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Місцевому самоврядуванню

треба додати  ресурс

Солодкі миті

життя непростого

Кому заважає 

"Чисте місто і здорові діти"?

45 сесія

Боярської міської ради

стор. 6

ВІТАЄМО

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

Прийміть щирі і сердечні вітання
з нагоди державного свята — Дня
місцевого самоврядування! Майбут�
нє нашої держави неможливе без
розвитку місцевого самоврядування.
Самоврядні органи в демократично�
му суспільстві є важливим інститу�
том реального народовладдя та засо�
бом реалізації інтересів територіаль�
ної громади. Ваша наполеглива і
самовіддана праця, високий профе�
сіоналізм і компетентність, відпові�
дальність та активна громадська
позиція є гідним внеском у розбудову
нашого регіону і держави. Нехай
надійними супутниками Вам стануть
розуміння і підтримка всіх територі�
альних громад.

Бажаємо наполегливості, мужно�
сті і нових здобутків у Вашій нелег�
кій і відповідальній праці, міцного
здоров’я, щастя, родинного благопо�
луччя та здійснення всіх Ваших жит�
тєвих планів і сподівань.

Секретар ради М. Лєзнік

ШШШШ АААА НННН ОООО ВВВВ НННН ІІІІ     ПППП РРРРАААА ЦЦЦЦ ІІІІ ВВВВ НННН ИИИИ КККК ИИИИ

ММММ ІІІІ СССС ЦЦЦЦ ЕЕЕЕ ВВВВ ОООО ГГГГОООО
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Боярська міська рада та виконав�
чий комітет щиро вітають депутата,
директора КП “Боярка�Водоканал”
Павліченко Галину Андріївну, юві�
лярів Боярської організації ветера�
нів війни, праці та Збройних Сил
України Козлову Галину Гаврилівну,
Левицьку Лідію Олексіївну, ювілярів
Боярської організації інвалідів війни
та Збройних Сил Дорошенка Андрія
Сидоровича, Таковенка Івана Сило�
вича з Днем народження!

Нехай кожен день Вашого життя
буде світлим і сонячним, дарує
радість і душевний комфорт!

Бажаємо вам щастя й вдачі, здій�
снення усіх мрій та бажань. Хай у
Ваших оселях завжди панують мир,
злагода і добробут!

Зичимо Вам міцного здоров’я, доб�
робуту, злагоди і домашнього затиш�
ку, звершення усіх Ваших планів і
задумів.
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“У Києво�Святошинсько�
го району особлива місія. Бо
саме через нього Захід пізнає
столицю України. Ви — ві�
зитна картка нашої столи�
ці”, — розпочала своє ві�
тальне слово Глава Секрета�
ріату Президента України
Віра Ульянченко. Звертаю�
чись до присутніх у залі
представників органів місце�
вого самоврядування з усіх
куточків Києво�Святошинсь�
кого району з нагоди Дня
місцевого самоврядування,
вона говорила про те, що в
органах місцевого самовря�
дування Києво�Святошинсь�
кого району зконцентрував�
ся найбільший фаховий кад�
ровий потенціал. “На ваші
плечі лягає велика відпові�
дальність за суспільне життя
територіальних громад, але
ви усе це успішно витриму�
єте, бо вмієте бути насту�
пальними, толерантними. Ви
знаєте усі коридори влади.
Вам найважче, бо вся сто�
лична еліта живе у Києво�
Святошинському районі”, —
продовжила Віра Іванівна. 

З перших уст усі пред�
ставники органів місцевого
самоврядування почули
позицію Президента щодо
розвитку місцевих органів
влади, яку озвучила Глава
Секретаріату. 

“Питання розвитку тери�
торіальних громад на вустах
політиків. І це добре, бо вже
нарешті за 18 років треба
провести справжнє рефор�
мування місцевого самовря�
дування”, — говорила Віра
Іванівна. Вона говорила про
те, що сьогодні намагаються
зробити чергову помилку:
“…повноваження передати
місцевим органам влади, а
от ресурс залишити собі”, —
констатує Віра Іванівна. А
як здійснювати управління у
таких умовах?

За словами Ульянченко
політична реформа 2005 ро�
ку, на жаль, ще більше пог�
либила проблеми у місцево�
му самоврядуванні. Бо тоді
здавалось, що буде розвива�
тись парламентаризм. Але
реформа виявилась невда�
лою і натомість дістали дис�
баланс органів влади. Нас�
лідки — бачимо сьогодні.

Президент України
В.Ющенко 2,5 роки тому
прийняв рішення скликати
Національну конституційну
комісію, щоб розібратись у
ремонті нашого державного
механізму. Запропонована
була спільна робота для усіх
політичних сил, фахівців.
Вона якраз мала на меті
внести зміни до Конституції.
Але виявилось, що є дуже
багато незацікавлених у змі�
ні Конституції. Тому Прези�
дент вніс свій законопроект.
1 грудня закінчилось його
обговорення. Національний
інститут стратегічних дослід�
жень одержав колосальну
кількість різного роду відгу�
ків, пропозицій. Всі вони до
15 грудня будуть обговорені,
оброблені і внесені у законо�
проект. 

“Зрозуміло одне — гро�
мадяни підтримають мажо�
ритарну систему виборів.
Саме тому Президент вно�
сить у ВРУ свій законопро�
ект про вибори у місцеві ор�
гани самоврядування за ма�
жоритарною системою і
наполягатиме, щоб вибори у
травні пройшли вже за но�
вим законодавством”, —
резюмує реплікою Глава
Секретаріату. Вона каже,
що громадяни стовідсотково
підтримують вибори у ВРУ
за відкритими списками.
Тому ці законопроекти теж
будуть внесені до ВРУ. Обо�
в’язковою умовою є те, що
депутати органів місцевого
самоврядування мають про�
живати на своїй території.
“Не потрібно цих приїж�
джих гостей. Бо ми маємо
ради, де 60�80% депута�
тів — гості територій”, —
каже Віра Іванівна.

Для органів місцевого
самоврядування важливо не
тільки отримати повнова�
ження, але ще й ресурс. Так,
Віра Іванівна прокоментува�
ла концепцію розвитку орга�
нів місцевого самоврядуван�

ня, запропоновану КМУ, де
12 тис. бюджетів України
чомусь мають формуватися
в Києві. “Це не є децентралі�
зація повноважень. КМУ не
має формувати місцеві бюд�
жети”, — переконана вона.
“Ми маємо отримати від
КМУ лише принцип форму�
вання бюджетів, а формува�
ти вже свої бюджети само�
стійно. Бо знаємо звідки
можна взяти ресурс і куди
його витратити. Те, що про�
понується Бюджетним ко�
дексом, примусить за кож�
ним узгодженням їздити у
Міністерство фінансів”.

За пропозицією Ющенка
реформування органів са�
моврядування має бути дещо
іншим. Треба не тільки на�
дати повноваження, але й
забезпечити ресурсом їх ви�
конання. Так, спочатку тре�
ба буде запровадити меха�
нізм контролю громади за
органами місцевого самов�
рядування. І розпочнеться
цей процес із повернення до
мажоритарної системи. А
потім органам місцевого
самоврядування будуть деле�
говані повноваження орга�
нів виконавчої влади. Про�
понується місцевим органам
влади здійснювати регулю�
вання у сфері використання
земель,надр, лісів, ЖКГ,
охорони навколишнього се�
редовища, торгівлі, освіти і
культури, архітектури тощо. 

Віра Іванівна говорила
про те, що жодна політична
сила не зацікавлена в цьому.
Бо всі хочуть передати пов�
новаження, а собі залишити
ресурс. Як приклад, наводи�
ла таке: “1,5 млрд. Уряд ви�
ділив цьогоріч на соціально�
економічний розвиток тери�
торій. Реально виплачено
500 млн. грн. Вони потрапи�
ли в регіони через нардепів,
які були зацікавлені у лобію�
ванні своїх інтересів, а не
потрапили у місцеві ради. Це
безпрецедентні випадки.
Коли ці кошти виконуються
як політичні хабарі”.

На її глибоке переконання
Уряд треба позбавити права
надавати пільги у сплаті за
землю. Це мають робити
органи місцевого самовряду�

вання. Має бути змінена
система бюджетного фінан�
сування територій, але так,
щоб не було розпорошення
бюджетів, щоб повернулась
довіра народу до влади. Але
як це зробити і що дати треба,
щоб наповнювати бюджети?
Задумане треба реалізувати
через запровадження податку
на нерухомість, який буде
спрямований до місцевих
бюджетів, закріплення за
бюджетами розвитку обла�
стей АРК та м. Севастополя
10% податку на прибуток під�
приємств, крім підприємств
державної та комунальної
форми власності з подальшим
розподілом між місцевими
бюджетами нижчого рівня, а
також удосконаленням роз�
рахунків міжбюджетних
трансфертів через адекватну
оцінку місцевих доходів та
видатків. Тоді на місцевий
рівень буде додатково переда�
но 20 млрд. грн. 

Усіх присутніх у залі ціка�
вила ситуація з бюджетом на
2010р., бо затримується
формування власне місце�
вих бюджетів. “Коаліція має
усі інструменти формування
бюджету, але не маємо ні
Бюджетного Кодексу, ні
Бюджетної резолюції, ні са�
мого Держбюджету�2010. У
чому проблема?”, — стурбо�
вано говорила Ульянченко. 

— Проблема в тому, що
перед виборами комусь дуже
не хочеться оприлюднювати
макроекономічні показники.
За 18 років незалежності ми
маємо борг держави 285
мільярдів доларів. За 16 ро�
ків з Дня Незалежності Ук�
раїни наборгували всього 80
млрд доларів, а за останні 2
роки — 205 мільярдів дола�
рів. Тепер кожен громадя�
нин України, навіть новона�
роджений, сьогодні боргує
міжнародним організаціям
по 6 тис. грн.

Коли говорять, що ми
виплачуємо пенсії і зарпла�
ти, треба розуміти, що усе це
ми робимо в борг. З 11 про�
плат за газ тільки одна була з
бюджету України. Усі ін�
ші — або за кошти МВФ,
або емісійні. Ми роздаємо
державні гарантії і створює�

мо піраміду, яка призведе до
дефолту країни. Коротко�
строкові цінні папери Мін�
фіну досягають ставки 35%. 

Ручне управління еконо�
мікою призвело країну на
межу дефолту. 8 місяців ми
не маємо Міністра фінансів,
не маємо Міністра оборони,
якого оббрехали. Усе упра�
вління країною ведеться
вручну — з КМУ. 

Маємо повний розвал
армії, з якої за 2 роки звіль�
нилось 800 контрактників�
офіцерів, 120 пілотів і 2000
солдат. Нам доведеться фор�
мувати усе заново. 

Тому у найближчий час
буде дуже скрутно і ситуацію
треба змінювати вже сьогод�
ні. Час переходити на інший
рівень у повноваженнях і
стосунках між владними
структурами. Наприклад, за
Ющенком стосунки між ор�
ганами місцевого самовряду�
вання і РДА мають бути схо�
жі на ті, які існують у Євро�
пі. РДА мають здійснювати
контроль за виконанням
законів і Конституції. Пра�
цювати так, щоб в межах
закону здійснювати регулю�
вання й управління усіма
суспільними справами, які
належать до їхньої компе�
тенції в інтересах місцевого
населення.

Гучними оваціями впро�
довж виступу Ульянченко
присутні підтримували ска�
зане.

З вітальними словами
виступили заступник голови
Київської ОДА Ю.В. Ковба�
сюк, голова Києво�Свято�
шинської РДА — Я.В. Доб�
рянський, голова районної
райради — Г.І. Косенко,
голова Асоціації органів міс�
цевого самоврядування —
О.І. Кадебський. У всіх ві�
тальних промовах звучала
єдина думка : влада на міс�
цях — основа вирішення
проблем населення і розвит�
ку територій, і на її плечі
лягає відповідальність за
життя тих, хто доручив їм
здійснювати ці завдання. 

Гостинний господар —
ректор Національного уні�
верситету державної подат�
кової служби України, Зас�
лужений економіст України,
професор, депутат Верхов�
ної Ради України ІІІ і V скли�
кань Петро Мельник разом
із вітальними словами пода�
рував кілька пісень. Під час
свята Культурно�мистецький
центр “Сузір’я” Національ�
ного університету ДПС Ук�
раїни подарував хвилини
святкового настрою.

Наталя Ключник

Місцеве самоврядування — велике
досягнення людства. Фактично це гаран�
товане державою право та реальна здат�
ність територіальної громади об’єднуватись у вирі�
шенні спільних проблем, висувати своїх обранців для
роботи органів виконавчої служби самоврядування. 

Вітати тих, хто у Києво�Святошинському районі
багато років поспіль працює на благо територіальних
громад зібрались у актовій залі Ірпінського Національ�
ного університету державної податкової служби у

День місцевого самоврядування — 7 грудня.

ВВ..ІІ..  УУЛЛЬЬЯЯННЧЧЕЕННККОО::  
““ДДОО  ППООВВННООВВААЖЖЕЕННЬЬ  ММІІССЦЦЕЕВВООММУУ

ССААММООВВРРЯЯДДУУВВААННННЮЮ  ТТРРЕЕББАА  ДДООДДААТТИИ  РРЕЕССУУРРСС””

самоврядування
До Дня місцевого
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НА І  ПЛЕНАРНОМУ ЗАС ІДАННІ
45  СЕС І Ї  БОЯРСЬКОЇ  М ІСЬКОЇ  РАДИ

Згідно висновків обласної
інспекції по цінах для м. Бо�
ярка економічно обґрунто�
ваний тариф за водовідве�
дення та водопостачання,
який відповідає собіварто�
сті, складає 10 грн. 24 коп.
Д. Паливода озвучив звер�
нення фракції Партії Регіо�
нів до сесії БМР, у якому
зазначалось, що у зв’язку із
таким підвищенням, необ�
хідно створити тимчасову
депутатську комісію з пред�
ставників усіх депутатських
сил для оцінки об’єктивності
встановлених тарифів. Вис�
новки озвучити вже на ІІ
пленарному засіданні сесії.
Пропозицію голови фракції
ПР підтримали. До складу
новоутвореної комісії увій�
шли: В.М. Кударенко,
С.Г. Неупокой, А.Г. Яла,
С.А. Орловський. Головою
комісії затвердили С.Ф. Де�
нисюка. Саме цим депута�
там доведеться дати об’єк�
тивну оцінку водотарифній
політиці у м. Боярка.

“Від Олійника у нас сек�
ретів немає”, — прозвучало
із залу на пропозицію голо�
вуючого підтримати запит
депутата В.Олійника. Той
виявив бажання ознайоми�
тись із документами рішен�
ня виконкому щодо виділен�
ня службового житла. Депу�
тати запит вислухали, своїм
голосуванням не підтрима�
ли, виказавши ставлення до
діяльності депутата Олійни�
ка. “Людина має стати на
ноги і нарешті зрозуміти
свій авторитет”, — сказала
Н.Харчук.

Затвердили звіт за ІІІ
квартал та зміни до бюдже�
ту. Частину заощаджених за
рахунок економії газу під
час карантину асигнувань у
межах існуючого фонду тео�
ретично (оскільки кошти
ще не надійшли) перена�
правили на заробітну плату
ДНЗ, Будинку культури, та
на благоустрій міста. Бюд�
жет за ІІІ квартал викона�
ний на 95%. Надходження
зменшились за рахунок зак�
риття грального бізнесу (у
2008 р. на цей період +
1 млн. грн. до бюджету),
продажі квартир, землі (у
2008 р. + 3 млн. грн., у
2009 р. + 500 тис.грн.)

“Кошти йдуть тільки на
енергоносії і заробітну пла�
ту. Нецільове використання
коштів в принципі не�
можливе, оскільки казна�
чейство жорстко контролює
кожен платіж”, — відпові�
дав на запитання депутата
О.Скринника щодо видатків
М.Г. Лєзнік.

Збудований за рахунок
бюджету розвитку фут�
больний майданчик біля
ЗОШ №1, передали на
баланс та обслуговування
БГВУЖКГ.

Завершено виконання
проекту каналізування
“старої” частини міста. На
його створення витратили
292 тис.грн, а сам проект
передали КП “Боярка�Во�
доканал” як технічному ви�
конавцю.

Серед важливих рішень
сесії було питання відміни
помилкового вересневого рі�
шення щодо оренди з пра�
вом викупу ділянки землі по
вул. Франка, 101 (бувша
база “Водоканалу”). За
словами Н.Харчук на сьо�
годні на тій території немає
порядку. У процесі обгово�
рення депутати звернули
увагу на те, що у “старій”
частині міста має бути куль�
турний осередок, зручний
для людей, а старі примі�
щення автогосподарства
варто відремонтувати і ви�
користати за призначенням.
Щоб надалі таких помилок
виконкому уникнути, відмі�
нили рішення про повнова�
ження виконкому щодо
передачі в оренду нежитло�
вих приміщень, комуналь�
ної власності та методику
розрахунку використання і
отримання орендної плати.
Тепер це буде прерогатива
сесії, яка розглядатиме ці
питання, як і багато інших,
спочатку на профільних
депутатських комісіях.

Наталя Ключник

Аплодисментами більшість із 26 присутніх депу�
татів зустріли офіційне повідомлення про скасування
кримінальної справи щодо Т. Добрівського, зачитане
головуючим на засіданні секретарем БМР Лєзніком
М.Г. За тим, як прийнято у БМР, привітали квітами
іменинників�колег: Д.І. Паливоду, Г.А. Павліченко та
М.Г.Лєзніка. Потім приступили до розгляду 18 питань

зі змінами порядку денного засідання сесії. 

БІ з міськради
Новини

Про підсумки проведен�
ня осіннього місячника з
благоустрою в м. Боярка

Заслухавши інформацію
начальника Боярського
головного виробничого упра�
вління житлово�комунально�
го господарства Давиденка

М.І. про підсумки проведен�
ня двомісячника благоу�
строю, на виконання рішен�
ня виконавчого комітету
міської ради від 01.09.2009
року № 120/1 “Про підго�
товку та проведення осінньо�
го двомісячника благоу�

строю” та правил благоу�
строю, затверджених рішен�
ням XVІІІ сесії Боярської
міської ради від 30 листопада
2006 року №08/356, керую�
чись пп. 1 п.а.) ст. 30 Закону
України “Про місцеве самов�
рядування в Україні”, �

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЄВО�СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 05.11.2009 року № 151/1

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

Про готовність до при�
бирання доріг в зимовий
період

Відповідно до ст. 30
Закону України “Про місце�

ве самоврядування в Украї�
ні” та Правил благоустрою,
затверджених рішенням
XVIII сесії Боярської міської
ради від 30 листопада 2006

року № 08/356, з метою
забезпечення належного
утримання вулиць та доріг
міста взимку, �

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

Звіт про проведення осінньо�

го двомісячника з благоустрою в

м. Боярка

Під час проведення осіннього

двомісячника були здійснені

наступні заходи:

1. Ліквідація стихійних сміт�

тєзвалищ в м. Боярка;

2. Прибирання проїжджої

частини центральних вулиць (в

т.ч. вул. Білогородська), зеленої

зони, територій, прилеглих до

будинків приватного сектору, від

піску, гілок, сміття та залишків

будівельних матеріалів;

3. Обрізка дерев та кущів

вздовж основних доріг міста.

Загалом за період осіннього

двомісячника з благоустрою було:

1. впорядковано та очищено

від сміття 62 км. вулиць, 18 га

скверів, 17 га парків, 21 км лісо�

смуг вздовж шляхів;

2. відремонтовано 12 км. доріг,

4 дитячі майданчики;

3. прогрейдеровано 6 км доріг;

4. приведено у належний сані�

тарний стан 4 джерела постачання

питної води;

5. відремонтовано та впоряд�

ковано 4 кладовища, 1 братську

могилу, 1 пам’ятник;

6. засаджено 0,5 га квітників,

6 га газонів, 250 дерев, 117 кущів;

7. ліквідовано 12 стихійних

сміттєзвалищ;

8. нанесено 12 км дорожньої

розмітки;

До проведення осіннього дво�

місячника з благоустрою було залу�

чено 470 працівників підприємств

та установ.

Висвітлено результати вико�

нання заходів осіннього двомісяч�

ника благоустрою в засобах масо�

вої інформації (на радіо — 3 випу�

ски, в пресі — 14 публікацій).

Питання благоустрою та сані�

тарної очистки міста знаходиться

на постійному контролі керівниц�

тва підприємства.

Начальник КП БГВУЖКГ

М.І.Давиденко

Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

від 05.11.2009 року № 151/1

Інформація про готовність

дорожнього покриття міста до

зимового періоду 2009�2010 рр.

Внутрішньоміська мережа

доріг складається з доріг загально�

го користування довжиною 217

км., доріг загального користування

міського підпорядкування, з твер�

дим покриттям загальною довжи�

ною 87 км., та доріг з ґрунтовим

покриттям загальною довжиною

130 км. Всі дороги в місті Боярка

утримуються за рахунок місцевого

бюджету та субвенцій з державно�

го бюджету.

Посипанню піском та сіллю в

зимовий період підлягають наступ�

ні вулиці:

— вул. Білогородська —

2825м;

— вул. Шевченка — 2267м;

— вул. Хрещатик — 3300м;

— вул. Садова — 514м;

— вул. Молодіжна — 2452м;

— вул. 50 років Жовтня —

1421м;

— вул. 40 років Жовтня —

2152м;

— вул. Маяковського —

1086м;

— вул. Б.Хмельницького —

2199м;

— вул. Сєдова — 862м.

Задля виконання робіт з очи�

щення доріг в зимовий період КП

БГВУЖКГ підготовлено та знахо�

дяться у справному стані 3 одиниці

техніки:

— 2 трактори МТЗ;

— 1 автомобіль для поси�

пання доріг піщано�соляною

сумішшю).

На даний час підприємство має

у своєму розпорядженні 40 тонн

піску.

Для забезпечення проведення

робіт з посипання шляхів в місті,

необхідно 600 тонн матеріалу

(піску) вартістю близько 45 тис.

грн. та 50 тонн солі вартістю

30 тис. грн.

Начальник КП БГВУЖКГ

М.І.Давиденко

Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

від 05.11.2009 року № 151/2

1. Звіт начальника КП БГВУЖКГ Дави�
денка М.І. про підсумки проведення осін�
нього двомісячника благоустрою прийняти
до відома (додається).

2. Контроль за виконанням даного
рішення покласти на заступника міського
голови А.К.Тахтарбаєва.

Секретар ради М.Г. Лєзнік

РІШЕННЯ
від 05.11.2009 року № 151/2

1. Інформацію про готовність дорожньо�
го покриття міста до зимового періоду 2009�
2010 р.р. прийняти до відома (додається).

2. Заступнику міського голови А.К.Та�
хтарбаєву направити листи керівникам під�
приємств, організацій, закладів торговель�
ного обслуговування про необхідність утри�
мання в належному стані прилеглої терито�
рії (очищення від снігу, посипання піском,
сіллю).

3. Зобов’язати начальника КП
БГВУЖКГ Давиденка М.І. забезпечити

матеріалом для своєчасного виконання
заходів з належного утримання дорожнього
покриття.

4. Економічному відділу виконавчого
комітету міської ради забезпечити фінансу�
вання заходів з утримання доріг в зимовий
період 2009�2010 рр.

5. Контроль за виконанням даного
рішення покласти на заступника міського
голови А.К.Тахтарбаєва.

Секретар ради М.Г. Лєзнік
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Про стан роботи зі звер�
неннями громадян, що на�
дійшли до виконкому за 9
місяців 2009 року

На виконання Указу Пре�
зидента України від 7 лютого
2008 року №109/ 2008 “Про
першочергові заходи щодо за�
безпечення реалізації та
гарантування конституційно�
го права на звернення до
органів державної влади та

органів місцевого самовряду�
вання”, та згідно доручення
голови Києво�Святошинської
райдержадміністрації від 24
листопада 2008 року № 45�1,
відповідно до ст.28 Закону
України “Про звернення гро�
мадян” та з метою поліпшен�
ня умов реалізації конститу�
ційного права громадян на
особисте звернення до орга�
нів місцевого самоврядуван�

ня та посадових і службових
осіб цих органів, удоскона�
лення організації розгляду
порушених у таких звернен�
нях питань, підвищення від�
повідальності керівників
комунальних підприємств за
належне реагування на
обґрунтовані пропозиції,
заяви і скарги, розв’язання
проблем, які спричиняють
звернення громадян, �

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЄВО�СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 27.10.2009 року № 144/4

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Інформацію про стан
роботи зі зверненнями грома�
дян у виконавчому комітеті
Боярської міської ради за 9
місяців 2009 року прийняти до
відома (додається).

2. Спеціалісту І категорії з
питань звернень громадян
О.М. Бібік систематично уза�
гальнювати та аналізувати
звернення громадян.

3. Керівникам комунальних
підприємств міста вжити захо�
дів стосовно своєчасного та
якісного розгляду звернень гро�
мадян, уважного ставлення до
вирішення проблем, з якими
вони звертаються, вирішення
обґрунтованих заяв і скарг най�
менш соціально захищених
категорій громадян.

4. Працівникам виконкому
своєчасно та якісно розглядати
звернення громадян. При не�
можливості вирішення про�
блем, з якими вони звертають�
ся, у встановлені терміни пові�
домляти заявника щодо термі�
нів вирішення питань, поруше�
них у зверненні. У разі пору�
шення термінів розгляду попе�
редити, що робота зі звернен�
ням громадян посадових та
службових осіб розглядається

як важливий критерій оцінки
їхнього професійного рівня,
відповідності займаній посаді,
а також можливості просуван�
ня таких осіб по службі.

5. Для активізації роботи зі
зверненнями громадян вжива�
ти додаткові заходи:

— щоквартально готува�
ти підсумки розгляду звернень
громадян, що надходять до
виконавчого комітету;

— регулярно узагальню�
вати та аналізувати кількість і
зміст звернень. За результата�
ми домагатися усунення при�
чин, що породжують обґрунто�
вані скарги до райдержадміні�
страції та органів вищого
рівня;

— посилити персональну
відповідальність керівників
установ, організацій за стан
роботи зі зверненнями грома�
дян, практикувати заслухову�
вання їхніх звітів з цього
питання на засіданнях викон�
кому;

— забезпечувати встано�
влення дієвого контролю за
повним, об’єктивним, кваліфі�
кованим розглядом звернень,
додержанням встановлених
законодавством термінів та

наданням відповіді заявникам;
— перевіряти графіки

особистого прийому громадян
керівниками виконкому, уста�
нов і організацій, забезпечити
громадянам можливість побу�
вати на особистому прийомі у
позаробочий час;

— притягати до відпові�
дальності посадових осіб за
неналежне виконання вимог
Закону України “Про звернен�
ня громадян”.

6. Визнати таким, що втра�
тило чинність, рішення вико�
навчого комітету міської ради
від 21.10.2008 року №142/3
“Про стан роботи зі звернення�
ми громадян, що надійшли до
виконкому за 9 місяців 2008
року”.

7. Керівникові КП ІА
“Боярка�інформ” (І.І.Цушко)
оприлюднити дане рішення в
газеті та на офіційному сайті
міської ради в десятиденний
термін після його прийняття та
підписання.

8. Контроль за виконанням
даного рішення покласти на
керуючу справами
З.М.ГАПОНЕНКО

Секретар ради М.Г. Лєзнік

ІНФОРМАЦІЯ

про стан роботи зі звер�
неннями громадян у виконав�
чому комітеті Боярської місь�
кої ради за 9 місяців 2009 р.

Реалізуючи вимоги Закону
України “Про місцеве самовря�
дування”, Указ Президента
України від 7 лютого 2008 року
№109/ 2008 “Про першочер�
гові заходи щодо забезпечення
реалізації та гарантування кон�
ституційного права на звернен�
ня до органів державної влади
та органів місцевого самовря�
дування”, та згідно доручення
голови Києво�Святошинської
райдержадміністрації від 24
листопада 2008 року №45�1,
відповідно до ст.28 Закону
України “Про звернення гро�

мадян” та з метою поліпшення
умов реалізації конституційно�
го права громадян на особисте
звернення до органів місцевого
самоврядування та посадових і
службових осіб цих органів,
удосконалення організації роз�
гляду порушених у таких звер�
неннях питань, підвищення
відповідальності керівників
комунальних підприємств за
належне реагування на обґрун�
товані пропозиції, заяви і скар�
ги, розв’язання проблем, які
спричиняють звернення грома�
дян, розпорядження міського
голови № 189 від 08.12.2008
року, виконкомом проведена
певна робота з удосконалення
роботи зі зверненнями грома�
дян.

За 9 місяців 2009р. до
виконкому надійшло 2154
звернення громадян, в тому
числі колективних звернень —
97, повторних звернень — 8,
надійшло через вищі устано�
ви — 40.

Від пільгових категорій
населення надійшло 120 звер�
нень, з них:

учасники бойових дій,
Великої Вітчизняної війни —
35;

особи, які постраждали
внаслідок аварії на ЧАЕС —
10;

інваліди — 56;
Ветерани праці — 15;

багатодітні сім’ї — 4;
В зверненнях піднято 2165

питань, із них на особистому
прийомі — 115 звернень, по
землекористуванню — 535,
житловим питанням — 170,
транспорту і зв’язку — З,
питання торгівлі — 1, житло�
во�комунального господар�
ства — 474, соціального захис�
ту — 247, опікунські питан�
ня — 70, архітектурні питан�
ня — 537, питання, пов’язані з
ліквідацією наслідків аварії на
ЧАЕС — 0, питання роботи
ДДЗ — 0, інші питання — 128.

Стан роботи із зверненнями
громадян розглядається на апа�
ратних нарадах керівного скла�
ду та всього колективу. Робота
зі зверненнями громадян зна�
ходиться на постійному контро�
лі у міського голови. Спеціалі�
стом І категорії з питань звер�
нень громадян щотижня нада�
ється інформація щодо стану
роботи із зверненнями грома�
дян. У 2009 році заслуховува�
лись звіти керівників ко�
мунальних підприємств, керів�
ників структурних підрозділів
та працівників виконкому
щодо роботи із зверненнями
громадян.

Підготувала: спеціаліст 
І категорії з питань звер�

нень громадян О.М. Бібік 

БІ інвалідів
Міжнародній День

Під такою назвою 1 груд�
ня у приміщенні Районної
класичної гімназії РГО
“Дзвони Чорнобиля Києво�
Святошинського району”
відкрили 25 виставку ху�
дожніх робіт обдарованих
інвалідів, присвячену між�
народному Дню інвалідів.
Головною метою заходу було
привернення уваги мешкан�
ців до проблем інвалідів�
майстрів, які уславлюють
рідне місто далеко за його
межами і вже нагороджені
більш ніж 500 грамотами і
дипломами. В експозиції
виставки були представлені
мистецькі твори з бісеру,
глини, вишивка, та різні
оригінальні за технологією
вироби — унікальні апліка�
ційні роботи з паперових
кульок Ольги Калабушкіної.

Нові стильні роботи з бі�
серу Д.Кузнєцової, Т. Якуб,
Д.Костусяк — це подорож
до країни веселкового бли�
ску вигадливих квітів, мод�
них кольє та браслетів. 

Особливу увагу відвіду�
вачів привернула експози�
ція картин Миколи Іванови�
ча Бегми. В його творчій
скарбниці більше 400 робіт.
В різні роки твори М.Бегми
експонувалися на багатьох
республіканських і всесоюз�
них фестивалях та вистав�
ках народної творчості. Бу�
ло проведено близько 10
персональних виставок у
різних містах України. Ми�
кола Іванович у своїх творах
відобразив найкрасивіші ку�
точки України. Ці картини
несуть дивовижну енергети�
ку, зігрівають своїм теплом.
Раз побачивши — з ними
просто не хочеться розлу�
чатись.

“У відпустку ми брали не
валізи з вбранням, а етюд�
ник та фарби”, — розпові�
дає дружина художника,
яка була присутня на вис�
тавці. Вона знає історію
створення кожної картини,
назву кожного селища, яке
на них відображено… Важ�
ко уявити, з яким почуттям
доводиться розлучатись з
дивом, власником якого ти
є — після виставки відбувся
благодійний аукціон. Час�
тина грошей від продажу
картин піде на допомогу
інвалідам.

Багато гостей зібралось,
щоб привітати інвалідів. Зас�
тупник голови Райдержадмі�
ністрації Києво�Святошинсь�
кого району О.С.Лук’янчук
подякував РГО “Дзвони Чор�
нобиля”, що не залишають
без допомоги тих, хто най�
більше її потребує і беруть на
себе той тягар, який повинна
нести держава. 27 000 грн.
матеріальної допомоги для
інвалідів надійде з районного
бюджету за розпорядженням
Я.В. Добрянського. 

В.В. Шульга з найкра�
щими побажаннями звер�
нувся до інвалідів і запев�
нив, що вони завжди мо�
жуть розраховувати на підт�
римку міської ради, яка ви�
користовує свої можливості
і розв’язує питання, з якими
звертаються інваліди. 

Поділився своїми розду�
мами і підтримав щирими
словами Настоятель Свято�
Микільского храму м. Бояр�
ка протоієрей Валерій.

Усі присутні були вдячні
директору гімназії С.М.
Сушко за надання примі�
щення і увагу до проблем
інвалідів.

Сьогодні у нашому місті
326 інвалідів дитинства і
понад 5000 інвалідів різних
категорій. Серед них багато
обдарованих людей. Всі
вони потребують нашої ува�
ги і допомоги. Великим при�
кладом мужності є невтом�
ний шлях людей з обмеже�
ними можливостями до
великої мети.

Ганна Бєлобородова

“ТОРУЙ СВОЮ ДОРОГУ

ДО ВЕЛИКОЇ МЕТИ”
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Повітряні кульки, казкові
герої, цікава розважальна
програма, пакунки з пода�
рунками та море солодо�
щів — дитяче кафе “Арабе�
ски” 3 грудня виглядало осо�
бливо святково. Тому що і
відвідувачі в цей день були
особливі. Свято до міжнарод�
ного Дня інвалідів для діто�
чок з особливими потребами
організував Боярський місь�
кий ФСК інвалідів “Ікар” за
підтримки міської ради. Ди�
ректор кафе Ірина Анатоліїв�
на Присяжна вже не вперше
безкоштовно надає примі�
щення для проведення благо�
чинних акцій. Приватні під�
приємці Л.О.Коваленко та
В. Ільїн потурбувались, щоб
різноманітних солодощів
усім бажаючим вистачило.
“Допомогти дітям — це свя�
та справа во Славу Божу”, —
каже отець Дмитрій, нас�
тоятель Свято�Покровського
Храму, який теж взяв участь
у благочинній акції. 

Проте, на жаль, з кожним
роком до святої справи допо�
моги ближнім долучається
все менше людей. “Прикро,
що люди байдужі, — скар�
житься Галина Сигізмундівна
Оревіна. — Ми зверталися
про допомогу до підприємців,
і більшість нам відмовили.
Ми дуже вдячні тим, хто дбає
не тільки про свій добробут, а
помічає проблеми інших
людей і простягає їм руку
допомоги”. Але діти — це
просто діти. І їхні світлі голі�
воньки не обтяжували думки
про те, звідки це все взялося.
Малеча раділа подарункам,
співала пісні і уплітала
цукерки за обидві щоки.
Вони поважно вислухали
настанови Отця Дмитрія і
привітання В.В. Шульги. І
навіть не забули подякувати.
Вони потребують нашої
уваги і допомоги. А ми не
маємо права пройти повз.

Ганна Бєлобородова

Боярська міська рада
спільно з керівниками гро�
мадських організацій, що
опікуються людьми з обме�
женими фізичними можли�
востями, звернулись з про�
ханням про допомогу до
Боярського автотранспорт�
ного підприємства “Авто�
люкс”. Керівник автотранс�
портного підприємства М.В.
Стрілець до міжнародного
Дня інвалідів безкоштовно
надав для
інвалідів з
порушення�
ми ОРА п’ять
і н в а л і д н и х
візків, з яких
1 візок пере�
дано Боярсь�
кій організа�

ції ветеранів війни, праці та
Збройних Сил України
(голова ГО Б.А. Грецький),
2 візки передали Боярській
організації інвалідів війни та
Збройних Сил України
(голова ГО В.А. Нуріщен�
ко), а інші 2 візки — фіз�
культурно�спортивному
клубу інвалідів “Ікар” (пре�
зидент клубу Г.С. Оревіна).

Редакція БІ

ОСОБЛИВЕ СВЯТО ДЛЯ ОСОБЛИВИХ ДІТЕЙ

Немов закликали відвіду�
вачів виставки з такою наз�
вою унікальні роботи людей
з обмеженими можливостя�
ми, та щирість і посмішки
виконавців цих витворів
мистецтва. 5 грудня Район�
на класична гімназія знову
приймала численних гостей.
Про роботи членів ФСК
“Ікар”, які були представле�
ні на виставці, з захоплен�
ням розповідає відвідувачам
президент клубу Г.С. Ореві�
на. Їй також відомо, у яких
муках, безсонними ночами
створювались деякі з них.
“Тільки Господь міг надих�
нути цих людей. В них не�
легка доля, але поки Господь
дає життя — вони живуть, а
не животіють”! Як не дивно,
проте таланти багатьох май�
стрів, чиї роботи були пред�
ставлені на виставці, відкри�
лись саме через важкі вип�
робування долі. Щоб вгаму�
вати біль, хтось почав малю�
вати, хтось вишивати… Те�

тяна Шипуліна після аварії
несподівано для себе стала
лялькаркою. Завдяки її та�
ланту навіть діти можуть діз�
натися, як виглядало народ�
не вбрання у різних куточ�
ках України. Її ляльки побу�
вали у США, а у 2007 році
потрапили до десятки най�
кращих в Україні. Самійлен�
ко Олена виховує чотирьох
дітей. Хоча важка хвороба
забирає багато сил — вона
знаходить радість у своїй
роботі. Олена вишиває пре�
красні ікони. В картинах
Дмитра Шипуліна захоплює
повітряна легкість образів.
Здається, ніби художник у
кожній жінці бачить квітку.

Дмитро Пронін почав
малювати за порадою знайо�
мої, ніде не навчаючись цьо�
му мистецтву. Сьогодні його
картини вражають своєю
майстерністю. Насичені, ін�
тенсивні відтінки (тони) не�
мов підсилюють фантасма�
горичне звучання картин.

Роботи з берести, бісеру,
глини розкривали перед гля�
дачами багатий внутрішній
світ майстрів. Жага до жит�
тя, вміння творити та бачити
світ у яскравих барвах вик�
ликали повагу та захоплення
відвідувачів виставки.

Калейдоскоп творчих
вітань подарували усім при�
сутнім талановиті студенти
культурно�мистецького цен�
тру “Сузір’я” Національно�
го університету ДПС Украї�
ни та учні школи�інтернату
для слабозорих. 

Заступник голови РДА
О.С. Лук’янчук особисто
вручив почесні грамоти чле�
нам клубу “Ікар” за значний
внесок у розвиток спорту се�
ред інвалідів та залучення не�
повносправних до активного
способу життя. Під шалені
оплески залу Ю.О. Івченко,
голова Фонду інвалідів Чор�
нобиля, вручив Галині Сигіз�
мундівні медаль “За заслу�
ги”. Вона цього варта,
жінка, яка присвятила своє
життя іншим людям.

Галина Сигізмундівна
висловила щиру подяку
секретарю міської ради М.Г.
Лєзніку, депутату районної
ради А.Д. Капустіну, голові
ГО “Червоний Хрест” Л.М.
Заїченко, депутату БМР А.
Плаксицькому, начальнику
обл.центру “Інваспорт”
М.В. Вінніченко за увагу до
проблем інвалідів та надану
матеріальну підтримку. 

Ганна Бєлобородова

ПП ОО ВВ ІІ РР   УУ   СС ЕЕ ББ ЕЕ !!

СЛОВА ПОДЯКИ
Виконавчий комітет

Боярської міської ради
щиро дякує за допомогу в
організації і проведенні
міських заходів до Міжна�
родного Дня інвалідів:

1. Г.С. Оревіній — пре�
зиденту спортивного клубу
інвалідів “Ікар”.

2. М.С. Бендину —
директору К�Святошинсько�
го КП “Шкільні їдальні”.

3. ПП Богатиренко.

4. Д.В Романенку —
начальнику НВК Київсько�
го військового ліцею ім.
І. Богуна.

5. СПД Ільїна.
6. І.А Присяжній —

директорці кафе “Арабе�
ски”.

7. Д. Присяжному —
настоятелю Свято�Покров�
ської парафії УАПЦ.

8. Н.О Гаврилюк —
власниці кафе “Азалія”.

ВІЗОК У ПОДАРУНОК

Затишна зала зібрала
тих, хто допомагає людям з
особливими потребами, сво�
єю турботою робить їхнє
життя трішечки легшим. Це
люди, які повсякчас пам’я�
тають, що в Україні живе
майже два мільйони одино�
ких людей, двісті тисяч з
яких цілком або частково не
можуть себе обслуговувати.
Тому то для присутніх доб�
рота і милосердя є невід’єм�
ними складовими душі, які
проявляються у турботі про
інвалідів цивільних і війсь�
кових, ветеранів Великої
Вітчизняної та локальних
бойових конфліктів.

Саме до цих людей звер�
талися ті, чиї імена добре ві�
домі і в нашому місті, і в на�
шому районі. Це — заступ�
ник голови районної держав�
ної адміністрації Олександр
Лук’янчук, заступник Бояр�
ського міського голови Вале�

рій Шульга, голова районної
громадської організації
“Дзвони Чорнобиля” Діана
Кузнецова, голова Боярсько�
го міського фізкультурно�
спортивного клубу інвалідів
“Ікар” Галина Оревіна,
голова Боярської організації
інвалідів війни та Збройних
Сил Володимир Нурищенко,
воїн�інтернаціоналіст, уча�
сник ліквідації наслідків ава�
рії на ЧАЕС Лариса Козлен�
ко, відповідальний секретар
Боярської міської організації
ветеранів війни та праці
Любов Андрієвська...

Втім, врученням грамот
та обіцянками про допомогу
того дня не обмежилося.
Адже зустріч вийшла хоча й
святкова, але цілком робо�
ча. Тому і для проблем, і для
планів на майбутнє, і навіть
для критики — для всього
знайшовся час...

Звісно ж, найкоштовні�
шим подарунком для всіх
учасників заходу став свят�
ковий концерт, який відкри�
ла срібнострунна гітара ліце�
їста�першокурсника Олек�
сандра Загоскіна. Виступ
вокального тріо “Лада”
(керівник — Любов Рачин�
ська) примусив людей на

хвильку забути про пробле�
ми реалій буденності, пори�
нувши до своїх мрій на кри�
лах народної української
пісні. Та справжній фурор
викликав виступ колективу
під керівництвом Заслуже�
ного працівника культури
України Алли Яківни Бібік.

А найвища мудрість —
бути добрим. Доброта, чуй�
ність, співпереживання і
щиросердість, уміння поді�
ляти чужий біль, вчасно під�
тримати у важку хвилину,
розрадити в горі та біді —
завжди було у характері
нашого народу. Тому саме
про цих людей можна сказа�
ти словами великого німець�
кого письменника Й.В.Гете:
“Перед розумними треба
схилити голову, а перед доб�
рими — серцем стати на
коліна”...

Радислав Кокодзей

2 грудня у примі�
щенні клубу Навчально�
оздоровчого комплексу
Київського військового
ліцею імені І.Богуна від�
бувся районний захід,
присвячений міжнародно�

му Дню інвалідів.

С О Л О Д К І  М И Т І  Ж И Т Т Я  Н Е П Р О С Т О Г О
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ПОШУКИ НОВИХ ШЛЯХIВ СПIВПРАЦI
МIЖ ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНIЗАЦIЯМИ

Ця тема об’єднала за
“круглим” столом 3 грудня у
Києво�Святошинському
Центрі соціально�психоло�
гічної реабілітації населення
представників громадських
організацій міста. Про дос�
від діяльності неурядових
громадських організацій в
США проінформував голов�
ний спеціаліст з питань
роботи міської ради В.М.

Ключник. Він зазначив, що
органи місцевого самовряду�
вання дуже тісно співпра�
цюють з громадськими орга�
нізаціями. Важливим фак�
тором для об’єднання є
духовні потреби людей, тому
дуже велику роль у суспіль�
стві відіграють саме релігій�
ні громади.

А.М. Лахтадир, директор
ЦСПР, розповіла про по�
дальші перспективи спів�
праці з громадськими орга�
нізаціями та можливість
проведення заходів на тери�
торії Центру соціально�
психологічної реабілітації.
Також ЦСПР вже сьогодні
пропонує безкоштовні інди�
відуальні психологічні кон�
сультації, групи підтримки,
молодіжні тренінги та тре�
нінги для персоналу.

Люди завжди об’єднува�

лись завдяки спільним інте�
ресам, віковим категоріям
або спробам спільними
зусиллями розв’язати схожі
проблеми (чи то особисті, чи
суспільні). Якими б різними
не були напрямки діяльності
громадських організацій —
спільним є бажання підняти
рівень життя боярчан, щоб
було де відпочивати родина�
ми, щоб кожен мав мож�
ливість реалізувати себе,
отримати необхідну під�
тримку, щоб ніхто не від�
чував себе за бортом сус�
пільства. “Об’єднані спіль�
ною метою та стратегією, 
ми досягнемо кращих ре�
зультатів”, переконана Ан�
геліна Миколаївна. Тож,
громадські організації міста,
єднайтеся!

Ганна Бєлобородова

ПОЖЕЖНІЙ ЧАСТИНІ  

М.  БОЯРКА — 50 РОКІВ!

9900  РРООККІІВВ  ВВИИППООВВННИИЛЛООССЬЬ
ААННДДРРІІЮЮ  ГГРРИИГГООРРООВВИИЧЧУУ  ККЛЛЕЕЩЩУУ

Почесну грамоту за активну життєву пози�
цію, працьовитість та мужність вручили ювіля�
ру в День народження представники Києво�
Святошинської ради ветеранів війни, праці та
Збройних Сил України.

Нехай Ваша працьовитість, невтомна енер�
гія, душевне тепло приносять Вам заслужену
шану і повагу людей! 

З найщирішими побажаннями щастя, міц�
ного здоров’я, шани і любові від оточуючих.

З ювілеєм Вас, Андрію Григоровичу!

ЯКА РАДІСТЬ, ЯКИЙ РАЙ!

ІДЕ СПРАВЖНІЙ МИКОЛАЙ!

БІ тижня
Події

Роль Святого Миколая
напередодні найулюблені�
шого свята дітей цього разу
дісталась Руслану Україн�
цю — голові Боярського
міського осередку “Фронту
Змін”. Діти садка №3 якраз
гуляли на свіжому повітрі,

коли у ворота зайшов гість із
величезним коробом у ру�
ках. Немов маленькі бджоли
на мед, діти вмить злетілись
до своєї завідуючої —
Л.І. Дуднікової, яка покли�
кала: “Діти, вам іграшки
привезли!”. Малята навви�
передки швиденько почали
розбирати і розглядати,
котра іграшка краща. 

Схожа картина була у
групі садка “Джерельце”.
К.І. Пшонна — завідувачка
садка, дозволила дітям
вволю поспілкуватись із
гостями із Боярського осе�
редку “Фронту Змін”. Малі

щ е б е т у х и
розпитува�
ли про ігра�
шки, і чи ще
привезуть.
Ось воно —
дитяче щас�
тя!

“Навчи�
ти людину
бути щасли�
вою немож�

на, а от виховати її так, щоб
вона була щасливою — мож�
на”, — коментує Руслан Ук�
раїнець. “Здорова і освічена
нація — ось що потрібно
Україні”, — так каже наш
лідер — кандидат у Прези�
денти Арсеній Яценюк. І
починається усе тут, у дитя�
чому садку, з розвивальної
гри, красивої ляльки, та
цікавої машинки. Тому ми
вирішили напередодні свята
подарувати ці прекрасні іг�
рашки усім дитячим садкам
Боярки. Ініціатором прове�
дення акції Боярської місь�
кої організації “Фронту
змін” під гаслом “Дітям —
щасливе дитинство” напере�
додні Новорічних свят висту�
пив депутат Боярської місь�
кої ради А.В. Матейко та
Боярська міська організація
“Фронт змін”. Якщо чесно,
я особисто був не менш
щасливий за цих дітей. Не
вірите? Тоді спробуйте!”

Наталя Ключник

Кожна дитина че�
кає Новорічних свят та
подарунків майже цілий
рік. Особливо тоді, коли
повітря насичується за�
пахом ялинки і снігу. Тоді,
коли приходить перше
Новорічне свято — 

Святого Миколая. 

1 грудня в смт. Чабани пожежники 11�ПДПЧ Києво�
Святошинського РУ МНС України в Київській обл. м.
Боярка святкували своє 50�річчя.

Від імені виконкому Боярської міської ради працівників
пожежної охорони привітав заступник міського голови
В.В. Шульга. Валерій Володимирович вручив Грамоти
міської ради наступним ветеранам пожежної охорони:

Цимбалу Олексію Миколайовичу;
Пікулю Леоніду Миколайовичу;
Тимченку Григорію Івановичу;
Лозовенку Василю Олександровичу;
Семенюку Андрію Івановичу.
Також В.В. Шульга повідомив присутнім, що Боярська

міська рада прийняла рішення про передачу пожежній
частині в користування земельної ділянки, на якій знахо�
диться 11�ПДПЧ.

Редакція “БІ”

По обіді біля пам’ятного
знака в парку Перемоги
поблизу Боярської міськра�
ди зібралися ті, для кого ця
трагічна сторінка нашої
історії — не пустий звук, 
не параграф підручника, а
той позачасовий критерій,
який перевіряє нині живу�
щих на право називатися
людиною...

Сіра гранітна глиба з пра�
вославним хрестом... Мов�
чазні шеренги ліцеїстів, зав�
мерлі в скорботній варті...
Схилені корогви і слова па�
нахиди, які линуть і до Бога,
і до сердець людських... 

До всіх учасників цього
скорботного мітингу зверну�
лися заступник Боярського
міського голови Валерій
Шульга, секретар Боярської
міської ради Михайло Лєз�
нік, Заслужений журналіст
України Ніна Харчук, голо�

ва Боярської організації ін�
валідів війни та Збройних
Сил Володимир Нурищен�
ко... В тих словах і спогадах
оживала наша історія і біль
всього народу нашого, який
втратив під час Голодомору і
32�33, і послідуючих років
своїх синів і дочок...

Михайло Геннадійович
прийшов того дня до парку
Перемоги зі своїм малень�
ким сином. Чому?

“Наші діти живуть в інші
часи, і свідками зовсім ін�
ших подій вони є. Але вони
повинні знати історію свого
народу і його минуле. Осо�
бливо трагічні сторінки на�
шої історії. Бо лише за цієї
умови страшне минуле не
повернеться, — переконли�
во говорить пан Лєзнік. —
Звісно, дізнатися про мину�
ле можна з книжок та Інтер�
нету. Але відчути трагедію,
зрозуміти горе, наблизитись
серцем до тих трагічних
подій і бодай так зробити їх
часточкою свого власного
життєвого досвіду можна
лише так — разом зі своїм
народом, часточкою якого
ти є, разом зі своїми земля�
ками під час ось таких зуст�
річей. Тому ми тут...”

Один по одному люди
підходять до сірого граніту,
залишаючи на ньому живі
квіти та не менш живий тре�
петний вогонь свічок. Нез�
гасимий вогонь свічок
пам’яті...

Радислав Кокодзей

28 листопада Бояр�
ська громада вшанувала
пам’ять загиблих під час
найбільшого геноциду
проти українського наро�
ду — Голодомору...

І  ЯК ПАМ’ЯТЬ — СВІЧІ  НЕЗГАСИМИЙ ВОГОНЬ.. .
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БІ інтерв’ю
Актуальне КОГО НАСТУПНОГО

ВИКОРИСТАЮТЬ “В ТЕМНУЮ”?

— Чому Ви самі зголо�
сились на інтерв’ю? І з
чим це пов’язано?

— Я обурений тим, що
написав у попередньому
номері газети “Боярка�ін�
форм” п. Павленко, звину�
вачуючи мене у змові з
Коноваловим. Коли люди не
отримують інформацію з
перших уст — починають
додумувати і вигадувати
всякі нісенітниці…

— Що Ви маєте на
увазі?

— Те, що й Ви. Багатьох
цікавить роль Боднюка у
справі Коновалов�Добрівсь�
кий. Насамперед скажу, що
мета моя зараз аж ніяк не
виправдатись перед кимось,
а лише розповісти з перших
уст що ж насправді було і яка
моя роль у цьому. Я депутат,
і один із тих, кого обирали не
одне скликання. Мені перед

виборцями нічого прихову�
вати у цій справі. Але над�
звичайно неприємно і образ�
ливо спостерігати “косі”
погляди людей.

— То яка Ваша тут
роль?

— Перше, що хочу сказа�
ти: так, ми з Олегом Марко�
вичем однопартійці. Ми
разом зробили немало гар�
них справ для міста. Звісно,
для організації різних захо�
дів мені доводилось допома�
гати Коновалову усіма мож�
ливим засобами. Ми прой�
шли разом не одні вибори.
Возили усе: і газети зі штабу,
і столи, стільці — все, що
було потрібно. Були у нас
різні фінансові справи, які
бувають у підприємців в
тому числі.

Ніхто не заперечить, що й
Добрівському я допомагав у
вирішенні багатьох проблем

міста. А як же інакше? Не я
один підприємець місту до�
помагаю. Тут інше.

— Тобто?
— Тобто, саме у той день,

як іще й два тижні до того
злощасного дня, я проходив
обстеження у лікарні. На
жаль, ще й зараз змушений
лікуватись. І про все, що тра�
пилось, дізнався вже пізні�
ше, як і Ви. Моєму помічни�
ку Євгену Гассу зателефону�
вав О.Коновалов. Це що,
новина? Олег Маркович час�
то користувався послугами
Євгена. Той приїхав, взяв
гроші. Потім подзвонив мені
і запитав що з ними робити.
А мені тоді в лікарні було не
до з’ясування, тому сказав :
“Кажуть що робити — те й
роби!”. Коновалов не чужа
ж людина. Як я міг йому не
довіряти? Між людьми бува�
ють різні фінансові стосунки
і не завжди доречно влазити
у чужі справи. Ви, напри�
клад, охоче оприлюднюєте
свої приватні справи? 

— Я — ні. Значить
виходить так, що про приз�
начення цих грошей Вам

нічого не було відомо?
— Звісно. Про це я засвід�

чив слідчим, це кажу Вам і
всім, хто ще про це не знає.
Тільки Євгена схопили зразу
ж після отримання грошей і
почали вимагати везти гроші
Добрівському. Той спочатку
дуже налякався, бо нічого не
зрозумів. Потім відверто ска�
зав, що вказівок щодо цих
грошей ні від Добрівського,
ні від мене жодних не отри�
мував. Це була правда. Лю�
дина після цього інциденту
потрапила з кардіологічним
нападом на 24 дні у лікарню.
Якби він дійсно був причет�
ний — вже б сидів у в’язниці,
і я разом з ним.

— Нічого не зрозуміло.
Виходить, тоді Олег Мар�
кович використав навіть
не Вас, а Ваші стосунки?

— На це питання, схоже,
він сам відповів у “Боярині”
№ 21. Правда, якщо вірити
депутату Олійнику, який
багато чого, м’яко кажучи,
перекручує у своїй газеті.
Цитую: В.В. Олійник:  “В
постанові про порушення
кримінальної справи записа�

но, що Боднюк О.В. в даній
справі виступив посередни�
ком. Така інформація відпо�
відає дійсності?” 

Коновалов О.М.: “Бодню�
ка использовали в “темную”
“…на тот момент Боднюк
подходил лучше других. Во�
первых, у него высокая дело�
вая репутация, во�вторых, 
20 октября Боднюк находил�
ся на лечении в больнице,
поэтому участия в событиях
принять не сможет…”

— Оце так! За словами
Олійника Коновалов —
людина, яка використовує
свого однопартійця “в
темную”? Тоді “чорну”
славу зробив “Боярин”
Коновалову.

Наталя Ключник

Якщо в Україні декларують Свободу Слова, то її
повинні мати усі. Щоб ніхто і ніколи не міг нас викори�
стати. Адже скоро вибори Президента, а за ними оби�
ратимемо мера і депутатів до місцевих рад. Сьогодні
Свободу Слова має депутат Боярської міської ради
Олександр Боднюк. Розмова точилась стосовно затри�

мання Боярського міського голови Т.Г. Добрівського.

ЯЯ КК   ОО ББ ИИ РР АА ТТ ИИ   ЛЛ ОО ММ ББ АА РР ДДінформація
Корисна

Останнім часом українці
спостерігають, як збільшило�
ся число ломбардів у країні —
на кінець квітня їх зареєстро�
вано 311! Це наводить на
думку, що такі установи зат�
ребувані, бо люди визнали
зручність ломбардного креди�
тування. Але, коли потрібна
фінансова допомога, виріши�
ти, якому ломбарду довірити
свою власність, громадянам
нелегко. Насправді, знайти
“хороші руки” для своєї речі
можна за певними ознаками,
що виділяють надійний лом�
бард з ряду аналогів.

Перше враження
Якщо ви хочете, щоб речі

були у безпеці, зверніть увагу
на те, в яких умовах вони
зберігаються. У гідному дові�
ри ломбарді є не тільки міцні
двері й охорона, там ведеться
відеоспостереження. Сучас�
ний вигляд та охайність офісу
також свідчать про повагу до
клієнта. Надійний ломбард
зазвичай має розгалужену
мережу відділень у найзруч�
ніших для клієнтів місцях:
спальних районах, біля метро
тощо. Режим роботи встано�
влюють такий, щоб люди от�
римували гроші саме тоді, ко�
ли потрібно. Тому деякі уста�
нови відкриті цілодобово.

Ломбард, який працює
довго і успішно, перейма�
ється тим, щоб “сподоба�
тись” новим клієнтам та до�
годити старим. Тому влаш�
товує заохочувальні акції,
пропонує вигідні умови,
бонуси та дисконтні картки.
Про все це, а, найголовні�
ше, про ваші права і можли�
вості, написано на інформа�
ційній дошці. Отже підходь�
те до віконечка експерта�
оцінщика озброєними знан�
нями та чітко висловлюйте,
який вид послуг ви хочете
отримати.

Будьте обізнані
Якщо ви отримали пози�

ку, а, розраховуючись по
відсотках, бачите, що спро�
можні сплатити більше, ніж
вказано у договорі, краще
почніть виплачувати “тіло”
кредиту, тобто його суму.
Тоді відсотки нараховувати�
муть з меншої суми і, відпо�
відно, вони будуть менші.

Якщо є можливість вип�
латити борг раніше терміну,
встановленого договором,
зробіть це — ви маєте плати�
ти відсотки лише за період
фактичного користування
кредитом.

Запізнюючись з виплатою,
не бійтеся, що заставу прода�

дуть. Просто зателефонуйте
до вашого відділення і вам
нададуть відстрочку. Також
можна подовжити термін дії
договору або перезакласти
свою власність. Надійному
ломбарду вигідно, щоб ви без
перешкод викупили її, тому
працівники беруть ваші кон�
такти, а потім нагадують по
телефону, коли спливає тер�
мін повернення боргу, пропо�
нують зручні для вас варіанти
розрахунку. Здавна ломбарди
цінують за можливість вигра�
ти час та вирішити нагальні
питання або здійснити спон�
танні бажання. Користуйтесь
цим!

Майте на увазі
Швидкість та професійне

обслуговування — це те, що
відрізняє поважні установи.
Наскільки кваліфіковано
оцінюють предмети застави,
ви можете побачити крізь
віконечко: якщо це ювелір�
ний виріб, його зважують на
точних електронних вагах та
обов’язково перевіряють на
реактив. Лише після цього
називають цну за чисту вагу.
Звичайно, чим більший пе�
релік речей, які можуть
стати предметом застави,
тим поважніше ломбард. В
Україні в цих аспектах вже
17 років лідирує мережа
“Скарбниця”.

Взагалі, звертатися до
ломбарду стало звично і

сучасно, туди ходять люди,
які прагнуть більш високого
рівня життя. Вільні гроші у
будь�який час дозволяють їм
бути незалежними, мати
право на особисті плани і
особисті витрати. Потрібно
подарунок купити чи якась
річ сподобалась до тремтін�

ня — навіщо упускати мож�
ливість? Адже відсотки від
кредиту та радість від здій�
сненного бажання неможли�
во порівняти!

Адреса ломбарду
“Скарбниця”: м. Боярка,

вул. Дежньова, 50/61

Вперед, на вибори … ломбарду!
Яким ломбардам можна довірити гроші?

Як грамотно користуватись послугами ломбардів
Час — це гроші? А як щодо грошей вчасно?

БІ

ДО УВАГИ РОБОТОДАВЦІВ!
Управління Пенсійного фонду у Києво� Святошинсько�

му районі повідомляє, що запроваджується щомісячний
звіт щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язко�
ве державне пенсійне страхування органам Пенсійного
фонду України ( Постанова Правління Пенсійного фонду
України від 05.11.2009 №26�1 “Про порядок формуван�
ня та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахо�
ваних внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування органам Пенсійного фонду України”, заре�
єстрована у Міністерстві юстиції України 24.11.2009 за
№1136/17152).

Цей Порядок відповідно до Закону України “Про загаль�
нообов’язкове державне пенсійне страхування” встанов�
лює форму звіту про суми нарахованої заробітної плати
(грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб і
суми нарахованих внесків на загальнообов’язкове держав�
не пенсійне страхування та спеціальний стаж, що передба�
чає пільги щодо пенсійного забезпечення, порядок та стро�
ки його подання до управлінь Пенсійного фонду України в
районах, містах, районах у містах з січня 2010 року. 

Ви маєте можливість отримати документ на з’ємні носії
флеш�пам’яті та ознайомитись з новим Порядком в
управлінні Пенсійного фонду Києво�Святошинського
району у відділі персоніфікованого обліку, інформаційних
систем та мереж за адресою:

м. Вишневе, вул. Святошинська, 50 каб.18,19,20 
тел. 045�98�723�41

або на сайті http//www.pfu.gov.ua
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ММЫЫ  РРААЗЗННЫЫЕЕ..  ИИ  ЭЭТТИИММ  ССИИЛЛЬЬННЫЫ

Илья Юрьевич, Донец�
кая область:

— Сергей Леонидович,
Вы когда последний раз
ходили в поликлинику?

— Признаться, давно.
Повода не было. Занимаюсь
много спортом — это лучшая
медицина. Но я хочу преду�
предить Ваш вопрос. Вы
ведь хотите спросить, что
происходит в нашем здраво�
охранении?

— Да, именно так.
— Тогда отвечу: мы зани�

маемся сегодня оказанием
медицинских услуг, а не ох�
раной здоровья. Итог печа�
лен: снижается главный по�
казатель здоровья нации —
средняя продолжительность
жизни. Для мужчин в Украи�
не он составляет 62 года, для
женщин — 73, что на 10�15
лет меньше, чем в большин�
стве развитых стран. Каж�
дый второй украинец, умер�
ший в трудоспособном возра�
сте, был бы жив, если бы
вовремя получил медицин�
скую помощь. 

У нас происходит чудовищ�
ное распыление бюджетных
средств. Вот факт: в Украине
колличество больничных коек
на 100 тысяч человек почти
вдвое больше, чем в боль�

шинстве стран Европы.
— Но это же хорошо!
— Не очень. Потому что

на главное — на первичную
медицинскую помощь — при�
ходится только 30% финанси�
рования. А все должно быть
наоборот. Мы практически
потеряли институт участково�
го врача — из необходимых
30�ти тысяч работает только 7
тысяч. Как итог — низкий
уровень ранней диагностики и
огромное колличество запу�
щенных заболеваний. 

— И как можно изме�
нить эту ситуацию?

— Ничего выдающегося
выдумывать не надо. Необ�
ходимо провести реформу
здравоохранения, ввести по�
нятные стандарты лечения,
заинтересовать местные вла�
сти в развитии медицинских
учреждений. Самое глав�
ное — резко повысить уде�
льный вес первичной меди�
цинской помощи, организо�
вать эффективные институ�
ты по предупреждению и
профилактике заболеваний. 

— Без денег этого не
сделать. Под реформу
средства нужны.

— Безусловно. Но для
того и существует власть,
чтобы проводить такую эко�

номическую политику, кото�
рая бы позволяла не эконо�
мить на главном — здоровье
людей. С больным населени�
ем здоровой экономики не
построишь. В нашей влас�
ти — поменять власть, за�
бывшую о своем долге перед
нацией.

Валентина, Днепропе�
тровск: 

— Сергей Леонидович,
мой муж взял кредит в
“ПриватБанке” на разви�
тие бизнеса. Но кризис
подорвал бизнес. Подска�
жите, что делать, как
быть, если нет возможно�
сти выплатить кредит?
Просрочка уже составила
3 месяца. 

— Кризис ударил по мно�
гим деловым людям. Я счи�
таю, что и в критической си�
туации нужно искать циви�
лизованное решение. Если
Вы не можете выплачивать
кредит, сообщите об этом
банку, начните переговоры о
реструктуризации задолжен�
ности. 

— Каким образом?
— Для начала подготовьте

и направьте письменное обра�
щение в банк, приложите к
нему документы, подтвер�
ждающие сложное мате�
риальное положение, напри�
мер, финансовую отчетность.
Если же речь идет об ипотеч�
ном кредите, это может быть
справка с места работы или из
Службы занятости. 

— И что, банк пойдет
навстречу?

— Почему нет? В банке
же не роботы работают. Ес�
ли решение банка будет в
Вашу пользу, с Вами долж�
ны заключить дополнитель�
ное соглашение к кредитно�
му договору. Следует пом�
нить, что в случае реструкту�
ризации долга банк может
продлить первоначальный
срок кредитного договора не
больше, чем на 2 года.

В случае отказа банка в
реструктуризации Вы може�
те передать на реализацию
имущество, купленное на
кредитные средства банка, с
последующим погашением
задолженности. 

Для физических лиц, яв�
ляющихся субъектами пред�
принимательской деятельно�
сти, есть еще один выход —
процедура банкротства с
полным списанием остатка
задолженности. Главное, не
затягивайте с принятием ре�
шения. Если вы просто буде�
те продолжать не платить,
банк будет вынужден заб�
рать ваше заложенное иму�
щество. Невыплаченный
кредит — это неприятно, но
ничего постыдного в этом
нет. Просто у всех в жизни

бывают сложные периоды.
Ищите компромисс с бан�
ком. В ситуации с ипотеч�
ным кредитом, учитывая
нынешний низкий спрос на
жилье, банку будет выгоднее
реструктуризировать Ваш
долг, чем продавать Ваше
жилье по низкой цене, поэ�
тому шансы есть. Я желаю,
чтобы эта черная полоса в
Вашей жизни скорее закон�
чилась, и Вы с мужем попра�
вили свое материальное по�
ложение. 

К слову, для тех, кто ис�
пытывает сложности с пога�
шением кредитов в ино�
странной валюте, Нацио�
нальный банк Украины про�
водит специальные валют�
ные аукционы, на которых
можно купить валюту по
льготному курсу. На послед�
нем таком аукционе доллар
продавался по 7,75 грн. при
обменном курсе 8 грн. Для
участия в валютном аукцио�
не обратитесь в банк, в кото�
ром вы брали кредит, подай�
те заявку и положите на
свой счет необходимую сум�
му в гривне.

Григорий Андреевич,
Днепропетровская область:

— Вас беспокоят жиль�
цы дома №52 по улице
Электрометаллургов из
Никополя. Нам незаконно
повысили квартплату. ЖЭК
не реагирует на жалобы.

— С этим можно и нужно
бороться. Тарифы на жи�
лищно�коммунальные услу�
ги устанавливаются цент�
ральными органами испол�
нительной власти и органа�
ми местного самоуправле�
ния. Никто, кроме них, не
может менять утвержден�
ные тарифы. В противном
случае — это самоуправство.
Если тарифы меняют, пос�
тавщик услуг обязан сооб�
щить об этом потребителям
не позднее, чем за 30 дней.
При этом он обязан обосно�
вать изменения стоимости
услуг, сообщить, с каким ор�
ганом местной власти согла�
совано это решение. А если
Вас просто поставили перед
фактом, Вы должны в пись�
менной форме потребовать
от ЖЭКа или председателя
кооператива (если у вас ко�
оперативный дом) объяс�
нить повышение платы. 

— Обращались. Без
ответа.

— Если Ваш запрос
проигнорировали, жалуй�
тесь в районную или городс�
кую администрацию, в Госу�
дарственную жилищно�ком�
мунальную инспекцию Ми�
нистерства по вопросам жи�
лищно�коммунального хо�
зяйства Украины или Анти�
монопольный комитет. Срок

рассмотрения обращений во
всех упомянутых инстан�
циях — 1 месяц. В конце
концов, подавайте иск в суд.
Защищайте свои потреби�
тельские права! Вы должны
знать, за что вы платите, и
требовать от коммунальщи�
ков надлежащего качества
услуг. Если мы не научимся
отстаивать свои права, бу�
дем “блеять” перед чиновни�
ками, они будут и дальше
наглеть.

Валентина Родионовна,
учительница из Киева:

У Вас есть свое мнение,
каким должен быть статус
русского языка? Вы сами
на каком предпочитаете
говорить дома?

— И на русском, и на ук�
раинском. И моя жена так�
же разговаривает на двух
языках, и дети тоже. Двуя�
зычие, несомненно, делает
нас богаче. Помните древ�
нюю мудрость: “Сколько
языков ты знаешь, столько
раз ты человек”. Так истори�
чески сложилось, что мы
живем в двуязычной среде.
Мы можем читать в ориги�
нале классиков как украин�
ской, так и русской литера�
туры. Этим надо дорожить.
В языковом плане мы имеем
даже преимущество перед
россиянами. И если — в уго�
ду политиканам — откажем�
ся от изучения русского язы�
ка, наши дети не смогут про�
честь без перевода произве�
дения, которые являются
наследием двух культур, то�
го же Гоголя и русскоязыч�
ную прозу Шевченка. Сегод�
ня нужно не критиковать
людей, живущих в русско�
язычных регионах, за то, что
они не знают украинского, а
сделать все, чтобы их дети
свободно владели как мини�
мум двумя языками: украин�
ским и русским. 

— А все�таки по стату�
су…

— Тем не менее, я убеж�
ден, что еще не время делать
русский язык вторым госу�
дарственным. К вопросу о
реальном двуязычии можно
будет вернуться через нес�
колько десятков лет — когда
мы научим молодых людей в
русскоязычных регионах
украинскому языку. А пока,
чтобы снять конфликтную
ситуацию, я предлагаю ре�
шать вопрос использования
русского языка на регио�
нальном уровне. Люди, ис�
пытывающие трудности в об�
щении на украинском языке,
должны иметь возможность
учиться, обращаться в суды и
органы власти на двух язы�
ках. Это не только демокра�
тично, в этом проявление
силы и гуманизма.

9�го и 16�го августа впервые вышли два воскресных
спецвыпуска “КП” в необычном формате — оба были
посвящены общению читателей с известным в Украине
экономистом и политиком Сергеем Тигипко в рамках
“Прямой линии”. Эксперимент себя полностью опра�
вдал! Еще бы: на “Прямую линию” в первые десять дней
поступило 7 тысяч вопросов! Через обычную почту и
посредством Интернет, в прямой эфир радиостанции
“ЭРА�ФМ” и на телефоны “Прямой линии”. Такой
реакции мы точно не ожидали. Сегодня продолжаем

начатый разговор. 

БІ платформа
Політична



БояркаБоярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм 9

БІ інформують
Районні служби

Щорічно внаслідок по�
жеж гине та страждає знач�
на кількість людей. В дим та
попіл перетворюються цін�
ності на мільярди гривень.
Якщо виникла пожежа —
рахунок часу йде на секун�
ди. Не панікуйте та остері�
гайтеся: високої температу�
ри, задимленості та загазо�
ваності, обвалу конструкцій
будинків і споруд, вибухів
технологічного обладнання і
приладів, падіння обгорілих
дерев і провалів. Знайте де
знаходяться засоби пожеже�
гасіння та вмійте ними кори�
стуватися. У всіх випадках,
якщо ви в змозі, викличте
пожежну команду (теле�
фон — 101).

Заходи щодо рятування
потерпілих з будинків, які
горять, та під час гасіння
пожежі:

— перед тим, як увійти
в приміщення, що горить,
накрийтеся мокрою ков�
дрою, будь�яким одягом чи
щільною тканиною;

— відкривайте обереж�
но двері в задимлене примі�
щення, щоб уникнути поси�
лення пожежі від великого
притоку свіжого повітря;

— в сильно задимлено�
му приміщенні рухайтесь
поповзом або пригинаю�
чись;

— для захисту від чад�
ного газу необхідно дихати
через зволожену тканину;

— у першу чергу рятуй�
те дітей, інвалідів та старих
людей;

— пам’ятайте, що ма�
ленькі діти від страху часто
ховаються під ліжко, в ша�
фу та забиваються у куток; 

— виходити із осередку
пожежі необхідно в той бік,
звідки віє вітер;

— побачивши людину,
на якій горить одяг, зваліть її
на землю та швидко накинь�
те будь�яку ковдру чи покри�

вало (бажано зволожену) і
щільно притисніть до тіла,
при необхідності — виклич�
те медичну допомогу;

— якщо загорівся ваш
одяг, падайте на землю і
перевертайтесь, щоб збити
полум’я, ні в якому разі не
біжіть — це ще більше роз�
дуває вогонь;

— під час гасіння поже�
жі використовуйте вогнегас�
ники, пожежні гідранти, во�
ду, пісок, землю, кошму та
інші засоби гасіння вогню;

— бензин, гас, органіч�
ні масла та розчинники, що
загорілися, гасіть тільки за
допомогою пристосованих
видів вогнегасників, заси�
пайте піском або грунтом, а
якщо осередок пожежі неве�
ликий, накрийте його азбе�
стовим чи брезентовим пок�
ривалом, зволоженою тка�
ниною чи одягом;

— якщо горить елек�
тричне обладнання або про�
водка, вимкніть рубильник,
вимикач або електричні
пробки, а потім починайте
гасити вогонь.

Пожежа застала вас у
приміщенні:

— ви прокинулись від
шуму пожежі і запаху диму,
не сідайте в ліжку, а скотіть�
ся з нього на підлогу та пов�
зіть під хмарою диму до две�
рей вашого приміщення, але
не відчиняйте їх відразу;

— обережно доторк�
ніться до дверей тильною
стороною долоні, якщо двері
не гарячі, то обережно відчи�
ніть їх та швидко виходьте, а
якщо двері гарячі — не від�
чиняйте їх, дим та полум’я
не дозволять вам вийти;

— щільно закрийте
двері, а всі щілини і отвори
заткніть будь�якою ткани�
ною, щоб уникнути подаль�
шого проникнення диму, та
повертайтесь поповзом у
глибину приміщення і прий�
майте заходи до порятунку;

— присядьте, глибоко
вдихніть повітря, розкрийте
вікно, висуньтеся та кричіть:
“Допоможіть, пожежа!”, а
якщо ви не в змозі відкрити
вікно — розбийте віконне
скло твердим предметом та
зверніть увагу людей, які
можуть викликати пожежну
команду;

— якщо ви вибрались
через двері, зачиніть їх і по�
повзом пересувайтесь до ви�
ходу із приміщення (обо�
в’язково зачиніть за собою
всі двері);

— якщо ви знаходитесь
у висотному будинку, не
біжіть вниз крізь вогнище, а
користуйтеся можливістю
врятуватися на даху будівлі,
використовуйте пожежну
драбину, під час пожежі за�
боронено користуватися
ліфтами.

Ви опинилися у осередку
пожежі:

— не панікуйте та не ті�
кайте від полум’я, що швид�
ко наближається, у проти�
лежний від вогню бік, а до�
лайте крайку вогню проти
вітру, закривши голову і
обличчя одягом;

— з небезпечної зони,
до якої наближається по�
лум’я, виходьте швидко,
перпендикулярно напряму
розповсюдження вогню;

— якщо втекти від по�
жежі неможливо, то вийдіть
на відкриту місцевість, ввій�
діть у водойму або накрий�
тесь мокрим одягом і дихай�
те повітрям, що знаходиться
низько над поверхнею зем�
лі — повітря тут менш зади�
млене, рот і ніс при цьому
прикривайте одягом чи
шматком будь�якої тканини;

— гасити полум’я неве�
ликих низових пожеж мож�
на, забиваючи полум’я гіл�
ками листяних порід дерев,
заливаючи водою, закидаю�
чи вологим грунтом та зато�
птуючи ногами, будьте обе�
режні в місцях горіння висо�
ких дерев: вони можуть за�
валитися та травмувати вас;

— під час гасіння поже�
жі, не відходьте далеко від
доріг та просік, не випускай�
те з уваги інших учасників
гасіння пожежі, підтримуй�
те з ними зв’язок за допомо�
гою голосу.

— особливо будьте обе�
режні у місцях торф’яних
пожеж, враховуйте, що там
можуть створюватися глибо�
кі вирви, тому пересувайте�
ся, по можливості, перевіря�
ючи палицею глибину шару
землі, що вигорів;

— після виходу із осе�
редку пожежі,повідомте міс�
цеву адміністрацію та по�
жежну службу про місце,
розміри та характер пожежі. 

У всіх випадках, якщо ви
в змозі, викличте пожежну
команду (телефон — 101).

Підготував: інспектор
11�ПДПЧ, м. Боярка,
лейтенант служби ц.з.

Пилипенко С.І.

ООББЕЕРРЕЕЖЖННОО  ЗЗ  ВВООГГННЕЕММ!!

БІ писали
Ви нам

Діти з особливими потре�
бами… Це про нас, нашу
школу і найдорожчу першу
вчительку Шевченко Ольгу
Олексіївну. 

У 1970 р. вона закінчила
дефектологічний факультет
Педагогічного інституту ім.
М.О.Горького (нині Націо�
нальний педагогічний універ�
ситет ім. М.П.Драгоманова),
отримала направлення у
мальовниче місто Боярка, що
під Києвом, в спеціальну
школу�інтернат для слабозо�
рих дітей. І все своє життя
присвятила вчительській
справі. Саме вона прищепила
нам любов до цієї професії.
Вона була для нас другою,
ніжною, люблячою мамою. 

Йшли роки, випускалися
одні діти, а на їхнє місце
приходили інші. Вилітали зі
школи випускники�ла�
стів’ята, котрі зберігають в
пам’яті приємні спогади про
цю дорогу нам людину, що
дала не лише знання, а й
путівку в життя. Скільки б
ми не зустрічалися з Ольгою
Олексіївною, вона завжди
усміхнена, працьовита, ла�
гідна та мила поспішала на
урок. І вже цього року ви�
повнюється 40 років, як на�
ша люба трудівниця працює
на одному місці. 

Природна цілеспрямова�
ність виявилась у її праці,
адже Ольга Олексіївна закін�
чила школу із золотою медал�
лю, яку ми з цікавістю роз�
глядали, тримаючи в руках.
Ще в ті часи у неї сформува�
лася любов до навчання, яка
втілилася у розробку уроків
для школярів та виховних
заходів. Особливо цінним для
нас було те, що педагогічна
робота нашої вчительки ста�
ла справжнім мистецтвом, за
допомогою якого їй вдавало�
ся поринати у внутрішній
світ своїх учнів і радіти їхнім
успіхам. Її працьовитість,
доброта, мудрість, підхід та
любов проявлялась особли�
вим талантом. Вкладаючи в
нас душу, досвідчений педа�
гог раділа, що ми виходили у
старші класи здібними та
вихованими. Протягом всіх
років навчання в школі
Ольга Олексіївна не покида�
ла нас, цікавилась нашими
успіхами та допомагала, а
ми, в свою чергу, сумували
за нею і часто приходили до
неї в клас. Та не лише ми
пам’ятаємо її доброту і ма�
теринську любов, а й наші
батьки щиро вдячні їй за
тепло і ласку, за знання, які
дала нам наша перша вчи�
телька. У цьому році профе�
сійне зростання Ольги Олек�

сіївни на освяченому долею
педагогічному шляху вили�
лося у десяти її випусках.

Важливим було й те, що
серед нас були і слабочуючі
учні, які потребували особли�
вої уваги. Тому у навчально�
виховному процесі Ольга
Олексіївна надавала їм біль�
ше часу. Вона завжди знахо�
дила час приділити нам увагу
і після уроків. Наша люба
Ольга Олексіївна жила жит�
тям кожного із нас, наші про�
блеми ставали її проблемами.
Коли вона телефонувала до
нас додому, ми завжди чули її
лагідну мову. Слід сказати,
що ми до неї зверталися
залюбки з будь�яких питань.
Ми безмежно щасливі, що
навчалися у Боярській спец�
школі�інтернаті.

Близько десяти, двадця�
ти, тридцяти, сорока років
пройшло з того часу, як ми
знаємо Ольгу Олексіївну. Це
роки, наповнені багатим
змістом шкільної науки і
суто людських стосунків.
Вона об’єднала навколо се�
бе всіх своїх шкільних дітей,
а це велика шкільна родина
слабозорих і слабочуючих
учнів. Ми дякуємо Богові за
те, що мали можливість
навчатися у Людини з вели�
кої літери, спілкуватися з
Учителем учителів, принци�
повою, порядною, працьо�
витою, доброзичливою, чуй�
ною, тактовною, скромною
людиною — Шевченко Оль�
гою Олексіївною.

Протягом всіх років
праці Ольга Олексіївна при�
ймала активну участь у гро�
мадсько�корисній роботі
школи, була секретарем пе�
дагогічної ради та виконува�
ла багато інших громадсь�
ких доручень. Впродовж де�
сяти років була головою ме�
тодичного об’єднання вчи�
телів початкових класів.
Все це відбувалося під керів�
ництвом енергійних настав�
ників, директорів школи
Леся Івана Федоровича та
Маріогло Зінаїди Іванівни. 

Творче життя Шевченко
Ольги Олексіївни — це при�
клад безкорисливого й нат�
хненного служіння освіті,
школі, суспільству, Батьків�
щині. Зичимо Вам, вельми�
шановна Ольго Олексіївно,
добробуту, любові, злагоди,
слухняних та трудолюбивих
учнів, щоб надалі світлими
були Ваші життєві обрії.

Низький уклін Вам,
Ольго Олексіївно, за Ваш
розум, розуміння і сердечну
доброту. 

З любов’ю, Ваші учні

МИ ВДЯЧНІ ВАМ, НАШ ДОРОГИЙ УЧИТЕЛЮ
(до 40−річчя педагогічного стажу)
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БІ хроніка
Спортивна

БІ Культурне
життя

ІІ   ФФ ІІ ЛЛ ОО СС ОО ФФ ІІ ЯЯ   ЖЖ ИИ ТТ ТТ ЯЯ   ——
ВВ   ЖЖ ИИ ТТ ТТ ІІ   КК АА РР ТТ ИИ НН ИИ .. .. ..

Боярський художник
Дмитро Шипулін цього року
представив своє філософсь�
ке полотно. Ви лишень
уявіть: величезна раковина
молюска, з якої з’являється
на світ Божий... ні, не без�
формне тіло молюска, а
прекрасна й радісна жінка з
поглядом, повним захоплен�
ня і закоханості в життя...

Розповідає Тетяна
Олександрівна, мама ху�
дожника:

— Ви знаєте, відколи мій
син почав малювати, він
став зовсім іншою людиною.
Живопис став для нього
просто універсальними ліка�
ми! І хоча жіночі образи є
традиційними для його по�
лотен, але сама робота над
цією картиною стала для
нього особливою. Ви б ли�
шень бачили, як світлішав
його погляд, яким він ставав
ніжним і замріяним, вті�
люючи за допомогою фарб
свою мрію і вкладаючи в це
полотно всю душу. Тому
жіночий образ на ній —
символічний і глибоко філо�
софський. Тому що не ча�
рівна жінка на ній, а сама
Душа, прекрасна і до кінця
незбагненна, яка звільня�
ється від пут, звільняється зі
своєї темниці і виходить на
волю: до сонця і щастя. Ви
не повірите, але не вигада�
ний образ, а свою власну ду�
шу зобразив мій син на цій
картині... Тож не дивно, що
при всій величезній кілько�
сті представлених робіт саме
ця картина Дмитра привер�

нула увагу організаторів і
була включена до каталогу
виставки 2009 року.

— А як щодо ваших
власних робіт? — ціка�
влюся.

— Справа в тому, що я
продовжую роботу над ство�
ренням серії ляльок у націо�
нальному вбранні всіх регіо�
нів України, — охоче розпо�
відає Тетяна Олександрів�
на. — На цьогорічну вистав�
ку я представила шість своїх
робіт, але журі віддало пере�
вагу ляльці�Черкащанці...

Так, виставка закінчила�
ся... А життя продовжуєть�
ся! В Києві на Дмитра й
Тетяну Олександрівну чека�
ють вже підписані Міні�
стром дипломи й свіженькі
цьогорічні каталоги, а в рід�
ній Боярці — новий цікавий
проект, до участі в якому та�
лановиту сім’ю Шипуліних
запросила директор Києво�
Святошинської класичної
гімназії Світлана Сушко.
Адже саме цей навчальний
заклад планує найближчим
часом випустити художній
календар на Новий рік із
зображенням унікальної ко�
лекції ляльок, створеної
невтомними руками моєї
співрозмовниці. І мимоволі
подумалося: виставки вис�
тавками, та мабуть саме з
новим календарем увійде
творчість наших земляків до
оселі кожного боярчанина. І
стане їм надійним оберегом
на весь Новий 2010 рік.

Радислав Кокодзей

З 23 листопада по 5 грудня в Літературному
музеї м. Києва проходила виставка робіт людей з осо�
бливими потребами, приурочена до міжнародного Дня
інвалідів. Організатором виставки, на якій були пред�
ставлені роботи талановитих людей з усієї України,
вже більше 15 років поспіль є Міністерство праці та
соціальної політики. 

Боярку на виставці представляли Тетяна Олексан�
дрівна та Дмитро Шипуліни.

А  Ф І Н І Ш  У Ж Е  ТА К  Б Л И З Ь К О . . .

Нагадаємо, що цього року
ігри проходили в двох дивізіо�
нах. Команди дивізіону Б
закінчили перше коло, а від�
так — перейшли “екватор”
чемпіонату. З чим? За підсум�
ками зіграних ігор, команди
Фастова та Музич мають по 9
очок у своєму активі, Тарасів�
ка — 8, волейболісти Вишне�
вого та Лісників — по 7 очок.
А “прикриває тили” команда
Боярської ДЮСШ, а активі
якої лише 5 очок...

В дивізіоні А ситуація
менш зрозуміла, оскільки не
всі команди через хворобу
змогли вчасно закінчили
перше коло. Та все ж таки і
тут намітилися явні лідери. 

Безумовним лідером цьо�
го дивізіону є волейболісти з

Хотова, які закінчили І коло
без жодної поразки! В акти�
ві “Ветеранів” — 1 поразка.
Та якщо врахувати, що у
них є ще одна незіграна
зустріч з командою “Чай�
ка”, “Ветерани” можуть
сподіватися на чемпіонське
срібло. Якщо, звісно, не
втратять його у ІІ колі...

“Чайка” та “Промел”
мають по дві поразки, тому
можуть сподіватися лише на
шанс отримати “бронзу”. А
втім хто зна, адже попереду
ще ІІ коло.

Це картина загальна. А
чим же порадували своїх
вболівальників волейболісти
6 грудня? День Збройних
Сил України учасники турні�
ру відзначили такими ре�

зультатами.
Дивізіон Б: ДЮСШ —

Тарасівка — 0:2; Музичі —
Тарасівка — 2:1; Музичі —
Лісники — 1:2.

Дивізіон А: “Ветерани” —
Хотів — 1:2; “Чайка” —
Гатне — 2:1; “Чайка” —
“Промел” — 0:2; “Ветера�
ни” — “Газовики” — 2:0;
Гатне — Хотів — 1:2.

Попереду — лише три
баталійні неділі... Саме ці
останні три тижні року,
який фінішує, і покажуть,
за ким саме буде перемога.

Радислав Кокодзей

Здається, зовсім недавно наша газета сповістила
про початок районного волейбольного турніру. Та час
летить швидко, і вже скоро (а саме 27 грудня 2009
року: через три тижні!) відбудуться останні ігри, які й
виявлять переможців. Спробуємо спрогнозувати

результат?

20.12.2009 (неділя) 21.12.2009 (понеділок)

Фанат�Зеніт 14�00 Боярка�Покрова 21�00

Руйнівники�Фанат 2 14�40 Перемога�С Б 21�40

С Б�Боярка 15�20 Фанат 2�Руйнівники 22�20

Альфа�Покрова 16�00

Динамо 2�2 К 16�40

Перемога�Динамо 17�20 

І І І  ЧЕМПІОНАТ м.БОЯРКИ З ФУТЗАЛУ
№ Назва команди ігри Перемоги нічиї поразки М’ячі очки

1 Альфа 4 4 0 0 19�11 12

2 Фанат 4 3 0 1 15�11 9

3 Стара Боярка 3 2 1 0 15�7 7

4 Динамо 4 2 0 2 14�11 6

5 Боярка — Вегас 3 2 0 1 12�11 6

6 Зеніт 4 2 0 2 13�16 6

7 Перемога 3 1 1 1 10�7 4

8 Динамо — 2 3 1 0 2 10�11 3

9 Покрова 2 0 1 1 8�10 1

10 Руйнівники 3 0 1 2 12�15 1

11 Фанат �2 3 0 1 2 8�15 1

12 2 К 4 0 1 3 11�21 1

Оргкомітет

0�99�015�44�50

04598�41�834

Цей день буде так схожий
на всі інші святкові дні, та
для малят і дорослих, чиє
життя пов’язане з яслами�
садком “Берізка” — він
особливий. В біографію 13
грудня 2009 року буде вписа�
на ще одна сторінка — 45 ро�
ків з дня відкриття закладу.

Можна багато говорити
про садок, про його вихо�
ванців, педагогів, ветеранів,
успішних випускників, бать�
ківську громаду, та краще
завітати на гостину напере�
додні свята Миколая, 18

грудня о 16 годині. Це буде
слушна нагода пригадати
всім, що ми родом з дитин�

ства, відчути святкову атмо�
сферу, набратися позитив�
ної енергетики від дитячих
виступів, пригадати спільні
роки роботи в садку, помрія�
ти про краще завтра. І ніко�
ли не переставати вчитися
безпосередності і мудрості
життя у дітей, любові до
природи, родини, Бога, один
до одного.

Отже, ми всі чекаємо
свята, а діти — подарунків.

Завідуюча ДНЗ “Берізка”
Л.Ф. Майок

ННАА  ГГООССТТИИННУУ  ДДОО  ““ББЕЕРРІІЗЗККИИ””

Втрачене свідоцтво
про середню освіту серії
КХ №32317011, видане
21.06.2007 р. Тамаян
Серіне Сароївні, вважати
недійсним.

***
Втрачений військовий

квиток, виданий на ім'я
Рожкова Максима Мико�
лайовича, вважати не�
дійсним.

БІ Оголошення
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Суботній ранок зустрічав
сирим пронизливим вітром,
який пробирав до кісток.
Важкі хмари низько пропов�
зали над ігровими локаціями
і, здавалося, змішувалися з
сивим туманом, пасма якого
плуталися у сухому бадиллі
бур’янів на схилах природ�
них ярів, які захисним поя�
сом оперізували всі 5 га полі�
гону. В центрі якого —
форт, до якого ведуть два
мости через глибокі природні
яри. І поки що порожні сто�
рожові вежі декількох ігро�
вих локацій, і димок зі сто�
рони похідної солдатської

кухні, біля якої вже чаклу�
ють кашовари, і завмерлі
одна навпроти одної в очіку�
ванні дві шеренги — “жов�
тих” та “зелених”, і зброя у
міцних руках вояків шести
армій (якщо судити з
форми) Світу...

...Більше 6 годин прак�
тично безперервних бойових
дій... Приглушений відстан�
ню нервовий діалог практич�
но всіх видів стрілецької
зброї, димові завіси, десант
на платформі військового
ЗІЛа і вогненні “пльовки”
гранатометів... Лави ата�
куючих і шалений спротив
оборонців форту... Білі
пов’язки “вбитих” і групки
“військовополонених”...

Військово�патріотичне
виховання — справа
“Орлина”!

Як же виник цей полігон?
Розповідає його “госпо�
дар”: голова ГО “Мотоклуб
“Орли” Сергій Орловський: 

— В лютому 2009 року
сесія Боярської міської ради
нарешті винесла на повістку
денну питання щодо надання
нам території площею 26 га
для облаштування та прове�
дення змагань і тренувань з
авто�мото� та інших видів
спорту. Маючи таку доку�
ментальну основу та врахо�
вуючи нові віяння в суспіль�
стві, мотоклуб взяв курс на
розвиток не лише цих, а й
стрілецьких видів спорту, які

зараз активно розвиваються
в Україні — пінкболу та
страйкболу. Після ряду зуст�
річей ми таки знайшли най�
активніших представників
таких самих спортивно�тех�
нічних клубів, як і наш: чле�
нів обласної федерації пінк�
болу, київський клуб “Ге�
пард”. Саме цим клубом ра�
зом з нами були побудовані
тимчасові споруди, пов’язані
з проведенням сценарних
військових ігор. Які є надзви�
чайно популярними, оскільки
приваблюють не лише сту�
дентів, а й дорослих, за пле�
чима яких — і служба в армії,
і багатий життєвий досвід... 

Тож саме напередодні
Дня Збройних Сил України
всі роботи було завершено:
зведено навіси для переодя�
гання, зроблено під’їзні до�
роги, і навіть польова кухня

вийшла на свій бойовий ру�
біж. Адже старовинної вій�
ськової мудрості “Війна вій�
ною — обід за розпорядком”
ніхто не відміняв. І 5 грудня
“першопроходці” нового по�
лігону — близько 250 запро�
шених гостей, з яких 150 —
учасники гри — по�військо�
вому чітко вже шикувалися
о 9.30 зі зброєю в руках ше�
ренга навпроти шеренги... 

В очікуванні “зеленого
свистка” Сергій Анатолі�
йович продовжує свою роз�
повідь:

— Всім бажаючим пере�
вірити себе й цікаво провести
час на свіжому повітрі ми
завжди раді. Та, в першу чер�
гу, ми орієнтуємося саме на
тих, хто, в разі потреби, по�
винен стати на захист нашої
держави. Саме тому вже ук�
ладено попередню домовле�
ність з Навчально�оздоров�
чим комплексом Київського
військового ліцею імені І.Бо�
гуна. Ліцеїсти�богунівці
“прописані” в Боярці з 1998
року. Напередодні відкриття
полігону я запросив сюди
начальника комплексу —
полковника Данила Рома�
ненка. Він відгукнувся, приї�
хав, оглянув нашу терито�
рію. І лише після цього група
майбутніх офіцерів на власні
очі побачила, що таке сце�
нарна гра, зброю. Та це було
лише перше, ознайомче від�
відування військовими ліцеї�
стами нашого полігону. Най�
ближчим часом ми розроби�
мо таку гру, щоб можна було
задіяти саме майбутніх офі�
церів, які отримають певні
навички зі стратегії, тактики
та володіння зброєю ще буду�
чи ліцеїстами. 

Крім того, в наших пла�
нах розробити і з наступного
року запропонувати ліцеї�
стам програму освоювання
азів автомобільного спорту,
а для старших — заняття в
школі екстремального водін�
ня автомобіля на нашій
калійній трасі. Це стане
можливим за однієї умови:
якщо ми наладимо навчаль�
но�тренувальну їзду дорос�

лих по суботам та неділям,
то будні можна буде віддати
ліцеїстам�богунівцям. Звіс�
но, права на керування авто�
мобілем вони отримають ра�
зом з лейтенантськими зіроч�
ками, але навички його про�
фесійного водіння — зараз,
ще на учнівській лаві...

Того дня бойові дії трива�
ли до 15.30... Потім було
визначено переможців і
переможених. Відгуки (вис�
ловлені як нам особисто, так
і пізніше на форумі) лише
позитивні. 

Та наша розмова з Сергі�
єм Анатолійовичем мала нес�
подіване продовження. Бо,
як з’ясувалося згодом, не
дивлячись на активну допо�
могу багатьох людей, у “Ор�
лів” були й серйозні трудно�
щі, які того дня так і залиши�
лися поза увагою запроше�
них на відкриття полігону.
Але про які мовчати “Орли”
далі просто не можуть...

Якщо й сьогодні спала�
хують зорі, значить, це
комусь потрібно...

Виявляється, того дня на
полігон завітали ще одні
“гості”: співробітники об�
ласного управління УБЕПа,
які привезли... ні, наші ша�
новні читачі, не грамоти чи
подяки керівникам клубу, а
постанову на проведення
позачергової перевірки! 

Обуренню Сергія Анато�
лійовича немає меж:

— Ми — громадська
неприбуткова організація.
Грошей ми не відмиваємо, ті
кошти, які до нас надходять
(внески членів клубу або
благочинні внески), ми тут
же витрачаємо на закупку
призів, кубків та проведення
змагань з мотокросу та авто�
ралі. При цьому ми цілком
законно намагаємося отри�
мати права власності на цю
землю, віддану нам в оренду
на 3 роки, один з яких вже
закінчився. 

Так, ми дійсно хочемо роз�
вивати цю територію для
активного відпочинку як
боярчан, так і мешканців
Києво�Святошинського райо�
ну. Наші двері завжди широ�

ко відкриті для всіх тих, хто
хоче займатися тим чи іншим
видом спорту, активного від�
починку. Тому ми намагаємо�
ся знайти підтримку серед
батьків, у яких є малі діти.
Адже давно відомо: діти, які
не займаються спортом, біль�
ше хворіють. Моїм лозунгом
як депутата Боярської міськ�
ради стала фраза з моєї
виборчої програми: “Чисте
місто, здорові діти”. І я хочу
довести, що сім’я буде благо�
получна лише тоді, коли бать�
ки будуть турбуватися за нор�
мальний спосіб життя своїх
дітей. Бо якщо дитина займа�
тиметься спортом, у неї ніко�
ли не буде ні часу, ні бажання
займатися чимось поганим,
тягнутися до цигарки, алко�
голю, наркотиків. Власне
кажучи, ми займаємося зараз
справою, яку повинна робити
держава через органи місце�
вого самоврядування. Силами
свого клубу ми виконуємо
державну задачу розвитку
спорту як в Боярці, так і в

районі. А допомоги ні від кого
не бачимо!

При цьому ми ні в кого не
просимо “на майбутнє”, а
просто працюємо. Ми за свої
гроші наймаємо “швидку”,
оплачуємо чергування на
трасі пожежної машини (яка
цього року нам обійшлася —
як на ралі, так і на мотокро�
сі — близько 3200 грн.).
Сума просто немислима!
Наприклад, кубки коштують
приблизно 6000 грн... Та під�
сумовуючи рік, що завершу�
ється, я дуже радий з того,
що крім суто технічних видів
спорту, ми відкриваємо ще
один надзвичайно гарний
напрям �стрілецькі види... 

Радислав Кокодзей
продовження у наступному номері

5 грудня, саме напередодні Дня Збройних Сил
України, відбулася презентація нового полігону для
військово�спортивних тактичних сценарних ігор —
страйкболу та пейнтболу. Новий полігон презентував

Боярський автомотоклуб “Орли”.

Наша довідка:
Страйкбол: командна військова гра, в основі якої —

принцип максимального наближення до реальності.
Стрільба під час гори ведеться із точних пневматичних
копій реальної бойової зброї пластмасовими кульками
калібру 6 мм зі швидкістю польоту “кулі” 90 м/с. Вага
зброї (більше 100 видів), віддача приклада в плече, так�
тико�технічні характеристики (дальність пострілу —
до 100 м., прицільна дальність — 20�30 м., швидкість
стрільби — до 1000 пострілів за хвилину) — все майже
по�справжньому!

Проведення ігор, вимоги до форми та зброї, навіть
правила перебування в “зоні військових дій” — все
регламентується системою правил, чітке дотримання

яких обов’язкове для всіх без виключення.)

Розцвічений святковими
афішами та прапорами місь�
кий Палац спорту... Серед
почесних гостей Чемпіона�
ту — мер міста пан Добкін
(що, власне, й не дивно,
адже Харківська федерація
дзюдо традиційно має над�
звичайно потужну підтрим�

ку міської влади)... А на п’є�
десталі пошани... звісно,
наша землячка: Майстер
спорту Леся Савчук.

Впродовж всіх змагань
Леся була беззаперечним
лідером у своїй (57 кг)
ваговій категорії, тому ні в
кого не виникаю питань,

куди ж саме вирушить чем�
піонське “золото”. Прик�
ра несподіванка підкралася
до нашої землячки вже у
фіналі. Дещо розслабив�
шись, дівчина втратила
пильність і пропустила вда�
ло проведений суперницею
кидок. Як результат — про�
граш у фіналі київській
дзюдоїстці Людмилі Мар�
ченко, а відтак — ІІ місце
та чемпіонське “срібло”
замість “золота”.

Радислав Кокодзей

З 27 по 29 листопада у Харкові відбувся Чемпіо�
нат України з боротьби дзюдо серед чоловіків та жінок.
Цей “дорослий” чемпіонат — своєрідний підсумок року,
що минає, тому зібрав він під своїми прапорами най�
перспективніших дзюдоїстів України, які поправу

носять титул кращих з кращих.

ПП РР ОО ХХ ІІ ДД НН АА   ““ ДД ВВ ІІ ЙЙ КК АА ””   ЯЯ КК   ПП ОО ДД АА РР УУ НН ОО КК   ВВ ІІ ДД   ПП РР ИИ НН ЦЦ ЕЕ СС   ТТ АА ТТ АА ММ ІІ

КОМУ ЗАВАЖАЄ “ЧИСТЕ МІСТО І ЗДОРОВІ ДІТИ”?



ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ

Працює офіційний 
web�портал Боярської

міської ради.

Свої запитання та побажання до

Боярського міського голови 

Т. Добрівського ви можете

залишити на форумі порталу

за адресою:

WWW.BOYARKA�INFORM.COM

Депутати фракції “Блок Юлії Тимошенко”

Боярської міської ради та члени бюро Боярської пер-

винної 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 спожи�

вачів Олександр Борецький

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕПУТАТИ МІСЬКРАДИ!

Щиро вітаємо вас із Днем місцевого самоврядування!
Працівники місцевого самоврядування та депутати міста  завжди відрізнялися високим

професіоналізмом, цілеспрямованістю та відповідальністю.
Депутатський корпус міста досить успішно вирішує важливі соціально�економічні та

громадсько�політичні питання.
З приводу свята прийміть слова вдячності за вашу самовіддану працю на благо розвитку

територіальних громад, Києво�Святошинського  району, в ім'я розквіту України. Від усьо�
го серця бажаємо вам міцного здоров'я, наснаги, витримки, оптимізму. Хай ніколи вас не
покидає віра, надія, любов.

Cайт міста Боярка

www.boyarkacity.com

Газета Боярської міської ради
Реєстраційне свідоцтво КІ № 971 

від 23.10.2006 р.
Головний редактор

Іван Цушко

***
Верстка

Ольга Ніжегородцева

***
Адреса редакції: Україна, 08154,

Київська обл.,
м. Боярка,

вул. Молодіжна, 77, другий поверх.
Телефон редакції 47�079.

E�mail: boyarka�inform@ukr.net

***
Відповідальність за достовірність

публікацій в газеті несуть автори та
рекламодавці

***
Передрук матеріалів без письмової

згоди редакції заборонено.
Газету надруковано в друкарні

ТОВ “Поліпрінт”
на замовлення

КП “ІА “Боярка-інформ”.

***
Загальний тираж 5000 прим.

Реклама
ОголошенняБІ Вітання

пропонує
подорожі Україною та навколо Світу

Боярка, вул.Сєдова, 13, офіс 2.

(044) 401-60-01,

(04598) 700-73

(098) 555-11-44

(099) 555-11-44

www.protour.com.ua

sale@protour.com.ua

Туристична фірма

Директор

Герус Лариса Юріївна

Почесний працівник туризму України

Все виды

наращивания ногтей

г. Боярка, телефон:

097-575-48-77;

Светлана

Шановні боярчани! 
Запршуємо Вас 

на Новорічне свято, 
яке відбудеться 

26 грудня о 16�00
та 28 грудня о 18�00 

в актовій залі Києво�
Святошинської районної

класичної гімназії. 

За довідками та квит�
ками звертайтеся за теле�
фонами: 

050 380 35 75 
098 789 74 89 

Найщиріші вітання

з Днем народження чарів�

ній, милій жінці, мудрому

директору і наставниці,

люблячій і турботливій

матері, берегині сімейного

благополуччя Павліченко

Галині Андріївні.

ДНЗ №3 В МОЛОДШУ

ГРУПУ ПОТРІБЕН

ВИХОВАТЕЛЬ 

З ПЕДАГОГІЧНОЮ

ОСВІТОЮ. Тел. 43 237 

На постійну роботу тер�

міново потрібен майстер

з ремонту телевізорів та

холодильників.

63 430

О98 478 44 25
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