подвір'я

14�00�16�00 Спортивні змагання з армреслінгу, гиревих видів спорту, перетягування канату

13�00�19�00
Катання верхи на конях, конкурси, розваги, ігри, показові виступи каскадерів 

та майстер�клас з козацьких бойових мистецтв
Стадіон 

19�00�19�30 Урочисте привітання жителів м. Боярка та Києво�Святошинського району  представниками влади Сцена 

19�30�21�00 Святковий концерт Народного Кума України  Миколи Янченка Сцена 

21�00�22�00 Концерт молодих виконавців, дискотека Стадіон 

22�00 Урочистий салют. Завершення свята

"Гарлем" — це "Менти" по�Боярськи"?

У Боярці отруйна змія! Не словом, а ділом!

08154, Україна, м. Боярка

вул. Лисенка, 11/23

т.  +38 04498 41710

т.  +38 04498 42246

Програма
урочистих заходів до Дня Незалежності України

м. Боярка 22 серпня  2009 року
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Реалії сьогодення — здійснення мрій!



РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ —
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Н
езважаючи на
дощ, ще зран�
ку біля ново�
будови зібрав�
ся численний

натовп. Усміхнені люди
ховали під парасолями буке�
ти квітів і з нетерпінням
чекали найголовнішої миті.
Адже ця п'ятниця ввійде в
історію міста як День здій�
снення мрій...

Вітаючи новоселів та
жителів міста, Юлія Володи�
мирівна розповіла про поча�
ток однієї з 15 потужних ан�
тикризових програм Уряду,
яка стосується добудови не�
завершених у зв'язку з кри�
зою житлових будинків,
яких в Україні — тисячі. 

— Ця велика програма,
яка охоплюватиме всі регіони
країни без виключення,
полягає в тому, що Уряд на�
копичив певний обсяг фінан�
сових ресурсів — 2 мільярди
гривень. Таким чином, ми
зможемо придбати більше 10
тисяч квартир, щоб мати
можливість віддати ці квар�
тири людям, які по 15�20
років цього житла чекають в
так званих "пільгових" чер�
гах. В цьому житловому
будинку 180 квартир. Зазда�
легідь викупленими були дві
третини. Але ці люди ще
роками могли не вселитися в
цей будинок. Ми, викупивши
75 квартир, зробили подвій�
ну справу і для будівельників,

і для людей. Перші отримали
якісне житло, другі — кошти
для остаточного завершення
будівництва... До кінця року
ми, дійсно, 10 тисяч квартир
віддамо пільговикам.   

Я хочу, — закінчила свій
виступ Юлія Володимирів�

на, — щоб сьогодні, отриму�
ючи це житло, ви також
були спокійні за свій вели�
кий будинок — за Україну.
Адже ми крок за кроком
виходимо з проблеми і стає�
мо від того лише сильніши�
ми, повністю модернізуючи
країну.

А ордери того дня вруча�
лися ветеранам Міністерства
Внутрішніх Справ, які бага�
то років стояли в черзі без
надії отримати квартиру.
Останній ордер того дня був
вручений багатодітній роди�
ні, в якій виховується 6 діто�
чок...

Поки щасливі новосели
отримували ордери та вітан�
ня від рідних та друзів, вирі�
шую поглянути на новий
будинок зсередини.  

Живіть щасливо і багато!

Моїм екскурсоводом но�
вим будинком став Віктор
Іванович Очкур — заступник
директора з комерційної
діяльності та матеріально�
технічного забезпечення буді�
вельної компанії ТОВ БК
"Міськбудінвест" та, одночас�
но, член виконкому Боярсь�

кої міськради. Саме він ко�
ротенько і розповів біогра�
фію цієї новобудови. 

— Цей цегляний будинок
з додатковим зовнішнім утеп�
ленням, який має автономне
опалення: два німецькі котли
(один працює, інший —
запасний), ми здали держко�
місії 27 лютого. І передали на
баланс міста. Зараз в ньому
вже можна жити. Залиши�
лося лише опалення підклю�
чити, але це вже — індивіду�
ально, через персональне
укладання угоди кожним
мешканцем з ЖЕКом... Бу�
дівництво ж було розпочато 4
роки тому. З яких два роки
піщло на узгодження доку�
ментації й ще рік — на будів�
ництво: за власні кошти ком�
панії із залученням коштів
інвесторів. А на завершаль�
ній стадії довелося залучити

ще й банківські кредити.
Враховуючи обставини, які
склалися в країні, наші парт�
нери співпрацювали з нами
навіть в борг, адже це житло
чекали люди. А остаточно
погасити борги допомогли
кошти від надзвичайно вча�

сно викуплених Кабміном
для працівників МВС 75
квартир. Адже за передопла�
тою, ще до початку будівниц�
тва, було викуплено 30�40 %
квартир, інші — напередодні
здачі будинку.

Заходимо до першої�ліп�
шої квартири на другому

поверсі. У просторому кори�
дорі нас зустрічає усміхне�
ний господар. Щоб побачити
особливості сучасного пла�
нування квартири, достат�
ньо пройтися її поки що по�
рожніми приміщеннями. Ве�
лика кухня, наявність в
квартирі (в даному випад�
ку — двосторонній) двох
туалетів, просторого коридо�
ру. Вікна — двокамерні
склопакети та засклений
балкон�лоджія. Сантехніка,
газова плита, світильники,
якісні шпалери та паркетна
підлога з німецьким покрит�
тям доповнюють загальну
картину.

— І всі квартири так
укомплектовані? — запи�
тую, не в силах відірвати
очей від цієї казки.

— Взагалі, — пояснює
мій співрозмовник, — ком�
плектація квартир включає в
себе стяжку, штукатурку
стін, проводку, вхідні двері,
опалення. Основна маса
квартир здавалася без внут�
рішнього оздоблення — щоб
люди мали можливість
облаштувати своє житло у
відповідності до своїх сма�
ків. А певна кількість квар�
тир здавалася ось в такому
вигляді. Звісно, вартість цих
квартир дещо зросла. Та в
будь�якому випадку, це —
мінімальна ціна, за якою
сьогодні можна придбати
нове житло. 

7 серпня до нашого міста завітала
Прем'єр�міністр України Юлія Тимошен�
ко. Причина візиту — вагома: вручення
ордерів на квартири в новому будинку по

вулиці Білогородській...

БІ тижня
Акцент
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— І яка ж вона?
— Трикімнатну квартиру

площею 105�110 кв.м. ми
виставляли на продаж за
ціною 6,5 тис. грн. за кв. м.;
2�хкімнатну (74 кв.м.) — 6
тис. 700 грн за кв.м. А най�
дорожча однокімнатна (пок�
ращеного планування, 51�
52 кв.м.) — 7 тис. 100 грн.
за кв.м.

Широкими сходами спус�
каємося знову на перший
поверх. Просторі під'їзди на
два входи з майданчиками
для дитячих колясок під схо�
дами та поки що пусті офісні
приміщення гостинно всмі�
хаються погожій днині
великими світлими вікнами.   

— Будинок здали, а що
далі? Які плани на майбут�
нє? — ставлю останнє запи�
тання.

— В найближчих планах
компанії — будівництву доб�
роякісного житла, розрахо�
ваного на мешканців се�
реднього достатку. Хоча,
виходячи з досвіду роботи,
ми не обмежуємося лише

цим соціальним прошарком.
Зокрема, зараз ми будуємо
для посольства Грузії в Укра�
їні, готель "Інтер" для прийо�
му спортсменів Євро�2012
тощо. Що ж до власне Бояр�
ки, то це — добудова "Кор�
чагінця" (на місці стихійних
гаражів). Залишилися лише
невеликі доопрацювання по
всій документації, і ми буде�
мо готові приступити до
роботи. 

На прощання Віктор Іва�
нович ще раз оглядає
хазяйським оком новий
будинок і промовляє стиха
чи то оцім ось світлим вік�
нам, чи то своїм власним
думкам:

— Живіть щасливо і
багато. Нехай кожен день
дарує вам радість...

"Ця квартира об'єднала

нашу родину..."

Щасливих власників
нових квартир видно одразу:
по широким щасливим
усмішкам, "книжечками"
ордерів та букетам квітів в

руках. Звісно, в такий день
не надати їм слово просто
неможливо...

Олег Тимофійович Поп�
лавський — заступник на�
чальника департаменту МВС
України по боротьбі з тор�
гівлею людьми. Має 30 років
військового стажу, з яких 
10 — служби на Північному
флоті. За 20 років служби в
міліції це його перша квар�
тира. "На Київщину ми при�
їхали з Донецька. І тепер
нарешті будемо жити всією
сім'єю, яку знову об'єднала
ця квартира. Поки що нас
троє, але скоро буде більше."

Олександр Борисович
Пирожок — начальник відді�
лу відомчо�нормативних пра�
вових актів управління юри�
дичного забезпечення МВС
України. "В центральному
апараті я вже працюю 11
років. На квартобліку стоїмо
з 2000 року. Ця двокімнатна
квартира допомогла виріши�
ти багато проблем: і нормаль�
ний відпочинок, і розвиток та
виховання дитини, і затишне
родинне гніздечко — ось що
вона для нас."

Тетяна Михайлівна Бух�
тіярова — полковник мілі�

ції, начальник департаменту
кримінальної міліції у спра�
вах дітей. "До цього дня я зні�
мала квартиру в Києві. Для
мене квартира — це місце, де
можна відпочити, прийшов�
ши з роботи о 22�23 годині, а
моїй сім'ї — дочекатися маму
з роботи. В ролі боярчанки
почуваю себе пречудово!
Мені дуже подобається це
тихе спокійне місто. Будемо
жити і будемо співпрацюва�
ти." А на підтвердження своїх
слів Тетяна Михайлівна прос�
то на диктофон продиктувала
номер свого мобільного...

Микола Іванович Легень�
кий — заступник начальника
департаменту кадрового
забезпечення Міністерства
внутрішніх справ. "Ні, на
жаль, сьогодні я квартири не
отримав... Яким боком я
причетний до цього будинку?
До будинку — ніяким, до
новоселів — і лівим, і пра�
вим! А якщо серйозно, то до
наших функціональних
обов'язків відносяться і суто

соціальні питання, в тому
числі і квартоблік. Тому
ситуацію з житлом знаю дос�
конало. В цілому по системі
Міністерства житла очікують
більше 20 тисяч сімей, із
яких понад 4 тисячі стоять в
черзі понад 15 років. Нашим
завданням було відібрати з
квартирної черги тих, хто
найбільше потребує житла.
Тому така допомога Уряду
нам дуже потрібна. Адже
інших перспектив забезпе�
чення житлом просто немає.
Особливо приємно, що цей
будинок — лише "перша
ластівка" нової антикризової
урядової програми.

P.S.: В народі кажуть:
якщо добру справу розпочати
в дощ, то вона буде успішною.
Може, дійсно, чиста дощова
вода з небесної високості зми�
ває проблеми й бруд буденно�
сті? Особисто мені чомусь
дуже хочеться в це вірити...   

Радислав Кокодзей



ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРВИННОГО УТОЧНЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ

ДАНИХ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ

БІ міста
Благоустрій

Шановні боярчани!

У зв'язку з проведенням
первинного уточнення пер�
сональних даних Державно�
го реєстру виборців пропо�
нуємо Вам перевірити свої
персональні дані, внесені до
Державного реєстру вибор�
ців, та у разі виявлення
невідповідностей чи неточ�
ностей у записі про себе
звернутися для їх усунення
до органу ведення Держав�
ного реєстру виборців відпо�
відно до своєї виборчої адре�
си: м. Київ, пр�кт Перемоги,
126, кімната 22 

Кожен виборець має пра�
во: 1) подавати свої персо�
нальні дані до відповідного
органу ведення Державного
реєстру виборців; 

2) знати про своє вклю�
чення (невключення) чи
включення (невключення)
інших осіб до Державного
реєстру виборців; 

3) знати про використання
своїх персональних даних для
цілей, не передбачених части�
нами першою — четвертою
статті 26 Закону України
"Про Державний реєстр
виборців", зокрема, знати,
кому і з яких підстав була
надана інформація про нього; 

4) одержувати на безо�
платній основі у будь�який
час від відповідного органу
ведення Державного реєстру
виборців повну інформацію
в доступній формі про свої
персональні дані, внесені до
Державного реєстру вибор�
ців, у порядку, встановлено�

му Законом України "Про
Державний реєстр вибор�
ців"; 

5) звертатися у порядку,
встановленому Законом Ук�
раїни "Про Державний ре�
єстр виборців", до відповід�
ного органу ведення Дер�
жавного реєстру виборців із
мотивованою заявою щодо
неправомірного включення
(невключення) до Держав�
ного реєстру виборців себе
чи інших осіб, запису про
себе чи про інших осіб,
виправлення недостовірних
відомостей Державного
реєстру виборців щодо себе
або інших осіб; 

6) оскаржувати у поряд�
ку, встановленому законом,
рішення, дії чи бездіяльність
органів Державного реєстру
виборців; 

7) захищати будь�якими
не забороненими законом
засобами свої права та за�
конні інтереси у разі їх пору�

шення при веденні Держав�
ного реєстру виборців.
(Частина перша статті 10
Закону України "Про Дер�
жавний реєстр виборців") 

Порядок звернення ви#

борця за власною ініціати#

вою до органу ведення

Державного реєстру ви#

борців щодо зміни його

персональних даних 

1. Кожен виборець у разі
зміни його персональних
даних може звернутися до
органу ведення Державного
реєстру виборців відповідно
до своєї виборчої адреси із
заявою про внесення змін до
його персональних даних у
Державному реєстрі вибор�
ців. До заяви додаються доку�
менти (належно засвідчені
копії документів), які під�
тверджують ці зміни, та
довідка про включення особи
до Державного реєстру
виборців. Виборець, у персо�

нальних даних якого в Дер�
жавному реєстрі виборців
зазначено про його постійну
нездатність пересуватися
самостійно, може письмово
уповноважити на таке звер�
нення іншу особу. Виборець,
який проживає чи перебуває
за межами України, зверта�
ється із заявою до відповідної
консульської установи Украї�
ни. 2. У разі звернення щодо
зміни виборчої адреси вибо�
рець подає заяву до органу
ведення Державного реєстру
виборців за новою виборчою
адресою, до якої додаються
документи (належно засвід�
чені копії документів), що
підтверджують зміну вибор�
чої адреси виборця. (Части�
ни перша, друга статті 20
Закону України "Про Дер�
жавний реєстр виборців") 

Секретар Центральної

виборчої комісії 

Т.Лукаш

БІ з виконкому
Новини

Опитування провела Ганна Бєлобородова

Головний спеціаліст з комунальних питань
І.І. Бриль: "Останнім часом головним завдан�
ням відділу є підготовка міста до святкування
Дня Незалежності. На території ЗОШ №1 вже
підготовлений майданчик для святкування, пар�
кінг. Встановлюються лавки для глядачів, торго�
вий ряд. В "старій" частині міста встановлюють�
ся ліхтарі вуличного освітлення. На централь�
них вулицях міста монтуються кріплення для
прапорів. Проводиться очистка озера біля Свя�
то�Михайлівської церкви, там теж будуть вста�
новлені лавки та ліхтарі. Ведуться роботи з бла�
гоустрою території перед кладовищем. Прово�
диться асфальтування вулиць Полярної та на
розі вул. Пушкіна і Чернишевського. На сесії облради було прийняте рішення,

яким планується "Облсвітло" передати в комунальну власність міста. Тепер зов�

нішнім освітленням вулиць буде займатись ЖКГ. Приміщення кінотеатру ім.

Островського буде використовуватись під соціальні проекти — планується му�

зична та танцювальна школа і школа мистецтв. На баланс КП "Боярка�Водо�

канал" передано приміщення з великою площею та забудовами по вул. Київ�

ській, 26. Там знаходилось районне будівельне управління, тепер буде розташо�

вана база КП "Боярка�Водоканал".

Головний спеціаліст з земельних

питань М.В. Сосонович: "Відбу�

вається підготовка рішень до 2�го

пленарного засідання чергової

сорок другої сесії п'ятого скликан�

ня, яка відбудеться 20 серпня 2009

р. Будуть розглядатись питання

передачі у приватну власність при�

садибних земельних ділянок,

затвердження схеми розподілу,

затвердження матеріальної інвента�

ризації. Прийом громадян ведеться

в робочому порядку".

Спеціаліст зі зв'язків з громадськістю Л.І. Зак#
ревська: "Як ви знаєте, наближаються  вибори Прези�
дента України, і тому потроху починають з'являтися
новостворені політичні партії. На сьогоднішній день
виконавчий комітет Боярської міської ради про свою
діяльність повідомили дві громадські організації, а саме:
Громадська організація "Фронт Змін", та первинна
організація Партія регіонів №1 м. Боярка. Тому, хочу
нагадати, що, відповідно до Закону України Про полі�
тичні партії в Україні, про своє утворення первинні осе�
редки політичної партії повинні у вказаний строк повідо�
мити також відповідні місцеві органи виконавчої влади
та органи місцевого самоврядування".

Зав. відділом економіки

та підприємництва О. М.

Балуєва: “Виконавчий комі�

тет міської ради оголосив кон�

курс претендентів на надання

послуг з постачання продуктів

харчування в ДНЗ. Інші

питання вирішуються в робо�

чому порядку. Готуємось до

нового навчального року та до

чергової сесії — працюємо над

розподілом фінансів по захи�

щеним статтям витрат”.

4 БояркаБоярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм

Головний спеціаліст з питань
архітектури В.В. Мельничук:
"Останнім часом проводилась
робота з узгодження і закінчення
Генерального плану міста інсти�
тутом "Дніпромісто". Вирішують�
ся питання мешканців міста. На
засідання виконкому, 18.07.
2009 р., було винесено 26 рішень
з питань мешканців. 23 з них —
прийнято, 3 — відхилено. Пра�
цюємо над висновками до суду,
виконкому та міської ради".

НАД ЯКИМИ ПИТАННЯМИ НАРАЗІ ПРАЦЮЮТЬ СПЕЦІАЛІСТИ ВИКОНКОМУ МІСЬКОЇ РАДИ
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БІ акти
Регуляторні

30 червня 2009 року Киє�
во�Святошинський районний
суд Київської області у складі
головуючого судді Усатова
Д.Д. при секретарі Смик
М.М., розглянувши у відкри�
тому судовому засіданні
цивільну справу за позовом
Ярового Віктора Миколайо�
вича до газети Боярської
міської ради "Боярка�Ін�
форм" та

Ключник Наталі Леонідівни
про захист честі, гідності,
ділової репутації та відшко�
дування моральної шкоди,

ВСТАНОВИВ:

В лютому 2009 року пози�
вач звернувся до відповідачів
з позовною заявою, посилаю�
чись на те, що 23 серпня
2008 року та 25 жовтня 2008

року у газеті Боярської місь�
кої ради "Боярка�Ін�
форм" були надруковані
та розповсюджені статті
"Воля громади чи влас�

на" та "Куди поділась
честь і совість офі�

цера Марценю�
ка або за що
тепер полковни�

ки б'ють жі�
н о к " .
А в т о р
в и щ е з �
гаданих
статей —

Ключник Н.Л. яка працює на
посаді журналіста газети
"Боярка Інформ".

Позивач вважає, що ін�
формація, наведена у вищез�
гаданих статтях, стосується
саме його, та побудована у
формі наклепницьких стверд�
жень стосовно особистих,
ділових та професійних якос�
тей позивача. Так, вона наз�
вала його “вівцею, команди�
ром неіснуючої армії, збанк�
рутілим політиком, писакою,
завжди в.о. (виконуючим
обов'язки) когось, людиною,
справами якої займаються
правоохоронні органи”.

Вважає, що йому було
спричинено моральну шко�
ду, в якості відшкодування
якої він просить стягнути з
відповідачів солідарно 20000
гривень. Також просить виз�
нати наклепом дії відповіда�
чів з виготовлення та поши�
рення інформації відносно

позивача та зобов'язати від�
повідачів спростувати відо�
мості, поширені ними шля�
хом публікації офіційного
вибачення перед позивачем,
неправдиву та таку, що не
відповідає дійсності негатив�
ну інформацію відносно
Ярового В.М. в спосіб,
передбачений ст.37 Закону
України "Про друковані
засоби масової інформації
(пресу) в Україні”.

Керуючись ст.ст.275,
277, 297,299, 302 ЦК Укра�
їни, ст.10 Конвенції про за�
хист прав людини і осново�
положних свобод зі змінами,
ст.ст.32, 34 Конституції Ук�
раїни, Законом України
"Про друковані засоби масо�
вої інформації", Постановою
Пленуму Верховного Суду
України "Про застосування
судами законодавства, що
регулює захист честі гідності
і ділової репутації громадян

та організацій" ст.ст.10, 57 �
60, 209, 212, 213, 214, 218
ЦПК України, �

ВИРІШИВ:

В задоволенні позову
Ярового Віктора Миколайо�
вича до газети Боярської
міської ради "Боярка�Ін�
форм" та Ключник Наталі
Леонідівни про захист честі,
гідності, ділової репутації та
відшкодування моральної
шкоди відмовити.

Рішення може бути ос�
каржено в апеляційному по�
рядку шляхом подання до
Апеляційного суду Київської
.області апеляційної скарги
протягом 20 днів з моменту
подання заяви про апеляцій�
не оскарження, яка може бу�
ти подана протягом 10 днів з
дня проголошення рішення.

Суддя Д.Д. Усатов,

секретар О.А. Лозинська

ДД ОО   ВВ ІІ ДД ОО ММ АА   КК ЕЕ РР ІІ ВВ НН ИИ КК ІІ ВВ   СС УУ ББ '' ЄЄ КК ТТ ІІ ВВ   ММ АА ЛЛ ОО ГГ ОО   ТТ АА   СС ЕЕ РР ЕЕ ДД НН ЬЬ ОО ГГ ОО   ББ ІІ ЗЗ НН ЕЕ СС УУ !!

1. Відповідальним за
проведення конкурсу є уп�
равління економіки Києво�
Святошинської районної
державної адміністрації.

2. Право на участь у кон�
курсі на одержання компенса�
ції мають позичальники, які:

— проводять господар�
ську діяльність не менше
одного року;

— не мають простроче�
ної заборгованості з виплати
заробітної плати, а також
заборгованості перед дер�
жавним та місцевими бюд�
жетами та внесків до фондів
загальнообов'язкового дер�

жавного соціального страху�
вання;

— не здійснюють ви�
робництво зброї, алкоголь�
них напоїв та тютюнових
виробів, оптову та роздрібну
торгівлю ними, організацію
та проведення азартних ігор,
обмін валюти, надання в
оренду нерухомого майна;

— забезпечують співфі�
нансувашія інвестиційного
проекту за рахунок власних
коштів у розмірі не менше 20
відсотків його вартості;

— розробили та реалі�
зують інвестиційні проекти,
умовами яких передбачаєть�

ся впровадження енергозбе�
рігаючих та природоохорон�
них заходів;

— здійснюють: вироб�
ництво товарів та надання
послуг експортного спряму�
вання та імпортозамінних;
модернізацію, оновлення та
придбання основних фондів
для розширення та збільшен�
ня обсягів виробництва
товарів (надання послуг);
реалізацію пріоритетних
напрямів соціально�еконо�
мічного розвитку області.
Перевага надається пере�
дусім позичальникам, які
мають середньооблікову чи�
сельність працюючих за звіт�
ний (фінансовий) рік не
більше 10 осіб.

3. Право на одержання
часткового відшкодування
відсоткових ставок за залуче�
ними в банках кредитами не
мають позичальники, які
отримують фінансову під�

тримку за іншими бюджетни�
ми програмами та за рахунок
коштів проектів міжнарод�
них фінансових організацій,
визнані банкрутами або сто�
совно яких порушено справу
про банкрутство, перебува�
ють у стадії ліквідації, подали
недостовірну інформацію
щодо інвестиційного проекту
або свого фінансового стану.

4. Для участі у конкурсі
позичальники подають до
конкурсної комісії такі доку�
менти:

— відомості про підпри�
ємство (повне найменуван�
ня, місцезнаходження, но�
мер телефону, прізвище та
ініціали керівника);

— бізнес�план інвести�
ційного проекту;

— копію кредитного
договору, завірену банком,
який видав кредит;

— заявку на часткове
відшкодування відсоткової

ставки за кредитом банку,
що залучається до реалізації
інвестиційного проекту;

— копію статуту та фі�
нансовий звіт за останній рік
та останній звітний період:

— довідки про відсут�
ність заборгованості з подат�
ків, зборів, інших обов'язко�
вих платежів, внесків до
фондів загальнообов'язково�
го соціального страхування
та виплати заробітної плати;

— документи, які підт�
верджують спрямування кош�
тів на інвестиційні проекти.

Заяви щодо участі у 

конкурсі від суб'єктів 

підприємницької 

діяльності конкурсною

комісією приймаються до

25 серпня 2009 року з

9.00 до 17.00. год. за

адресою: 03115, м. Київ,

проспект Перемоги,126

каб. 23 тел.

424#11#19; 5#24#77.

Києво�Святошинська районна конкурсна комісія з
організації роботи, пов'язаної із частковим відшкоду�
ванням з районного бюджету відсоткових ставок за
кредитами, залученими суб'єктами малого та
середнього підприємництва для реалізації інвестицій�
них проектів, оголошує конкурс інвестиційних проек�
тів на визначення переможця для часткового відшкоду�

вання відсоткових ставок

ОГОЛОШЕННЯ
В зв'язку з передачею кіно�

театру імені М. Островського
до комунальної власності тери�
торіальної громади міста Бояр�
ка по вул. Вокзальній, 51
(рішення Києво�Святошинсь�
кої районної ради №273�26�V
та рішення сесії Боярської
міської ради №41/1925 від 09
липня 2009 року), Боярська
міська рада просить всіх орен�
дарів звільнити всі приміщен�
ня кінотеатру ім. Островського
в м. Боярка в термін до
05.09.2009 року.

Міський голова 

Т.Г. Добрівський 
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А розмова наша розпоча�
лася з ноти мажорної.

— Дякуючи допомозі
Боярської міськради, — ді�
литься своєю радістю мій
співрозмовник, — ми прид�
бали нову техніку: екскава�
тор, трактор, причіп тощо,
яка зараз працює на благоу�
строї міста. 

Втім, на цьому мажор,
власне кажучи, й закінчив�
ся. Чому? Слухайте далі:

— Та левова частка
робіт, на яких задіяна техні�
ка, припадає на вивезення
"стихійного" сміття. Просто
вражає несвідома, чи навіть
відверто цинічна поведінка
наших мешканців, які ви�
кидають сміття просто на
вулицю або залишають на
автобусних зупинках. А по�
тім наш трактор збирає оті
"подарунки". В результаті
витрачаються енергоносії,
час, людська праця — все
те, що ми могли б спрямува�
ти на інші напрямки роботи.
Наприклад, на ремонт доріг
або дахів, на ті напрямки,
які стають пріоритетними в
контексті підготовки до опа�
лювального сезону, до зими. 

Звісно, щось треба змі�
нювати кардинально. Тому,
в порядку експерименту
(зокрема, на вулиці ім.
В.Маяковського) ми зараз
налагоджуємо прийом сміт�
тя від населення на платній
основі. За півмішка сміття
потрібно заплатити стільки
ж, скільки коштує... плас�
тикова філіжанка кави:
2 грн.! І це при тому, що
"сміттєві" роботи набагато
вартісніші: задіяна техніка
(а значить — паливно�ма�
стильні матеріали та кошти
на її амортизацію) й люди
(зарплата). Крім того,
оскільки ми не маємо свого
сміттєзвалища, то мусимо
вивозити сміття на звалище
Києво�Святошинського ра�

йону. Це й “з'їдає” левову
частку зібраних коштів. Ад�
же, щоб завезти туди сміт�
тя, потрібно придбати талон
на вивіз сміття. Як наслі�
док, по грошах ледве�ледве
виходимо "на нуль"... Та ми
готові працювати навіть
практично збитково, аби
лише не було сміттєвих те�
риконів на наших вулицях. 

— Окремо хочу сказа�
ти, — пожвавлюється пан
Давиденко, й відчувається,
що наступна "обновка" дійс�
но є найбільшою гордістю
житлово�комунального гос�
подарства, — про нещодав�
но придбану вишку. Адже,
будучи багатофункціональ�
ною, вона згодиться не лише
для того, щоб поміняти лам�
почку на стовпі. Ремонт
багатоповерхових будинків,
зрізання аварійних дерев —
скрізь вона знадобиться.
Вже зараз вишка викорис�
товується навіть не на 100, а
на всі 200 відсотків! Та
навіть при такій завантаже�
ності ми готові співпрацю�
вати з приватним сектором.
А оскільки Боярка велика і
скрізь ми просто фізично не
встигнемо, то запрошуємо
до співпраці й депутатський
корпус, і жителів міста.
Десь лампочка перегоріла,
десь гілля заважає електро�
мережам чи ще якась "ви�
сотна" біда трапилася —
сигналізуйте, звертайтеся до
диспетчерської служби (тел.
40�357), і ми радо вам допо�
можемо. 

А наостанку Микола Іва�
нович поділився ще однією
радісною звісткою:

— Нарешті у нас запра�
цювала виробнича база.
Продукція, яку ми вигото�
вляємо — це чудові й доб�
ротні сміттєві урни та баки
для вивозу сміття. Тому я
звертаюся до голів коопера�
тивів, начальників установ
та організацій і, звісно ж,
жителів приватного секто�
ра. Якщо вам потрібно
придбати і встановити ці
контейнери, то, будь ласка,
звертайтеся за телефонами
41#170 (приймальня) або
42#420 (бухгалтерія). На
платній основі ми з радістю
надамо вам ці послуги.

Радислав Кокодзей 

Комунальна сфера завжди була однім із пріори�
тетних напрямків життєдіяльності будь�якого насе�
леного пункту. Як же справи у наших комунальників?
Про радості та проблеми даної організації розповідає
начальник Боярського головного виробничого управління
житлово�комунального господарства Микола Іванович

Давиденко.

Р А Д О С Т І  Т А  П Р О Б Л Е М И  
Ж И Т Л О В О � К О М У Н А Л Ь Н О Г О  Г О С П О Д А Р С Т В А

БІ Комунальні
справи

ПРО "КРОТА", "СПРУТА" І...

ЛЮДСЬКУ СОВІСТЬ

Оскільки розмова наша
відбулася напередодні почат�
ку навчального року, розпо�
відь про роботу Боярського
“Водоканалу” Галина Андрі�
ївна почала саме... зі школи:

— Водопровід Боярської
ЗОШ №1 — ровесник цього
навчального закладу. І хоча
школа — не наш об'єкт, та
кожного місяця ми по де�
кілька разів "латали" цей
водопровід�ветеран, надаю�
чи навчальному закладу
технічну допомогу. Врешті�
решт виникла необхідність
його заміни. Саме тому цьо�
го літа ми замінили 100 мет�
рів труб водопроводу й під�
ключили школу, вода до
якої тепер подаватиметься
по новим пластиковим тру�
бам. Таким чином, по нашій
лінії цей навчальний заклад
повністю готовий розпочати
свою роботу... А по Хреща�
тику (від лікарні в напрям�
ку санаторію "Барвінок")
ми зараз прокладаємо кана�
лізацію.

— Але ж будь�яка робота
потребує коштів, які знайти
в сучасних умовах досить
непросто... Як же вийти з
цієї ситуації? — цікавлюся.

— Для цього потрібно ли�
ше об'єктивно оцінювати
ситуацію, що склалася, шу�
кати шляхи виходу з неї й
обирати ті, які максимально
задовольняють потреби всіх
зацікавлених сторін, — пе�
реконана Галина Андріїв�
на. — Навіть якщо вони до�
сить таки радикальні.

І продовжує:
— Візьмемо, наприклад,

водовідведення або, прості�
ше кажучи, каналізацію. За
кошти міського бюджету
придбані і вже працюють дві
асенізаційні машини�бочки;
"Крот", який промиває ка�
налізаційні мережі під тис�
ком; прилад "Спрут", який
дозволяє "обмежувати пос�
луги" з водовідведення бор�
жникам, навіть не заходячи
до квартири.

На послуги асенізаційних
машин ми встановили міні�
мальну плату — 120 грн. — і

тим самим "збили" ціну на
ринку цих послуг, яка доходи�
ла вже до 200�300 грн. Вище
нашої поставити ціну інші
"бочки" вже просто не мо�
жуть, адже в цьому випадку
вони не будуть мати клієнту�
ри. Гадаю, що тим самим ми
зробили для населення дуже
велику послугу, яку воно
вже, мабуть, відчуло. Крім
того, таким чином ми підтри�
муємо і наш міський бюджет,
адже тепер "лівим" грошам за
послугу, які йшли в кишеню
невідомо кому, просто не
залишилося місця. Хоча при�
бутки й невеликі, але вони є.
Адже машини постійно прац�
юють, а витрати на їх утри�
мання (зокрема — запчасти�
ни) суттєво знизилися. При
цьому поліпшилися умови
праці асенізаторів, працівни�
ків каналізаційної та аварій�
ної служб. Та й екологічна
обстановка в місті поліпши�
лася. Таким чином, боярчани
відчули турботу міської влади
про себе.

Далі — "Крот": машина,
яка промиває мережі. При�
лад не з дешевих. Та, розумі�
ючи необхідність мати його "�
на озброєнні", міськрада таки
віднайшла кошти на його
придбання, за що ми їй над�
звичайно вдячні. Практично
вся Боярська каналізація
застаріла і забита жировика�
ми, наносами, намулами,
іржею. На сьогодні ми вже
промили велику кількість
мереж. В свою чергу, змен�
шилася кількість заторів (з 5�
6 до 2�3 на день) і, як наслі�
док, проривів та витоків сто�
ків. Зрозуміло, що внаслідок
цього екологічна ситуація в
місті значно поліпшилася.

Втім, не завжди потрібно
лише допомагати: коли без�
порадний "пряник", дово�
диться вдаватися до батога.
Його ім’я — "Спрут", який
просто перекриває боржни�
кові каналізацію, і він не
може нею користуватися. Це
називається "обмеженням
послуг". Просто вражає, як
швидко змінюється психоло�
гія людей! Ледь побачать на
подвір'ї нашу машину —
відразу поспішають до каси:
сплатити борги. Наприклад,
мешканці однієї з квартир
будинку по Ворошилова, 26
заборгували нам 10 тис.
грн.! А познайомившись зі
"Спрутом", дуже швидко
почали виправлятися...

Поки що ми перекри�
ваємо  водовідведення тим,
чий борг становить більше
тисячі грн. На черзі — борж�
ники від 300 грн. Причому
зазначу, що обмеження

послуг — безкоштовне. А для
того, щоб знову користувати�
ся каналізацією, господар
повинен сплатити борг і, на
додачу, роботи з "розблоку�
вання" каналізації. Адже 
це — задоволення не з деше�
вих, за яке до каси, згідно
кошторису, потрібно буде
сплатити близько 500 грн. Бо
прилад дорогий, до того ж
придбаний частково за кошти
міського бюджету, частково
— за кошти “Водоканалу”...

Гадаю, що висновки кож�
ний може зробити самостійно.
А якщо ні, то "Спрут" прийде
до вас. Щоб допомогти вам...
усвідомити себе людиною!
Ану ж, прислухайтесь: чи,
бува, не його щупальця доби�
раються вже до вас?

Уроки виживання брав

Радислав Кокодзей

Мабуть, саме цей
вислів працівники Боярсь�
кого водоканалу могли б
взяти за гасло своєї діяль�
ності. По крайній мірі,
саме таке враження скла�
лося в мене під час розмо�
ви з директором КП
"Боярка�Водоканал" Гали�
ною Андріївною Павлічен�
ко. Як же виживати циві�
лізовано в умовах ниніш�
ніх капіталістично�кри�

зових реалій?

До уваги 

підприємств

та організацій!

КП «Боярка�Водоканал»
надає послуги каналопро�
мивальную машиною
«Крот» КО 503.

Підприємство знаходить�
ся за адресою: м. Боярка,
вул. Молодіжна, 77.

Замовити машину мож�
на по телефону:

8#04498#40#249; 

8#04498#41#753.

Адміністрація

КП "Боярка�Водоканал"
надає послуги населенню з
викачки рідких нечистот з
вигрібних ям.

Об'єм асенізаційної
машини — 3,8 м3, вартість
послуги — 120 грн.

Зручність та якість га�
рантуємо!

Довідки за телефоном: 
40#249

ПРОПОНУЄМО

Боярський ЖЕК
здійснює вивіз гілля та
негабаритного сміття. 

За довідками щодо
укладання договорів та оп�

лати звертайтеся до Боярсь�
кого ЖЕКу за телефонами:

41�170, та 40�357.

БІ Оголошення
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Справжнім лихом оберну�
лась ніч 16 серпня для роди�
ни Лахтадир. Вже до світан�
ку від їхнього будинку №5,
що по вул. Васильківській,
залишилися лише обгорілі
стіни, а родина з чотирма

дітьми та братом господині
(інвалідом) залишилися без
даху над головою. 

Зі слів Наталі Миколаїв�
ни Лахтадир, пожежа розпо�
чалася близько другої години
ночі. Від задухи прокинувся
12�річний син Максим. Саме
він розбудив сім'ю і тим
самим врятував їхні життя.
До вхідних дверей через
вогонь та дим було вже не
дістатися, довелось стрибати
разом з дітьми через вікна.
Пожежники з'явились хви�
лин через 40 після виклику,
тож нічого з речей врятувати
вже не вдалось. 

Опівдні місце події огля�
нув міський голова Т.Г. Доб�
рівський, заступник місько�
го голови В.В. Шульга, та
секретар міської ради М.Г.
Лєзнік. Родині буде надана

матеріальна допомога. В
першу чергу допоможуть від�
новити документи. Щоб роз�
чистити згарище представ�
ники міської ради пообіцяли
надати трактор, а також до�
помогти з деревиною та зро�
бити нову електропроводку.
Можливо саме через зами�
кання електромережі і ста�
лася пожежа, як розповіда�
ють господарі, вже третя за
останні чотири роки. 

На час відбудови старшим
дітям запропонували осели�
тися в інтернаті, проте роди�
на розлучатися не хоче.
Притулок погорільцям надає
сестра Наталі Миколаївни,
але вона сама мешкає в гур�
тожитку, тож для великої
родини це не вихід. Вже за
тиждень дітям треба до
школи. А майна в родини —
тільки те, в чому з хати
вибігли. Та хіба можливо
адекватно оцінювати ситуа�
цію і складати плани навіть
на найближче майбутнє, ко�

ли під ногами попіл рідної
домівки, де народжувались і
зростали діти. Багато років
життя, яке доведеться скла�
дати по цеглині. Все почина�
ти спочатку.

І як в таку скруту можна
вижити без підтримки і
допомоги людей?

Боярський міський голо�
ва Т.Г. Добрівський зверта�
ється до підприємців міста,
керівників установ та органі�
зацій, всіх мешканців з про�
ханням допомогти родині
Лахтадир. Ніяка допомога
не буде зайвою. Навіть якщо

ви не зможете виділити
значну суму — додайте її до
загальної — адже все велике
складається з маленьких
часточок.

Кошти можна перерахо�
вувати за наступними рекві�
зитами:

Києво#Святошинське

Відділення Ощадбанку

України №5399; МФО

320069; ЗКПО 02760904;

р/р 37397004 на о/р

№27698 Степаненка Ста#

ніслава Івановича.

Ганна Бєлобородова

ЗЗ  ММИИРРУУ  ППОО  ННИИТТЦЦІІ……

БІ тижня
Події

Останнім часом почасті�
шали випадки травматизму
та навіть загибелі дітей. Не
допускайте трагедії у вашій
родині! Розповідайте своїм
дітям про небезпеку гри з
вогнем, навчайте їх правил
безпеки життєдіяльності.
Не залишайте дітей без
нагляду, дбайте про власну
безпеку та безпеку своїх
дітей. Навчайте дітей нави�
чкам культури поведінки,
демонструючи на власному
прикладі обережність у по�
водженні з вогнем, водою,
газо� та електроприладами,
різного виду небезпечними
речовинами та предметами.

Києво#Святошинське

управління МНС України

в Київській області

ШАНОВН І
БАТЬКИ!

Звичайний літній день
надовго запам'ятається
вихованцям Обласного
будинку дитини, а особливо
його працівникам. Саме на
його території 12 серпня
було виявлено отруйну змію.
Дмитро Крушинський, пра�
цівник дитбудинку, за хвос�
та відтягнув хижака від вже
паралізованої  укусом соба�
ки, але рептилія втекла до
лісу. За його ж словами,
змія була схожа на вужа.
Але від отрути дві собаки
все�таки померли. За слова�
ми експертів, собаки мають
своєрідний імунітет до укусів
змій нашого регіону, тож у
даному випадку змія екзо�
тична. Провідний зоолог
Київського зоопарку Олек�
сандр Пєрєшев припустив,
що це може бути змія із
родини аспідових, оскільки
вона схожа на вужеподіб�
них. Це дуже небезпечні і
отруйні хижаки, до того ж у

цей період вони надзвичайно
активні та агресивні і ста�
новлять велику загрозу
життю людини. Найвідоміші
представники цього роду —
це гая, кобра, королівська
кобра, коралові аспіди,
чорна мамба… Родина аспі�
дових водиться в Тропіках
та Субтропіках,
в основному це
Африка, Азія та
Австралія, на
території Євро�
пи її немає. Тож
потрапити вона
могла у Європу,
зокрема в Бояр�
ку, тільки із
приватного тераріуму. 

Головний лікар дитбудин�
ку Наталя Власенко відразу
повідомила МНС. Разом із
зоологами рятівники переві�
рили всю територію, але змії
не виявили. Зате знайшли
зміїні нори, які обробили
вогнем та хлоркою. Зоолог

Олександр Пєрєшев, заявив,
що небезпека для людей
залишається, і що перевірки
все�таки треба робити, адже
змії можуть заховатися від
людей. У цей період змії
мігрують і можуть бути за
кілометри від того місця. Це
означає, що небезпечна реп�

тилія може
перебувати
у будь�яко�
му кутку
нашого міс�
та. Хоча та�
ка екзотич�
на тварина
і не пере�
живе наші

суворі морози, але до зими
ще чимало часу. 

Отрута змії із родини
аспідових має свою власти�
вість: місце укусу більшості
випадків не розбухає і не
червоніє, жертва помирає
швидко від пригнічення нер�
вової системи та паралічу

дихальної мускулатури.
Жертва такого хижака, як
правило, помирає від зупин�
ки дихання. Укус великих
аспідів становить смертель�
ну небезпеку не тільки для
тварин, а й для людей. Про�
тиотрути від цих рептилій у
нас нема, тому поки праців�
ники дитбудинку запасають�
ся протиотрутою від гадюки,
хоча склад отрути аспідових
та гадюкових значно відріз�
няється. 

Небезпека для жителів
Боярки залишається. Тому
слід уникати чагарників та
сміттєзвалищ, пильно вдив�
лятися під ноги під час про�
гулянки і найголовніше —
добре подумати перед тим,
як заводити такого хижого
домашнього улюбленця,
адже від однієї помилки в
небезпеці зараз перебуває
все місто. 

Анастасія Остроушко

Півмісяця зали�
шилось до того часу,
коли шкільний дзво�
ник покличе дітей за
парти. Для когось він
пролунає вперше, для
когось — вже звично.

А поки що всі без
винятку набирають�
ся життєдайних сил
та енергії, здоров'я,
засмагаючи під ла�
гідними промінчиками літ�
нього сонця десь на узбереж�
жі моря.

Цього літа в селищі Риба�
ківка Миколаївської області,
в літньому таборі "Примор'я"
відпочило та оздоровилося

майже 1000 дітей з Києво�
Святошинського району. В
таборі до послуг хлопчаків та
дівчаток добре облаштовані
спортивні майданчики, впо�
рядковані пляжі, літня сце�
на, де майже кожного дня

проводяться дитячі роз�
ваги, конкурси. 

Майже 40 осіб пер�
соналу працюють задля
організації змістовного
відпочинку дітей. Гар�
на їдальня, де одночас�
но можуть харчуватися
400 дітей, медичний
пункт, душові кімнати
з безперебійним поста�
чанням гарячої та хо�

лодної води. Харчування —
5�разове. На території табо�
ру працює продовольчий
магазин з асортиментом,
який задовольнить смаки
будь�якої дитини: морозиво,
цукерки, солодкі напої.

Усім цим господарством
опікується його керівник —
Володимир Васильович Че�
чуй, допомагають йому вете�
рани праці — Ніна Нікитич,
Микола Невмерницький,
Людмила Лисенко, Антоніна
Хабарова, Алла Руснак. 15
років обіймає посаду заступ�
ника директора з реалізації
путівок та літнього відпо�

чинку Валентина Миколаїв�
на Чечуй. 

А оздоровлення дітей
Києво�Святошинського ра�
йону в таборі "Примор'я" ор�
ганізоване головою районної
ради профспілок працівни�
ків освіти та науки Іваном
Васильовичем Литвином.

Євген Пікуль

ЛІТНІЙ ВІДПОЧИНОК В "ПРИМОР'Ї"

О Б Е Р Е Ж Н О !  У  Б О Я Р Ц І  О Т Р У Й Н А  З М І Я !



Вашої допомоги пот�
ребує маленька Олексан�
дра, яка дуже хоче
почути світ і сказати своє
перше слово "мама".
Народження крихітки
Сашеньки стало розра�
дою родини Кардашевих,
які впродовж останніх
років пережили низку
трагічних подій, пов'яза�

них із втратою рідних і
близьких людей. Коли дів�
чинці виповнився рік, ліка�
рі оголосили вирок: "Дів�
чинка може залишитись не
тільки глухою, але й
німою". Надію, що це ще
можна змінити, подарували
лікарі з Інституту отоларин�
гології ім. Коломійченка
Академії медичних наук
України. Вони погодились
зробити безкоштовну опе�
рацію, але імплантант

повинна оплатити родина.
Коштує він не багато, не
мало — 26 тис.євро. 

Родина матері дівчинки
вже продала усе можливе —
старий автомобіль, мото�
цикл, але цього занадто мало.

Боярська міська рада,
виконком, редакція газети
"Боярка�інформ" зверта�
ються до усіх, хто може
допомогти цій бідолашній
дівчинці. Ваш, навіть неве�
личкий внесок, може від�

крити цілий світ для малень�
кої Олександри.

Кошти можна перераху�
вати за наступними реквізи�
тами:

Найменування банку:
"ПриватБанк"; Номер ра�
хунку: 29244825509100;
МФО: 305299; ЗКПО:
14360570. Призначення
платежу: для поповнення
картки 4149605050365899
Кардашевої Ірини Сергіївни,
ІНН 3073911823.

БІ дитині
Допоможіть

ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ!

БояркаБоярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм8

У м. Боярка, з метою упо�
рядкування процедури та
практики розміщення ка�
бельних мереж Інтернет�
провайдерами та мереж ка�
бельного телебачення, вико�
навчим комітетом Боярської
міської ради, починаючи з
червня 2008 року, проводи�
лась значна робота. Одним з
напрямів цієї роботи стало
спільне з працівниками
БГВУ ЖКГ (директор —
М.І. Давиденко) обстежен�
ня об'єктів комунальної
власності, на яких можливе
та доцільне розміщення заз�
начених мереж. Другим
напрямом стало вивчення
системи роботи та повнова�
жень Інтернет�провайдерів
(фізичних та юридичних
осіб, які надають Інтернет�
послуги боярчанам). 

Проведений аналіз
засвідчив, що у місті відсут�
ня планова робота з Інтер�
нет�провайдерами, що приз�
водить до хаотичності розмі�
щення кабельних мереж та
пошкодження  майна, що
належить територіальній
громаді міста. 

Тому, Боярською місь�
кою радою від 14 травня
2009 р. було прийнято рі�
шення за № 40/1831 "Про
затвердження Положення
про порядок передачі в орен�
ду майна територіальної гро�
мади м. Боярка для розмі�
щення кабельної мережі
Інтернет�провайдерами та
мереж кабельного телеба�
чення". Положення встанов�
лює та визначає порядок
розміщення та процедури
здійснення діяльності Інтер�
нет�провайдерами у м. Бо�
ярка з надання Інтернет�
послуг. Відповідно до поло�
ження, виконавчим коміте�
том Боярської міської ради
було визначено дату прове�
дення конкурсу на передачу
в оренду майна територіаль�
ної громади м. Боярка для
розміщення кабельної мере�
жі Інтернет�провайдерами
та мереж кабельного телеба�

чення. Вся необхідна інфор�
мація була надрукована на
шпальтах  міської газети
"Боярка�інформ" від 30
травня 2009 року.

За результатами проведе�
ного конкурсу конкурсною
комісією було прийнято нас�
тупне рішення: рекоменду�
вати виконавчому комітету
Боярської міської ради нада�
ти дозвіл на розміщення
кабельних мереж та мереж
кабельного телебачення на
об'єктах комунальної влас�
ності міста  та на здійснення
діяльності з надання Інтер�
нет�послуг жителям м. Бо�
ярка єдиному заявникові —
ТОВ "Максимум�Нет" (на
конкурс, відповідно до ви�
мог, було подано заявку ли�
ше одним підприємством,
що надає Інтернет�послуги в
м. Боярка). Тобто, за прави�
лами зголосилася працювати
лише одна спеціалізована
компанія. А як же інші, ад�
же в місті, за різними оцін�
ками, їх нараховується
близько десяти? І ось тут
починається "мереживо" або
тенета!

Решта представників
даного виду діяльності виз�
нали Положення про поря�
док організації надання Ін�
тернет�послуг в м. Боярка
незаконним, а, відповідно,
себе — вільними від будь�
яких зобов'язань перед тери�
торіальною громадою міста
(тобто, тягай дроти де
хочеш, влаштовуй Інтернет�
мережу як хочеш, бо послуги
з Інтернет дуже боярчанам
потрібні).

Визнаючи потрібність
Інтернет�послуг для бояр�
чан, Комісією з передачі в
оренду майна територіальної
громади м. Боярка для роз�
міщення кабельної мережі
Інтернет�провайдерами та
мереж кабельного телеба�
чення вирішено було встано�
вити остаточний термін
подачі відповідних дозвіль�
них документів фізичним та
юридичним особам, які здій�

снюють діяльність у м. Бояр�
ка з надання Інтернет�пос�
луг та  впорядкувати свою
діяльність відповідно до
Положення до 14 липня
2009 року.

Крім того, членами комі�
сії було наголошено про те,
що процедура впорядкуван�
ня не повинна позначитися
на потребах жителів міста.
Також було зауважено, що у
галузі надання Інтернет�
послуг важливо дотримува�
тися правил вільної конку�
ренції та забезпечувати рівні
умови для усіх суб'єктів гос�
подарювання.

Відбулись переговори з
представниками Інтернет�
компаній. Документів ніхто
більше не подав. 

Комісія подовжила оста�
точний термін подачі доку�
ментів та укладання угод до
1 серпня 2008 року. З боку
"мережі" — тиша, а пред�
ставники Інтернет�компаній
заговорили про необхідність
створення робочої групи. І
знову тиша. 

Тому, зважаючи на ви�
щевикладене, комісією ви�
конавчого комітету прийня�
то наступне рішення:

1. З метою забезпечення
законності, правопорядку,
охорони прав, свобод і за�
конних інтересів громадян
згідно зі ст.ст. 18, 30, 38
Закону України "Про місце�
ве самоврядування в Украї�
ні" рекомендувати виконав�
чому комітету Боярської
міської ради звернутися до
відповідних контролюючих
органів для перевірки суб'єк�
тів господарювання на наяв�
ність ліцензій та дозволів,
передбачених чинним зако�
нодавством, та на дотриман�
ня технічних норм щодо
експлуатації телекомуніка�
ційного обладнання, а саме:
до Державної інспекції
зв'язку України, служб по�
жежної безпеки, прокурату�
ри, управління боротьби з
економічною злочинністю,
служб РЕС та БГВУ ЖКГ. 

2. З метою поліпшення
благоустрою міста БГВУ
ЖКГ забезпечити демонтаж
телекомунікаційного облад�
нання суб'єктів господарю�
вання, які їх експлуатують з
порушенням норм чинного
законодавства, технічних і
будівельних норм.  

3. Попередити суб'єктів
господарювання, які здій�
снюють діяльність у сфері
телекомунікацій та надання
Інтернет�послуг, про приве�
дення у відповідність до
існуючих вимог і державних
норм власних телекомуніка�
ційних мереж, дозвільної та
технічної документації до
01.08.2009 р. У разі відсут�
ності вищезазначених доз�
волів та погоджень або вста�
новлених термінів, провести
демонтаж незаконно вста�
новлених мереж та облад�
нання.

4. Через засоби масової
інформації попередити гро�
маду міста, підприємства,
установи, організації про
можливі відключення від
телекомунікаційної мережі
внаслідок демонтажу відпо�
відного обладнання.

А рішення, як відомо,
необхідно виконувати. 

Виникає питання:  невже
боярські Інтернет�провайде�
ри, окрім ТОВ "Максимум�
нет", не знають що таке
Протокол? (визначення
див. на початку статті).
Невже для надання Інтер�
нет�послуг у м. Боярка
комп'ютери повинні "роз�
мовляти однією мовою", а
люди ні? Невже павутина
дротів, що хаотично обплу�
тала місто — це ознака
Міжмережжя, тобто всес�
вітньої системи об'єднаних
комп'ютерних мереж?

Варто над цим замисли�
тися. А рішення влада буде
виконувати, в першу чергу,
для того, щоб люди почали
говорити однією, зрозумі�
лою для всіх мовою.

Редакція "БІ"

ІІ НН ТТ ЕЕ РР НН ЕЕ ТТ �� ММ ЕЕ РР ЕЕ ЖЖ ІІ   ВВ   ММ ..   ББ ОО ЯЯ РР КК АА

19 серпня у Будинку
Мисливця пройшла зустріч
представників міських ве�
теранських організацій з
нагоди святкування Преоб�
раження Господня. Почес�
ну громаду привітали зі
святом міський голова Т.Г.
Добрівський та заступник
міського голови В.В.
Шульга, які, окрім теплих
привітань, передали пода�
рунок від ветеранів з Біло�
русі. У дружній неформаль�
ній обстановці міський
голова розповів про візит з
нагоди 65 річниці звільнен�
ня Білорусії у місто�побра�
тим Несвіж. Також Тарас
Григорович ознайомив
присутніх з досягненнями

Боярки та проблемами, над
вирішенням яких зараз
працює міська рада, і вру�
чив керівникам організацій
запрошення на святкуван�
ня Дня Незалежності. Се�
ред почесних гостей були
присутні  А.В. Пастовенсь�
кий, голова районної орга�
нізації ветеранів війни,
праці та Збройних Сил
України. Він зауважив, що
наше місто день за днем
помітно розквітає, а також
побажав міцного здоров'я,
довгих років життя та енер�
гійності усім присутнім.

Ганна Бєлобородова 

СВЯТО —

НАГОДА

ЗУСТРІТИСЯ



ВЕЧНЫЙ ВОПРОС —

ВАЛЮТА ИЛИ ГРИВНА?

Не за горами осень и все
чаще в средствах массовой
информации звучат прогно�
зы об очередном витке кри�
зиса национальной валюты,
нагнетая тем самым ситуа�
цию на валютном рынке.

В это же время из уст
политиков звучат заверения
о том, что они не в коем слу�
чае не допустят девальвации
гривны. 

Как же в данной ситуа�
ции поступить простому
гражданину? Кому верить?
Как защитить свои сбереже�
ния? Как не потерять на
курсовой разнице при обме�
не валют во время ажиота�
жа, если правительству и
НБУ не удастся сдержать
девальвацию гривны? 

Выход есть! Мультива�
лютный вклад от ПриватБан�
ка. Этот вклад позволит Вам:

— изменить валюту
сбережений оперативно, без
расторжения депозита и с
сохранением всех ранее
начисленных процентов по
вкладу;

— изменить валюту
сбережений по реальному
обменному курсу;

— изменять валюту
вклада/или его части неог�
раниченное количество раз;

— получать проценты
по вкладу на уровне самой
высокой процентной ставки
банка по вкладам "Стан�
дарт";

— дать распоряжение
на конвертацию средств без
прихода в банк. Достаточно
только позвонить в Службу
клиентской поддержки по
телефону: 8 800 500 00 30

И самое главное — чтобы
пользоваться вкладом не
нужно быть "крутым" валют�
чиком или опытным финан�

систом. Все очень просто!
Как только у Вас появляются
опасения, что Ваши сбереже�
ния начинают "худеть" при
изменении валютных курсов,
достаточно просто дать распо�
ряжение банку и он прокон�
вертирует весь или часть
Вашего вклада в избранную
Вами валюту (гривна, дол�
лар, евро). Причем распоря�
жение на конвертацию Вы
можете дать как в отделении
банка у Вашего операционис�
та, так и по телефону, позво�
нив в Службу клиентской
поддержки. 

Очень важно, что при
конвертации все ранее на�
численные проценты сохра�
няются, а дата окончания
депозита не изменится.

Количество конвертаций
не ограничено и проводятся
они бесплатно по стандарт�
ному обменному курсу бан�
ка. Поэтому каждый вклад�
чик имеет полную свободу в
управлении валютой своих
сбережений.

Оформить вклад и за�
фиксировать процентную
ставку можно как на год,
так и на 3 месяца.

Ну должен же быть ка�
кой�то подвох? Наверное,
по этому вкладу низкая про�
центная ставка? В том то и
преимущество данного вкла�
да, что никакого подвоха нет
ни по срокам, ни по курсам
конвертации, ни по тари�
фам. А ставка по вкладу
"Мультивалютный", кстати,
находится на уровне макси�
мальной процентной ставки
в ПриватБанке и на данный
момент является одной из
самых выгодных ставок в
Украине.

Вклад "Мультивалютный"
от ПриватБанка — настоя�
щая находка для сбережения
средств в период значитель�
ных курсовых колебаний.
Пользуйтесь, сберегайте,
накапливайте, богатейте!

Навчальний центр

"Вікторія"
розпочинає роботу на базі Києво�

Святошинської районної класичної
гімназії з 10 вересня 2009 року.

Навчальний центр "Вікто#

рія" — це універсальні курси для біз�
несу, навчання та відпочинку всіх
бажаючих — старшокласників, віком
з 14 років, студентів та дорослих.

Пропонуємо:

* вивчення іноземних мов —
англійської, німецької, французької,
іспанської, польської:

� інтенсивний курс за 1�2 місяці
для подорожі з метою відпочинку чи
роботи;

� однорічний курс з метою отри�
мання базових знань;

� поглиблений курс з метою всту�
пу до вищих навчальних закладів.

* підготовку до зовнішнього
незалежного оцінювання з усіх
предметів тестування: українська
мова та література, математика,
іноземна мова, історія, фізика,
хімія, географія, біологія та
інших.

* курс української мови та літера�
тури для російськомовного населення.

Заняття проводяться в групах до
10 осіб, за бажанням можливі інди�
відуальні заняття.

Заняття проводяться двічі на
тиждень в другій половині дня, орі�
єнтований час — з 15.00 до 21.00.

Навчання здійснюватиметься
висококваліфікованими викладача�
ми вищих навчальних закладів
Києва та гімназії.

Висока якість навчання гаранто�
вана!

Вартість навчання помірна, але
залежить від обраного курсу.

Цінуйте свій час та кошти! Нав�
чайтесь за місцем проживання!

Адреса та контактні телефони
навчального центру: Києво�Свято�
шинська районна класична гімназія,
вул. Сєдова, 7, м. Боярка.

Києво�Святошинський район,
Київська область. Індекс: 08153

Телефони: 
8 (04498) 46#805 — 

Світлана Сушко; 

8#096#597#30#84 — 

Наталія Кудрик

Звертатись особисто або за теле�
фоном з 20 серпня 2009 року з 17.00
до 19.00 в середу та п'ятницю в ауди�
торію 114 (кабінет директора).

З настанням грибного
сезону жителі міст і сіл пря�
мують в ліси, лісосмуги, де
можна знайти гриби.

Серед розмаїття їстівних
грибів трапляються й отруй�
ні, які помилково потрапля�
ють у кошик грибників.
Найчастіше отруюються че�
рез вживання блідої поган�
ки. Більшість людей знає
характерні ознаки цього
гриба, проте бліда поганка
може змінюватись в залеж�
ності від погодних умов. За
посушливого літа у неї зни�
кає характерний вінчик і за
зовнішнім виглядом бліда
поганка стає схожою на
сироїжку�зеленушку.

Навіть їстівні гриби за нес�
приятливих умов можуть
викликати отруєння. Їстівні
гриби мають властивість
накопичувати токсичні спо�
луки, стаючи в результаті не�
безпечними для здоров'я.
Найбільш небезпечними во�
ни стають для людей похило�
го віку, дітей і осіб, які страж�
дають на захворювання киш�
ково�шлункового тракту.

В 2006 році на
території району
зареєстровано
20 випадків
отруєнь гри�
бами, потерпі�
лих — 40 осіб,
померли 4 особи.

2007 рік — 7
випадків отруєнь
грибами, 7 по�
терпілих;

2008 рік —
7 випадків от�
руєнь гри�
бами, 7 по�
терпілих;

Щоб уникнути
отруєнь грибами,
слід пам'ятати:

— збирати ті
гриби, в яких ви аб�
солютно впевнені;

— не збирати
гриби з потовщеним
б у л ь б о в и щ е м ,

перезрілі, ослизлі, червоні;
— готуючи страви з гри�

бів, дотримуйтесь правил
кулінарної обробки, як пра�
вило, два рази відварюйте
гриби;

— не куштуйте консер�
вовані гриби, які виготовле�
ні в домашніх умовах, на
ринках, торговельних май�
данчиках та невстановлених
для торгівлі місцях.

З перших ознак отруєнь
грибами падайте собі не�
відкладну допомогу:

— промийте декілька
разів шлунок слабко�роже�
вим розчином перманганату
калію. Викликати блюван�
ня можна за допомогою вве�
дення в рот ручки ложки або
пальця під корінь язика;

— після промивання
прийміть послаблююче (за
схемою 100 гр. касторового
масла, 200 гр. сульфату
магнезії та інш.);

— зробіть очисну кліз�
му. Промивайте кишечник
до тих пір, поки не з'явиться
чиста вода — це означає, що
в середині, дійсно, не зали�
шилось отруйних грибів;

— якщо само�
почуття погіршуєть�

ся — негайно звер�
ніться до лікаря.
Чим раніше Ви

звернетесь за квалі�
фікованою допомогою до

медичного закладу, тим
більшою буде надія на оду�
жання.

Завідувач відділенням

гігієни харчування 

Києво#Свято#

шинської райСЕС 

М.В. Лук'яненко
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ЯК ЗАПОБІГТИ ОТРУЄНЬ
ДИКОРОСЛИМИ ГРИБАМИ

Подається мовою оригіналу
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"ГАРЛЕМ" —

ЦЕ МОСКОВСЬКІ "МЕНТИ"... ПО�БОЯРСЬКИ"?

БІ життя
Культурне

Про що цілком офіційно
засвідчила... нова табличка
на Боярській ЗОШ №3.
Одразу кинулось в вічі оте
добряче призабуте з радянсь�
ких часів "Общеобразова�
тельная средняя школа". А
вище — цілком офіційний
гриф "Министерство образо�
вания и науки Российской
федерации" і двоголовий ро�
сійський орел під грифом... 

Не хвилюйтесь, шановні
читачі, Боярка до складу Ро�
сії вступати навіть не збира�
ється! Просто саме того дня
тут розпочалися зйомки но�
вого 24�серійного, суто чоло�
вічого детективного бойови�
ка�серіалу. 

"Гарлем" — це робоча наз�
ва фільму, який знімає "Star
Media": одна з найбільших на
території Росії та України
продакшн�компаній, що спе�
ціалізується на виробництві
та дистрибуції телесеріалів,
теленовел, телефільмів та
програм для людей різного
віку та інтересів (наприк�
лад — "Танці з зірками"). 

Режисери — Олег Туран�
ський та Олег Ларін, сцена�
рист — Андрій Тумаркін. У
фільмі знімаються відомі
російські та українські акто�
ри. Серед них — Ярослав
Бойко, Володимир Стєклов,
Костянтин Стрельніков,
Єгор Клейменов, Сергій Ро�
манюк, Максим Дрозд, Віта�
лій Линецький, Станіслав
Боклан, Дмитро Суржиков і
єдина актриса — Анна
Казючиць.

Отже, запрошуємо вас
разом з нашим кореспонден�
том відвідати знімальний
майданчик. Щоб при нагоді
з'ясувати, в чому ж причина
такої кінопопулярності Бо�
ярки? Невже лише в непов�
торній творчій атмосфері й
мистецькій аурі міста криєть�
ся відповідь на це питання? 

Ось якими думками з
цього приводу поділилися з
нашою газетою люди, без
яких зйомки будь�якого
фільму просто неможливі.

Дві таємниці 

режисерського вибору

Моїм першим співрозмов�
ником став московський
режисер Олег Ларін. Саме він
розповів, що "Гарлем" — це
московський проект, який
знімається для МТВ на тери�
торії України київською ком�
панією "Star Media". Запла�
новані 24 серії фільму будуть
зніматися влітку, восени й
взимку — аж до січня
2010 року. "Потім буде
постпродакшен — гово�
рить пан Олег, — та в будь�
якому випадку Стар�Медіа
вже почали "розкрутку"
цього проекту як такого,
що знаходиться у вироб�
ництві. Тобто, в Росії він
вже заявлений". Зараз для
промтайма знімається
МТВешна частина. 

— Про що ж цей

фільм? — цікавлюся.
— Автор сценарію

"Гарлему", яким свого
часу були написані знаме�
ниті "Менти" — Андрій
Тумаркін. Це — фільм
про благородного міліціоне�
ра, який прибув до корумпо�
ваного міста і намагається
навести в ньому порядок. 

Такі квартали, як Гарлем
— справжні гетто в одному з
великих російських міст, в
яких майже відкрито прода�
ють наркотики та перепро�
дують крадене — раніше
можна було побачити лише в
голлівудських бойовиках.
Ніхто навіть подумати не
міг, що вони стануть реалія�
ми пострадянського часу...

Життя Гарлему змінюєть�
ся з приїздом Ігоря Свєтлова.
Закінчивши Вищу школу

міліції та попрацювавши в
"убойному" відділі столично�
го ГУВД, капітан Свєтлов
повертається до рідного
міста, щоб розшукати вбив�
цю свого брата. Та в своєму
бажанні навести порядок на
вулицях рідного міста йому
доведеться протистояти не
лише бандитам — по інший
бік барикади опиняться і
його співробітники, і близькі
йому люди. На вулицях
мікрорайону починається
боротьба за виживання... 

В принципі, це — суто
чоловічий детективний бойо�
вик�серіал. В ньому є детек�
тивна частина; є класичний
екшн з усіма складовими
частинами — з каскадерами,
бійками, машинами, що пе�
ревертаються; є, звісно ж,
кохання, без якого немож�
ливий не лише фільм, а й
саме життя. Однією з особ�
ливостей фільму є те, що в

ньому — одна�єдина жіноча
роль... 

— А чому ж саме

Боярка?

— Сценарій — це не
лише дієво�розповідна час�
тина, а й та надмета, яку
ставить автор сценарію і яка
повинна бути реалізована
під час зйомок. А режисер, в
свою чергу, чітко відчуває,
що і як він хоче зняти, —
терпляче пояснює пан Ла�
рін. — Події фільму відбува�
ються за межами Москви, у
такому собі містечку�супут�
нику передмістя столиці. З
нашої точки зору, Боярка
найбільш точно віддзерка�
лює ті ключові місця, які
прописані самим сценарис�
том. Повітря, атмосфера,
інтер'єр вулиць, всі ці ваші
будинки, школа, ринок (де
будемо знімати перестріл�
ку), лісопильня (де маніяк
утримує свою жертву і звід�
ки її рятує головний герой —
Ігор Свєтлов) якось просто
таки надзвичайно узгоджу�
ються з режисерським заду�

мом. А які типажі просто хо�
дять у вас по вулицях! Тобто,
це фантастичне співпадіння
"натури" й сценарного заду�
му — в самому місті, в лю�
дях, у відчутті часу. Більше
того, тут є та унікальна ат�
мосфера, якої немає ні в
Києві, ні в Москві, а може
взагалі нема ніде. Звісно,
саме тому Боярка нам над�
звичайно сподобалася. 

Та є ще одна таємниця.
Оператор�постановник на�

шого фільму — Сергій
Бойко — з Боярки. Без
нього ми просто б не
знали, де знайти такий
надзвичайний у своїй
життєвій реальності "зні�
мальний майданчик".
Коли мені показали Бояр�
ку, я дуже здивувався, що
таке місце існує реально.
В деяких моментах спів�
падіння просто стовідсот�
кові! Ми взагалі б все зні�
мали тут, якби не довгі
вулиці, гаражі та проїзди,
які можна зняти лише у
великому місті. Тому
зйомки, по суті, складати�
муться з двох великих

частин. По�перше — "бояр�
ської" (надзвичайно складна
перестрілка на ринку й екшо�
ва частина на просто унікаль�
ній Боярській лісопильні — з
каскадерами та бійками. "Ви
лишень уявіть: дуже ранній
світанок, сивий низький ту�
ман, напівзабута лісопиль�
ня... А два красені�чоловіки,
міцні, атлетичні (зріст одного
з яких — 1м 97 см!) б'ються
не на життя, а на смерть.
Б'ються за жінку... Так,
Боярку у фільмі ми задіємо

по максимуму. Вже зараз
можу сказати, що до фільму
увійде ще багато�багато тако�
го, чого я поки ще не поба�
чив... А друга частина — "ки�
ївська", яку ми зніматимемо
на Татарці (найголовніший
епізод — велика (30 чоловік
однієї лише масовки плюс
каскадери!) бійка футболь�
них фанів...

Отже, багатомільйонна
російська аудиторія поба�
чить всі події фільму пере�
важно саме через призму
Боярки. 

Швидко вечоріє... Темні
хмари починають загрозли�
во купчитися над головою,
недвозначно натякаючи на
дощ. Невже ще одна підсві�
дома передача самою Бояр�
ською природою задуму ро�
сійських кінематографістів?
Задумливо споглядаючи ту
передгрозову небесну "рокі�
ровку", пан Олег стиха гово�
рить чи то мені, а чи своїм
власним думкам:

— Просто дивно, що за
тисячі кілометрів від Москви
є таке місто. Ми вважаємо,
що саме в такому місті все це
може відбуватися. Це і є тим
маленьким дивом, яке й буде
трансформовано через каме�
ру і гру акторів...

Звісно, такі відгуки про
рідне місто були мені надзви�
чайно приємні... Та, можли�
во, це просто точка зору іно�
земця, який в іншій країні
відкрив для себе новий, а то�
му унікальний колорит? Що
з цього приводу думають на�
ші українські митці? 

Радислав Кокодзей

Мабуть, боярчани вже звикли до назви "Star
Media", яка з'являється на наших телеекранах перед
початком того чи іншого нового телефільму. Так само
як і до того, що все частіше наше рідне місто перетво�
рюється на знімальний майданчик. (Один з останніх
кінопроектів — "Будинок для двох", про який навесні
розповідала наша газета). Цього літа ці два факти "зій�

шлися" в Боярці. Під час зйомок "Гарлему"...



Саме тому ми й вирішили
зустрітися з депутатом трьох
скликань Боярської міської
ради, заступником голови
підприємницької комісії,
членом Народної Партії
(Блок Литвина) Олександ�
ром Володимировичем Бод�
нюком...

Свою розповідь Олек�
сандр Володимирович почав
здалеку:

— Справа в тому, що в
програмі нашої партії є
пункт про оздоровлення мо�
лоді та популяризацію здоро�
вого способу життя. Сього�
дення спокушає юних алко�
голем, наркотиками. І для
того, щоб вони не потрапили
до цього "зашморгу", їх пот�
рібно привабити чимось
іншим. Тому й було виріше�
но більше уваги приділити
саме спорту, зокрема — ігро�
вим видам. Першим нашим
кроком було облаштування
волейбольного майданчика.
Здавалося б, дрібниця: заси�
пати вичовгану поляну річ�
ковим піском. Але молодь
потягнулася, і зараз щови�
хідних там (порух руки в бік
волейбольного майданчика)
такі баталії розігруються,
що, мабуть, доведеться
скоро турніри з "вуличного"
волейболу проводити.

Настільний теніс — наш
наступний крок. Одразу заз�
начу, що цей тенісний май�
данчик — перший із заплано�
ваних спортивних об'єктів,
які найближчим часом будуть
споруджені по всьому місту.
Паралельно з цим ми продов�
жуємо відстоювати "зелені
зони" в місті, а тому ніякого
капітального будівництва в
парку ми не лише не ведемо,
а навіть не плануємо...

Втім, тенісний майдан�
чик — це спільний проект з
міською радою. Тому в яко�
сті спортінструктора, який

має достатньо досвіду роботи
з молоддю, до проекту при�
єднався депутат Боярської
міськради Сергій Іванович
Сухенко. 

— Ми особ�
ливо вдячні
Сергію Іванови�
чу за те, — про�
довжує пан
Боднюк, — що
він бере участь
у цій програмі
популяризації
активного спо�
собу життя саме
як представник
міськради, який
дотримується своєї грома�
дянської позиції. І вносить
свою посильну лепту в
розвиток масового спорту як
активний громадянин міста.
А я втілюю цю програму в
місті як представник пар�
тії, — здавалося б, закінчує
нашу розмову Олександр
Боднюк.

Та, виявляється, хоча
"клітку" вже активно обжи�
вають боярські тенісисти,
роботи в ній ще не закінчені.

— Теніс — гра "демісе�
зонна, — продовжує Олек�
сандр Володимирович, —
аби лише майданчик був
"універсальним". Саме тому
найближчим часом (до Дня
Незалежності встигнемо!)
ми обладнаємо "клітку" лег�
кими ширмами з поліетиле�
нової плівки. Користь від
цього доповнення подвійна:
і вітер м'ячик не буде зноси�
ти, і дощ чи сніг, які вже не
за горами, тенісистам не
дошкулятимуть.

— І обов'язково зробимо
освітлення, щоб можна було
грати і ввечері. Бо молодь
готова змагатися хоч до
ранку, — приєднується до
розмови Сергій Сухенко. —
Й ще одного стола поставимо,
бо вечорами та по вихідних

черги тут просто
фантастичні. А
відтак найпопу�
лярнішим різно�
видом тенісу по�
ки що залиша�
ються партії
"два�на�два"...
Та особисто ме�
не хвилює інше.
Школярі та сту�
дентство, зазви�

чай, і так згуртовані. А куди
подітися ввечері людям се�
реднього віку? Тож не дивуй�
теся, що основу нашого
"тенісного клубу" (лапки —
то, гадаємо, справа тимчасо�
ва) складають саме ті, кому
близько тридцяти...

— Дійсно, за свої слова
потрібно відповідати кон�
кретними справами, — під�
водить риску Олександр
Володимирович. — До речі,
пам'ятаєте, ви писали про
(сміється) "проспект Бод�
нюка". Так от, доповідаю:
обіцяне освітлення вже
встановлено і працює. Про�
гуляйтесь якось ввечері тим
проходом, і побачите на
власні очі, наскільки роман�
тичною, а головне — безпеч�

ною стала вночі та "дорога
життя" в електричних про�
менях чотирьох ліхтарів...

Спостерігаючи впродовж
цієї розмови за тенісними
баталіями (адже ні стіл, ні
ракетки, ні м'ячик ні на
мить не залишалися забути�
ми), мимоволі роблю для
себе відкриття, про яке ні
організатори, ні хлопці�тені�
систи ні словом не обмови�
лися. Виявляється, за цей
неповний місяць роботи
тенісного майданчика серед
його "старожилів" вже
склався неписаний кодекс
честі. Наприклад, коли від
розташованої неподалік пі�
сочниці підходить хтось з
молодих мам, їй відразу ж
дають місце за тенісним сто�
лом поза всякою чергою. До
речі, жорстке правило "про�
грав — вилітаєш в кінець
черги" на жінок тут не роз�
повсюджується.

P.S.: А ми запрошуємо
всіх бажаючих до спортив�
ного парку Перемоги погра�
ти у теніс та волейбол. Гра�
фік роботи цих майданчиків
незмінний: у будні — при�
близно з 17.00, у вихідні —
впродовж дня: в залежності
від наявності гравців.

І нагадуємо: перший в
історії Боярки "вуличний"
тенісний турнір розпочина�
ється в неділю, 23 серпня, о
15.00. Як нам стало відомо з
надійних джерел, на пере�
можців чекають призи від
організаторів. Тож не баріть�
ся! І, будь ласка, не забудьте
свої тенісні ракетки... 

Радислав Кокодзей

ВВ ШШ АА НН УУ ВВ АА ЛЛ ИИ   ПП ОО ЕЕ ТТ АА

12 серпня 2009 року
патріотично налаштовані
боярчани зібралися біля мо�
гили Володимира Самійлен�
ка на пагорбі, поблизу Свя�
то�Михайлівської церкви,
аби вшанувати пам'ять ви�
датного українського поета.
Урочисте зібрання тради�
ційно відкрила директор Бо�
ярського краєзнавчого
музею Кравченко Любов
Федорівна. Вона особисто і
всі працівники музею про�
тягом багатьох років плека�
ють пам'ять про Самійлен�
ка, знайомлять з його твор�
чістю мешканців Боярки та
гостей міста, і тому не див�
но, що в лютому цього року
колектив музею було наго�
роджено Премією ім. Воло�
димира Самійленка. Інші
лауреати Премії — заслуже�
ний журналіст України Ніна
Федосіївна Харчук та бояр�
ська поетеса Тетяна Воло�
дай, також були присутні на
мітингу, шанобливо згадую�
чи майстра ліричного та
сатиричного віршованого
слова.

Завітав до могили поета і
заступник міського голови
Валерій Володимирович
Шульга, який висловив на�
дію, що завдяки реконструк�
ції, місцина навколо церков�
ного пагорба незабаром

набуде такого первозданного
прекрасного вигляду, яким
свого часу вразила Самій�
ленка. Адже останні роки
життя поет провів у нашому
місті, жив тут, творив,
милувався його мальовничи�
ми куточками і вічний спо�
кій знайшов на боярській
землі. За християнською
традицією настоятель Свято�
Покровського храму отець
Дмитрій справив службу за
упокій душі Володимира
Івановича Самійленка .

Лунала цього дня й пое�
зія. Працівник Боярського
краєзнавчого музею Горен�
ко Наталія Філаретівна за�
читала вірші боярського по�
ета Віталія Приймаченка,
присвячені Самійленку, а
директор Боярського будин�
ку культури Сєчкова Ірина
Анатоліївна разом з вихо�
ванцями ЛХС "Слово" дек�
ламували вірші поета.

Вірші Володимира Са�
мійленка і досі не втратили
актуальності, адже пробле�
ми, висвітлені в них — соці�
альні, моральні, духовні —
актуальні й сьогодні, а тому
слово його не забудеться і
стежина до могили поета не
заросте.

Методист Боярського БК

Дарія Сєчкова

Нещодавно у важкоат�
летичній залі Національного
університету фізичного вихо�
вання та спорту України від�
бувся відкритий чемпіонат
Києва з пауерліфтингу. Киє�
во�Святошинський район був
представлений чотирма
спортсменами, які здобули
дві золоті та одну срібну меда�
лі. Абсолютним чемпіоном
змагання серед чоловіків став
наш земляк, майстер спорту
Дмитро Аврамчук.

Абсолютною чемпіонкою
серед жінок зі штангою

стала наша спортсменка,
кандидат в майстри спорту
Олена Ковриженко.

Срібну медаль здобула 17�
річна Каріна Бабенко. Наш
спортсмен Максим Машков�
ський, хоч і лишився без
медалей, та все ж виконав
норматив кандидата в майст�
ри спорту України.

Готували спортсменів до
змагань срібний призер Чем�
піонату світу Сергій Осипчук
та Заслужений тренер Укра�
їни, майстер спорту Сергій
Тетянок.

Вихованці районного авіамодельного гуртка Центру
технічної творчості "Шанс" на змаганнях авіамоделістів
України у Харкові зайняли 1 та 2 призові місця.

Серед переможців змагань — брати Садомови. Павло —
в обласних змаганнях з моделей повітряного бою зайняв 1
місце, а його брат Дмитро виборов першість у таймерних
моделей на етапі Кубку світу ім. Антонова.

Наразі вихованці гуртка готуються до змагань за Кубок
України, який відбудеться 14 жовтня.
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ННЕЕ  ССЛЛООВВООММ,,  АА  ДДІІЛЛООММ!!
Мабуть, боярчани вже звикли до зеленої тенісної

"клітки", яка органічно вписалася в ландшафт парку
Перемоги. А прихильники пінг�понгу вже по достоїн�
ству оцінили цей ще один спортивний об'єкт на тери�
торії нашого міста. Чому ж і як з'явився він тут?
Табличка з написом "Народна Партія — за здорове май�
бутнє! Спортивний майданчик збудований за сприяння
Народної Партії Володимира Литвина та Боярської
міської ради" та емблемою вищезазначеної партії над
входом лише натякає на відповідь, але не дає її...

БІ хроніка
Спортивна
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Філія�Києво�Святошин�

ське відділення № 5399

ВАТ "Ощадбанк" запро�

шує на роботу охоронників.

Вимоги до кандидатів:

— володіння правила�

ми утримання та застос�

ування вогнепальної зброї;

— придатність за ста�

ном здоров'я;

Довідки: м. Боярка,

вул. Сєдова, 9, 

тел.: 40�900; 41�088

Реклама
ОголошенняБІ Вітання

Кафе на постійну роботу

потрібен повар, офіціант.

Вимоги: стаж роботи,

порядність, досвід роботи

Довідки за телефоном:

8(067) 507�09�60;

8 (063) 233�17�09

ЗАПРОШУЮ Перетяжка та ремонт меблів.

Швидко, якісно, дешево.

Виїзд майстра до замовника.

Довідки за телефоном: 
+3 (044) 578�05�09

Депутати фракції "Блок Юлії Тимошенко" 

Боярської міської ради та члени бюро Боярської

первинної партійної організації "ВО "Батьківщина"

Депутат Боярської міської

ради, голова фракції “Наша

Україна” А.К. Пестряков

Соціалістична партія

України, Києво�Свято�

шинська організація 

Депутат Боярської 

міської ради

О. В. Боднюк

Голова Боярської 

організації ППУ 

Ю. І. Єдаков

Голова К�Святошинської районної 

організації “Союз Лівих Сил” 

Евген Данченко

Боярська міська організація 

Партії регіонів та фракція 

партії в Боярській міській раді

Голова районного товариства 

у справах захисту прав споживачів 

Олександр Борецький

ШШШШААААННННООООВВВВННННІІІІ     ББББООООЯЯЯЯРРРРЧЧЧЧААААННННИИИИ
Щиро вітаємо вас з Днем Незалежності України!

Запорука державотворчого успіху — у громадянській злагоді, високій відповідальності

за доручену справу, в об'єднанні зусиль мільйонів громадян вільної і незалежної України в

єдиному прагненні — сумлінною працею зміцнити силу і славу Вітчизни.

Нам судилося стати учасниками творення новітньої української держави, втілювати у

реальність одвічну мрію нашого народу. Це велика честь і велика відповідальність перед

власним сумлінням, родиною і прийдешніми поколіннями. Саме від кожного з нас зале�

жить, якою бути нашій державі, як житимуть наші діти, онуки й правнуки.

Нехай не міліє джерело нашої віри, надії і любові до рідної землі, додається енергії, снаги

і впевненості у власних силах і переконаннях. Нехай мир і злагода панують у нашому спіль�

ному домі.

Зі святом Вас, дорогі співвітчизники! Із Днем Незалежності!

Новий сайт міста Боярка

admin@boyarka�city.com

ПРОДАМ 

весільну
сукню

в ідеальному

стані

+38 067 904 46 86

Гладкий 
Роман Васильович

Нехай душа у Вас 
ніколи не старіє

На білій скатертині
будуть хліб і сіль

Своїм життям Вас
завжди сонце гріє

Слова подяки линуть
звідусіль

23 серпня 2009 року

на трасі Боярського авто�

мототреку відбудуться зма�

гання з мотокросу цент�

рального регіону за Кубок

України. Початок о 9.00.

Телефони для довідок:

8�050�585�98�07;

38�141 
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