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Боярська міська рада та вико�

навчий комітет щиро вітають

депутатів міськради Носенок

Клавдію Володимирівну, Орлов�

ського Сергія Анатолійовича,

Тичинського Андрія Євгеновича;

Закревську Людмилу Іванівну,

спеціаліста І категорії міськви�

конкому по роботі з громадські�

стю, Петруху Оксану Анатоліїв�

ну, спеціаліста І категорії міськ�

виконкому з економічних

питань, Іванову Людмилу

Петрівну, інспектора ВОС І

категорії, Слюсара Івана Анто�

новича, працівника міськвикон�

кому з Днем народження!

Від усього серця бажаємо Вам

богатирського здоров'я, сил

духовних і фізичних, терпіння,

удачі, оптимізму.

Нехай до ста літ буде Вам з

роси і води! Будьте завжди  в обій�

мах ласкавої долі, добра і тепла

ВВВВІІІІ ТТТТААААЄЄЄЄММММОООО    

ЗЗЗЗ    ДДДДННННЕЕЕЕММММ    ННННААААРРРРООООДДДДЖЖЖЖЕЕЕЕННННННННЯЯЯЯ!!!!

ДОРОГІ ЖІНКИ!

З ледь відчутним весняним

подихом приходить до нас чудове

жіноче свято � 8 Березня. Цей день

несе у світ ніжність і красу. 

Без вас, дорогі жінки, не було

б стільки світла, любові і тепла.

Ви наповнюєте будні яскравими

фарбами, спонукаєте до шляхет�

них вчинків і добрих справ.

Велике спасибі вам, милі

жінки, за материнську ласку і

мудрість, ніжність і добре слово.

Сердечно бажаю вам, наші доро�

гі матері, дружини, доньки та

сестри, нев'янучої молодості,

радості та краси. Нехай вас ніко�

ли не оминає турбота чоловіків, а

прекрасні почуття дарують нат�

хнення для нових життєвих пере�

мог. Будьте коханими і кохайте,

а ми, чоловіки, робитимемо все,

аби ви почувалися щасливими

Міський голова Т. Добрівський

Секретар ради М. Лєзнік
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Передмова
Сьогодні місто Боярка

має всі необхідні управлінсь�
кі структури для ефективно�
го забезпечення життєдіяль�
ності міста.

Для зняття гостроти суча�
сних соціально�економічних
проблем, виконавчий комі�
тет міської ради прийшов до
розуміння необхідності роз�
робки стратегії, орієнтованої
на рішення економічних
проблем розвитку і відно�
влення міста.

Виходячи з такого розумін�
ня, розпорядженням міського
голови була створена робоча
група з розробки Стратегічно�
го плану розвитку міста, що
має за мету створити план
перспективи розвитку міста
найближчому майбутньому.

У результаті роботи впер�
ше зібрано комплексну
інформацію про Боярку, яка
лягла в основу описово�ана�
літичної частини Стратегіч�
ного плану (додаток 1). Тут
відображено загальну харак�
теристику й інфраструктуру,
ринок праці і планування
території, а також культур�
но�історичне середовище й
характеристику адміністра�
ції міста. Зібрані матеріали
дозволяють оцінити потен�
ціал міста, виявити критичні
проблеми, провести ком�
плексний та системний ана�
ліз наявних ресурсів та
сформувати наріжні перс�
пективні напрямки страте�
гічого розвитку Боярки.

На засіданнях робочої
групи, яка складалася з пред�
ставників трьох секторів
(влади, бізнесу та громадсько�
сті), її члени поетапно форму�
вали Стратегічний план
розвитку: визначали бачення
міста, аналізували сильні і
слабкі сторони, можливості та
загрози. Базуючись на резуль�
татах SWOT�аналізу міста
(додаток 2), з урахуванням
конкурентного оточення та
динаміки розвитку процесів
протягом п'ятирічного періо�
ду, було сформульовано Стра�
тегічні цілі розвитку Боярки,
які і визначатимуть напрямок
трансформації міста на озна�
чений в Стратегії період. 

Стратегічний план
розвитку Боярки є систем�

ним документом, який спи�
рається на громадську думку
міста (додаток 3), відповідає
очікуванням територіальної
громади. Відтак — цей доку�
мент має стати консолідую�
чим, є об'єктивною базою
для поєднання зусиль керів�
ництва міста, політиків,
пересічних мешканців у
перетворенні Боярки в одне
з найкращих міст України.

До роботи над Стратегіч�
ним планом, крім членів
робочої групи, залучено
велику кількість мешканців
міста Боярка: депутатів,
представників громадських
організацій. Хочу подякува�
ти всім небайдужим і підкре�
слити, що їхній внесок в
формування майбутнього
Боярки є вагомим та визна�
чальним.

Впевнений, що спільна
робота боярчан над плану�
ванням розвитку міста про�
довжиться спільною ж реалі�
зацією запланованих дій —
створенням умов для ком�
фортного проживання і
культурного розвитку нашо�
го рідного міста.

Міський голова 
Добрівський Т. Г.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
Т Е Р И Т О РІ А Л Ь Н О Ї
ГРОМАДИ 

1. ВСТУП
Стратегія розвитку тери�

торіальної громади (Страте�
гічний план) є найважливі�
шим документом в процесі
творення власного соціально�
економічного розвитку, з
використанням внутрішнього
та зовнішнього потенціалів.
Використання цих потенціа�
лів повинно відбуватися
системно та бути скерованим
на відповідні пріоритети
(напрями розвитку) та цілі. 

Наслідком такого підходу
до стратегічного планування
власне є документ стратегії
розвитку, який для органу
місцевого самоврядування, а
також партнерів підприємців
та громади — стає свого роду
путівником у прийнятті
рішень. Тому Стратегію
розвитку Боярки необхідно
розуміти як довготерміновий
план, який окреслює загаль�
ний напрям дій місцевої
влади та її партнерів (сектор
підприємництва, громадські
організації, мешканці міста),
а також представляє способи
та знаряддя його втілення.
Вироблені припущення стра�

тегії розвитку обґрунтовують
рішення методичного, фінан�
сового та організаційного
характеру, які приймаються
владою. Стратегія є найва�
жливішим документом орга�
ну місцевого самоврядуван�
ня, який дозволяє вирізнити
свої дії на фоні конкурентів
та окреслити їх специфіку по
відношенню до конкурентів.

2. ЗАСАДИ ВИБОРУ
СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ

2.1. Бачення, місія
Формулювання спільного

стратегічного Бачення май�
бутньої мети, якої планує
досягти громада, є центром
стратегічного плану. Цій
меті будуть підпорядковані
всі складові плану, вся діяль�
ність з його втілення. Бачен�
ня бажаного майбутнього
громади — це образ, що має
оволодіти всією громадою і
надихати її. Таку силу може
мати лише Бачення, сфор�
мульоване всією громадою,
відповідно до її уявлень про
краще майбутнє.

Бачення відповідає на
запитання "Чого ми хочемо
досягти?"

Бачення, яке, попри
свою амбітність і відчайдуш�

ну сміливість, повинно бути
так чи інакше пов'язане з
існуючими об'єктивними
реаліями, в принципі, скла�
дається з трьох елементів:

� Що з існуючих в гро�
маді факторів варто зберегти і
примножити в майбутньому?

� Яких з існуючих
факторів треба позбутись,
чи, принаймні, суттєво
зменшити їх вплив?

� Що нового має набу�
ти громада?

Вперше проблема пошуку
власного шляху виникла, як
проблема самовизначення
громади, котра сама, без
вказівок зверху і не розрахо�
вуючи на підтримку цен�
трального уряду, має знайти
і затвердити своє місце у
системі української та і світо�
вої економіки і постіндустрі�
ального суспільства. Страте�
гічний план є підсумком
загальнополітичної творчо�
сті, що об'єднала як фахів�
ців, так і мешканців міста. 

В період підготовки Стра�
тегічного плану розвитку міс�
та було проведене опитування
жителів м. Боярка. Аналіз від�
повідей (додаток 3) на питан�
ня анкети "Чи турбує Вас
майбутнє Боярки?" свідчить

про те, що переважній біль�
шості населення всіх вікових
категорій (98% всіх опита�
них) небайдужа перспектива
розвитку рідного міста, з чого
можна зробити висновок про
активну громадську позицію
населення і можливість залу�
чення громади до реалізації
завдань стратегічного плану. 

Відповіді на питання:
"Яким ви бачите майбутнє
Боярки?" мали переважно
два варіанти: "Боярка —
культурно�розважальний та
спортивний центр", та "Бо�
ярка — санаторно�курортна
зона з парками, скверами,
квітуча зелена оаза". Це свід�
чить про те, що надалі при�
вабливість Боярки, як місця
проживання, залежатиме від
стану вже існуючих та ство�
рення нових об'єктів для
проведення дозвілля та роз�
витку нових форм відпочин�
ку для мешканців, гостра
нестача яких на сьогодні
існує в місті. Взагалі ж,
головною метою розвитку
Боярської міської ради, як
власне і будь�якого іншого
населеного пункту, є стабіль�
не покращення якості життя
всіх верств населення. 

Робоча група погодилась,
що Стратегічним баченням
громади у майбутньому є:

2.2. Ідентифікація
проблем

Найважливішим етапом
(відправним пунктом) твор�
чого процесу з відпрацюван�
ня шляхів досягнення
Бачення є визначення про�
блем чи перешкод, які існу�
ють між сьогоднішнім ста�
ном і бажаним майбутнім.

Процес стратегічного
планування, як зрештою, і
будь�якого планування,
пов'язаний із розв'язанням
більш або менш складних
проблем. Саме розв'язання
цих проблем і є стратегічни�
ми завданнями плану.

В результаті попередньої
роботи написання Доповіді
про стан громади (додаток
1), проведення SWOT�ана�
лізу (додаток 2) Робоча
група отримала список тен�
денцій та список основних
причин цих тенденцій. Між

цими списками немає одноз�
начного зв'язку — одна при�
чина може породжувати
кілька тенденцій, певні тен�
денції виникають в результа�
ті взаємодії кількох причин.
Наступним етапом є групу�
вання причин у великі блоки
проблеми і, нарешті, вихід
на невелику кількість (3�5)
стратегічних цілей.

Проаналізувавши весь
перелік проблем, Робоча
група визначила основні
групи, які стоять на переш�
коді сталого розвитку грома�
ди м. Боярка:

Проблеми узагальнені по
пріоритетності:

1. Низький рівень місь�
кого бюджету.

2. Відсутність містобу�
дівної політики.

3. Незадовільний стан
інженерної інфраструктури.

4. Складна екологічна
ситуація.

Успішне розв'язання про�
блеми це щось більше, аніж
тільки добре прийняте рішен�
ня при визначенні найкращої
альтернативи вирішення
даної проблеми. 

3. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ,
ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ,
ЗАВДАННЯ

3.1. Стратегічні цілі

Формулювання стратегіч�
них цілей є довгостроковим
завданням. В рамках реаліза�
ції стратегічних цілей може
проходити певна переоцінка,
можуть з'являтись нові ідеї та
підходи, але Бачення не
повинно зазнавати суттєвих
змін. Всі ці формулювання
являють собою єдиний цільо�
вий блок при пріоритетності
стратегічного бачення.

Виходячи з цього страте�
гія економічного розвитку
передбачає досягнення п'яти
стратегічних цілей:

1. Сталий економічний
розвиток.

2. Формування страте�
гії просторового розвитку.

3. Поліпшення еколо�
гічної ситуації.

4. Розвиток громади.
5. Реконструкція і роз�

виток інженерної інфра�
структури.

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ МІСТА БОЯРКА

Вперше в історії Боярки XXXIX сесія Боярської міської ради
затвердила документ надзвичайно важливого значення для
територіальної громади — Стратегічний план розвитку міста
Боярка. Редакція "БІ" друкує лише витяг із цього документа.
Повністю з ним можна ознайомитись на нашому порталі:
WWW.BOYARKA.INFORM.COM

"БОЯРКА — місто чистоти, творчості, добробуту,
"зелений щит" регіону зі стабільним розвитком".

З метою конкретизації наведеного вище Бачення і виз�
начення основних шляхів його досягнення робочою гру�
пою було опрацьовано Місію громади:

� Ми будемо впроваджувати інтелектуальну високо�
продуктивну працю із застосуванням екологічно чистого
виробництва з новітніми прогресивними технологіями.

� Ми будемо забезпечувати та сприяти активному,
здоровому та культурному відпочинку.

� Ми створимо територію якісного життя.
� Ми прагнемо стати громадою, де людина є вищою

соціальною цінністю!

БІ громади
Майбутнє 
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ЗВІТ ПРО РОБОТУ КП БВ ГУ ЖКГ ЗА 2008 Р.

І. Боярське головне ВУ
ЖКІ' обслуговує житловий
фонд міста загальною пло@
щею понад 259,0 тис.кв.
метрів, це 254 житлові
будинки. Кількість квар@
тир — 5 192, з них: 8 гур@
тожитків загальною пло@
щею 5779,7 кв.метрів

Прибудинкова терито�
рія — 169,0 тис.кв.метрів.

В управлінні працює 185
чоловік.

В 2008 році виконано
робіт на загальну суму 1млн
7793 грн., в тому числі:

1. Заміна мережі газо�
постачання — 170 
тис. грн.

2 . К а п і т а л ь н и й
ремонт внутрішніх елек�
тромереж —139620

З. Поточний ремонт
покрівель на суму 
100 000 тис. грн.

4. Капітальний ремонт
ліфтів — 53274 грн.

5. 3аміна старих кон�
тейнерів та благоустрій

сміттєзбірних майданчиків
19500 грн.

б.Вивіз відходів з кла�
довищ, благоустрій —
12000 грн.

7. Влаштування пішо�
ходної огорожі по вул.Гоголя
(біля школи №3).

8. Порізка дерев, крону�
вання — 99230 грн.

9. Монтаж дитячого
майданчика, кап. ремонт
дитячого ігрового комплек�
су — 80000 грн. (Білого�
родська, 23,41)

10. Біо�туалети монтаж та

обслуговування — 5500 грн.
11. Встановлення дорож�

них знаків, дорожня розміт�
ка — 134275 грн. 

12. Пристрій примусово�
го обмеження швидкості —
150000 грн., та інші роботи,
передбачені Статутом.

ІІ.Силами управління
виконані наступні роботи:

1. Заміна системи теплопо�
стачання (вул.Лінійна, 28).

2. 3аміна труб системи
опалення, запірної арматури
(вул.Лінійна, 30).

3. Частковий ремонт
покрівель (вул.Б.Хмель�
ницького, 113, Щорса, 14,
Молодіжна, 6).

4.Поточні ремонтно�буді�
вельні роботи — 17 об'єктів.

5.Частковий ремонт
електрообладнання в будин�
ках — 50 ж/будинків.

б.Заміна засувок —
вул.Білогородська, 41

7.Система опалення під�
вальних приміщень будинку

№ 51 по вул.Білогородській.
8.Ремонт та огляд димо�

вентканалів будинків — 120
ж/будинків.

За рахунок місцевого
бюджету було виконано
робіт на суму 857793 грн.

За рахунок квартирної
плати було виконано робіт
на суму 70000грн.

Виділено коштів за раху�
нок субвенції з держбюджету
місцевим бюджетам на мате�
ріали для заміни тепломереж
на суму  754364 тис. грн.

ІІІ.Напрямки розвитку
на 2009@2010 роки.

В преспективах розвитку
підприємства передбачено
розширення наданих послуг
населенню: це і обслуговуван�
ня та влаштування автоном�
ного опалення, вуличне освіт�
лення, виділення в окремий
структурний підрозділ тепло�
вого господарства, що дасть
змогу підприємству обслуго�
вувати міні�котельні по м.Бо�

ярка. На даний час в стадії
оформлення ліцензії на такі
види діяльності:

1. Продаж теплової енер�
гії.

2. Капітальні ремонти
котелень і теплових мереж.

3. Влаштування і обслу�
говування автономного опа�
лення.

4. Надання послуг по
димовентканалах.

5. Роботи з вуличного ос�
вітлення.

6. Проектування та вста�
новлення лічильників тепла і
води.

Боярська міська рада
профінансує придбання тех�
ніки для благоустрою: екска�
ватор, трактор, міні�трактор
для чищення тротуарів,
обладнання для проведення
ямкових ремонтів доріг і
тротуарів.

Начальник БВ ГУ ЖКГ
Давиденко М.І.

Реалізовано води —
1608,2 м3, перекачано і очи�
щено стоків — 1274,7 м3, за
2008 рік підприємство нада�
ло послуг на 9244,8тис. грн.
з ПДВ, отримано коштів —
9075,1тис. грн., різниця в
тарифах за 2008 рік —
799,2 тис. грн.

Витрати на: електроенер�
гію — 3815,2тис. грн., заро�
бітна плата — 2112,2 тис.
грн., відрахування на заробіт�
ну плату — 1188,9 тис. грн.,
податки — 1540,9 тис. грн.,
тепломережа (залік) — 103,7
тис. грн., СЕС — 37,3 тис.
грн., СПМК — 241 — 42,00
тис. грн., оренда КНС
("Арксі") — 48,00 тис. грн.,
загальна заборгованість перед
підприємством 166,9 млн.
грн., госпрозрахункові —
688,6 тис. грн., заборгованість
підприємства — 132,4 тис.
грн., податки — ПДВ — 0,
заборгованість — пенсійний
фонд — 0, заробітна плата —
0., СПМК — 241 — 80 тис.
грн. (підписано договір пога�
шення заборгованості на 1
рік). Інші — 52,4 тис. грн.

Фінансування з
місцевого бюдже�
ту — 881500 грн. З
них на погашення
заборгованості: за
електроенергію —
685000 грн., на
виконання робіт —
196500 грн. 

Виконано роботи
з заміни водопрово�
дів до будинків: по
вул. Гоголя, 58 — 40
м., до будинку по

вул. Лінійній, 28 — 100м.,
по вул. Дачній — 140м., до
будинку по вул. Полярна,
10, по вул. Кооперативній
— 200м., до міського кладо�
вища — 200м., до будинку
по вул. Молодіжній, 69 —
50м., до будинку по вул.
Шевченка, 84 — 40м. (дру�
гий ввід з вул. Франка).

Здано в експлуатацію
свердловину (бювет) по вул.
Шевченка, який одразу був
виведений з ладу місцевими
жителями.

Всі робочі і резервні
кабельні лінії 10кВ відре�
монтовано і введено в екс�
плуатацію.

В автоматичному режимі
працюють всі підвищуваль�
ні, каналізаційні та водопро�
відні насосні станції.

На 35 свердловинах вста�
новлено станції захисту дви�
гунів. Переведено всі бой�
лерні, які передані ЖЕКом,
на автоматичний режим
роботи. Відремонтовано 3
каналізаційні колодязі по
вул. Хрещатик та виконано
промивання каналізаційної

мережі. Виконано ремонт 23
оглядових колодязів.

Виконано ремонт 2�х
решіток очисних споруд.
Виконано ремонт гідроеле�
ватора №2 очисних споруд.
Проведено атестацію хімла�
бораторії очисних споруд.

Виконано ремонт, прове�
дено налагодження і введено
в експлуатацію котел опален�
ня котельні очисних споруд.

Виконано ремонт фільт�
росної системи з заміною
фільтросних плит аеротенка
№1. Відремонтовано двигун
і замінено бочку асенізацій�
ного автомобіля ГАЗ�53.
Встановлено будку на маши�
ні ГАЗ�3309, отримано
дозволи і переобладнано в
спец. автомобіль.

КП "Боярка�Водоканал"
надав технічну допомогу
тепломережам в ліквідації ава�
рії біля санаторію "Барвінок".

Також була надана допо�
мога ГВУЖКГ в ліквідації
аварій тепломережі біля
котельні "Космос" та по вул.
Б. Хмельницького, 74, Щор�
са, 28. Ліцей — ремонт во�
допроводу. Надання техніч�
ної допомоги "Укртелекому".

В зимовий період допома�
гаємо виконувати роботи із
завантаження піску для
посипання вулиць під час
ожеледиці. Крім вищевикла�
деного: було ліквідовано 290
аварій у водопровідних
мережах та 502 затори в
каналізаційних мережах. 

Підготовлено документів
і зареєстровано як вихідна
документація — 560 доку�

ментів. Також була проведе�
на велика робота з допомо�
гою системи "Спрут" в
боротьбі з боржниками за
надані послуги. На сьогодні
"Водоканал" планує розро�
бити та ввести в експлуата�
цію до квітня 2009 року
систему боротьби з боржни�
ками. Також працюємо над
присвоєнням адрес об'єктам
водопровідно�каналізацій�
ного господарства та вигото�
вленням їх технічних пас�
портів.

Підприємство планує вико�
нати в 2009 році наступне:

Ввести в експлуатацію
свердловину № 1, 4.

Одна з проблем міста —
водопостачання "старої"
частини міста. Необхідно
розглянути можливість
буріння свердловини.

Провести ремонт дахів
споруд підприємства.

Капітальний ремонт
водогону від ВНС — 2 с.
Забір'я до ВНС — 3 м. Бояр�
ка. Заміну азбестоцемент�
них труб водопровідних ме�
реж — 2350м. (по мірі фі�
нансування). Заміну напір�
ного колектора від КНС — 1
по вул. Дежньова до камери
гасіння. Введення в роботу
КНС, що недобудована, в
парку ім. Т.Г. Шевченка
(придбання насосного агре�
гата та станції керування).
Замінити кабельні лінії 0,4
кВ АВВГ 3х35+1х16:

А) ТП 214 — арт. сверд.
№4;

Б) РП — 81 — арт.
сверд. 9а ВНС — 5;

В) ТП — 211 — арт.
сверд. № 7.

Установлення частотних
перетворювачів для арт.
свердловин в "старій" части�
ні міста Боярка — 4 шт.

З метою енергозбережен�
ня планується повна рекон�
струкція КНС — 4, КНС — 8
з заміною насосів на насоси
в герметичному виконанні.

Замінити фільтросні
плити аеротенка №3.

Чищення первинного від�
стійника № 4. Замінити
насос на КНС очисних спо�
руд. Замінити решітки №1,
№2 очисних споруд. Чищен�
ня розсіювального випуску
на р. Ірпінь. Будівництво
каналізаційного колектора
від КНС — 5 до очисних спо�
руд. Придбати два котли
опалювання та виконати
монтажні роботи опалю�
вальної системи виробничо�
го корпусу та хімлабораторії.
Каналізування масиву вул.
Сахалінська, Хрещатик.
Відновлення роботи каналі�
заційної насосної станції на
території ЦРБ. 

Оформлення всіх буді�
вель КП "Боярка�Водока�
нал" в Інвентар�бюро;

Отримати дозвіл на кори�
стування надрами — 94 тис.

Провести електротехніч�
ні випробування на всіх
об'єктах підприємства.

Провести чищення РЧВ
згідно графіка.

В. о. директора
КП "Боярка@Водоканал"

Г. А. Павліченко

ЗВІТ ФІНАНСОВО�ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КП “БОЯРКА�ВОДОКАНАЛ” ЗА 2008 РІК

БІ комунальники
Звітують
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23 лютого у актовій залі
районної класичної гімназії
зібралися ветерани війни,
інваліди, які відстояли сво�
боду і незалежність Вітчиз�
ни в роки Великої Вітчизня�
ної війни. А зібралися задля
того, аби відзначити свято
захисників Вітчизни.

На урочистий захід при�
були почесні гості: заступ�
ник голови Райдержадміні�
страції Олександр Лук'ян�
чук, Боярський міський
голова Тарас Добрівський,
заступник Боярського місь�
кого голови Валерій Шуль�
га, голова Боярської міської
організації ветеранів війни

та праці Борис Грець�
кий, голова Боярської
організації ветеранів
війни та Збройних
Сил Володимир Нурі�
щенко, секретар Киє�
во�Святошинської
спілки воїнів�інтерна�
ціоналістів Лариса
Козленко, голова
Київської обласної
громадської організа�
ції "Союз Чорнобиля"
Іван Дердя, голова

районної організації "Дзво�
ни Чорнобиля" Діана Кузне�
цова, директор районної
класичної гімназії Світлана
Сушко, приватний підпри�
ємець Андрій Арчаков. 

Розпочалися урочистості
з внесення Державного пра�
пора України. Право внести
прапор отримали
вихованці�відмін�
ники військового
ліцею імені Івана
Богуна.

Заступник голо�
ви Райдержадміні�
страції Олександр
Лук'янчук та Бояр�
ський міський голо�

ва Тарас Добрівський вруча�
ли воїнам�фронтовикам
подяки та грошові премії.

Для почесних гостей та
в е т е р а н і в � ф р о н то в и к і в
силами творчих колективів
міста був організований кон�
церт. А виступали такі відо�
мі колективи, як: Боярська
дитяча школа мистецтв
"Вальс", тріо "Ріо", дитячий
ансамбль "Сонечко", ан�
самбль "Перлинка", Боярсь�
ка дитяча школа мистецтв
"Український танок", народ�
ний аматорський хор вете�
ранів війни та праці "Надія". 

На закінчення урочисто�
стей всі ветерани, як і
годиться, були запрошені до
святкового столу.

Євген Пікуль

Напередодні свята Дня
захисника Вітчизни, 22
лютого, у Боярському
будинку культури відбувся
святковий концерт народно�
го аматорського хору вете�
ранів війни та праці "Надія"
(керівник хору Любов
Рачинська, музичний супро�
від Віктора Кучера), прис�
вячений воїнам�фронтови�
кам, захисникам Вітчизни.

На святкову урочистість
зібралися боярчани, ветера�
ни та інваліди війни, воїни�
інтернаціоналісти, а також
почесні гості: міський голо�
ва Тарас Добрівський, голо�
ва Боярської організації
ветеранів війни та праці
Борис Грецький, інші пред�
ставники громадськості.

Концертну програму від�
крив ансамбль барабанщиць
"Експресія" Боярсько�
го будинку культури
(керівник — Ігор Кли�
менко). А потім перед
глядачами виступив
народний аматорсь�
кий хор "Надія", який
глядачі зустріли бур�
хливими оплесками.

До речі, хор вийшов у нових
сценічних костюмах, придба�
ти які допомогла Боярська
міська рада. Хор виконав
українські народні пісні,
гуморески, військово�патріо�
тичні пісні. Солістка хору —
бувша фронтовичка Галина
Прокопович.

На завершення концерт�
ної програми виступив
фольклорний ансамбль
"Горлиця" Тарасівського
будинку культури (керівник
— Любов Рачинська). Кон�
цертну програму бездоганно
провела керівник клубу
"Ветеран" Клавдія Чвертка.
Майстрів мистецтв шану�
вальники нагородили шква�
лом оплесків та цілими обе�
ремками свіжих гвоздик.

Євген Пікуль

21 лютого — міжнарод�
ний День рідної мови. В
Україні його відзначають з
2002 року, коли з метою
зміцнення державної
функції української мови,
сприяння вільному розвит�
ку і використанню російсь�
кої та інших мов націо�
нальних меншин Прези�
дент України підписав від�
повідне розпорядження.

На відзначення Дня
рідної мови в нашому Киє�
во�Святошинському райо�
ні у школах проводились

семінари. Зустрічі з пись�
менниками та поетами
проводились у бібліотеках
Боярки та Вишневого.
Проходили книжкові
виставки, диспути. Адже
мова — своєрідний гене�
тичний код нації, а не
лише засіб спілкування.

Ще Володимир Сосюра
писав: "Без мови рідної,
юначе, й народу нашого
нема". Цей вислів і зараз є
девізом багатьох заходів.

Євген Пікуль

ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ
Хоч і принесла з собою

зима багато свят та розваг,
та затримувати її ні в кого
немає бажання. 27 лютого у
ДНЗ №3 і дорослі, і малі
радісно розпрощалися з нею
та святкували пробудження
природи і зустрічали весну.
А щоб Масляна надовго
запам'яталася малюкам —
працівники дитячого садоч�
ка зробили все можливе!
Діти співали, танцювали,
гралися з вихователями та
тішилися останнім (споді�
ваймося) сніжком. З блиску�
чими оченятами і червоними

щічками вони захоплено спо�
стерігали як горить солом'яне
опудало. Масляна — не тіль�
ки веселе, — ще й смачне
свято! А на свіжому повіт�
рі — гарний апетит. Цю

істину миттєво підтвердили
малята, уплітаючи за обидві
щоки смачні млинці прямо
надворі!

Ганна Бєлобородова

ВЕСНА ІДЕ, КРАСУ НЕСЕ

СЕМІНАР ВЧИТЕЛІВ
МУЗИКИМУЗИКИ

Земля — питання на
часі. Ним переймаються
чи не усі: ті, хто має
земельні ділянки, хоче
мати, мріє про них і ті,
хто регулює усякого роду
земельні питання. Серед
останніх — депутатсь�
кий корпус Боярської

міської ради, викон�
ком. 

Минулого тижня, у
четвер, в приміщенні
"Укрцентркадриліс" був
організований фаховий
семінар з земельних
питань. Проводив його
Микола Степанович
Головатюк — почесний

землевпорядник, прорек�
тор з питань економіки та
перспективного розвитку
інституту землевпорядку�
вання та інформаційних
технологій при Націо�
нальному авіаційному Уні�
верситеті, кандидат еко�
номічних наук.

Кілька
г о д и н
п о с п і л ь
ч л е н и
виконко�
му, депу�

тати БМР розв'язували
разом із фахівцем складні
земельні задачі, які нас�
правді майже щоденно
постають у роботі. Микола
Степанович роз'яснював
норми земельного Кодек�
су, звертався до нових
змін законодавства, пре�
зентував нові видання з
земельних питань. 

Наталя Ключник

П Р О  З Е М Е Л Ь Н І  П И Т А Н Н Я  —  ЗЗ АА   ПП АА РР ТТ ОО ЮЮ   ППООЖЖЕЕЖЖАА
Нещодавно в житловому будинку

с. Бузова по вул. Гагаріна сталася
пожежа. Внаслідок пожежі вогнем
знищено веранду будинку. Пошко�
джено покрівлю житлового будинку.
В результаті проведення дій дізнан�
ня було встановлено, що в будинку
проживали люди, які зловживали
спиртними напоями. Будинок не
опалювався, електропостачання від�
сутнє. На час виникнення пожежі в
будинку перебував власник та його
новий, малознайомий товариш. Гос�
подар будівлі знайшов в собі сили
покинути палаючу веранду, а това�
риш загинув. Особа загиблого вста�
новлюється. Причина пожежі —
необережне поводження з вогнем
під час паління цигарок.

БІ Вітчизни
День захисника 

БІ тижня
Події

10 лютого 2009 року в
Боярській музичній школі
відбувся районний семінар
вчителів музики "Викори�
стання народних звичаїв і
традицій українського на�
роду на уроках музики".

Семінар відкрили мето�
дист ІМЦ райвідділу освіти
Галина Байрамова та керів�
ник музичного мистецтва
Неоніла Горбунко. Привітав
учасників семінару директор
музичної школи Сергій Кули�
нич. Вихованці школи про�
демонстрували справжню
майстерність, віртуозність та
неабиякий артистизм, вико�
нуючи музичні твори.

Євген Пікуль
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К
еруючись Законами
України "Про війсь�
ковий обов'язок і

військову службу", "Про
місцеве самоврядування в
Україні", відповідно Указу
Президента України від
05.11.2008 р. за №999
"Про строки проведення
чергових призовів на стро�
кову військову службу гро�
мадян України та звільнен�
ня у запас у 2009 році", згі�
дно розпоряджень Київської
ОДА від 23.12.08р.№ 1641
та Києво�Святошинської
РДА від 09.02.09 р. № 55 та
наказу військового комісара
Києво�Святошинського РВК
№ 2/68 від 11.02.2009 р.
Боярський міський голова
Т. Добрівський 16 лютого
2009 р. за № 21 підписав
розпорядження "Про орга�
нізацію та проведення в м.
Боярка призову громадян
України на строкову службу
у березні�травні 2009р.".

Розпорядження:
У березні�травні 2009

року організувати та прове�
сти призов і відправку на
строкову військову службу
до лав Збройних Сил Украї�
ни громадян України чолові�
чої статі, яким до дня від�

правки у військові частини
виповнилось 18 років і які
не мають права на відстроч�
ку та громадян старшого
призовного віку, які втрати�
ли права на відстрочку від
призову на строкову війсь�
кову службу.

1. Начальнику війсь�
ково�облікового столу Сто�
роженку А.Ф забезпечити
організоване оповіщення
громадян, які підлягають
призову, до призовної діль�
ниці у встановлені терміни.

2. Протягом усього
призову "Весна �2009" мати
докладну інформацію про
хід оповіщення і контроль
явки до РВК призовників.

3. Контроль за вико�
нанням даного розпоряджен�
ня покласти на заступника
міського голови Шульгу В.В.

Редакція "БІ"

ПРИЗОВ "ВЕСНА�2009"

РЕЙД МІСТОМ

24 лютого пройшов рейд
підприємствами міста комісії
у складі: працівника СЕС
Степанової Любові Василів�
ни, депутатів Боярської
міськради Бриль Ірини Іва�
нівни, Нагірняк Валентини
Андріївни, Орловського Сер�
гія Анатолійовича, представ�
ника Києво�Святошинського
РВ ГУ МВС України в Київ�
ській області Клепацького
Миколи Миколайовича,
головного спеціаліста з еко�
номічних питань міськви�
конкому Заітова Іслама
Нажимовича та голови Киє�
во�Святошинського товари�
ства захисту прав спожива�
чів Борецького Олександра

Петровича з перевірки доз�
вільних документів на торгі�
влю у суб'єктів підприєм�
ницької діяльності.

Перевірці підлягали під�
приємства: критий ринок на
площі Леніна, ПП Куваєв
А.П. (“Форнетті”), ФОП
Лахтадир І.В., магазин
"Акваріум" ПП Варениця та
інші. У більшості перевірених
закладів дозвільні документи
були відсутні. А також були
складені акти представником
СЕС на відсутність санітарних
книжок у продавців, сертифі�
катів якості на товар. 

Бійцями ГО "Боярська
Варта", які теж були учасни�
ками рейду, виписані повіст�

ки керівникам закладів до
міської ради та районної сані�
тарно�епідеміологічної служ�
би. Не скрізь були дотримані
ліцензійні умови на прова�
дження господарської діяль�
ності, зокрема, з організації та
утримання гральних закладів. 

У деяких торговельних
закладах відсутні свідоцтва
про державну реєстрацію
суб'єкта підприємницької
діяльності, немає обов'язко�
вого "Куточка споживача", а
біля входу в приміщення
немає таблички з режиму
роботи.

Неприємно вразив мага�
зин "Продукти" (ТОВ
"Олімп"), приміщення якого
знаходиться поруч з автобу�
сною зупинкою (площа Лені�
на). Його зовнішня стіна
вщент обклеєна об'явами,
важко навіть побачити якого
кольору цегла, що з неї скла�
дається будівля. Продавця
магазину було попереджено
про адміністративну відпові�
дальність та зобов'язано при�
вести до ладу зовнішній
вигляд закладу протягом
тижня. А у одному з магазинів
з реалізації було вилучено
близько 6�ти видів продуктів
харчування, строк придатно�
сті яких давно минув. Відпо�
відно одразу були складені
протоколи і виписані штрафи. 

Хоча були й приємні
моменти. Так, всі документи
у наявності виявились у кафе
"Кафа" ФОП Лахтадир І.В. 

Підсумовуючи, можна
сказати, що стан торговель�
них закладів міста змушує
бажати кращого. Це був неза�
планований рейд, підприєм�
ці, до яких завітали з перевір�
кою, були щиро здивовані.
Звичайно, аби чекали, то
причепурилися б. А як би
було приємно побачити поря�
док в усьому: охайна приле�
гла територія, наявна вся
необхідна інформаційна про�
дукція для покупця, безпечні і
придатні до вжитку харчі.
Незалежно від того, очікува�
ли на перевірку, чи ні.

Марина Смірнова

КОЖНОМУ
ПРИМІЩЕННЮ —

РАДИВОГО
ГОСПОДАРЯ
26 лютого відбулась

зустріч жителів будинку
№10�а, що по вул. 50 р.
Жовтня, з заступником
міського голови Тахтарбає�
вим А.К., заступником
керівника ЖКГ Мурдієм
В.О., головним інженером
ЖКГ Пінчуком В.В., депу�
татом БМР Нагірняк
Валентиною Андріївною,
секретарем БМР Лєзніком
Михайлом Геннадійовичем. 

Як з'ясувалося в ході
розмови, мешканці будин�
ку стурбовані об'явою, в
якій йшла мова про оренду
ними їхніх підвальних при�
міщень. Люди стали на
захист своїх підвальних
приміщень, які, судячи з
їхніх слів, вони збудували
своїми руками, як і сам
будинок, 18 років тому.
Анатолій Карімович спро�
стував існування об'яви
такого змісту, розвіявши
занепокоєння мешканців.

� Згідно рішення міськ�
виконкому створено комі�
сію з перевірки всіх під�
вальних приміщень будин�
ків міста. Цим рішенням,
передусім,

БІ міста
Благоустрій

З нагоди Дня захисника
Вітчизни 19 лютого у Дер�
жавній резиденції Прези�
дента України, м. Київ,
пройшли святкові заходи.
Відбувся урочистий прийом,
організований Президією
Асамблеї ділових кіл.

Ця міжнародна гро�
мадська організація має на
меті своєю діяльністю фор�
мувати та зміцнювати пози�
тивний імідж вітчизняного
бізнесу в Україні й за її
межами, а також пропагу�
вати кращі зразки економіч�
но�ефективної та соціально
спрямованої підприємниць�
кої практики.

На запрошення Президії
Асамблеї ділових кіл на цере�
монії вшанову�
вання кращих
представників
промисловості,
бізнесу, науки і
культури за
2008 рік серед
гостей та запро�
шених була
присутня деле�
гація від Бояр�
ської територі�
альної громади:
секретар Бояр�
ської міської
ради Лєзнік
М.Г., ветеран

Великої Вітчизняної війни
Вансовський П.І., головний
спеціаліст з питань захисту
населення від наслідків аварії
на ЧАЕС Каченюк Т.В. та
головний спеціаліст з питань
організації роботи ради Ключ�
ник В.М. Кожного з учасни�
ків боярської делегації було
представлено присутнім окре�
мо як представника органів
місцевого самоврядування.

Запрошений до мікро�
фону секретар Боярської
міської ради Лєзнік М.Г.
розповів про роботу Бояр�
ської міської ради та про
перспективні плани. Зокре�
ма, — про затверджений
сесією ради Стратегічний
план економічного розвит�

ку та про стратегію підви�
щення конкурентоспро�
можності м. Боярка до
2020 року. Як інвестиційно
привабливі він представив
міську програму участі у
підготовці та проведенні в
Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 з
футболу та оголошений
конкурс передпроектних
пропозицій з комплексної
реконструкції застарілого
житлового фонду м.Бояр�
ка. Відтак, подякував орга�
нізаторам за запрошення і
запросив присутніх інве�
сторів взяти участь у розбу�
дові міста Боярка.

Ключник Віталій

ДЕЛЕГАЦІЯ БОЯРКИ НА АСАМБЛЕЇ ДІЛОВИХ КІЛ
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У БОЯРЦІ ПЕРЕВІРЯЮТЬ
ПІДВАЛИ БУДИНКІВ

передбачено перевір�
ку приміщень на наявність
вогненебезпечних, легкозай�
мистих речовин тощо. Ці
перевірки викликані подія�
ми, які почастішали остан�
нім часом (наприклад, випа�
док у Євпаторії). Тому
кожен підвал повинен мати
господаря, який має відпові�
дати за належне утримання
приміщення, і на вимогу
членів комісії продемонстру�
вати його стан. А представ�
ники МНС, СЕС, лінійні
майстри, електрики, які вхо�
дять до складу компетентної
комісії, визначать, чи за
призначенням використову�
ється дане приміщення, чи
ні. Адже воно повинно бути
побудовано згідно інструк�
цій, не заважати комуналь�

ним конструкціям (каналі�
заційні, водопровідні труби
та інше). В деяких підваль�
них приміщеннях будинків
міста вже було виявлено
низку порушень, а в одному
навіть столярний цех: елек�
троенергія там споживалась
за рахунок всього будинку.
Тому про оренду сьогодні
ніхто не говорить, це поки
що лише перевірка, — роз�
повів А.К.Тахтарбаєв.

Користуючись нагодою,
жителі піднімали питання,
які їх турбують сьогодні: це і
цінова політика — плата за
комунальні послуги, і якість
обслуговування будинку пра�
цівниками БВ ГУ ЖКГ,
перерахунки за теплопоста�
чання тощо. Та всі відповіді
сходились до одного — пот�

рібно створювати об'єднання
співвласників багатоквар�
тирного будинку (ОСББ). 

ОСББ — юридична
особа, створена власниками
для сприяння використанню
їхнього власного майна та
управління, утримання і
використання неподільного
та загального майна. На сьо�
годні проблеми власності на
житло, його утримання,
забезпечення населення
комунальними послугами і
забезпечення оплати цих
послуг є конче важливою
проблемою. ОСББ, в свою
чергу, і вирішує низку цих
проблем. Це вже доведено
досвідом багатьох міст нашої
країни.

Марина Смірнова

Після низки трагічних
подій, які мали місце в одно�
му з підвальних приміщень
будинку м. Євпаторія, поча�
лася ретельна перевірка під�
валів будинків у всіх містах і
у нашому, зокрема.

Про результати та мету
перевірки розповів началь�
ник БГ ВУ ЖКГ Давиденко
Микола Іванович: "Згідно
рішення Боярської міської
ради та згідно вимог техніч�
ної експлуатації підвалів,
створено комісію з перевір�
ки підвальних приміщень за
участю представників МНС,
СЕС, електриків та інших
представників.

Зокрема, перевіряються
будівлі, які обслуговує ЖКГ,
кооперативи, ОСББ, школи
та дошкільні навчальні
заклади. Усі приміщення, де
можуть зберігатися вибухо�
небезпечні речовини та пред�
мети. Нині перевіряють осо�
бисті підвали громадян. Для
цього розшукують власників
і отримують дозволи на про�
ведення огляду. Найпошире�
ніше з порушень — відкриті

підвали або експлуатація не
за призначенням, порушен�
ня правил пожежної безпеки
при облаштуванні електро�
мережі у підвальних примі�
щеннях, захаращення ева�
куаційних шляхів з підвалів
та каналізаційних мереж,
самовільне перепланування
та реконструкція підвальних
приміщень тощо.

Для запобігання аваріям
кожен підвал стоятиме на
обліку і за кожен з них буде
відповідати певна людина
(господар). Тому, шановні
мешканці, просимо вас з
порозумінням поставитись
до даної ситуації та не
перешкоджати тому, щоб
комісія змогла вчасно
потрапити до підвальних
приміщень і чітко встано�
вити власника кожного під�
валу. У свою чергу кому�
нальникам доручено усуну�
ти недоліки. 

Перевірка продовжить�
ся до кінця квітня, отже є
час поприбирати зайве.

Марина Смірнова

ДОВГОБУД НА ПОЛЯРНІЙ

До депутата Боярської
міської ради Адаменка Сер�
гія Сергійовича звернулись
мешканці будинку, що по
вулиці Полярна, 10, з лис�
том про подальшу долю
недобудованого магазину,
розташованого на першому
поверсі цього будинку. 

В свою чергу Сергій Сер�
гійович розповів про фак�
тичний стан цього об'єкта
будівництва.

Майже всю зиму в при�
міщенні відсутні вікна,
двері — такий собі типовий
довгобуд. Вітер свище все�
редині, кружляє сніг. Меш�
канці будинку, які прожива�
ють поверхами вище, скар�
жаться на холодну підлогу у
квартирах, протяги та сміт�
тя під вікнами, яке не при�
брали ще з початку перебу�
дови приміщення. 

� Колись, ще за часів
Союзу, тут був магазин.
Такий самий невпорядкова�
ний, страшний і
з а х а р а щ е н и й .
Непогано, коли
люди викупову�
ють такі занедба�
ні приміщення і
намагаються зро�
бити з них щось
красиве і при�
стойне. Але ж все
треба доводити
до пуття. Через
недобудову всю
зиму холодно в

під'їзді, протяги повсюди, на
другому поверсі холодно в
квартирах, — розповідає
жителька будинку. 

� Я вже звертався до влас�
ника приміщення з прохан�
ням забити вікна, двері, щоб
вітер не "гуляв", якщо на
даний момент вони не
можуть продовжити будів�
ництво. Адже від їхньої робо�
ти тепліше нікому не стало.
Вікна так і не закрили. Сміт�
тя будівельне так і лежить
біля будівлі, прилегла тери�
торія неприбрана. Чому
через такого "гарного" госпо�
даря повинні страждати інші
люди? Тим паче, що саме
над цим магазином прожи�
ває інвалід, — коментує
ситуацію Сергій Сергійович.

Є звернення мешканців,
є дії з боку депутата, зали�
шилось дочекатися реакції
на них власника довгобуду.

Марина Смірнова

ПОЧАВСЯ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ
Минула зима, зійшов сніг.

Оголились "старі" вибоїни на
шляхах, ті, що перейшли в
"спадок" зимі від осені, та ще
й "свіженьких зимових" з'я�
вилось чимало. Про те, що
дороги міста потребують
капітального ремонту — зна�
ють всі. І ні для кого не нови�
на, що це вимагає значних
коштів.

Але як би там не було, а
дороги все одно ремонтують:
засипають щебенем і асфаль�
тують ями (так званий "ям�

ковий"ремонт), а в деяких
місцях і добрячий "шмат"
нового покриття роблять.

Ось і першого цьогорічно�
го весняного дня, 4 березня, в
місті працювала бригада
ремонтників — ремонтува�
ли дороги. Це стосується
благоустрою міста.

Ремонту підлягало пок�
риття шляхів по вулицях
50 р. Жовтня, Білого�
родська, Шевченка (на�
проти МРЕО), залізнич�
ний переїзд ст. Боярка, 40

р. Жовтня (напроти лікар�
ні), Гоголя, Садова та інші,
які не витримали випробу�
вання зимою.

Марина Смірнова

Пластиковий посуд,
пляшки, обгортки з�під
цукерок, цигарок, харчів,
кахель, який відпав від
фасаду будівлі. Сміття, що
кидалося в очі, було скрізь.
Відсутність огорожі, пішо�
хідної доріжки, перерита
довкола земля та не загорну�
ті канави, занедбаний стан
території — це головне, що
між всього іншого, турбує
депутата Орловського Сергія
Анатолійовича. Депутат і
показав мені будівлю ВАТ
"Дослідно�експерименталь�
ного управління зварюваль�
ної техніки" (ДЕУ ЗТ), що
по вулиці 50 р.Жовтня,
15,а.

— Я — депутат цього
округу, і мене непокоїть стан
даної території. Будівля нав�
чального (учбового) центру в
м. Боярка по вул. 50 р. Жов�
тня, 15�а у 1985 році на вико�
нання наказу начальника
"ГоловУкрнафтогазбуду"
була передана з балансу
Житлово�комунальної конто�
ри "ГоловУкрнафтогазбуду"
на баланс Спеціалізованого
монтажно�налагоджувально�
го управління зварювальної
техніки того ж таки "Голо�
вУкрнафтогазбуду". В 1991
році балансоутримувач при�

пинив своє юридичне і фак�
тичне існування. Навчальний
центр було ліквідовано, будів�
ля була покинута напризво�
ляще, що призвело до її фак�
тичного занепаду. Починаю�
чи з 1995 року по теперішній
час ВАТ "ДЕУ ЗТ" не витра�
тив на утримання будівлі

жодної копійки, проте до сьо�
годні отримує регулярну
плату від орендарів за займа�
ні ними приміщення. На сьо�
годні будівля вже більш як 10
років використовується орен�
даторами (приватними під�
приємцями різних форм
власності) під офісні примі�
щення. То чому так званий
власник, який отримує
кошти від людей, не може

навести лад на своїй терито�
рії. На сьогодні ВАТ "ДЕУ
ЗТ" почали займатись зе�
мельними питаннями та уза�
коненням будівлі. Я, напри�
клад, не розумію, як можна
віддавати територію людям,
якщо вони про неї зовсім не
дбають. Мене це питання
дуже турбує. Як мінімум двічі
на рік, навесні і восени, коли
починаються місячники бла�
гоустрою, я разом зі своєю
командою прибираю цю
територію. Чому ж ВАТ "ДЕУ
ЗТ" ніколи не приймало уча�
сті у благоустрої. Якщо ж
вони стверджують, що вони
господарі даної ділянки, чому
цього не видно. Поряд розта�
шований кінотеатр "Космос",
тут буває багато дітей — а тут
таки викопали канаву, з
якою вже півроку нічого
ніхто не робить. Все це,
щонайменше, суперечить
правилам благоустрою, —
розповідає Сергій Анатолі�
йович.

Хочеться сподіватись, що
ВАТ "ДЕУ ЗТ" змінить свою
позицію "лише споживача",
і почне господарювати на
свої території, яка просто
благає аби її прибрали. 

Марина Смірнова

ЗМІНИТИ ПОЗИЦІЮ "ЛИШЕ СПОЖИВАЧА"

ННННАААА    ППППООООЗЗЗЗИИИИЦЦЦЦІІІІЮЮЮЮ    ГГГГООООССССППППООООДДДДААААРРРРЯЯЯЯ
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ГЕТЬ ПОЛІТИЧНІ СУПЕРЕЧКИ!ГЕТЬ ПОЛІТИЧНІ СУПЕРЕЧКИ!

З таким гаслом Михайло
Лєзнік прийшов на посаду
секретаря Боярської міської
ради.

— Ми всі вже втомились
від безглуздих звинувачень і
випалів різних політичних
сил, як у бік один одному,
так і поміж собою. Критика�
нів у Боярці розвелось чима�
ло. Таке враження, що демо�
кратія розв'язала людям
язики та зав'язала руки. Бо
тільки критикують, а хто ж
запропонує механізми, хто
реально буде щось робити, —
так розпочалась наша бесіда
з Михайлом Лєзніком —

новообраним секретарем
Боярської міської ради.

� Що ж збираєтесь
зробити Ви? Які меха�
нізми запропонуєте?

� Найголовніше —
правильно організувати
роботу в комісіях. Зба�
лансовано підійти до
формування кожної із
них, а не тільки популяр�

них, таких як земельна. Про�
фесійний підхід — ось що
нам потрібно. Кожне винесе�
не на розгляд сесії рішення
має бути опрацьоване у комі�
сіях настільки, щоб не було
жодних питань. А для цього
нашим депутатам варто зай�
нятись самоосвітою, загляну�
ти в закони, не на словах, а
ділом потурбуватись про гро�
маду. На мій погляд, супе�
речки виникають не через
якісь політичні мотиви, а
через нерозуміння того чи
іншого питання. 

� Останнім часом спосте�
рігаються якісь "партійні

тертя" у фракції БЮТ і НУ�
НС? Як прокоментуєте їх?

� Ці питання внутріпар�
тійні і їх повинні з'ясовувати
члени партії. У депутатсько�
му корпусі представлені різні
політичні сили, кожна з
яких у своїх передвиборчих
кампаніях обіцяла дбати про
виборця. Отож, саме час!
Досить лобіювати власні
інтереси, торгуватись голо�
сами, цинічно вести себе на
сесіях, перетворюючи їх
часом в балаган. Саме час
прийти до виборця. Не прос�
то поцікавитись його про�
блемами, а самому запропо�
нувати механізм їх вирішен�
ня. Тоді й буде підстава кри�
тикувати, якщо щось не так. 

� Які механізми, адже в
країні криза? Грошей у
бюджеті міста обмаль. 

� Так, адже і міський
голова, і депутати мають
зацікавлювати інвестора,
буквально "тримати його за
рукав", якщо загляне у

Боярку. Основне завдання
міської ради — створити
умови для підприємницької
діяльності у місті і, насампе�
ред, заохочувати місцевих
підприємців. Проте, таке
враження, що депутатський
розбрат заважає прагматич�
но мислити задля користі
міста. Наше завдання —
консолідувати усі наші сили.
Ми ж усі з цього міста. Ми ж
тут живемо і нам тут бути.
Чому ж не гуртом? 

� Може тому, що
комусь це не вигідно, і він
пише сумнівні вигадані істо�
рії для боярчан, розклеює
листівки.

� Здається, так. На жаль,
ввести в оману людей просто.
Збрехав або подав інформа�
цію не повністю, не в тому
руслі, чи не під тим кутом
зору, і, здається, все — спра�
ву зроблено. 

� От так, як із РАГСом?
� Певним людям про�

сто необхідно плести інтриги

навколо цієї площі, навколо
новобудов і ще деяких об'єк�
тів. Усе для того, щоб відво�
лікти увагу громади і при�
гальмувати маховик справ,
які змінюють обличчя міста.
Насправді рішенням Києво�
Святошинської райради при�
міщення районного будинку
урочистих подій передано на
баланс Боярської міської
ради і це є результатом спіль�
них зусиль депутатів та місь�
кого голови. 

Але ж у Боярці живуть не
сліпі і не глухі люди. Бояр�
чани мудрі, самі зрозуміють:
хто лише балачки розво�
дить, а хто справу робить. Я
вважаю, що усі пропози�
ції — з чиїх вуст вони б не
виходили — мають бути
ретельно вивчені, опрацьо�
вані разом із фахівцями, і
якщо вони на користь гро�
маді — вперед!

Розмову вела 
Наталя Ключник

ІІ  ББУУДДЕЕ  ССВВІІТТЛЛОО  ЙЙ  ЧЧИИССТТОО  ННАА  ДДУУШШІІ......ІІ  ББУУДДЕЕ  ССВВІІТТЛЛОО  ЙЙ  ЧЧИИССТТОО  ННАА  ДДУУШШІІ......
Ця зустріч переносила�

ся мінімум тричі... І лише
напередодні Міжнародного
жіночого дня нашому
кореспондентові таки вда�
лося поспілкуватися з
депутатом трьох скли�
кань Боярської міської
ради, заступником голови
підприємницької комісії
Олександром Володимиро�
вичем Боднюком...

"Земля" депутатського ок�
ругу Олександра Боднюка —
чи не найважливіша (по
крайній мірі — найпомітні�
ша) частина Боярки: Боярсь�
ка ЗОШ №2, площа, Хреща�
тик і всі вулички, які відхо�
дять від них, й частина Біло�
городської — від площі до
вул. Чкалова. А тому розми�
нутися ми просто не могли. 

Був ще по�зимовому
морозяний березневий вечір,
і затишне сяйво домівок
боярчан за вікном авто, і
тиха музика в салоні. І
фраза з вуст Олександра
Володимировича на початку
розмови, яка, власне, й виз�
начила складові частини цієї

розповіді: "Унікальність Бо�
ярки полягає в тому, що тут
практично немає людей не
творчих. А як давно відомо,
саме митці — художники,
поети, композитори — наді�
лені пророчим даром перед�
бачення..." Отже:

Минулі справи — запо@
рука майбутнього процві@
тання

Був рік 2008 і початок
року 2009... І була "текуч�
ка, рутина й постійне
лобіювання інтересів
виборців". Втім, це може
сказати будь�хто з депута�
тів... Куди ж прикладав
свої сили саме він, Олек�
сандр Боднюк?

� Он (кивок вбік вер�
вечки завмерлих авто)
одна із найбільших про�

блем нашого міста: залізнич�
ний переїзд. Щоб розв'язати
цю проблему, місту конче
потрібен шляхопровід: міст
або тунель. (До речі, це —
один із пунктів передвиборчої
програми міського голови Т.
Добрівського і О. Боднюка —
прим. автора.) В даний час
ця робота активізувалася.
Практично кожного тижня
відбуваються зустрічі з голов�
ним інженером Південно�За�
хідної залізниці, зовсім недав�
но приїжджав до нас началь�
ник залізниці. На даному
етапі з'ясовується, де саме
будувати шляхопровід. Два
роки тому сюди приїжджали
представники Інституту

транспорту і навіть зробили
проектне рішення тунелю в
районі Тарасівської платфор�
ми. Але тоді втіленню проекту
в життя щось завадило... Час
пройшов (якщо рахувати з
моменту підняття цього
питання — більше 8 років!),
реалії й ситуація змінилися,
зросли транспортні потоки.
Дещо змінилася й сама про�
блема: не просто розвантажи�
ти переїзди, а зробити так,
щоб вантажний транспорт
йшов як мінімум міською
околицею. Справа в тому, що
іншого місця в Боярці, де
можна зробити нормальну
транспорту розв'язку і з якого
можна було б максимально
вивести транспорт за межі
міста, просто нема. З іншого
боку, існує небезпека втя�
гнення вантажного авто�
транспорту, який, враховую�
чи проблеми Кільцевої, піде
через Боярку з Одеської траси
на Житомирську. Причому
вирішувати дану проблему
доведеться цілком в рамках
міського проекту. Це питання
було внесене мною до Генпла�
ну Боярки (Олександр Воло�
димирович тягнеться до руло�
ну на задньому сидінні, і вже
за мить і кермо, і дошку при�
ладів його автомобіля закри�
ває карта міста й прилеглих
територій) ще під час мого
першого "депутатства". 

Втім, це питання, при
всій його конкретності, з
розряду глобальних. А яке
своє досягнення як депутата

Олександр Боднюк вважає
найважливішим?

� Намагаємося максималь�
но забезпечити потреби
наших виборців щодо їх
обслуговування як жителів
міста. Ви навіть не уявляєте,
якою проблемою для пересіч�
ного боярчанина може стати
звичайнісінький акт чи
характеристика! Тому дово�
диться працювати і о 8�ій
вечора, і о 7�ій ранку. Ось це
(Олександр Володимирович
обводить рукою салон авто)
мій найголовніший офіс... 

Всього так відразу й не
пригадаєш. Надаємо регу�
лярну допомогу нашому кра�
єзнавчому музею під час про�
ведення ним різноманітних
заходів... Постійно допома�
гаємо ветеранам та інвалі�
дам. Та найголовніше — не
забуваємо про те найкраще,
що було в нашому минулому.
Саме ця пам'ять керувала
нами, коли ми ставили нову
огорожу навколо пам'ятника
Невідомому солдатові, вста�
новлювали меморіальну
дошку... 

Найкраща ознака май@
бутнього — впевненість у
власних силах

Що ж до планів на май�
бутнє, то мій співрозмовник
озвучив лише два проекти,
які стануть реальністю най�
ближчим часом.

� Саме зараз я займаюся
медичним питанням, — і,
бачачи моє здивування

(невже пан Боднюк — ще й
лікар?), продовжив. — Най�
ближчим часом на вулиці
Богдана Хмельницького буде
відкрито наш партійний офіс.
А в ньому — медичний відділ
з оздоровлення. В якому пос�
тійно чергуватиме не медсе�
стра, а лікар. З апаратурою
типу так званої "Кремлівської
таблетки", про яку, свого
часу, було дуже багато публі�
кацій. Щоправда, це буде
прилад зовнішнього застос�
ування. В Києві подібне об�
ладнання працює вже давно і
надзвичайно гарно себе заре�
комендувало. Тому ми пла�
нуємо малозабезпеченим вер�
ствам населення — ветера�
нам, інвалідам, багатодітним
матерям тощо — ці послуги
надавати безкоштовно. 

Крім того, приблизно
через місяць ми збираємося
відкрити торговельну точку,
продукти в якій малозахи�
щеним нашим землякам
будуть відпускатися або без�
коштовно (в залежності від
категорії), або виключно за
собівартістю. З переліком
продуктів першої необхідно�
сті ми саме визначаємося.
Зараз навіть круп'яні вироби
неможливо взяти у виробни�
ка за ціною собівартості. Ми
ж працюємо над тим, щоб
поставки здійснювалися на
постійній основі. Фасувати�
мемо продукти на місці —
так дешевше. 

Радислав Кокодзей

БІ депутата
Сторінка
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В зв'язку з крадіжками з
квартир, приватних будин�
ків, пограбуваннями на
вулицях та в громадських
місцях керівництво Києво�
Святошинського районного
відділу міліції звертається до
вас з проханням бути обач�
ливими. Та щоб не стати
об'єктом посягань злочин�
ців, рекомендує не залиша�
ти свою власність без догля�
ду, нерухомість обладнувати
сигналізацією, виведеною
на пульт охорони, залучати
фізичну охорону, своєю
поведінкою не провокувати
скоєння на вас нападу на
вулицях. Об'єктами пося�
гань є вироби з золота,
мобільні телефони, сумки та
інші цінні речі.

З метою налагодження
досконалого механізму взає�
модії працівників міліції з
громадськістю, отримання
інформації щодо осіб, які
можуть скоювати злочини,
виявлення місць збору кри�
міногенного елемента,
переховування груп неле�
гальних мігрантів і осіб, які

їм сприяють, та на виконан�
ня вимог Плану основних
заходів МВС України в 2009
році, розпорядження МВС
України "Про організацію і
проведення профілактич�
них заходів, пов'язаних з
відвідуванням помешкань
громадян" — у період з 20
січня до 30 квітня 2009 року
силами дільничних інспек�
торів міліції, працівників
паспортно�візових підрозді�
лів, підрозділів карного роз�
шуку, кримінальної міліції у
справах дітей та боротьби з
незаконним обігом наркоти�
ків із залученням громадсь�
ких помічників дільничних
інспекторів міліції у сільсь�
кій місцевості, позаштатних
дільничних інспекторів мілі�
ції, будуть проводитись про�
філактичні заходи, пов'яза�
ні з відвідуванням помеш�
кань громадян.

Інспектор зі зв'язків з гро@
мадськістю Києво@Свято@

шинського РВГУ МВС
України в Київській обл.

В.В.Вдовиченко

ШШААННООВВННІІ  ГГРРООММААДДЯЯННИИ!!ШШААННООВВННІІ  ГГРРООММААДДЯЯННИИ!!

Нагадуємо! Дільничні інспектори міліції Києво@
Святошинського РВ проводять прийом громадян: 

вівторок (9.00@11.00), 
четвер (18.00@21.00), 
субота (10.00@13.00) за адресами:

м. Боярка, вул. Пушкіна, 2/73 —
Андрущенко Олександр Іванович
Телеш Юрій Володимирович
Гудзенко Вадим Олександрович

м. Боярка, вул. Садова, 11 —
Цимбал Віктор Васильович
Козленко Андрій Сергійович
Гудзенко Сергій Олександрович

м. Боярка, вул. Хрещатик, 88, каб. № 406 —
Мельник Валерій Анатолійович
Войнаровський Сергій Анатолійович
Паламарчук Руслан Олександрович

МІЛІЦІЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
Розповідаючи про роботу

Києво�Святошинського
районного відділу міліції
минулого тижня, хочеться
наголосити, що працівники
цієї служби ділом доводять —
міліція з народом. Міліція
стоїть на сторожі спокою та
безпеки громадян, і в цьому
їй активно допомагають
наглядачі Громадської орга�
нізації району "Спілка Вовк".

Насамперед повідомимо,
що працівниками патруль�
ної служби міліції (ПСМ)
районного відділу міліції
спільно з громадськими
активістами було викрито та
затримано громадянина К.,
який тривалий час на тери�
торії м. Боярка, удаючи
себе за працівника міліції,
відбирав у дітей та підліт�
ків мобільні телефони. На
теперішній час злочинець
перебуває у відділку міліції
та дає покази. Потерпілих
від діянь вказаного злочинця
просимо звертатися до Киє�
во�Святошинського РВ
ГУМВС України в Київській
області за адресою: Києво�
Святошинський район, м.
Боярка, вул. Хрещатик, 88,
телефони: 406�07�83,
(298)�4�02�02, (298)�4�02�
20, 8�(093)�941�00�12 або
до ГО "Спілка Вовк" 
8�(067)�658�57�30.

Працівниками сектору
карного розшуку (СКР)
районного відділу міліції за
допомогою активістів ГО
"Спілка Вовк" в результаті
проведення рейдів у м. Бояр�
ка по вул. Молодіжній у гро�
мадянина X. було вилучено
саморобну вогнепальну
зброю калібру 4,5 мм.

Викрито та затримано у м.
Боярка групу осіб, які займа�
лися крадіжками з магазинів
та кіосків. На жаль, в склад
групи входив неповнолітній.
У с. Білогородка викрито та
затримано громадянина К.,
який  минулого року пограбу�
вав громадянку В. та нама�
гався її зґвалтувати. Затри�
мано громадянина X., який у
с. Петропавлівська Борща�

гівка
п і д п а л и в
рейсовий автобус "Богдан".

Сумно констатувати той
факт, що злочинність остан�
нього часу помолодшала.
Так, працівниками карного

розшуку районного відділу
міліції за участю громадсь�
ких активістів було виявле�
но та затримано неповно�
літнього, який скоїв крадіж�
ку з поштового відділення у
с. Музичі.

Активісти ГО "Спілка
Вовк", враховуючи обста�
вини, що склалися у держа�
ві, звертаються до грома�
дян, які вибрали або мають
намір вибрати злочинний
шлях задля вирішення
своїх матеріально�фінансо�
вих проблем. Радимо відга�
няти від себе думки про
вчинення тих чи інших

протиправних дій. Зло
має бути покарано, і
воно завжди буде пока�
рано. Злочинці будуть
відповідати перед Зако�
ном і суспільством.

П р о д о в ж у є т ь с я
боротьба з "чорною

чумою". Так працівниками
сектору боротьби з незакон�
ним обігом наркотиків
(СБНОН) районного відділу
міліції за участю активістів
ГО "Спілка Вовк" після про�
ведення рейдів з виявлення
фактів незаконного розпов�
сюдження наркотиків було
викрито та затримано у м.
Боярка громадянина Д.,
який розповсюджував нар�
котики, а саме героїн. У м.
Вишневе було викрито та
затримано громадянина Б.,
який розповсюджував ма�
ріхуану серед підлітків. Роз�
повсюджувачі "чорної чуми"
затримані та надають пока�
зи слідчим.

Євген Данченко, 
ГО "Спілка "ВОВК" 

ДОЛУЧАЙТЕСЯ ДО ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКЦІЇ ПРОТЕСТУ

24.12 2008 р. Верховна
Рада України прийняла за
основу (в першому читанні)
урядовий Законопроект
№3532 "Про місцеві подат�
ки та збори". Серед інших
новацій цей Законопроект
передбачає скасування рин�
кового збору і запроваджен�
ня ринкового податку.

Зараз ринковий збір під�
приємець сплачує за торгове
місце. Його граничний роз�
мір не повинен перевищу�
вати 20% неоподаткованого
мінімуму (17 грн.) на день,
тобто 3,5 грн.

Новим законопроектом
пропонується встановити
ринковий податок у розмірі
0,25 до 2,5 від мінімальної
зарплати на поточний рік
(на 1 січня 2009 року —
605 грн.) за один квадрат�

ний метр загальної площі
ринку, тобто від 1,5 до 15
грн. на день за 1 кв.м. рин�
кової території.

Спеціалісти зазначають,
що у разі прийняття цього
Закону, за мінімальної
ставки платежі ринкових
торговців збільшаться у
21,4 рази, за максимальної
— у 214 разів. Тобто, якщо
цей документ набуде чин�
ності, за деякими оцінками
ринки, які зараз перебува�
ють не в кращій ситуації
через зменшення купівель�
ної спроможності населен�
ня й подорожчання імпорт�
них товарів, не потягнуть
нового податку і просто
зникнуть. У такому разі
постраждають усі — бідні
верстви населення зали�
шаться без дешевих това�

рів, місцеві бюджети — без
відповідних надходжень, а
3�мільйонна армія укра�
їнських дрібних підприєм�
ців поповнить лави безро�
бітних.

З початку цього року в
багатьох містах України вже
відбулися стихійні та напів�
стихійні акції протесту під�
приємців з ринків проти
запровадження ринкового
податку, а 15 січня представ�
ники цієї категорії малого та
середнього бізнесу пікетува�
ли Верховну Раду України. В
цій акції протесту, яку не
організовувала і не підтри�
мувала жодна з політичних
партій, взяли участь понад
3 тисячі осіб.

Києво�Святошинська
організація Соціалістичної
партії України запрошує

усіх небайдужих до цієї про�
блеми, особливо ринкових
торговців, взяти участь у
Всеукраїнській акції проте�
сту, яка розпочнеться 
9 березня 2009 року в 
м. Києві на вул. Прорізній
(м. Хрещатик). 

Довідки за телефоном
координаційного центру: 
5�52�42

Києво@Святошинська
організація Соціалістич@

ної партії України

БІ реклама
Політична

БІ хроніка
Міліцейська

БІ новина
Гарна

СКАСУВАННЯ

КОМІСІЇ

З 18 лютого 2009 року ска�
совано комісію, що раніше
стягувалася при оплаті кому�
нальних платежів клієнтів на
користь юридичних осіб у всіх
відділеннях "НАДРА БАНКу".

Перелік комунальних пла�
тежів, за якими скасовано
комісію:
� квартплата;
� оплата за послуги зв'язку, 
у т.ч. Інтернет;
� оплата за кабельне/супутни�
кове телебачення;
� оплата за електроенергію;
� оплата за газ;
� оплата за опалення;
� оплата за холодну воду й
каналізацію;
� оплата за підігрів води;
� оплата за домофон;
� оплата за вивезення сміття;
� оплата за охоронні послуги
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БІ спадщина
Духовна

"ЗВИЧАЙНИМИ СЛОВАМИ ВІН ТВОРИТЬ СВІТ ЛЮБОВІ..."

І звичайні слова звучали
3 березня на урочистому
мітингу біля Боярського
краєзнавчого музею з наго�
ди 150�ї річниці з Дня наро�
дження класика єврейської
літератури Шолома Алей�
хема. Звичайні людські
слова, прості та щирі, про
незвичайну людину...

Ім'я Шолома Алейхема
нерозривно пов'язане як
мінімум з двома населеними
пунктами нашого району:
Бояркою та Забір'ям. Про це
по закінченню мітингу більш
детально можна була дізна�
тися під час знайомства з
експозицією, розгорнутою в
музеї спеціально до цієї дати.
Екскурсію проводила співро�
бітник музею Лідія Золота�
ренко.

Та ще одна важлива подія
відбулася того дня: відкриття
меморіальної дошки дошка

на честь Шолома Алейхема,
встановленої на символічній
"Стіні памяті" поруч з пам'ят�
ником Миколі Островському. 

На велелюдному зібранні
біля музею були присутні
представники учнівської мо�
лоді та мистецької еліти міс�
та. Також на урочистостях
були присутні міський голо�
ва Тарас Григорович Добрів�
ський; заступник голови
Києво�Святошинської ра�
йонної державної адміні�
страції Олександр Сергійо�
вич Лук'янчук; президент
регіональної асоціації малих
єврейських організацій Ук�

раїни Петро Наумович Рож�
ковський; редактор газети
"Надія" регіональної асоці�
ації єврейських організацій
малих міст України, дирек�
тор музею єврейської історії
"Ми родом зі Штетлу" Клав�
дія Колеснікова; голова Бо�
ярської єврейської громади
Тетяна Михайлівна Янков�
чук; Заслужений журналіст
України, депутат Боярської
міської ради чотирьох скли�
кань, член постійної депу�
татської комісії з питань
духовності, освіти, культури
Боярської міської ради, лау�
реат літературної премії
імені Володимира Самійлен�
ка Ніна Федосіївна Харчук;
поетеса та журналіст, Лауре�
ат літературної премії імені
Володимира Самійленка Те�
тяна Володай; власник дачі
Шолома Алейхема на Хре�
щатику Віктор Павлович
Педанов...

Й віхи життя, що про@
ростають у серцях

Мабуть, саме так можна
означити творчість цього нат�
хненого художника слова —
Шолома Алейхема. Тому що
так само як Гоголь і Діккенс,
Чехов і Мопассан, Лу Сінь та
Франко виливав Шолом
Алейхем свої образи "з того
дорогоцінного сплаву любові
і печалі, радості і гніву,
жарту і сміху". Це — оцінка
творчості Шолома Алейхема
Миколою Бажаном... А які
слова принесли на олтар
пам'яті учасники урочисто�
стей?

Тарас Добрівський: "Сьо�
годні в нашому місті велике
свято: ми відкрили пам'ятну
дошку на честь 150�річчя
відомого письменника Шоло�
ма Алейхема. Приїжджаючи
на відпочинок, він проживав
у нашому місті на вулиці Хре�
щатик. Й увічнював боярчан
у своїх творах. За що ми всі
йому дуже вдячні. А ще ми
вдячні музею, який дійсно
перетворюється на культур�
но�історичний меморіал
нашого міста та району,
вдячні нашій єврейській гро�
маді, яка займає активну
позицію у розвитку нашого
міста. Я хочу подякувати
всім, хто зібралися тут і хочу
привітати вас з весною і хоро�
шим настроєм. Цей день
увійде в історію розвитку
нашого міста." 

Клавдія Колеснікова: "Я
надзвичайно рада вітати вас
тут, на тій землі, яка пам'я�
тає цього письменника. Осо�
бливо приємно бачити тут
дітей, які прийшли сюди,
тому що вивчають його
твори. Щоправда, сам Шо�
лом Алейхем до ювілеїв єв�
рейських письменників ста�
вився іронічно. Недаремно
його називали "веселун з
сумними очима". Будучи
надзвичайно скромною лю�
диною, він був би надзвичай�
но здивований і приємно
вражений тим, що зараз від�
бувається тут, у місті, до
якого він приїжджав прак�
тично кожного літа в період
з 1884 по 1905 рік. І повітря
Боярки було для нього благо�
датним у всіх відношеннях. " 

Підсилені колонками, її
слова розносяться далеко�
далеко. І дослухається вже
день сьогоднішній до розпо�
віді про ту роботу, яку про�
водить їхня асоціація. Асоці�
ація малих єврейських орга�
нізацій України, до якої вхо�
дять, крім Боярської, ще 39
єврейських громад. 

Ніна Харчук: "До сьогод�
нішнього дня тихо і непоміт�
но відзначалися річниці
Шолома Алейхема. І це,
мабуть, не з причини його
заповіту. Просто така доба
була в Україні. Адже те ж
саме можна сказати і про
українських національних
діячів, які у свій час перебу�
вали на території Боярки...
Сьогоднішня — пам'ятна і
навіть знакова подія, пов'яза�
на з цією датою. Думаю, що
завдяки дітям, які тут присут�
ні, і їхнім вчителям зросте
інтерес до творчості класика
єврейської літератури". 

Та чи не найбільше врази�
ли присутніх слова Тетяни
Володай. Тому що не промо�

ву проголошувала вона, а
зверталася до людей, просто
ділячись своїми думами: 

� Знаючи, що ця визнач�
на і напрочуд гарна, світла
подія відзначатиметься на
високому рівні, мені дуже
захотілося напередодні ще
раз проникнутися творчістю
Шолома Алейхема. Адже під
час роботи в музеї я теж вив�
чала її. А погортавши Тевє�
молочника, я знову згадала,
який цей світ прекрасний.
Як поетові мені хотілося
передати вам сій настрій, і я
спробувала поговорити з
Тевьє�молочником про Шо�
лома Алейхема. Поговорила.
Вчора. Ввечері.

А далі зазвучали на
музейному подвір'ї вірші,
написані пані Тетяною всьо�
го за декілька годин до
початку цього спілкування
відкритих сердець під від�
критим Боярським небом.
Були в тій поезії і такі рядки:

І що я знаю, Боже?
Лиш з Біблії слова.

Я маю серце, Боже! Воно
живе й гаряче,

Я маю гострий розум... І
чим це помогло?

Це реб Шолом Алейхем
сміється — ніби плаче,

А плаче — мов сміється
своїй біді на зло.

І оживають рядки,
виплекані талантом і
любов'ю... 

Звісно, "чужих" на тому
заході не було... Так, не було
тих, кому байдужі слово і
біль письменника, хто не
знайомий з його іскромет�
ним гумором та афористич�
ною мудрістю його висло�
вів... А ще раз відчути це й
побачити на власні очі бояр�
чанам допомогли представ�
ники єврейської громади,
яка створена й діє в місті з
1994 року.

Зараз цю громаду очолює
Тетяна Янковчук. Начебто й
нічого принципово нового не
прозвучало у виступі Тетяни
Михайлівни, та все ж таки

змусили її прості слова поба�
чити постать Шолома Алей�
хема в дещо іншому освіт�
ленні.

� І я дуже рада, що ми
зібралися сьогодні з такого
прекрасного приводу — 150
років з дня народження пись�
менника. Я б навіть сказала
— українського письменника
Шолома Алейхема. І пись�
менника, який прославив
Боярку у своїх творах задовго
до Микола Островського.
Весь світ дізнався про Боярку
саме із творів Шолома Алей�
хема. З гумором, легко і
разом з тим — з величезною
любов'ю до людей описував
він це місто, потопаюче в
зелені, його різьблення, його
повітря, його людей..." 

Пані Тетяна розгортає
книгу, і оживають рядки
повісті Шолома Алейхема
"Дачна кабала"... А за мить
поряд з нею з'явився ан�
самбль Боярської єврейської
общини, який і виконав
пісню "Наш напев"... 

***
Через все життя Шолом

Алейхем проніс життєдайне
світло гумору, віри в люди�
ну. І зараз ми згадуємо його
слова, звернені до нащадків:
"Не оплакуйте мене. Живіть
в мирі та радості. В лихі часи
допомагайте один одному.
Пам'ятайте імя моє: Шолом
Алейхем — Мир вам..."

І в глибокій тиші�задумі
м'якими хвилями скочується
з холодного каменю білосні�
жний саван, і поглядам при�
сутніх відкривається меморі�
альна дошка в пам'ять про
єврейського народного пись�
менника, який навчив укра�
їнців сміятися.

P.S.: З експозицією, від�
критою в Боярському кра�
єзнавчому музеї з нагоди
150�ї річниці від дня наро�
дження Шолома Алейхе�
ма, можна ознайомитися
до 21 березня.

Радислав Кокодзей
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БОЯРСЬКА СКАРБНИЧКА

БІ життя
Культурне

У запальних ритмах
танцю завітала весна до на�
шого міста. Першого березня
у актовій залі гімназії танцю�
вальній колектив "Перлин�
ка", від Боярської міської
дитячої школи мистецтв,
святкував свій день наро�
дження. І хоча "Перлинці"
виповнився лише один рік,
шанувальників і бажаючих
привітати іменинників на
свято завітало чимало — це й
справді просто неймовірне
видовище — повний зал щас�
ливих і усміхнених людей. І
що ж, скажіть, здатне викли�
кати в нас, серйозних й
заклопотаних, стільки емо�
цій, позитиву? Так, звичайно
ж, наші діти, гордість за їхні
таланти та досягнення! 

А пишатись є чим — на
сцені наче скарбничку відчи�
нили, і від яскравого сяйва
"Перлинок" неможливо від�
вести очі, аж ось і смарагдо�
ві веселі "жабенята" застри�
бали жваво під гучні опле�
ски глядачів. Гурт "Перлин�
ка" найменші за віковою
категорією — учасникам від
4 до 7 років, але вже встигли
завоювати неабияку симпа�
тію, і себе почувають зірка�
ми. Серед їхніх досягнень  —
участь у музичному фести�
валі "Весняні ластівки",
серед планів на майбутнє —
перемога у всіх можливих
конкурсах і гастролі (бажа�
но Європою, аби грошей
вистачило)! Подобаються
юним танцюристам і овації
на їхню честь, і метушня
навколо їхніх дорогоцінних
персон, і, звичайно ж, роз�
маїття нарядів. Зустріча�
ють, як відомо, "по одежин�
ці", і особлива подяка за
чудові сценічні костюми
дизайнерам Людмилі Барта�
шевіч і Наталі Морозовій. 

Завітали на свято з вели�
чезним караваєм гості з Кане�
ва — ансамбль народного
танцю "Родень" під керівниц�
твом В. В. Авраменко. Пода�
рував присутнім "Роденську
кадриль", від школи "Леді" —
танок "Сертаки" (керівник

Л.М. Красильнікова). Був
навіть духовий оркестр
"Маестро" Музичанської се�
редньої школи під керівницт�
вом В.Г. Шмуляка. 

Цей день був наповнений
сюрпризами — не тільки
батьки милувалися обдаро�
ваними дітьми — на сцені в
українських народних
костюмах танцюють мами!
Катерина Доценко, одна з
них, розповіла, що вони теж
готувались до свята і танок
підготувала з ними Наталя
Вячеславівна Авраменко —
керівник наших "Перли�
нок". "Враження після
виступу дуже приємні,
мабуть, цим варто зайнятись
всерйоз!", — каже Катери�
на. Що ж, спільні інтереси
підуть на користь і батькам і
дітям. Родзинкою святково�
го концерту був танок "Кві�
точка", який виконали
Лерочка Карпова та Діма
Король. Додала до створен�
ня гарного настрою своїх
зусиль і найменша учасниця
програми — Віка Фесак,
яка зворушливо декламува�
ла вірш, написаний для неї
матусею. 

Багато танцювальних
колективів, як, наприклад,
"Асгарт" (керівник К.М.Єв�
лашевський), вже відомі і
встигли полюбитися боярча�
нам, але були на святі і
дебютанти — РЕП�гурт
I.R.C. (О. Рудяк, О Сєрий, О
Швед), який виступив в тан�
демі з ансамблем сучасного
танцю "Смайлики" (керівни�
ки Ю. Дьоміна, О. Палій).
Спецпроект виявився дуже

цікавим для учасників і гля�
дачів. Багато важить і те, що
це — підлітки, і сюди їх не
мами за ручку привели, а
власні вподобання. Такі
творчі колективи — чудова
альтернатива впливу вулиці.

Свято продовжувалось, і
на сцені "ковбої" змінювали
"матрьошок", а тих, в свою
чергу, різнокольорові горо�
шинки. Хто був кращий —
визначити не намагались.
Настрій був піднесений,
вражень — море, як і має
бути на святкуванні Дня
народження. І, звичайно ж,
не обійшлося без великого і
смачнющого іменинного
торта, який спекла Ольга
Гороховська, мама одного з
юних дарувань. Антоніна
Петрівна Калмикова, керів�
ник Боярської дитячої
школи мистецтв, дуже вдяч�
на батькам за підтримку
моральну і матеріальну.
Їхній внесок неможливо
переоцінити — дизайн і
оформлення сцени, вірші до
сценарію — В. Кучеренко,
Тетяна та Павло Яременки
забезпечили дітей соком та
шоколадом, ведучі — це все
вони, активні батьки! Осо�
блива подяка міській раді за
допомогу з транспортом.
Серед почесних гостей був
міський голова Т.Г. Добрів�
ський, який подякував за
такі вражаючі результати
праці і додав, що було б
непогано наступного Дня
народження побачити, що і
татусі танцюють!

Ганна Бєлобородова

СОЛОВ’ЇНА ПІСНЯ

28 лютого 2009 року від�
ділом освіти Києво�Свято�
шинського району та Києво�
Святошинським районним
центром творчості молоді
"Оберіг" був проведений
районний конкурс вокаль�
ного мистецтва "Солов’їна
пісня". 

До участі в конкурсі було
подано понад 80 заявок з 24
навчальних закладів нашого
району. Для оцінювання
учасників адміністрацією
центру було запрошено висо�
кокваліфіковане професій�
не журі в такому складі:
голова журі — Олекса Бе�
рест — заслужений артист
України, лауреат Міжнарод�
ного фестивалю "Слов’янсь�
кий базар", старший викла�
дач естрадного відділення
Київського обласного учили�
ща культури і мистецтв;
Віталій Свирид — співак,
композитор, лауреат Міжна�
родних музичних фестивалів
та Майя Іваненко — провід�
ний концертмейстер Київ�
ського Національного Уні�
верситету Культури і
Мистецтв, кафедра музики. 

В зв’язку з великою кіль�
кістю учасників, конкурсна
програма була поділена на
два відділення. В першому
відділенні виступали інстру�
ментальні ансамблі, вокалі�
сти молодшої та старшої віко�
вої категорії, а в другому —
вокалісти середньої вікової
категорії, яких, до речі, було
найбільше. 

Привітала учасників кон�
курсу директорка "Оберегу"
Надія Скакодуб, а керівник
зразкової студії естрадно�на�
родного співу Оксана Нури�
щенко та її вихованка Тетя�
на Сарапіна на честь від�
криття виконали пісню
"Молитва за Україну". 

Конкурсна програма три�
вала з 10�ої години ранку до
17�ої години вечора. Серед
учасників наймолодшої віко�
вої категорії найбільше вра�
зили виконавською майстер�
ністю Коврига Катерина та
Проскурякова Анастасія, які
і розділили І місце. Катюша,
вихованка зразкової
студії естрадно�народ�
ного співу "Перли�
на"(ЦТМ "Оберіг"),
співала пісеньку "По�
лунички" на слова і
музику Юрія Бабен�
ка, акомпаніатора
студії "Перлина", а
Настя — учениця
Гореницької загально�
освітньої школи І�ІІІ
ст. — пісню "Кнопоч�
ки", яка супроводжу�
валась чудовим тан�
цювальним номером. 

Щодо другої вікової
категорії, то, на жаль, серед
такої величезної кількості
учасників дипломом першо�
го ступеня не відзначили
нікого. Друге місце розділи�
ли Сухиня Наталя (Тара�
сівька ЗОШ І�ІІІ ст.) та
Жолтайли Євген (Боярська
ЗОШ І�ІІІ ст. № 4). А серед
дуетів дипломом першого
ступеня відзначили дует
Сухиня Наталія та Росінсь�
ка Вікторія (ЦТМ "Оберіг"
на базі Тарасівської ЗОШ І�
ІІІ ст.). Дівчатка співали
ліричну пісню про кохання
та самостійно акомпанували
собі на гітарах. 

В третій віковій категорії
перше місце цілком заслу�
жено дісталось Сітницькій
Олесі, учениці Музичансь�
кої ЗОШ І�ІІІ ст. Олеся вра�
зила усіх присутніх непере�
вершеним для свого віку
виконанням "Балади" із
репертуару С.Ротару. 

Найменша кількість уча�
сників спостерігалась серед
вокально�інструментальних
ансамблів. Перше місце
виборов ансамбль сопілка�
рів (ВЦТДЮ на базі Виш�
нівської ЗОШ І�ІІІ ст. №2).
Також, хотілося б відмітити
вихованців студії гри на
гітарі Хотівського НВК, які
порадували глядацьку ауди�
торію виконанням класич�
них творів.

Переможці район�
ного конкурсу вокального
мистецтва (а саме володарі
дипломів І�го ступеня) бра�
тимуть участь в обласному
дитячо�юнацькому конкурсі
виконавців сучасної естра�
дної пісні "Калиновий
дзвін", який відбудеться 14
березня на базі Вишгородсь�
кого районного центру
художньої творчості дітей,
юнацтва та молоді "Диво�
світ". Сподіваємось, малень�
ка сцена "Оберегу" стане
стартовим майданчиком для
великих перемог таланови�
тих дітей Києво�Свято�
шинського району. 

Тетяна Скочко
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ПЕРЕМОЖНИЙ СТАРТ БОЯРСЬКИХ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ

БІ хроніка
Спортивна

Життя Боярки спор�
тивної не припиняється ні
на хвилину. Щойно закін�
чився один чемпіонат, як
стартував другий. На цей
раз — районний... 

11 лютого відбулися перші
ігри відкритого чемпіонату
Києво�Святошинського райо�
ну з волейболу! Втім, любите�
лі ручного м'яча знали про це
заздалегідь. Що ж до вболі�
вальників, то їм повідомляє�
мо: проходить турнір під
патронатом відділу у справах
сім'ї, молоді та спорту Києво�
Святошинської райдержадмі�
ністрації та районної федера�
ції волейболу. Як розповів
директор Боярської дитячо�
юнацької спортивної школи
Василь Коновалов, Чемпіонат
триватиме приблизно до трав�
ня. Поки що заявки до участі
подали 14 команд. Змагання
проходитимуть одразу на двох
майданчиках — у Боярці та
Гатному. 

А наші боярчани вже
порадували земляків перши�
ми перемогами. 

11 лютого в Боярці відбу�
лося п'ять зустрічей. А
результати такі:

ДЮСШ — Боярська
"Молодіжка" — 0:2; Глева�
ха — Хотів — 0:2; Спорт�
клас (Вишневе) — Боярсь�
ка "Молодіжка" — 0:2;
ДЮСШ — Хотів — 0:2;
Спортклас (Вишневе) —
Глеваха — 0:2.

Паралельно на спортмай�
данчику Гатного відбулося
ще шість зустрічей. І тут
рахунок дає всі підстави
порадіти за наших:

Гатне — Шпитьки — 2:0;
Боярські "Ветерани" — Дми�
трівка — 2:0; Лісники —
"Чайка" — 0:2; Шпитьки —
Лісники — 0:2; Боярські
"Ветерани" — Гатне — 2:0;
"Чайка" — Дмитрівка — 2:0.

Наступної неділі — 1
березня — знову волейболь�
ні баталії.

В Боярці мі�
рялися силами
такі команди:

Л В У М Г
(команда газо�
виків) —
ДЮСШ — 2:0;
Шпитьки —
НПУ (команда
педуніверсите�
ту імені Драго�
манова) — 0:2;
НПУ —

ЛВУМГ — 2:1; Дмитрівка —
Шпитьки — 2:0. Як видно з
рахунку, команда з педуні�
верситету може стати достой�
ним суперником нашій
"Молодіжці". 

А на волейбольному май�
данчику Хотова впевнено
громили суперників боярсь�
кі "Ветерани". Що ж до
загальної картини, то маємо
наступне:

"Ветерани" — Лісники —
2:0; Вишневе — Спорт�
клас — 2:0; Спортклас —
Лісники — 0:2; "Ветерани"
— Вишневе — 2:1; Гатне —
Хотів — 2:0; "Чайка"
(Петропавлівська Борщагів�
ка) — Гатне — 2:0, Хотів —
"Чайка" — 2:1. 

Тож вітаємо переможців
(назви цих команд, на знак
нашої особливої поваги, в
тексті виділені), а вболіваль�
никам нагадуємо: ігри відбу�
ватимуться щонеділі, а тому
з 10.00 ви матимете можли�
вість вдосталь порадіти грі
ваших улюбленців. Які без
вашої підтримки навряд чи
стануть чемпіонами.

А наостанок додамо: хоча
чемпіонат лише почався (а
тому робити висновки ще
зарано), та боярські волей�
болісти впевнено взяли курс
на перемогу. Тому треба під�
тримати хлопців. Адже вони
того варті!

Радислав Кокодзей

І "ЗОЛОТО" І "СРІБЛО" ЗНОВУ НАШІ!
Чи не скучили ви, бува,

наші шановні читачі, за
радісними вістями від
наших Боярських принцес
та королев такого суто
чоловічого (як помилково
вважають чоловіки) виду
спорту, як боротьба? У дів�
чат — новина: майстер�
ність вихованок Віктора
Мужчини досягла того
рівня, коли навіть перемогу
вони передають одна одній
з рук в руки, немов еста�
фетну паличку...

З 20 по 22 лютого в Сім�
ферополі відбувся Чемпіонат
України з боротьби сумо
серед молоді та дорослих.
Оцінювався результат як
командних, так і індивідуаль�
них заліків. "Наших" пред�
ставляла команда у складі
Ірини Кобзенко, Іванни
Березовської та Світлани
Ярьомки. Впевнено розчи�
щаючи собі шлях до перемо�
ги, дівчата перемогли всіх...
крім представниць Дніпропе�
тровська. А тому "на зуб"
спробували лише справ�

жність срібних медалей. 
Та, мабуть, срібло вияви�

лося не таким вже й смач�
ним як на їхній більш ніж
вишуканий смак. Тому що,
дружно "забувши" про те,
що "гуртом і батька добре
бити", реабілітуватися дів�
чата вирішили поодинці. 

Згідно з результатами
особистого заліку, Світлана
Ярьомка стала беззапереч�
ним чемпіоном серед молоді
в вазі + 100 кг. Бо яка ж
сучасна дівчина поділиться з
кимсь своїм, тим більше —
чемпіонським — золотом?

Та була того дня ще одна
приємна несподіванка. У
фіналі Світлана зустрілася
з... Іванною Березовською!
А тому з радістю віддала срі�
бло (тобто — друге місце)
своїй "молодшій сестричці" і
по коледжу, і по секції.

Втім, сама Іванна вже
виросла з того віку, коли
радіють "сріблу" з "королів�
ського плеча". Дівчина вирі�
шила, що золото їй більше
личить. А тому просто від�
воювала його, здобувши

таки собі у наполегливій
боротьбі І місце серед...
дорослих (!) у ваговій кате�
горії до 100 кг.

Що ж до їхнього трене�
ра — Віктора Васильовича
Мужчини — то йому діста�
лося найприємніше: щирі
привітання від колег та най�
приємніший подарунок до
Дня захисника Вітчизни —
мирна перемога його вихо�
ванок. Які до свого жіночого
свята — 8 Березня — ще
здобудуть для себе пару�
трійку перемог свіжіших. В
чому просто переконаний 

Радислав Кокодзей

Матеріали про чем�
піонські перемоги вихова�
нок Віктора Мужчини
традиційно обходять
шпальти видань всіх рів�
нів... Віддаючи належну
шану нашим боярським
дзюдоїсткам, ми цілком
авторитетно заявляємо:
у Боярці росте їм достой�
на хлопчача заміна. Дока�
зом чого може бути хоча б
Відкрита першість з
боротьби дзюдо на призи
ДЮСШ при відділі сім'ї,
молоді та спорту Києво�
Святошинського району. 

Власне, саме цим святом
боротьби і фінішував
лютий. Бо відбулася
цяподія 28 лютого, на
Молодіжній, в примі�
щенні Боярської
ДЮСШ. Того дня на
татамі вийшли юнаки
1996�2002 року наро�
дження...

Змагання проводи�
лися за ваговими кате�
горіями в кожній віко�
вій групі. Головний

суддя змагань — Роман
Васильович Мацапура.

Звісно, дуже хотілося б
згадати всіх учасників зма�
гань. Та ми змушені обме�
житися лише збірним "пара�
дом переможців".

Вагова категорія 24 кг. ІІ
місце — Смовз Артем (2002
р.н.), ІІІ місце — Олексій
Гасюк (2000 р.н.) та Гру�
шовський Тарас (2000 р.н.).

Вагова категорія 27 кг.
ІІІ місце — Жиляк Максим
(2002 р.н.). 

Вагова категорія 30 кг. І
місце — Наєнко Валерій
(1998 р.н.), ІІ місце —
Новік Олександр (1999
р.н.), ІІІ місце — Юрченко
Андрій (2000 р.н.).

Вагова категорія 34 кг.
ІІІ місце — Веронський
Владислав (1998 р.н.). 

Вагова категорія 38 кг. І
місце — Калоян Олександр
(1996 р.н.).

Як бачимо, нашим прин�
цесам татамі підростає дос�
тойна зміна. Чому щиро радіє

Радислав Кокодзей

ПІДРОСТАЄ ДОСТОЙНА ЗМІНА...

БІ вітання
Наші

ШКОЛА МИСТЕЦТВ ВШАНОВУЄ СВОГО ЮВІЛЯРА

27 лютого 2009 року в
стінах Боярської школи
мистецтв (вул. Вокзаль�
на,33) пройшов урочистий
захід, присвячений 70�
річчю від дня народження
колишнього директора
закладу, одного з перших
організаторів Боярської
музичної школи, завідуючо�
го теоретичним відділом,
викладача вокалу Віталія
Івановича Демянішина.
Привітати ювіляра прибули
гості: начальник районного
відділу культури та туризму
Юлія Ординська, письмен�
ник Микола Томенко,
колишні випускники Бояр�
ської музичної школи Лілія
Лаврук, Анна Резнік, Мар�
гарита Лохматова,
Наталя Мантоптина, а
також керівники школи
мистецтв Ірина Кузь�
менко, голова профспіл�
ки Тетяна Боженко.

Ціле покоління Демя�
нішиних працює у школі
мистецтв. Дружина

Віталія Івановича — Вален�
тина Василівна, — керує
хором та викладає теорію
сольфеджіо, донька — Ірина
Віталіївна, — працює хор�
мейстером та дає уроки гри
на фортепіано, навчається в
аспірантурі.

Учні та викладачі школи
мистецтв присвятили ювіля�
рові святковий концерт, по
закінченні якого всі були
запрошені на фуршет.

Іменинника привітала
також Боярська організація
Партії Пенсіонерів України
ГО "Боярчани", очолюване
підприємцем Ю.І. Єдако�
вим.

Євген Пікуль

Педагогічний колектив Боярсько�
го коледжу екології і природних
ресурсів Національного аграрного
університету щиро вітає завідуючого
відділенням аграрного менеджмен�
ту, кандидата сільськогосподарських
наук Добрівського Володимира Гри�
горовича з Днем народження!

Зичимо Вам, колего, доброго здо�
ров'я, щастя, успіхів і добробуту

ЗЗЗЗ     ДДДД НННН ЕЕЕЕ ММММ     НННН АААА РРРР ОООО ДДДД ЖЖЖЖ ЕЕЕЕ НННН НННН ЯЯЯЯ
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ДДООППООММІІЖЖННИИЙЙ  

ЗЗААРРООББІІТТООКК

Підприємству м.Боярка термі�

ново потрібні працівники:
• кухар;
• бармени;
• офіціанти;
• прибиральниця
• бухгалтер

Звертатися за телефонами: 

8�067�318�23�67; 8�067�773�76�87.

Розмір з/п визначатиметься після

співбесіди.

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

Буріння 
свердловин

Телефон: 

83097354231111

БІ Реклама
Вітання

Депутати фракції "Блок Юлії Тимошенко"      

Боярської міської ради та члени бюро Боярської

первинної  партійної організації "ВО "Батьківщина"

Депутат Боярської міської

ради, голова фракції “Наша

Україна” Ніна Харчук

Соціалістична партія

України, Києво3

Святошинська організація 

Депутат Боярської 

міської ради

О. В. Боднюк

Голова Боярської 

організації ППУ 

Ю. І. Єдаков

Голова К�Святошинської районної 

організації “Союз Лівих Сил” 

Евген Данченко

Боярська міська організація 

Партії регіонів та фракція 

партії в Боярській міській раді

Голова районного товариства 

у справах захисту прав споживачів 

Олександр Борецький

ЛЛЛЛЮЮЮЮББББІІІІ     ЖЖЖЖІІІІННННККККИИИИ!!!!
Прийміть наші найщиріші вітання з Днем 8 Березня! 

Віки і тисячоліття світової історії осяяні вашою мудрістю та ніжністю,

чарівністю та красою. І якщо краса порятує світ, то це буде ваша краса! Адже

ви перетворюєте світ на чарівну перлину, яку ми кладемо і довічно

кластимемо до ваших ніг. Там, де ви з'являєтесь, розцвітають посмішки і

чуються компліменти. 

У цей святковий день бажаємо всім жінкам міцного добробуту, довічного

щастя, кохання. І нехай виконуються найзаповітніші ваші мрії, адже

бажання кожної жінки — закон, якому ми, чоловіки, з радістю коримося.

Клавдію Іллівну

Пшонну

щиро вітають з ювіле�
єм батьки, колеги, друзі і
Боярська міська рада.

Хай вона, як дів�
чина, сміється,
Завжди остається

молода,
Хай їй, як у казці,

все вдається,
в зворотній бік
ідуть літа!

Шановні  жінки!
Сердечно вітаємо Вас з радісним і теплим святом весни 8

Березня. Бажаємо міцного здоров'я, материнського щастя,

сімейного благополуччя, кохання, і щоб у Ваших душах

завжди цвіла весна. Нехай Ваші серця будуть зігріті теплом

рідних і близьких, а в очах панує радість. Хай всі проблеми

та негаразди залишаться в минулому, хай вогник життєдай

ної сили та енергії ніколи не згасає у Вашому серці.

Любові Вам та добра!

Правління районної партійної 

організації УСДП

Боярська П/О УСДП

ЗАКРЕВСЬКА

ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА

Хай Доля щиро усміхнеться

І рясно Бог благословить

Життя стежина довго в'ється,

Ніде нічого не болить

Хай чоловік тебе кохає,

Як кажуть, носить на руках!

Хай керівництво поважає

Не лише в словах, а ще й в

грошах!

Петруха Оксана

Анатоліївна

Нехай жіноче щастя квітне

веселково,

і хай лунає скрізь привітне

слово,

хай Бог благословляє Вашу

долю,

і вбереже Вас від

розчарування і болю.

Достатку, щастя, радості й

любові,

родині Вашій в доброму

здоров'ї.

ТОВ """" ТТТТееее тттт рррр аааа """"
пропонує:
3 продаж автозапчастин 

на вантажні автомобілі;

3 ремонт вантажних 

та легкових автомобілів;

3 здаємо в оренду виробниче 

приміщення пл. 100 кв.м.

Телефон: 413387;

Тел/факс: 406331394

Автоперевезення:

� вантажні;

� пасажирські;

� послуги вантажників

Телефон: 

8�067�771�42�40;8�067�606�68�97

Наша адреса: Будинок побуту, 2�й поверх

Всі види

юридичних послуг:
� страхування;

� реєстрація

ФОП,ТОВ,ПП

Телефон:

8�044�383�96�64;

8�067�606�68�97

Оголошення
Боярський міськвиконком ого�

лошує конкурс з визначення па�
сажирського перевізника міським

маршрутом № 2:

залізнична станція Боярка (пл.

Леніна), вул. Садова, вул. Білого�

родська, вул. Леніна, ЦРЛ, вул.

Волгоградська, вул.Сєдова, вул.

Білогородська, вул. Магістральна,

вул. Маяковського, пл. Перемоги

(кафе "Пельменна") та у зворотно�

му напрямку.

Заяву та документи на участь у

конкурсі подавати до 28.03.2009

року в каб. № 4 міськвиконкому за

адресою: м. Боярка, вул. Білого�

родська,13.

Конкурс відбудеться 09.04.2009

року об14.00 в каб. № 4 міськви�

конкому.

Конкурсний комітет

ШАНОВНІ БОЯРЧАНКИ!

Жінкам в усьому світі і в усі часи

жилось і живеться нелегко. Жінки

України старших поколінь пережили

страшну Велику Вітчизняну війну,

голод. І ось ще одне випробування —

глобальні економічні негаразди.

Подвійний тягар лягає на Ваші тендітні

плечі: думки про те, як створити

сімейний затишок, як поставити дітей

та онуків на ноги.

Але попри всі негаразди Ви

встигаєте всюди і при цьому

залишаєтесь прекрасними. Тож,

дозвольте привітати Вас, наші дорогі

супутниці життя, з Міжнародним

жіночим днем 8 Березня. Бажаємо Вам

здоров'я, жіночого щастя, здоров'я

Вашим рідним та близьким людям.

З повагою і за дорученням чоловіків

Боярських ветеранських організацій

Грецький Б.А., Нуріщенко В.А.

Адміністрація ДНЗ
"Іскорка" вітає колектив,
матусь та бабусь, вихован�
ців з Міжнародним днем
8 Березня!

В день весняний, сонячний
Ми усіх вітаємо

Довгих років радісних
Всім жінкам бажаємо

ПП “ВА�Гранд”

ПППП  ““ВВАА33ГГрраанндд””
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