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Боярська місь
ка рада та вико
навчий комітет
щиро вітають
депутатів місь
кої ради Неупо
коя Сергія Гри
горовича, Орла
Леоніда Іванови
ча, Бриль Ірину Іва
нівну, ветеранів Боярської міської
організації інвалідів війни та Зброй
них Сил Миколу Андрійовича Лахта
дира, Никифора Михайловича
Лупича, Олександру Іванівну Максу
з Днем народження!
Зичимо Вам здоров'я, простого
людського щастя, щедрої долі,
достатку в домі, радості в душі, бага
то світлих, плідних, щасливих років
життя.
Нехай доля шле Вам добро і
щастя та достаток, а віра, надія та
любов будуть вірними супутниками
на Вашому життєвому шляху. Нехай
тепло і затишок родинної оселі
надійно захищає Вас від негараздів,
а в майюутньому на Вас чекає ще
багато наповнених корисними спра
вами і земними
радощами років.
Живіть довго, в
щасті, благопо
луччі та при
доброму здо
ров’ї!
Міський
голова
Т. Добрівський

День захисту дітей
Ми відзначаємо щороку 1 червня!
Від нашої уваги, любові, виховання зале
жить доля дітей. І якщо ми будемо ростити їх
у добрі, змалечку оточимо їх любов’ю та мило
сердям, вони змінять наше життя на краще.
В цей день кожен повинен задуматися і
подивитися на дітей, які поруч. Адже саме в
дітях ми хочемо бачити здійснення своїх мрій
і сподівань. Прагнемо, щоб вони росли здоро
вими та радісними, прославляли свої родини і
рідний край. У малечі не повинно бути неща
сливого дитинства, і за це маємо відповідати
ми, дорослі. Тому турбота про дітей, захист
їхніх прав повинні стати нашим найважливі
шим обов’язком. Кожен повинен зробити для
своєї дитини свято, звернути увагу на те, що
поруч є діти з їхніми проблемами і потребами
й інколи дечого в них повчитися.
Тож зігрівайте теплом і любов’ю кожне
дитяче серце, об’єднуйте зусилля заради май
бутнього, і тоді маленькі громадяни виростуть
достойними людьми й неодмінно стануть гор
дістю України.

БІ

Сесія

Боярської міської ради

Чергове засідання сесії Боярської міської ради спів
пало з останніми дзвониками в школах міста. Тому не
дивно, що розпочали його у актовій залі ліцею ім. І.Бо
гуна з запізненням.

24 депутати зареєструва
лись слухати звіт про вико
нання бюджету 2009 року.
Доповідав, як завжди, пер
ший заступник Боярського
міського голови Роман
Васильович Гладкий.
— Доходи загального
фонду міського бюджету, які
формуються за рахунок
власних і закріплених за
гальнодержавних податків і
зборів, виконані у сумі
23315670,0 грн., що стано
вить 85,37 % до планових
показників. Основною при
чиною недовиконання до
ходної частини міського
бюджету є наслідки фінансо
воекономічної кризи.
Так, надходження подат
ку з доходів найманих пра
цівників — найбільшого
джерела формування влас
них та закріплених доходів
міського бюджету, на долю
якого припадає 64,6% дохо
дів загального фонду, вико
нані лише на 91,3%
(15066,3 тис. грн.) — май
же на рівні минулого року.
Через згортання ринку
нерухомості значно скороти
лось надходження податку з
доходів фізичних осіб від
інших видів діяльності:
809,9 тис. грн. проти 2953,2
тис. грн. минулого року, що
становить лише 32,6 % від
запланованого. Відповідно
зменшились і надходження
держмита, що сплачується
за місцем розгляду та офор
млення документів — 413,2
тис. грн. або 57,4 % від
плану (проти 743,9 тис. грн.
у 2008 році)
Порівняно з 2008 роком
на 27% зменшились надхо
дження єдиного податку від
юридичних осіб, що стано
вить 899,1 тис. грн., 74,9 %
від запланованого (1232,8
тис. грн. — у 2008 році).
Плати за патенти на деякі
види підприємницької діяль

2

ності надійшло 186,3 тис.
грн. або 36,5% від плану (у
2008 році ці надходження
становили 1094,2 тис. грн.).
Таке значне зменшення є
результатом
припинення
надходжень від патенту на
надання послуг у сфері
грального бізнесу.
Роман Васильович гово
рив про те, що економічним
відділом виконавчого комі
тету постійно проводиться
робота з розширення подат
кової бази та забезпечення
повноти сплати тих видів
податків, контроль за якими
є повноваженням місцевих
органів влади. Результатом
цієї роботи є стабільне зро
стання надходжень даних
податків, що дозволило
пом’якшити вплив негатив
них економічних чинників
2009 року на міський бюд
жет. Так, плати за землю на
дійшло 2601,1 тис. грн., що
становить 125,47% до плану
(проти 1945,0 тис.грн. за
минулій рік). Надходження
місцевих податків і зборів
склали 309,1 тис. грн. або
115,6% до плану (проти
293,9 тис. грн. минулого ро
ку). За розміщення тимчасо
во вільних бюджетних кош
тів на депозитних рахунках
банків бюджет додатково
отримав 78,3 тис. грн.
Із 5432,5 тис.грн. дохо
дів спеціального фонду у
2009 році податкові надход
ження до спеціального фон
ду становлять 2054,0 тис.
грн., в тому числі 890,1 тис.
грн. — податок з власників
транспортних
засобів,
88,6% до річного плану. Від
плати за забруднення навко
лишнього середовища надій
шло 57,6 тис. грн. Неподат
кові надходження (власні
надходження) до спец. фон
ду становлять 3378,4 тис.
грн., в тому числі 1196,2
тис. грн. — платні послуги

БЮДЖЕТ 2009. ЯКИМ БУВ?
(з них 1138 тис. грн. — від
шкодування за харчування
дітей в ДНЗ міста), інші
джерела власних надход
жень (благодійні внески) —
52,2 тис. грн., надходження
до Цільового фонду соціаль
ноекономічного та культур
ного розвитку міста —
2130,00 тис. грн., надхо
дження до бюджету розвит
ку — 1104,0 тис. грн.
Всього доходи міського
бюджету в 2009р. стано
вили 28748,2 тис. грн.
Видатки загального фон
ду міського бюджету у 2009
році здійснені в сумі 23807,3
тис. грн. Саму вагому части
ну видатків (39,1% від суми
видатків загального фонду)
становлять кошти, що пере
даються до районного бюд
жету — 9315957 тис. грн.
Друга за обсягом стаття
видатків міського бюдже
ту — витрати на утримання
ДНЗ міста (в т. ч. НВО1) —
8608,8 тис. грн. (9764,7тис.
грн. у 2008 році). Це стано
вить 36,1% від всієї суми
видатків загального фонду
або 59,4% від суми видатків
загального фонду, без враху
вання вилучень до районного
бюджету. Із загальної суми
фінансування на виплату за
робітної плати було направ
лено 6324,0тис. грн., на оп
лату енергоносіїв та кому
нальних послуг — 953,7 тис.
грн. та харчування — 891,6
тис. грн.
Видатки на утримання
органів самоврядування за
2009 рік склали 2646,3 тис.
грн.(що на 564,1 менше,
ніж минулого року ). Оплата
праці працівників органів
місцевого самоврядування
становила 2259,1 тис. грн.
(в минулому році 2414,3
тис. грн.). Витрати на кому
нальні послуги 75,1 тис.
грн. (проти 49,0 тис. грн. в
2008 році).
Видатки по утриманню
Будинку культури стано
влять — 416,3 тис. грн. З
них зарплата — 331,1 тис.
грн., комунальні послуги —
82,2 тис. грн.
На виконання програм
підтримки
комунального
господарства за 2009 рік з
міського бюджету витрачено
513,2 тис.грн.
На благоустрій міста
витрачено 1292,7 тис.грн., і
з них на утримання світло
форів та вуличного освітлен
ня — 456,9 тис.грн.
На виконання міських
цільових програм за звітний
період витрачено 950,4 тис.
грн., в т.ч. програми розвит
ку культури — 97,97 тис.
грн.., програми розвитку
спорту — 18. тис. грн., про

грами інформаційного за
безпечення — 395,9 тис.
грн., програми профілакти
ки злочинності — 311,0 тис.
грн., програми підтримки
розвитку підприємництва —
5,0 тис. грн.
Видатки спеціального
фонду міського бюджету
за 2009 рік становлять
7078,1 тис.грн., з них:
 1149,97 тис.грн. —
харчування дітей ДНЗ міста;
 950,7 тис. грн. —
поточний ремонт доріг;
 56,6 тис. грн. — вико
нання заходів міської цільо
вої програми захисту багато
річних зелених насаджень
на 2009рік;
 2601,5 тис. грн. —
видатки бюджету розвитку,
в т. ч. — реконструкція ву
личного освітлення, рекон
струкція парку Перемоги,
будівництво спортивного
майданчика в “старій” час
тині міста, поповнення ста
тутних фондів КП “Боярка
Водоканал” і КП “БМ ВУ
ЖКГ”;
 2179,9 тис. грн. — ви
датки цільового фонду від
повідно рішень сесії Боярсь
кої міської ради.
Разом видатки міського
бюджету за 2009 рік скла
ли 30885,5 тис.грн.
Депутати звіт першого
заступника заслухали і
прийняли до відома.
Бюджет 2010. Яким
буде?
Загальний обсяг доходів
міського бюджету на 2010
рік установлений у сумі
32732720,0 грн., в тому
числі: загальний фонд —
27950000.0 грн, спеціаль
ний фонд — 4782720,0
грн., в т. ч. бюджет розвит
ку — 2361400,0 грн.
Загальний обсяг видатків
міського бюджету на 2010р.
затверджений сесією БМР у
сумі 32732720,0 грн. по
загальному та спеціальному
фондам за функціональною
та відомчою структурою
бюджету, в тому числі: обсяг
видатків загального фон
ду — 27950000 грн., в тому
числі — обсяг вилучень до
районного бюджету —
9590500,0 грн., обсяг ви
датків спеціального фон
ду — 4782720,0 грн. в
т.ч. — видатки бюджету
розвитку — 2361400,0 грн.
Рішенням сесії установи
ли, що головні розпорядники
коштів міського бюджету
мають право брати зобов’я
зання на здійснення видат
ків у 2010 році, враховуючи
необхідність виконання бюд
жетних зобов’язань минулих
років, тільки в межах відпо
відних бюджетних призна

чень, затверджених їм на
поточний рік.
Порядок передачі бюд
жетних повноважень від од
ного головного розпорядни
ка іншому здійснюється від
повідно до ч. 6 ст. 23 Бюд
жетного кодексу України.
Депутатський корпус доз
волив міському голові протя
гом бюджетного періоду за
обґрунтованим поданням
розпорядників коштів місь
кого бюджету здійснювати
перерозподіл видатків за
економічною класифікацією
в межах загального обсягу
бюджетних призначень по
загальному та спеціальному
фонду міського бюджету.
Окрім іншого затвердили на
2009 рік обсяги міжбюджет
них трансфертів:
 кошти, що передаються
до районного бюджету, у
сумі 9590500,0 грн.
Установили також, що
перерахування коштів до
районного бюджету з місько
го здійснюється Управлінням
Державного казначейства у
Київській області за рахунок
фактичних надходжень до
ходів, що враховуються при
визначенні обсягу міжбю
джетних трансфертів шля
хом застосування нормативу
щоденних відрахувань, що
становить 42,90%. Розмір
резервного фонду міського
бюджету на 2010 рік у сумі
274000,0 грн.
Вирішили направити у
2010 році кошти Міського
фонду екології у сумі
70000,0 грн. на виконання
заходів “Міської програми
захисту зелених насад
жень”.
Після вилучень до бюд
жетів вищих рівнів та випла
ти захищених статей: заро
бітна плата, утримання ди
тячих садків, оплата кому
нальних послуг тощо бюд
жет розвитку в сумі 2386,4
тис. грн. розділять.
Об’єктами, видатки на які
будуть проводитись за раху
нок коштів бюджету розвит
ку, визначили: будівництво
дитячого майданчика по вул.
Білогородська, 27. На це
спрямують 55,3 тис. грн.,
будівництво дитячого май
данчика ЗОШ №1 обійдеть
ся в 96, 5 тис. грн. На рекон
струкцію мереж вуличного
освітлення витратять 550
тис. грн., доріг — 354 тис.
грн., реконструкцію елек
тричної підстанції по вул.
Чкалова — 25 тис. грн.
Поповнення статутних фон
дів комунальних підпри
ємств (КП “БМ ВУ ЖКГ”)
складе 1305,6 тис. грн.
Наталя Ключник

Боярка І н ф о р м
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Події

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

тижня

ТАРАС ГРИГОРОВІИЧ ДОБРІВСЬКИЙ ПРИСТУПИВ ДО РОБОТИ
Кримінальна справа стосовно Боярського міського
голови Т.Г. Добрівського рішенням Апеляційного суду
Києва скасована. Нарешті міський голова приступив до
виконання своїх прямих обов’язків.

Цілу низку нарад з усіма
службами міста проводить
міський голова Тарас Доб
рівський. З’ясувати стан
міста, що діється у міській
скарбниці, як живеться
комунальним службам, чим
живе і дихає місто — необ
хідно терміново. Тому кому

нальна нарада, на якій що
вівторка збираються в кабі
неті міського голови керів
ники комунальних служб,
була присвячена невеличко
му звіту кожного керівника
про фактичний стан справ та
проблемні питання.
Вводив у курс справ Т.

ВИМОГА ЧАСУ

Розглянувши листи пере
візників на міських маршру
тах ПП “Агробудтранс” і
ФОП О.З. Кушнірчука про
погодження вартості паса
жирського перевезення на
міських маршрутах №№ 1,
2 і №4, керуючись пп.2. п.
б) ст.28 Закону України
“Про місцеве самовряду
вання в Україні” і врахо
вуючи вимоги наказу Міні
стерства транспорту Украї
ни №65 від 05.02.2001 року
“Про затвердження Мето
дичних рекомендацій з фор
мування собівартості пере
везень (робіт, послуг) на
транспорті”,
Протокол
комісії з пасажирських пе
ревезень виконкому від
28.05.2010 року, виконком
Боярської міської ради вирі
шив погодити вартість паса
жирських перевезень на

міських маршру
тах №№ 1, 2, 3,
4 в розмірі 1,50
грн. з одного па
сажира з 15.07.
2010 року.
За словами
директора ПП
“Агробудтранс”
М.А. Мазурке
вич, підвищення
ціни за проїзд
викликано вимо
гами часу. Вихо
дячи з розрахун
ків собівартості
пасажиромісця,
оскільки стартова
ціна 1,25 грн. на маршруті
№2 була погоджена при вар
тості дизпалива в 5,10 грн.
На теперішній час вартість
дизпалива 7,05 — 7,40 грн.,
а мінімальна заробітна
плата складала 605 грн., а
станом на 28.04.2010 р. —
869 грн. Також підвищи
лись ціни на запчастини. Ці
чинники вплинули на підви
щення тарифів. Маршрут
виявився зручним і затребу
ваним, соціально незабезпе
чені родини тут мають пра
во на безкоштовний проїзд,
маршрут охоплює майже всі
соціальні об’єкти міста.
Виконавчий комітет Бо
ярської міської ради запро
шує мешканців до обгово
рення проекту рішення ви
конкому з цього питання.

Добрівського секретар ради
Михайло Лєзнік. Він розпо
вів про проблемні питання
міста в цілому. Далі кожен
зокрема.
Так, М.І Давиденка —
директора ГВУЖКГ, най
більше турбує проблема з
підготовкою до опалюваль
ного сезону та зростанням
заборгованості населення за
житловокомунальні послу
ги. Через затримку із прий
няттям бюджетів, було дуже
сутужно. Більш як 20 справ
щоденно комунальники пе
редають до суду. Пишуть по
передження, листи, навіть
відключають з допомогою
“Спрута” воду у злісних неп
латників. Ці заходи частково
виправляють ситуацію, але
свідомість людей залишаєть
ся на тому ж рівні.
Галина Андріївна Павлі
ченко — директор КП “Бояр
каВодоканал”, підтримала
Миколу Івановича. Каже, що
фінансовий стан міг би стабі
лізуватись, якби й “Водокана

лу” користувачі сплатили
борги. Задля економії елект
роенергії їй потрібні частотні
перетворювачі. Тоді й тарифи
на водопостачання і водовід
ведення не “лізли” б так
стрімко догори. Наразі очікує
мо підвищення прожиткового
мінімуму в листопаді, а що ж
буде з тарифами, які напряму
залежать від оплати праці?
Олег Огійчук керівник
відокремленого підрозділу
МВУЖКГ “Боярська міська
ритуальна служба”, відпові
дав на запитання міського
голови щодо прибирання
сміття з територій кладо
вищ, сплати за ритуальні
послуги. Розповідав, що че
рез ментальність наших
земляків контейнери для
сміття з кладовища вкраде
ні. І люди викидають гілки,
старі вінки і всякий інший
непотріб де заманеться. З
цим збираються боротись,
залучаючи не тільки “Бояр
ську варту”, але й правоохо
ронні органи. Варто нагада

ти, що адміністративні
штрафи за порушення пра
вил благоустрою коливають
ся від 350 до 1500 грн. Щодо
цін на ритуальні послуги, то
вони не вищі, ніж деінде
(особливо у Києві). Окрім
того, за словами Огійчука,
держава компенсує витрати
на поховання з різних фон
дів у обсязі, який перевищує
встановлені тарифи.
На завершення Добрів
ський сказав: “Усім важко.
Проте, треба більш погос
подарськи подумати, де за
робляти гроші і як зберегти
кадри. Будемо думати над
оптимізацією наших витрат і
активізацією зусиль на вирі
шення кожної проблеми по
черзі. Переконаний, протя
гом деякого часу ситуація
стабілізується!”
Розширене інтерв’ю з
міським головою Т. Доб
рівським в наступному
номері
Наталя Ключник

СУМНЕ Й ВОДНОЧАС РАДІСНЕ СВЯТО
На кожному шкільному подвір’ї вже пролунав останній дзвоник. Такий бентежний і неза
бутній для випускників. Він залишить у минулому дитинство, школу та безтурботність.
Нехай спогади про шкільні роки будуть тільки добрими, а майбутнє — щасливим.
У 2010 році в:
ЗОШ №1 — 25 випускників;
ЗОШ №2 — 12 випускників;
ЗОШ №3 — 68 випускників, 8 золотих медалей, 2 срібні;
ЗОШ №4 — 34 випускники, 1 золота медаль, 2 срібні;
ЗОШ №5 — 38 випускників, 1 срібна медаль;
КиєвоСвятошинська районна класична гімназія — 68 випускників, 3 золоті медалі.

Ганна Бєлобородова

Боярка І н ф о р м
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БІ

День захисту

дітей

ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО

Гамірно і радісно було 1
червня на подвір’ї Боярсь
кого будинку культури — тут
відзначали День захисту
дітей, і маленькі боярчани
разом з батьками прийшли
святкувати та розважатися.
Відкрили свято юні бара
банщиці “Експресії” (керів
ник — Клименко І.І.) та спі
вробітник БК Родіон Храпа
чевський, який виконав со
ло на трубі. Слідом за ними
на сцені з’явився весь колек
тив БК на чолі з директо
ром — І.А.Сєчковою, яка
від імені усіх співробітників
подякувала дітям — тим,
хто починав своє творче
життя в клубі 5 років тому в
складних побутових умовах і
продовжує відвідувати студії
зараз, й тим, хто наразі тво
рить та розвивається у сті

нах БК, а також батькам
дітей за довіру, за прагнення
всебічно розвивати дитину,
адже гармонійний розвиток
дитини — це трикутник,
сторонами якого є сім’я,
школа і позашкільний зак
лад. Ірина Анатоліївна зак
ликала всіх небайдужих
батьків приєднатися до бать
ківського комітету, який
вже працює в БК, аби ко
лективно громадою вирішу
вати нагальні питання з нав
чання та культурного дозвіл
ля дітей.
В День захисту дітей ви
нуватцям свята заведено да
рувати подарунки і юні меш
канці історичної частини
міста отримали свій — дитя
чий майданчик, який відте
пер встановлено на подвір’ї
БК. Презентував цю радість
дітям підприємець Олек
сандр Володимирович Бод
нюк, який, вітаючи грома
ду, побажав дітлахам щастя,
здоров’я і всіх благ, які може
дати нам Господь. Також він
розповів про свої наміри
протягом двох тижнів об
лаштувати поряд з дитячим
майданчиком спортивний —
з тенісом та баскетболом.
Таку новину присутні зустрі
ли схвальними вигуками та
гучними оплесками.

Прибув на свято з вітан
нями і мер Боярки Тарас
Григорович Добрівський:
“Завдання дорослих — да
рувати дітям радість та при
ємні хвилини. Приємно, що
з кожним роком збільшуєть
ся кількість дитячих майдан
чиків міста. Нехай діти ра
дують нас посмішками, а ми
будемо для них старатися”.
Офіційні
привітання
завершилися і настав час
урочисто відкрити дитячий
майданчик. Ця відповідаль
на місія випала маленьким
братику і сестричці Тараси
ку і Софійці Гоц, які вправ
но перерізали червону стріч
ку і натовп малюків миттю
гайнув на каруселі та гой
далки.
А свято продовжилось
концертом естраднофольк
лорної студії (керівник —
В.М. Медведченко) та ЛХС
“Слово” (керівник — І.А.
Сєчкова). Під музичний суп
ровід студійців діти малюва
ли крейдою на асфальті,
ласували морозивом та со
лодкою водою, танцювали,
гралися на майданчику.
Наприкінці студійці БК і
керівник студії народних
промислів “Веселка” Н.М.
Знова влаштували для всіх
охочих веселі розваги та
конкурси.
Діти раділи і веселилися
від душі, всюди лунав весе
лий сміх та дзвінкі дитячі
голосочки. Спостерігаючи за
малечею, яка все сприймає
щиро та радісно, усвідомлю
єш, що дуже важливо, щоб
дорослі знаходили можли
вість зробити дитинство
щасливим.

ВІТАЄМО
БАГАТОДІТНІ РОДИНИ
Районна організація То
вариства Червоного Хреста
під керівництвом Лідії Ми
колаївни Заїченко привіта
ла багатодітні родини з
міжнародним Днем захисту
дітей. 1 червня у примі
щенні КиєвоСвятошинсь
кого районного центру со
ціальнопсихологічної реа

білітації дітей чекали пода
рунки, які підготував Чер
воний Хрест, розважальна
програма та “солодкий”
стіл. Лідія Миколаївна
висловлює щиру подяку
працівникам ЦСПР за
гостинність.
Ганна Бєлобородова

БЛИЗНЮКИ —
ПОДВІЙНА РАДІСТЬ!
26 травня незвичайні
відвідувачі завітали до місь
кої ради. Близнята Анна і
Милана, які народились в
родині Скульських 16 груд
ня, несподівано отримали
чудовий подарунок від місь
кої організації “Блок Юлії

Тимошенко”. Дитячий ві
зочок для близнюків щасли
вій мамі вручив з найкращи
ми побажаннями секретар
Боярської міської ради М.Г.
Лєзнік.

“Попелюшка” дівчинку пос
тійно примушують працюва
ти і вдень, і вночі, що пору
шує право дитини на відпочи
нок і дозвілля.
Наступним етапом був
невеличкий інформаційний

блок про обов’язки дітей, де
діти символами намалювали
ці обов’язки. Ось таке цікаве
і корисне заняття у нас
вийшло.

Ганна Бєлобородова

Методист Боярського БК
Дарія Сєчкова

ДИТЯЧА ПСИХОЛОГІЯ
До Міжнародного Дня
захисту дітей у Київській
обласній дитячій лікарні
психологом КиєвоСвято
шинського ЦСПР (О.В.Слє
пова) було проведене занят
тя з дітьми за темою: “Права
та обов’язки дитини”. Між
народний День захисту дітей
відзначається щороку 1
червня, а встановлене це
свято ще в листопаді 1949го
року ухвалою Ради Міжна
родної демократичної феде
рації жінок. День цей покли
каний привернути увагу сві
тової спільноти до проблем
охорони здоров’я дітей,
боротьби з експлуатацією
дитячої праці, до прав дити
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ни на освіту, дозвілля й за
хист від фізичного та психо
логічного насилля і т.д.
Дітки самі намагалися
давати визначення обов’яз
кам та правам, розказали
про свої обов’язки, а саме:
“слухатися батьків”, “вчи
тися”, “вести здоровий спо
сіб життя”, “хлопцям йти до
армії”, “захищати приро
ду”, “допомагати твари
нам”, “ любити родину”,
“знати закони та гімн Украї
ни”. Далі розказували про
асоціації, які у них виника
ють, коли вони чують слово
“Конституція”. Під час гри
вони розподіляли обов’язки
між собою та батьками.

Сподобалось малечі на
прикладі казок аналізувати,
де саме було порушення прав
головного героя. Наприклад,
у казці А. Лінгрен “Малюк і
Карлсон, який живе на даху”
Фрекен Бок порушила право
дитини, в якому зазначено,
що: “Жодна дитина не
повинна бути скривджена” та
“Кожен має право на повагу
до його гідності”. У казці Г.
Андерсона “Снігова Коро
лева”, коли Королева забрала
Кая у свій маєток, вона пору
шила право, у якому гово
риться про те, що “діти мають
право жити зі своїми батька
ми і нікому не дозволено їх
розлучати”. У казці Ш. Перо

Психолог О.В.Слєпова

Боярка І н ф о р м

ДИТЯЧА ПОСМІШКА —
НАЙВИЩА НАГОРОДА
Хворіти завжди сумно, а
особливо — дітям у лікарні
на свята. Інші діти 1 червня
йдуть до парку, щоб взяти
участь у цікавих святкових
заходах та ласувати без
коштовним морозивом, а
тут — уколи, болісні проце
дури, непроста лікарняна
атмосфера.
Спеціалісти КиєвоСвя
тошинського центру со
ціальнопсихологічної реа
білітації населення виріши
ли виправити таку неспра
ведливість і підготували
святкову програму для хво
рих дітей, які знаходяться
на лікуванні у стаціонар
них відділеннях Київської
обласної дитячої лікарні

(м.Боярка). Психологи,
соціальні педагоги та со
ціальні працівники Центру
привітали 170 хворих дітей
у відділеннях хірургії, ендо
кринології, гастроентеро
логії, нефрології, отоларин
гології та кардіології. Фа
хівці спілкувалися з дітьми,
проводили бесіди, заняття,
інтерактивні ігри, тренін
ги, малювали з ними пла
кати, майстрували цікаві
поробки. Але що ж то за
свято хоча б без маленького
подарунка? Діти отримали
по гарненькому блокноти
ку, передбачливо витрима
ному у дитячому дизайні,
що люб’язно надало ТОВ
“Тетрада”. А кольорові
кульки та ручки передала
для дитячого свята Боярсь
ка партійна організація
“Батьківщина” (голова —
Олександр Чигров). Щас
ливі були не тільки дітки, а
й їхні батьки, і медперсо
нал. Адже що в цьому
житті може розрадити біль
ше, аніж дитяча посмішка?

А ДІТИ — НАЙСВЯТІШЕ У ЖИТТІ
Літо починається з дитячого сміху, літо почина
ється з сюрпризів подарунків, літо починається з вели
чезних надій... Тому що 1 червня — Міжнародний День
захисту дітей!
Ще зранку 30 травня на
майданчику між багатоповер
хівками, поблизу “Ювілей
ного” — незвичне для цього
місця пожвавлення: збира
ється сцена; майорять яскра
ві повітряні кульки, якими ту
сцену прикрашають; привер
таючи увагу перехожих, лине
зі встановлених колонок при
ємна музика. І на всіх облич
чях читається оте найголовні
ше, що змусило залишити до
машні справи й відмовитися
від поїздки до столиці на День
Києва: “Давайте влаштуємо
дітям свято!”
Поки
закінчуються
останні приготування, є час
поспілкуватися з організато
рами. Одразу зазначимо, що
це свято відбулося за
сприяння та фінансової під
тримки боярчанина, підпри
ємця,
директора
ПП
“Матейко” (магазин “Юві
лейний” і “Бояркацентр”),
депутата Боярської міської
ради, людини чуйної й ду
шевної Анатолія Васильови
ча Матейка.
— Як довго Ви готували
ся до цього яскравого свят
кового шоу?
— Чотири дні, — відпові
дає Анатолій Васильович.
— Одразу зізнаюся, що
нічого такого заздалегідь не
планувалося. Бо не раз пере
конувався: якщо починаєш
планувати, одразу щось стає
на заваді... Просто за чотири
дні до свята підійшла до
мене голова громадської ор
ганізації “Родина — 7’я”
Тетяна Василівна Коваль
чук і почала розповідати про
життябуття багатодітних
родин, про роботу своєї гро
мадської організації. Все,
про що говорила пані Тетя
на, мені зрозуміле, бо ж і
сам — найменший в родині,
в якій виховувалося три
хлопці. Тому, коли Тетяна
Василівна запропонувала
мені допомогти в організації
свята до Дня захисту дітей, я
просто погодився.

— Мабуть, саме ось ці
щасливі дитячі посмішки —
найкраща нагорода за Вашу
працю і за це свято?
— Яка нагорода? —
щиро дивується мій співроз
мовник. — Я людина проста
і непублічна, та якщо в мене
є можливість і, вибачте,
така потреба душі — чом не
зробити? Та відкрию Вам
одну таємницю (мій співроз
мовник хитро мружить
око): все, що я роблю — я
роблю тільки для себе. А ви
ходить — для них. Може,
воно так і треба: працювати
для себе так, щоб була
користь для громади?
Відповісти не встигаю:
свято розпочинається, й
Анатолія Васильовича зап
рошують на сцену.
А керівник відділу сім’ї та
молоді КиєвоСвятошинсь
кої райдержадміністрації
Людмила Миколаївна Шпа
ченко звернулася зі святко
вої сцени до дорослих:
— Із превеликим задово
ленням я передаю вам всім
вітання з цим чудовим свя
том від імені голови Києво
Святошинської
районної
державної
адміністрації
В.В. Луцюка й від себе осо
бисто.
Всі ми, дорослі, хочемо,
щоб наші діти росли здоро
вими, щасливими, розвину
тими.
Свято вийшло тепле, ро
динне, хоча й яскраве, та
просте і щире, без непот
рібного офіціозу та позуван
ня. Адресовані землякам
слова міського голови Тара
са Григоровича Добрівсько
го були такими ж простими і
щирими:
— Шановні діти, боярча
ни, дорогі земляки. Сьогодні
в цьому затишному дворі, в
такому родинному теплому
місці відбувається наше
міське святкування Дня за
хисту дитини. Дякуючи Ана
толію Васильовичу за допо
могу, я хочу сказати, що я

Марія Кириленко,
КиєвоСвятошинський
ЦСПР

повернувся, я на роботі, і я
дякую тим людям, які пові
рили в мене. Підростають
наші діти, й міцніють їхні
юні сили. Тому я вірю, що
найближчим часом окрасою
нашою міста стане той фіт
несцентр з тренажерною
залою, який буде збудований
саме в цьому місці, щоб і
наші діти, й чоловіки та
жінки займалися спортом.
Вітаю всіх дітей зі святом,
вітаю зі святом всіх батьків,
особливо — родини багато
дітні. Зі святом вас, з Днем
захисту дітей.
А на сцені — яскравий
творчий фейєрверк! Пісні
змінюються спортивними
танцями, дзвенять радісні
дитячі голоси, й саме сонце
радіє, спостерігаючи за тим
мистецьким шоу.
Всіх присутніх вітає зі
святом Заслужений журна
ліст України Ніна Федосіїв
на Харчук... А Тетяна Васи
лівна Ковальчук — голова
громадської організації “Ро
дина — 7’я” й мама п’ятьох
дітей — вийшла на сцену зі
своєю донечкою Катрусею й
вручила від імені всіх членів
ГО запашну паляницю спон
сорові свята Анатолію
Васильовичу Матейку.
А попереду — найприєм
ніше: “солодкий” стіл та
вручення подарунків. Навіть
рясний дощ, який раптом
щедро сипонув із хмари
приблуди, не одразу зміг
розігнати щасливий дитячий
натовп. Тому що наприкінці
свята до них на свято завітав
найсправжнісінький наща
док Каа — величезний удав,
а на сцені фокусами та
яскравим шоу з мильних
бульбашок дітей розважав
театр “Посмішка”. Але то
вже — зовсім інша історія...
Замість післямови
Звичайно, свято мало ще
й продовження. Одним з
яких стало безкоштовне
частування морозивом всіх
бажаючих дітей біля кафе
“Ні пуху, ні пера”. Ініціато
ром цього “холодного столу”
став боярський підприємець
Олександр Рябіч.
Так для чого ж потрібне
свято? Мабуть, саме для
того, щоб в житті кожної
дитини, людини, родини
нашого міста, українського
суспільства хоч трішки стало
більше добра, любові і пова
ги. Так, всі ми різні. Та є у
нас один могутній об’єдную
чий “фактор”, який змушує
відійти на задній план всі
релігійні, політичні, куль
турні, мовні та ще хто знає
які розбіжності: майбутнє
наших дітей, майбутнє
нашої України.

ГОВОРЯТЬ ДІТИ
До Міжнародного
Дня захисту дитини ми
вирішили поцікавитись у
малят, від кого і від чого
їх необхідно захищати?
Даша, 7 років:
“Від чужих людей, які
можуть красти дітей, і від
бандитів”.

Віталік, 3 роки:
“Від ведмедів і злодіїв”.

Олексій, 5 років:
“От врагов и от войны.
А вообще я умный, и сам
“защитюсь”.

Андрій, 10 років:
“Дітей треба захищати
від хвороб. Інколи невинних
людей можуть заразити ВІЛ
через переливання крові”.

Таня і Віка, 9 років:
“Від проблем в родині,
крадіїв, злодіїв і поганих лю
дей. Ще батьки і лікарі мо
жуть захистити від хвороб”.

Сашко, 6 років:
“Дітей треба захищати
від поганих батьків, щоб во
ни їх не били і не сварили”.

Радислав Кокодзей

Боярка І н ф о р м
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Ця тема об’єднала 1 черв
ня в актовій залі Центру
творчості молоді “Оберіг”
керівництво КиєвоСвято
шинського району та Бояр
ської міської ради з підпри
ємцями та інвесторами міста
Боярка. Згідно розпоряд
ження голови КиєвоСвято
шинського району такі зуст
річі буде проведено в усіх на
селених пунктах КиєвоСвя
тошинського району. Про
розвиток підприємництва на
території міста зібрання про
інформував міський голова
Т.Г. Добрівський, який заз
начив, що в подальшому ак
тивно нарощуватимуться
темпи розвитку міста та про
довжуватиметься робота з
наповнення бюджету міста,
який на сьогодні перетво
рився на “касу з виплати за
робітної плати та комуналь
них платежів”. Міський го
лова звернув увагу на те, що
в докризовий період 2006
2008 років спостерігалось
перевиконання темпів роз
витку бюджету міста на сім
млн. грн, за рахунок чого
були встановлені й введені в
експлуатацію котельні у ди
тячих садках та закуплена
комунальна техніка на два
млн. грн. Одним з основних
напрямків роботи є розши
рення меж міста більш, як
на півтори тисячі гектарів.
Генеральне планування та
розширення меж міста нада
дуть можливість залучити
інвестиційні й бізнеспроек
ти та створити нові робочі
місця. Ведеться робота з пе
ререєстрації підприємства
“ВЕНТС”, яке зареєстрова
но у Києві, та компанії “Ав
толюкс”. Але щоб бізнес і
влада стали партнерами —
необхідні зміни на законо
давчому рівні, адже, щоб
побудувати будьяку підпри
ємницьку структуру у місті,
виділення земельної ділянки
згідно чинного законодав
ства відбувається шляхом
проведення аукціону, а чіт
кої процедури проведення
аукціону в законодавстві не
має. Це перешкоджає будів
ництву великих інвестицій
них проектів — льодової
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арени, аквапарку у нашому
місті. Тарас Добрівський під
креслив, що необхідно ство
рити прозорі умови для реє
страції підприємств та вра
ховувати позитивний досвід
інших держав.
Радник голови райдер
жадміністрації В.А. Костина
запевнив присутніх, що такі
зустрічі будуть постійними,
адже їх мета — почути про
проблеми, які виникають в
населених пунктах району,
аби районна влада могла
розробити політику взаємодії
з бізнесом для вирішення
питань, яких є чимало — ад
же економічна ситуація за
лишається напруженою. За
гальнозведений бюджет ра
йону складає 224 млн.грн.
Тільки для того, щоб випла
тити відпускні освітянам,
необхідно 16 млн.грн.
О. І. Куцик, радник голо
ви
КиєвоСвятошинської
РДА з фінансовоекономіч
них питань, доповів про со
ціальноекономічний стан
району. Він зауважив, що в
2010 році спостерігаються
позитивні тенденції до по
кращення загальної ситуації
в реальному секторі економі
ки, що, в свою чергу, надасть
поштовх для покращення
зведеного бюджету Києво
Святошинського району.
Станом на 01.01.2010р. в
районі знаходиться 194 дію
чих промислових підприєм
ства.
За 1 квартал 2010 року
обсяг реалізованої проми
слової продукції у відпуск
них цінах підприємств (без
ПДВ та акцизу) склав 880
млн.421тис. грн., що стано
вить 109,5% до відповідного
показника 2009 року.
В районі станом на 01.04.
2010 року зареєстровано 38
с/г підприємств та 45 фер
мерських господарств, ве
дуть виробничу діяльність 28
с/г підприємств. Обсяг реа
лізації продукції сільськогос
подарськими підприємства
ми всіх форм власності, як
рослинництва, так і тварин
ництва, складає 117,9 % до
відповідного
показника
2009 року. За січеньбере

зень 2010 року отримано ва
лової продукції по с/г під
приємствах і фермах близь
ко 11 млн.грн. За перші три
місяці 2010 року господар
ствами району придбано с/г
техніки на загальну суму
близько 600,0 тис.грн.
Зареєстровано 124 авто
транспортних підприємства
різної форми власності. За
січеньберезень 2010 року
пасажирським автомобіль
ним транспортом перевезено
1 млн. 571 тис. 600 осіб, що
становить 121,1% до відпо
відного показника минулого
року.
У районі зареєстровано
52 будівельні організації різ
ної форми власності. Згідно
статистичних даних за сі
ченьберезень 2010 року
підрядними, будівельними і
ремонтними організаціями
району виконано будівель
них робіт на загальну суму 44
млн. 748 тис.грн., що стано
вить 86,9% до відповідного
показника 2009 року. За 1
квартал 2010 року в районі
введено 43, 5 тис.кв.м.
житла. Триває будівництво
багатоквартирних житлових
будинків в м. Вишневе, м.
Боярка, смт. Чабани, с. П.П.
Борщагівка, с. Петрівське.
Обсяг роздрібного това
рообігу підприємств, які зді
йснюють діяльність з роз
дрібної торгівлі та ресторан
ного господарства, за під
сумками 2009 р. становив 2
339 млн.534 тис. грн., що на
14,4% більше відповідного
показника 2008 року.
Станом на 01.01.2010
року в районі зареєстровано
6504 юридичні особи. Фі
зичних осіб зареєстровано
12183, скасовано — 3444.
Загальна сума надходжень
до бюджетів усіх рівнів від
суб’єктів малого підприєм
ництва за підсумками 1
кварталу 2010 року складає
38 млн.858 тис.грн., що ста
новить 104% до відповідного
показника 2009 року.
На території району
впроваджуються наступні
інвестиційні проекти:
1. Будівництво торго
вельного комплексу “ОББІ”
площею 18,0 тис.кв.м. в с.
Софіївська Борщагівка. Ін
вестор — ТОВ “Євроін
вест”. Сума проекту стано
вить 120,0 млн.грн. Додат
ково буде створено 1000
робочих місць.
2. Будівництво розва
жального комплексу пло
щею 170,0 тис.кв.м. в с. Со
фіївська Борщагівка. Інвес
тор — ТОВ “БазисЦентр”.
Сума проекту становить
607,0 млн.грн. Додатково
буде створено 3 500 робочих
місць.

3. Будівництво Конфе
ренццентру “Шпитьки” на
земельній ділянці площею
3,46 га в межах Шпитьків
ської сільської ради. Інве
стор — Група приватних
компаній. Сума проекту ста
новить 4,5 млн.дол.США.
Додатково буде створено 40
робочих місць.
Cтаном на 1 квітня 2010
року надходження власних і
закріплених доходів до міс
цевих бюджетів району
склали 52411,0 тис.грн.
Податку з доходів фізич
них осіб до місцевих бюдже
тів
району
надійшло
37255,4 тис. грн.
Вагомим джерелом на
повнення місцевих бюдже
тів є плата за землю, якої за
січеньберезень 2010 року
надійшло 9 970, 7 тис грн., в
тому числі орендної плати за
землю — 6 054,7 тис.грн.
Надходження єдиного
податку склали 2 241,3
тис.грн.
Податку на прибуток
підприємств комунальної
власності отримано 622,2
тис. грн.
Адміністративних штра
фів у сфері забезпечення
дорожнього руху надійшло
516, 7 тис.грн.
Місцевих податків і збо
рів отримано 397,0 тис. грн.
Плата за торговий патент
склала 201,5 тис.грн.
На захищені статті видат
ків з місцевих бюджетів
району за 1 квартал 2010
року профінансовано 47
714,1 тис.грн.
Заробітна плата праців
никам бюджетних установ
виплачена в повному обсязі,
заборгованості немає.
Виступила заступник
начальника ДПІ у Києво
Святошинському районі Л.І.
Осадча, доповідаючи “Про
сплату податків суб’єктами
підприємницької діяльності
м. Боярка КиєвоСвятошин
ського району”. Л.І. Осадча
назвала прізвища підприєм
ців та назви підприємств, які
мають податкову заборгова
ність: ФОП В.О. Бардишев ,
ТОВ “Тетра”, ДП “УКБ
КиєвоСвятошинського ра
йону”, ТОВ “Дікол” та інші.
Людмила Іванівна підкрес
лила, що від сплати заборго
ваності залежить наповне
ність бюджету. Необхідно
вжити заходів щодо терміно
вого погашення заборгова
ності.
Про сплату внесків до
Пенсійного Фонду України
суб’єктами підприємницької
діяльності м. Боярка, Києво
Святошинського району до
повіла заступник начальни
ка управління Пенсійного
Фонду України у КиєвоСвя

тошинському районі С.І.
Вітер: “Фонд оплати праці
підприємств та установ м.
Боярка становить близько
35,7 млн.грн., а це означає,
що щомісяця до ПФУ надхо
дить близько 12 млн.грн.
страхових внесків. Здебіль
шого, за рахунок підпри
ємств та організацій нафто
газової промисловості, які
зосереджені у місті. На
01.06.2010 року серед плат
ників м. Боярка є 53 борж
ники,
які
заборгували
1168,7 тис.грн.
Начальник відділу торгів
лі та побутового обслугову
вання населення КиєвоСвя
тошинської РДА С.І.Воско
бійник проінформував про
розвиток торгівлі та побуто
вого обслуговування насе
лення м. Боярка, Києво
Святошинського району.
Виступила головний спе
ціаліст відділу містобудуван
ня та архітектури Києво
Святошинської РДА С.А.Го
ловатенко з наданням ін
формації про порядок офор
млення проектнопошуко
вих робіт на початок будів
ництва об’єктів суб’єктами
підприємницької діяльнос
ті КиєвоСвятошинського
району.
Державний адміністра
тор дозвільного центру Киє
воСвятошинської РДА М.Р.
Деркач доповіла про отри
мання суб’єктами підприєм
ницької діяльності докумен
тів дозвільного характеру
через дозвільний центр Киє
воСвятошинської РДА.
Після виступу відбулося
обговорення і прийнято
резолюцію:
1) Звернутись до Києво
Святошинської РДА про по
годження з Боярської місь
кої радою зміни цільового
використання земельних ді
лянок із ОСГ до комерційно
го використання, прилеглої
до м. Боярка. Оскільки така
зміна цільового призначення
землі суттєво впливає на
розвиток інфраструктури
нашого міста.
2) Звернутись до Верхов
ної Ради України щодо прий
няття нормативних Актів,
які полегшують проведення
аукціону землі, що дуже
важливо для підготовки
об’єктів до Євро2012.
3) Звернутись до Кабіне
ту Міністрів України щодо
прийняття нормативних до
кументів, які дають можли
вість містам районного під
порядкування приймати рі
шення про введення в експ
луатацію об’єктів закінчено
го будівництва, зокрема,
приватних будинків.
Ганна Бєлобородова

Боярка І н ф о р м
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Кримінальна

хроніка

БОРОТЬБА
З НАРКОМАНІЄЮ ТРИВАЄ
Нещодавно до правоохо
ронців КиєвоСвятошинсь
кого РВ надійшла оператив
на інформація про те, що в
одному із помешкань, що в
місті Боярка, знаходяться
наркотичні речовини.
На місце події виїхали
працівники сектору бороть
би з незаконним обігом нар
котиків, які під час огляду
вказаного житла виявили та
вилучили: чотири медичних
шприци, заповнених нарко
тичною речовиною, схожою
на ацетильований опій,
загальним об’ємом 32 мл та
300 грамів макової соломки.

21річний співмешка
нець господарки квартири,
який вже був раніше суди
мий за подібний злочин,
пояснив, що наркотична
речовина належить йому і
зберігав він її для власного
вживання.
Також працівниками мі
ліції була встановлена при
четність цього наркомана з
чотирирічним стажем до
здійснення ряду крадіжок з
автомобілів та квартир.
Наразі проти горепаруб
ка порушена чергова кримі
нальна справа, але цього
разу за сукупністю злочинів.

НАРКОТИЧНУ ЛАБОРАТОРІЮ

ЛІКВІДОВАНО
Первітин, “на вулицях”
його називають (“гвинт”,
“айс”, “скло”, “кристал”).
Цей наркотик є надзвичайно
сильним синтетичним стиму
лятором, що викликає агре
сію, буйну або психотичну
поведінку. Це один з тих нар
котиків, до якого легко при
страститися, залежність від
якого лікується найважче.
Саме такий вид нарко
тичного засобу було викрито
оперативниками
Києво

Святошинського РВ у 36
річного жителя міста Виш
неве.
Виготовляв він його для
особистого вживання кус
тарним способом з препара
тів ефедрину. Всі предмети,
що відносяться до наркола
бораторії з виготовлення
первітину, у господаря було
вилучено.
Наразі за своє діяння
підозрюваний буде відпові
дати перед законом.

ПРАВООХОРОНЦІ
ПРОДОВЖУЮТЬ БОРОТЬБУ
З НАРКОТИЧНИМ ЛИХОМ
Одна з найбільших про
блем нашого суспільства —
наркоманія. Основний кон
тингент, який страждає на
цю хворобу — підлітки та
молодь.
Спробувавши
одного
разу, вони вже не зупиня
ються, а, як правило, потра
пляють у наркотичну залеж
ність.
На території КиєвоСвя
тошинського району праців
никами міліції постійно про
водяться заходи, спрямовані
на протидію поширення
наркоманії серед молоді.
Так, нещодавно дільнич
ний інспектор міліції Яну
шевський, який обслуговує
територію села Софіївська
Борщагівка, спільно з наря
дом КиєвоСвятошинського
відділу державної служби
охорони затримали 24річ
ного громадянина, уроджен
ця Черкаської області, де в
найманому ним житлі вия
вили та вилучили 91 г речо
вини, схожої на коноплю.

Як пояснив молодий
чоловік, речовина належить
йому, а зберігав він її для
власного вживання.
Наразі ця речовина
чекає висновків експертів
криміналістів. Якщо буде
підтверджено, що вона від
носиться до ряду наркотич
них, стосовно парубка буде
порушено
кримінальну
справу за ч.1 ст.309 (неза
конне виробництво, виго
товлення, придбання, збері
гання, перевезення чи пере
силання наркотичних засо
бів без мети збуту) Кримі
нального кодексу України.
Санкція цієї статті передба
чає обмеження волі на
строк до трьох років або
позбавлення волі на той
самий строк.
Хотілося б застерегти
осіб, які вживають нарко
тичні речовини, займаються
їх виготовленням, не става
ти на цей небезпечний
шлях, який завжди закінчу
ється погано.

ЗҐВАЛТУВАВ ТА ВТІК
Нещодавно до КиєвоСвя
тошинського РВ надійшла
заява 19річної дівчини про
те, що її зґвалтував парубок,
якого вона раніше не знала.
Працівники сектору кар
ного розшуку почали негай
но відпрацьовувати цю
інформацію, в ході якої вста
новили особу підозрюваного.
Як з’ясувалось пізніше,
33річний чоловік разом з

друзями відпочивав в лісі,
поблизу міста Боярка. По
ряд з ними відзначали день
народження своєї подруги
дівчата, між компаніями
зав’язалось спілкування.
Під вечір “джентльмени”,
кожен з яких приїхав на
особистому мопеді, запропо
нували підвести дівчат до
зупинки. Одній з них, яка,
ризикуючи, погодилась про

кататися, на жаль не поща
стило: водій двоколісного
“коня” раптово звернув в
безлюдне місце та зґвалту
вав безпорадну дівчину.
Наразі за цим фактом
порушено
кримінальну
справу за ч. 1 ст.152 (зґвал
тування) Кримінального ко
дексу України. За своє діян
ня чоловік отримає чималий
строк.

ПІД ЧАС ВИПУСКНИХ ВЕЧОРІВ НЕ ЗАФІКСОВАНО
ЖОДНОГО СЕРЙОЗНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
З метою недопущення
порушень громадського по
рядку й нещасних випадків з
випускниками під час прове
дення шкільних випускних
вечорів в КиєвоСвятошин
ському районі до охорони
громадського порядку в
школах було залучено 44

правоохоронці та 18 марш
рутних патрулювань. Вони
стежили за порядком і пере
бували зі школярами, поки
ті не розійшлись по домів
ках.
Молодь району показала
високий рівень цивілізова
ності — за вказаний період з

боку юнаків і дівчат або від
носно них не було зафіксо
вано серйозних правопору
шень, тим паче злочинів.
Загалом з 28 по 29 травня
випускні вечори відбулися в
31 школі КиєвоСвятошин
ського району. В них взяли
участь 1 тисяча 70 учнів.

ВИХОВАНЕЦЬ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ ПІД
ЧАС ЛІКУВАННЯ ВИРІШИВ ПІДЗАРОБИТИ
18річний сирота Олег,
уродженець міста Лугансь
ка, був направлений на ліку
вання до санаторію, який
знаходиться в м. Боярка.
За час перебування в
лікувальному закладі пару
бок потоваришував з сусіда
ми по ліжку та увійшов до
них в довіру. Кримінальне
минуле молодика не давало
йому спокою і він вирішив
вкотре повернутися на
неправомірний шлях.
В один із днів, поки ніко
го не було в палаті, з наяв
них особистих речей інших
дітей молодий зловмисник
викрав найцінніше, що було
у 10річного сусіда — пода
рований дідусем мобільний

телефон марки (“LG”).
Близькі хлопчика відмови
лися заявляти до правоохо
ронних органів про викраде
ну річ, думаючи, що дитина
десь його загубила. Олег,
сподіваючись на таку ж саму
реакцію родичів іншого, вже
15річного хлопця, вдруге
здійснив злочин, викравши
мобільний телефон. Цього
разу марки (“Соні Ерік
сон”). Але в цьому випадку
опікуни потерпілих зрозумі
ли, що це не проста випад
ковість, та звернулися за
допомогою до співробітників
КиєвоСвятошинського рай
відділу міліції.
Оперативні працівники
сектору кримінальної міліції

у справах дітей негайно
почали
відпрацьовувати
дану інформацію. Через
декілька днів ними був зат
риманий підозрюваний у
вчиненні злочину. Олег у
скоєному зізнався, на щастя
потерпілих реалізувати вик
радене парубок не встиг.
Наразі викрадені речі
повернуті власникам. А сто
совно парубка порушено
кримінальну справу за ч.1
ст.185 (таємне викрадення
чужого майна) Криміналь
нобго кодексу України. Ос
кільки він вже був раніше
двічі судимий за грабіж, зло
чинцю доведеться відсидіти
в місцях позбавлення волі
щонайменше три роки.

Леся Попович,
Помічник начальника відділу взаємодії з громадськістю та ЗМІ КСвятошинського РВ

БІ

Допоможіть

дитині

З проханням про допомогу звернувся Анатолій Вікторович Іщенко. Його донька Вік
торія хворіє на ревматоїдний артрит вже 10 років і перебуває в стані постійного за
гострення. Дівчина потребує постійного базисного лікування, обезболюючих препаратів,
та препаратів, що підтримують загальний стан організму. Мінімальна вартість такого
лікування щомісяця складає приблизно 2000 грн. Кожні півроку необхідно проходити
профілактичне лікування вартістю 2 500 грн. На даний час фінансові можливості роди
ни повністю вичерпані. Вікторії необхідно проведення операції з ендопротезування обох
колінних суглобів та післяопераційне лікування і реабілітація, інакше вона не зможе
самостійно пересуватись. Операція коштує 100 тис грн. Ще можливо врятувати молоду
дівчину від інвалідності! Просимо всіх небайдужих людей допомогти Вікторії.
Кошти переказувати:
Одержувач:
Приватбанк
Найменування банку:
Приватбанк
Номер рахунку:
29244825509100
МФО:
305299
ЄДРПОУ:
14360557
Призначення платежу:
Допомога на операцію
Одержувач:
Іщенко Вікторія Анатоліївна
Номер картки одержувача: 3164719029
Довідки за телефоном:
050 967 44 79

Боярка І н ф о р м
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Культурне

ПРИКРАСА НАЙКОШТОВНІША — “ПЕРЛИНКА”!

життя

ДОРОГА ДО ХРАМУ ДУШІ
25 травня в галерей холі Києво Святошинської
районної класичної гімназії відкрилася виставка поло
тен нашого земляка — художника Олександра Мико
лайовича Малінченка.
Здається, зовсім недавно
ми писали про виставку
Олександра Миколайовича
в Боярському краєзнавчому
музеї... І ось — нова експо
зиція: літня!
Тому що з кожної робо
ти — просто в обличчя! —
п’янкий дух свіжоскошено
го сіна, життєдайна волога
стрімкої течії, приємна про
холода замріяного лісу...
Особливо вражає справ
жність морських та небес
них глибин, які, здається,
якимось незбагненним чи
ном розсувають рамки кар
тини, манять і кличуть, і
бентежать душу...
— Скільки тепла і сонця
в цих роботах! — долітає від
групи, яка стоїть трохи осто
ронь, стиха обговорюючи
виставлені роботи.
— Бо ж літо на порозі! —
задоволено посміхається до
мене пан Олександр.
— Гімназійне?
— Та ні, просто літо.
Хоча в гімназії я “виставив
ся” не випадково. Тут бага
то місця і багато людей щод
ня проходить: батьки гімна
зистів, гості, вчителі, —
пояснює Олександр Мико
лайович. — Тому більше
людей зможе побачити мій
скромний творчий доробок.
Та найголовніше, що тут
весь час — діти.
Мабуть, слово “скром
ний” більше стосується са
мого художника, який про
живає в Боярці з 1959 року.
Тому що Олександр Малін
ченко — неодноразовий
учасник міських, районних
та обласних виставок, вели
ка кількість його робіт зна
ходиться
в
приватних
колекціях як в Україні, так і
за кордоном. І причина
навіть не в тому, що Олек
сандр Малінченко майстер
но володіє різними техніка
ми живопису: акварель,
масло, змішана техніка.
Успіх художника — в тій
щирості, природності й

водночас точності зобра
ження як пейзажу, так і
почуттів, які є своєрідною
візиткою його творчої мане
ри, завдяки якій найзвичай
нісінький, на перший пог
ляд, краєвид просто оживає
під його пензлем, зачаро
вуючи своєю природною
простою красою.
Окрема тема — назви
робіт: короткі, прості й
влучні. “Дорога до храму”,
“Сутінки”, “Гірський по
тік”... І ще одне впадає в
очі: всі представлені карти
ни написані маслом, та в
центрі експозиції — зимова
акварель. Випадковість?
Виявляється, не зовсім.
— В мене дуже багато ак
варелей, — говорить пан
Олександр. — І вони мені
дуже подобаються, хоча на
виставці масло виглядає
“солідніше”.
Розумієте,
масло потребує певного дос
віду, диктує свої принципи
зображення, впливаючи тим
самим на авторську техніку.
На відміну від нього аква
рель — проста, “тепла”,
доступна, а відтак дітям
акварельні фарби ближчі й
зрозуміліші. Тому більше
ймовірності, що саме аква
рель стане тим поштовхом,
який змусить дитину взяти
до рук пензля й спробувати
створити вже свою роботу.
Так ось, виявляється, в
чому головна мета виставки!
Ні, не в тому, щоб кожний
відвідувач, побувавши на
виставці, й сам став худож
ником. Мета як мрія —
набагато вища: допомогти
кожному з нас здолати той
неспинний гірський потік
буденних проблем і таки
знайти дорогу до храму влас
ної душі. Щоб в ній ніколи
не запанували сутінки...
Тому додамо лише одне:
роботи експонуватимуться
лише до 10 червня. Тому —
не баріться...
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Кожного року в кінці
квітня — на початку травня
Боярська міська дитяча
школа мистецтв проводить
звітний концерт. Тому й з’я
вилася вже в боярчан ще од
на народна прикмета: якщо
в гімназійній залі — аншлаг,
якщо веселково квітнуть різ
нобарвні костюми й щасли
вий усміх осяває обличчя,
якщо сам весняний вітер
виграє запальні мелодії на
золотих струнах сонячних
променів — значить, Бояр
ська школа мистецтв знову
дарує свято...
— До цього концерту ми
готуємося впродовж всього
року, — розповідає Антоніна
Петрівна. — Звісно, пред
ставлені номери — далеко не
всі наші здобутки, адже за
браком часу ми не мали
можливості презентувати
весь репертуар школи, нап
рацьований впродовж року...
У залі — яблуку ніде впа
сти, на сцені — яскравий
каскад з номерівтанців, які
змінюють один одного, вик
ликаючи бурхливі оплески
глядачів. В програмі багато
сольних номерів, дуети, які
змінюються більш численни
ми танцями, коли танцюри
стам просто тісно на просто
рій сцені. Полонез і віденсь
кий вальс, літня полька і
кепіданс, московський біт
та пасодобль, танго, україн
ський жартівливий, російсь
кий і навіть ескімоський та
нок. А на додачу — курчата,
художники, ведмежата, гно
ми і краплинки: близько 40
номерів утворили той карна
вальний каскад. При цьому
разом зі своїми вихованцями
були на сцені й їхні улюблені
викладачі: Костянтин Євла
шевський із старшим скла
дом ансамблю “Асгард”, На
таля Авраменко та Любов
Красільнікова — керівники
ансамблю народного танцю
“Перлинка”, Наталя Вуй
ко — керівник ансамблю
бального танцю, Олександр
Сушилін — керівник ансам

блю сучасного танцю. Та до
старших і вимоги інші, тому
всі викладачі, які зараз
працюють у школі мистецтв,
виступили зі своїми сольни
ми номерами.
Так розпочинався тра
вень... А 30 травня, коли
Боярка відзначала День за
хисту дитини, в школі мис
тецтв... знову концерт! Зак
лючний концерт дитячого
хореографічного ансамблю
“Перлинка”, яким керують
Наталія
В’ячеславівна
Авраменко та Любов Мико
лаївна Красільнікова. І так
само майстерно танцюють
на сцені діти, і так само вітає
їх оваціями зал... Але чогось
не вистачає... Навіть не
одразу помічаю, що відсут
ні... яскраві костюми: на
кожний танок діти виходять
виключно у чорному танцю
вальному вбранні. В чому ж
справа?
— Власне кажучи, це —
підсумкове заняття за рік, —
терпляче пояснює Антоніна
Петрівна. — Яке, за бажан
ням батьків, ми перетворили
на таке собі затишне сімейне
свято: щоб ніхто нікуди не
поспішав, щоб батьки спо
кійно продивилися заново
все те, чого досягнули за цей
рік їхні діти.
— Невже яскраве вбран
ня може цьому завадити? —
дивуюся.
— В якійсь мірі — так.
Під час кожного нашого
концерту батьки не стільки
милуються своїми дітьми,
скільки допомагають їм пе
реодягатися (на кожний та
нок — окремий костюм!).
Саме тому, порадившись з
членами батьківського комі
тету, ми вирішили, що сьо
годні, коли позаду вже наші
шкільні перевідні екзамени,
батьки повинні сидіти в залі
і спокійно дивитися наш ре
пертуар. Тому сьогодні ми
костюмів не міняємо!
На прощання ставлю
Антоніні Петрівні найпрово
каційніше запитання:

— А який танцювальний
колектив міг би стати своє
рідною візиткою Вашої
школи?
Спочатку відповідь пані
Калмикової була рішучою й
безапеляційною:
— Наша візитка — це
наша школа! Ми всі працює
мо до сьомого поту, а тому й
наші спільні перемоги й
досягнення дарують стільки
радості, що після кожного
вдалого (а інших у нас про
сто не буває!) концерту чи
виступу ми почуваємося,
відповідно, на сьомому небі
від щастя!
Втім, по хвилі роздумів
моя співрозмовниця додає:
— Та якщо б така
необхідність виникла, то,
мабуть, нашою “візиткою”
став би танцювальний ан
самбль “Перлинка”.
— Тому що найголовніші
призи на всіх змаганнях
бере?
— Тому що найголовні
ших своїх призів і нагород
“Перлинка”... ще не здобу
ла! — сміється Антоніна
Петрівна. — Адже в цьому
ансамблі танцюють діти чо
тирирічні (підготовча група
№1), п’ятирічні (підготовча
група №2) і наші першо
класники. Й найголовніші
перемоги у них ще попереду.
А відтак — і у нашої школи
мистецтв. Тому, мабуть,
саме “Перлинка” — наша
візитка, наша найкоштовні
ша прикраса.

Володимира Вишняка. Зі
своїм поетичним доробком
виступив голова творчого
об'єднання “Боярські май
стри” Олександр Корж.

Замість післямови
Це — лише два епізоди із
життя Боярської школи
мистецтв. Між ними — і
гранпрі на “Артвесні”, і
перші місця з танцями
“Ескімоси”, “Гномики”,
“Український танок”, і 2е
місце за танок плюшевих
ведмежат, і 1, 2 й 3 місце за
дуетні танці, і 1 місце та
приз за краще керівництво
дитячим хореографічним
ансамблем на Київському
кубку, і “лауреатство” ІІ
премії Київського конкурсу
“Мелодії весни”, коли наго
роди вихованцям “Перлин
ки” вручали Григорій Чап
кіс, Дмитро Дікусар, Андрій
Гуцал.
Звісно, 30 травня теж
були і медалі (“За старанне
та відповідальне ставлення
до танцювальних занять”), і
солодкі подарунки від бать
ків — найголовніших спон
сорів школи. А коли задово
лені батьки разом зі своїми
щасливими дітьми залишили
залу, на сцені залишилися...
Антоніна Петрівна Калмико
ва та її старші вихованці.
Причина проста: репетиція.

Радислав Кокодзей

Радислав Кокодзей

Радислав Кокодзей

НАШІ У СТОЛИЦІ
17 травня у приміщенні
Національної спілки пись
менників України відбувся
спільний творчий вечір київ
ської поетеси Світлани Суво
рової та боярського поета,
композитора, виконавця

Якби в нашому місті проводився конкурс на кра
щий танцювальний колектив місяця, то звання “Міс
Травень” отримала б, безперечно, Боярська школа мис
тецтв (директор — Антоніна Петрівна Калмикова).
Тому що саме її вихованці “відкривали” і “закривали”
найбагатший на мистецькі події місяць — травень...

Боярка І н ф о р м

ВЕЛИКІ ГАСТРОЛІ МАЛЕНЬКОГО ТЕАТРУ
Замальовки з натури
Робота лялькового
театру “Театральна
студія 3А”
15.04.2010 ДНЗ №3
м.Боярка
Ще за півгодини до
вистави допитливі малюки
забігали за ширму, намагаю
чись, хто просто подивитись,
хто вхопити якусь із симпа
тичних іграшок.
— А коли звірятка вже
прийдуть до нас?
— Зачекайте ще трохи,
у наших акторів закінчуєть
ся останній урок.
— Урок?
— Так, і ви, як виро
стите, підете до школи…
Та для дітей молодшої
групи школа — це щось
далеке і примарне. А іграш
кові герої вистави — ось
вони, поряд. Такі близькі і
зрозумілі.
— Ну коли вже звірят
ка прийдуть до нас?
В кімнату, де буде виста
ва, заходять діти середньої і
старшої груп. Хто, підстри
буючи від нетерпіння. Хто
поважно, подорослому. Хто,
крутячи головою у всі боки,
щоб найбільше побачити. Всі
розміщуються на килимі.
Дійство починається…

29.04.2010 с.Бузова
До дверей класу дівчата
прикріплюють афішу. Трохи
здивовані четвертокласники
уважно вивчають яскраві лі
тери на звичайному ватмані:
“3А” — актуальні, ак
тивні, артистичні”.
Їм вже цікаво.
До початку вистави 5
хвилин. В четвертий клас
заходять третьокласники, за
партами стає тісніше. Арти
сти нервують. У поросятка
пропало яблуко. За ширмою
всі кидаються на пошуки
такого стратегічно важливо
го атрибуту. Де яблуко?
Знайшли.
Дійство почалося. Діти.
Останні хвилини виста
ви. Лялькові герої закінчили
зарядку, гарненько вмилися
і … на руках у артистів вий
шли зза ширми. Вистава
закінчилася, але взаємодія
продовжується. Нема межі
між акторами і глядачами,
ще пару кроків, і вже не
відрізнити одних від інших.
Бо актори теж діти. Третьо
класники.
Пора прощатися. Та не
хочеться розбирати ширму,
складати декорації.
— Тетяно Миколаївно,
давайте ще раз зіграємо.
— Ви хочете ще раз?

БУЗКОВА МЕЛОДІЯ НАДІЇ
А чи знаєте ви, коли
закінчується... весна?
Мабуть, саме тоді, коли
під трепетну мелодію
останніх шкільних дзво
ників фінішує травень...
Саме у погожу травневу
днину традиційно збирають
ся шкільні громади у своїх
святково вбраних господах,
щоб відзначити свято остан
нього дзвоника. Свято, в
мелодіях якого вже бринять
мінорні нотки світлих спога
дів про навчання в рідному
навчальному закладі, вірних
друзів, всіх тих людей, які
впродовж всіх років навчан
ня щедро дарували свою
любов, доброту й тепло сер
дець. Свято, яке відкриває
безкраї обрії дорослого

життя випускникам — зав
трашньому дню нашої дер
жави, юним, які будуть роз
будовувати наш спільний дім
за законами людської сові
сті, велінням громадянсько
го обов’язку й заповітами
предків, усвідомлюючи свою
персональну відповідаль
ність за майбутнє нашої
України. Які примножува
тимуть її славу своїми твор
чими силами, сумлінною
працею й знаннями, набути
ми в рідній школі...
Для випускників — то
перший крок до дорослого
життя. Для тих, хто продов
жує навчання — черговий
взятий рубіж, чергова схо
динка на шляху пізнання
науки і себе самих...
В ліцеїстському містечку
Навчальнооздоровчого ком

Все з самого початку?
— Так. Ну будьласка.
— Ви, мабуть, втоми
лися.
— Ні. Ні. Ми ще раз
хочемо виступити.
— Добре. Тоді запро
шуйте перший і другий клас
на лави глядачів.
Знову розкладаємо ляль
ки і атрибути по стільчиках.
Адже так важливо, щоб під
час виступу все було під
рукою, щоб ні на хвильку не
перервалася тонка нитка
подій.
Тим часом в коридорі гля
дачі обмінюються враження
ми від вистави. Побачили
мене. Стихли. А потім поча
ли навперебій розказувати і
показувати фізкультхвилин
ки, які вони знають.
— А чому ж ви не пока
зали свої вміння там, в
класі?
Пауза.
— Соромились? Боя
лись, що не вийде?
— Так.
— Чому? Перед вами
виступали такі ж діти, як і
ви, не дорослі дяді і тьоті.
— Ага, вони навчені…
Продзвенів дзвінок. Не
театральний — шкільний, та
для нас це теж сигнал.
— Актори, готові?

— Так і ви почніть
свій ранок..
Не питайте про сні
данок.
Посміхніться мамі й
татку,
Розпочніть свою
зарядку, — звучить вже
для молодших глядачів.
Нова публіка більш
легка на підйом. Після
вистави майже кожен
хоче показати якусь
вправу. Стараються.
Поряд вчителі — під
тримують, підбадьорю
ють. Всі в захваті.
— А ви ще до нас приї
дете?

плексу Київського військово
го ліцею імені І.Богуна
(начальник — полковник
Романенко Данило Володи
мирович) цьогорічне свято
останнього дзвоника — осо
бливе. Тому що вперше за
історію ліцею відбулося воно
на “історичній” території
навчального закладу: під
густими кронами ліцеїстсько
го парку, на майданчику
перед Центром дозвілля,
білосніжні колони якого
пам’ятають і зйомки числен
них фільмів, і дзвінкоголосий
дитячий сміх, і закладку ліце
їстського саду (он, там, зов
сім поряд, святково квітують
молоденькі яблуньки), і ще
багатобагато хвилюючих
моментів життя нашого
міста. А 28 травня під цими
затишними кронами кружля
ли у шкільному вальсі легкі
пари (то військових ліцеїстів
прийшли привітати їхні давні
добрі друзі — вихованки
школи “Леді”) і гордо май
орів над вишикуваними ліце
їстськими шеренгами синьо
жовтий прапор Батьківщини.
Зі святом останнього
дзвоника ліцеїстів вітає
Боярський міський голова
Тарас Григорович Добрів
ський... Начальник ліцею
Данило
Володимирович
Романенко вручає грамоти
та пам’ятні подарунки
книжки кращим з кращих...
Благословляє вихованців
Комплексу настоятель ліце

їстського СвятоМикольсь
кого храму його настоятель
о. Валерій... В ясному
сонячному промінні зрина
ють над ліцеїстськими коло
нами щедрі краплі свяченої
води й розквітають над
усміхненими
обличчями
самоцвітними райдугами...
Так, сьогодні — свято
останнього
дзвоника...
Свято, яке єднає в дружну
родину всіх школярів нашо
го рідного міста, всю учнів
ську молодь нашої держа
ви... Що ж побажати вам,
землякивипускники? Звіс
но, добра і любові, радості й
щастя, міцного здоров’я,
здійснення мрій, Божої

Боярка І н ф о р м

6.05.2010 ЗОШ № 4
м.Боярка
Рідна школа.
— А куди нам йти?
— Піднімайтеся до ак
тової зали.
Це випробування для
акторів. Вони вже звикли не
боятись публіки, та важко
налаштуватись на велику
залу тим, хто звик до камер
ної затишної атмосфери кла
сів та групових кімнат.
За хвилину до виступу
помічаю, що в дзеркалі від
бивається частина закулісно
го простору, а глядачі з ціка
вістю все спостерігають і

коментують. Пересуваємо
ширму — шум стихає.
Дійство починається…
Сьогодні у нас в гостях
першокласники. Гамірно,
весело. Майже кожна реплі
ка чи дія героїв викликає
вибух сміху. У акторів круглі
очі. Так нас ще ніде не прий
мали.
Виходимо на поклон.
Представляти виступаючих
нема потреби, їх знають. Та
сьогодні на них дивляться
вже інакше, ніби це не про
сто третьокласники — а
трохи чарівники.
За тиждень нова вистава.
Приходьте.
Запрошуємо.
Тетяна Бондаренко
ласки і благодаті. Шануйте
своїх батьків, які дали вам
життя. Шануйте своїх вчи
телів, які дали вам знання.
Шануйте свою державу, яка
зростила вас. Шануйте свою
школу, свою гімназію, свій
ліцей, в хвилини радості й
важкі миті життя вертайтеся
до свого рідного дому, де вас
люблять і чекають. А тому,
вирушаючи в життя доро
сле, візьміть із собою
пам’ятьоберіг, яка допомо
же зробити правильний
вибір й знайти свою стежину
в житті. Зі святом вас, випу
скники року Божого 2010.
Радислав Кокодзей

НАЙМЕНШІ ВИПУСКНИКИ
Хвиля випускних вечорів
прокотилася не тільки шко
лами міста. Випускники
дитячих садків теж відзнача
ли важливий етап свого
життя з усіма атрибутами
свята — бальними сукнями,
вечірніми зачісками, кон
цертною програмою та свят
ковим столом. Столичні акто
ри з театрального гурту
“Колоритми” вже давно
стали очікуваними учасника
ми свят у ДНЗ №3. Цього
разу присутніх розважали
авторською виставою, прис
вяченою прощанню з улю
бленим садком. Малюки
демонстрували свої численні

таланти та дякували у віршо
ваній формі персоналу.
Наприкінці свята у небо зле
тіли різнокольорові повітряні
кульки, які віднесли в синю
далину заповітні бажання
майбутніх школярів.
Ганна Бєлобородова
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ТЕПЛО СЕРДЕЦЬ ЛЮДСЬКИХ
Перемоги

“ТИМУРІВЦІ” В ЛІЦЕЇСТСЬКИХ МУНДИРАХ
Вже доброю традицією стало вітати ветеранів
Великої Вітчизняної напередодні 9 травня зі святом
Перемоги. Цього року до благородної справи долучилися й
вихованці Навчально оздоровчого комплексу Київського
військового ліцею ім. І.Богуна (начальник — полковник
Данило Володимирович Романенко), здійснивши 6 травня
“тимурівський” рейд вулицями нашого рідного міста.
До серйозної справи — й
підготовка серйозна! Зав
даннямінімум — передати
“військові трикутники” з
привітаннями від виконкому
Боярської міської ради вете
ранам війни та праці, які в ті
далекі часи кували нашу
перемогу на фронті і в тилу.
Завданнямаксимум: надати
посильну допомогу тяжко
хворим та прикутим до
ліжка фронтовикам.
Із першим завданням
хлопці впоралися відносно
швидко. 11 прізвищ, 11
адрес, 11 спогадів, 11 розчу
лених посмішок: згадали, не
забули у передсвятковій
метушні, принесли свято до
оселі. Що ж до другого, то не
вдалося хлопцям того дня
попрацювати, хоча й другий
список був надзвичайно
коротким — всього 5 пріз
вищадрес. Звісно, допомога
потрібна. Та якось важко
пов'язати парадновихідні з
золотими аксельбантами та
вітальні квіти з буденною
допомогою по господарству.
Тому й увільнили фронтови
ки майбутніх захисників Віт
чизни від справ буденних.
Цей рейд залишив у
військових ліцеїстів вражен
ня незабутні. І не лише від
розповідей про воєнне лихо

ліття, почутих не з трибуни,
не у святковій залі, а ось
так, у скромній оселі, вічна
віч, коли немає набридливих
спалахів фотоапаратів і
бойових нагород на грудях.
Коли в кожному слові —

саме життя, яким живуть ці
люди всі ці 65 років... Тому
й задумливі обличчя юних
ліцеїстівбогунівців, тому
незвично тихо у ліцеїстсько
му автобусі, який прямує до
рідного навчального закла
ду, тому й вистукують в
серці метрономом пам'яті
слова з вітального трикутни
ка. Слова, які юні сприйня
ли як наказ своєї держави,
за виконання якого відпові
дальні віднині саме вони —
військові ліцеїстибогунівці:
— Дорогий ветеране! Від
щирого серця вітаємо Вас з

65ю річницею Дня Перемо
ги. Ваш подвиг непідвлад
ний часу. І безмежна наша
вдячність Вам, тим, хто від
стояв Батьківщину, виявив
ши незламну мужність та
незламність духу. Саме Вам
ми завдячуємо свободою та
мирним небом, можливістю
навчатися, готовністю про
довжити Ваші ратні тради
ції. Тому прийміть нашу гли
боку повагу і щиру подяку за
цей світлий день, за мирне
небо над нами, за життя і

свободу! Від щирого серця
бажаємо Вам чудового свят
кового настрою, міцного
здоров'я, довголіття, шани
та любові рідних і близьких,
домашнього тепла й затиш
ку, добробуту та благополуч
чя! Щоб війна ніколи не
повернулася на нашу землю.
На вільному сидінні авто
буса — декілька сумовитих
гвоздик й осиротілих віталь
них трикутників. Тих, яких
вже ніколи не отримають їх
адресати...
Радислав Кокодзей

МИРНА ПЕРЕМОГА ВІЙСЬКОВИХ ЛІЦЕЇСТІВ
13 травня у м. Конотоп відбувся відкритий кон
курс фестиваль патріотичної пісні “Від серця до серця”,
присвячений 65 ій річниці Перемоги у Великій Вітчизняній
війні 1941 1945 років. Боярку на тому фестивалі пред
ставляли вихованці Навчально оздоровчого комплексу
Київського військового ліцею ім. І.Богуна (начальник —
полковник Данило Володимирович Романенко).
Участь у фестивалі взяли
художні колективи шкіл
Конотопського району, а
також хор Конотопського
політехнічного технікуму,
філіалу Сумського держав
ного університету і благодій
ного фонду “Відень”.
Оцінювалися
виступи
компетентним журі на чолі з
генералотаманом Сумської
паланки Міжнародної гро
мадської організації “Козац
тво Запорізьке” генералпол
ковником Віктором Ляхом в
номінаціях “Пісні рідної
землі” та “Пісня, опалена
війною” по трьом віковим
групам: 812, 1216 та 1620
років. І як же виступили
наші хлопці? Просто чудово!
Точніше — І місце у віковій
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категорії 1216 років. А при
віз цю перемогу до рідної
Боярки ліцеїстський квартет
у складі ліцеїстівдругокурс
ників Олега Боровікова,
Михайла Гордієнка, Артема

Мальованого та Всеволода
Трояновського під загальним
керівництвом заступника
начальника комплексу з
виховної роботи майора
Вадима Білана.
То ж — з перемогою вас,
хлопці! І щиро бажаємо вам,
щоб лише мирні й творчі
перемоги означали обраний
вами шлях захисника Віт
чизни.
Радислав Кокодзей

Боярська організація інвалідів
Великої Вітчизняної війни та
Збройних Сил існує в основному
за рахунок надходжень від спон
сорів — підприємств, організа
цій, приватних підприємців
міста. Цього року, напередодні
святкування 65ї річниці Пере
моги у Вітчизняній війні, ми
направили листипрохання до
73х адресантів. Відгукнулись
керівники 32х організацій та підприємці, які надали нам
матеріальну допомогу, хоча, в порівнянні з минулими рока
ми, була вона значно меншою.
Президія та Рада нашої ветеранської організації висло
влюють щиру подяку тим, хто не забуває про інвалідів
війни, людей, найбільш постраждалих в тому страшному
лихолітті 19411945 років.
Хочеться сказати щирі слова подяки за людяність, тепло
сердець, небайдужість:
профспілковій організації ВРТП “Укргазенергосервіс”
(голова профспілки Павло Володимирович Терентьєв);
директору кондитерського магазину Олександру Володими
ровичу Коваленку; директору КСвятошинського ВУ ЖКГ
Володимиру Миколайовичу Парфесі; генеральному дирек
тору фабрики “ФСГВ” Володимиру Афанасійовичу Дімче
ву; директору Управління “Укргазтехзв'язок” Станіславу
Денисовичу Карлашу; директору СМУ33 Магомеду Алійо
вичу Магомедову; директору ТОВ “ЭКЕР” Володимиру
Івановичу Науменку; президенту благодійного фонду “Вік
торія” Світлані Миколаївні Сушко; директору підприємства
КСвятошинське УЕГГ Василю Федоровичу Віжанову;
директору ТОВ “МЕДі ДІГ” Ігорю Григоровичу Дзюбі;
директору магазину “Хозтовари” Андрію Миколайовичу
Баришевському; директору фірми “Автосервіс” Олексан
дру Анатолійовичу Лисогорку; директору басейну “Проме
тей” Надії Іллівні Крячек; заступнику директора мережі
магазинів “Економна авоська” Віталію Миколайовичу
Міщенку; директору магазину “Супертехніка” Василю
Федоровичу Андруку; директору магазину “Точка” Олені
Олександрівні Ільїній; директору підприємства з автопере
везень Дмитру В'ячеславовичу Шубіну; директору аптеки
“Людина та ліки” Тетяні Анатоліївні Суботіній; директору
автомагазину “Універсалавто” Олександру Олексійовичу
Чистякову; директору магазину “Продтовари” Олені Олек
сандрівні Глініній; директору магазину “Взуття” Степану
Йосиповичу Дишльовському; генеральному директору ма
газину “Буденерго” Володимиру Анатолійовичу Марієнку;
директору магазину “Меблі” Аллі Миколаївні Сидоренко;
директору ПП “Дачієв” Валерію Абдулайовичу Дачієву;
директору СТО Олексію Георгійовичу Станкевичу; директо
ру продовольчого магазину Андрію Петровичу Бобрейку;
директору ТОВ “Декоративні культури”; директору кафе
“Пельменна” Олені Володимирівні Єшович.
З керівниками підприємств, приватними підприємцями
зустрічались й обговорювали проблеми й шляхи їх вирішен
ня активісти організації ветеранів — Г.Ю. Бутенко, О.І.
Макса, П.П. Федорчук під керівництвом М.Г. Дідовця.
Зичимо здоров'я та процвітання усім тим, хто надав
допомогу інвалідам війни, адже це благородні люди, яким
притаманне почуття взаємодопомоги й милосердя.
Голова Президії Боярської організації
інвалідів війни та Збройних Сил В.А. Нурищенко

СЛОВА ПОДЯКИ
Хочеться на шпальтах
газети
“Бояркаінформ”
написати про людей з Бояр
ського осередку партії “Силь
на Україна”. Напередодні
Дня Великої Перемоги керів
ник осередку Анатолій Дми
трович Жир подарував інва
лідам організації ветеранів 5
мобільних телефонів. 7го
травня Боярським осередком
партії “Сильна Україна” була
організована поїздка ветера
нів до НовоПетрівців, а 27

травня — до парку “Софіїв
ка”, що в Умані.
Останнім часом нечасто
стикаєшся з такою турбо
тою й піклуванням про інва
лідів війни. Щира подякам
Вам, добрі й благородні
люди.
Інваліди війни І групи
М.П. Рєзнік, Є.Г. Митро
фанов, О.І. Макса, О.М.
Калужа, М.Д. Дунаєва,
В.А. Нурищенко та інші

Боярка І н ф о р м

БІ

Спортивна

хроніка

Тоді, коли підхоплюють вони пружний подих
вітру реалізації своїх задумів, коли відчувають під
тримку друзів, коли зустрічають дорогих гостей...
29 травня, на стадіоні “Зеніт” стартувала Третя
міжнародна відкрита автогонка — ралі інвалідів “Каш
тани Київщини” на автомобілях з ручним керуванням.
А відтак гостей того дня приймав Боярський міський
фізкультурно спортивний клуб інвалідів “Ікар” на чолі
зі своїми керівниками — подружжям Галиною та Олек
сандром Оревіними.
Започатковане три роки
тому, ралі міцніє, розрос
тається, знаходить все нових
і нових прихильників. Од
ним з доказів цього може бу
ти, зокрема, кількість екіпа
жівучасників: 40 цього року
проти 20 минулорічних!
Зі святом учасників зма
гань привітали начальник
обласного центру “Інвас
порт” Марія Василівна Він
ніченко, заступник голови
Боярської міської ради Вале
рій Володимирович Шульга,
голова районної ради Ми
хайло Григорович Косен
ко... І поки лине зі сцени піс
ня “Ти особливий”, Галина
Сигізмундівна пояснює мені
те найголовніше, без чого,
на її думку, подібні заходи
взагалі б не мали ніякого
сенсу:
— Нещодавно ми тільки
приїхали з Польщі, де брали
участь у гонках на візках.
Там ми вибороли і привезли
до Боярки нагороди за 3, 4 і
5 місце — гонки на візках. А
результат наших дівчат ще
більш вражаючий: 2 й 3
місце! Тому сьогодні ми
зібралися на цьому красені
стадіонів не для того, щоб
просто зустріти й привітати
на нашій українській, на
нашій Боярській землі всіх
тих, хто подолав такий дов
гий шлях, щоб взяти участь
у наших змаганнях. І, звіс
но, не для того, щоб показа
ти свою немічність. Наша
мета — довести, що ми дійс
но такі, як усі, й що ми мо
жемо і змагатися нарівні з
усіма, а навіть перемагати.
Ви ж знаєте, як цього року
виступили наші параолім
пійці, які привезли 19 меда
лей, з яких 9 — “трофей”
Київської області. Тому ми
дуже раді бачити сьогодні
всіх наших гостей, і своїх
спонсорів. Це — компанія
моторних мастил “Lotos” —
офіційний
дистриб'ютор
компанії “ПроАвто” та
“Укравтозапчастини”. Саме
завдяки цим організаціям і
допомозі людей, які там
працюють, ми змогли зустрі
тися й цього року. Що ж до
атрибутики, то її профінан
сували депутати КиєвоСвя
тошинської районної ради.
— І який маршрут цього
річного інваралі?
— А це поки що таєм

ниця, — говорить Галина
Сигізмундівна й пояснює: —
Справа в тому, що “легенди”
з маршрутом видаються за
20 хв. до старту. Звісно, часу
для ознайомлення небагато,
але за учасників я спокійна.
Бо московські учасники
професіонали, оцінюючи
підготовку нашого ралі, від
значили, що у нас в Боярці
“легенди” складено просто
таки професійно. І цим ми

завдячуємо
Київському
автомотоклубу (керівник —
Сергій Дмитрович Малик).
Що ж до маршруту, то поки
можу сказати лише одне:
наше ралі фінішує у селищі
Капітанівка. Саме там, у
готелі “Снайпер” (влас
ник — депутат райради Вік
тор Ничипорович Ковален
ко) й проживають наші
спортсмени.
Дійсно, того дня люди з
особливими потребами пові
рили в те, що вони — не гір
ші за інших, що їм також є
чим пишатися і для чого жи
ти. Що вони живуть дійсно
повноцінним життям! Хто ж
подарував їм цю можливість
і це свято? Організаторами
вже традиційного ралі
“Каштани Київщини” знову
виступили Боярський місь
кий фізкультурноспортив
ний клуб інвалідів “Ікар”
(під керівництвом подруж
жя Галини та Олександра
Оревіних) та Київський
автомотоклуб (керівник —
Сергій Дмитрович Малик) за
підтримки облдержадміні
страції, райдержадміністра
ції та Боярської міської ради.
Діла без слів —
мов квіти без пелюсток...

КОЛИ МІЦНІЮТЬ КРИЛА “ІКАРА”
На святково вбраній
сцені — діти. Це учасників
ралі вітають вихованці дитя
чого колективу вокальної
студії “Едельвейс” (керів
ник — Майя Вікторівна Аб
рамович) КиєвоСвятошин
ського районного центру
творчості молоді “Оберіг”. І
звучать вітання “осіб офі
ційних”, які розділяють зі
спортсменами їхнє свято.
Ось лише декілька фрагмен
тів з тих щирих промов:
Голова районної ради
Михайло Григорович Косен
ко: “Шановні наші гості,
шановні учасники міжна
родних змагань. Дозвольте
мені привітати вас всіх на
нашій рідній українській
землі, в КиєвоСвятошинсь
кому районі. Ми дуже раді
зустрічати гостей і дуже

раді, що ви приїхали до нас
сьогодні не лише з різних
куточків нашої Батьківщи
ни, а й з Білорусії та Росії.
Навіть більше 7 тис. км —
відстань від Алтаю до Бояр
ки — не зупинили вас. Для
нашого району це дійсно
свято. Тому я хочу побажати
вам всім перемог. Адже те,
що ви тут — це вже перемо
га. І ті дні, які ви проведете
на Україні, які ви проведете
в спілкуванні між собою,
нехай стануть днями особли
вими, які залишаться в
нашій спільній пам'яті на
багатобагато років. Зі свя
том вас! Перемагайте! Лю
біть життя, любіть один
одного”.
Заступник голови Бояр
ської міської ради Валерій
Володимирович
Шульга:
“Шановні гості, шановні
учасники, шановні присутні.
Боярка горда з того, що вже
традиційне міжнародне ралі
“Каштани Київщини” роз
починається саме з нашого
затишного і чудового міста.
Ми горді з того, що у нас дій
сно є такі люди, як Галина
Сигізмундівна Оревіна, яка
керує клубом “Ікар”. Цей
“Ікар” сьогодні розправляє
крила, і ви всі є учасниками

Боярка І н ф о р м

цього дійства. Більше того,
всі ці люди, які сьогодні тут,
уже створили подвиг. Та
змагання є змагання, і
обов'язково буде перемо
жець. Ми вітаємо його, поки
що нам невідомого, і всіх
всіх учасників змагань. Бо
сам факт, що ви тут, озна
чає, що всі ви — переможці.
Тому що ви любите життя і
вірите в найкраще. І дай
Боже вам здоров'я, успіхів, і
хай благословить вас Бог”.
Начальник
обласного
центру “Інваспорт” Марія
Василівна Вінніченко: “Доб
рого дня, наші шановні
друзі. Дозвольте мені від
імені Київського обласного
центру привітати вас з сьо
годнішнім святом. Вже сама
присутність такої величезної
кількості екіпажів є свідчен
ням того, що ми єднаємося,
що ми сильні й мужні. Я вам
бажаю міцного здоров'я,
теплих зустрічей, гарного
настрою, радості, адреналі
ну і перемоги. Хай переможе
найсильніший.
А що ж думають про цей
захід учасники змагань?
Моїми співрозмовниками
стали члени екіпажу ВАЗу із
Тольяті. Батько та син Олег і
Олексій Хлєбалови старту
ють тут вже другий рік
поспіль, тому їм, звісно, є що
сказати.
— Організація чудова,
прийом гостинний, люди
привітні. А маршрут... Ми
нулого року траса була дуже
гарна і... надзвичайно легка.
Цього року, кажуть, буде
складніша. Поїдемо — поба
чимо. Тим паче, що минуло
го року ми були сьомими, а
відтак сподіваються покра
щити свій результат. Будемо
старатися і будемо... поспі
шати. Бо одразу після того,
як “відкатаємося” в Боярці,
поїдемо до Москви — на
змагання “Надія”, які відбу
дуться 56 червня...
Зі сцени звучать подяки
всім тим людям, які долучи
лися до проведення цього
річної гонки. Серед них —
Олександр Рябіч, Андрій

Плаксицький, Михайло Лєз
нік, Надія Скакодуб, Олек
сандр Борецький, Анатолій
Матейко, Ірина Демідова,
Людмила Коваленко, Андрій
Арчаков, Світлана Арчако
ва, Лідія Заїченко, Валерій
Шульга, Роман Гладкий,
Анастасія Соботюк, Жанна
Іванова. А ще — генераль
ний директор “Укравтозап
частини”, ЗАО “Росава”,
директор ВАТ “Миронів
ський хлібопродукт”, АТ
“Оболонь”, київський авто
мотоклуб, Фірма “ПроАв
то”...
Андрій Хорольський —
представник
київського
автомотоклубу — дає остан
ні інструкції перед стартом...
Відправивши просто на ста
діоні коротку службу, о.
Ярослав — керівник війсь
ковопатріотичного відділу
КиєвоПечерської лаври —
обходить екіпажі, освячує
схилені під хресне знамення
голови й застиглі в очікуван
ні автомобілі... На це теж
потрібно трохи часу. Бо зов
сім скоро на маршрут вий
дуть екіпажі з Гомеля, Смі
ли, Києва, Стаханова, Бучі,
Сєвєродонецька, Чернівців,
Первомайська, Світловодсь
ка, Житомира, Рівного,
Балти, Рівного, Харкова,
Шостки, Свердловська, Хер
сону, Хмельницького, Олек
сандрії... Знаючи, що їм “на
п'яти” наступають гості
закордонні — з Осколу,
Мозиря, Тольяті, Гродно,
Бійська, Вітебська, Мінсь
ка, Москви...
Втім, стартові годинники
запущено, гонка стартувала.
І вслід екіпажам лине на
пружних крилах вільного
вітру й дзвінких дитячих го
лосів пісня, слова якої могли
б стати гімном інваавторалі
“Каштани Київщини”:
— Людина починається з
добра, з уміння співчувати,
захистити. І зрозуміти всім
давно пора: прийшли ми у
цей світ добро творити! Лю
дина починається з добра....
Радислав Кокодзей
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Оголошення

Реклама

Вітання

ВІТАЄМО З ДНЕМ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ!
Сердечно вітаємо вас з Днем захисту дітей. Висловлюємо слова щирої вдячності всім, хто
своєю працею, громадською діяльністю сприяє становленню юного покоління, хто лікує,
навчає дітей, розвиває їхні творчі здібності, крок за кроком готує до дорослого життя.
Бажаємо вам міцного здоров’я, сімейного щастя, впевненості у щасливій долі наших
дітей. Нехай щедрість та милосердя сердець примножуються з кожним днем заради дітей,
заради майбутнього України.
Боярська міська організація
Партії регіонів та фракція
партії в Боярській міській раді

Голова фракції Соціа
лістичної партії України
С.С. Адаменко
Депутати фракції “Блок Юлії Тимошенко”
Боярської міської ради та члени бюро Боярської пер#
винної партійної організації “ВО “Батьківщина”

Голова КСвятошинської районної
організації “Союз Лівих Сил”
Евген Данченко

Голова Боярської
організації ППУ
Ю. І. Єдаков

Депутат Боярської
міської ради, голова
фракції “Наша Україна”
А.К. Пестряков

Бриль
Ірина Іванівна

Неупокой
Сергій Григорович
Вітаю з Днем народження!
Хай цвітом шлях життя рясніє,
Сповняться найкращі, заповітні мрії,
Хай завжди будуть почуття високі,
Хай життя дарує лиш щасливі роки.

Наша мила і люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
І щоб завжди здоров’я у тебе було.
Щоб смутку не знала, ми просимо долі,
Добра тобі й радості, рідна, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба –
Сімейного затишку й мирного неба.

Орел
Леонід
Іванович
Бажаю кохання, гарних подій,
Здійснення задумів,планів і мрій
Щастя квітучого, злетів найвищих,
Шляхів до мети легких і найближчих

З Днем Народження!
Загублене посвідчення водія
ААП 074665, видане Леоніду
Станіславовичу Доліновському
ДАІ МВС УВС Коломийського
виконкому 30.05.1976 року, вва
жати недійсним.

ЗНОВУ ЗМIЇ?
Цього разу їх помітили в
Боярському лісі, в яру, поб
лизу долини Надсена. Вони
не нападали на беззахисних
тварин, а “з'ясовували сто
сунки” одна з одною. Чоло
вік, який приніс до редакції
газети це фото, саме йшов
того дня лісовою стежиною
до Йосипівського ставу. Й
став випадковим свідком
цього поєдинку.
— Мушу Вам сказати,
видовище далеко не з приєм
них. Забарвлення в обох змій
було сірим з яскравими сму
гами фіолетового кольору. Я
прийшов додому, й спробу

Депутат Боярської
міської ради
О. В. Боднюк

ЧП “Рута#С”
вав відшукати в Інтернеті
бодай якусь інформацію про
змій з таким забарвленням.
Нічого подібного я там не
знайшов, — говорить Юрій
Кутовий.
А результат того поєдин
ку ви бачите на цьому фото.

ТРЕБУЮТСЯ:
— ГРУЗЧИКИ;
— РЕЗЧИКИ В ЦЕХ
(желательно
со стажем роботы)

36#048, 35#592

Редакція “БІ”
Газета Боярської міської ради
Реєстраційне свідоцтво КІ №971
від 23.10.2006 р.

Восстановление здоровья организма через стопы
Сделай шаг к оздоровлению —
растопчи болезни:
— Ñàõàðíûé äèàáåò; — Ïëîñêîñòîïèå;
— Òðîìáîôëåáèò;
— Àðòðèòû;
— Âàðèêîç;
— Ïÿòî÷íûå øïîðû
Демонстрационный зал работает бесплатно!
с 9.0020.00
тел.: (063) 484#03#04
(099) 363#19#36
(050) 312#67#84 врач
г.Боярка, ул.Жуковского,4

— архітектурнопроектні та
дизайнерські
роботи
будьякої складності;
— погодження проектної
документації;
— отримання
технічних
паспортів в БТІ та доку
ментації на відчуження
нерухомого майна;
— юридичні консультації та
юридичний супровід з ви
ще зазначених питань;
— легалізація переплану
вань та самовільного бу
дівництва
— введення в експлуатацію
жилих та нежилих примі
щень
Телефон: (067) 454#74#39
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