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Як у Боярці святкували 

День комунальника

“...Мені саду достатньо 

на ймення Вишняк”

Києво�Святошинський

волейбольний:

Урядова 

програма в дії!
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стор. 3

ЧИТАЙТЕ У НОМЕРІ:
ВІТАЄМО

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

Прийміть щирі вітання 

з нагоди професійного свята.

Ви, без перебільшення, працюєте на
передових рубежах. Тому що ця сфера
діяльності потребує постійної уваги,
цілодобової напруженої праці без свят і
вихідних.

Побут кожної оселі, кожного дому є
справою ваших рук, зусиль та досвіду.
Саме вам відчутні труднощі, існуючі в
галузі та більшість житлово'комуналь'
них питань, які сьогодні залишаються
гострими. 

Вам доводиться працювати в складних
умовах розпочатого реформування житло'
во'комунального господарства, від якого
люди очікують реальних результатів.

Прийміть у цей святковий день слова
щирої вдячності за вашу самовіддану
працю і найщиріші побажання доброго
здоров'я, чудового весняного настрою,
благополуччя вашим родинам.

стор. 10

Боярська міська рада та виконав'
чий комітет щиро вітають спеціалі'
ста I кат. у справах дітей Цимбалюк
Юлію Миколаївну, депутата Глу'
щенка Олексія Дмитровича, ювіляра
Боярської міської організації інвалі'
дів війни та Збройних Сил Бакирея
Максима Оксентійовича з Днем
народження!

Хай серця Ваші завжди будуть
наповнені порозумінням, чуйністю,
співчуттям і добротою. Нехай щедра
доля випадає Вам на радість, на
добро і на достаток. Нехай Ваша
працьовитість, невтомна енергія,
душевне тепло приносять Вам заслу'
жену шану і повагу людей!

Бажаємо Вам щастя й удачі, міц'
ного здоров'я, здійснення усіх мрій
та бажань. Хай кожен день Вашого
життя буде світлим і сонячним,
дарує радість і душевний комфорт.
Нехай у Вашому домі панують доб'
робут, злагода і затишок.

Секретар ради

М. Лєзнік

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО

ГОСПОДАРСТВА!

№11�12 (132)
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двомісячник
Весняний
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БІ

Керуючись п.п. 6,7 п.а) ч. 1 ст. 30 Зако�
ну України “Про місцеве самоврядування”,
відповідно Правил благоустрою, затвердже�
них рішенням ХVІІІ сесії Боярської міської

ради №08/356 від 30 листопада 2006 року, з
метою посилення відповідальності керівни�
ків комунальних служб за виконання обсягів
робіт, �

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЄВО�СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 02 березня 2010 року №27/1 “Про проведення весняного

двомісячника санітарної очистки та благоустрою м. Боярка”

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Провести весняний двомісячник бла�
гоустрою та поліпшення санітарного стану
території м. Боярка у термін з 5 березня по
30 квітня 2010 року.

2. Затвердити штаб координації робіт з
проведення весняного двомісячника благо�
устрою міста згідно додатку.

3. Затвердити заходи проведення весня�
ного двомісячника з благоустрою міста згід�
но додатку.

4. Відділу бухгалтерського обліку вико�
навчого комітету виділити кошти на прове�
дення двомісячника благоустрою, передба�
чені бюджетом міста на 2010 рік.

5. Кожної п’ятниці проводити засідання
штабу з координації робіт весняного двомі�

сячника з благоустрою та санітарної очистки
міста.

6. Підсумки проведення весняного двомі�
сячника розглянути на засіданні виконкому
02.03.2010 р.

7. Визнати таким, що втратило чинність,
рішення виконавчого комітету міської ради
від 03.03.2009 року №26/2 “Про проведен�
ня двомісячника санітарної весняної очист�
ки та благоустрою м. Боярка”.

8. Контроль за виконання даного рішен�
ня покласти на заступника міського голови
А.К.Тахтарбаєва.

Секретар ради М.Г. Лєзнік

Додаток 

до рішення виконавчого комітету міської ради 

від 02 березня 2010 року №27/1

ШТАБ

координації робіт весняного двомісячника 

з благоустрою та поліпшення санітарного стану міста.

Голова штабу:

Тахтарбаєв А.К. — заступник міського голови.

Заступник голови штабу:

Євлашевська Н.В. — майстер з благоустрою КП
БГВУЖКГ

Секретар штабу:

Томін К.Н. — майстер КП БГВУЖКГ

Члени штабу:

Білан В.В. — зав. відділом РайСЕС

Бриль І.І. — головний спеціаліст з комунальних питань
Боярської міської ради

Давиденко М.І. — начальник КП БГВУЖКГ

Кухарець В.А. — заступник начальника Києво�Свято�
шинського ВУЖКГ

Мурдій В.О. — заступник начальника КП БГВУЖКГ

Павліченко Г.А. — директор КП “Боярка�Водоканал”

Додаток 

до рішення виконавчого комітету міської ради

від 02 березня 2010 року №27/1

ЗАХОДИ

проведення двомісячника санітарної очистки

та благоустрою території міста Боярка

1. Затвердити міський
штаб з організації та прове�
дення двомісячника санітар�
ної очистки та благоустрою
території міста Боярка.

2. Закріпити за керів�
никами підприємств всіх
форм власності прилеглі те�
риторії, майдани, вулиці,
місця громадського користу�
вання та відпочинку згідно
розробленої схеми та зо�
бов’язати підприємства впо�
рядкувати закріплені тери�
торії.

3. Провести загально�
міські суботники з впорядку�
вання парків міста.

4. Закріпити пам’ятни�
ки міста та прилеглі до них
території з метою проведення
їх в належний санітарний
стан за громадськими органі�
заціями міста.

5. Провести збори під�
приємств з метою інформу�
вання про заходи проведен�
ня двомісячника санітарної
очистки та благоустрою те�
риторії міста Боярка та згоди
підприємців щодо участі в
цих заходах.

6. Зобов’язати садові
товариства впорядкувати
прилеглі території.

7. Зобов’язати мешкан�
ців приватного сектору впо�
рядкувати подвір’я та прилег�
лі території.

8. Житловим коопера�
тивам організувати та про�
вести суботники з облашту�
вання прилеглих до будинків
територій, підрізки дерев,
кущів, побілування бордю�

рів, озеленення прибудинко�
вих територій.

9. В рамках двомісячни�
ка провести конкурси:

� краще приватне
подвір’я;

� кращий двірник;
� будинок зразкового сані�

тарного стану.
10. КП “Боярка�Водока�

нал”:
� провести благоустрій

територій, прилеглих до
виробничих баз;

� станцій водозабору,
КНС, очисних споруд;

� облаштування та благоу�
стрій артсвердловин;

� відновити дорожнє
покриття в місцях проведен�
ня ремонтних робіт на мере�
жах водозабезпечення та
водовідведення;

� провести благоустрій
території біля адмінбудови по
вул. Білогородська.

11. Боярському БГ ВУ

ЖКГ:
� організувати прибиран�

ня прибудинкових територій
двірниками;

� санітарна очистка закрі�
плених вулиць;

� вивезення сміття з при�
ватного сектору;

� демонтаж рекламних
щитів на МАФ, встановлених
без дозволу;

� відновлення дорожнього
покриття в місцях проведен�
ня земельних робіт на мере�
жах теплозабезпечення;

� своєчасно проводити
реконструкцію, ремонт та
утримувати в належному
стані вулиці, дороги, шляхо�
проводи, переходи, технічні
засоби регулювання дорож�
нього руху, зовнішнього
освітлення, водопостачання і
водовідведення;

� зберігати діючі та ство�
рювати нові об’єкти зеленого
будівництва з урахуванням

вимог ландшафтної архітек�
тури та садово�паркового
мистецтва, максимально збе�
рігати зелені насадження;

� проводити будівництво
та утримувати в належному
стані спортивні споруди для
мешканців мікрорайонів та у
подвір’ях; 

� своєчасно проводити
заходи щодо підготовки жит�
лового фонду, об’єктів жит�
лово�комунального господар�
ства і соціальної сфери до
сезонної експлуатації;

� забезпечити утримання
територій та об’єктів міської
інфраструктури, в тому числі
меморіалів, братських могил і
кладовищ у зразковому тех�
нічному і санітарному стані; 

� забезпечити наявність та
належний технічній стан
інформаційних вказівників:
назви вулиць, будинкових
ліхтарів, під’їздів:

� утримувати в належно�

му технічному стані дошки
оголошень на будинках, при�
будинкових територіях та
своєчасно проводити їх
ремонт;

� забезпечити встановлен�
ня дошок для оголошення
біля кожного житлового
будинку, ЖЕКу.

12. Києво�Святошинсь�
кому ВУЖКГ:

� вивезення стихійних
сміттєзвалищ;

� вивезення сміття з кла�
довищ по вул. Лікарняній та
Шевченка;

� завезення чорнозему,
піску на всі кладовища міста;

� прийом сміття з приват�
ного сектора під час прове�
дення двомісячника санітар�
ної очистки та благоустрою
території міста Боярка.

13. Забезпечити участь
школярів та освітян у заходах
з проведення двомісячника. 
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БІ комунальників
День

ЯЯ КК   УУ   ББ ОО ЯЯ РР ЦЦ ІІ   СС ВВ ЯЯ ТТ КК УУ ВВ АА ЛЛ ИИ   ДД ЕЕ НН ЬЬ   КК ОО ММ УУ НН АА ЛЛ ЬЬ НН ИИ КК АА

Хто вони — комунальни�
ки? Люди, які дбають, щоб в
кожній оселі завжди були
такі звичні для нас зручнос�
ті: газ, вода, світло, працю�
вала каналізація. Це ті лю�
ди, яких найчастіше можна
побачити на вулицях міста у
спецодягу яскравого кольору
з лопатою, мітлою чи щіт�
кою в руках. Це ті, яких
ніхто ніколи не бачить, бо
вони не можуть надовго
відійти від своїх приладів,
забезпечуючи нам світло і
тепло. Це ті, хто в тріскучий
мороз чи по�літньому спе�
котне сонце пораються біля
прорваних труб і вивозять
нечистоти, якими ми з вами
забруднюємо наше місто, а
потім вмить піднімаються до
найвищої точки, щоб замі�
нити лампу, що не горить, і
зробити вулицю освітленою.
Бути в тіні, виконуючи най�
важливіші побутові спра�
ви — перелік щоденних зав�
дань, який можна продов�
жувати безкінечно. Чесноти
комунальників підкреслюва�
ли ті, хто завітав на свято.
Серед них — голова Боярсь�
кої міської ради Тарас Доб�
рівський.

— Цей день — своєрід�
ний річний підсумок наших
спільних зусиль на шляху
перетворення Боярки у ци�
вілізоване містечко присто�
личного регіону, — говорив
Добрівський. — Не все вда�
лось зробити за рік. На
жаль, є нарікання, критика
з боку боярчан через іноді
невчасно прибране сміття чи
нечищені дороги. Але така
доля комунальників — пос�
тійно, вдень і вночі, без свят
і стабільних вихідних, забез�
печуючи надання послуг
громаді, відчувати на собі
громадський контроль. Я
знаю, що результати могли б

бути кращі, якби не обмеже�
ність незатвердженого на
2010 р. нашого бюджету,
який нині перетворився на
касу з виплати заробітної
плати. Але сьогодні я не буду
говорити про недоліки. Їх
ліквідацією ми з вами зай�
маємось щоденно і систем�
но. Попри все у нас з’яв�
ляється нова техніка, змен�
шуються борги, з’явилось
освітлення. Сьогодні я хочу
подякувати за роботу усім
комунальним службам і зак�
ликати, незважаючи на
труднощі, більше уваги звер�
тати на благоустрій міста.
Сніг зійшов разом із нашими
дорогами і буде дуже непрос�
то відновити їх, принаймні,
на рівні попереднього року”. 

Приєднався до привітань
секретар міської ради Ми�
хайло Лєзнік. Нази�
ваючи присутніх у
залі колегами, під�
креслив, що за роки
спільної роботи біль�
шість із присутніх у
залі знає в обличчя,
знає, в яких умовах
доводиться працюва�
ти, і низько вкло�
няється цим людям
за їхню працю.
Потім вручив грамо�
ти, подяки і невелич�
кі фінансові премії
від Києво�Свято�
шинської РДА, Бояр�
ської міської ради
найкращим праців�
никам усіх комуналь�
них служб міста. 

Естафету привітань під�
хопив начальник БМУЖКГ
Микола Давиденко та
директор КП “Боярка�Водо�
канал” Галина Павліченко.
“У цей святковий день я
дякую вам за працю”, —
звертались до своїх підлег�
лих керівники, підкреслю�
вали їхні надбання і чесно�
ти, вручали квіти, подяки та
грошові премії.

Святковий концерт піс�
нею “Ой гарна я, гарна”
розпочав лауреат Всеукра�
їнського, обласного, район�
ного конкурсів народної
творчості фольклорний ан�
самбль “Горлиця” під керів�
ництвом Любові Рачинсь�
кої. Вітальні слова від керів�
ниці ансамблю комунальни�
ки зустріли гучними оплес�
ками.

До привітань приєдна�
лись вихованці дитячої
школи мистецтв під керів�
ництвом А.Калмикової.
“Польку з м’ячиком”,
“Бариню”, “Танок плю�
шевих ведмежат” подару�
вали вихованці дитячого
хореографічного ансам�
блю “Перлинка”. На сцені
свою майстерність демон�
стрували О.Бошук та
Д.Балагура, А.Дудкін та
А.Яник — учасники стар�
шої групи бального танцю
“Асгард” та багато інших
маленьких артистів.

У п’ятницю, 19 бе�
резня, у святково прибра�
ній актовій залі ЗОШ №5
заповнені майже усі міс�
ця. Це “армія” комуналь�
ників відзначає своє про�
фесійне свято.

Ми всі — дівчата ідеальні
Близькі нам справи комунальні
Вас щиро з святом привітаєм 

Для вас пісні свої співаєм. 
Хоч газ, вода або ж дороги

Коли в порядку все у нас
Нема в піснях журби, тривоги

І ми кохаємо всі вас.
То ж марку ви завжди тримайте

Хоч у столиці, хоч в селі
Тарифи більш не піднімайте

А то будемо “на мілі”
І комунгоспи наші й жеки

і енергетики усі!
Хай Вам несуть весну лелеки
В достатку, злагоді й красі!

ПП ОО ГГ ЛЛ ЯЯ ДД   УУ   КК ОО ММ УУ НН АА ЛЛ ЬЬ НН ЕЕ
ММ ИИ НН УУ ЛЛ ЕЕ   ББ ОО ЯЯ РР КК ИИ

Як виникла наша Бояр�
ка? Версій багато. Одна із
них розповідає, що років 50
тому із с. Будаївки і Тарасів�
ських дачних ділянок утво�
рилось нове містечко. До
нього приєдналось поселен�
ня газовиків. Так і з’явилась
на світ наша славна Боярка. 

У міській раді тоді було 5
осіб: міський голова, секре�
тар ради, бухгалтер, діловод
та сторож. Серед приватно�
го сектора з’явились будин�
ки для спільного проживан�
ня. Їх називали “велики�
ми”. Більшість із них були
барачного типу або 2�3�
поверхові і належали або
фабриці музичних інстру�
ментів “Маяк”, або книж�
ково�журнальній фабриці.
Саме із цих “великих”
будинків було утворено
перше будинкове управлін�
ня. Головою цієї новоутво�
реної структури у 1965 р.
стала Хоменко Лідія Леонті�
ївна. Первісна комунальна
служба мала свій штат: сто�
ляр, двірник, сантехнік,
бухгалтер і водій. Із техніки
мали коня і віз. Усі роботи
виконувались вручну.

Перших три котельні
запрацювали на вугіллі і це
було неабияке досягнення. У
1965 р. в управлінні з’яви�
лась перша асенізаційна
машина. За кермо її сів
Качуровський Адольф Кази�
мірович і та 50 років сумлін�
но відслужила громаді міс�
та, адже водій беріг дорого�
цінне майно, доручене
йому, як свою дитину. 

Перша паспортистка Бо�
ярки — Халоїн Таїса Григо�
рівна, почала працювати у
будинковому управлінні у

1968 році. А вже у 1970 р.,
після закінчення будівельно�
го технікуму, до будинково�
го управління прийшла
перша дипломована спеціа�
лістка з ремонту комуналь�
них будинків — Гурченко
Ганна Григорівна. Приблиз�
но у тих же роках в Боярці,
після закінчення Вінниць�
кого будівельного техніку�
му, почала працювати
Ганна Степанівна Піненко.
Ніхто й уявити собі не міг,
що ця, з першого погляду
схожа на школярку, невисо�
кого зросту симпатична дів�
чинка Анюта виявилась
здатною до чоловічої роботи
майстра водопровідних ко�
мунікацій. Очевидці розпо�
відають, що їй доводилось
робити все — вручну копати
канави, навчати чоловіків
правильно прокладати тру�
би, їх ремонтувати. І так 40
років поспіль. Вона і зараз
на своєму бойовому посту.
Тільки тепер на посаді на�
чальника Боярської вироб�
ничо�експлуатаційної діль�
ниці Києво�Святошинського
УЕГГ. 

Ці люди — герої свого
часу. Тоді ніхто не рах�
увався із своїм часом, здо�
ров’ям. Цей невеличкий
колектив був єдиним цілим,
з якого народилась кому�
нальна служба. 

Щирі вітання, квіти,
грошові винагороди з нагоди
Дня працівника комуналь�
ної служби тим, хто запо�
чаткував комунальну служ�
бу Боярки, вручав секретар
Боярської міської ради
Михайло Лєзнік.

Наталя Ключник

Втрачений диплом Боярського сільгосптехнікуму серії
КХ № 24139617 та додаток до нього В218688, виданий
15.06.2004 Гофман Ользі Анатоліївні, вважати недійсним.

Загублений атестат і додаток до атестату про повну за�
гальну освіту серії КХ № 34548913, виданий 23 червня 2008
року Межову Денису Олександровичу, вважати недійсним.

Здаємо 2 кімнати в приватному будинку на безоплатній
основі за умови догляду за бабусею.

Контактні телефони: 067 768 60 84, (045) 98 47 774
(після 20 год.) Вікторія.

БІ Оголошення
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БІ комунальних служб
Звіти

ЛЛ ЮЮ ББ ІІ ТТ ЬЬ   СС ВВ ОО ЄЄ   ММ ІІ СС ТТ ОО
Хоменко Лідія 

Леонтіївна 

— На нашу долю випа�
ло нелегке завдання тоді, у
1965. Під нашою опікою
було 115 будинків. Ми
забезпечували водопоста�
чання, газ, каналізацію,
світло і всі необхідні
послуги зусиллями всього
кількох людей. І справля�

лись. Спочатку нас було лише 5, але ми були команда. І
разом із нами у команді тоді була уся громада. Працюва�
ли будинкові, вуличні та квартальні комітети. Тільки
коли поступово чисельність спеціалістів сягнула 20 осіб,
нам дозволили створити свію власну профспілку.

Піненко Ганна

Степанівна

— Мені було
лише 20. 4 квітня
1970 року я прий�
шла у “Комунхоз”.
За 17 років я нав�
чилась усього: як
здійснювати бла�
гоустрій міста, що
робити з дорогами,
організації вуличного освітлення. Утримання
цвинтарів, проведення поховань — все, що
пов’язане з життєзабезпеченням міста, було
нашим обов’язком. Здобуті навички в “Комунхо�
зі” й зараз мені слугують. Ми намагались зробити
наше місто красивим і комфортним. До чого
закликаю всіх нині. Боярка має бути в квітах, з
гарними зеленими газонами. Такою ми її бачимо.

Халоїн

Таїса Гри=

горівна

— Ми
так звикли:
п р о к и н у �
тись вранці
і ввімкнути
світло. По�
тім відкри�
ти кран, з
якого потече вода. Приємно вийти з теплої
квартири на морозне повітря і побачити,
що сміття вже вивезли. Ці прості речі від�
буваються з нами щодня. І ми сприймаємо
це як буденне. А за цим — праця людей —
комунальників, яку часто недооцінюють.
Усім бажаю здоров’я, сімейного затишку,
благополуччя і всіляких гараздів.

Добуто води — 
2100,0 т. м3

Реалізовано води —
1528,3 т. м3

Перекачано і очищено
стоків — 1232,8 т. м

У 2009 році підприємство
надало послуг на 10664,9
тис. гри. з ПДВ.

Отримано коштів —
10175,0 тис. грн.

Різниця в тарифах 
за 10 міс. 2009 р. — 
995,4 тис. грн.

Витрати на:
електроенергію —

3256,3тис. грн.;
заробітну плату — 

3360,3 тис. грн.;
відрахування на заробіт�

ну плату — 1494,1 тис. грн.
податки — 

1025,6 тис. грн.;
паливо, ПММ — 

203,8 грн.;
тепломережа (залік) — 

27,6 тис. грн.;
газ — 72,9 тис. грн.;
СЕС — 55,1 тис. грн.;
СПМК — 241 — 

80,3 тис. грн.
Спецхарчування — 

30,7 тис. грн.
Оренда КНС

(“Арксі”) — 41,8 тис. грн.
Загальна заборгованість

перед підприємством —
2140,9 грн.

Населення — 
1474,2 тис. грн.

Госпрозрахункові —
662,8 тис. грн.

Бюджет — 3,9 тис. грн.
Заборгованість підприєм�

ства — 30,0 тис. грн.
Податки — ПДВ — 0

Заборгованість — Пен�
сійний фонд — 0

Заробітна плата — 0
Інші — 30,0 тис. грн.
Фінансування з місцево�

го бюджету — 861,0 грн. З
них — на погашення забор�
гованості за електроенер�
гію — 16,0 грн. На вико�
нання робіт — 125,0 грн.
Придбання основних фон�
дів — 720,0 грн. * Виготов�
лені технічні паспорти і
акти на право власності на
19 об’єктів. Це становить
80% об’єктів підприємства,
що раніше взагалі не прово�
дилось.

Виконані роботи:
� з прокладання водопро�

воду до будинку №18 
по вул. Дзержинського для
інваліда ВВВ;

� з ремонту водопроводу
до будинку №6 по вул.
Жовтневій для родин мало�
забезпечених;

Замінено засувки на
вулицях:

� на розі вул. Дзержинсь�
кого — Б. Хмельницько�
го — 0 100 мм.;

� вул. Кооперативна,
біля Хлібозаводу;

� вул. Хрещатик — пр.
Білогородський — 0 80 мм.

� вул. Шевченка — Тара�
сівська — 0 100 мм;

� вул. Гоголя — Поляр�
на — 0 50 мм.;

� вул. Київська — Тара�
сівська — 0 100 мм.;

� вул. Жовтнева — Київ�
ська — 0 100 мм.;

� вул. Тарасівська — 
0 100 мм.;

� вул. Сєдова — Білого�
родська — 0 150 мм. Замі�
нено пожежні гідранти:

� по вул. Білогородська,
25;

� вул. Білогородська, біля
РАЦСу.

� Ліквідовано 
аварій на водопровідній
мережі — 196 піт.

� Ліквідовано 
380 заторів на каналізацій�
ній мережі;

� проводиться постійна
чистка уловлювачів по кана�
лізаційних мережах міста.

� Відремонтовано 36
каналізаційних колодязів;

� Відремонтовано 4
напірних колектори;

� Відремонтовані насосні
агрегати на КНС�4; КНС�5;
КНС�8; 
КНС�2.

� Проведена чистка і
ревізія зворотних клапанів
по всіх КНС.

� Відремонтовано водово�
ди від ВНС�2 
до ВНС�3; від арт. 
свердловини №2 — до
артсвердловини №3; від
артсвердловини №3 — до
артсвердловини №4.

� Фарбування труб 
в павільйонах артсвердло�
вин і ВНС;

� Замінено глибинні
насосні агрегати на 10�ти
артсвердловинах.

� Проведено ремонт дахів
на ВНС�2, павільйонів арт�
свердловин №4; №1;
ПНС — по вул. Білого�
родській, 144.

� Проведено чищення
всіх резервуарів чистої води
згідно графіка.

Фактично замінено 
17 морально і фізично 
застарілих насосних 
агрегатів на нові енергозбе�
рігаючі насосні агрегати, що
дало можливість заощадити
до 600 тис. грн. в рік.

Власними силами змон�
товано і введено в дію 2
енергозберігаючі насосні
агрегати 360м3/год на
насосній станції Забірського
водозабору.

Відключено від централь�
ної системи і переведено на
індивідуальне опалення
ВНС�3. Встановлено два
котли на твердому паливі.
На очисних спорудах міста
також встановлено два
котли на твердому паливі
для опалення промислових
приміщень та хімлаборато�
рії, що дозволило законсер�

вувати котельню. Відремон�
товано решітки №1; №2;
пісколовки; пісковий бункер
очисних споруд;

� Виконано ремонт засу�
вок 0 200 мм. на системі
випорожнення;

� Відремонтовано аеро�
тенка №3 з повною заміною
фільтросних плит і аеротен�
ка №4 з частковою заміною
фільтросних плит (35%);

� відремонтовано і вклю�
чено пошкоджені кабельні
лінії ЮкВ ТП�193�РП�
81;ТП�90�ТП�579.

� Проведені ремонти
обладнання 0,4кВ і ЮкВ
всіх трансформаторних під�
станцій.

� Проведені електротех�
нічні випробування на всіх
об’єктах підприємства.

� Відремонтовані 3
масляні вимикачі в РУ — 10
кВ ТП — 90.

� Відремонтовано насосні
агрегати на ПНС по вул.
Ворошилова, 26; вул. 40
років Жовтня.

� Відремонтовано роз’єд�
нувач в РУ — ЮкВ ТП�16.

� Відремонтовано і
введено в роботу резервні
трансформатори в ТП�16;
ТП�579.

� Проводиться постійне
обслуговування і налагод�
жування систем автоматич�
ного керування насосними
агрегатами на підвищуваль�
них насосних станціях,
каналізаційних насосних
станціях. Всі вони
працюють в автоматичному
режимі.

Проведено налагодження
станції управління насосни�
ми агрегатами на

ВНС�2.
Відремонтовані мережі

зовнішнього освітлення
території об’єктів

підприємства.
Продовжується боротьба

з боржниками за допомогою
системи “Спрут”.

Проводиться чистка
каналізаційних мереж

машиною “Крот”.
Встановлено частковий

перетворювач в. системі
управління насосним

агрегатом артсвердлови�
ни №1 по вул. Кібенка.

Підготовлена кошторис�
на документація на:

� капітальний ремонт;
� поточний ремонт;
� аварійно�відновлюваль�

ні роботи на об’єкт водопро�
відно каналізаційного госпо�
дарства ЮІ “Боярка�Водо�
канал” на суму 2166392
грн. — 95 кошторисів;

� кошториси цінової про�
позиції робіт на об’єктах
КП “Боярка�Водоканал” до
фінансування в 2010 році за
рахунок субвенцій з дер�
жавного бюджету місцевим
бюджетом — 19700480
грн. — 12 кошторисів;

� енергозабезпечення
резервних джерел живлення
об’єктів КП “Боярка �Водо�
канал” на суму 2624799
грн. — 17 кошторисів.

� Заміну водопроводу із
азбестоцементних труб на
поліетиленові на суму —
1578361 грн. — 12 кошто�
рисів.

Проводились підготовчі
роботи на базі по вул. Київ�
ській, 26 для переведення
транспортних засобів і ава�
рійної служби. Проводився
технічний нагляд за прокла�
данням каналізаційної мере�
жі вулицями:

� Хрещатик;
� Сахалінська;
� Б. Хмельницького;
� Кірова.

Власним транспортом
Водоканалу виконуються
роботи з викачування вмісту
вигрібних ям для мешканців
приватного сектору.

Директор

КП “Боярка=

Водоканал” 

Г. А. Павліченко

ФІНАНСОВО	ЕКОНОМІЧНИЙ ЗВІТ КП “БОЯРКА	ВОДОКАНАЛ” ЗА 2009 РІК
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ФІНАНСОВО	ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

ìБОЯРСЬКЕ ГОЛОВНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ

ЖИТЛОВО	КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВАî В 2009 РОЦІ

Комунальне підприєм�
ство “Боярське головне
виробниче управління жит�
лово�комунального госпо�
дарства” обслуговує житло�
вий фонд міста загальною
площею понад 259,0 тис. м2,
а саме: 217 житлових будин�
ків, з них — 8 гуртожитків
загальною площею 5179,3
м2. Всього проживає в
будинках житлового фонду
підприємства 18 тис. 154
мешканці.

Площа прибудинкової
території — 169,0 тис. м2.
На підприємстві працює 189
осіб.

КП “Боярське
ГВУЖКГ” в 2009 році вико�
нувало свої функції із забез�
печення життєдіяльності
міста в умовах дефіциту
фінансових коштів. Обме�
женість коштів не дозволяла
КП “БГВУЖКГ” експлуату�
вати та ремонтувати житло�
вий фонд в повному обсязі.

Тепловий комплекс:

� на балансі управління
знаходиться котельня №1
“Космос” загальною потуж�
ністю 16,6 Гкал./год. та
котельня житлового будинку
по вул. Білогородська, 19�а
(дахова) потужністю 1,2
Гкал./год.;

� згідно рішення сесії
Боярської міської ради
№40/1839 від 14.05.2009
року проводиться демонтаж
котельні “Декоративні куль�
тури”.

Котельня №1 “Космос”

Виконані роботи з поточ�
ного ремонту:

� ремонт покрівлі — 500
м2, на суму 8500,00 грн.;

� ремонт силового облад�
нання на суму 8379,40 грн.;

� заміна трубопроводів;
� ремонт димососів;
� ревізія електрооблад�

нання;

� фарбування котлів;
� ремонт підлоги та стін;
� ремонт засувок;
� роботи з підготовки бой�

лерної;
� ремонт насосів підкачу�

вання холодної води — 2 шт.
на суму 8 тис. грн.;

� ремонт насосів підка�
чування води системи опа�
лення — 2 шт. на суму 14
тис. грн.

Теплові мережі від
котельні №1 “Космос”.

За рахунок коштів під�
приємства виконано капі�
тальний ремонт теплових
мереж на загальну суму
87500.00 грн.:

� заміна теплової мережі
на ділянці по вул. Пастерна�
ка (в однотрубному вимі�
рі) — 312 м, заміна шаро�
вих засувок: 0 50 мм — 
28 шт., 0 100 мм — 6 шт.;

� заміна теплової мережі
на ділянці по вул. Щорса (в
однотрубному вимірі) —
204 м, заміна шарових засу�
вок: 0 50 мм — 12 шт., 0 100
мм — 4 шт.;

� усунення поривів вводів
в будинки:

� вул. Щорса, 14, 70, 69,
31, 26, 29;

� вул. Лінійна, 30;
� вул. Молодіжна, 77;
� вул. Ворошилова, 23;
� відновлення теплової

мережі, яка знаходиться
всередині будинку:

� вул. Молодіжна, 74.

Покрівельні

та ремонтні роботи

1. Ремонт дахів житло�
вих будинків:

� вул. Білогородська, 17,
23, 25, 27, 41, 43 — 220 м2

на суму 7200,00 грн.;
� вул. Б. Хмельницького,

80, 98 — 140 м2 на суму
3400,00 грн.;

� вул. Молодіжна, 76 —
20 м2 на суму 400,00 грн.;

� вул. 50 років Жовтня,

51 — 60 м2 на суму
1300.00 грн.;

� вул. Гоголя,
78 — 50 м2 на суму
1200.00 грн.;

� вул. Волго�
градська, 20 — 30 м2

на суму 700,00 грн.;
� вул. Щорса, 26

а — на суму 500,00
грн.

2. Ремонт ди�
моходів — на суму
1 тис. грн.

3. Ремонт пі�
д’їздів: 

� вул. Жуков�
ського, 4; 

� вул. Лінійна, 30; 
� вул. Білого�

родська, 41, 43; 
� вул. Щорса,

20 — 5 під’їздів на суму 10
тис. грн.

Комунальні об’єкти

1. Клумба: площа —
530 м2; посаджено квітів на
суму 31917,6 грн.

2. Газони: площа —
1060 м2;

3. Впорядковано та
очищено від сміття:

� вулиць — 40 км;
� майданів — 7500 м2;
� скверів — 15000 м2;
� парків — 52000 м2;
� лісосмуг уздовж шля�

хів — 5 км;
4. Ліквідовано стихійних

сміттєзвалищ — 6;
5. Використано піщано�

соляної суміші — 216 тонн;
6. Використано солі для

ліквідації ожеледиці — 20
тонн.

7. Очищено ставок в
парку ім. Шевченка та
реконструйовано дамбу.

Роботи з 

вуличного освітлення

На балансі КП “Боярське
ГВУЖКГ” знаходяться:

1. Щити обліку — 27 шт.;
2. Повітряні лінії —

90 км;
3. Кабельні лінії — 6 км;
4. Кількість стовпів зі

встановленими на них сві�
тильниками — 2250 шт.;
Виконано поточний ремонт з
початку року на суму —
85400,00 грн.

5. Обсяги робіт:
1. Встановлено і зареєс�

тровано — 4 лічильники;
2. Заміна рубильників —

3 шт.;
3. Заміна контекторів —

2 шт.;
4. Ремонт повітряних

ліній з заміною вуличного
освітлення загальною дов�
жиною близько 1 км:

� вул. Енгельса, вул.
Кібенка, вул. Самійленка,
вул. Прорізна, вул. Піщана,

вул. Дзержинського, вул.
Гоголя, вул. Леніна.

5. Ремонт освітлення з
заміною або ремонтом ламп,
дроселів, підходящих прово�
дів за адресами: вул. Білого�
родська, вул. Сєдова, вул.
Київська, вул. 1�ша Піщана,
вул. Дзержинського, вул.
Толстого, вул. Щорса, вул.
Залізнична, вул. Енгельса,
вул. Леніна, вул. Дежньова,
вул. 50 років Жовтня.

Дороги

Внутрішня міська мере�
жа доріг складається з доріг
загального користування
довжиною 217 км, доріг
загального користування
міського підпорядкування з
твердим покриттям довжи�
ною 87 км та доріг з ґрунто�
вим покриттям загальною
довжиною 130 км. Всі доро�
ги в місті Боярка утриму�
ються за рахунок місцевого
бюджету та субвенцій з дер�
жавного бюджету.

Установлено дорожніх
знаків — 37 шт. на загальну
суму 29749.00 грн. Викона�
ні роботи з нанесення розпо�
дільчої дорожньої розміт�
ки — 11 км. Посипанню
сумішшю у зимовий період
підлягають наступні вулиці:

� Білогородська — 
2825 м;

� Шевченка — 2267 м;
� Хрещатик — 3300 м;
� Садова — 514 м;
� Молодіжна — 2342 м;
� 50 років Жовтня —

1421 м;
� 40 років Жовтня —

2152 м;
� Маяковського — 

1086 м;
� Б Хмельницького —

2199 м;
� Сєдова — 862 м;
За рахунок підприємства

було закуплено піщано�соля�
ної суміші на суму 36 тис.
грн.

З метою виконання робіт
з очищення доріг у зимовий
період КП “Боярське
ГВУЖКГ” підготовлено та
знаходяться в справному
стані 3 одиниці техніки: 2
трактори МТЗ та 1 автомо�
біль для посипання доріг
піщано�соляною сумішшю.

Ліфтове господарство

На балансі підприємства
знаходиться 76 ліфтів. Тех�
нічне обслуговування вико�
нує ПВБП “Магніт”. Для
поліпшення технічного
стану ліфтів було виділено з
бюджету міста 300 тис. грн.
За ці кошти було проведено
експертизу ліфтам, які про�
працювали понад 25 років,
та здійснено поточні ремон�
ти. Для утримання ліфтів в

технічно справному стані та
проведення капітальних
ремонтів необхідно фінансу�
вання в сумі 1334 тис. грн.,
що передбачено кошторисом
на 2010 рік.

Напрямки 

використання 

обігових коштів

Керуючись ст. 28, ст. 42
Закону України “Про місце�
ве самоврядування в Украї�
ні”, відповідно до рішення
XXXVIII сесії Боярської
міської ради V скликання
№38/1712 “Про затвер�
дження міського бюджету на
2009 рік” — направлено обі�
гові кошти КП “Боярське
ГВУЖКГ”, що надійшли на
рахунки підприємства, від�
криті в установі банку як
внески Боярської міської
ради до статутного фонду
КП “Боярське ГВУЖКГ”
згідно додатку 4 до рішення
XXXVIII сесії Боярської
міської ради V скликання
№38/1712 “Про затвер�
дження міського бюджету на
2009 рік” (зі змінами) в сумі
639 тис. грн. на оплату
наступних робіт та послуг:

� облаштування огорожі
паркувального майданчика
на пл. Леніна на суму
12670,80 грн.;

� благоустрій території
біля міського кладовища по
вул. Шевченка на суму
28317.60 грн.;

� придбання піщано�со�
ляної суміші для посипання
міських доріг на суму 50 тис.
грн.;

� придбання паливно�
мастильних матеріалів на
суму 100 тис. грн.;

� сплата за газопостачан�
ня — 100 тис. грн.;

� обслуговування ліф�
тів — 50 тис. грн.;

� проектно�кошторисна
документація переведення
котельні №1 “Космос” на
альтернативні види палива;

� зрізання та кронування
аварійних дерев на території
міста на суму 125 тис. грн.;

� ремонт даху будинку по
вул. Білогородська, 17 на
суму 50 тис. грн.;

� розмітка доріг міста —
108011.60 грн.

За кошти місцевого
бюджету в 2009 році було
придбано автотранспорт:

1. Автогідропідіймач
вартістю 292 тис. грн.;

2. Екскаватор “Бо�
рекс” вартістю 314970.00
грн.;

3. Трактор МТЗ вартіс�
тю 188500.00 грн.

Начальник

КП “БГ ВУ ЖКГ’

М.І. Давиденко
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16 березня 2010 р. відбулося чергове засідання
виконавчого комітету Боярської міської ради. З окре�
мими рішеннями виконкому вас знайомить наш корес�
пондент Наталя Ключник. Більш детально з рішення�
ми виконкому ви можете ознайомитись на веб�порталі

www.boyarka=inform.com

виконкомуБІ Новини з

Проблеми призовних
кампаній відомі. Незважаю�
чи на вимоги законодавства,
виконати свій громадянсь�
кий обов’язок поспішають
далеко не всі юнаки призов�
ного віку. На засіданні
виконкому про стан справ
доповідав начальник війсь�
ково�облікового столу
А.Ф.Стороженко. 

У м. Боярка перебувають
на обліку 560 юнаків — при�
зовників. З них лише 11 ми�
нулого року потрапили до лав
Збройних Сил. 63 юнаки з’я�

вились у військкомат
вже цього року. А
решта? А решта з тих
чи інших причин, на�
певно, не можуть або
не бажають служити. 

— Ця проблема у
нас повторюється з
року в рік. Чималі
кошти витрачаються
під час призовної

кампанії задля забезпечення
доправлення призовників
згідно поданих списків до
районного військкомату
(лише на паливно�мастиль�
ні матеріали заплановано 15
тис. грн.). А тих самих при�
зовників часом доводиться
мало не “відловлювати” —
говорить А.Ф. Сторожен�
ко. — Цьогоріч 169 юнаків
міських шкіл та Боярського
коледжу екології і природ�
них ресурсів пройшли при�
писку до військово�обліко�
вого столу.

ААТТИИ��ББААТТИИ,,  ДДЕЕ  ССООЛЛДДААТТИИ??

ТРАНСПОРТНА КОМІСІЯ

ПРАЦЮВАТИМЕ НОВИМ СКЛАДОМ

Транспортна комісія діє у
виконкомі БМР в межах
законодавчих норм та згідно
Положення, затвердженого
виконкомом ще у 2002 році.
З того часу законодавство
значно змінилось. Тому ці
зміни й стали основою онов�
леного Положення, затверд�
женого рішенням №33/5 від
16 березня 2010 року “Про
внесення зміни до рішення
виконкому від 20.11.2007�
року за №146/3”.

Забезпечення ефектив�
ності надання транспортних
послуг у м. Боярка на основі
збалансування інтересів гро�
мади, суб’єктів підприєм�
ницької діяльності та спожи�
вачів — основне завдання
транспортної комісії.

Здійснюється воно шля�
хом регулювання діяльності
суб’єктів підприємницької
діяльності та міських кому�
нальних підприємств у
транспортній сфері м. Бояр�
ка в межах, передбачених
чинним законодавством;
створення умов, що дають
змогу ефективніше задо�
вольняти попит на транс�
портні послуги у м. Боярка,

а також сприяння розвитку
конкуренції у транспортній
сфері м. Боярка; дотриман�
ня тарифної політики у
транспортній сфері м. Бояр�
ка; допомога ефективному
функціонуванню транспорт�
них послуг на основі збалан�
сування інтересів громади,
суб’єктів підприємницької
діяльності та споживачів
послуг, що виробляються
(реалізуються) у транспорт�
ній сфері м. Боярка.

До складу транспортної
комісії, що реалізовуватиме

завдання оновленого Поло�
ження, входить 5 осіб:
Шульга Валерій Володими�
рович — голова комісії, зас�
тупник міського голови; Ма�
руженко Леся Володимирів�
на — секретар комісії, й чле�
ни комісії — Мірзаєв Анато�
лій Наріманович — депутат
Боярської міської ради; Заі�
тов Іслам Нажимович —
головний спеціаліст з еконо�
мічних питань виконавчого
комітету; Клименко Віктор
Григорович — представник
ДАІ (за згодою).

Усі діти, які народжують�
ся у Київській області і від
яких відмовляються мами,
потрапляють до обласного
дитячого будинку, що у м.
Боярка. Відповідне чинне
законодавство вимагає по�
дальшого контролю за їхнім
життя та забезпечення у
подальшому гідних житло�
вих умов. Це тільки одне з
питань, яким займається
Комісія із захисту прав
дитини. Створена ця струк�
тура при виконавчому комі�
теті Боярської міської ради
відповідно до Постанови
КМУ від 24.09. 2008 р
№866 та діє згідно розробле�
ного Положення. Очолює її
Л.І. Дуднікова — завідувач�
ка ДНЗ №3. 

Регулярно, двічі, а при
потребі й більше, відбува�
ються засідання комісії, де
розглядаються і вирішують�
ся такі проблемні питан�
ня — “батьки�діти”. Розма�
їття їх важко скласти у ана�
літичний звіт, адже за кож�
ним з них — людська доля.
Проте, голова комісії, Лю�
бов Іванівна, доповіла чле�
нам виконкому чітко: “За
2009 р. на засіданнях роз�

глянуто: 7 питань про приз�
начення опіки над малоліт�
німи та неповнолітніми діть�
ми,4 питання про призна�
чення помічника людині,
яка потребує сторонньої до�
помоги, питання призначен�
ня опіки над недієздатними
людьми, 2 питання про
зняття обов’язків опікуна,
32 питання про надання
дозволу на укладення дого�
вору дарування житла, 10
питань про позбавлення
батьківських прав, 2 питан�
ня про гарантію надання
ліжко�місця, 2 питання про
закріплення житлової пло�
щі, 2 питання про призна�
чення днів побачень батька з
дитиною, 2 питання надан�
ня дозволу на отримання
свідоцтва про право на спад�
щину, 1 питання про при�
своєння дитині прізвища
матері під час реєстрації
народження, 1 питання про
надання дозволу на продаж
автомобіля, 1 питання про
надання дозволу на купівлю
житла, 1 питання про вилу�
чення дітей з сім’ї, 1 питан�
ня про реєстрацію наро�
дження дитини, питання
про направлення дитини в
дитячий будинок, 12 питань
про надання дозволу на про�
даж житла, питання про
надання дозволу на укладен�
ня довіреності від імені
неповнолітньої дитини,

питання про надання дозво�
лу на взяття кредиту, 1 пи�
тання про надання дозволу
на заміну квартири, 4 пи�
тання про надання дозволу
на складання договору кон�
кретного користування, 2
питання про надання дозво�
лу на виділення частини зі
спільно нажитого майна
подружжя, 1 питання про
надання дозволу на отри�
мання свідоцтва про право
на спадщину.

Окрім цього, комісія
виїздить за місцем прожи�
вання малолітніх та непов�
нолітніх дітей з метою обсте�
ження житлово�побутових
умов, в яких перебувають
діти”.

“Питання опіки дітей,
стосунків, що виникають
між батьками і дітьми у суча�
сному суспільстві, все часті�
ше загострюються”, — дав
оцінку звіту голови комісії
заступник міського голови
Валерій Шульга. “Комісія із
захисту прав дитини працю�
вала злагоджено, відпові�
дально і ефективно. За сухи�
ми цифрами важка і відпові�
дальна праця. Робота комісії
заслуговує найвищої оцін�
ки”. Повністю підтримав
оцінку Шульги секретар ради
М.Лєзнік та депутат БМР —
член комісії О. Скринник.

Наталя Ключник

ОЦІНКА — 5++
Саме так оцінили

члени виконкому роботу
комісії з питань захисту
прав дитини за 2009 рік.

ЗЗВВІІТТЗЗВВІІТТ ПРО РОБОТУ КОМІСІЇ 
З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ 

ПРАВ ДИТИНИ ЗА 2009 РІК
Відповідно до Постанови

Кабінету Міністрів України
від 24.09.2008 р. №866 при
виконавчому комітеті Бояр�
ської міської ради була ство�
рена комісія з питань захисту
прав дитини. Комісія працює
згідно Положення №173/4
від 23.12.2008 року. Засідан�
ня відбуваються два рази на
місяць, за потребою — часті�
ше. 

За 2009 рік комісією були
розглянуті такі питання:

7 питань про призначення
опіки над малолітніми та
неповнолітніми дітьми.

4 питання про призначен�
ня помічника людині, яка
потребує сторонньої допомоги.

3 питання про призначен�
ня опіки над недієздатними
людьми.

2 питання про зняття
обов’язків опікуна.

32 питання про надання
дозволу на укладення догово�
ру дарування житла.

10 питань про позбавлен�
ня батьківських прав.

2 питання про гарантію
надання ліжко�місця.

2 питання про закріплен�
ня житлової площі.

2 питання про призначен�
ня днів побачень батька з
дитиною.

2 питання надання дозво�
лу на отримання свідоцтва
про право на спадщину.

1 питання про присвоєння

дитині прізвища матері під
час реєстрації народження.

1 питання про надання
дозволу на продаж автомобі�
ля.

1 питання про надання
дозволу на купівлю житла.

1 питання про вилучення
дітей з сім’ї.

1 питання про реєстрацію
народження дитини.

4 питання про направлен�
ня дитини в дитбудинок.

12 питань про надання
дозволу на продаж житла.

1 питання про надання
дозволу на укладення довіре�
ності від імені неповнолітньої
дитини.

2 питання про надання
дозволу на взяття кредиту.

1 питання про надання
дозволу на заміну квартири.

4 питання про надання
дозволу на складання дого�
вору конкретного користу�
вання.

2 питання про надання
дозволу на виділення частини
зі спільно нажитого майна
подружжя.

1 питання про надання
дозволу на отримання сві�
доцтва про право на спад�
щину. 

Також комісія виїздить за
місцем проживання малоліт�
ніх та неповнолітніх дітей з
метою обстеження житлово�
побутових умов, в яких вони
перебувають.
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БІ інформує
Загальний відділ

ГГ РР АА ФФ ІІ КК   ОО СС ОО ББ ИИ СС ТТ ОО ГГ ОО   ПП РР ИИ ЙЙ ОО ММ УУ   ГГ РР ОО ММ АА ДД ЯЯ НН

ПП РР АА ЦЦ ІІ ВВ НН ИИ КК АА ММ ИИ   АА ПП АА РР АА ТТ УУ   ВВ ИИ КК ОО НН КК ОО ММ УУ

ББ ОО ЯЯ РР СС ЬЬ КК ОО ЇЇ   ММ ІІ СС ЬЬ КК ОО ЇЇ   РР АА ДД ИИ

ПІБ посада Прийомні дні
теле=

фон

кабі=

нет

Міський голова
Добрівський 

Тарас Григорович

середа

14.00�17.00
42�246

каб.

№1

Секретар Ради
Лєзнік 

Михайло Геннадійович

середа

09.00�16.00
40�275

каб.

№8

Перший заступник місь�

кого голови

Гладкий 

Роман Васильович

четвер

14.00�17.00
40�031

каб.

№2

Заступник 

міського голови

Тахтарбаєв 

Анатолій Карімович

середа

09.00�13.00
40�355

каб.

№3

Заступник 

міського голови

Шульга 

Валерій Володимирович

четвер

14.00�17.00
41�710

каб.

№4

Радник
Мазурець 

Віталій Вікторович

середа 

09.00�16.00
40�355

Каб.

№4

Керуюча справами 
Гапоненко 

Зоя Миколаївна

вівторок, середа

08.30�16.30
43�241

каб.

№7

Завідувачка загальним

відділом 

Царюк 

Наталія Сергіївна

вівторок, середа

08.30�16.30
41�705

каб.

№5

Завідувачка економіч�

ним відділом 

Балуєва 

Олена Миколаївна

щоденно 

15.00�17.00
41�550

каб.

№10

Головний спеціаліст

з комунальних питань 

Бриль 

Ірина Іванівна

середа

09.00�13.00
40�355

каб.

№3

Головний спеціаліст 

з земельних питань

Сосонович 

Марина Володимирівна

середа

09.00�16.00
41�815

каб.

№13

Головний спеціаліст 

з архітектурних питань

Мельничук 

Володимир Васильович

середа

09.00�16.00
41�815

каб.

№13

Головний спеціаліст 

з організації роботи ради 

Ключник 

Віталій Миронович

середа

09.00�16.00
40�275

каб.

№8

Головний спеціаліст 

з економічних питань 

Заітов 

Іслам Нажимович

щоденно

15.00�17.00
41�550

каб.

№10

Головний спеціаліст 

з питань ЧАЕС 

Каченюк 

Тетяна Володимирівна

середа

09.00�16.00
40�371

каб.

№12

Головний спеціаліст 

з житлових питань 

Слюсар 

Мілевша Равилівна

середа 

09.00�16.00
40�650

каб.

№14

Головний спеціаліст 

з юридичних питань 

Маруженко 

Леся Володимирівна

середа 

09.00�16.00
40�371

каб.

№12

Головний бухгалтер
Заключенко 

Наталія Миколаївна

середа 

09.00�16.00
40�072

каб.

№9

Спеціаліст І категорії 

з архітектурних питань

Храмченко 

Олена Анатоліївна

середа 

09.00�16.00
41�815

каб.

№13

Спеціаліст І категорії 

з земельний питань

Харенко 

Тетяна Станіславівна

середа 

09.00�16.00
41�815

каб.

№13

Спеціаліст І категорії 

зі скарг та звернень 

громадян

Бібік 

Оксана 

Миколаївна

вівторок, 

середа

08.30�16.30

41�705
каб.

№6

Спеціаліст І категорії 

з розгляду звернень 

підприємств, установ 

та організацій

Поддяча 

Леся 

Володимирівна

вівторок, 

середа 

08.30�16.30

41�705
каб.

№6

Спеціаліст І категорії 

з бухобліку

Дідушко 

Ольга Петрівна

середа 

09.00�16.00
40�072

каб.

№11

Спеціаліст І категорії 

з бухобліку

Німенко 

Ольга Василівна

середа 

09.00�16.00
40�072

каб.

№11

Спеціаліст І категорії 

у справах дітей

Цимбалюк 

Юлія Миколаївна

середа

08.30�16.30
40�371

каб.

№10

Спеціаліст І категорії по

роботі з громадськістю

Закревська 

Людмила Іванівна

Четвер 

14.00�17.00
41�710

каб.

№4

Спеціаліст І категорії

міської служби 

обрядових послуг

Медведєва 

Валентина 

Володимирівна

46�925 РАЦС

Спеціаліст І категорії

міської служби 

обрядових послуг

Ольшанська 

Алла 

Іванівна

46�925 РАЦС

Секретар керівника
Шульга 

Оксана Іванівна
щоденно 42�246

прий�

мальня

ІНФОРМАЦІЯ ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН РОБОТИ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ

ГРОМАДЯН У ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ БОЯРСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ ЗА 2009 РІК

Реалізуючи вимоги Зако�
ну України “Про місцеве са�
моврядування”, Указу Пре�
зидента України від 07 люто�
го 2008 року №109/2008
“Про першочергові заходи
щодо забезпечення реалізації
та гарантування конституцій�

ного 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, розпо�
рядження міського голови
№189 від 08.12.2008 року
виконкомом вжиті заходи
задля удосконалення роботи
із зверненнями громадян.

2009 року до виконкому
надійшло 3060 звернень гро�
мадян, в тому числі колектив�
них звернень — 128, повтор�
них звернень — 9, надійшло
через вищі установи — 61.

Від пільгових категорій
населення надійшло 156
звернень, з них:

� учасники бойових дій,
Великої Вітчизняної вій�
ни — 36;

� особи, які постраждали

внаслідок аварії на ЧАЕС —
17;

� інваліди — 77;
� ветерани праці — 16;
� багатодітні сім’ї — 5;
� одинокі матері — 5;
Звернення містять 3078

питань, із них розглянуто на
особистому прийомі — 139
звернень, із землекористу�
вання — 913, з житлових
питань — 239, транспорту і
зв’язку — 11, питання тор�
гівлі — 5, житлово�кому�
нального господарства —
603, соціального захисту —
299, опікунські питання —
97, з архітектурних пи�
тань — 735, питань, пов’я�
заних з ліквідацією наслідків
аварії на ЧАЕС — 1, питання
роботи ДДЗ — 1 заява, інші

— 174.
Стан роботи зі звернен�

нями громадян розглядаєть�
ся на апаратних нарадах
керівного складу та всього
колективу. Робота зі звер�
неннями громадян знахо�
диться на постійному кон�
тролі. Спеціаліст І категорії з
питань звернень громадян
щотижня звітує про свою
роботу. У 2009 році заслухо�
вувались звіти керівників
комунальних підприємств,
керівників структурних під�
розділів та працівників ви�
конкому про роботу зі звер�
неннями громадян. 

Бібік О.М., 

спеціаліст I кат. з

питань звернень громадян

ДО ВІДОМА

КЕРІВНИКІВ СУБ’ЄКТІВ

МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ!

1. Відповідальним за
проведення конкурсу є упра�
вління економіки Києво�
Святошинської районної
державної адміністрації.

2. Право на участь у кон�
курсі на одержання компен�
сації мають позичальники,
які:

— проводять господарсь�
ку діяльність не менше одно�
го року;

— не мають простроче�
ної заборгованості з виплати
заробітної плати, а також
заборгованості перед дер�
жавним та місцевими
бюджетами та внесків до
фондів загальнообов’язко�
вого державного соціально�
го страхування;

— не здійснюють вироб�
ництво зброї, алкогольних
напоїв та тютюнових виро�
бів, оптову та роздрібну тор�
гівлю ними, організацію та
проведення азартних ігор,
обмін валюти, надання в
оренду нерухомого майна;

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

— розробили та реалізу�
ють інвестиційні проекти,
умовами яких передбачаєть�
ся впровадження енергозбе�

рігаючих та природоохорон�
них заходів;

— здійснюють: вироб�
ництво товарів та надання
послуг експортного спряму�
вання та імпортозамінних,
модернізацію, оновлення та
придбання основних фондів
для розширення та збіль�
шення обсягів виробництва
товарів (надання послуг);
реалізацію пріоритетних
напрямів соціально�еконо�
мічного розвитку області.

Перевага надається пере�
дусім позичальникам, які
мають середню облікову
чисельність працюючих за
звітний (фінансовий) рік не
більше 10 осіб.

3. Право на одержання
часткового відшкодування
відсоткових ставок за залу�
ченими в банках кредитами
не мають позичальники, які
отримують фінансову під�
тримку за іншими бюджет�
ними програмами та за
рахунок коштів проектів
міжнародних фінансових
організацій, визнані банкру�
тами або стосовно яких
порушено справу про бан�
крутство, перебувають у ста�
дії ліквідації, подали недо�
стовірну інформацію щодо
інвестиційного проекту або
свого фінансового стану.

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

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

— бізнес�план інвести�
ційного проекту;

— копію кредитного до�
говору, завірену банком,
який видав кредит;

— заявку на часткове
відшкодування відсоткової
ставки за кредитом банку,
що залучається до реалізації
інвестиційного проекту;

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

— довідки про відсут�
ність заборгованості з подат�
ків, зборів, інших обов’яз�
кових платежів, внесків до
фондів загальнообов’язко�
вого соціального страхуван�
ня та виплата заробітної
плати;

— документи, які підт�
верджують спрямування
коштів на інвестиційні про�
екти.

Заяви щодо участі у кон�
курсі від суб’єктів підприєм�
ницької діяльності конкур�
сною комісією приймаються
до 22 квітня 2010 року з
9.00 до 17.00 год за адре�
сою: 03115, м. Київ, прос�
пект Перемоги, 126, каб.
23, тел. 424�11�19; 5�24�77

Заступник голови 

адміністрації 

А.Ю. Гріненко

Києво�Святошинська районна конкурсна комісія з
організації роботи, пов’язаної із частковим відшкоду�
ванням районного бюджету відсоткових ставок за кре�
дитами, залученими суб’єктами малого та середнього
підприємництва для реалізації інвестиційних проектів,
оголошує конкурс інвестиційних проектів на визначен�
ня переможця для часткового відшкодування відсотко�

вих ставок

БІ конкурс
Оголошено
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БІ подій
Калейдоскоп

28 БЕРЕЗНЯ УКРАЇНА

ПЕРЕЙДЕ НА ЛІТНІЙ ЧАС
Останньої неділі березня,

яка цього року припадає на
28 число, Україна разом зі
110 країнами світу перейде
на літній час. 

Це станеться о третій го�
дині ночі, коли стрілки го�
ловного годинника країни
буде переведено на 1 годину
вперед. Відтак доба остан�
ньої неділі березня “схудне”
на одну годину і становити�
ме лише 23 години. 

Літній час триватиме до
останньої суботи жовтня,
коли знову відбудеться пере�
хід на зимовий час. 

Порядок обчислення ча�
су, згідно з яким перехід в
останню неділю березня на
літній час і повернення в
останню неділю жовтня на
зимовий час, був затвердже�
ний Постановою Кабінету
Міністрів України від 13
травня 1996 року. 

Уперше літній і зимовий
порядок обліку часу було
введено в Англії в 1908 році
з метою економії і більш ра�
ціонального розподілу елект�
роенергії протягом доби. У
США літній час застосову�
ється з 1918 року. Нині на
літній і зимовий час перехо�
дять у всіх європейських
державах і практично на
всіх широтах — від Канади
до Австралії. З пострадянсь�
ких держав на літній час не
переходять Таджикистан,
Узбекистан, Туркменистан,
а віднедавна і Казахстан.

УРЯДОВА ПРОГРАМА В ДІЇ!

Що це — разова акція чи
один із напрямків планомір�
ної роботи? І звідки з’яви�
лися гроші на такий недеше�
вий подарунок? Ось що роз�
повів з цього приводу
Михайло Геннадійович:

— Це — урядова програ�
ма модернізації матеріаль�
но�технічної бази закладів
охорони здоров’я, спрямо�
вана на забезпечення облад�
нанням медичних закладів.
Минулого року, за доручен�
ням голови обласної ради
Володимира Володимирови�
ча Майбоженка ми надали
інформацію щодо тих ме�
дичних закладів, які потре�
бують такої допомоги. Вчо�
ра такі ж самі сертифікати
на отримання медичної апа�
ратури були вручені Облас�
ній дитячій лікарні та Киє�
во�Святошинській районній
лікарні. Щиро сподіваюся,
що ця програма працювати�
ме й надалі, і новий Кабінет
Міністрів її не буде відміня�
ти. Адже, незважаючи на

те, що ця справа надзвичай�
но потрібна, коштів на
придбання подібного облад�
нання не передбачено ні в
міському, ні в районному
бюджетах. При цьому по�
дібної допомоги потребують

і ветерани, і полік�
лініка, і фельдшер�
ський пункт, ство�
рення якого най�
ближчим часом пла�
нується в історичній
частині міста. 

А головний лікар
Київського обласно�
го протитуберку�
льозного диспансе�

ру Василь Шурипа додає:
— Цей апарат нам дуже

потрібен. В нашому ліку�
вальному закладі є різнома�
нітна апаратура, яка засто�
совується при лікуванні ту�
беркульозу та при проведен�
ні обстеження: високоякіс�
ний електронний мікроскоп,
рентгенобладнання тощо. А
от УЗІ (апарату ультразву�
кової діагностики печінки,
нирок, інших органів) у нас
не було. Тепер ми зможемо
проводити діагностику й ін�
ших патологій, надаючи до�
помогу не лише жителям
Боярки, а й всієї Київської
області. Тому ми дуже дяку�
ємо за такий необхідний по�
дарунок.

Радислав Кокодзей

12 березня секретар Боярської міськради Михайло
Геннадійович Лєзнік вручив головному лікареві Київського
обласного протитуберкульозного диспансеру Василю
Петровичу Шурипі сертифікат на отримання медичного

обладнання — апарату ультразвукової діагностики.

ЖИТИ — ЦЕ ОЗНАЧАЄ РОБИТИ СПРАВИ, 

А НЕ НАКОПИЧУВАТИ ЇХ

У цій нескладній істині
були переконані найкращі
генії людства усіх епох.
Напевне і в житті переваж�
ної більшості з нас настає
час, коли в душі виникає
потреба зробити щось нас�
правді важливе. І не для
себе, а для інших людей.
Найперша  гуманітарна гро�
мадська організація Товари�
ство Червоного Хреста
України виконує свою місію
допомоги знедоленим саме
завдяки пожертвам небай�
дужих людей, які здатні від�
чувати чужий біль і реагува�
ти на заклик про допомогу.
Вже понад 90 років органі�
зація дбає про одиноких хво�
рих людей похилого віку,
інвалідів, ветеранів війни і
праці, дітей�сиріт, потерпі�
лих від стихійного лиха,
аварій і катастроф, хворих
на туберкульоз та СНІД. Не
перелічити усіх форм роботи
червонохрестівців, котрі
завжди напоготові простяг�
нути руку допомоги знедоле�
ним.

В багатьох розвинутих
країнах бути волонтером
Червоного Хреста почесно і
престижно: кожен другий
тут переймається діяльністю
Червоного Хреста, бере
участь у благодійних акціях

його місцевого осередку. З
Червоним Хрестом тісно
співпрацювала Мати Тереза
та багато сучасних політи�
ків, акторів. Та це в розви�
нутих країнах… А що відбу�
вається з країною, де живе�
мо ми з вами, якщо допомо�
ги потребують ті, хто зазви�
чай її надає? Криза еконо�
мічна, чи криза людяності? І
насамперед у тих, хто живе
аж ніяк не на середню заро�
бітну платню.

Відомо, що фінансуван�
ня від держави організація
не отримує. Єдиним джере�
лом фінансування Червоно�
го Хреста є членська марка
та благодійний внесок при�
ватних осіб і колективів. До
того ж річний членський
внесок навряд чи помітно
позначиться на сімейному
бюджеті — це всього лише 5
гривень. Тільки багатократ�
но помножена на кількість
пожертв наших співвітчиз�
ників ця незначна сума
допоможе реалізувати дій�
сно вагому справу для мало�
забезпечених наших спів�
громадян. За 2009 рік було
проведено 33 благодійні ак�
ції на суму 91391грн. і нада�
но допомогу 266 особам. В
2010 році вже відбулося дві
благодійні акції — для дітей
сиріт та багатодітних сімей
на суму 7545 грн. І до 8
Березня для жінок�інвалі�
дів, учасників бойових дій,
почесних донорів та заслу�
жених лікарів і вчителів —
на суму 3500 грн. Звичайно,
люди вдячні за будь�яку до�
помогу і для них це свято,
але про будні з сумом розпо�
відає Лідія Миколаївна Заї�
ченко, яка вже п’ять років
очолює районну організацію
Червоного Хреста. Вона

змалечку співчувала людсь�
кому горю і завжди намага�
лась допомогти. За покли�
ком душі і спеціальність
обрала — фельдшер. Сьо�
годні за свою працю в Чер�
воному Хресті вона навіть
заробітної платні не отри�
мує, а роботи вистачає  — 
у Києво�Святошинській
РОТЧХ на обліку 1200 оди�
ноких людей похилого віку,
225 дітей�сиріт, 20 багато�
дітних сімей, 290 інвалідів
війни, ветеранів праці —
2900 осіб, 480 учасників
бойових дій.

“Працювати доводиться
без бухгалтера. Власного
транспорту немає і оргтехні�
ки теж — ні комп’ютера, без
якого дуже важко обій�
тись — адже всі звіти зда�
ються в електронному вигля�
ді, ні ксерокса, ні факсу. У
нас існує банк одягу, в який
за минулий рік звернулось
126 осіб. Але той одяг, який
отримуємо, нема де зберіга�
ти — складських приміщень
теж немає. Побутова хімія,
яку ми передаємо дитячим
будинкам, зберігається в ка�
бінеті. Серед волонтерів —
переважно жінки похилого
віку. Проблем вистачає, про�
те ми щиро вдячні за допомо�
гу і підтримку директору
“Укргазтехзв’язок” С.Д.
Карлашу, М.М. Ляшенку,
Т.І. Савельєвій. Свій благо�
дійний внесок зробити ніко�
ли не пізно! Тому я звертаюсь
до людей з проханням зроби�
ти свій внесок у справу доб�
рочинності та милосердя —
зокрема, придбавши тради�
ційні марки Червоного Хре�
ста. Не віднімайте у нужден�
них надію на краще життя”.

Ганна Бєлобородова

ККРРААССАА  ВВ  ООЧЧААХХ  ТТООГГОО,,  ХХТТОО  ДДИИВВИИТТЬЬССЯЯ……
Зупинити найкращі миті

життя, зловити першу пос�
мішку дитини — про це мрія�
ли люди в усі часи. Та з ви�
никненням фотокамери ця
фантастична мрія стала ре�
альністю. І ось фотознімки
наших близьких людей або
найважливіших подій напов�
нюють спогадами та теплом
минулих днів наші душі. Нез�
важаючи на те, що фотогра�
фія — це досить молодий вид
мистецтва, проте чи не самий
популярний. На свою фото�
виставку, яка відбулася в
приміщенні Києво�Свято�
шинської районної класичної
гімназії 20 березня запросив
шанувальників прекрасного
молодий фотограф Михайло
Шатохін. Захоплення фото�
мистецтвом, мабуть, вияви�
лось спадковим — дідусь
Михайла був фотографом і з

дитинства вчив онука фото�
графувати, проявляти знім�
ки. Улюбленою справою було
складання альбомів. Якийсь
час це було тільки захоплен�
ням. А згодом стало професі�
єю. На свою власну фототех�
ніку Михайло заробив сам.
До уваги глядачів автор пред�
ставив 400 дитячих портре�

тів і пояснив вибір теми:
“Діти — найкращі моделі —
вони такі, які є! Вони не
ховаються за різними маска�
ми. І в цей день мені хотілося
б нагадати людям, що діти
приносять радість і прикра�
шають буденність”. 

Ганна Бєлобородова
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БІ життя
Культурне

ЛІТЕРАТУРНІ ЗУСТРІЧІ
Немає кращого місця для

зустрічі з поетом чи пись�
менником, ніж бібліотека.
Адже це не просто примі�
щення, де зберігаються
книжки, але й культурний
осередок, де сама атмосфе�
ра надихає говорити про
творчість. 

12 березня у бібліотеці�
філії № 44 по вул. Шевчен�
ка,82 відбулася зустріч з
нашим поетом�земляком
Миколою Мартиновичем
Ткаченком. Це талановита,
багатогранна, цікава осо�
бистість і активний читач
бібліотеки. Микола Марти�
нович пройшов нелегкий
життєвий шлях — відслу�
жив в армії 36 років, прой�
шовши шлях від солдата до
полковника, але, незважа�
ючи на життєві складнощі,
залишається оптимістом. За
фахом — лікар, з 1999 ро�
ку, працюючи у Київському
обласному санаторному
комплексі завідуючим кліні�
ко�діагностичною лаборато�

рією, почав писати. Темати�
ка його творів — різнома�
нітна: це і опис робочих буд�
нів санаторію, і поздоро�
влення в дні народження
співробітникам, друзям, і
гумористичні поезії. На
зустрічі з автором читачі
бібліотеки з задоволенням
слухали його вірші і гумо�
рески, а наприкінці побажа�
ли Миколі Мартиновичу
здоров’я і творчої наснаги.

А 19 березня у бібліотеці
відзначили 80�річчя з дня
народження Ліни Костенко.
Вшанувати талановиту ук�
раїнську поетесу, зачитати
та обговорити її поезії зібра�
лися цього дня завідуюча
бібліотекою Венгер Віра
Миколаївна, співробітники
бібліотеки, вчитель укра�
їнської мови та літератури
Грантовська Оксана Петрів�
на та учні 7�8 класів ЗОШ
№1. Мабуть, немає жодно�
го українця, який би не був
знайомий з віршованим сло�
вом Костенко, її стилем,
який відзначається глибо�
ким психологізмом, інтелек�

туальною напругою, висо�
кою культурою мови. Ліна
Костенко стала почесним
професором Національного
університету “Києво�Моги�
лянська академія”, її обож�
нюють студенти і з трепетом
ходять на її лекції, пишаю�
чись тим, що можуть слуха�
ти “титана” українського
слова, і школярі, присутні
на зустрічі, теж з повагою
ставляться до великої поете�
си сучасності, залюбки ци�
тують її твори, адже в них
закладено мудрі філософсь�
кі думки.

Не оминули учні ЗОШ
№1 і захід, влаштований
Боярським будинком куль�
тури 22 березня у Всесвітній
день поезії. Літературно�ху�
дожня студія “Слово” під
керівництвом І. А. Сєчкової
та школярі разом з завучем
Іриною Володимирівною
Борзенець зібралися в залі
БК, щоб насолодитися по�
етичним словом. Ірина Ана�
толіївна Сєчкова ознайоми�

ла присутніх з творчістю
поетів Києво�Святошинсь�
кого району, поезії яких
зібрані в альманасі “Клено�
ві журавлі”, а школярі зачи�
тали свої улюблені поетичні
твори.

Приємно, що молодь не�
байдужа до літератури, лю�
бить читати і прагне куль�
турно розвиватись, і що є
люди, які підтримують куль�
турні осередки міста. Колек�
тив бібліотеки�філії №4 по
вул. Шевченка, 82 висло�
влює щиру подяку підпри�
ємцю Людмилі Миколаївні
Яременко, яка надала допо�
могу з підпискою газет і
журналів на 2010 рік. 

Боярські бібліотеки та
Боярський будинок культу�
ри завжди раді своїм відві�
дувачам, адже розвиток осо�
бистості залежить від її інте�
лектуального рівня, творчих
прагнень, які ці заклади
міста покликані стимулюва�
ти та розвивати.

Методист Боярського БК

Дарія Сєчкова

БІ боротьби з туберкульозом
Всесвітній день ББ ОО РР ОО ТТ ЬЬ ББ АА   

ЗЗ ТТ УУ ББ ЕЕ РР КК УУ ЛЛ ЬЬ ОО ЗЗ ОО ММ   ПП РР ОО ДД ОО ВВ ЖЖ УУ ЄЄ ТТ ЬЬ СС ЯЯ

24 березня Україна та
світ відзначатимуть Всесвіт�
ній та Всеукраїнський день
боротьби з захворюванням
на туберкульоз, що прохо�
дитиме під гаслом: “Бороть�
ба з туберкульозом продов�
жується. Використовуйте
нові підходи до прискорення
прогресу”.

Ми всі живемо в період
епідемії туберкульозу. Ця
хвороба передається голов�
ним чином повітряно�кра�
пельним шляхом. Ми всі ди�
хаємо й вдихаємо з часточ�
ками пилу на вулиці, в
транспорті збудника тубер�
кульозу, так звану туберку�
льозну паличку. Тому абсо�
лютна більшість населення
вже інфікована туберкульо�
зом. Але за достатніх захи�
сних сил організму захворю�
вання на туберкульоз розви�
вається лише у 5�10% інфі�
кованого населення.

Проте, за теперішньої
складної економічної ситуа�
ції в державі, коли значна
частина людей не мають
роботи, погано харчуються,
мають шкідливі звички ри�
зик захворіти на туберкульоз
значно збільшується.

Хворіють на туберкульоз
багаті й бідні, молодь, в тому
числі діти і підлітки, сту�
денти, а також багато осіб,
які вживають наркотики,
палять.

Підступність цієї хвороби
в тому, що вона не має чіт�
ких симптомів, вона почи�
нається непомітно і триває
декілька місяців без тяжких
проявів.

Будьте уважні до себе!
Якщо ви відчуваєте слаб�
кість, зниження апетиту,
схуднення без очевидних
причин, підвищену дратів�
ливість, незначне підвищен�
ня температури (в межах
37,1�37,3), пітливість,
особливо вночі, легке по�
кашлювання, або навіть
один із наведених симпто�
мів, зверніться до лікаря і
пройдіть флюорографічне
обстеження.

Якщо ви себе почуваєте
добре, то обов'язково з ме�

тою профілактики, пройдіть
обстеження 1 раз на 2 роки,
тому що ви живете в період
епідемії туберкульозу.

Своєчасно виявлене зах�
ворювання дає 97% швидке
виліковування.

Другим методом виявлен�
ня туберкульозу є метод обс�
теження мокротиння, яке
ви можете здійснити у будь�
якій лабораторії лікувально�
го закладу.

Особливо хочу акценту�
вати вашу увагу на дітях.
Основним діагностичним
методом туберкульозу у
дітей є туберкулінодіагнос�
тика (проба Манту).

Шановні батьки, це не
щеплення, як інколи невір�
но трактують люди далекі
від медицини. Це ефектив�
ний метод виявлення тубер�
кульозу, який є запорукою
своєчасного та ефективного
лікування.

Минулого року в області
захворіло 1068 осіб (у 2007
році — 1238, у 2008 —
1227), показник захворю�
ваності 62,0 на 100тис.
населення (по Україні —

72,7). Показник захворю�
ваності на туберкульоз серед
дітей — 9,1 (по Україні —
13,5), підлітків — 22,3 (по
Україні — 31,3). Смертність
від туберкульозу становить
16,8 на 100 тис. населення
(по Україні — 18,2). І, на
превеликий жаль, маємо
смерть однієї дитини від
туберкульозу. Маємо тен�
денцію до стабілізації захво�
рюваності на туберкульоз та
смертності від цієї хвороби.

Туберкульоз становить
майже 90% смертності від
усіх інфекційних хвороб
разом узятих. Наша держа�
ва несе збитки від туберку�

льозу більше 2 млрд. гривень
за рік. 

Туберкульоз вражає аб�
солютно всі органи та систе�
ми у людини, а найчасті�
ше — легені. Однією із осо�
бливостей сучасного збудни�
ка туберкульозу є його при�
стосування до негативних
умов середовища, в тому
числі і нечутливості до дея�
ких існуючих медикаментів.
Дуже небезпечно заразитись
паличками туберкульозу,
стійкими до ліків. Це уск�
ладнює лікування, подовжує
час лікування та потребує
значно більших коштів і не
завжди виліковується.

Обстеження на туберку�
льоз, як і лікування туберку�
льозу, у нас безкоштовне.
Треба лише своєчасно звер�
нутись до лікаря, обстежи�
тись самому і спонукати до
обстеження своїх близьких.
Кожен мусить зробити це
для себе й це одночасно буде
його вкладом в боротьбу із
туберкульозом.

Особливу увагу хочу
звернути на важливість уча�
сті всієї громади, держави у
боротьбі з туберкульозом.

В області триває місяч�
ник боротьби з туберкульо�
зом і я звертаюсь до всіх сві�
домих і небайдужих людей:
візьміть посильну участь у
наданні допомоги людям,
які хворіють на туберкульоз,
а також закладам, де ліку�
ються хворі на туберкульоз.

Хочу висловити вдячність
всім засобам масової інфор�
мації за висвітлення цієї
проблеми та висловити по�
бажання щодо регулярності
інформування населення
області про небезпечність
цієї хвороби.

Інформована людина —
це озброєна людина. Вона
знає як вберегти від небезпе�
ки себе і своїх близьких.

Тільки разом ми зупини�
мо епідемію туберкульозу. 

Головний позаштатний

фтизіатр,

Головний лікар КЗ КОР

“Київський обласний

протитуберкульозний 

диспансер” 

Василь Петрович Шурипа
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“...МЕНІ САДУ ДОСТАТНЬО

НА ЙМЕННЯ ВИШНЯК”

Народився Іван Федоро�
вич Вишняк в с. Тарасівка,
в робітничій сім’ї. Малюва�
ти почав ще в школі. Пер�
шою його вчителькою малю�
вання була Л.П.Мохор, піз�
ніше — Заслужений худож�
ник України Олександр
Мікловда, Заслужений ху�
дожник України Федір Глу�
щук, професори Ф.Юрієв та
Б.Валуєнко... Втім так тра�
пилося, що у заняттях ма�
люванням була досить вели�
ка перерва. Та в 1975 році
Володимир Вишняк почав
відвідувати ізостудію Жов�
тневого палацу Києва, а піз�
ніше — в Будинку культури
заводу “Більшовик”.

Цілком логічним продов�
женням тих занять стало
навчання в Українському
поліграфічному інституті ім.
І.Федорова на відділенні
книжкової графіки. Вже
тоді Володимир почав брати
участь у міжнародних вис�
тавках і конкурсах графіки
та екслібрису. 

Дипломна робота Воло�
димира Вишняка (“Худож�
нє оформлення та конструю�
вання книжки за твором
М.Гоголя “Вечори на хуторі
біля Диканьки”) була взята
видавництвом “Дніпро” до
видання.

На своєму віку Володи�
мир Федорович працював
художнім редактором у ви�
давництві “Урожай”, голов�
ним художником видавниц�
тва “Слово”. Одночасно зай�
мався ілюструванням літе�
ратури у видавництвах
“Дніпро”, “Урожай”, “Пре�
са України” та інших видав�
ництвах Києва та інших міст
України...

Що ж до творчості, то її
початком можна вважати
1979 рік: виставка творів
молодих художників у Жов�
тневому палаці. Після неї —
участь у більш ніж 40 між�
народних виставках екслі�
брису та графіки в Польщі,
Канаді, США, Італії, Іспанії,

Литві, Данії, Голландії,
Франції, Туреччині, Росії,
Чехії, Словенії, Словаччині,
Німеччині, Великобританії,
Швеції, Китаї, Білорусії,
Молдові, Австрії, Швеції та
персональна виставка в
Бельгії... Призові місця на
конкурсах екслібрису в Мол�
дові, Білорусії, Польщі та на
конкурсах графіки в Німеч�
чині, Туреччині та Україні...
Твори художника зберіга�
ються в музеях, галереях та
у приватних зібраннях різ�
них країн.

Володимир Вишняк є
членом Міжнародної Асоці�
ації художників�графіків
(FISAE), включений до Сві�
тової Енциклопедії екслібри�
су та Енциклопедії Сучасної
України. 

Вся біографія — 

в вітаннях друзів!

Енергія, якою наділений
цей чоловік, просто коло�
сальна! Причому це творча
енергія, яка лише зовні спо�
кійна, але центром якої є
той “перпетум мобіле”,
який дає наснагу жити.
Це — багатюща палітра та�
лантів: графік, живописець,
музикант і композитор, вчи�
тель (керівник студії “Обе�
рігу”), поет, врешті�решт —
виконавець власних пісень.
Гармонійне їх співвідношен�
ня в одній людині й надає
кожному витвору цього
митця неповторної чарівнос�
ті й філософської глибини.

Втім, давайте прислуха�
ємося до слів, що лунають в
залі. Адже найточніше про
ювіляра скажуть його друзі.
Бо Володимир Вишняк —
людина, про яку хочеться
говорити віршами. Напри�
клад, поета Володимира То�
ковенка, які також лунали в
музейній експозиції того дня:

З подвійним ювілеєм
нашого земляка привітали
численні шанувальники
його таланту й друзі як з
Боярки та Києво�Свято�
шинського району, так і з
Києва. Їх було так багато,
що навіть перелічити їх, а не
те що навести їхні вітальні
слова ми просто не зможемо
за браком місця на газетній
шпальті. А чоловік, якого
дуже поважає і якого знає
весь район; ентузіаст, який
піднімає всіх митців і
“закручує” все мистецьке
життя району; прекрасний
поет, член Національної
спілки письменників Украї�
ни Володимир Бубир, вітаю�
чи ювіляра, поділився з при�
сутніми задумом нового
мистецького проекту, який
ось�ось почне втілюватися в
життя.

Втім, це був далеко не
останній сюрприз того юві�
лейного вечора. Зокрема,
учениця Володимира Федо�
ровича Альона та його доб�
рий давній друг Вадим Валя�
він подарували ювіляру, а
відтак і його гостям хвилюю�
чі моменти спілкування з...
гітарною струною! 

І здалось на мить, що то
бринить трепетне серце Ма�
йстра на розкритих долонях
свого часу...

Радислав Кокодзей 

Тому що ім’я те належить нашому землякові й відо�
мому художникові�екслібристові Володимиру Федоро�
вичу Вишняку, який 13 березня відзначив свій шістдеся�
тий День народження та 30�річний ювілей творчої
діяльності. А ювілей, тим більше подвійний — то спра�
ва серйозна... 

МІС БОЯРКА:
ЖИТТЯ ПІСЛЯ. . .  КОРОНАЦІЇ!

Життя мистецького бомонду завжди привертає
увагу. Особливо якщо мова йде про осіб коронованих й
добре відомих. Тому ми й вирішили зустрітися з Беллою
Авінян — володаркою титулу “міс Боярка” одного з
попередніх років — напередодні свята, яке тепер є її
професійним — Всеукраїнського дня працівників куль�
тури та аматорів народного мистецтва, яке відзнача�

ється 23 березня.

Як і належить особі ко�
ронованій, 19 березня пан�
на Белла була в центрі уваги
своїх шанувальників, прий�
маючи від них вітання. Бо
саме того дня відбувся твор�
чий вечір лауреата числен�
них співочих конкурсів,
працівника Києво�Свято�
шинського районного відді�
лу культури і туризму, сту�
дентки ІV курсу юридичного
факультету Київської дер�
жавної академії водного
транспорту імені гетьмана
Петра Конашевича Сагай�
дачного, співачки Белли
Авінян.

Святкову атмосферу, яка
панувала того дня в просто�
рій залі районного Будинку
культури, що в с. Білогород�
ка, словами передати прак�
тично неможливо. Тому що
вона — в усміхнених облич�
чях, у захваті сяючих очей,
у пелюстках свіжих, немов
сама весна, квітів. І, зви�
чайно ж, в піснях, якими
вітала чарівна Белла своїх
гостей, приймаючи поздо�
ровлення від них просто на
сцені, не випускаючи з рук
мікрофона.

В короткій перерві між
“естрадним” та “народним”
(під баян та жартівливі час�
тівки!) відділеннями свят�
кового концерту нам таки
вдалося поспілкуватися з
господинею свята.

— Це мій перший персо�
нальний творчий вечір, —
щасливо сяє посмішкою моя
співрозмовниця. — Так би
мовити, стартовий. Тому й
не може він зрівнятися з
жодним концертом чи кон�
курсом, у яких я приймала
участь. Тому найголовніший
подарунок сьогодні для ме�
не — те особливе відчуття,
до цього дня мені незнайоме.

— І присвячений твій

творчий вечір, звичайно ж,
весні?

— А от і не вгадали! —
сміється моя співрозмовни�
ця. — Він присвячений мо�
єму остаточному повноліттю
й усвідомленню подальшого
шляху моєї самореалізації!
Втім, можливо Ви й праві
щодо пори року: моїй двад�
цять першій весні...

— Такій же творчій, як
всі попередні? — дещо
спантеличено (не очікував
же, що на День народження
потраплю!) задаю наступне
запитання. — Як щодо най�
ближчих творчих планів?

— Їх, звісно ж, багато.
Зокрема, після Пасхи виру�
шаю у турне, — цілком сер�
йозно говорить Белла. —
Робота над програмою прак�
тично закінчена, залишило�
ся вирішити деякі організа�
ційні питання.

— По ближньому чи да�
лекому зарубіжжю? — за�
питую, вже нічому не диву�
ючись.

— Ні, у турне набагато
важливіше, — так само сер�
йозно відповідає Белла й
рішуче відкидає з обличчя
непокірний локон. — Тому
що воно — по... селам мого
рідного району! Приєднає�
тесь до нас?

А сфотографуватися для
нашої газети Белла виріши�
ла не з квітами, а з буке�
том... повітряних кульок,
подарованим однією з под�
руг! І це, мабуть, символіч�
но. Бо талант цієї дівчини
так само легкий і яскравий,
і так само нестримно лине
він до нових висот її творчої
кар’єри. Кар’єри дівчини�
свята, як її називають її не
лише в Будинку культури, а
й в усьому нашому районі.

Радислав Кокодзей
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БІ хроніка
Спортивна

20�21 березня у м. Арте�
мівську (Донбас) відбувся
Чемпіонат України з бороть�
би сумо серед кадетів (до 16
років) та юніорів — молоді
до 18 років. На цих прес�
тижних змаганнях, які по
своїй суті є відбірковими на
Чемпіонат Європи з сумо,
яскравою зіркою спалахнув
спортивний талант “другої
хвилі” Боярських сумоїс�
ток — вихованок “зірково�
го” тренера Віктора Муж�
чини.

— Взагалі цей вид спорту
для нас є відносно новим і
дещо незвичним, — гово�
рить Віктор Васильович. —
На теренах Києво�Свято�
шинського району він по�
в’язаний, в першу чергу, з
іменами Світлани Ярьомки
та Іванни Березовської. Це,
так би мовити, представниці
“першої хвилі” сумо в райо�
ні. Тому надзвичайно при�
ємно, що у цих дівчат з’яви�
лися гідні правонаступниці.

Та повернімося до самого
Чемпіонату... Місто вітає
кращих представників всіх
регіонів України, які з’їха�
лися до нового, лише два
місяці тому відкритого ши�
карного легкоатлетичного
манежу. В повітрі — той не�
повторний дух весни і Все�
українського чемпіонату,
який ще раз довів, що Арте�
мівськ славний не лише сво�
їми соляними шахтами та
шампанським. Адже спор�
тивний азарт п’янить наба�
гато сильніше...

Києво�Святошинський
район на тому Чемпіонаті
представляли, звісно ж, сту�
дентки Боярського коледжу
екології та природних ресур�
сів Національного аграрно�
го університету, які склада�
ють оту саму “другу хвилю”
боротьби сумо в нашому
районі. Тож не порадувати
результатами дівчата просто
не могли.

Друге місце у ваговій
категорії до 60 кг виборола
другокурсниця Марія Пет�
рущак. Та й першокурсниця
Олена Животівська не відс�
тала від своєї старшої подру�
ги: у ваговій категорії до 70
кг дівчина здобула також ІІ
місце. Тим самим дівчата
повною мірою виправдали
горде звання представниць
“другої хвилі”. 

Логічним було б передба�
чити, що Віктор Васильович
довго й захоплено розпові�
датиме про своїх вихованок.
Та моє очікування випра�
вдалося лише частково.

— Звісно, дівчата — мо�
лодці. Порадували! Та осо�
бисто мені надзвичайно
приємно, — закінчує розмо�
ву Віктор Васильович, —
що ІІ місце у ваговій катего�
рії до 50 кг зайняла пред�
ставниця Фастівського ра�
йону Кобзенко Таня — мо�
лодша сестра однієї з предс�
тавниць нашої Києво�Свя�
тошинської школи бороть�
би. Переконаний, що зовсім
скоро вона теж стане сту�
денткою Боярського колед�
жу, а відтак і в нашому ра�
йоні стане на одну талано�
виту спортсменку більше.
Тому, користуючись наго�
дою, хочу подякувати ди�
ректорові коледжу Сергію
Володимировичу Кропивці
за те, що він надає дівчатам
можливість суміщати нав�
чання і спорт, по мірі мож�
ливості допомагає нашій
школі боротьби. 

— Тож будемо чекати
поповнення?

— Так, але не склавши
руки! Тому що попереду —
цілеспрямована підготовка
до Чемпіонату Європи по
сумо, який вперше в історії
цього виду спорту відбудеть�
ся в Києві: 1�2 травня на
олімпійській спортивній ба�
зі в Конча�Заспі. Саме там
Марія та Олена представля�

тимуть і на�
шу Україну,
і наш Києво�
Святошин�
ський ра�
йон, і своє
рідне місто
Боярку.

Радислав 

Кокодзей

ЗЗ   ІІ ММ ’’ ЯЯ ММ   ББ ОО ЯЯ РР КК ИИ   ——
ДД ОО   ПП ЕЕ РР ЕЕ ММ ОО ГГ ИИ !!

Ні, наші дорогі читачі, ця розповідь присвячена не
святу Перемоги, яке ми скоро відзначатимемо. Ця роз�
повідь — про мирну перемогу наших дівчат�спортсме�
нок, які знову прославили наше місто на всеукраїнсько�

му рівні...

РАЙОННИЙ ФУТБОЛЬНИЙ ТУРНІР
16 березня на футболь�

ному полі села Петропав�
лівська Борщагівка відбу�
лася фінальна зустріч з
футболу між командами
ФК “Вишневе” та ФК
“Чайка” 

Зустріч проходила в
рамках 12�го зимового фут�
больного турніру, присвя�
ченого пам’яті відомого за
радянських часів арбітра та
тренера, фундатора Київ�
ської обласної федерації

футболу, Заслуженого тре�
нера України Миколи Кир�
санова.

За грою спостерігали
шановані гості: голова
Київської обласної федера�
ції футболу Олександр
Тютюн, начальник відділу
освіти Києво�Святошинсь�
кого району Микола
Неруш, чемпіон світу
Кирило Чупринін та інші
вболівальники.

ФК “Вишневе” став фі�
налістом турніру. Футболіс�
ти були нагороджені меда�
лями, а найкращий гра�
вець — Юрій Клименко,
отримав “Золоту бутсу”.

Євген Пікуль

ККИИЄЄВВОО��ССВВЯЯТТООШШИИННССЬЬККИИЙЙ  ВВООЛЛЕЕЙЙББООЛЛЬЬННИИЙЙ::  

ММІІССЦЦЕЕ  ЗЗУУССТТРРІІЧЧІІ  ЗЗММІІННИИТТИИ  ННЕЕ  ММООЖЖННАА

Характерним є те, що
взяти участь у ньому вияви�
ли бажання команди з Виш�
города та інших областей
України. На жаль, певні
обставини завадили включи�
ти всіх бажаючих до участі в
турнірі. Але даний факт є
незаперечним доказом того,
що добра слава про Києво�
Святошинський волейболь�
ний чемпіонат рознеслася
далеко за межі нашої облас�
ті, а відтак є всі підстави змі�
ни найближчим часом його
статусу, наприклад, на об�
ласний...

Втім, про ближніх сусідів
не забули. Так, наприклад,
зараз в чемпіонаті беруть
участь команди з Глевахи та
Фастова. 

Таким чином, до дивізіо�
ну А увійшли 6 команд —
“Чайка”, “Гатне”, “Хотів”,
“Промел”, “Фастів” і “Гле�
ваха”, а дивізіон В склада�
ють 8 команд: “Лісники”,
“Музичі”, “Фаворит”, “Та�
расівка�1”, “ДЮСШ”,
“Вишневе + Боярка”, “Та�
расівка�2” і “Петрівське”.

В день відкриття команди
з дивізіону А порадували та�
кими результатами: “Глева�
ха” — “Чайка” — 0:2; “Гат�
не” — “Хотів” — 0:2. Окре�
мо слід відзначити зустріч
“Промела” з фастівчанами,
головною рисою якої стала
наполеглива боротьба впро�
довж всього матчу. Здавало�
ся, що боярчанам таки дове�
деться змиритися з пораз�
кою: заключну партію “Про�
мел” програвав з рахунком

1:7. Та недаремно кажуть,
що вдома і рідна земля допо�
магає. Здійснивши практич�
но неймовірне, “Промел”
таки переміг “Фастів” з
рахунком 2:1, таки не дозво�
ливши гостям “підмочити”
його репутацію.

Після святкового параду
відбулися ігри дивізіону В:
“ДЮСШ — “Вишневе +
Ветерани — 0:2; “Музи�
чі” — “Тарасівка�2” — 0:2;
“Тарасівка�1 — “Фаворит”
(нова Боярська команда,
яку зібрав Олександр Крас�
ножон) — 0:2; “Петрів�
ське” (команда, яка вперше
бере участь у чемпіонаті) —
“Лісники” — 2:0. 

Звісно, долю кожної ко�
манди вирішуватиме їхня
власна майстерність... А
допомагатимуть провидінню
визначити переможців доб�
ре знайомі нам “рульові”
чемпіонату: Директор чем�
піонату — Лев Торосян,
головний суддя змагань —
Василь Коновалов, голов�
ний секретар чемпіонату та
представник федерації во�
лейболу — Юрій Акопов. 

Втім, рішучий старт і на
відповідну гру налаштовує.
Тому наступної неділі, 7
березня, саме напередодні
жіночого свята, у фаворі на
майданчику був “Фаворит”,
який з однако�
вим рахун�
ком — 2:0 —
розгромив ко�
манду с. Музи�
чі та Боярської
ДЮСШ. З та�
ким самим ра�
хунком “Тара�
сівка�2” пере�
могла волейбо�
лістів з с. Ліс�
ники, а на до�

дачу ще й своїх земляків з
“Тарасівки�1” (мовляв, бий
своїх, щоб чужі боялися).

Досить вдалим був цей
день і для об’єднаної коман�
ди ветеранів “Вишневе +
Боярка”, яка спочатку виг�
рала у “Тарасівки�1” з ра�
хунком 2:1, а потім закріпи�
ла свою перемогу у матчі з
волейболістами Петрівсько�
го (2:0 на користь ветера�
нів).

Рахунок інших ігор такий:
“Глеваха” — “Фастів” —
2:0; “Промел” (Боярка) —
“Гатне” — 2:1; “Лісники” —
“Музичі” — 1:2. 

Так що в цілому вітання
прекрасної половини люд�
ства черговими спортивни�
ми перемогами або просто
гарною грою у волейболістів
цілком вдалося. А про те, як
зустрічатимуть вони наступ�
ні свята, ми розкажемо в
наступних номерах нашої
газети. А поки що нагадає�
мо: ігри відбуватимуться в
два кола. Перше коло фіні�
шує 28 березня, а після
Пасхи почнеться друге коло.
Звісно, час іще є, але, ша�
новні читачі�вболівальники,
не баріться побачити все на
власні очі.

Це вам щиро радить

Радислав Кокодзей

28 лютого розпочав�
ся черговий весняний від�
критий чемпіонат Києво�
Святошинського району з

волейболу. 
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