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14 жовтня в Україні відзначаєть�
ся одне з найбільших шанованих
Православних свят — Покрова Пре�
святої Богородиці, в народі його ще
називають Третя Пречиста. Цього
дня ми з вдячністю і вірою прийма�
ємо заступництво і клопотання за
нас перед Богом Пресвятої Діви
Марії, вшановуємо славних укра�
їнських козаків, покровителькою
яких вважається Богородиця. Це
свято релігійне, національне, родин�
не, бо пов'язане з родинними і сімей�
ними цінностями і традиціями,
шанобливим ставленням до ідеалів
жіночності та материнства.

Тож нехай це велике православне
свято — свято Покрова Пресвятої
Богородиці, нагадає нам про справ�
жню радість материнства, про пова�
гу до жінки, про давні українські
християнські традиції і звичаї
подружнього життя. Тому що без
духовного відродження української
родини неможливо відродити націю
в цілому. Побудувати міцну державу
можна тільки на міцному духовному
фундаменті.

Зі святом вас, дорогі боярчани!

Міський голова Т. Добрівський
Секретар ради М. Лєзнік

ПППП ОООО КККК РРРР ОООО ВВВВ АААА

Боярська міська рада та виконав�
чий комітет щиро вітають головного
спеціаліста з питань архітектури
Мельничука Володимира Васильо�
вича, спеціаліста першої категорії з
питань бухобліку Дідушко Ольгу
Петрівну, інспектора ВОС Бекалюк
Надію Іванівну з Днем народження.

Зичимо Вам міцного здоров'я,
добробуту, злагоди і домашнього
затишку, звершення усіх Ваших
планів і задумів.

Хай Вас підтримують та надиха�
ють рідні люди, розуміють та допо�
магають колеги, минають негаразди
та непорозуміння.

Нехай Ваша працьовитість, нев�
томна енергія, душевне тепло прино�
сять Вам заслужену шану і повагу
людей!

“ФРОНТ ЗМІН”

Боярський осередок "Фронт Змін" ініціатива А.П. Яценюка  є продовженням формування всеукраїнської
громадської організації для досягнення змін в країні. 

Ми закликаємо приєднатися до "Фронту Змін" Боярського осередку всіх, хто розділяє наші цілі і готовий
допомагати втілювати їх в життя. Ця допомога може бути різною, але мета у нас одна � зміни в країні. Як
тільки ці осередки будуть сформовані, і об'єднають в своєму колі активних небайдужих людей, вони ляжуть в
основу нової партії, яка приведе до влади нове покоління політиків. 

Виклики, які стоять перед країною, повинні нас об'єднати і мобілізувати для створення партії, яка побудована
знизу. Партії, орієнтованої саме на Україну. Тому ми закликаємо Вас приєднатися до "Фронту змін". 

Телефон для прихильників, які бажають приєднатися.

0(4598)41%834 Руслан Олександрович Українець

Ініціатива Арсенія Яценюка

НАС ВЖЕ: 126 567

ПРИЄДНУЙСЯ ДО КОМАНДИ:
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БІ виконкому
Засідання

Каналізуваня прово�

диться за графіком

Спільні роботи мешкан�
ців та комунальних служб
міста з каналізування вул.
Хрещатик, Сахалінської до�
бігають кінця. Залишилось
здійснити благоустрій тери�
торії.

У такий же спосіб (люди
організовуються у коопера�
тив, вносять кошти, за які
проводяться роботи від про�
ектування до прокладання, а
місто допомагає технікою,
здійснює технічний нагляд)
розпочинаються роботи ін�
шої частини приватного сек�
тору по вул. Б.Хмельницько�
го. Майже 600 м труб будуть
прокладені до каналізацій�
ного колектора у парку Шев�
ченка, і таким чином вулиця
Б. Хмельницького буде ка�
налізована.

Вже майже завершені
проектні роботи з відве�

дення земельної ділянки для
будівництва нової каналіза�
ційної мережі у історичній
частині міста. Вона пройде
від ЗОШ №1 по вул. Кібен�
ка і до залізнодорожного
полотна. Мережа пройде
боярською і тарасівською
землею аж КНС у парку
Шевченка. Усі  роботи йдуть
у межах запланованого гра�
фіка, окрім закупівлі насоса
для перекачування на очисні
споруди.

А в квартирі 

буде тепло?

Це питання турбує усіх
мешканців. Менше тих, 
які перейшли на індивіду�
альне опалення, більше —
тих, які цього не зробили.

Котельню “Декоративні
культури” із мережі опален�
ня вивели, а ряд будинків
міста перевели на індивіду�
альне опалення. Інші обігрі�

ватимуться із котельні “Кос�
мос”. Ремонтні роботи за�
вершені. Заміна 8 екранних
труб потребувала спеціаль�
ного дозволу. Роботи вико�
нали, все перевірили, випро�
бували. Замінили 1, 2 км
теплотраси по вул. Щорса
(від котельні “Космос”),
яка не обновлялась більш як
35 років.

Опалювальна система
міста в основному готова,
залишилось “закільцювати”
гуртожиток по вул. Білого�
родській,134 до котельні
“Арксі”, яка готова на 95%.. 

Та найбільше досягнен�
ня — погашення у вересні
цього року боргів минулих
років за газ у сумі 1 млн.
100 тис. грн. Тому тепло
буде!

Про підготовку вулиць

Спеціальну суміш із солі
та піску готують влітку, аби

сіль трішки розтанула від спе�
ки і всмокталась у пісок. Така
технологія під час ожеледиці
збереже транспорт, життя
людей і дороги. Ремонт
останніх на сьогодні голов�
ний біль усіх — і мешканців і
працівників виконкому. 

Робіт з відновлення вулиць
виконано підрядчиками на 1
млн. 300 тис. 750 грн. Маємо
ще сплатити за проведення
ремонтно�підрядних робіт з
відновлення бетонно�асфаль�
тного покрит�
тя. Ремонт ву�
лиць, розме�
жування пар�
кувальної і
проїзджої час�
тини зроблено
біля ЗОШ
№1. Окрім
цього збудова�
но паркуваль�
ний ”карман”
та підготовле�

но місце для футбольного
майданчика. 200 тис. грн.
витратили на відновленння
розмітки на дорогах міста,
пішохідних переходів, осьо�
вих ліній.

3,7 млн. грн.субвенцій
які очікуємо на ремонт доріг
планують витратити на від�
новлення придорожних бор�
дюрів, ремонт найбільш
складних ділянок доріг.

Наталя Ключник

БІ до виборів
Готуємось

НН ЕЕ   СС ТТ АА ВВ ТТ ЕЕ   ПП ІІ ДД   СС УУ ММ НН ІІ ВВ   ММ ОО ЖЖ ЛЛ ИИ ВВ ІІ СС ТТ ЬЬ   ВВ ИИ ББ ОО РР УУ !!
Не за горами зима, котра

відзначиться не лише звич�
ними морозами та святами,
а й виборами нового гаран�
та Конституції нашої дер�
жави. І поки можновладці
визначаються з їхньою
організацією, громадяни
всерйоз зацікавлені у досто�
вірності складених списків
виборців. Як же уникнути
непорозумінь на виборчих
дільницях?..

З 1 червня по 15 вересня
2009 року згідно постанови
Центральної виборчої комі�
сії проводилось первинне
уточнення персональних
даних Державного реєстру
виборців. Метою проведен�
ня є: 

— включення до бази
даних Реєстру всіх громадян
України, які відповідно до
статті 70 Конституції Украї�
ни мають право голосу; 

— усунення невідпо�
відностей та неправильно�
стей у персональних даних
Реєстру; 

— виявлення та вип�
равлення в базі даних неко�
ректних відомостей про
виборців; 

— виявлення та усу�
нення всіх випадків кратно�
го включення виборця до
Реєстру. 

Реальний трудовий стаж
відділу ведення роботи зі
списками виборців К�Свято�
шинської райдержадміні�
страції починає свій відлік із
січня цього року. До того
часу новостворений відділ
займався вирішенням проб�

лем організаційного харак�
теру: пошуком приміщення,
кваліфікованих кадрів і пов�
ною технічною укомплекто�
ваністю. Наразі відділ пов�
ноцінно функціонує і гото�
вий надати виборцям всю
необхідну допомогу у сфері
реалізації виборчого права.
Розповідає начальник відді�
лу Кучер В’ячеслав Анато�

лійович: 
— Державний реєстр

виборців — це автоматизо�
вана інформаційна телеко�
мунікаційна система. Саме
цей реєстр містить найбільш
точні дані щодо усіх вибор�
ців України. Дані про вибор�
ців подають до відділу відпо�
відні служби, а саме: пас�
портний стіл, РАЦС, сільсь�
кі, селищні та міські голови,
військові частини, органи
опіки і піклування, органи
виконання покарань. Ін�
формація зберігається без�
посередньо на серверах
ЦВК. Хотів би зазначити,
що зараз відбулось періодич�
не поновлення даних, і за
останні три місяці завдяки
плідній роботі відділу було
оброблено понад 14,5 тисяч
записів, серед яких було
виявлено понад 4 тисячі
помилок: це і помилки в
прізвищах, назвах і номерах
будинків і таке інше. Для
усунення неточностей у
списках виборців і створені
такі відділи, як наш. З офі�
ційним документом Поста�
нови можна ознайомитись у
ЗМІ. Що ж до конкретних
дій, то якщо до кінця верес�

ня виборець не отримає
письмове повідомлення за
місцем прописки, то це
означає, що його немає у
державному реєстрі вибор�
ців, тож він повинен зверну�
тись до нашого відділу.
Звернутись необхідно і у
разі виявлення помилок у
листі. Адреса відділу: прос�
пект Перемоги, 126, К�Свя�
тошинська райдержадміні�
страція. При собі слід мати
паспорт, ксерокопію пас�
порта (ПІБ, місце пропис�
ки), і тоді виправлені дані
будуть внесені до Державно�
го реєстру виборців.

Тож якщо ви маєте сум�
ніви щодо правильності
даних, внесених до Держав�
ного реєстру, звертайтесь до
відділу ведення роботи зі
списками виборців. Зробімо
наступні вибори справедли�
вими!

Анна Андрійченко

ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТ

КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Шановні боярчани! З 1 жовтня 2009 р. на офіційному
веб�порталі Боярської міської ради (WWW.BOYARKA�
INFORM.COM) відкрита рубрика “Обговорюємо Консти�
туцію Президента України Віктора Ющенка”. В рубриці
розміщений сам проект Конституції України. На “форумі”
веб�порталу відкрита спеціальна сторінка для обговорення
(ваших зауважень і пропозицій).

Кращі матеріали, які будуть розміщені на веб�порталі
або надійдуть до редакції, будуть друкуватися в газеті
“Боярка�Інформ” до 1 грудня 2009 р. (по мірі надход�
жень).

Чекаємо нових ідей.
Редакція “БІ”

О С Н О В Н І  П И ТА Н Н Я  В И К О Н К О М УО С Н О В Н І  П И ТА Н Н Я  В И К О Н К О М У

Про затвердження Положення
органу самоорганізації населення
“Боярського громадського комітету 
соціальної допомоги “Дари землі”

Відповідно до ст.14 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Закону України “Про органи
самоорганізації населення в Україні”, рішення сесії Боярської
міської ради №42/1932 від 09.07.2009 року “Про надання
дозволу на створення органу самоорганізації населення в місті
Боярка”, та враховуючи протокол загальних зборів №2 від
31.07.2009 року, лист органу самоорганізації населення про
затвердження Положення від 17.08.2009 року,�

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЄВО�СВЯТОШИНСЬКОГО

РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

№127/4 від 15.09.2009

1. Затвердити Положення про орган самоорганізації
населення “Боярського громадського комітету соціальної
допомоги “Дари землі”, далі по тексту “Комітет” (додаток).

2. Зобов’язати голову Комітету довести дане рішення про
затвердження Положення до відома членів цієї організації.

3. Зобов’язати Комітет звернутися до виконавчого комітетy
Боярської міської ради з заявою про реєстрацію органу
самоорганізації населення, шляхом повідомлення про
заснування.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на
заступника міського голови В.В. Шульгу.

Міський голова Т.Г. Добрівський

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:

ДО УВАГИ ВИБОРЦІВ!

З метою проведення пер�
винного уточнення персо�
нальних даних Державного
реєстру виборців працівни�
ками відділу ведення Дер�
жавного реєстру виборців
20�21 жовтня 2009 р. буде
проводитися прийом грома�
дян у приміщенні міської
ради за адресою: м. Боярка,
вул.Білогородська,13.

Виконавчий комітет

БІ Оголошення
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ЛЛииттввиинн ::   Ключова  проблема ,  
яку  треба  вир ішити  — су т т єве  п ідвищення  зароб і тних  плат  і  пен с і й
БІ платформа

Політична

Зустріч відбулася на
площі біля РАЦСу. При�
їхавши, Володимир Михай�
лович одразу привітав наре�
чених, які одружувались
того дня. Приємно здивовані
Семенюки — Тетяна і
Андрій, Софія і Яків Яку�
бовські разом із вітальними
словами від спікера ВРУ
одержали прекрасні квіти і
подарунки. 

Без жодних вступних
слів Володимир Михайлович
перейшов до спілкування із
мешканцями району, яких
на площі зібралось чимало.
Серед них — усі категорії,
усі верстви населення. Тому
й питань було багато.

Спілкуючись із присутні�
ми, спікер Парламенту про�
звітував про роботу Верхов�
ної Ради України за минулий
тиждень. Він повідомив гро�
мадянам про прийняття у
першому читанні закону що�
до підвищення соціальних
стандартів. “Я перекона�
ний, що незабаром цей
закон буде прийнятий оста�
точно, незважаючи на вели�
кий тиск і заяви, що на це
немає коштів”, — зауважив
лідер Народної Партії. —
Ключова проблема, яку
треба вирішити — суттєве
підвищення заробітних плат
і пенсій, які в Україні зани�
жені втричі”, — говорив
Литвин. Спікер констату�
вав, що не має підтримки у
ВРУ з цього приводу, бо
“тих, хто володіє фабрика�
ми, заводами і пароходами
відправили у Верховну Раду.
Вони ж проти себе голосува�
ти не будуть”. Українській
економіці дошкуляє тіньо�
вий бізнес, через який бюд�
жет недоотримає податків.
Натомість в Україні 50 сімей
мають статки в 124 млрд.
доларів. Інші — ледве живо�
тіють.

“В США співвідношення
заробітної плати Президента
і вчителя — 1:6, у Литві —
1:3,5, в Україні — 1:30”, —
констатує Литвин. Нато�
мість, 2 роки у ВРУ лежить
закон, який мав би змінити
ситуацію. Але про статус дер�
жавного службовця для вчи�
теля і Президент, і Прем’єр�
міністр згадують тільки
зараз, перед виборами. 

На думку лідера Народ�
ної Партії, корінь усіх проб�
лем — вибори за закритими

списками. Депутати не
несуть відповідальності за
свої дії, а люди не знають у
кого питати. Закони прий�
маються, але не виконують�
ся. Так були прийняті зако�
ни щодо врегулювання цін
на основні продукти харчу�
вання, а також заборони
звільнення людей з роботи і
зупинення виробництва. І
що в результаті? 

“На жаль, депутати не
підтримали мою пропозицію
про введення мораторію на
підвищення житлово�кому�
нальних тарифів”, — зая�
вив В.Литвин. Він переко�
наний, що Уряд має форму�
вати середні тарифи на
ЖКГ по Україні і неможна
залишати це право за місце�
вою владою. 

Під час зустрічі з жителя�
ми міста Боярка та Києво�
Святошинского району Во�
лодимир Литвин зазначив:
“Я боюся тих людей, які за
ніч пишуть Конституцію”.
Коментуючи ситуацію з
переписуванням Конститу�
ції, він висловив переконан�
ня, що, якщо серйозно гово�
рити про переписування
Основного закону України,
треба знати історію держа�
ви, традиції та ментальність
народу. “Право будується на
звичаях країни. Можна
прийняти будь�який закон,
але якщо він не закоріне�
ний, він не буде діяти”, —
зазначив В.Литвин. 

Довго ще ставили питан�
ня мешканці району і вони
стосувались болючих тем
сьогодення: землі, релігії,
забезпечення житлом тощо.
На завершення зустрічі з
мешканцями міський голова
Т.Г. Добрівський подякував
голові ВРУ за увагу до міста,
проблем його мешканців. До
нього приєдналась заступник
районної парторганізації
Народної Партії Валентина
Штукерт, яка завірила, що
сила Народної Партії у Киє�
во�Святошинському районі
міцніє з кожним днем. У під�
твердження сказаного, нові
члени партії отримали пар�
тійні квитки із рук очільника
Народної Партії — Володи�
мира Литвина. 

Не залишились поза ува�
гою спікера і представники
засобів масової інформації.
Відповідаючи на запитання
журналістів щодо наступ�

них кадрових рішень, В.М.
Литвин зазначив, що роз�
гляд кадрових питань відбу�
деться найближчого пле�
нарного тижня. “Я роз�
раховую на те, що буде
згода щодо наступних
кадрових призначень”, —
зазначив В.Литвин.

Він зауважив, що також
буде порушуватися питання
щодо звільнення деяких
представників Уряду. “Ви
знаєте, що є більше десятка
пропозицій щодо звільнен�
ня членів Кабінету Міні�
стрів”, — наголосив спікер
Парламенту.

Голова Народної Партії
переконаний, що під деяки�
ми міністрами “захитають�
ся” крісла. “Разом з тим я
прогнозую, що є голоси на
призначення двох віце�
прем’єрів і двох міністрів,
оскільки заперечень щодо
ділових, моральних, профе�
сійних якостей цих людей я
не чув”, — так спрогнозував
В.Литвин вірогідність май�
бутніх кадрових призначень.

Коментуючи призначен�
ня на посаду міністра закор�
донних справ П.Порошен�
ка, Володимир Литвин заз�
начив, що позитивно оцінює
це рішення Верховної Ради
України. “Я розраховую, що
Порошенко докладе макси�
мум зусиль для того, щоб
зміцнити базу міністерст�
ва”, — наголосив В.Литвин. 

Стосовно наступного роз�
витку таких міст як Боярка,
Володимир Михайлович
сказав: “Такі міста як Бояр�
ка, зберігають історичний
дух. У них віддзеркалюється
життя великих конгломера�
тів, таких як Київ, і в той же
час є свій колорит. Я переко�
наний, що люди, які живуть
у таких містах як Боярка, а
працюють у Києві, податки
повинні сплачувати за міс�
цем проживання”. Такий
законопроект — Новий
Бюджетний Кодекс, “ле�
жить” у ВРУ. Але поки що
його не вдалось прийняти
(не вистачило голосів для
подолання вето президен�
та). “Це питання політичне,
адже новий Бюджетний
Кодекс задовольняє усіх на
95%. Не влаштовує тільки
одне — усі 12 тис. місцевих
бюджетів треба буде затвер�
джувати у ВРУ. Чому це не
сприймається? Бо є розраху�
нок, що це буде виглядати
намаганням заручитись під�
тримкою перед виборами
Президента одним із канди�
датів”, — каже Литвин.

Наталя Ключник

У п’ятницю, 9 жовтня 2009 року, Голова Верхов�
ної Ради України, Голова Народної Партії Володимир
Литвин з робочою поїздкою відвідав Боярку. Зустрічали
його Боярський міський голова Т.Г.Добрівський та члени
Києво�Святошинської районної організації Народної

Партії.
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ОСОБЛИВА УВАГА —
ОСВІТЛЕННЮ ВУЛИЦЬ

БІ міста
Благоустрій

“Система вуличного ос�
вітлення потребує фунда�
ментальної реконструк�
ції”, — говорив Олександр
Дмитрович Довжук — на�
чальник служби електрогос�
подарства КП БГВУЖКГ
на комунальній нараді.
“Довготривале обслугову�
вання мереж “Облсвітло” у
режимі ліквідації аварій
призвело до занепаду цього
важливого напрямку у гос�
подарстві міста. Немає
електричних схем вуличного
освітлення, ніхто не знає де
вони, хто і коли їх замовляв.
У такій ситуації впорядко�
вувати мережі доводиться
по мірі виникнення пробле�
ми”. 

Відтак, тепер, коли мере�
жі перейшли нарешті на
баланс міста, працівникам
комунальних служб дово�
диться самотужки проводи�

ти обстеження, складати
електронну карту наявності
освітлювальних пристроїв,
визначати ступінь зносу
обладнання, вживати невід�
кладних мір щодо забезпе�
чення їх функціонування.
Це робота не одного дня. У
Боярці присутні 10 типів
світлових приборів, які змон�
товані 10�20 років тому. Усі
вони різного кольору і
“дихають на ладан”. Лі�

чильники на 27 ділянках, 
5�6 типів таймерів, контак�
тори, автомати, запобіжни�
ки — це ще неповний пере�
лік пристроїв, які вже зараз
терміново потребують замі�
ни. За програмою розвитку
вуличного освітлення, яка
розрахована до 2011 року,
750 тис. грн., передбачених
на відновлення мереж, вже
освоєно. Скільки взагалі
потрібно коштів, можна бу�
де сказати після ретельної
ревізії, яку проводять пра�
цівники цього напрямку,
працюючи щоденно, навіть
у вихідні дні. Одне зрозумі�
ло — робота у пожежному
режимі малоефективна.

Осінні дні стають корот�
шими. Швидше темніє, тому
особлива увага комунальних
служб спрямована на подов�
ження часу забезпечення
освітлення вулиць, під’їздів.

Якщо у весін�
ньо�літній пері�
од з метою еко�
номії електрое�
нергії до ранку
освітлювались
тільки цент�
ральні вулиці, а
другорядні ос�
в і т л ю в а л и с ь
тільки до 24
год., то тепер
режим освіт�

лення відновлено за поперед�
нім графіком. Тобто, незва�
жаючи на додаткові фінансо�
ві витрати, усі вулиці з 1
листопада будуть освітлюва�
тись цілу ніч.

Нагадуємо боярчанам,
що телефон аварійної служ�
би з ремонту вуличного
освітлення БГ ВУ ЖКГ —
40�357.

Наталя Ключник 

ЯКІСТЬ 
РОБОТИ —

НАШ АЗИМУТ
Про це говорив міський

голова Тарас Добрівський на
нараді з комунальними
службами. “Не просто зро�
бив, чи не зробив. Ми повин�
ні працювати планово, знати
свій коефіцієнт корисної дії.
Міський голова найнятий
громадою на період каденції
виконувати управлінські
обов’язки по забезпеченню
життєздатності міста”, —
говорив Добрівський. За
його словами керівники
комунальних підприємств
найняті міським головою

спеціалісти для забезпечення
надання комунальних послуг
мешканцям міста. Тому від�
повідальність колективна і
єдина. Отож у бюджеті
наступного року планують
передбачити кошти для ство�
рення електронної карти
міста. На ній мають бути
нанесені усі об’єкти енерго�,
водо�, теплопостачання.
Чітко нанесені усі дороги
міста, ливневу, кабельні
мережі тощо.

Наталя Ключник

Ці фотознімки були пере�
дані до редакції газети
небайдужими до проблем
екології мешканцями міста.

Шкільний ставок чудо�
вим краєвидом колись при�
ваблював мешканців Бояр�
ки. А сьогодні дехто вважає

можливим зливати у нього
каналізаційні стоки. Звер�
татись до злочинців з ви�
ховними промовами про
гуманне ставлення до при�
роди вважаємо зайвим.
Зрозуміло, що коли для
людини нема нічого свято�

го — звернення до втраче�
ної совісті не допоможуть.
Тому ці фото з номерними
знаками авто будуть пере�
дані до санітарної служби і
ДАІ. Гроші — єдина мова,
яку розуміють такі люди.
Тож, чималий штраф буде
красномовнішим за будь�я�
кі нотації.

Редакція БІ

ЕКОЛОГІЧНИЙ ЗЛОЧИН

БІ тижня
Події

ІІССТТООРРІІЯЯ  ООДДННООГГОО  ММААЙЙДДААННЧЧИИККАА
Ми, батьки маленьких

дітей, хочемо розповісти
історію одного ігрового май�
данчика. Розташований він
серед житлових будинків по
вул. Молодіжній, за стомато�
логічною поліклінікою. Міс�
це затишне, влітку прохо�
лодне, а тому вабить до себе
не тільки молодих мам та
бабусь з діточками, але й під�
літків на вечірні забавки та
любителів хильнути зайвого.
Тому за декілька років від
дерев’яних споруд майдан�
чика залишились лише
руїни, всюди було дуже бруд�
но. Постало питання: або
виховувати дітей в цих жах�
ливих умовах, або взяти іні�
ціативу в свої руки і довести
дитячий майданчик до ладу.

Насамперед, ми зверну�
лись за допомогою до міськ�
ради, але коштів на це у
міському бюджеті не було і
допомогти нам було нічим.
Таку ж відповідь ми отрима�
ли в ЖЕКу. Тому вирішили
діяти самотужки. На щастя,
світ не без добрих людей.
Нам запропонував допомогу
Дачієв Валерій Абдулаєвич,
надавши необхідну кількість
деревини. До речі, грошима
складались не лише меш�
канці двох прилеглих будин�
ків, а й ті батьки, які мешка�

ють в інших будинках, але
гуляють з дітьми саме на
цьому майданчику. Декілька
татусів відремонтували гір�
ку, гойдалки, пісочницю,
зробили нові лавочки. Дів�
чата купили різнокольорову
фарбу та самі пофарбували
споруди. Але зробити — це
одне, інше — зберегти цю
всю красу від вандалів.
Адже люди чомусь не дума�
ють, запалюючи цигарку або
з’їдаючи чіпси, куди потім
дівати недопалок або об�
гортку: кидають собі просто
під ноги. У відповідь на заува�
ження — зухвале ігноруван�
ня та образи. А про тих, хто
лускає насіння, ми взагалі
мовчимо… Це другий після
сала “національний нарко�

тик”. Як ми вже казали, в
ЖЕКу допомоги не надали,
а натомість запропонували
нам викупити за свій кошт
урни для сміття, які кошту�
ють не багато�не мало —
365 грн. А нам їх треба хоча
б дві. Тому ми відмовились.
Та все ж одна урна таки сто�
їть… Не будемо казати де ми
її взяли, тому що це зовсім
інша історія… Але врешті�
решт стало трохи чистіше.

Важко і довго тривала
наша реконструкція, але
результат є. Про це свідчить
хоча б те, що сюди стали при�
ходити матусі з інших дворів.
Думаємо, що наш приклад
гідний наслідування.

Анна Кштановська

ДО БЛИЖНЬОГО — З ТУРБОТОЮ ТА УВАГОЮ
Осіннім ранком, 9 жов�

тня, до Любові Іванівни Глу�
щенко, мешканки Боярки,
завітали молоді люди, вбрані
у форменний одяг. І заходи�
лися порядкувати: спочатку
прибрали подвір’я, позано�
сили та поскладали дрова у
сараї, потім перейшли до
оселі. Прибрали й всередині.
А були ці молоді люди ліцеїс�
тами Навчально�оздоровчо�

го комплексу військового
ліцею імені Івана Богуна.

Вони — шефи. І допомо�
га їхня поширюється на оди�
ноких, хворих людей, вдів
загиблих у роки Великої
Вітчизняної війни воїнів.
Саме сюди, на вулицю Шев�
ченка, до дочки загиблого в
роки Великої Вітчизняної
воїна Глущенка Івана Гав�
риловича, і завітали шефи�

ліцеїсти зі своїм керівни�
ком�сержантом.

Любов Іванівна щиро
дякувала хлопчакам за таку
потрібну допомогу і особливу
подяку висловлювала Рома�
ненку Данилу Володимиро�
вичу — начальнику Нав�
чально�оздоровчого ком�
плексу ліцею ім. І. Богуна.

Євген Пікуль
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ООЦЦЕЕ  ППООДДААРРУУННООКК!!

З проблемою вибору
достойного подарунка сти�
кається кожен з нас. Ідеаль�
ний подарунок повинен про�
демонструвати багато: ста�
тус дарувальника, його
ставлення, а особливо не�
формальний підхід. І саме
головне: він повинен прино�
сити РАДІСТЬ!

Неабияку радість можна
було побачити в очах ди�
ректорки ЗОШ №3 Стелли
Євгенівни Михайлової, ко�
ли до її кабінету увійшли:
депутат Боярської міської
ради Анатолій Мірзаєв та

підприємець Олександр
Рябіч. У одного в ру�
ках — кремові троянди,
у іншого — пакунки.
Що це? 

“Самій кращій школі
міста Боярка — ЗОШ №
3, де вчився мій молод�
ший син Дмитро, а тепер
навчається моя онучка
Мариночка, наш неве�
личкий подарунок —
персональний комп’ютер
до Дня учителя”, —
коментує Анатолій Нари�
манович.

“ А я в цій школі нав�
чався 8 років і донечки

мої тут вчаться. Тут найкра�
щі учителі. Вони люблять
наших дітей і добре викону�
ють свою справу. Тому ми
вирішили хоч трішки школі
допомогти. Ми ж усі родом
зі школи і забувати її не�
можна”.

Задоволена директорка
після “фото на пам’ять”
заходилась частувати гостей
кавою. За нею й обговорю�
вали проблеми школи, яка
давно потребує капітального
ремонту...

Наталя Ключник

СС ВВ ЯЯ ТТ АА   ПП РР ОО ФФ ЕЕ СС ІІ ЯЯ   ——   УУ ЧЧ ИИ ТТ ЕЕ ЛЛ ЬЬ
1 жовтня в Києво�Свято�

шинському районному цен�
трі психологічної реабіліта�
ції Жіноча громада м. Бояр�
ка на чолі з Ангеліною Ми�
колаївною Лахтадир влаш�
тували свято для педагогів
похилого віку. 

Не дарма кажуть: якщо
за справу береться жінка —
справа приречена на успіх.
До підготовки свята були
залучені адміністрація та
вихованці Києво�Святошин�
ського районного центру
творчості молоді “Оберіг”,
Отчого Дому села Петрів�
ське, які влаштували для
запрошених справжній кон�
церт. Вихованці зразкового
ансамблю бального танцю
“Ритми” (керівник Ольга
Зарицька) порадували май�
стерним виконанням лати�
но�американських танців
“Самби” та “Румби”, а ви�
хованки зразкової студії ест�
радно�народного співу “Пер�

лина” Олександра Савчук та
Ксенія Ругаль — чудовими
українськими піснями. Крім
вихованців “Оберегу” гляда�
чів вітав ансамбль “Співочі
сердечка” та Даніїл Дрок,
учень Петрівської школи,
які представляли Отчий Дім
села Петрівського. Безумов�
но, всі маленькі артисти, які
виступали того дня, дуже
талановиті та обдаровані
діти. Але дуже хочеться від�
мітити Дрока Даніка, якому
лише вісім років, та його
професійність нічим не пос�
тупається багатьом артистам
нашої естради. По�перше,
вражає сила та тембр голо�
су хлопчика, по�друге —
вміння працювати з аудито�
рією. Словом, Данік —
талант від Бога. 

Ще одним приємним
сюрпризом став виступ уже
відомого в Боярці та в Киє�
во�Святошинському районі
вокального тріо “Ріо”. Його

учасниці — красиві, талано�
виті жінки: поетеса та жур�
налістка Тетяна Володай,
керівник зразкової студії
естрадно�народного співу
“Перлина” (ЦТМ “Обе�
ріг”) Оксана Нурищенко та
їхня подруга Людмила Яко�
венко. Гурт виконує автор�
ські пісні, в основному на
вірші Тетяни Володай. Ме�
лодійні голоси, чудові вірші,
приємний музичний супро�
від (гітара) — саме в цьому
полягає оригінальність, не�
повторність та первоздан�
ність тріо “Ріо”. 

На завершення свята
запрошені мали змогу насо�
лодитися смачним чаєм з
тістечками та душевним спіл�
куванням. Ця зустріч подару�
вала всім гарний настрій та
ще раз довела, що педагог —
одна з самих найважливіших
професій сьогодення. 

Тетяна Скочко

СЛАВНИЙ ТРУДОВИЙ ЮВІЛЕЙ
Нещодавно директор

Боярської вечірньої школи,
Заслужений вчитель Украї�
ни, член�кореспондент Ака�
демії педагогічних наук
України, почесний житель
міста Вишневе — Колібаб�
чук Володимир Захарович,
відзначав славний ювілей —
50 років трудового шляху на
педагогічній ниві.

Володимир Захарович —
енергійна, високопрофесій�
на людина, талановитий
педагог, який за роки своєї
трудової діяльності, перебу�
ваючи на посаді завідуючого
районним відділом освіти,
організував будівництво 18
шкіл та 14 дитячих дошкіль�

них закладів Києво�Свято�
шинського району. Тисячі
випускників вечірньої шко�
ли отримали з рук Володи�
мира Захаровича атестати
про середню освіту.

Володимир Захарович
Колібабчук одним з пер�
ших на Київщині був удос�
тоєний високої освітянсь�
кої нагороди — медалі
Сухомлинського. Редакція
газети “Боярка�інформ”
вітає Володимира Захаро�
вича зі славним ювілеєм та
приєднується до щирих
побажань здоров’я, добра,
довголіття.

Євген Пікуль

КК ЛЛ УУ ББ   ““ ІІ КК АА РР ””   ——   АА КК ЦЦ ІІ ЯЯ   ““ ММ ИИ ЛЛ ОО СС ЕЕ РР ДД ЯЯ ””
30 вересня 2009 року по

вулиці Дежньова,62, в при�
міщенні, яке займає Боярсь�
кий клуб інвалідів “Ікар”, в
рамках всеукраїнської акції
“Почуйте всі” пройшла акція
під назвою “Милосердя”.

Цього дня спонсори
клубу й організатори акції
вручали інвалідам, хворим
на цукровий діабет, прилади
для вимірювання рівня глю�
кози в крові (глюкометри). 

Звертаючись до присут�
ніх, президент клубу “Ікар”
Галина Оревіна, перш за
все, подякувала меценатам:

� Наші спонсори, голова
правління ЗАТ “Індар”
Олексій Павлович Лазарєв
та ще двоє представників
цього ж товариства — Вік�
тор Іванович Стадник і Алла
Миколаївна Шевченко, сьо�

годні передають клубу глю�
кометри — такі необхідні
прилади для хворих на цук�
ровий діабет. Багато хто з
інвалідів через мізерність
пенсії просто не можуть
самотужки придбати цей
прилад, зважаючи на його
вартість. Сама я теж трива�
лий час хворію на цукровий
діабет, і давно вже відшуко�
вувала небайдужих людей,
які б могли надати клубу
саме таку допомогу, яка нам
конче потрібна. І я дуже
рада, що відшукала таких
людей.

Серед гостей, які завітали
цього дня до клубу “Ікар”,
можна було зустріти О. С.
Лук’янчука — заступника
голови райдержадміністра�
ції, Г.М. Косенка — голову
Києво�Святошинської ра�

йонної ради, Л. Корзун і А.
Капустіна — депутатів Бо�
ярської міської ради, заснов�
ника дитячо�юнацького
фонду�клубу інвалідів з
вадами зору м. Київ, компо�
зитора В.М. Агапова, жур�
налістів періодичних видань
та 1�го Національного теле�
каналу. 

Після урочистої частини
вручення медичних приладів
інвалідам, розпочався кон�
церт, який був організова�
ний дітьми�інвалідами з
вадами зору. Але й цим
свято не обмежувалось.
Спонсори подбали і про
частування гостей запаш�
ним чаєм, і про тістечка до
церемонії чаювання.

Г.С. Оревіна, прези�

дент клубу “Ікар”

ВВААРРТТООВВII  ППООРРЯЯДДККУУ
9 жовтня у селі Софіїв�

ська Борщагівка пройшла
церемонія відкриття офісу
громадського формування з
охорони громадського по�
рядку та вручення посвід�
чень членам формування.
Отець Володимир, настоя�
тель храму Казанської ікони
Божої Матері, освятив при�
міщення і подарував охорон�
цям порядку ікону Георгія
Переможця на згадку про
цей значущий день. Як пові�
домив В.В.
Вдовиченко,
інспектор з
охорони гро�
мадського по�
рядку, на те�
риторії Киє�
в о � С в я т о �
ш и н с ь к о г о
району це
вже 14 гро�
мадське фор�
мування. 

Для працівників міліції
робота таких формувань є
дуже важливою, оскільки за
останні роки значно зросла
кількість правопорушень,
пограбувань і вуличних зло�
чинів. Тому й виникає пот�
реба у співпраці дільничних
інспекторів та членів гро�
мадських організацій, що
сприяє збільшенню кількос�
ті розкритих злочинів. 

Ганна Бєлобородова

про намір розміщення виробництва шкільних зошитів та

іншої паперово�білової продукції (без застосування

фарб) шкільного призначення (альбоми, блокноти) в

придбаних у ВАТ “АРКСІ” виробничих корпусах № 12 та

13 за адресою: м. Боярка, вул. 40 років Жовтня,36.

Прохання до мешканців м. Боярка — з зауваженнями

та пропозиціями щодо цього питання звертатись до 

Боярського міськвиконкому (вул. Білогородська,13).

БІ Оголошення

ТОВ “ТЕТРАДА” ПОВІДОМЛЯЄ
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БІ Святкуємо
ювілей ВВ ІІ РР НН ІІ СС ТТ ЬЬ   ТТ РР АА ДД ИИ ЦЦ ІІ ЯЯ ММ

В цьому році Боярська
загальноосвітня школа I�III
ст. №1 святкує кілька ювіле�
їв одночасно:
— 80 років створення 

10�річки (1929)
— 70 років першого випус�

ку десятирічки (1939)
— 1959 — перехід до 

нового приміщення
— 50�ліття “нового” 

приміщення, що по вул.
Лисенка, 11/23.
Багато років школа була і

залишається центром духов�
ності “старої” Боярки. В її
стінах діти пізнавали і пізна�
ють красу рідного слова,
творчої праці, вчились і вча�
ться розмірковувати над
хорошими книжками, таєм�
ницями людського буття,
законами природи, вчаться
пишатися своїми пращура�
ми, мріяти про майбутнє.

Наша школа має чимало
традицій, пишається кращи�
ми вчителями та випускни�
ками, з особливою увагою
плекає обдарованих дітей.

В історію нашого закладу
“золотими” літерами вписа�
ні імена таких прекрасних
педагогів як Коваленко Іван
Юхимович, Коваленко Іри�
на Павлівна, Іванов Іван
Іванович.

У своїй роботі вони відзна�
чались високою професій�
ністю, ентузіазмом, ерудиці�
єю, порядністю, любов’ю до
дітей. Саме їхніми зусиллями
Боярська школа № 1 пере�
творюється на своєрідний
центр культурного життя
міста: літературні вечори, до
яких І.Ю Коваленко пише
вірші, театральні вистави,
далекі походи з учнями до
Дніпра з піснями і розповідя�
ми навколо вогнища. Іван
Юхимович викладав астроно�
мію, англійську, французьку
та німецьку мови. В школу
приходили учні з сусідніх сіл,
які вчили різні іноземні мови.
Вони пригадують, як вчитель
вів урок одночасно на трьох
іноземних мовах, звертаю�
чись до дітей на тій мові, яку
вони розуміли. Іван Ковален�
ко був Учителем з великої
літери і одночасно українсь�
ким національним поетом.
Його вірші формують душу
справжнього громадянина, і

ми віримо, що поезія
І.Коваленка ввійде в
хрестоматії з укра�
їнської літератури.
Першим істориком
Боярки був учитель
російської мови та
бібліотекар школи
І.І Іванов. Разом з
учнями він проводив
археологічні розкоп�
ки, створив у школі
музей історії міста,
був великим пропагандистом
книг, мистецтва, історії. Це
він домігся, щоб було впоряд�
ковано могилу поета В.Самій�
ленка, був організатором 100�
річного ювілею великого
українського письменника. В
приміщенні школи з ініціати�
ви І.І. Іванова двічі проводи�
лись виставки картин худож�
ників Боярки. Іван Іванович
сам вів екскурсії, на які при�
ходили люди з усього міста.
Вони милувались чудовими
пейзажами, вчились розуміти
живопис і ще більше закоху�
вались у свою рідну Боярку. В
цей же час у школі діяв літе�
ратурно�мистецький клуб для
старшокласників “Бриганти�
на”, який організували І.П.
Коваленко та І.І. Іванов. На
заняттях учні писали вірші,
оповідання, статті, зустріча�
лись з поетами, влаштовува�
ли літературні вечори, прис�
вячені творчості О.Пушкіна,
М.Гоголя, В.Самійленка,
С.Єсеніна, Є.Євтушенка.

Старшокласники ходили
з учителями в долину Надсо�
на, місцями перебування
М.Островського, А.Гайдара,
розшукували будинки, де
жили М.В.Лисенко, Шолом�
Алейхем, В.Самійленко,
Б.Грінченко. Діти вчились
сприймати Боярку не просто
як населений пункт, а як
чарівне місто, вулицями
якого ходили великі поети і
письменники, композитори і
художники, тут вони писали
свої вірші і романи, опери та
художні полотна.

У ці роки школу очолю�
вав Руденко Іван Якимович.
Він був великим шануваль�
ником літератури та мистец�
тва, возив дітей на зустрічі з
письменниками до Будинку
літераторів, запрошував до
школи поетів та прозаїків,

їздив з групами учнів на
батьківщину Шевченка, до
Мінська та Бреста, до Волго�
граду та Москви. Діти в той
час відвідали найкращі му�
зеї, виставки та театри Укра�
їни та Росії.

Іван Якимович втілював
у роботу школи ідеї В.Су�
хомлинського, декілька ра�
зів за власний кошт їздив до
Павлиша на Кіровоградщи�

ну, спілкувався з великим
українським педагогом, лис�
тувався з ним.

На педагогічних радах,
конференціях учителі обгово�
рювали книги та статті Васи�
ля Олександровича. В Бояр�
ській школі № 1 діяв батьків�
ський університет, куди
запрошувались юристи, ліка�
рі, психологи, а педагоги
читали лекції для батьків з
питань виховання дітей. Біля
школи були впорядковані
учнівські ділянки, і дружина
директора — Руденко Софія
Семенівна, вчила дітей, як
вирощувати квіти, овочі та
фрукти. Учні збирали хоро�
ший урожай, здавали його в
дитячі садочки та кафе, а
гроші йшли на ремонт школи.

Щоосені проводилось
урочисте свято врожаю, ор�
ганізовувалися цікаві вис�
тавки квітів.

У Боярській школі № 1,
як і в школі В.Сухомлинсь�
кого, був культ матері, культ
книги, культ слова.

Звертаючись до вчителів
Боярської середньої школи
№ 1, великий український
педагог В.О.Сухомлинський у
своєму листі писав: “…я хочу
порадити: шануйте, дорогі
товариші, слово. Слово —
могутній засіб виховання. Але
воно стає могутнім засобом
тільки тоді, коли в школі —
не тільки слово виховує.
Слово доходить до найпотаєм�
ніших куточків людського
серця тоді, коли людина не
тільки пізнає світ, а й вияв�
ляє, виражає сама себе —
насамперед у праці, в діяль�
ності для людей, для суспіль�
ства”. Та найбільшої уваги в
школі в той час приділялося
його величності Уроку: лабо�
раторні роботи, навчальні
експерименти, творчі завдан�

ня, експедиції, дослідження,
нестандартні уроки — сло�
вом, творча педагогічна лабо�
раторія. Невипадково зі стін
школи в цей час вийшли сотні
випускників, якими пишаєть�
ся педагогічний колектив Бо�
ярки і навіть України. 

Найбільш відомі з них: 
А.Ф. Чайківський — адмі�

рал флоту, депутат Російської
Держдуми; М.З. Згуровський

— академік НАН
України, професор,
ректор НТУУ
“КПІ”, Шибик Ми�
кола — депутат ВР
СРСР, Заслужений
журналіст України;
О.М. Рожманова —
кандидат біологіч�
них наук, старший
науковий співробіт�
ник інституту фізіо�
логії ім. Богомоль�

ця; Л.І. Шляхова — відмін�
ник народної освіти, перший
заступник начальника Голов�
ного Управління освіти і
науки Київської області; Б.М.
Стаднік — кандидат фізич�
них наук, викладач універси�
тету технологій та дизайну;
О.О. Чайківська — доктор
хімічних наук, автор 50 нау�
кових праць в зарубіжних
виданнях; Л.І. Пацанівсь�
ка — Заслужений викладач
Інституту іноземних мов;
Л.Ф. Кравченко (Марти�
ненко) — лауреат премії
ім. Островського, директор
Боярського краєзнавчого му�
зею; Рачинська Любов —
художній керівник ансамблю
“Горлиця”.

Школа пишається тими
випускниками, які обрали
професію вчителя, їх більше
п’ятдесяти.

В Боярській школі № 1
добре пам’ятають слова
В.Сухомлинського: “Вихо�
вують не програми, не під�
ручник, не метод, а особи�

стість учителя”. І нині в
школі працює багато твор�
чих учителів. Кожен учитель
нашої школи — це неповтор�
на особистість, яка сіє “ро�
зумне, добре, вічне”.

Уроки Олександри Йоси�
півни Овчиннікової — це
творчість. Вона вміє заціка�
вити учнів математикою,
вона виховала не одного
вчителя математики і надає
допомогу не одному молодо�
му спеціалісту. 

З великою повагою став�
ляться батьки та діти до вчи�
теля молодших класів Гали�
ни Василівни Макарової. З
перших років своєї роботи
вона працює творчо, чесно,
сумлінно. Постійно шукає в
методиці нове, по�вчительсь�
кому мудра, врівноважена.
Її діти легко справляються з
усіма контрольними, само�

стійними роботами, в їхніх
очах блищить радість від
спілкування з улюбленою
вчителькою.

Географ школи С.П.
Педан� досвідчений педагог,
прекрасний організатор ди�
тячого колективу. Близькі і
далекі екскурсії, кількаденні
туристичні походи — такі за�
ходи для учнів нашої школи
стали звичними. 

Старший вчитель зару�
біжної літератури А.Ю Біло�
зерова користується вели�
кою любов’ю серед вихован�
ців. Інтелігентна, делікатна,
глибоко ерудована, готова
допомогти кожному, хто
цього потребує. Аза Юхимів�
на на кожному уроці вчить
любити рідне слово, виховує
в дітях споконвічні якості
людської душі — милосердя,
любов, вірність, чесність,
гідність. 

Учитель�методист 

Р.І.Юрченко

Продовження у наступному номері

Боярська ЗОШ І�ІІІ ст. №1 збирає друзів!

Педагогічний та учнівський колектив школи запрошує
колишніх випускників та працівників на свято з нагоди
ювілею школи (80�річчя заснування десятирічки, 70�ліття
першого випуску, 50�ї річниці “нової” споруди школи).

Урочистості відбудуться 23 жовтня 2009 року 
о 14 годині у приміщенні школи за адресою: 
м. Боярка, вул. Лисенка, 11/23
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РАЙОННІЙ КЛАСИЧНІЙ

ГІМНАЗІЇ — 10 РОКІВ
2 жовтня 2009 року,

напередодні Дня працівни�
ків освіти, у Києво�Свято�
шинській районній класич�
ній гімназії відбувся урочи�
стий концерт, присвячений
10�річчю гімназії та Дню
вчителя. Серед почесних
гостей свята були: міський
голова Т.Г. Добрівський,
старший науковий співро�
бітник лабораторії педаго�
гічних інновацій Інституту
педагогіки АПН України
І.Г.Єрмаков, вчителі, бать�
ки, випускники гімназії
(2001 — 2009 рр. ) та учні�
гімназисти. Концертну про�
граму підготували вихованці
Боярської міської дитячої
школи мистецтв (директор
А.П. Калмикова), хореогра�
фічний ансамбль “Сонечко”
(кер. Г.І. Лебіга, В.Г. Моло�
дець), вокально�хореогра�
фічний ансамбль “Перлин�
ки” КСРКГ (кер. В.В.
Кучер, В.В.Шипка), коман�
да КВК вчителів гімназії
“Гімназійний квартал”, а
також випускники гімназії
(з 2001 по 2009 рр.) та
теперішні гімназисти. Свято
було насичене яскравими та
цікавими виступами, жарта�
ми, спогадами, сюрпризами,
одним з яких був фільм про
гімназію, який демонструва�
ли на початку концерту.
Вчителі та учні ділилися спо�
гадами та враженнями про
рідну гімназію, про перший
рік становлення закладу. Всі
присутні побачили історичні
кадри, на яких знято від�
криття Боярської класичної
гімназії 31 серпня 1999 року
в приміщенні Боярської
ЗОШ №5, а також відкрит�
тя нового приміщення гім�
назії по вул.Сєдова,7 в січні
2001 року. З великою
любов’ю та гордістю про
досягнення гімназії розпові�

дає С.М. Сушко, директор
гімназії:

“Отже, гімназії — 10
років. Років становлення,
творчості, креативності.
“Хороший початок — поло�
вина діла”. Всі ці роки ми
доводили собі та навколиш�
ньому соціуму, що новизна
закладу полягає не у зміні
назви, а у новому змісті,
результатах та перспективі.
31 серпня 1999 року на
порозі Боярської ЗОШ №5,
на урочистій лінійці з нагоди
відкриття гімназії вишику�
валось перших 300 гімнази�
стів та 35 хоробрих, талано�
витих, готових до нової неві�
домої діяльності педагогів.
За ці роки багато відбулося
різних подій: були пошуки,
проблеми, досягнення, по�
милки, боротьба, створення
іміджу в місті, районі, обла�
сті, Україні; сформувався та
згуртувався великий твор�
чий педагогічний колектив,
гартувалась управлінська
команда. На сьогоднішній
день в гімназії працює біль�
ше 100 талановитих, твор�
чих, здатних нестандартно
мислити педагогів, майже
50 технічних працівників,
навчається більше 1000
дітей. За ці роки гімназію

закінчили 778
випускників.
Гімназія ста�
більно тримає
перше місце за
майже всіма
показниками в
районі, одне з
перших місць в
області та відо�
ма в межах
України.

Але знову розпочинаєть�
ся новий навчальний рік —
одинадцятий. Постають нові
завдання, виникають про�
блеми, з’являються сумніви.
Ми знову відчуваємо не�
обхідність змін, бажання
внести свіжий подих у жит�
тєдіяльність гімназії”.

Напружена навчально�
виховна, науково�методич�
на, інноваційна, дослідно�
експериментальна діяль�
ність педагогів не заважає їм
у вільний час проявляти свої
власні таланти: займатися
спортом, створювати уні�
кальні фотоетюди, барви
петриківського розпису, ви�
давати поетичні збірки, реа�
лізувати себе в пісенній
творчості.

За ці роки педагогами
видано 56 навчально�мето�
дичних практико�зорієнто�
ваних збірок, посібників;
колектив гімназії є автором
часопису “Нива знань”.

Гімназія є неформальним
лідером культурно�спортив�
но�громадського життя міс�
та. Вона співпрацює з місь�
кою танцювальною шко�
лою, федерацією футболу
міста, клубом важкої атле�
тики, краєзнавчим музеєм,
музично�хоровими колекти�
вами, інструментально�му�
зичними групами, спілкою
художників міста, міськими
громадськими організаціями
учасників Великої Вітчизня�
ної війни, воїнів�інтернаціо�
налістів, ліквідаторів наслід�
ків аварії на ЧАЕС. Гімназія
реально здійснює педагогіку
Любові і Добра.

Ганна Бєлобородова

Рекорди гімназії
— 778 випускників — студенти та випускники вищих навчальних закладів України;
— 89 випускників — “Золотий фонд” гімназії;
— 918 — “Інтелектуальна еліта гімназії” (переможці олімпіад, конкурсів);
— Проведено 256 семінарів (Всеукраїнського, обласного та районного рівнів);
— Гімназія — учасник та переможець Міжнародних виставок навчальних закладів

“Освіта України — 2008”, “Освіта України — 2009” (бронзова медаль, 2009);
— Підготовлено 78 друкованих видань (навчально�методичні посібники, збірники

задач, освітні програми тощо);
— Завойовано 327 призових місць ІІ, ІІІ, IV етапу Всеукраїнських предметних

олімпіад, ІІ, ІІІ етапи конкурсу�захисту наукових робіт МАН;
— 17 — “Кращі з кращих” — вчителі�переможці конкурсу “Учитель року”.

10 жовтня 1969 року на
базі Київської обласної клі�
нічної лікарні №1 було від�
крито відділення дитячої
хірургії на 40 ліжок. На той
час у відділенні працювали
вихідці з дорослої хірургії
Баранська Марія Федорів�
на — завідуюча відділен�
ням, Гришнова Валентина
Григорівна — лікар�хірург,
Крахмальникова Ірина Се�
менівна — лікар�хірург, та
Бутенко Володимир Мики�
тович, який щойно закінчив
інтернатуру по дитячій хі�
рургії. Старшою медсестрою
працювала Гребінь Марія
Михайлівна.

15 серпня 1996 року, у
зв’язку з відкриттям нової
Київської обласної дитячої
лікарні, відділення було
переведене на нову базу до
нашої рідної Боярки. Сьо�
годні дитяче хірургічне від�
ділення розгорнуте на 55 лі�
жок, з них 20 — гнійно�сеп�
тичної хірургії, 20 — плано�
вої хірургії та 15 — урології.
У відділенні працює 12
хірургів і уролог, з них 8 —
мають вищу кваліфікаційну
категорію, а всі інші —
першу. 

В ці ювілейні дні колек�
тив відділення являє собою
сукупніть досвіду та молодо�
го ентузіазму. Це завідувач
відділенням С.Ю.Наіста, лі�
карі В.М Бутенко., О.О.
Тютюнник, Л.Б. Ковнаць�
ка, І.М. Боровик, І.М.
Вовк, Е.В. Дембровський,
М.Б.Гвінджилія, В.М. Ло�
гін, М.Д. Хіміч, А.В. Бо�
женко, Є.О. Слєпцов, стар�
ша медсестра М.В Лещова.

Щорічно у відділенні лі�
куються близько 2000 па�
цієнтів віком від перших днів
життя до 18 років, прово�
диться близько 1400 опера�
тивних втручань. У 2008
році було придбане облад�
нання для лапароскопічної
хірургії, що дає змогу прово�
дити менш травматичні опе�
рації у дітей. Відділення
тісно співпрацює з кафедрою
дитячої хірургії НМАПО
ім.П.Л.Шупика, УДСЛ
“ОхМатДит” та ДУ “ІПАГ
АМН України”, у відділенні
постійно впроваджуються
сучасні методи оперативних

втручань у
новонародже�
них та дітей
старшого віку.
Тож можна з
гордістю сказа�
ти, що ми, меш�
канці міста,
пишаємось тим,
що таке відді�
лення знахо�
диться у Боярці.

Колектив спрацьований,
дружній, його члени гармо�
нійно доповнюють один од�
ного, лікарі з повагою став�
ляться до маленьких пацієн�
тів. Підтвердженням цих
слів є щирі висловлювання
подяки від хворих дітей та
їхніх батьків: “Багато дітей
лежить у відділенні не пер�
ший раз. Їхні батьки повсяк�
час висловлюють подяку
лікарям, молодшому персо�
налу відділення за чуйність,
добре ставлення до пацієн�
тів, доброту. Були випадки,
коли дітям було настільки
комфортно в лікарні, що
вони не хотіли виписуватися
додому. Лікарі з повагою
ставляться до кожної дити�
ни, приділяють кожному
увагу. Лікування пацієнтів
проходить професійно, дос�
конало, з додержанням
етичних і моральних норм”.
(Наталія). “Хірург мого си�
на дуже чуйна, добра люди�
на. З яким би питанням до
нього не звертались, він зав�
жди допоможе, розкаже,
порадить як краще зробити.
Щиро вдячні” (Оксана).
“Мій хірург хороший, доб�
рий лікар. Ніколи не зробить
боляче” (Анастасія ). “Хочу
висловити щиру вдячність
працівникам хірургічного та
урологічного відділення за
високий професіоналізм,
чуйне ставлення та доброту
до маленьких пацієнтів”
(Світлана). “Мій лікар —
найкращий лікар у світі —
справжній доктор Ай�Бо�
лить. Я завжди намагаюсь
виконувати його рекоменда�
ції. Він серйозний, але дуже
добрий і знає що, як, і коли
треба сказати. І уколи з ним
не такі болісні, і таблетки не
такі гидкі, коли він поруч.
От який в мене лікар!”
(Оксана). До теплих слів
подяки приєднуються і спів�
робітники Центру соціаль�
но�психологічної реабіліта�
ції, які вже багато років
системно співпрацюють з
хірургічним відділенням. І в
день такої визначної дати
хочемо побажати людям у
білих халатах наснаги, тер�
піння, здоров’я та всіх благ.

Редакція “БІ”

40 РОКІВ ДИТЯЧІЙ

ХІРУРГІЧНІЙ СЛУЖБІ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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БІ інформують
Районні служби

Зміни торкнуться пре�
фіксів виходу на міжміську і
міжнародну телефонні ме�
режі, національних кодів
зон призначення, а також
кодів мобільних операторів.
Причому перехід усіх опера�
торів — і фіксованого, і мо�
більного зв’язку — відбу�
деться одночасно.

Замість “вісімки”, яка
використовується для вихо�
ду на міжміську мережу та
мережі мобільних операто�
рів, буде введено нуль. Змі�
ниться формат доступу до
мобільного зв’язку, напри�
клад, потрібно буде набира�
ти 0�93 (замість 8�093).
Відповідних змін зазнає і
формат виходу на міжміські
мережі: з 14 жовтня дзво�
нитимемо, наприклад, в До�
нецьк за кодом 0�62 (нині
діючий — 8�062). Вихід на
міжнародний зв’язок, як це
заведено у світі, буде через
0�0 (сьогодні 8�10).

У мережах мобільного
(рухливого) зв’язку, що по�
будовані виключно на циф�
ровому обладнанні, операто�
ри можуть забезпечити одно�
часне використання старих і
нових форматів кодів до
кінця листопада. У подаль�
шому автовідповідач інфор�
муватиме абонента про зміну
правил набору номера.

Введення в мережі на�
ціонального коду зони для
Київської області “45” пе�
редбачає зміни в кодах насе�
лених пунктів з формату
044ХХ на 45ХХ, де ХХ —
код населеного пункту.

Перехід на нову систему
телефонної нумерації вик�
ликаний потребою узгод�
ження її з європейськими
стандартами, оскільки Ук�
раїна входить у перелік кра�
їн, що мають нестандартну
систему нумерації.

План переходу на перс�
пективну систему нумерації
телефонної мережі загаль�
ного користування України
поетапно буде реалізований
протягом чотирьох років —
до 2012 року.

Начальник цеху теле�

комунікаційних послуг

№20 КОФ ВАТ “Укр�

телеком” І.М. Сніжко

З 14 жовтня було
здійснено заміну націо�
нального (міжміського)
префікса “8” на “0”, замі�
ну міжнародного префікса
“8�10” на “0�0”, введення
на мережі національного
коду зони для Київської

області “45”.

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕТ
Подростковый возраст

совпадает с пределами уго�
ловной ответственности несо�
вершеннолетних. Несмотря
на ограниченную ответ�
ственность и гуманную след�
ственно�судебную практику,
несовершеннолетние, по
числу зарегистрированных
правонарушений, идут сле�
дом за самой криминогенной
группой 18�25�летних.

Агрессивность, насилие и
жестокость среди них рас�
тут. И это, по мнению соци�
ологов и правоведов — ми�
ровая проблема.

В большинстве развитых
стран отношение к ребенку,
преступившему закон, иное:
его не спешат карать, а
предпочитают воспитывать,
считая, что рецидивист, вы�
росший из малолетки�зак�
люченного, в конечном сче�
те, обойдется обществу до�
роже. Уже более ста лет из�
вестна форма судопроизвод�
ства, с помощью которой го�
сударство “протягивет ру�
ку” ребенку, сделавшему не�
верный шаг: особые юве�
нальные суды для несовер�
шеннолетних.

Ювенальный суд впер�
вые был создан в 1899 году
в штате Иллинойс, США.
Создание такого суда явля�
лось признанием того, что у

несовершеннолетних право�
нарушителей существуют
особые проблемы, которые
лучше всего могут быть
решены системой, иной,
чем та, которая применяет�
ся ко взрослым. Целью
ювенальной юстиции явля�
ется не столько наказание
молодых людей, сколько
скорее всего проведение с
ними индивидуализирован�
ного воспитания. Ювеналь�
ная юстиция разработала
различные судебные проце�
дуры для несовершеннолет�
них с различными пробле�
мами, такими как правона�
рушение, побег из дома,
наркотическая зависи�
мость; некоторым требова�
лось новое благоприятное
домашнее окружение. Под�
ростки еще подвержены
влиянию и их можно пере�
воспитать так, чтобы в буду�
щем у них не было побужде�
ний совершать какие�либо
правонарушения.

В Росси “детский” суд
был создан в 1910 году. В
Украине ювенальные суды
созданы пока только в Одес�
ской области.

В Украине из 184 испра�
вительных учреждений, 
10 — воспитательные уч�
реждения для подростков,
из них одна — Мелитопольс�

кая колония для девочек
(Запорожская область). 

С 2001 года подростки,
которые осуждены к наказа�
ниям, не связанные с лише�
нием свободы, состоят на
учете в уголовно�исполни�
тельной инспекции. На уче�
те в инспекции (по Украи�
не) состоит 4058 подростков
(в Киево�Святошинской ра�
йонной инспекции — 14), в
воспитательных колониях
отбывают наказание в виде
лишения свободы 1524 под�
ростка. Цифры говорят са�
ми за себя. Назначая подро�
сткам наказание, не связан�
ное с лишением свободы, су�
дьи дают возможность осоз�
нать содеянное, переоце�
нить духовные и материаль�
ные ценности, — и все это
на свободе, а не за решет�
кой. Помочь подростку —
задача не только сотрудни�
ков инспекции, но и семьи,
учебных заведений, государ�
ственных, общественных,
религиозных организаций.

Начальник Києво�Свято�

шинського районного 

відділу кримінально�

виконавчої інспекції під�

полковник вн.служби

І.А.Федорець,

м.Боярка, вул.Хре�

щатик, 88, каб. №412

(Подається мовою оригіналу)
ПЕРЕХОДИМО НА НОВУ СИСТЕМУ

ТЕЛЕФОННОЇ НУМЕРАЦІЇ

ППІІДДССУУММККИИ  РРООББООТТИИ  ККРРУУ  ВВ  ККИИЇЇВВССЬЬККІІЙЙ  ООББЛЛААССТТІІ
Вони розглядалися на засі�

данні колегії КРУ в Київській
області.

Протягом І кварталу 2009
року працівниками Управлін�
ня проведено 166 ревізій, що
на 36 ревізій більше в порів�
нянні з аналогічним періодом
минулого року. Виявлено
фінансових порушень, що
призвели до втрат, на суму
117,1 млн грн., що на 3,6
млн. грн. більше в порівнянні
з даним показником за весь
2008 рік. 

У межах прав і повнова�
жень, Управлінням вжива�
лись відповідні заходи, в
результаті яких протягом І
кварталу 2009 року забезпе�
чено усунення фінансових
порушень, що призвели до
втрат фінансових і мате�
ріальних ресурсів на суму
71,5 млн. гривень.

Налагоджена належна
взаємодія з правоохоронними
органами, основним напря�
мом якої була робота щодо
організації ревізій за ініціати�
вою останніх. 

Протягом І кварталу 2009
року до Управління надійшло
164 звернення правоохорон�
них органів. За результатами
розгляду переважна їх біль�
шість прийнята до виконання
та проведено відповідні кон�

трольні заходи.
Так, з метою повного від�

шкодування винними особа�
ми заподіяних державі або
юридичним особам мате�
ріальних збитків перед орга�
нами прокуратури, об’єктами
контролю та їх органами КРУ
в Київській області протягом
звітного кварталу ініційовано
58 цивільних позовів. 

Підготовлено та направле�
но до суду 12 позовних заяв
про усунення порушень зако�
нодавства з питань збережен�
ня і використання активів. 

А з метою усунення вия�
влених порушень застосовано
159 фінансових санкцій.

Крім того, на керівників та
інших службових осіб об’єк�
тів контролю, якими вчинено
фінансові чи бюджетні право�
порушення, накладались
адміністративні штрафи. 499
осіб притягнуто до адмінвід�
повідальності, 18 — до адмін�
відповідальності за вчинені
бюджетні правопорушення,
та 8 осіб за порушення тен�
дерного законодавства. 

Всього аудиторськими дос�
лідженнями в І кварталі 2009
році охоплено 361,9 млн гри�
вень. 

Прес�служба

КРУ в Київській області

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ ПІДВОДИТЬ ПІДСУМКИ
З початку року спостері�

гається незначне зменшен�
ня фонду оплати праці та
надходжень власних кош�
тів. Потреба в коштах на
виплату пенсій зросла з
40,3 млн.грн до 42,6
млн.грн на місяць. Станом
на 01.08.2009 року потреба
становила 292,6 тис.грн,
профінансовано 297,9
тис.грн (101,8%). Всі пен�
сіонери району вчасно
отримали пенсію.

Особлива подяка керів�
ництву найбільших та най�
сумлінніших платників
м.Боярка: 

ВРТП “Укргазенерго�
сервіс”;

Ф�я “Укргазтехзв’язок”;
Боярське лінійне упра�

вління магістральних газо�
проводів;

Центральна районна
лікарня, Київська обласна
дитяча лікарня;

ВП НАУ “Боярська лісо�
дослідна станція,, ВАТ
“Київоблгаз” та ін

На жаль, є такі організа�
ції та підприємства, які в
силу різних причин наро�
щують борги до ПФУ, хоча
пенсії всі хочуть отримува�
ти вчасно. Найбільше зро�
стання боргу протягом
півріччя допустили платни�

ки, зареєстровані у м.
Боярка:

КП “Облсвітло”(керів�
ник Лемза В.Г) — 166,8
тис.грн; ТОВ “Альтернати�
ва” (керівник Ткач В.В.) —
42,2 тис.грн; ТОВ “Техно�
пласт” (керівник Ткаліч
Н.А.) — 10,9 тис.грн; МП
ВБО “Оріон” (керівник
Якименко В.І.) — 6,9
тис.грн, ТОВ “Кебос�Ліс”
(керівник Сєдов С.А) — 5,4
тис.грн та ін.

Щомісяця керівники
підприємств�боржників
запрошуються на засідання
комісій із заборгованості,
що діють в Києво�Свято�
шинській РДА. З початку
року проведено 11 засідань
комісій, куди запрошено 60
керівників підприємств із
загальною сумою боргу
2188,4 тис.грн. В результа�
ті проведеної роботи пога�
шено 1107,5 тис.грн боргу.
З них 740 тис.грн. — завдя�
ки зусиллям керівництва
Боярської міської ради.

Згідно постанови КМУ
№366 суб’єкти підприєм�
ницької діяльності, які
обрали особливий спосіб
оподаткування, повинні
сплачувати мінімальний
страховий внесок з урах�
уванням суми розмежуван�

ня єдиного та фіксованого
податків. До 20.07.2009
року потрібно було сплати�
ти за травень�червень. Хто
не встиг доплатити, це
можна зробити і тепер.
Потрібно розуміти це не як
додаткове навантаження, а
як зарахування повного
страхового стажу для май�
бутньої пенсії. 

Нагадуємо про можли�
вість добровільної сплати
страхових внесків для сту�
дентів, осіб, які працюють
за кордоном, та без офор�
млення трудової книжки.
Ви можете укласти договір
добровільного страхування,
сплачувати внески само�
стійно, та бути впевненими
і соціально захищеними.

Шановні роботодавці!
Пропонуємо подавати звіт�
ність до органів ПФУ в
електронному вигляді. Це
можливість зекономити
час, папір, полегшити приз�
начення та перерахунок
пенсій вашим працівникам.
Довідки за телефоном: 

7�23�41.

Заступник начальника

управління, начальник

відділу обліку надхо�

дження платежів

С.І.Вітер
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БІ світи
Відкриваємо

ІІ СС ТТ ОО РР ІІ ЯЯ   ТТ АА   ОО СС ОО ББ ИИ СС ТТ ІІ СС ТТ ЬЬ   ЯЯ КК   ТТ ОО ЧЧ КК АА   ВВ ІІ ДД ЛЛ ІІ КК УУ   ММ АА ЙЙ ББ УУ ТТ НН ЬЬ ОО ГГ ОО

Тому що за ним — геро�
їзм і жертовність життя
буденного твоїх синів і
дочок, Україно, які заплати�
ли за мирне небо над твоїми
просторами найвищу ціну...

Для покоління старшого
важливість цієї дати нашої
історії пояснювати непотріб�

но — вона очевидна. А як
зробити так, щоб юні грома�
дяни повною мірою осягнули
всю глибину подвигу всена�
родного, відчули себе не�
від’ємною важливою часточ�
кою своєї держави, яка єднає
минуле і сучасне? У навчаль�
но�оздоровчому комплексі
Київського військового ліцею

імені І.Богуна знайшли свою
відповідь на це питання.

А відтак вирушили війсь�
кові ліцеїсти�богунівці у
мандрівку просторами рідної
землі — мандрівку у часі і
просторі.

26 вересня: курс —

Кам’янець�Подільський та

Хотин.

Ви запитаєте, яке відно�
шення мають ці міста до обо�
рони Києва? Виявляється,
найбезпосередніше. Адже
саме на кам’яних мурах цих
старовинних фортець пере�
вірялася любов слов’ян�ру�

сичів до рідної землі, саме на
цих посивілих на вітрах істо�
рії скелях кувалася наша
слава, саме водами задумли�
вого Смотрича розносилася
вона нашими землями. І
саме тут вчилися наші пред�
ки поважати не тільки себе,
а й інші народи. Адже неда�
ремно називався Кам’янець
в минулому містом трьох
націй, в якому жили україн�
ці, поляки та вірмени. 

Старе місто і Стара фор�
теця з вежами Гончарною,
Кушнірською та Різниць�
кою, батарея святої Анни, з
14 гармат, 43 гаківниць, 30

аркебуз та 20 мушкетів якої
зараз сторожко дивиться на
світ одна�єдина, яка щороку
подає свій голос в перші ви�
хідні жовтня, коли Кам’я�
нець приймає у себе в гостях
реконструкторський фести�
валь “TERRA HEROICA”,
збираючи під свої знамена
вітчизняних і зарубіжних
лицарів — членів клубів вій�
ськово�історичних рекон�
струкцій... А ще — тріум�
фальна арка, костел святих
апостолів Петра та Павла,
будинок, в якому мешкали
декабристи... Все�все поба�
чили юнаки, на багато пи�

тань знайшли відповідь, чис�
ленні незабутні миті зберіга�
тимуть в своїх юних серцях.

А дорога продовжує сте�
литися сірою стрічкою під
колеса ліцейного автобусу.
Тому що на них вже чекає
Хотинська фортеця й саме
місто на березі Дністра, на
території якого проживали
слов’янські племена тивер�
ців ще у VІІІ — Х ст. Місто,
яке залишило помітний слід
в історії України, Молдавії,
Польщі, Росії та Туреччини.
А того дня старовинні фор�
течні мури дивилися на
покоління українців ХХІ
століття, які зачудовано ми�
лувалися “святим Тетракті�
сом” — прадавнім оберегом
з геометричного орнаменту з
червоної цегли у вигляді 6�8
смуг з прямокутників та три�
ступінчатих пірамід, завер�
шеного грецькими хрестами.
Іван Підкова, Єремій Моги�
ла, Богдан Хмельницький;

чудотворна ікона Пречистої
Діви Марії, яка заплакала
1672 року в Стефанівському
монастирі... А на додачу —
фільми “Захар Беркут”,
“Балада про лицаря Айвен�
го”, “Три мушкетери”,
“Чорна стріла”, “Стріли Ро�
бін Гуда”, “Тарас Бульба”,
які знімалися на території
Хотинського замку... Після
цієї поїздки ці імена, дати,
факти, назви для юних богу�
нівців перестали бути параг�
рафами підручника чи ко�
рінцями книг на бібліотечній
поличці, а зажили іншим,
цілком реальним життям. 

Та й своїх побратимів —
вихованців Кам’янець�По�
дільського ліцею з посиленою
військово�фізичною підго�
товкою — не забули відвіда�
ти юні богунівці�боярчани...
А відтак історія й географія
рідної країни цілком реально
стали невід’ємною часточ�
кою життя завтрашніх офі�
церів армії України...

10 жовтня — маршрут

космічний!

Точніше — поїздка до
Житомира, в якому знахо�
диться музей космонавтики
імені С.П.Корольова та бу�
диночок, в якому мешкав
видатний конструктор. Кос�
мічні модулі, які побували в
космосі, космічні карти, кос�
мічна їжа й віхи життя лю�
дини, яка стояла біля самих
витоків практичної космо�
навтики, відкривалися ліцеї�
стам під час екскурсії. І ста�
вали зрозумілішими і фор�
мули фізики, і карти з під�
ручника географії, не кажу�

чи вже про дати історії та
художні тексти творів укра�
їнських та зарубіжних пись�
менників. А якщо додати до
цього враження від перебу�
вання на території Жито�
мирського військового інсти�
туту — Національного авіа�
ційного університету, в яко�
му навчаються колишні ви�
пускники Боярського війсь�
кового ліцею, то й будемо
мати цілком конкретну...
професійну спрямованість
ліцеїстів нинішніх, яким
завтра обирати і військову
професію, і свій життєвий
шлях.

Замість епілогу: суто

для дорослих

Ось так у Навчально�оз�
доровчому комплексі Київ�
ського військового ліцею
імені І.Богуна вчать розумі�
ти історію й любити рідну
землю. Ось так екскурсії
стають дієвим засобом для
професійної орієнтації та
формування особистості
майбутнього захисника віт�
чизни. Ось так цим хлопча�
кам відкривається мальов�
нича природа землі укра�
їнської, яка змушує писати
вірші, малювати картини,
садити сади та парки й диви�

тися на світ широко відкрит�
ими очима допитливих сер�
дець. Ось так “патріотичне
виховання” перестає бути
лише обов’язковим пунктом
плану виховної роботи і стає
тією родзинкою, яка дозво�
ляє ліцеїстам любити свій
ліцей, незважаючи на всі
труднощі “казарменного”

життя та розлуку з рідними.
І саме так до юнаків, які
прибули до Боярки з різних
куточків України, прихо�
дить розуміння відповідаль�
ності за долю своєї країни і
своєї планети — такої
маленької, такої неповтор�
ної, такої прекрасної й уні�
кальної.

А чим може похвалитися
ваш навчальний заклад, на�
ші шановні педагоги? Зап�
рошуємо до обміну досвідом
на сторінках нашої газети.

Радислав Кокодзей

Незабаром Україна
відзначатиме 65 річницю
звільнення столиці нашої
держави від німецько�фа�
шистських загарбників.
Свято, яке єднає всі поко�
ління нині живущих на
землі українській...
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ОСІННІЙ МАРАФОН БУДИНКУ КУЛЬТУРИ
Боярський будинок культури не

відчуває осінньої депресії, адже зараз
у нього гаряча пора. Розпочавши у
вересні навчальний процес, БК
активно працює на ниві культурного
розвитку нашого міста. 

19 вересня творчі колективи БК
вітали Боярку з Днем народження. А
вже 29 вересня Будинок культури
відвідав урочистий захід з приводу
35�ї річниці Боярського краєзнавчого
музею. Директор — І.А. Сєчкова та
керівник студії прикладного мистец�
тва Л.Д. Сухорукова, завітали на
свято до музею, де презентували
колективну роботу дітей� студійців.

2 жовтня у ЗОШ №1 відзначали
День вчителя і солісти естрадно�
фольклорної студії БК (керівник
В.М. Медведченко) — дарували
педагогам свою творчість. Директор
школи — Мелашенко Катерина

Миколаївна, щиро подякувала керів�
никам студій БК, які були присутні
на святі, за вагомий внесок в розви�
ток дитячої особистості.

До Міжнародного дня музики, 3
жовтня, в залі БК проводилось цікаве
свято “Молоді голосі” , в концертній
програмі якого виступали юні боярсь�
кі таланти: солісти естрадно�фоль�
клорної студії БК представили звітний
виступ, а відкриттям для меломанів
нашого міста була презентація влас�
них поетичних та пісенних творів
Дениса Лахтадиря. Боярський буди�
нок культури запрошує і надалі всіх
бажаючих приймати участь у концер�
тах “Молоді голоси”, які будуть прово�
дитись щомісячно для знайомства з
новими цікавими виконавцями.

Методист Боярського БК

Дарія Сєчкова

В Києво�Святошинському ра�
йонному центрі творчості молоді
“Оберіг” проходить персональна
виставка вихованки зразкової студії
образотворчого мистецтва “Зви�
чайне диво” Єременко Анни. Цього
року молодій митчині виповниться
17 років, але її творчий доробок
вражає дорослими темами. 

“До студії “Звичайне диво” я
прийшла в 2000 році. І знаєте, ще
жодного разу про це не пошкодува�
ла! Завдяки Тетяні Іванівні (Тетяна
Іванівна Поліщук — керівник зраз�
кової студії “Звичайне диво”) я
мала змогу оволодіти багатьма різ�
номанітними техніками. Але мої
улюблені — це графіка�гелева
ручка та пастель”, — розповідає
Анна. До речі, майже всі роботи, що
представлені на виставці, виконані
в техніці “графіка” та “мокра пас�
тель”, переважаюча тема — квіти
та портрети. Слід зазначити, що
Анні вдається дуже тонко передати
риси обличчя: чого лише вартий
портрет Елвіса Преслі та Тетяни

Ларіної. Також вражає любов дів�
чини до квітів. Серед зображених
рослин є півники, крокуси, маки,
нарциси, тюльпани, бузок та чудові
лілеї на картині “Болотце”. Одним з
лейтмотивів виставки є нещасне
кохання. Серед найцікавіших робіт
картина з назвою “Коли серце
повне кохання — голова пуста”. На
ній зображена дівчина, в якої
замість голови повітряна кулька... 

Єременко Анна має багато твор�
чих планів, мріє стати відомою
дизайнеркою і вважає, що образо�
творче мистецтво допомогло їй
знайти себе. “Образотворче мистец�
тво допомагає мені розвивати свій
внутрішній світ та передавати свої
почуття та переживання за допомо�
гою фарб”, — завершує свою роз�
повідь юна художниця. 

Виставка діє до 23 жовтня.
Запрошуємо всіх прихильників та
поціновувачів образотворчого мис�
тецтва. Дійсно, є на що подивитися.

Тетяна Скочко

МИСТЕЦЬКА ВІТА ЛЬНЯ “ОБЕРЕГУ”

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 людям
Допоможіть

ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ!

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. 

Місце події оглянув місь�
кий голова Т.Г. Добрів�
ський, заступник міського
голови В.В. Шульга, та
секретар міської ради М.Г.
Лєзнік. Родині буде надана
матеріальна допомога. В
першу чергу допоможуть

відновити документи. Щоб
розчистити згарище пред�
ставники міської ради поо�
біцяли надати трактор, а
також допомогти з дереви�
ною та зробити нову елек�
тропроводку. Можливо саме
через замикання електроме�
режі і сталася пожежа, як
розповідають господарі, вже
третя за останні чотири
роки. 

Притулок погорільцям
надає сестра Наталі Микола�
ївни, але вона сама мешкає в
гуртожитку, тож для великої
родини це не вихід. А майна в
родини — тільки те, в чому з

хати вибігли. Та хіба можли�
во адекватно оцінювати
ситуацію і складати плани
навіть на найближче майбут�
нє, коли під ногами попіл рід�
ної домівки, де народжува�
лись і зростали діти. Багато
років життя, яке доведеться
складати по цеглині. Все
починати 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 орга�
нізацій, всіх мешканців з

проханням допомогти роди�
ні 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.

Програма “Адресна допомога 

та спонсорство”

Києво�Святошинський район�
ний центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

м.Вишневе, вул. Карла Марк�
са, 15; тел: 7�28�22; 507�19�10. 

E�mail:
centr_molodi@modus.net.ua
Кожен бажаючий може долу�

читися до програми і допомогти
хоча б одній родині. Допомога
може бути грошова, гуманітарна
(одяг, іграшки, продукти харчу�
вання, ліки, меблі…) послугами
тощо.

Мета програми: активізація
громади Києво�Святошинського
району задля поліпшення якості
життя дітей із сімей, які опинилися
у складних життєвих обставинах,
попередження потрапляння дітей

до інтернатних закладів шляхом
надання адресної допомоги та залу�
чення ресурсів громади.

Кому потрібна допомога: бага�
тодітним сім’ям, одиноким мамам,
сім’ям з дітьми�інвалідами, дітям
та молоді з числа сиріт, одиноким
вагітним жінкам, прийомним
сім’ям, дитячому будинку сімейно�
го типу, які виховують дітей з
числа сиріт та позбавлених бать�
ківського піклування.

Саме таким сім’ям потрібна
допомога. Ми пропонуємо Вам
стати індивідуальним спонсором
однієї родини на обмежений період
— від року до півроку або ж надати
одноразову допомогу.

Протягом цього часу Ви (осо�
бисто або разом з колегами чи дру�
зями) можете щомісячно пере�
раховувати для конкретної родини

певну суму грошей або передавати
продукти харчування, ліки, одяг,
іграшки (залежно від потреб кон�
кретної родини та Ваших можли�
востей).

Кошти використовуються саме
на першочергові потреби дітей з
кризових родин — лікування та
придбання найнеобхідніших речей.

Програма має три основні
напрями, а саме: 

1. підтримка сімей, які опини�
лися у складних життєвих обстави�
нах; 

2. підтримка випускників
інтернатних закладів;

3. підтримка прийомних сімей,
дитячого будинку сімейного типу,
які виховують дітей з числа сиріт та
позбавлених батьківського піклу�
вання.

Кожен, хто бажає та готовий

допомогти:
� за згодою сім’ї отримує повну

інформацію про кризову ситуацію
в сім’ї;

� бере участь у плануванні шля�
хів розв’язання кризової ситуації;

� відслідковує зміни, що відбу�
валися в родині.

За бажанням Ви маєте можли�
вість ближче познайомитись з
родиною, якій допомагаєте, та
організувати разом дозвілля.

Києво�Святошинський район�
ний центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді з метою попе�
редження нецільового використан�
ня допомоги та коштів:

� підписує договір з сім’єю з
указанням зобов’язань сім’ї;

� проводить спільне плануван�
ня витрат та відслідковує звіти по
використанню;

� кошти проходять через раху�
нок центру, видаються родині за
наявності підтверджуючих доку�
ментів сім’ї;

� спонсор має змогу зустрічати�
ся з сім’єю.

За бажанням інформація про
Вашу допомогу може бути розмі�
щена в місцевих ЗМІ.

Від доброти, уваги, турботи
дорослих про підростаюче поколін�
ня залежить і його майбутнє і
прийдешнє України. 

За детальною інформацією
звертатися до Києво�Святошинсь�
кого районного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді за
адресою: м.Вишневе, вул.,
К.Маркса, 15., та за телефонами:
8(298)7�28�22; 507�19�10; 

8 093�014�37�51 або на сайт Цен�
тру www.Kscentr�molodi.at.ua

БІ Культурне
життя
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ЧЕМПІОНСЬКІ 

ЗОЛОТО І СРІБЛО — НАШІ!

Відкритий чемпіонат
Київської області зі спор�
тивної риболовлі серед інва�
лідів поплавчаною вудкою
відбувся 13 жовтня у За�
бір’ї. Змагання пройшли за
підтримки Київської Феде�
рації риболовного спорту.
Свою майстерність у цьому
найприємнішому виді спор�
ту демонстрували 30 уча�
сників — члени Боярського
фізкультурно�спортивного
клубу інвалідів “Ікар” та
Київської громадської орга�
нізації інвалідів “Планета
сильних”. За останні роки
ці змагання стали відомими
за межами Київщини —
деякі учасники приїхали з
Одеської області та Херсону.
І навіть дощ не завадив  задо�
воленню від улюбленої спра�
ви. Н. І. Бусигіна, рибалка зі
стажем понад 30 років, роз�
повідає, що її особистий ре�
корд — короп 1,5 кг. Вона
користується найменшою
можливістю порибалити,
але на сьогоднішній день це
задоволення не з дешевих.
Майже неможливо знайти
ставок, який би не викупили
у приватну власність підпри�
ємці. Тому щиро, і хором
громада висловила вдячність
керівнику Забірського риб�
ного господарства за можли�
вість рибалити безкоштовно

вже не вперше. 
Президент ФСК клубу

“Ікар” Г. С. Оревіна радіє
кожному кроку вперед і
ніколи не забуває подякува�
ти тим, хто подає руку допо�
моги інвалідам. “Нас зав�
жди підтримує міський голо�
ва Т.Г. Добрівський і депу�
тат міської ради А.М. Плак�
сицький — завдяки їхній
допомозі ми не залишаємось
за бортом суспільного
життя. Особлива подяка
керівництву підприємства
“Вентс” — більше 60 інвалі�
дів отримали роботу. Праце�
влаштування — велика про�
блема для людей з обмеже�
ними можливостями. Ми
зможемо все, що захочемо!
Може у когось можливості і
обмежені, але не в нас”! —
сміється Галина Сигізмун�
дівна. Слухаючи її розповіді
про перемоги інвалідів у різ�
номанітних змаганнях, про
нагороди, які вони здобули
для міста, для країни, розу�
мієш, що так і є. Ми, пере�
січні громадяни, частіш за
все змагаємось лише в пере�
гляді серіалів, а тут і спуск
Бугськими порогами, дартс,
стрільба з гвинтівки, біг,
авторалі… Словом, це ще
питання, чиє життя минає у
чотирьох стінах, і чиї
можливості обмежені.

“Ви — бійці, і ваша воля до
перемоги та внутрішня сила
варті великої поваги”, —
такими словами відкрив
змагання голова Громадсь�
кої організації інвалідів
“Планета Сильних” Анато�
лій Кіслов.

Яків Двірний, президент
Київської Федераціі з рибо�
ловного спорту і Віце�Прези�
дент Федерації України з
риболовного спорту і голов�
ний суддя змагань, повідо�
мив, що наступного року
планується провести Чемпіо�
нат України з рибної ловлі.

Змагання закінчили з ре�
зультатом у 585г. — такий
вилов дістався завзятій ри�
балці Яновій Ірині, яка от�
римала не тільки задоволен�
ня від рибної ловлі, а й 1 міс�
це серед жінок.

1 місце серед інвалідів з
порушеннями ОРА на візках
посів В. Бількевич. Серед
інвалідів загальних захво�
рювань першим був Микола
Ґудзь. Серед “шийників”
перше місце зайняв О.В.
Оревін. Усі переможці отри�
мали кубки, медалі і цінні
подарунки, якими забезпе�
чили спонсори змагань —
Г.О.інвалідів “Планета
Сильних”.

Ганна Бєлобородова

З тренером Києво�Свято�
шинської школи боротьби
Віктором Мужчиною корес�
пондент нашої газети зуст�
рівся одразу після тріум�
фального повернення нашої
делегації з Чем�
піонату України з
боротьби дзюдо
серед молоді до
23 років, який
проходив в
Сумах з 29 верес�
ня по 1 жовтня. 

— І як вам

Суми? — запи�

тую.

— Просто
вражаюче! Яск�
раві бігборди по
всьому місту, ав�
тобуси з рекла�
мними плаката�
ми, умови про�
живання — рі�
вень просто євро�
пейський! Та й
сам Чемпіонат,
який проходив в
легкоатлетично�
му манежі Сум — найкра�
щому в Україні — не розча�
рував, — по�іменинному сяє
очима Віктор Васильович...

— Мабуть, в першу

чергу, своїм результатом?

— В першу чергу, рівнем
проведення. А щодо резуль�
тату... Як і планувалося,
головною “ударною силою”
делегації Києво�Святошин�
ського району на Чемпіонаті
стали майстер спорту Між�
народного класу Світлана
Ярьомка та кандидат в май�
стри спорту, студентка Бо�
ярського коледжу екології
та природних ресурсів Іван�
на Березовська. Що ж до
результату, то наші дівча�
та... (пауза, після якої —
справжній вибух емоцій)
просто розметали всіх, на
залишивши жодного шансу
на перемогу ні господарям,
ні гостям!

— Тобто?

— Перше місце — Світ�
лана Ярьомка! Власне кажу�
чи, це вже закономірно...
Друге — Іванна Березов�
ська! Нарешті дівчина “роз�
крилася”, показала зрілу
майстерну боротьбу і таки
“стрибнула вище своєї голо�
ви”! Тепер вже можна каза�
ти: максимум, чого я очіку�
вав від Іванни як тренер — ІІ
місце, мінімум — заслужене
ІІІ. Але того, що Іванна кине
виклик Світлані — такого

навіть я передбачити не міг! 
— Чи було щось принци�

пово нове особисто для Вас,

Вікторе Васильовичу?

— Так, і це — найголовні�
ше. Нарешті відчув, що
районна влада повернулася
до нас обличчям. Та й під�
тримка міста Боярка стала
суттєвішою. Не забуває нас
наш давній друг “ВЕНТС”.
Та й нові друзі з’являються.
Наприклад, колишній спорт�
смен і нинішній секретар
Боярської міськради Михай�

ло Лєзнік “предметно” заці�
кавився нашим життям�бут�
тям, допомагаючи у вирішен�
ні тих, чи інших проблем.
Тому, замість резюме — про�
ста аксіома: буде розумін�
ня — буде й результат! Бо
зрозуміло, що разом легше
долати будь�які труднощі. 

Так, він, безперечно,
буде: той результат, який ми
вже знову з нетерпінням
чекаємо. Адже в день, коли
верстався цей номер “Бояр�
ка�Інформ” (тобто — 14
жовтня) Іванна Березов�
ська відстоює в Болгарії
честь своєї школи боротьби,
свого району, свого рідного
міста і своєї держави на
“молодіжному” Чемпіонаті
Світу з боротьби самбо. А в
день, коли ви, наші шановні
читачі, отримаєте цей сві�
женький номер своєї улю�
бленої газети (тобто — 16
жовтня), Світлана Ярьомка
у Варшаві кине виклик кра�
щим сумоїстам світу, вий�
шовши на татамі Кубку
Світу з боротьби сумо. 

І ми віримо в наших дів�
чат. Адже їхня майстерність
народилася й зміцніла під
“чоловічою” зорею школи
Віктора Мужчини, який
просто не вміє “пасувати”
перед труднощами ні на тата�
мі, ні в реальному житті.

Радислав Кокодзей

Ми вже звикли до
того, що наші Боярські
дзюдоїстки традиційно
“втирають носа” всім і
кожному. Але на те, що
втнули дівчата в Сумах,
не сподівався навіть їхній

тренер...

Все чисте й мудре — від
учителя. У нашій гімназії
працюють люди, слова яких
мають прихований, філо�
софський зміст. Це інтелі�
гентні, освічені, виховані
особистості, які вказують
на помилки лише для того,
щоб у подальшому житті ми
не допускалися їх. Учите�
лям притаманна така риса,
як проникливість. Вони

бачать і коли учень не гото�
вий до уроку, і якщо щось
турбує підлітка. Вчитель
знаходить дороги до найпо�
таємніших куточків дитячо�
го серця. Вислухає, дасть
гарну пораду, заспокоїть
теплим словом і подарує
щиру усмішку, що лине із
глибини душі.

Саме таким педагогом і є
Світлана Петрівна.

Окреме, велике спасибі
Вам, за Вашу людяність,
професіоналізм та повагу.

Отож, нехай робота при�
носить Вам тільки радісні
емоції. Здоров’я, успіху та
натхнення Вам. Сердечно
вдячні за Ваш нелегкий труд!

Випускниця гімназії

Оксана Шершун

та її мама.

Подяка педагогу Києво�Святошинської районної класичної гімназії 

Шуман Світлані Петрівні!

БІ подяки
Слова

БІ хроніка
Спортивна

РИБУ ЗЛОВИЛИ І ЮШКУ ЗВАРИЛИ
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Работа.Срочно!

Дорогие женщины! 

Если вы владеете техникой

вязания на спицах и крюч�

ком, аккуратны и готовы

работать дома — звоните!

Возраст значения не

имеет.

Контактный телефон:

067%445%45%85

АНТИРЕКЛАМА

В кого слово розходиться з ділом!

Боржник КП "ІА "Боярка�інформ":

Дем'яненко Віталій Юрійович — 

директор "ВДВ�Плюс", дитячий міні�маркет  "Вінні�Пух". 

Борг 2000 грн. з червня 2008 року.

Мельничук 
Володимир Васильович

з Днем народження!

Нехай кожен Ваш день наповню�

ється словами, які зігріватимуть

душу, нестимуть тепло. Нехай

підґрунтям щасливого життя та

плідної діяльності будуть міцне

здоров'я, серце, сповнене любові.

на свято Біблії за участі Київського симфонічного оркестру під керівництвом
Роджера Мак Меріна, яке відбудеться 25 жовтня о 18.00 год. за адресою:

м. Боярка, вул. Пастернака (Високовольтна), 4, Дім Молитви. Вхід вільний.

ЗАПРОШУЄМОЗАПРОШУЄМО
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