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Христос Воскрес! 

Воістину Воскрес!

Пасхальні 

зустрічі —творчі!

Більярд

не терпить... метушні!

Сесійний 

телетайп

стор. 3

стор. 11

стор. 2

ЧИТАЙТЕ У НОМЕРІ:
ВІТАЄМО

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

Щиро вітаємо вас, 

шановні боярчани, зісвітлими 

Великодніми святами!

Нехай з ними до вас прийде здо�
ров’я, любов, щастя, душа знайде
проблиски світла, серце пламеніє
любов’ю, а помисли стануть щири�
ми та добрими. Бажаємо вам душев�
ної чистоти й гармонії, миру та спо�
кою в сім’ях. Нехай Чудо Воскре�
сіння Христового надихає нас на
добрі та праведні справи. Нехай
Пасхальне Свято стане для кожного
початком нового життя — кращого і
добрішого. 

Всіх вам земних благ!

стор. 9

Боярська міська рада та виконав�
чий комітет щиро вітають ювіляра
Боярської міської організації інвалі�
дів війни та Збройних Сил Солопа
Полікарпа Івановича, ювілярів
Боярської міської організації ветера�
нів війни, праці та Збройних Сил
Скибу Миколу Омеляновича та Нім�
ченко Галину Семенівну з Днем
народження!

Від усього серця бажаємо Вам
богатирського здоров'я, сил духов�
них і фізичних, терпіння, удачі,
оптимізму.

Нехай роки не затьмарюють
радість і повноту буття. На щастя,
на благополуччя і сонячних променів
ласку нехай буде багатою Ваша доля.
Хай сторицею повниться Ваша
чаша, нехай чистими помислами
струменить джерело Вашої доброти.
Нехай до ста літ буде Вам з роси і
води! Будьте завжди  в обіймах
ласкавої долі, добра і тепла.

Секретар ради

М. Лєзнік

ВІТАЄМО

З ВЕЛИКОДНІМИ

СВЯТАМИ
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та сучасність
Пасха: історія
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РАННЯ ПАСХА
Пасха — головна подія

року для православних хрис�
тиян. Найбільше правосла�
вне свято 2010 року припа�
дає на 4 квітня за новим сти�
лем. Раніше в історії на цю
ж дату православна Пасха
припадала у 1915 році, а до
цього — лише у 1668 році.

За останні десять років
найраніше Великдень при�
падав на 8 квітня 2007 року.

Відомо, що Пасха може
святкуватися у період із 
4 квітня по 8 травня за
новим стилем. День святку�
вання обчислюється згідно зі
збірником правил першого
Уселенського собору, які
мають назву Пасхалії. Згідно
з ними, Пасха святкується в
першу неділю після весняно�
го рівнодення і першого
березневого повного місяця,
якщо ця неділя не збігається
з днем єврейської Пасхи.
Якщо ж збігається, то право�
славна Пасха відзначається в
перший недільний день після
єврейської Пасхи, оскільки
збігатися вони не можуть.
Водночас православна Пас�
ха може збігатися з като�
лицькою. Цього року, доре�
чі, і католики, і православні
відзначать Пасху в один
день — 4 квітня.

У майбутньому на най�
більш ранню дату Пасха
припаде лише після 2070�го
року. У найближчі півсто�
ліття ранній Великдень,
крім 2010 року, відзначати�
меться в 2037 році. Тоді, за
розрахунками, він припаде
на 5 квітня.

Пасхальні звичаї 

і трапези

Історія Пасхи своїм
корінням сягає в глибоку
давнину. Приблизно 5 тисяч
років тому іудейські племе�
на відзначали її навесні як
свято отелення худоби,
потім Пасху пов’язували з
початком жнив, пізніше — з
виходом євреїв із Єгипту.
Християни ж вкладають в
цей день інший сенс і відзна�
чають його у зв’язку з вос�
кресінням Христа.

На першому Уселенсько�
му соборі Християнських
церков в Нікеї (325 р.) було
вирішено перенести право�
славне свято на тиждень
пізніше єврейського. Поста�
новою цього ж собору Пасха
повинна святкуватися в
першу неділю, що слідує за
першим повним місяцем
після весняного рівнодення.
Таким чином, свято кочує в
часі і припадає щороку на
різні дні в період з 22 берез�
ня по 25 квітня за старим
стилем.

Прийшовши на Русь із
Візантії, християнство при�
несло і ритуал святкування
Пасхи. Напередодні весь
тиждень прийнято називати
Великим або Страсним.
Особливо виділяють останні
дні Страсного тижня: Вели�
кий Четвер — як день духов�
ного очищення, прийняття
таїнства, Страсна П’ятни�
ця — як ще одне нагадуван�
ня про страждання Ісуса
Христа, Велика Субота —
день печалі. І, нарешті, Світ�
ле Воскресіння Христове.

У православних слов’ян
існувало безліч звичаїв, риту�
алів, приурочених до днів
Великого тижня. Так, Вели�
кий Четвер традиційно нази�
вають чистим, причому не
лише тому, що цього дня
кожна православна людина
прагне очиститися духовно,
причаститися, прийняти та�
їнство, встановлене Христом.
У Чистий Четвер широко по�
ширений народний звичай
очищення водою — купання
в ополонці, річці, озері або
обливання в лазні до сходу
сонця. Цього дня прибирають
у хаті, все миють і чистять.

Пасхальний стіл відріз�
нявся від святкового пишні�
стю, був смачним, багатим і
дуже красивим. У заможних
господарів подавали 48 різ�
них страв за числом днів
минулого посту. Паски при�
крашали саморобними фар�
бами. Виготовлення фарб
для свята, як і розпис яєць,
колись було найбільш ціка�
вим заняттям. Діти і дорослі
вирізали квіти з яскравого
кольорового паперу, ними ж
прикрашали стіл, ікони. У
будинках запалювали всі
свічки, лампади, люстри і
світильники.

Чому на Пасху 

прийнято дарувати 

один одному яйця?

З давніх часів зберігаєть�
ся в Православній Церкві
звичай дарувати на свято
Пасхи яйця. Він походить
від святої Марії Магдалени,
коли вона, після Вознесіння
Христа, прийшла до Рима
для проповіді Євангелія,
з’явилася перед імперато�
ром Тіберієм і, піднісши
йому червоне яйце, сказала:
“Христос воскрес!”, почи�
наючи так свою проповідь.

Пасхальне яйце слугує
знаком воскресіння мерт�
вих. Як із яйця, з�під його
неживої шкаралупи, народ�
жується життя, так воскрес
Христос, і так встануть для
вічного життя і всі померлі.

Редакція “БІ”

БІ ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑ! 
ÂÎIÑÒÈÍÓ ÂÎÑÊÐÅÑ!

БІ у Боярці
Великдень

Цього року в очікуванні
довгожданої звістки тихо
зітхала Боярська ніч, заб�
ризкана дощем, і лисніли
розкислі від того дощу Бояр�
ські вулиці масною землею
чи вилизаним отим холод�
ним язиком мокрим асфаль�
том. Та не міг зупинити той
дощ ані Благодатний вогонь,

який сяйвом віри зійшов на
лампади перед православни�
ми іконами, ані святково
вбраних людей, які торува�
ли свій шлях до Божих хра�
мів, тією ходою вітаючи
свято Воскресіння Господ�
нього, яке дарує надію на
спасіння кожному.

Незважаючи на холод�
ний дощ, навколо кожного
храму — тісне коло людей.
Прикриваючи трепетні вог�
ники свічок, вони слухають
святкову мелодію церковних
дзвонів і терпляче чекають
тієї миті, коли зможуть під�
ставити радісні обличчя ін�
шим краплям — тим, які ос�
вятять їхні паски й щедро
наповнені святковими стра�
вами пасхальні кошики.
Завітаємо ж до одного з хра�
мів — Свято�Микольського,
розташованого на території
Навчально�оздоровчого
комплексу Київського війсь�
кового ліцею імені І.Богуна
(начальник комплексу —
полковник Данило Романен�
ко, настоятель храму — о.
Валерій).

Прихожани саме цього
храму зібралися всередині,
очікуючи ще одного чолові�

ка, без опіки якого, можли�
во, й не було б цього храму в
нашому місті. Сяйво свічок
перед образами, слова Свя�
тої молитви... Мить освячен�
ня... І слова, з якими звер�
нувся до парафіян храму
екс�міністр оборони України
Олександр Іванович Кузь�
мук: 

— Дійсно, ніщо не може
стати на заваді приїхати
сюди. Тому що немає нічого
сильнішого за віру. І коли
вона є, то ніщо з путі не
зіб’є. Якщо людина вірить в
Бога і вірить в добро. Як би
не було важко, але на Вос�
кресіння завжди світло. І

якщо сьогодні дощ іде — це
добре: хай змиє він з нашої
землі всю нечисть, хай очис�
тить її так, як Свята Молит�
ва очищує наші душі й
думки... 

А на згадку про цьогоріч�
не Великоднє свято Олек�
сандр Іванович отримав лам�
падку з благодатним вогнем
та привітання від патріарха

Кирила. “Нехай цей благо�
датний вогонь зігріває ваше
серце, ваші думки і діла”, —
з такими словами передав
цей коштовний подарунок
дорогому гостеві настоятель
Свято�Микольського храму
о. Валерій. 

І мимоволі зринають в
пам’яті слова пасхального
послання Володимира,
Митрополита Київського і
всієї України, Предстоятеля
Української Православної
Церкви.

— Український народ
сьогодні переживає непрості
часи. Економічні й політичні
негаразди призвели до того,
що багато хто зневірився у
справедливості, озлобився,
палає зловтіхою і жадобою
помсти. Багато хто замкнув�
ся у собі, став байдужим до
інших. Але хіба можливо за
такого стану душі творити,
будувати життя? Нехай
кожний замислиться над
тим, що він може зробити,
щоб полегшити життя ближ�
нього, щоб світ став хоч
трохи добрішим. Станьмо
сумліннішими й відповідаль�
нішими, стараннішими і
працелюбнішими, відкинь�
мо будь�яку неправду, свар�
ки й наклепи, будьмо уваж�
нішими до потреб інших,
будьмо милосердними і спів�

чутливими. І нехай у цьому
всім нам допоможе Воскрес�
лий Христос Спаситель! У
цей світлий день нехай наша
великодня радість буде подя�
кою Богу за Його любов до
нас. Нехай цю радість відчу�
ють усі, хто почують слова
Великоднього вітання:
“Христос Воскрес!” — “Во�
істину Воскрес!”

...Ближче до полудня
визирнуло з�за хмар сонце,
рішуче змело їх з небесної
блакиті дружним напором
ясного проміння, і засяяла
чистотою й свіжістю умита й
освячена земля, радісно
вітаючи і новий день, і одвіч�
не свято, і наші з вами надії,
які обов’язково втіляться в
життя. Бо інакше бути прос�
то не може. 

Радислав Кокодзей

З�поміж інших свят, що дістались нам від дідів�
прадідів, є в народному календарі свято особливе: одне
із найсвітліших свят, яке приходить на нашу землю
кожної весни, просвітлюючи наші душі і єднаючи поко�

ління. Це — свято Великодня, або Свята Пасха...
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БІ з виконкому
Новини

СЕСІЙНИЙ ТЕЛЕТАЙП

Тарифи 

за теплопостачання 

будуть реальні

Друге пленарне засідан�
ня 46 сесії Боярської міської
ради продовжували у холі
міської ради. У вступному
слові головуючий — секре�
тар ради М.Лєзнік, доповів
присутнім про заплановану
ситуацію у НАК “Нафтогаз
України” з покриттям різ�
ниці у тарифах за теплопо�
стачання. За його словами
дію постанови, яка дозволя�
ла утримувати тариф для
населення нижчим за його
фактичну собівартість, буде
подовжено востаннє. Про це
говорилось на нараді у НАК
“Нафтогаз України”. Тобто,
наступного опалювального
сезону для усіх споживачів
діятиме реальний тариф,
погоджений на усіх рівнях.
За підписаним протоколом
БМР взяла на себе зобов’я�
зання погасити борги за
теплопостачання до 1 черв�
ня — 80% заборгованості,
до 1 жовтня — решту. 

Міська Школа 

мистецтв у дії

29.09.2005 року рішен�
ням БМР була створена
міська Школа мистецтв. З
тих часів багато молодих
талантів проявили себе...,
хотілось сказати, у її стінах,
але, як виявилось, стін у
цього закладу комунальної
власності міста немає. Є
тільки коридор ІІІ поверху
гімназії, де дозволено зай�
матись дітям. Міська рада
натомість жодної копійки не
виділяє, незважаючи на те,

що заклад уже уславив
Боярку своїми чемпіонами
та лауреатами. Щоправда, у
2009 році була виділена
земельна ділянка, але кош�
тів на її оформлення та роз�
робку проектної документа�
ції будівництва школи у
бюджеті міста не знайшло�
ся. Відтак, існує заклад за
рахунок батьківських внес�
ків (див. звіт Школи мис�
тецтв).

Під час обговорення
звіту дійшли спільного вис�
новку: кошти на будівницт�
во школи треба віднайти
якнайшвидше.

Вперше за 5 років…

...звітувала директор Бу�
динку культури у м. Боярка
Ірина Сєчкова. “Ми тепер зі
страхом згадуємо той час,
коли нинішній колектив
приступив до роботи. Тоді, у
2005, вся діяльність Будинку
культури зводилась до прове�
дення дискотек, які завер�
шувались п’янками і бійка�
ми”, — говорила директор.
Ірина Сєчкова детально
доповіла депутатському кор�
пусу про 9 навчальних
напрямків роботи з населен�
ням, 132 особи, які навча�
ються у БК, кадровий склад
працівників закладу, фінан�
сово�господарську діяльність
закладу (див. звіт).

Перед тим, як підтрима�
ти звіт, депутати ставили
запитання. Шкода, що вони
не стосувались творчості,
ідеології, турботи про підро�
стаюче покоління, а лише
фінансової сторони, на
кшталт: чому одним — релі�
гійним громадам — тарифи
за оренду встановлені у сумі
20 грн. за год., а політичним
партіям — 200. На що ди�
ректорка відповідала: “…та�
рифи встановлює виконком
і нам потрібно провести ка�
пітальний ремонт зали, сце�
ни, фойє, кімнати ВІА. Ок�
рім того, прибудову І повер�
ху доводити до придатного
для експлуатації стану”.

На сесії була 

Наталя Ключник

Боярська міська дитяча
Школа мистецтв є позаш�
кільним навчальним закла�
дом, заснованим Боярською
міською радою (рішення
№40/2215 від 29.09.2005
р. на II пленарному засідан�
ні позачергової ХЬ сесії IV
скликання) на комунальній
власності територіальної
громади м. Боярка, має ста�
тус комунального позаш�
кільного навчально�вихов�
ного закладу, працює за річ�
ним планом роботи і за
штатним розписом, погод�
женим Боярською міською
радою.

Школа мистецтв органі�
зовує роботу з дітьми, юнацт�
вом на принципі добровіль�
ності вибору творчої діяль�
ності, яка забезпечує розви�
ток здібностей учнів, не�
обхідні умови для змістовно�
го відпочинку та дозвілля
дітей, надає знання, фор�
муючи вміння та навички за
інтересами, забезпечує пот�
реби особистості у творчій
самореалізації та інтелекту�
альний, духовний і фізичний
розвиток, підготовку до
активної професійної та гро�
мадської діяльності, створює
умови для соціального за�
хисту та організації змістов�
ного дозвілля відповідно до
здібностей, обдарувань ви�
хованців, учнів, слухачів.

Головними завданнями
школи мистецтв є:
� сприяння в реалізації

державної політики у
галузі культури і спорту;

� формування у дітей,
юнацтва національної
свідомості, активної гро�
мадянської позиції;

� створення умов для твор�
чого, інтелектуального,
духовного і фізичного
розвитку учнів;

� формування в учнів здо�
рового способу життя,
свідомого й відповідаль�
ного ставлення до влас�

ного здоров’я та здоров’я
оточуючих, навичок без�
печної поведінки;

� задоволення потреб вихо�
ванців, учнів і слухачів у
професійному самовиз�
наченні і творчій саморе�
алізації;

� пропаганда різноманіт�
них видів мистецтв;

� організація, пошук нових
форм дозвілля учнів,
профілактика бездогляд�
ності, правопорушень;

� пошук, виявлення та під�
тримка здібних, обдаро�
ваних і талановитих дітей
та юнацтва, розвиток
їхніх здібностей в обрано�
му виді мистецтва з
метою досягнення висо�
ких результатів.
З моменту заснування

педагогічний та учнівський
колектив (ансамбль бально�
го танцю “Асгард”, керівник
Євлашевський К.М., ан�
самбль народного танцю
“Перлинка”, керівник Ав�
раменко Н.В.), приймають
активну участь у всіх місь�
ких культурно�масових за�
ходах, районних, обласних,
всеукраїнських, міжнарод�
них конкурсах та фести�
валях дитячої творчості.
Ансамбль бального танцю
“Асгард” — володар Гран�
прі Міжнародного фес�
тивалю “Морська мушля” 

(м. Созопол, Болгарія).
Наші діти приймали участь 
у Міжнародних змаган�
нях “ВЬАСКРООЬ БАКСЕ
РЕ8ТІУАЬ�20008” (м. Блек�
пул, Велика Британія).
Адміністрація польського
міста�побратима Пулави
запропонувала вихованцям
школи виступ на одній сцені
разом із відомим українсь�
ким вокальним гуртом “Пік�
кардійська терція”. Пере�
можцями обласних та всеук�
раїнських конкурсів, воло�
дарями золотих, срібних та
бронзових нагород за ре�

зультатами класифікацій�
них змагань та конкурсів
Спілки громадських органі�
зацій спортивного танцю
України є 48 вихованців
школи. 

Структура школи склада�
ється з хореографічного
(бальний, народний, суча�
сний танець) та вокального
відділень. За штатним роз�
писом працюють 9 осіб, з
них 6 — основних співробіт�
ників, 3 — сумісники. Кіль�
кість учнів змінюється про�
тягом навчального року від
75 до 100 осіб. Згідно дого�
вору про спільну діяльність
школа розташована в рекре�
ації 3�го поверху Києво�Свя�
тошинської районної кла�
сичної гімназії.

В зв’язку з відсутністю
бюджетного фінансування
БМД школи мистецтв та від�
повідно до Постанови Кабі�
нету Міністрів України від 25
березня 1997 року №260 та
рішення Боярської міської
ради №134/4 від 07.10.2009
року плата за навчання ста�
новить від 48 до 190 грн. на
місяць, в залежності від кіль�
кості відвідуваних занять
(8 год. — 32 год.).

На пільгових умовах нав�
чаються 11 учнів, з них 8
осіб з сімей, які відвідують
школу мистецтв по двоє
дітей з однієї сім’ї, 2 — з ба�
гатодітних сімей, 1 — напів�
сирота. Працює безкоштов�
на група бального танцю для
учнів старшого шкільного
віку.

Традицією стала підго�
товка та проведення праців�
никами школи Новорічних
вистав для дітей з малозабез�
печених сімей міста, учнів
загальноосвітніх шкіл та
вихованців дитячих садків.
Протягом навчального року
проводилась робота з вихо�
ванцями Києво�Святошин�
ського районного дитячого
будинку “Родина”.

Боярський будинок куль�
тури — заклад, діяльність
якого спрямована на ство�
рення, розповсюдження та
популяризацію культурних
надбань.

Курс на відродження
саме цих напрямків і взяв
колектив БК у 2005 році.
Чому відродження? Тому
що, як багатьом відомо, до
вересня 2005 року Боярсь�
кий будинок культури пере�
бував у режимі неефектив�
ної роботи: крім міської
дискотеки з негативними
наслідками (бійки, вживан�
ня алкоголю) та проведення
деяких святкових заходів на

теренах БК нічого не відбу�
валося. З вересня 2005 року
колективом БК зроблено
багато чого.

Наразі у Боярському
БК — 9 навчальних нап�
рямків роботи з населенням:

1. Літературно�худож�
ня студія “Слово” — робота
з дітьми та молоддю.

Напрямок — вивчен�
ня літературно�художньої
спадщини України, написан�
ня власних віршованих та
прозових творів, виступи у
концертних програмах. При
студії працює театр мініатюр,
робота якого спрямована на
здобуття студійцями навичок
театрального мистецтва.

2. Естрадно�фольклор�
на студія, в якій діти навча�
ються співу: естрадному,
народному з використанням
обрядових елементів. Разом
вищезазначені студії об’єд�
нані в дитячу філармонію
для більш ефективного по�
казу здобутків у концертних
програмах. Здебільшого ро�
бота проводиться на автор�
ському матеріалі керівників.

3. Студія ВІА. Налічує 4
ВІА, 3 — дитячо�юнацькі,
один з яких — дівчата. Вис�
тупи в концертно�розважаль�
них програмах. Також при
студії діє група барабанщиць.

4. Студія прикладного
мистецтва включає

З В І Т  Б О Я Р С Ь К О Ї  М І С Ь К О Ї  Д И Т Я Ч О Ї  Ш К О Л И  М И С Т Е Ц Т В  З А  2 0 0 9  Р .

ЗВІТ БОЯРСЬКОГО БУДИНКУ КУЛЬТУРИ ЗА 2009 РІК



На сьогоднішній день в м.
Боярка до кінця не впоряд�
ковані питання щодо розвит�
ку транспортної інфраструк�
тури, що є значною пробле�
мою життєдіяльності міста. 

У 2008 році, з метою
забезпечення ефективності
надання транспортних пос�
луг у м. Боярка на основі
збалансування інтересів гро�
мади, суб’єктів підприєм�
ницької діяльності та спожи�
вачів, та на виконання
рішення міськвиконкому від
18.11.2008 року за №158/8
“Про попереднє погодження
місць зупинок маршрутних
таксі, стоянок таксі та плат�
них автостоянок на території
міста” Боярським ГВУ ЖКГ
(директор М.І. Давиденко)
проведено інвентаризацію
транспортної мережі м.
Боярка, за результатами
якої було визначено наступ�
ну кількість об’єктів дорож�
ньої інфраструктури:

1) міські зупинки марш�
рутних таксі — 56 од.;

2) місця відстою
маршрутних таксі —
1 од.;

3) місця платних
автостоянок — 8 од.;

4) місця для стоя�
нок таксі — 14 од. 

5) місця для плат�
них паркувальних
майданчиків — 1 од.

У м. Боярка про�
тягом 2008�2009 ро�
ків перевезення паса�
жирів та їхнього бага�
жу здійснювало 4�ма
(№№1, 2, 3, 4) місь�
кими маршрутами та
7�ма (№№367, 368,

369, 720, 742, 796, 825)
маршрутами, що працюють
у звичайному режимі руху в
приміському та міжміському
внутрішньообласному сполу�
ченні у межах Київської
області. Відповідно до рі�
шення Боярської міської
ради від 23.04.2008 року за
№28/1248 “Про затвер�
дження Правил надання
послуг з перевезення пас�
ажирів та їхнього багажу
таксі в м. Боярка” та рішен�
ня виконкому від 17.02.
2009 року за №19/2 “Про
надання дозволу ТОВ “Місь�
ке транспортне підприємст�
во “Боярка” на надання
послуг з перевезення паса�
жирів та їхнього багажу в м.
Боярка” названому підпри�
ємству надано офіційний
дозвіл на перевезення паса�
жирів таксі, з правом вико�
ристання міських стоянок
таксі. Тобто, легітимно здійс�
нює перевезення пасажирів
таксі в м. Боярка лише одне
підприємство. Хоча на даний

час наданням даного виду
послуг в м. Боярка нелегаль�
но займається ще п’ять
суб’єктів господарювання,
що є прямим порушенням
діючого законодавства. 

За інформацією ВДАІ з
обслуговування Києво�Свя�
тошинського району при
УДАІ ГУ МВС України в
Київській області, на 2009
рік у м. Боярка нараховуєть�
ся 7 817 автомобілів різної
форми власності, з них (оди�
ниць): 

� автобусів — 304;
� вантажівок — 243; 
� легковиків — 6 271;
� інших — 999, що поси�

лює навантаження на транс�
портну мережу міста (відпо�
відно до чинного законодав�
ства власники цих транс�
портних засобів не вносять
плату за дорожній збір). 

З метою забезпечення
правових, економічних та
організаційних засад регу�
лювання діяльності суб’єктів
підприємницької діяльності
та міських комунальних під�
приємств у транспортній
сфері м. Боярка міською
радою 9 грудня 2008 року
прийнято рішення за
№36/1598 “Про утримання

доріг та об’єктів дорожньої
інфраструктури в м. Бояр�
ка”, відповідно до якого Бо�
ярському ГВУ ЖКГ (дирек�
тор М.І. Давиденко) надано
повноваження щодо утри�
мання та обслуговування
доріг та об’єктів дорожньої
інфраструктури. Цим рішен�
ням виконавчий комітет був
зобов’язаний підготувати
“Порядок використання
об’єктів дорожньої інфра�
структури в м. Боярка”.
Проект даного рішення роз�
роблено, проте сесія міської
ради його не підтримала. 

Працівниками ДАІ (лист
від 18.02.2009 року за вх.
№02�9/431 “Про недоліки в
експлуатаційному утриманні
вулично�шляхової мережі”)
та райСЕС (лист від 12.11.
2009 року за вх. №02�
9/2508 “Про роботу та розмі�
щення маршрутних таксі на
території м. Боярка” направ�
лялися приписи щодо упо�
рядкування транспортної
інфраструктури міста. Ре�
зультатом цих звернень стало
ініціювання виконавчим
комітетом перед суб’єктами
підприємницької діяльності
та міськими комунальними
підприємствами, що здійсню�
ють свою діяльність у транс�
портній сфері м. Боярка, роз�
роблення конкретних пропо�
зицій щодо впорядкування
піднятих питань. Проте, на
жаль, зрушення у цій галузі
відбуваються вкрай повільно. 

Отже, на часі постала
реальна потреба у впорядку�

ванні транспортної інфра�
структури міста. 

Що для цього треба зро�
бити терміново?

По�перше. Варто визна�
чити підприємство, установу
чи організацію комунальної
форми власності, що зможе
займатися належним чином
та відповідно до чинного
законодавства даною про�
блематикою. Таким підпри�
ємством може бути або КП
“БГ ВУ ЖКГ” в особі брига�
ди благоустрою, або КП
“Комунсервіс”. 

По�друге. Названому ко�
мунальному підприємству
необхідно делегувати повно�
важення на здійснення ді�
яльності у транспортній сфе�
рі міста та розробити правові
механізми його діяльності.

По�третє. Провести пов�
ну інвентаризацію об’єктів
дорожньої інфраструктури
та визначити основні пріори�
тети діяльності міста щодо
даної проблематики.

Щодо зупинок маршрут�
них таксі, то варто зауважи�
ти наступне. Дійсно, відпо�
відно до чинного законодав�
ства, кожен перевізник,
який здійснює перевезення
пасажирів та їхнього бага�
жу, повинен мати паспорт
маршруту, погоджений з
виконкомом, у частині про�
ходження даного маршруту
територією міста. Особливо
це стосується кінцевих
зупинок на території міста
та місць відстою транспорт�
них засобів.

БояркаБоярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм4

Транспортна комісія постановила: 
1.1. Доручити Боярському ГВУ ЖКГ (директор М.І. Давиденко) до 24.03.2010 року

розробити пропозиції щодо здійснення повноважень у транспортній сфері м. Боярки.
1.2. Доручити спеціалістам виконкому (архітектор — В.В. Мельничук та землев�

порядник — М.В. Сосонович) до 24.03.2010 року розробити пропозиції щодо порядку
та нормативів використання об’єктів дорожньої інфраструктури в м. Боярка.

1.3. Зобов’язати перевізників, які здійснюють перевезення пасажирів та багажу
автобусами, що працюють у звичайному режимі руху в приміському внутрішньо�
обласному сполученні у межах Київської області, на території Боярської міської ради
надати копії паспортів маршрутів та погодити місця кінцевих зупинок з виконавчим

комітетом до 01.05.2010 року.

ТТ РР АА НН СС ПП ОО РР ТТ НН АА   ІІ НН ФФ РР АА СС ТТ РР УУ КК ТТ УУ РР АА   ММ ІІ СС ТТ АА
16 березня 2010 р. відбулася розширена нарада транспортної комісії за участю

працівників виконкому та КП “Боярське головне управління житлово�комунального
господарства”. На порядку денному — питання “Про стан функціонування транс�
портної інфраструктури в м. Боярка за 2008 — 2009 роки та перспективи її розвит�

ку на 2010 рік”.З інформацією виступив заступник міського голови В.В. Шульга.

напрямки: вишивка
та м’яка іграшка. Студією
проводяться: пошукова робо�
та майстрів вишивки серед
населення та майстер�класи з
виготовлення сувенірів, ста�
ціонарні та виїзні виставки.

5. Студія Петриків�
ського розпису. Діти оволо�
дівають навичками Петри�
ківки, беруть участь у вис�
тавках, фестивалях, майс�
тер�класах, вивчають націо�
нальну спадщину.

6. Студія народних
промислів працює за багать�
ма напрямками: вироби з
соломки, шкіри, гіпсу, тіста,
глини, картини з паперових
кульок, витинанки, штучні
квіти, картини методом
затирання пластиліном на
склі. Студія бере участь у
виставках, проводить май�
стер�класи, виготовляє пода�
рункові варіації.

7. Любительське об’єд�
нання “Туристичними стеж�
ками”. Робота ведеться
двома напрямками: пропа�
гування здорового способу
життя шляхом походів
вихідного дня з навичками
спортивного туризму (з по�
переднім навчанням в класі)
та презентаціями туристич�
них походів стежками Укра�
їни та ближнього зарубіж�
жя. Також ведеться розроб�
ка туристичних маршрутів
рідного краю — як науково�
методична робота.

8. Камерний хоровий
колектив “Сузір’я” . Знаний
раніше за назвою “Співають
ветерани”. Концертна діяль�
ність, участь у фестивалях
різного рівня.

9. Народний аматорсь�
кий хор “Надія”. Концерти,
фестивалі — коло діяльності
колективу.

Колектив Боярського БК
налічує 18 співробітників.
Крім керівників вище зазна�
чених студій — директор
закладу, методист, завідувач
студією звукозапису, куль�
торганізатор, звукооператор,
робітник з благоустрою, тех�
нічний працівник та 4 охо�
ронці (2 денних та 2 нічних).

Серед співробітників БК
11 мають вищу освіту, 3 —
середню спеціальну освіту,
4 — середню освіту. Серед
них — Народний майстер
України — керівник студії
народних промислів, Заслу�
жений працівник культури
України — керівник хорово�
го колективу “Сузір’я”,
керівник хору зі званням
“Народний” (хор “Надія”).

Боярський Будинок куль�
тури працює за Планом
культурно�мистецьких та
організаційно�методичних

заходів. 2009 року БК провів
або брав участь у 138 куль�
турно�масових заходах (із
них — 87 дитячих заходів).

Це заходи міського, ра�
йонного, обласного, всеук�
раїнського, міжнародного
рівнів.

Міського: за планом на
теренах БК та участь у загаль�
номіських — Масляна,
“Шевченкіада”, мітинг на
могилі В.Самійленка, День
Перемоги, День Незалежно�
сті, День міста, Новорічно�
Різдвяні свята, Великдень.
Районного: участь у К�Свято�
шинському районному огляді�
конкурсі хорових колективів,
К�Святошинському районно�
му туристичному зльоті, фес�
тивалі митців К�Святошинсь�
кого району “Кленові жура�
влі” (с. Дмитрівка), К�Свято�
шинському районному кон�
курсі�огляді молодих виконав�

ців дитячої та юнацької пісні
“Стожари”, районному огляді
художнього читання “Живе
слово Кобзаря”.

Обласного: участь у
обласному фестивалі “Київ�
щина молода�2009. Нові
імена”

Всеукраїнського: участь
БК в зустрічі колективу
“Щедрик” (м.Стрій), пре�
зентування їм сувенірів, ви�
готовлених студійцями, Все�
українському святі “Весело�
го Миколая” в “Експоцен�
трі” (м.Київ), участь у май�
стер�класі на фестивалі
“Країна мрій”.

Міжнародного: участь
ансамблю барабанщиць
“Експресія” у Марші Миру,
Міжнародному фестивалі
“Чорнобильські мотиви” у
Дніпропетровську.

Наразі у колективах БК
навчається 132 особи.
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БІ тижня
Події

Й ПОЕЗІЇ ВОГОНЬ НЕЗГАСНИЙ В СЕРЦІ...

25 березня у приміщенні
Боярської міської бібліотеки
для дітей та дорослих, що на
Молодіжці, відбулася зуст�
річ з поетами Києво�Свято�
шинського краю, присвяче�
на Дню поезії.

На зустріч до юних бояр�
чан (вихованців школи “Ле�
ді”, учнів Боярської ЗОШ
№3 тощо) завітали Володи�
мир Бубир, Надія Кир’ян,
Тетяна Володай, Радислав
Кокодзей.

Ця зустріч перетворилася
на дружнє спілкування по�
етів�святошинців з юним
поколінням боярчан, яке,
виявляється, небайдуже до
поетичного слова, вміє ціну�
вати і дотепний гумор, і гли�
бинну філософію. 

Тон зустрічі задало пи�
тання, з якого почав свій
виступ Володимир Петро�
вич: “Хтось із вас пише
вірші?” А з Надією Володи�
мирівною діти здійснили
поетичну подорож в історію
нашого народу, встигли
“прогулятися” вулицями
рідного міста, “зібратися”
до школи і навіть “пригада�
ти” звички своїх домашніх
улюбленців. Цікаво, що,
незважаючи на різновікову
категорію присутніх, нуди�
тися не довелося ні наймен�

шим “першоклашкам”, ні
найстаршим — дев’ятиклас�
никам...

Тому й не дивно, що пред�
ставники учнівської молоді
дізналися багато цікавого не
лише про нові твори, які
поповнили творчу палітру
їхніх старших товаришів, а й
про працю поета взагалі. А
завдяки Тетяні Володай та
Радиславу Кокодзею (ви�
пускників Боярської ЗОШ
№3) зустріч мала ще й неве�
личке концертне продовжен�
ня. Адже ці наші земляки�
боярчани відомі не лише як
поети, а й як автори пісень.

Григорій Уважний

ПП РР ИИ ВВ ІІ ТТ АА НН НН ЯЯ   ЧЧ ЕЕ ММ ПП ІІ ОО НН КК ИИ
У місті Вишневе прожи�

ває знаменита чемпіонка
Параолімпійських зимових
ігор, Герой України Олена
Юрковська.. На олімпіаді в
канадському місті Ванкувер
вона завоювала першу золо�
ту медаль і на її честь про�
звучав гімн України, а на
флагштоці замайорів пра�
пор України.

Загалом, із 19 олімпійсь�
ких медалей, які завоювала
Україна, на рахунку Олени
Юрковської — 5 нагород:
одна золота, три срібні і одна
бронзова. В кінці березня

Вишнівський міський голова
Анатолій Гошко запросив
одну з кращих спортсменок
світу Олену Юрковську до
міської ради, де в присутнос�
ті працівників міськради,
преси та телебачення вручив
подяку, вагому грошову пре�
мію та розкішний букет
білих троянд. До привітань
приєднався знаменитий
спортсмен, учасник “Бога�
тирських ігор”, чемпіон
світу Кирило Чупрінін.

Євген Пікуль, 

фото автора

ÍÀÃÎÐÎÄÀ Â²Ä ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ Á²ËÎÐÓÑ²¯
Напередодні 65�річчя

великої Перемоги в офіс
Києво�Святошинської орга�
нізації ветеранів війни, пра�
ці та Збройних Сил України,
що розташований у Боярці
по вулиці Сєдова, 11, приї�
хав голова ветеранської
організації села Віта Пошто�
ва Анатолій Токар. Разом з
головою організації ветера�
нів приїхав ветеран праці,
інвалід І групи, 85�річний
Дмитро Митрофанович Ав�
раменко.

Адже саме йому, бувшо�
му фронтовику, Анатолій
Пастовенський — голова
районної організації ветера�
нів війни та праці, вручав
від імені Президента Білору�
сії Олександра Лукашенка
медаль “65�річчя визволен�
ня Білорусії”.

Довгий і тяжкий шлях
пройшов старшина Авра�
менко дорогами війни, виз�
воляючи рідну Батьківщину

від фашистських загарбни�
ків. Від Смоленська, де він
закінчив підготовку в інже�
нерно�саперних військах,
до Німеччини. Розміновував
мости, дороги, поля, будин�
ки, своїм вкладом набли�
жаючи таку бажану Пере�
могу. Пройшов фронтовими
дорогами Україну, Біло�
русію, Польщу і дійшов до
Німеччини, де перед самим
кінцем війни був тяжко
поранений. Потім — шпи�
таль в Прибалтиці і мобілі�
зація.

За героїчні подвиги в
роки Великої Вітчизняної
війни Дмитро Митрофано�
вич одержав медаль “За від�
вагу”, орден “Слави”, орден
“Великої Вітчизняної вій�
ни”, медаль “За перемогу
над Німеччиною” та інші
державні нагороди.

Євген Пікуль, 

фото автора

ППРРООФФЕЕССІІЙЙННЕЕ  ССВВЯЯТТОО
23 березня Україна від�

значала Всеукраїнський день
працівників культури і ама�
торів народного мистецтва.
З нагоди свого професійного
свята колектив Боярського
будинку культури влаштував
собі “вогник”, який тради�
ційно пройшов у теплій
сімейній атмосфері. Всі пра�
цівники закладу, незалежно
від фаху, багаті талантами,
тому, зібравшись разом,
ніколи не сумують, адже
кожен розважає присутніх
своїм талантом: піснями,
грою на музичних інструмен�
тах, гуморесками. От і цього
разу не обійшлося без душев�
них романсів, фортепіанних
творів, запальних пісень під
акомпанемент баяну та весе�
лих жартів. 

Вечір промайнув непо�
мітно за дружніми розмова�
ми та святковим частуван�

ням, і вже наступного дня на
зміну святковому прийшов
звичайний робочий день
БК — всюди метушилися
студійці: хтось співав, хтось
опановував музичні інстру�
менти, вишивав, писав
твори, ліпив з пластиліну,
вирізав витинанки, малю�
вав Петриківку, деякі тільки
прийшли записатись до
гуртка, а дехто готувався до
майбутніх конкурсів і виста�

вок. Робота кипіла в стінах
БК і це тішило співробітни�
ків, адже коли діти прихо�
дять до тебе за знаннями та
навичками, коли мешканці
міста залишають зал після
концерту задоволеними, оце
і є свято для працівників
культури і не лише раз на
рік, а щодня.

Методист Боярського БК

Дарія Сєчкова

Загублене посвідчення громадянки, яка постраждала
внаслідок Чорнобильської катастрофи, серії А № 064959,
видане 04.05.2000 р. Київською облдержадміністрацією
Гуменчук Людмилі Миколаївні, вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про реєстрацію Боярської міської
організації партії “Реформи і порядок” №337 від
22.12.2005 р. вважати недійсним.

Загублене посвідчення ветерана праці серії АВ
№995137, видане 10.08.1992 р. К�Святошинською
районною державною адміністрацією Балюку Володимиру
Архиповичу, вважати недійсним.

Виконавчий комітет Боярської міської ради запрошує
на постійну роботу водія легкового автомобіля. Довідки за
телефоном: 426246

БІ Оголошення
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БІ справи
Комунальні

І ЩО ДОРОГА ТА ДОРОЖНІ ЗНАКИ?

“І не тільки в цьому
проблема”, — коментує си�
туацію директор “Комунхо�
зу” Леонід Іванович Андрій�
ченко. “Кліматичні умови,
збільшення кількості машин
і практично відсутність фі�
нансування на ремонт до�
ріг — ось що, а не хто,
впливає на стан доріг. Бюд�
жет нашого міста, як і всієї
країни, не прийнятий. Від�
повідно нам доводиться при�
стосовуватись і перебудову�

вати свою роботу. Нікого не
здивую, якщо скажу, що для
виконання робіт з ремонту
доріг потрібна техніка. ЇЇ в
міському виробничому уп�
равлінні комунального гос�
подарства зроду не було, аж
до минулого року. Тепер
маємо 2 трактори, екскава�
тор, вишку. Цього надзви�
чайно мало. Для забезпе�
чення ремонту доріг тільки
на техніку необхідно витра�
тити близько 2 млн. грн.”.

Та де їх взяти, якщо 27
працівників комунального
господарства, серед яких
трактористи, водії автовиш�
ки, енергетики зовнішнього
освітлення та інші третій
місяць, терпеливо чекаючи,
працюють без заробітної
плати. Натомість весняні
роботи ніхто не відміняв.
Вивіз прибордюрної землі,
сміття, гілля, нанесення
розмітки шляхової мережі,
дорожні знаки, обрізка
дерев — неповний перелік
робіт, які негайно потребу�
ють виконання. Тому брига�
да “шляховиків” під керів�
ництвом Івана Олександро�
вича Загоруйка — майстра
шляховиків Боярського
ЖКГ, невтомно працює.
Того дня це була ІІ дільниця,
яка здійснювала ямковий
ремонт доріг під керівниц�
твом молодого, енергійного
керівника. Їхня бригада
пройшла “по ямам” вули�
цею Білогородською, Моло�
діжною, Шевченка і відріз�

ком дороги Білогородська�
Садова.

“Ми ці ями поступово
закриємо”, — обіцяє Іван
Олександрович. “Нині на
дільниці працює 2 трактори,
6 працівників. Шкода, що
тільки 5 тонн матеріалу нам
дали. На більше поки що не
вистачає коштів. Цим ре�
сурсом ми зможемо тільки
найбільші ями полатати.
Прикро, що ДАІ це ціка�
вить, що у країні проблеми і
немає бюджету. Якщо ма�
шина через яму потрапляє у
ДТП — з комунальних
служб вимагають штраф від
1000 грн. і більше. Замкну�
те коло, виявляється”, —
схвильовано пояснює моло�
дий майстер.

Дійсно замкну�
те. Через потік
машин і погодні
умови на дорогах
утворились великі
ями. Через них
нівечаться маши�
ни, потрапляючи
в ДТП. ДАІ нак�
ладає штрафи на
керівників кому�
нального госпо�

дарства, які відповідають за
ремонт доріг. А ті безсило
розводять руками, бо бюд�
жету немає, відповідно і
коштів для проведення ро�
біт, та й повноважень роз�
поряджатись бюджетними
коштами комунальники теж
не мають. Ось така шляхова
історія…

— Насамкінець хочу
звернутись до мешканців
Боярки, — завершує нашу
розмову Леонід Іванович
Андрійченко. Боярчани, у ці
непрості з економічної, по�
літичної сторони часи, зак�
ликаю вас зберегти надбане
комунальне майно. Воно
так важко нам діставалось.
Зверніть увагу на майданчи�
ки для сміття, контейнери.
На їх теперішній стан боля�
че дивитись, а минув лише
рік відтоді, як їх облаштува�
ли. А ті купи гілля, будівель�
них матеріалів, які вночі
тишком�нишком утворюють
звалища сміття? Самі вони
не з’являються. Для їх виве�
зення потрібні додаткові
ресурси. 

Слідкуйте за тим, чим
займаються ваші діти. Тіль�
ки за минулий рік із 120
дорожніх знаків 42 — зла�
мані, вкрадені або зігнуті.
Збитки господарства сяга�
ють близько 80 тис. грн. Це
ж наші з вами гроші. Тож
будьмо господарями у своє�
му домі!

Наталя Ключник

Як тільки зійшов
сніг — “вилізли” дорожні
ями. Їх кількість цього
року, мабуть, перевищи�
ла усі попередні. Не була
милостивою цьогорічна

зима…

11 квітня 2010 р. на
боярських міських кладови�
щах проходиме поминаль�
ний день.

Боярська міська ритуаль�
на служба підготувалась до
цього дня заздалегідь: приби�
ралася територія, здійснюва�
лась обрізка дерев, готуються
під’їзні шляхи — усе для того,
щоб боярчани змогли віддати
належну шану померлим. 

Зважаючи на те, що у
поминальний день поблизу
кладовища щороку акумулю�

ється велика кількість транс�
портних засобів, цьогоріч
працівниками “Боярської
варти” буде здійснюватись
регулювання їх паркування. 

В поминальний день на
вході до Нового кладовища
буде знаходитись машина з
технічною водою, яку змо�
жуть набирати усі бажаючі.

Окрім того, адміністрація
кладовищ просить відвідува�
чів організовано прибирати
за собою сміття в поліетиле�
нові пакети, які будуть вида�

ватись відвідувачам праців�
никами ритуальної служби
біля входів до кладовищ.
Пакети зі сміттям необхід6

но виносити за територію

кладовищ та залишати з

правого боку від входу до

кладовищ. За наявності
сміттєвозу — викидати у
сміттєвоз. Це допоможе
забезпечити швидке виве�
зення сміття. 

Боярська міська 

ритуальна служба

БОЯРСЬКА МІСЬКА РИТУАЛЬНА СЛУЖБА ПОВІДОМЛЯЄ

Про встановлення тарифів на проживання 

в гуртожитках КП “БГВУЖКГза адресою: 

вул. Молодіжна, 12/2, вул. Пастернака, 68

Розглянувши лист начальника КП “БГВУЖКГ” Давиденка М.І. про встановлення тари�
фів на проживання в гуртожитках підприємства від 29.03.2010 року № 211, керуючись п.п.
2 п. а) ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.п. 4 ст. 2, п.п. 4 ст.
5 та п.п. 2 ст. 7 Закону України “Про житлово�комунальні послуги” і, враховуючи збільшен�
ня цін на енергоносії, матеріали, підвищення мінімальної заробітної плати в Україні,�

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЄВО�СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 06 квітня 2010 року №42/5 м. Боярка

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Вважати таким, що
втратило чинність з
01.05.2010 року, рішення
виконавчого комітету Бояр�
ської міської ради від
07.11.2006 року №119/14
“Про встановлення вартості
на проживання у гуртожит�
ках Боярського МВУЖКГ” 

2. Встановити тариф на
проживання в гуртожитках
КП “Боярського ГВУЖКГ”,
з 01.05.2010 року:

� за 1 ліжко�місце за
один місяць в сумі 273,31
грн з ПДВ для громадян, які
постійно проживають;

� за 1 кімнату на 3

ліжко�місця за один місяць в
сумі 819,94 грн з ПДВ для
громадян, які постійно про�
живають;

� за 1 ліжко�місце за
один місяць в сумі 253,07
грн з ПДВ для працівників
комунальних підприємств
міста та місцевого самовря�
дування, які постійно про�
живають; 

� за 1 кімнату на 3
ліжко�місця за один місяць в
сумі 759,21 грн з ПДВ для
працівників комунальних
підприємств міста та місце�
вого самоврядування, які
постійно проживають;

� за 1 ліжко�місце за
добу в сумі 87,06 грн. з ПДВ
для громадян, які прожива�
ють тимчасово.

3. Зобов’язати началь�
ника КП “БГВУЖКГ”
Давиденка М.І. дотримува�
тись вимог Закону України
“Про житлово�комунальні
послуги”.

4. Контроль за вико�
нанням даного рішення
покласти на першого заступ�
ника міського голови Глад�
кого Р.В.

Секретар ради 

М.Г. Лєзнік

Станом на 01.04.2010
року мешканці міста забор�
гували КП “Боярка�Водо�
канал” за водовідведення та
водопостачання 784 тис.413
грн. Комунальне підприєм�
ство застосовує до злісних
неплатників всі методи
впливу. Це й роз’яснюваль�
на робота інспекторів
“Водоканалу” з врученням

попереджень боржникам,
звернення до суду з метою
примусового стягнення бор�
гів споживачів послуг, від�
ключення боржників від
водопостачання та водовід�
ведення системою “Спрут”.

КП “Боярка�Водоканал”
нагадує споживачам про
необхідність вчасної сплати
за послуги, що надає під�

приємство. Адже від цього
залежить якість надання
послуг мешканцям міста.
Несплата призводить до від�
ключення від енергопоста�
чання об’єктів водозабезпе�
чення міста.

Адміністрація 

КП “Боярка6

Водоканал”

Особливої гостроти про�
блема гарантування пожеж�
ної безпеки набуває у весня�
но�літній пожежонебезпеч�
ний період. За умов сухої
теплої погоди, перебуваючи
в лісових масивах, на приса�
дибних ділянках, в місцях
масового відпочинку люди
часто порушують елементар�
ні правила пожежної безпе�
ки, нехтують їх вимогами,
не замислюючись над
можливими наслідками

своєї недбалості. Необереж�
но кинутий недопалок, іскра
від туристичного вогнища чи
спалювання сміття на при�
садибних ділянках може
призвести до масштабної
пожежі. А невід’ємною
частиною будь�якої пожежі
є дим, що поширює в навко�
лишньому середовищі ток�
сини, згубні для здоров’я
громадян.

Вогонь — це не тільки
тепло, священий дар, але й

руйнування, загибель і зга�
рища. Бо полум’я чітко
знає: завжди можна завітати
туди, де господарює халат�
ність, безвідповідальність,
байдужість. Адже від таких
прописних істин залежить
ваше благополуччя і святко�
вий настрій! 

Києво6Святошинське

РУ ГУ МНС України 

в Київській області

ШАНОВНІ ДОБРОДІЇ!

ШШ АА НН ОО ВВ НН ІІ   ББ ОО ЯЯ РР ЧЧ АА НН ИИ !!
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БІ міста
Благоустрій

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЄВО�СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

БОЯРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30 березня 2010 року №43 м. Боярка

Про проведення загаль6

номіських суботників

На виконання розпоряд�
ження Києво�Святошинсь�
кої районної державної
адміністрації №1581 від 05
березня 2010 року “Про
проведення в Києво�Свято�
шинському районі весняно�
го двомісячника санітарної
очистки та благоустрою
населених пунктів” та згідно
рішення виконавчого комі�

тету Боярської міської ради
№27/1 від 02 березня 2010
року “Про проведення вес�
няного двомісячника сані�
тарної очистки та благоуст�
рою м. Боярка”:

1. З метою впорядкуван�
ня, поліпшення санітарного
стану територій промисло�
вих підприємств, установ,
організацій, вулиць, парків,
лісів, місць громадського
користування та відпочинку
провести 10, 17, 24 квітня

2010 року загальноміські
суботники.

2. Керівникам підпри�
ємств, установ, організацій
забезпечити очистку закріп�
лених прилеглих територій.

3. Контроль за виконан�
ням цього розпорядження
покласти на заступника місь�
кого голови Боярської місь�
кої ради А.К. Тахтарбаєва 

Секретар ради 

М.Г. Лєзнік

ВЕСНЯНИЙ ДВОМІСЯЧНИК
САНІТАРНОЇ ОЧИСТКИ МІСТА БОЯРКА ТРИВАЄ

Відповідно до рішення
виконкому Боярської місь�
кої ради №27\1 від 02.03.
2010 з 5 березня розпочато
весняний двомісячник сані�
тарної очистки та благо�
устрою м. Боярка. Тривати�
ме він до 30 квітня. 

Усі координаційні роботи
з проведення робіт здійснює
штаб у складі: голова шта�
бу — заступник міського го�
лови А.К.Тахтарбаєв, зас�
тупник голови штабу —
майстер з благоустрою КП
БГВУЖКГ — Н.В.Єлашев�
ська, секретар штабу —
майстер з благоустрою КП
БГВУЖКГ — К.Н.Томін.
Члени штабу: В.В.Білан —
зав. відділом РайСЕС,
І.І.Бриль — головний спе�
ціаліст з комунальних пи�
тань Боярської міської ради,
М.І.Давиденко — началь�
ник КП БГ ВУЖКГ,

В.А.Кухарець — заступник
начальника Києво�Свято�
шинського ВУЖКГ, В.О.
Мурдій — заступник на�
чальника КП БГ ВУЖКГ,
Г.А.Павліченко — директор
КП “Боярка�Водоканал”. 

Щоп’ятниці проводиться
засідання штабу, де розгля�
даються поточні питання
проведення робіт з санітар�
ної очистки міста. Усі ба�
жаючі можуть долучитись до
прибирання та благоустрою
територій. З питань органі�
зації робіт телефонуйте за
номером 42�246. За тим са�
мим телефоном можна за�
мовити адресну табличку
(див. зразок).

Нагадаємо, що відповід�
но до ст.152 (зі змінами,
внесеними згідно із законом
№55\97�ВР від 07.02.97, в
редакції Закону №1825�VI
(1825�17) від 21.01.2010
року порушення державних

стандартів, норм і правил у
сфері благоустрою населе�
них пунктів, правил благо�
устрою територій тягнуть за
собою накладення штрафу
на громадян від 80 неопо�
даткованих мінімумів дохо�
дів громадян і на посадових
осіб, громадян — суб’єктів
підприємницької діяльнос�
ті — від 50 до 100 НМДГ.

За знищення або пошкод�
ження зелених насаджень,
окремих дерев, чагарників,
газонів, квітників та інших
об’єктів озеленення в насе�
лених пунктах, невжиття за�
ходів для їх охорони, а також
самовільне перенесення в
інші місця під час забудови
окремих ділянок, зайнятих
об’єктами озеленення, тяг�
нуть за собою накладення
штрафу на громадян від 1 до
3 НМДГ і на посадових осіб
від 3 до 7 НМДГ (відповідно
до ст. 153 зі змінами, внесе�
ними згідно із Законами
№81\96�ВР від 06.03.96,
№ 55\97� ВР від 07.02.97).

Наталя Ключник

УУ  ССООССННААХХ  ККРРААЙЙ  ННЕЕББАА
ГГООЙЙДДААЄЄТТЬЬССЯЯ  ВВІІТТЕЕРР……

— Це диво — щоденна
кропітка праця цілої когор�
ти людей, починаючи від
директора підприємства —
Анатолія Івановича Карпу�
ка, і аж до майстрів лісу, —
відповідає мені Шевчук
Олександр Васильович —
перший заступник директо�
ра відокремленого підрозді�
лу Національного універси�
тету біоресурсів і природо�
користування України “Бо�
ярська лісова дослідна стан�
ція” поки йдемо територією
господарства. Це тільки на
перший погляд комусь зда�
ється — росте собі ліс, та й
росте. Насправді наше гос�
подарство розкинулось на
території 4�х адміністратив�
них районів: Києво�Свято�
шинського, Васильківсько�
го, Макарівського та Голосі�
ївського р�ну Києва і скла�
дає 17932 га. У складі маємо
Боярське, Дзінківське і
Плисецьке лісництва. Лісо�
вий фонд Боярської ЛДС
входить в зелену зону
Києва. 

— Скільки ж потрібно
працівників, щоб, принайм�
ні, тільки обійти цю терито�
рію? 

— Чимало. Але маємо
лише 40. Усі працюють не�
нормований робочий день,
охороняючи територію,
здійснюють догляд за лісом
(рубку, очистку і т.д.),
насаджують молодий ліс,
займаються профілактикою
пожеж, їх гасіння тощо. Бо
цього в першу чергу вимагає
ліс! Як кажуть у народі:
“лісник — це не профе�
сія, — це діагноз”, — щиро
усміхаючись, додає Олек�
сандр Васильович і продов�
жує розповідати. — Науко�
во�дослідне підприємство
ВП НУБіПУ “Боярська лі�
сова дослідна станція” під�
порядковане безпосередньо
Національному університе�
ту біоресурсів України і при�
родокористування України.

Вся господарська діяльність
ведеться за останнім словом
науки. У тісній співпраці з
науковими кафедрами На�
ціонального університету
біоресурсів і природокори�
стування на чолі із ректором
Мельничуком Д.О. Вдоско�
налюються технології виро�
щування посадкового мате�
ріалу, на практиці почина�
ють використовувати новіт�
ні технології рубок. Підпри�
ємство є учбовою базою
практик та навчання сту�
дентів інститутів лісового та
садово�паркового господар�
ства, землеустрою.

Виявляється ліс, як яблу�
ко, повинен достигнути. Над
визначенням віку стиглості
кожної породи працював не
один інститут, не одна нау�
кова кафедра. Наприклад,
вік стиглості сосни�королеви
боярських лісів сягає 101 р. і
більше. Пізніше деревина
втрачає якість, стає схиль�
ною до ураження шкідника�
ми. Хворі, старі дерева пе�
ретворюються у джерело
поширення хвороб лісу.
Значить їх необхідно вчасно
вирубати, а на їх місце виса�
дити молоді деревця.

Не секрет, що лісове гос�
подарство в умовах сього�
дення виживає за рахунок
заготівлі деревини. Але прос�
то так не можна зрубати
жодного деревця! Усі запла�
новані рубки погоджуються
із екологічною інспекцією,
обов’язково погоджені з
Міністерством природного
навколишнього середови�
ща, із обласним управлін�
ням лісового господарства
та іншими службами. Лісо�
сіка розраховується на 10
років, — продовжує Шев�
чук. — Розрахунку передує
аналіз усіх ділянок на пред�
мет призначення їх в рубку,
визначається вік стиглості. 

Задовго перед початком
рубки розробляється проект
відродження лісу — проект

І це є справжнє диво, яким славиться наша боярсь�
ка земля. Тут, у самому серці України, за кілька десят�
ків кілометрів від столиці, на повні груди дихає боярсь�
кий ліс, огортаючи оксамитовою ковдрою висотні,
сучасні споруди з бетону і скла, ховаючи у високих

скронях шум великого міста. Хіба не диво?
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лісових культур, де зазнача�
ється необхідна кількість
сіянців, розробляється схе�
ма насадження, прорахову�
ється, скільки може бути
самосіву. Тобто, одразу чітко
планується — скільки пот�
рібно виростити посадкового
матеріалу, якої породи, щоб
на очищеній ділянці відроди�
ти новий ліс. Наприклад,
якщо у 2009 році здійснена
вирубка, то у 2010 це місце
буде обов’язково заліснене.

Велика увага приділяєть�
ся зміні порід. Якщо науко�
во доведено і визначено, що
найкраще, найпродуктивні�
ше насадження у конкрет�
ному місці дає сосна, то там
висаджується виключно ця
порода, а не дуб, граб чи
інше. Посадковий матеріал
вирощується силами підпри�
ємства.. Це трудомістка й
найбільш затратна робота,
хоч питома вага лісокуль�
турних робіт у загальному
обсязі сягає лише 8%. Щоб
виростити нове деревце,
треба спочатку зібрати на�
сіння із генетично найкра�
щих найпродуктивніших
(плюсових) дерев. Потім
провести сертифікацію та
збереження цього насіння,
підготовити до висіву в лісо�
розсадниках. А в господар�
стві вирощується понад 30
видів деревно�чагарникових
порід. В минулому році в
лісорозсадниках підприєм�
ства вирощено 2604,7 тис.
шт. посадкового матеріалу.

Отож, найкращі, най�
сильніші сіянці навесні
висаджуються у грунт там,
де у минулому році зрубали
“дозрілий” або хворий ліс. 

— У цей період працює�
мо усім миром: залучаються
усі працівники господар�
ства, фонду зайнятості.
Вагому допомогу надають
студенти Національного уні�
верситету біоресурсів і при�
родокористування, Інститу�
ту лісового та садово�парко�
вого господарства, частково
Боярського коледжу приро�
докористування. 

Лісокультурний фонд ВП
НУБіП України “Боярська
ЛДС” 2009 року становив
95, 7 га, висаджено 698, 6
тис. сіянців сосни звичай�
ної, дубу звичайного та ін�
ших супутніх порід. Прове�
дено доповнення лісових
культур на площі 96,5 га.
Об’єм лісокультурних робіт
виконаний на суму 448,649

тис. грн. Догляд за лісовими
культурами зроблений на
площі 789 га на суму
87695,21 грн. В цьому році
планується створити лісових
культур на площі 90,5 га,
при цьому використати по�
садкового матеріалу в об’ємі
687,8 тис. саджанців. На
сьогодні маємо достатньо
посадкового матеріалу для
озеленення міст і сіл району.

Уся ця робота і любов, з
якою працівники ВП
НУБіП України “Боярська
лісова дослідна станція”, не
шкодуючи свого власного
часу відроджують “зелені
легені планети”, може бути
знищена в одну мить. Дос�
татньо тільки після трудово�
го дня, виїжджаючи на від�
починок, не загасити вогонь
або кинути в спекотний день
недопалок у густу траву. І
все…лісу як не було. Ліси
Боярської ЛДС відносяться
до високого ІІ класу пожеж�
ної безпеки, бо мають вели�
ку площу шпилькових мо�
лодняків і через ці масиви
проходить велика кількість
доріг. Тільки у 2008 р. своє�
часно виявлено і загашено
38 спалахів лісових пожеж,
а в 2009 — своєчасно лікві�
довано 176 випадків лісових
пожеж на загальній площі
69,4 га. Боярською ЛДС
витрачено на ліквідацію ви�
щезгаданих пожеж 25 тис.
грн. В 2009 році проведено
догляд за мініреалізованими
смугами та протипожежни�
ми розривами в об’ємі 1120
км., перекрито позаплано�
вих доріг 60 шт., встановле�
но 30 плакатів наглядної
агітації.

— Шкода, що свідомість
громадян все ще залишаєть�
ся на вкрай низькому рів�
ні, — продовжує Олександр
Васильович. — Це серйозна
проблема для нас, бо фізич�
но відслідкувати на такій
території хто й де “призем�
литься” — важко. Необхід�
но вживати більш радикаль�
них заходів до порушників.
Я б запропонував такий
метод: не виписувати смішні
адміністративні штрафи
порушникам, а примусити
відпрацювати — прибрати 1
га лісу від такого засмічен�
ня, який учинив сам. Але
ще гірше, коли сміття спа�
люють. Найстрашніше для
лісу — вогонь:  він знищує
не просто ліс…

А ми далі у свій вихідний
день шукаємо найчистішу,
найзеленішу галявину, щоб
квіти були і трави… На жаль,
коли покидаємо цю галяви�
ну — вона має інший вигляд.
Сміття, пляшки і велика
неповага до лісу — ось що
залишаємо по собі у боярсь�
кому лісі і в серцях тих, хто
плекає його, як своє дитя.

Наталя Ключник

БІ повідомлання
Інформаційні

ВЧАСНА СПЛАТА ВНЕСКІВ —

ГАРАНТІЯ ОТРИМАННЯ ПЕНСІЇ
Незважаючи на змен�

шення фонду оплати праці
значної частини платників
страхових внесків, всі пен�
сіонери району вчасно отри�
мали пенсію.

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

ВРТП “Укргазенергосер�
віс, Ф�я” Укргазтехзв”я�
зок”, Боярське лінійне упра�
вління магістральних газо�
проводів, Центральна ра�
йонна лікарня, Київська
обласна дитяча лікарня, ВП
НАУ “Боярська лісодослідна
станція,,ВАТ “Київоблгаз”
та ін. На жаль, є такі органі�
зації та підприємства, які, в
силу різних причин, наро�

щують борги до ПФУ, хоча
пенсії всі хочуть отримувати
вчасно. Найбільше зростан�
ня боргу протягом кварталу
допустили платники, зареєс�
тровані у м.Боярка:

КП “Облсвітло” (керів�
ник — Мазуркевич І.В).,
ПП “Коралл Буд” (керівник
Мартиненко В.В.), МП ВБО
“Оріон” (керівник Якимен�
ко В.І.), ДП “Дослідно�екс�
периментальний завод зва�
рювальної техніки” (керів�
ник Глущенко О.В), ТОВ
“Інтербізнес — груп” (керів�
ник Мар”їн О.Ю) та ін.

Список підприємств�бор�
жників переданий до право�
охоронних органів, борги —
до Київського окружного
адміністративного суду та

Державної виконавчої
служби Києво�Святошинсь�
кого району для подальшого
примусового стягнення.

Нагадуємо про можли6

вість добровільної сплати

страхових внесків для сту6

дентів, осіб, які працюють

закордоном та без офор6

млення трудової книжки.

Ви можете укласти договір

добровільного страхуван6

ня, сплачувати внески

самостійно та бути впевне6

ними і соціально захище6

ними.

Заступник начальника

управління6начальник

відділу обліку надходжен6

ня платежів

С.І.Вітер.

ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ, 
КЕРІВНИКИ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА 

ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА — КОРИСТУВАЧІ ІНТЕРНЕТ!
Боярським головним ви�

робничим управлінням жит�
лово�комунального госпо�
дарства на виконання рі�
шення виконавчого комітету
Боярської міської ради за
№27/1 від 02.03.2010 року
“Про проведення весняного
двомісячника санітарної
очистки та благоустрою м.
Боярка” та відповідно до
рішення Боярської міської
ради від 14 травня 2009
року за № 40/1831 “Про
затвердження Положення
про порядок передачі в орен�
ду майна територіальної гро�
мади м. Боярка для розмі�
щення кабельної мережі

Інтернет�провайдерами та
мереж кабельного телеба�
чення” з 7 квітня 2010 року
розпочато роботу з упоряд�
кування в місті кабельних
мереж Інтернет�провайдерів
та мереж кабельного телеба�
чення.

З метою виконання заз�
начених рішень, запланова�
но відключення тих суб’єк�
тів підприємницької діяль�
ності, які надають Інтернет�
послуги у м. Боярка, маючи
неналежно оформлену доку�
ментацію, та тих, хто не
отримав дозволу щодо
надання відповідних послуг
у м. Боярка. Проте, відклю�

чення від мережі Інтернет в
м. Боярка будуть стосувати�
ся лише тих користувачів,
провайдери яких працюють
незаконно.

У зв’язку з вищевикладе�
ним, приносимо вибачення
за можливі незручності та
ймовірні перебої у роботі
Інтернет�мереж міста. 

Для уникнення можли�
вих перебоїв у роботі Інтер�
нет усім боярчанам — кори�
стувачам Інтернет, рекомен�
дуємо перейти до легально
працюючих Інтернет�про�
вайдерів або операторів. 

Тел. для довідок: 40 357

ПОВЕРНІТЬ ТЕ, ЩО НАЛЕЖАЛО НАМ!
БІ пишуть

Нам

Впродовж 25�ти років ми, група пенсіо�
нерів, за свої власні кошти утримували
невеличкий притулок для бездомних собак.
Знаходився він в Боярці, одразу за стадіо�
ном “Зеніт”, впритул до очисних споруд.
Вольєр ми робили з металевих зварюваль�
них конструкцій, він замикався.

І ось 20.10.2009 року все це без нашого
відома і без попередження було зруйновано
й вивезено. Ми й зараз опікуємось долею
бездомних собак. Вони також знаходяться в
імпровізованому вольєрі, оскільки сьогод�
нішній вольєр не має даху. Ми за власні
кошти купуємо їм їжу.

Виникає запитання: навіщо комусь було
руйнувати те, що зробили інші люди? Якщо
комусь потрібен на цьому місці приватний
гараж, то ця земля не належить гаражному
кооперативу. Крім металевих конструкцій,
з яких був зроблений вольєр, було вивезено
й різне приладдя та реманент (відра, миски,

лопати, граблі, металевий лом та багато
іншого).

Ми повсякчас чуємо про те, що немає
коштів у держави на створення притулків
для бездомних тварин, а робити з ними,
мовляв, щось потрібно, бо кількість їхня
вже є загрозливою. Ось ми й зробили, і не
чекали ні від кого допомоги — самі піклу�
валися і самі доглядали тварин. А відтак,
ми просимо повернути те, що належало
нам.

Підписи:

Ю.П. Жулай,

вул. Молодіжна, 186а, кв.10;

Г.Г. Гребеннікова, 

вул. Молодіжна,16, кв.8;

В.А. Білюк, 

вул. Жуковського, 1, кв.44;

В.Д, Данілов, 

вул. Іркутська,20
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БІ життя
Культурне

ВЕЛИКОДНІ ДЗВОНИ

З початком Страсного
тижня всі колективи Бояр�
ського будинку культури
почали готувати Великодні
подарунки. Студійці студії
народних промислів “Весел�
ка” разом з керівником Зно�
вою Ніною Михайлівною
презентували святкову вис�
тавку своїх робіт в ЗОШ
№1. З 29 березня по 2 квіт�
ня школярі, їхні батьки та
всі охочі могли помилувати�
ся чудовими роботами укра�
їнської народної та Вели�
кодньої тематики: апліка�
ціями зі шкіри та соломки,
витинанками, об’ємним ліп�
ленням з пластиліну і тіста. 

А 3 квітня вже другий рік
поспіль в БК відбувся май�
стер�клас з писанкарства від
керівника студії прикладно�
го мистецтва Сухорукової
Людмили Дмитрівни. Не�

байдужі до зроблених влас�
норуч сувенірів могли заві�
тати на заняття зі звичай�
ним курячим яйцем, а додо�
му повернутися з малень�
ким шедевром. Також сту�
дійці цієї студії презентува�
ли колективну роботу —
Великодню композицію з
писанок та вишивок.

4 квітня в день Світлого
Воскресіння Христового в
залі БК відбувся концерт
християнської пісні за учас�
тю молоді ХЦ “Світло жит�
тя”, літературно�художньої
та естрадно�фольклорної
студій БК. Зі сцени звучали
пісні, в яких відбивалася
радість Великодня та звели�
чення Ісуса Христа, а в залі
лунали привітання “Христос
Воскрес!Воістину Воскрес!”

А вже за кілька годин сту�
дійці ЛХС “Слово” та ест�
радно�фольклорної студії БК
вирушили на міні�гастролі до
села Бобриця на запрошення
директора місцевого будинку
культури Диркача Василя
Микитовича та голови сіль�
ради Данченка Владислава
Олександровича, який осо�
бисто заїхав за артистами та
відвіз їх до Бобриці, де діти
разом з керівниками студій
привітали місцевих жителів
Великоднім концертом під
гаслом “Українці, єднаймося
в любові!”. 

Протягом години юні
артисти Андрейченко Іван,
Байраченко Катерина, Гоц
Валерія, Дучко Софія, Ред�
кіна Валентина дарували
слухачам авторські роботи
керівників студій, створюю�
чи атмосферу добра, любо�
ві, патріотизму, радості.
Стала несподіванкою та
викликала хвилю позитив�
них емоцій пісня “Чорно�
бривці” (музика Василя
Диркача на слова покійного
поета�земляка бобричан
Петра Короля) у виконанні
Івана Андрейченка. Для жи�
телів Бобриці пісня зазвуча�
ла по новому завдяки новій
музичній інтерпретації —
інструментальне аранжу�
вання В.М. Медведченка,
бо раніше вона виконувала�

ся хором села в супроводі
баяна. Загалом концертна
програма викликала у гля�
дачів схвальні позитивні
емоції, а юні артисти отри�
мали задоволення від тепло�
го прийому, який завершив�
ся врученням Великоднього
гостинця від голови сільради
Данченка Владислава Олек�
сандровича. Між глядачами
та студійцями виникла вза�
ємна симпатія, і тому жите�
лі Бобриці радо чекатимуть
на нові зустрічі з творчими
колективами Боярського
БК, які, в свою чергу, з за�
доволенням ще не раз відві�
дають це гостинне мальов�
ниче село.

Методист Боярського БК

Дарія Сєчкова

ПАСХАЛЬНІ  ЗУСТРІЧІ  — ТВОРЧІ !

Отже, зранку, 5 квітня
тут, також звучали слова
Святої Молитви, по закін�
ченні якої — хресний хід
навколо храму... Після яко�
го люди не поспішають роз�
ходитися по домівках, а нап�
равляються до актової зали
Центру підготовки та підви�
щення кваліфікації кадрів
лісового господарства “Укр�
центркадриліс”. Тому що
тут на них вже чекають го�
това до спектаклів сцена та
юні актори, які тихенько
хвилюються десь там, за
кулісами...

Отець Андрій, немов
даючи юним акторам
можливість опанувати оте
своє хвилювання, вже зі
сцени звертається до своєї
пастви:

— Пасха — це дійсно
свято свят. В ці пасхальні
дні церква нас повчає, щоб
ми робили якомога більше
добрих справ. Щоб ми
посіяли їх і своїми думками,
і своїми ділами, і своїм жит�
тям. Щоб ми змінилися не
лише для того, щоб жити
прекрасно, а щоб ми жили в
радості Господній. Тому
Пасха Господня просвіщає
наш духовний стан. Будемо
ж до цього прагнути, і Гос�
подь просвітить нас. Хрис�
тос воскрес!

А, перечекавши дружню
відповідь, додає по хвилі:

— Зараз наші юні прихо�
жани порадують нас Пас�
хальною виставою, яка
складатиметься з декількох
повчальних сцен. Адже свя�
то Пасхи — це період, коли
потрібно робити добрі спра�
ви. І тому саме діти розка�
жуть нам сьогодні, як можна
робити добрі справи. Сьогод�
ні вони нам покажуть сцен�
ки, які повчають, як потріб�
но діяти в тій чи іншій ситуа�
ції нашого життя.

Повірте: з дитячих вуст
якось зовсім по�іншому
сприймалася й коротка істо�
рія головного християнсько�
го свята — Великодня, уста�

новленого на згадку про вос�
кресіння Ісуса Христа, яке
відбулося на третій день
після його смерті і в перший
день по єврейській Пасхаль�
ній суботі. Й історія Марії
Магдалини, яка принесла
римському кесарю Тиберію
незвичайний подарунок —
біле яйце, яке й подала зі
словами “Христос Воск�
рес!”, і одне з чудес Бо�
жих — зміна кольору яйця з
білого на червоний, і народ�
ні традиції, пов’язані з цим
святом — ставало напрочуд
реальним і близьким. 

І “Великодній кошик” і
“Розумного верблюда”, а на
додачу ще й унікальну
можливість послухати таєм�
ну розмову Гріха, Зла,
Страху, Ненависті та Ліні —
багато чого цікавого й пов�
чального було подаровано
того дня дітьми з тієї гостин�
ної сцени їхнім батькам та
вдячним глядачам. І такою
радістю світилися очі юних
акторів, так майстерно вони
вживалися в обрані ролі, що
мимоволі не втримався я від
запитання: 

— Мабуть, отче Андрію,
можна вважати, що в Бояр�
ці з’явився перший право�
славний дитячий театр?

Отець Андрій задоволено
всміхається, але відповідає
цілком серйозно:

— Ну що Ви, про театр
говорити поки що рано. Так,
з року в рік наш Великодній
сценарій стає все більшим,
поповнюючись новими сцен�
ками. Та й дітей, бажаючих
грати в нашому спектаклі,
теж трохи побільшало. Але
доцільніше, мабуть, говори�
ти не про акторську гру, а
про можливість глибше зро�
зуміти й повніше осягнути
Біблійні істини. І сцена на�
шої недільної школи — лише
один із засобів досягнення
цієї мети.

— Звісно, діти — молодці!
Та, мабуть, є й інші — люди
дорослі — кому варто подяку�
вати за це театральне свято?

— Так, безумовно. В
першу чергу хочеться подя�
кувати Сергію Петровичу
Ірклієнку — директорові
“лісового” інституту, який
завжди допомагає нашій
церковній громаді, а сьогодні
люб’язно надав нам це при�
міщення для проведення
нашого заходу. А ще — лю�
дям, які безпосередньо пра�
цювали з дітьми й проводили
репетицію. Це — регент
нашого приходу Олена Ман�
желій та Світлана Березіна.

Не знаю як кому, а особи�
сто мені з того спектаклю
найбільше запам’ятався мо�
нолог... солі! Звісно, сіль має
дві важливі функції: вона
надає їжі смак і не дає їй псу�
ватися. Але вслухайтесь у
слова, які лунають зі сцени з
вуст цього “продукту”:

— Так і ми, християни,
своїм життям повинні при�
крашати цей світ, охороняти
його від порчі гріхом. З ві�
рою та Божим словом в сер�
ці ми перемагаємо гріх, наші
душі очищуються, оздоров�
люються. Це і є воскресіння
душі. Тож якщо хто хоче
наслідувати Спасителя, має
так як і Він воскреснути ду�
ховно, очиститися від гріха.
І я нагадую своєю білизною
про ту духовну чистоту.

То що ж краще, щоб піз�
нати ближнього свого, а
зрештою — і себе самого:
“пуд солі з’їсти”, а чи на ре�
лігійну виставу до дитячого
православного театру сходи�
ти? Мабуть, це питання —
із розряду риторичних...

По закінченні вистави —
подарунки. Спочатку —
юним акторам, потім — всім
дітям, присутнім в залі!.. І,
немов найбільше одкровен�
ня, відкрилася раптом прос�
та істина: допоки радісно
плескатимуть в долоні діти:
“Великдень, Великдень
іде!”, допоки дзвонитимуть
дзвони Великодні, допоки
пануватимуть всюди цього
дня втіха, гомін й радісні
пісні, допоки розквітати�
муть радістю вуста назустріч
троєкратному “Воістину
Воскрес!” — до того часу
стоятиме наша Україна на
Богом даній їй землі і слави�
тиметься ім’я її в усіх усю�
дах і серцях наших... 

Радислав Кокодзей

Вже доброю традицією у прихожан Храму Вине�
сення Чесних Древ Хреста Господнього (настоятель —
ієрей Андрій Бондарук) стало влаштовувати на другий
день Великодніх свят Пасху “дитячу”. Особливістю
якої є те, що в цей день саме діти влаштовують свято

для дорослих, радуючи їх своїх талантом.
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27 березня увесь світ
святкував Міжнародний
День театру — свято не лише
майстрів сцени, а й всіх
шанувальників захоплюючо�
го умовного дійства. Не оми�
нуло це свято і наше місто.
Цього дня в Києво�Свято�
шинському районному цен�
трі творчості молоді “Обе�
ріг” пройшов районний
фестиваль театральних
колективів, в якому взяли
участь учні з шістнадцяти
навчальних закладів району,
було показано 23 вистави,
задіяно понад двісті дітей.
Для оцінювання учасників
були запрошені: Федоров
Володимир Іванович — заві�
дуючий сектором театраль�
ного жанру Центру Народної
творчості Головного управ�
ління культури, доцент
кафедри режесури Київсько�
го Національного Універси�
тету театру, кіно і телебачен�
ня ім. Івана Карпенка�Каро�
го; Сергій Винниченко —
один з організаторів Міжна�
родного фестивалю вокаль�
ного та театрального мис�
тецтва “Співограй”; Алла
Махмудівна Бінеєва — акт�
риса Київського муніципаль�
ного театру, викладач сце�
нічної мови Київського На�
ціонального Університету
театру, кіно і телебачення ім.
Івана Карпенка�Карого. 

В зв’язку з великою кіль�
кістю учасників, конкурсна
програма складалася з двох
відділень. В першому відді�
ленні свої вистави показали
діти молодшої вікової кате�
горії — до 12 років, а в дру�
гому — старші діти, до 18
років. Члени журі поділили
юних акторів на три вікові
категорії та визначили пере�
можців. Серед наймолодших
учасників (6�10 років)
місця розділилися таким
чином: перше місце — зраз�
кова театр�студія “Світла
хвиля” (ЦТМ “Оберіг”),
керівник Іващенко Тетяна
Володимирівна; ІІ місце —
драматичний гурток “Каз�
ка” (ЦТМ “Оберіг” на базі
Дмитрівської ЗОШ), керів�
ник Цісельська Тетяна Во�
лодимирівна; ІІІ місце —
літературно�драматичний
гурток “Веселка” (Гат�
нянська ЗОШ), керівник
Марченко Галина Петрівна. 

Серед учасників серед�
ньої вікової категорії (10�14
років) перше місце здобули
учні театральної студії Бо�
ярської ЗОШ № 3, керівни�
ки Кучеренко Вікторія Віта�
ліївна, Богатиренко Віолета
Володимирівна, друге — те�
атр�студія “Класік” (ЦТМ
“Оберіг”), керівник Мель�
ник Тетяна Олексіївна;
третє місце дісталося вихо�
ванцям театру мініатюр
“Дзвіночок” (ВЦТДЮ на
базі Вишнівської ЗОШ
№4), керівник Бухтіярова
Людмила Олександрівна. 

В старшій віковій катего�
рії (14�18 років) перемож�
цями стали: гран�прі —
театральна студія Боярської
ЗОШ №3, керівники Куче�
ренко Вікторія Віталіївна,
Богатиренко Віолета Воло�
димирівна ; І місце — театр�
студія “Пігмаліон”, Виш�
нівська ЗОШ №2, керівник
Матійчук Ірина Володими�
рівна, ІІ місце — театр�сту�
дія “Карамель” (КСР кла�
сична гімназія), керівник
Іващенко Тетяна Володими�
рівна та драматичний гур�
ток Лісниківської ЗОШ,
керівник Осадча Катерина
Олексіївна; ІІІ місце —
театр�студія “Класік”
(ЦТМ “Оберіг”), керівник
Мельник Тетяна Олексіївна
та театрально�читецький
гурток (ВЦТДЮ на базі
Софіївсько�Борщагівської
ЗОШ І�ІІІ), керівник
Шупик Тетяна Олексіївна.
За високу акторську май�
стерність було відзначено
тридцять дітей з різних нав�
чальних закладів. 

Перегляд вистав закін�
чився після 18�ої години.
Члени журі, втомлені, але
задоволені, останніми зали�
шили актову залу “Обере�
гу”. Серед багаточислених
побажань — проводити
подібні фестивалі в два дні,
зважаючи на велику кіль�
кість учасників, порада —
влаштовувати покази спек�
таклів�переможців в більш
просторій залі для широкого
кола глядачів та низький
уклін керівникам�постанов�
никам, які в якості матеріа�
лу обрали невмирущу класи�
ку української літератури. 

Тетяна Скочко

У Міжнародний день теа�
тру, 27 березня, Боярський
будинок культури підготував
боярчанам кілька сюрпризів. 

Студійці літературно�
художньої студії “Слово”
представили глядачам пре�
м’єру “Не вихваляйся!”. У
сценічній мініатюрі, написа�
ній керівником студії Сєчко�
вою Іриною Анатоліївною, у
жартівливій, але повчальній
формі розповідається істо�
рію пихатої тітоньки Капус�
ти, яка вважала себе кра�
щою і вищою за інших ово�
чів, але вона врешті�решт
гірко поплатилася за свою
зверхність — під час нападу
на неї городніх шкідників
вона позбулася свого роз�
кішного вбрання і ніхто не
прийшов їй на допомогу. Ця
п’єса вчить дітей не вихва�
лятися і не думати, що вони
кращі за інших, а жити
дружньо. Юні актори чудово
зіграли свої ролі, а придума�
ні, підібрані та пошиті влас�
норуч костюми зробили ви�
довище колоритним та ціка�
вим. Глядачі з захопленням
переглянули мініатюру та

довго аплодували юним
акторам.

Але це був ще не кінець, а
лише антракт, під час якого
всі присутні у залі змогли
відвідати виставки робіт сту�
дійців студій прикладного
мистецтва (керівник —
Сухорукова Л.Д.), народних
промислів “Веселка”(керів�
ник — Знова Н.М.) та
Петриківського розпису
“Калина” (керівник —
Лисенко Т.К.), після чого
свято продовжилося.

На сцені БК з’явилися
студійці ЛХС “Слово” та
естрадно�фольклорної студії

(керівник — Медведченко
Віталій Михайлович) з
театралізованою шоу�про�
грамою. Виконання пісень
діти доповнили сценками,
підтанцьовкою, тематичним
вбранням. Публіка весели�
лась від душі і була у захваті
від акторських здібностей
артистів, які легко “завели”
зал. 

І керівники і студійці
мають ще багато творчих
задумів, тому чекайте на
нові прем’єри та видовища!

Методист Боярського БК

Дарія Сєчкова

СВЯТО ТЕАТРУ В БОЯРЦІ СПІВАЄ ТА ПОКАЗУЄ БК

БІ подяки
Слова

Минуло свято Велико�
дня, найсвятіший день для
всіх віруючих. По різному
зустрічають це свято вірую�
чі в силу своїх фізичних
можливостей та матеріаль�
ного стану.

А спонукало мене взяти�
ся за перо те, що, вия�
вляється, незважаючи на
кризу і дорожнечу, не пере�
велись в місті Боярка чуйні
й небайдужі до чужої біди
люди, і я не можу, як голо�
ва організації ветеранів
міста, не сказати про них. 

Найважливішим є те,
що голова благодійного
фонду “Вікторія” Світлана
Миколаївна Сушко та голо�
ва міського осередку Партії
Регіонів Дмитро Ігоревич
Паливода самі запропону�
вали й надали благодійну

допомогу ветеранам органі�
зації до свята.

А це — 100 продуктових
наборів від фонду “Вікто�
рія”. Від міського осередку
Партії Регіонів підприєм�
цем Андрієм Миколайови�
чем Арчаковим було доста�
влено ветеранам 50 пасок,
а 25�ти одиноким ветера�
нам, прикутим до ліжка, —
по 100 грн. кожному (обі�
цяно щомісячну виплату в
такому розмірі), а також
було вручено ювілярам�ве�
теранам, яким виповнилось
80�85�90�95�100 років з
дня народження, по 150
грн. разом зі святковим
тортом та квітами. А це —
68 ювілярів, які стоять на
обліку в організації. Від
міськвиконкому ветерани
отримали 65 пасок, які
передав заступник міського
голови В.В. Шульга.

Підприємець, депутат
міськради Леонід Іванович
Орел на 400 грн. закупив
медобладнання в медпункт
ветеранів та 25 пасок.

Неможливо передати
радість і сльози ветеранів
від розуміння того, що
далеко не всі про них забу�
ли і не лише час від часу
згадують, а ще й так допо�
магають.

На жаль, мізерні пенсії
не дозволяють інвалідам
закуповувати потрібні їм
ліки і продукти харчування
в достатній кількості.

Тож дорогі, небайдужі
люди! Допомагайте ветера�
нам, інвалідам, й пам’ятай�
те, що свого часу всі стають
людьми похилого віку, й всі
потребують особливої уваги.

Щиро дякую благодій�
никам від імені ветеранів
Боярської міської організа�
ції ветеранів війни, праці,
Збройних Сил, в якій на
обліку — 525 ветеранів
війни, праці та більше 300
дітей війни, і від себе особи�
сто за надану допомогу. Хай
Вам Бог допомагає у житті.

Голова Боярської місь6

кої організації ветеранів

ВВВ, праці та ЗС

Б.А. Грецький

Виконавчий комітет та Боярська міська рада висловлюють щиру подяку СПД
Мельниковій Світлані Георгіївні за фінансову підтримку заходів на Великодні свята.

ПОДАРУНКИ ДО ВЕЛИКОДНЯ
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БІ хроніка
Спортивна

Чемпіонат волейболь6

ний: екватор перейдено!

28 березня фінішували
ігри І кола Чемпіонату.
Останню крапку зустрічей І
кола поставили рахунки
зіграних того дня ігор.
“Тарасівка — І” — Петрів�
ське — 2:0; Музичі —
ДЮСШ — 2:0; Гатне —
“Чайка” — 0:2; “Про�
мел” — “Чайка” — 0:2;
“Промел” — Глеваха — 1:2;
“Вишневе + Боярка” (збір�
на ветеранів) — Лісники —
2:1; Музичі — “Вишневе +
Боярка” — 2:1; “Фаво�
рит” — “Тарасівка — ІІ” —
2:1; Фастів — Хотів — 0:2.
Як бачимо, улюблениці вбо�
лівальників — найсильніші
команди Чемпіонату “три�
мали марку” до останнього,
порадувавши своїх прихиль�
ників гострою і непримирен�
ною боротьбою на майданчи�
ку, яка особливої динамічно�
сті (хоча й здавалося б —
куди вже далі?) набула саме
на “фінішній прямій” І кола. 

Таким чином, згідно наб�
раних очок виявилися пере�
можці І кола районного
Чемпіонату з волейболу. 

Дивізіон А: “Чайка” —
10 очок; Хотів — 9; “Про�
мел”, Гатне і Глеваха — по 7
очок; Фастів — 5. 

Дивізіон Б: “Фаворит” —
14 очок; “Тарасівка — ІІ” —
13; Музичі та “Вишневе +
Боярка” (збірна ветера�
нів) — 11 очок; “Тарасів�
ка — І” — 10; Лісники і
Петрівське — по 9 очок.

З поданих результатів
можна передбачити, що
найбільш гарячою буде
боротьба саме за “бронзу”,
адже в обох дивізіонах на ІІІ
місце претендує три та дві
команди відповідно. Втім,
попереду ІІ коло, яке,
напевно, подарує нам чима�
ло приємних несподіванок.
Саме воно й визначить оста�
точних переможців. 

Нагадуємо, що ці ігри
стартують 18 квітня. Місце
зустрічі незмінне: волейболь�
ний майданчик Боярської
ДЮСШ. Підемо вболівати?

Футбол: вітайте героїв

“народних”!

Можливо, вас, шановні
читачі, дещо здивує саме
такий початок цієї розповіді,
але дуже скоро ви зрозуміє�
те, що він — найдоречні�
ший. Отже — увага: їх пот�

рібно знати в обличчя!
Юрій Лисенко — капітан

карного розшуку; Дмитро
Школьний — інспектор
патрульної служби; Юрій
Телиш — дільничний інспек�
тор м. Боярка; Сергій Пили�
пенко — старший інспектор
МНС; Іван Михайлів�
ський — інспектор карного
розшуку; Віталій Чорно�
віл — оперуповноважений
сектору карного розшуку...

Ні, це не початок переліку
особового складу К�Свято�
шинського РВГУ МВС. Це —
команда “Шторм”: золотий
призер, а відтак цьогорічний
чемпіон ІІ “народної” ліги!

Ну то як, могли ми поча�
ти нашу розповідь по�іншо�
му? А поки ви, наші шанов�
ні читачі, переводите подих,
дещо нагадаємо.

Чемпіонат Боярки з фут�
залу в ІІ “Народній” лізі
проходив під патронатом
благодійного фонду “Вікто�
рія” (президент — Світлана
Миколаївна Сушко — ди�
ректор Києво�Святошинсь�
кої класичної гімназії). Він
фінішував 28 березня.

Участь у змаганнях ІІ
ліги взяли 18 футбольних
колективів: дві групи по 9
команд. По 4 переможці
кожної групи розіграли 1/4
фіналу. Інші 8 команд +
новачки після Пасхальних
свят розпочинають боротьбу
у... ІІІ лізі! Тобто, футбол
продовжується!

Далі — тільки факти.
Команди, які зустрілися в
1/4 фіналу, зіграли в своїх
парах по дві зустрічі. А раху�
нок такий: “Стара Бояр�
ка” — “Лотто” — 6:1, 2:2;
“Шторм” — “Руйнівни�
ки” — 1:2, 9:3; “Динамо” —
“2�К” — 12:3, 3:6;
“Зірка” — “Руйнівники�2”
(минулорічний чемпіон) —
7:4, 3:3. 

Щоб було зрозуміло,
чому на цьому етапі най�
дружніша підтримка вболі�
вальників припала на долю
“Зірки”, назвемо лише дея�
ких гравців цієї команди.
Це — Віктор Матейко, Та�
рас Добрівський, Олександр
Рябич... Ну що, досить?
Сплав молодості та досві�
ду — по іншому цей фут�
больний колектив і не оха�
рактеризуєш.

Вам вже зрозуміло, які
команди зустрілися в 1/2 фі�
налу. Який же рахунок?

“Шторм” — “Зірка” — 9:5,
3:6. при нагоді зазначимо,
що “Зірка”, яка занадто
перехвилювалася у першому
матчі, в повторному не змо�
гла забити два пенальті. Як
результат — очікуваного
перелому рахунку не відбу�
лося... 

Натомість у фіналі
зустрілися дві команди рай�
відділу міліції — “Динамо”
та “Шторм”. Втім, на гос�
троту гри це не вплинуло.
Відкрита динамічна гра, без�
ліч атак на обоє воріт, “рва�
ний” ритм і високі швидкос�
ті — ось коротка характе�
ристика тієї футбольно�мілі�
ційної баталії! Виграючи з
рахунком 3:1, “Динамо”, на
жаль, не змогло втримати
перевагу. Підсумок основно�
го часу — 4:4. Попереду —
серія пенальті. Довго, дуже
довго “клепали” хлопці ті
“пеналі”! Та забити ніхто не
міг: то штанга раптом на
шляху м’яча опиниться, то
воротарі просто таки котячу
спритність продемонстру�
ють — не ловиться м’яч у
сітку воріт, хоч плач. На�
решті підфартило “Штор�
му”: забивши єдиний (!) із 8
(!) пробитих ударів гол,
команда таки вирвала пере�
могу. Загальний рахунок
зустрічі — 5:4, а відтак
“Шторм” — ЧЕМПІОН!

А найкращими гравцями
Чемпіонату по ІІ лізі визна�
но таких хлопців: кращий
воротар — Богдан Лемза
(“Стара Боярка”), кращий
захисник — Віктор Матейко
(“Зірка”), кращий напад�
ник — Олександр Вікулкін
(“Шторм”). 

Що ж до ІІІ ліги. То тут
на герць вийшли 11 (!) фут�
больних колективів. Поки
що лідирують “Віннер”,
“Спартак”, “Орлан” та
“Стара Боярка”. Втім, все
ще попереду, адже боротьба
тільки розпочалася.

Замість післямови

Після фінішування Дру�
гої Народної ліги міського
чемпіонату з футзалу ми
вирішили взяти інтерв’ю у
“хрещеної мами” цих зма�
гань — Світлани Миколаїв�
ни Сушко:

— Я рада, що хлопцям є
де грати. Що з кожним
роком Чемпіонат об’єднує
все більше гравців. Що він
розростається. А ми маємо
можливість милуватися його
“квіточками”.

Втім, це, бува, чи не це
найголовніше надзавдання
Чемпіонату — дарувати ра�
дість іншим... 

Радислав Кокодзей

Неначе змовившись, любителі шкіряного м’яча
(причому як “ножного”, так і “ручного”) вирішили всі
свої важливі справи завершити ще перед Великодніми
святами. А може просто з графіка змагань не хотіли
вибиватися? Як би там не було, а перші результати
вже є! Чим же порадували своїх вболівальників перед

святами їхні кумири? Читайте — і дізнаєтесь...

ПЕРЕДПАСХАЛЬНІ ПРИСТРАСТІ НАВКОЛО... М’ЯЧА!
БІЛЬЯРД 

НЕ ТЕРПИТЬ... МЕТУШНІ!

Цілком серйозно

Яка ж користь від більяр�
ду? Ця гра сприяє підтримці
у спортсмена правильної
постави й хорошої фізичної
форми, є, перш за все, видом
фізичного гарту організму.
Крім того, він
розвиває око�
мір, виробляє
чіткість і коор�
динацію рухів,
швидкість ре�
акції, винахід�
ливість. Посту�
пово гравець
привчається до
терпіння і хо�
л о д н о к р о в �
ності.

У той же час
більярд — це
прекрасний засіб відпочин�
ку: він знімає нервову
напругу. Гравець майже
повністю відволікається від
повсякденних дрібниць і
віддається захоплюючому
змаганню.

Більярд врівноважує
емоції і виробляє ряд яко�
стей, необхідних людині в
житті. Він вчить вигравати,
напружуючи всю силу волі, і
долати опір суперника.
Більярд учить і програва�
ти — не впадаючи в паніку
або відчай і не втрачаючи
віри в себе.

І багато6багато емоцій!

Викликаних не лише
грою та її результатами.
Адже Боярська сім’я більяр�
дистів надзвичайно дружна:
тут добре знають один одно�
го не лише в обличчя, а й за
технікою гри, а тому при
всій стриманості прояву
емоції тут не менш сильні,
ніж в інших видах спорту.
Особливо — на честь пере�
можців. Ними виявилися:
ІІІ місце — Духлій В’яче�
слав; ІІ місце — Журавлен�
ко Володимир; І місце —
Буланов Євген. (Фотогра�

фуючись, чемпіон вирішив
продемонструвати не лише
медаль, яку й так добре
видно, а й фінансове під�
твердження своєї перемоги:
одну із купюр своєї чем�
піонської премії...)

Крім того, спеціальні
призи від головного судді
змагань Анатолія Білюка
отримали дві чарівні дівчи�
ни — Наталка та Аня — які
того дня також випробували
свою спортивну майстер�
ність на зеленому сукні
більярдного столу. 

Замість післямови

То чим же приваблює
більярд, якому, як і кохан�
ню, всі вікові групи покірні?
Ось що думають з цього
приводу батьки�організато�
ри.

Анатолій Іванович
Білюк: 

— Більярд — це найде�
мократичніший спорт. Лю�
дині, яка взяла в руки кий,
дуже важко... втратити
свою майстерність! Звісно,
в залежності від серйозності
тренувань, результат може
“плавати”, але закоханість

у більярд
лише зрос�
татиме. 

Микола
Васильович
Улізько: 

— Для
у часників
т у р н і р у
більярд —
це можли�
вість помі�
рятися сво�

їми силами, повправлятися
в майстерності, визначити,
хто кращий та сильніший.
Для організаторів — привід
зібратися разом та обсудити
нагальні потреби нашого
міста. Саме тут, в більярд�
ному клубі, зараз народжу�
ється нове формування —
старійшини Боярки, які
мають і досвід, і сили, і
бажання для того, щоб змі�
нити життя нашого рідного
міста на краще. І не лише в
царині спорту... 

Радислав Кокодзей

Третього березня,
саме в Пасхальну суботу,
в приміщенні більярдно�
го клубу “Сеул” відбув�
ся турнір — першість 
м. Боярка з російського
більярду, відомого як

“Американка”.



ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ

Працює офіційний 
web�портал 

Боярської міської ради.

Свої запитання та побажання 

до міської влади

ви можете залишити на форумі

порталу за адресою:

WWW.BOYARKA�INFORM.COM

Вітання
ОголошенняБІ Реклама

Депутати фракції “Блок Юлії Тимошенко”

Боярської міської ради та члени бюро Боярської пер8

винної партійної організації “ВО “Батьківщина”

Депутат Боярської міської

ради, голова фракції “Наша

Україна” А.К. Пестряков

Голова фракції Соціа�

лістичної партії України

С.С. Адаменко

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

ВІТАЄМО БОЯРЧАН ЗІ СВІТЛИМ 
І РАДІСНИМ СВЯТОМ — ВЕЛИКОДНЕМ!
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нагороджуються перемогою, а чесне життя увінчується славою. Нехай вистачає нам
мудрості для єднання сердець і помислів, бажань і праці. Здоров'я, миру, поміркованості
вам і вашим родинам. Нехай Господня ласка вас зігріває і навчає щастя. Нехай любов
Господня з ясних високостей в оселю вашу зійде світлим гостем! Христос Воскрес!
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Запрошення на службу

Києво�Святошинський
РВ ГУ МВС України в
Київській області запро�
шує юнаків віком до 28�ми
років, які мають повну
загальну середню або вищу
освіту, відслужили в лавах
Збройних Сил України і за
станом здоров'я придатні
до служби в ОВС.

З умовами проходжен�
ня служби та детальною
інформацією з питань пра�
цевлаштування можна
ознайомитись у відділі
кадрів Києво�Святошинсь�
кого районного відділу за
адресою: м. Боярка, вул.
Хрещатик,88. Телефон:
(04598) 42�550.

Футбольному клубу
"Зеніт" на постійну роботу
потрібен головний інженер
стадіону "Зеніт". Бажано
мати агротехнічний досвід
роботи. 
Звертатись  за телефоном: 

0508444894896

Дехтяренко 

Ольгу Євгенівну
вітає колектив КП БГ ВУ
ЖКГ  з Днем народження!

Нехай для тебе 
не згасає сонце,
Нехай не віють 
в душу холоди.

Хай жито на столі 
і Бог на небі,
Тебе завжди 

рятують від біди. 

Шановний 

Порошин

Олександре 

Федоровичу!

Ветерани Боярської
міської організації ветера�
нів війни, праці та Зброй�
них Сил щиро вітають Вас
з 54�річчям. Бажаємо
здоров'я, щастя Вам і
Вашим рідним та близь�
ким.

Успіхів Вам у праці,
поваги колег�лікарів та
пацієнтів.
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