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Тарас Добрівський:

“До роботи!”

Головне наше гасло сьогодні —

не заважати підприємцю

Проблеми кожного

боярчанина — наші!

Щоб радісними 

стали дні дитячі...
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ЧИТАЙТЕ У НОМЕРІ:
ВІТАЄМО

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

Всесвітній День донора крові —

особливий день, який відзначаєть�

ся людством щороку 14 червня.

Щосекунди в світі у людей різ�

ного віку виникає потреба в пере�

ливанні крові за життєво важли�

вими показниками. Бути доно�

ром — почесна й відповідальна

місія. Адже кров, яку здають

донори, повертає людям життя,

дає надію на зцілення.

Шановні донори! Нехай

щастям і любов’ю наповнюється

кожен день вашого життя, а

людська шана буде дякою за вашу

самопожертву, людяність, чуй�

ність й доброту. 
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Боярська міська рада та виконав�
чий комітет щиро вітають Царюк
Наталію Сергіївну, завідувачку
загальним відділом виконкому, Нау�
менко Людмилу Миколаївну, члена
виконкому з Днем народження!

Від усієї душі бажаємо Вам міц�
ного здоров’я, оптимізму! Нехай
кожен день Вашого життя буде світ�
лим і сонячним, дарує радість і душе�
вний комфорт!

Зичимо Вам злагоди і домашньо�
го затишку, звершення усіх Ваших
планів і задумів.

Хай у Ваших оселях завжди пану�
ють мир, злагода і добробут.

Нехай лише гаразди оселяться у
Ваших домівках, а затишок та
любов стануть Вашими постійними
супутниками. Бажаємо Вам земних
щедрот і сімейного затишку. 

Нехай Ваша працьовитість, нев�
томна енергія, душевне тепло прино�
сять Вам заслужену шану і повагу
людей!

Міський голова  Т. Добрівський

ДЕНЬ ДОНОРА!
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ДО РОБОТИ!

— Як оцінюєте ситуа�
цію в місті після повернен�
ня? Перше враження. 

— За 7 місяців ситуація у
місті по можливості утриму�
валась. Було багато проб�
лем. Невчасно сніг очищу�
вався і тарифи на водопоста�
чання зростали двічі. Але
усьому цьому є пояснення.
Не було коштів і в тій ситуа�
ції заступники і секретар
ради робили усе можливе.
Колегам, які виконували
обов’язки під час моєї від�
сутності, довелось відчути,
що це за робота — керувати
містом. Як каже мій керів�
ник дисертації — міський
голова Славутича В.П.Удо�
виченко, що робота міського
голови — це суцільна кана�
лізація в прямому і перенос�
ному значенні. І скільки б
тебе не били — треба працю�
вати.

— Бюджет прийняли
пізно. Але який він, як оці�
нюєте можливість його
виконання у цьому році?

— Так. Бюджет міста
затверджений лише у трав�
ні. На 2010 рік він складати�
ме 27 млн. 950 тис. З них 9
млн. 590 тис. складатимуть
вилучення до районного
бюджету. Цьогорічний бюд�
жет, на жаль, знову схожий
на касу з виплати заробітної
плати і комунальних плате�
жів. Нам залишається тільки
думати, як здійснити оптимі�
зацію бюджету, що продава�
ти, як заробляти. 

— Ваші кроки в оптимі�
зації витрат?

— Прогноз на кінець року
невтішний — до виконання
бюджету не вистачить 1,5

млн. Тому першим кроком
моїм було скорочення апара�
ту виконавчого комітету на 3
одиниці (організаційний,
економічний та архітектур�
ний відділи). У цьому рішен�
ні мене підтримав депутатсь�
кий корпус. Те ж саме закли�
каю зробити завідувачів
дитячих садків, комунальних
підприємств. Бо нам треба
вижити у цій складній ситуа�
ції. Якщо порівняти з мину�
лим роком, наш бюджет
складав 26 млн. 200 тис. і
вилучення до бюджетів ви�
щих рівнів 12 млн. 414 тис.
грн. Витрати на утримання
дитячих садків у цьому році
збільшились на 2 млн. По
комунальним підприємст�
вам — на 0,5 млн. грн. На
жаль, тягарем на міський
бюджет лягає утримання
дитячих садків, сплата заро�
бітної плати і харчування.
Тут ми проведемо конкурс і
будемо ліквідовувати моно�
полію на постачання продук�
тів харчування. 

Працюємо також над пе�
ререєстрацєю за місцем роз�
ташування двох великих під�
приємств — “ВЕНТС” та
“Автолюкс”, які можуть ста�
ти бюджетоутворюючими у
Боярці. Зараз ми виживаємо
завдяки нашим газовим гос�
подарствам і підприємцям.
Бо створюють робочі місця і
справно сплачують податки. 

— То за рахунок чого
буде здійснюватись бла�
гоустрій міста? Щось
побудують нового?

— Що б хто не говорив, а
місто стало чистіше, світлі�
ше, хоч не настільки, як би
нам того хотілось. У багатьох

мешканців, підприємців є
бажання працювати на ко�
ристь міста разом. Ми зуст�
річались днями і я нагадав
про Правила з благоустрою,
прийняті у 2006 році, де за
кожною організацією, під�
приємством чи підприємцем
закріплена територія. Це
стосується абсолютно всіх і
кожного, а не тільки підпри�
ємців. Бо тих, хто не вико�
нує правила, у минулому ро�
ці оштрафували на 22 тис.
грн. З введенням законодав�
чої норми з 1 січня 2010 р.
введені нові адміністративні
штрафи. І за половину по�
точного року сума штрафів
вже склала 26 тис. грн. Як�
що це громадяни, то міні�
мальний штраф складає від
340 до 1360 грн., для під�
приємств і установ — до
1700 грн. Ми повідомляємо
усім про це і штрафуватиме�
мо. Щебінь, пісок, будівельні
матеріали, бур’яни під пар�
канами — усе це призводить
до стягнення коштів з поруш�
ників у вигляді штрафів.

А будувати? За кошти
бюджету — точно ні. Хоч
дещо плануємо зробити. Нам
приймати у нашому місті
закордонні делегації під час
Євро �2012 . 4 міста держави
входять до цієї програми:
Боярка, Бровари, Бориспіль
і Буча. Відповідно, сподіва�
ємось, що цим містам буде
виділено кошти для асфаль�
тування доріг, збільшено фі�
нансування на соціально�
економічний розвиток. Але
найбільшу увагу будемо
звертати на зовнішній виг�
ляд парканів, торговельних
об’єктів, кіосків. Найближ�
чим часом на клумбі, при
в’їзді в місто, будуть посад�
жені квіти і це буде прикла�
дом для усіх. Давайте по�
працюємо разом і нам буде
приємно дивитись на наше
місто.

— У якому стані кому�
нальні служби? За час
Вашої відсутності тарифи
на воду підвищували, зда�
ється, двічі?

— Найголовніше зараз,
що ми їх витягнули з боргів,
які утворились у період з
2002�2006рр. Лише 800 тис.
грн. залишилось покрити
комунальним підприєм�
ствам. 1,5 млн. боргу КП
“Боярка�Водоканал”, який
“висів” за підприємством, за
4 роки погасили. Але зрозу�
мійте, що найбільша пробле�
ма у цій сфері — це зноше�
ність мереж з водопостачан�
ня та водовідведення. Тари�
фи на воду формуються із
фактичних витрат на подачу
води. Зараз вона подається із
Забір’я через 4 насосні стан�
ції. Ми, безумовно, проводи�
мо ряд заходів з енергозбере�

ження, такі, як встановлен�
ня частотних перетворюва�
чів, диспетчеризація при�
строїв, щоб знайти можли�
вість переглянути тарифи
для населення. Є ідея і зараз
з’явились пропозиції від
інвесторів, щоб на базі
наших очисних споруд роз�
почати виробництво газу та
електроенергії. Напрямки
роботи по КП “Боярка�Во�
доканал” окреслюються
чітко. 

— Чи ходять до Вас
зараз відвідувачі? І які
питання ставлять?

— Ходять, як і раніше,
безперестану. Питання різ�
ні. Розповідають багато ціка�
вих речей, які відбулись за
час моєї відсутності. Від бо�
ярських “розвідників” нічо�
го не приховаєш. Є критика і
вона конструктивна. Є ана�
ліз того, що зробив, і пропо�
зиції, що треба зробити. Лю�
дей так багато, що ми вирі�
шили приймати їх за телефо�
ном 42�246. На цей номер
приймаються усі анонімні
дзвінки, адресовані мені що�
до аналізу моєї роботи та
роботи моїх підлеглих. Є
спеціально заведений жур�
нал для пропозицій. Це стос�
ується апарату виконавчого
комітету, депутатського кор�
пусу, працівників комуналь�
них служб і навіть моєї робо�
ти. Ми не все бачимо і не все�
сильні. Тому необхідний
погляд зі сторони. Якщо я
десь помиляюсь, про це треба
сказати і порекомендувати,
що треба зробити. Та маши�
на, за кермом якої я знаход�
жусь — Боярка, має їхати не
на спущених колесах. Систе�
ма має працювати злагодже�
но, починаючи від міського
голови, і до двірника. 

— Одвічна тема. Що
будемо робити з дорогами? 

— Транспорт і дороги �
біда усієї країни. На жаль,
державна політика з ремон�
ту доріг відсутня. У нас 105
км доріг. З них заасфальто�
вано 30�40 %. Через належ�
ність Боярки до 4 зони поси�
леного РЕК, транспортний
податок не сплачується. 700
тис. грн. ми мали надхо�
дження для ремонту доріг, а
ремонтних робіт зробили
більш як 1 млн.200 тис. грн.
Тобто, маємо ще борги, які
треба погасити. На мій
погляд, коштів з транспорт�
ного податку, скільки б
машин небуло, не вистачить
на ці роботи. Тут варто поду�
мати про закладення варто�
сті робіт з ремонту доріг у
кошторис паливно�мастиль�
них матеріалів. 

— Коли Вас затримали,
боярська громада виявила
Вам свою підтримку і згур�
тованість. Ви оцінюєте це

як особисту заслугу?
— Я вдячній усім, хто

повірив у мене тоді, коли від�
дав свій голос на виборах і
доручив бути міським голо�
вою, і зараз, коли мене фак�
тично “замовили” для полі�
тичного знищення. Я нама�
гався, намагаюсь і намагати�
мусь об’єднувати громаду у
будні і свята. Але не навколо
когось, а навколо чогось.
Ось, наприклад, ми разом із
ГО “Відродження Притвар�
ки” почистили ставок біля
Свято�Михайлівської цер�
кви. Там на Водохрещення
вже купались. Запрошую
усіх боярчан приєднатись до
нас наступного року 19 січня
2011р. Літо прийшло — з’я�
вилась можливість там від�
почивати. Але нам ще
необхідно близько 1 млн.
грн., щоб зробити там дійсно
цивілізовану зону відпочин�
ку з освітленням, дитячим
майданчиком.

— Погоджуюсь. Об’єд�
нуватись варто навколо
радості і навколо біди. При�
гадую, як громада об’єдна�
лась, коли потрібно було
зібрати кошти на лікування
учня ЗОШ №3, і завдяки
зібраним близько 30 тис.
грн. цьогорічному випу�
скникові вдалось підрости
на кілька сантиметрів. 

— Зараз нам треба об’єд�
натись навколо проблем міс�
та, а, значить, і особистих
тих людей, хто сам не може
вирішити їх. Це проблеми
прикутих до ліжка, бездом�
них, малозабезпечених лю�
дей, пенсіонерів. Такі люди
мають відчути підтримку
громади, і влада ініціює і
згуртовує свій народ навко�
ло. Зараз дуже потрібна
фінансова підтримка Іщенко
Вікторії Анатоліївні. Їй пот�
рібно до 1 вересня зібрати
100 тис. грн. на операцію із
заміни колінного суглоба.
Вона відкрила рахунок і пер�
ший внесок зробила міська
влада. Кожен по 10 грн. — і
допоможемо дівчині.

В цьому році відстояли
мене, бо я вважаю, що саме
громада тоді відстояла мене
під стінами суду, і тут, у міс�
ті, намагаючись не віддати
на поталу місто. В минулому
році ми відвоювали усім ми�
ром 3 об’єкти. Це — Буди�
нок урочистих подій
(РАЦС), кінотеатр ім.Ос�
тровського та база РСУ. Тоді
важка артилерія — ветерани
на чолі з Б.А. Грецьким, на
сесії районної ради “підста�
вили свої плечі”.

Кінотеатр ім. Остров�
ського з перших днів свого
головування я хотів повер�
нути районній музичній
школі. Але, на жаль, при�
ватні інтереси орендаря —

Обіцяне інтерв’ю з Тарасом Добрівським після
повернення на роботу. Багато боярчан чекали цього дня
впродовж 7 місяців, поки кримінальну справу то скасо�
вували, то повертали у суди. Нарешті справедливість
відновлена — кримінальна справа скасована, а Добрів�

ський повернувся у крісло міського голови.

БІ інтерв’ю
Актуальне
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депутата Боярської міської
ради Олійника, з позицією
міської влади не зійшлись.
Але спільними зусиллями
той нічний клуб — “притон
“для бідних”, було таки за�
чинено. 2 місяці він вже не
працює. Не буде таких
об’єктів у нашому місті, де
реалізовують алкогольні на�
пої для неповнолітніх! Ка�
жуть, там 2 роки тому були
зафіксовані факти продажу
наркотичних засобів. А
Олійник займається тільки
тим, що вишуковує, “виню�
хує”, випитує. Вважаю, що
26 номерів газети “Боя�
рин” — це політичне замов�
лення, яке спрямоване на
обливання брудом роботи
чинної команди міського
голови та депутатського кор�

пусу. Неважко підрахувати,
скільки коштує випуск ви�
дання. Газета виходить нере�
гулярно, а тільки на замов�
лення окремих осіб, які
рвуться до влади. На мою
думку, близько 26 тис. дола�
рів протягом 2 років витра�
чено на її утримання. Усі без
виключення наклепницькі
публікації розглядаються і
будуть розглядатись у суді.
Не виключаю можливості
продовження різних прово�
кацій. Але нас це не лякає. 

— Ну а що ж з тими пре�
славутими межами міста,
які впали в око Вашим
політичним опонентам?
Коли ж їх затвердять?

— Це та робота, яка три�
ває у Боярці майже 20 років,
із них 4 — за мого голову�

вання. Можна сказати, за�
раз ми на фінішній прямій.
На найближчій сесії Боярсь�
кої міської ради межі міста і
Генеральний план розвитку
буде затверджено. Усі доку�
менти зібрані. Залишилось
погодити межі із с. Бобриця,
с. Петрівське і с. Білогород�
ка. Після затвердження на
сесії, він має бути затвер�
джений у районній, обласній
та Верховній Раді. Якщо ми
тут добре попрацюємо, то
Генеральний план може бути
затверджений до 1 жовтня.
Близько на 1, 9 тис. га збіль�
шується територія міста, а
це — у 2,5 рази.

— А зони відпочинку?
Чи плануються такі в
місті? І що новенького?

— Звичайно, планують�

ся. У парку Шевченка най�
ближчим часом таки зроби�
мо невеличку водойму. Не
для купання, а для відпо�
чинку поблизу води. На цей
парк маємо велику надію. 

Боярський ліс — це наше
багатство. Його плануємо
зробити не місцем для виве�
зення сміття проїжджих
гастролерів, а місцем відпо�
чинку і рекреації. Ми повин�
ні твердо стояти на своїх
позиціях, не пускати у наш
ліс жодних олігархів, які вже
у мріях своїх “наклали на
нього лапу”. Краще нехай
там буде, наприклад, Націо�
нальний зоопарк. Якщо у
Київському зоопарку гинуть
звірі, то чому б їх не розмі�
стити тут, у нашому лісі? Я
буду з цього питання ради�

тись із боярською громадою.
Чи ми готові взяти на себе
таку відповідальність? 100�
200 га красивого, сучасного
зоопарку на природі. Ми
можемо зробити це. Хотів би
бачити у Боярці розвинуту
інфраструктуру, в складі
якої були б санаторії, оздо�
ровчі табори для дітей тощо.

Вже створюється вело�
клуб, а у лісі буде побудовано
доріжку десятикілометрової
довжини для бігу, їзди, про�
гулянок.

Планів багато, як було й
раніше. Бажаємо Тарасу
Добрівському і усім нам їх
реалізацій. Головне — ми усі
повинні цього дуже хотіти. 

Інтерв’ю записала
Наталя Ключник

ПЕРШИМ ЗАСТУПНИКОМ 

ГОЛОВИ КИЄВО�СВЯТОШИНСЬКОЇ РДА ПРИЗНАЧЕНО В.А. КОСТИНУ

Хто він — Віктор Анато�
лійович Костина? Чому саме
йому доручено бути “правою
рукою” голови Києво�Свято�
шинської РДА? І якої  мети
прагне досягти новопризна�
чений керівник? Усі ці запи�
тання мені поталанило
поставили Віктору Анатолі�
йовичу просто у перший
день його призначення. У
цей день — 14 червня, за
календарем — День донора,
він віддав частину своєї кро�
ві тим, кому це найнеобхід�
ніше. Хіба не символічно,
що саме у цей день Віктора
Анатолійовича затвердили
на посаді?

З мого такого співста�
влення Віктор Анатолійович
лише ніяково усміхнувся. І
це дещо бентежить, бо знаю
його — голову Києво�Свято�
шинської районної організа�
ції Партії регіонів, як люди�
ну рішучу і тверду у своїх
переконаннях, у той же час
інтелігентну, високоосвічену
і толерантну. Відтак, відмо�
вити у невеличкому експрес�
інтерв’ю Віктор Анатолійо�
вич не міг. 

— Мені завжди хотілось
працювати у команді людей,
які мають не просто мету,

але й знають, як її досягти.
Усім давно набридли красиві
фрази різних політичних
сил, які не підкріплені жод�
ними справами. Ми чули
обіцянки попередньої влади,
та чомусь не відчували їх
виконання у повсякденному
житті. Мабуть саме тому 20
років поспіль, після подій
1991року, я не належав до
жодної політичної сили, —
розповідає Віктор Анатолі�
йович. — Бо завжди прагнув
іншого — конструктивізму,
конкретних дій. У 2001 році
став одним із засновників
Партії регіонів у Києво�Свя�
тошинському районі, а з
2004р. — її головою. Рік за
роком до нас приєднувались
найдієвіші люди, більшість із
них — виробничники, прак�
тики, інтелігенція. Тобто
люди, які знають, що і для
чого роблять. Усіх нас об’єд�
нала ідеологія Партії регіо�
нів, яка базується на пози�
ціях економічної розбудови
держави для людей. 

Розмова наша перейшла у
русло ролі держави і держав�
них органів. Уважно слухаю�
чи Віктора Анатолійовича, у
мене одразу склалось вра�
ження — ця людина — гра�

мотний політолог, “підкова�
ний” державний службо�
вець, хороший оратор. Дос�
від роботи на освітянській
ниві давався взнаки, адже
Віктор Анатолійович прой�
шов шлях від учителя історії
до директора школи, а пізні�
ше — керівника відділу осві�
ти. Він народився на Київ�
щині у сім’ї селянина і щиро
закоханий у свій край.
“Наш край, пристоличний
регіон, особливий. Він має
бути квітучим, а люди, які
живуть тут, мають відчувати
повагу до себе і один до од�
ного”, — переконаний Вік�
тор Анатолійович. — Прий�
шов час створити умови для
гідного проживання і соці�
ального забезпечення лю�
дей. І створити їх має держа�
ва. А відповідальність за це
має взяти на себе влада. Са�
ме влада повинна скерувати
розвиток бізнесу, промисло�
вого потенціалу району у та�
ке русло, яке дасть надхо�
дження до державної скарб�
ниці. А зібрані кошти вико�
ристовуватимуться виключ�
но на створення соціальних
благ для жителів району”.
Він підкреслив, що держава,
її інститути примушують
виконувати закони, платити
податки та інше і вона має
бути на боці народу, забез�
печуючи права людини,
натомість вимагаючи від
громадян виконання своїх
обов’язків. А той, кому дору�
чено кермо влади, має бути
слугою народу, а не чинов�
ником — “білим комірцем”. 

— Наше завдання —
повернути довіру до влади,
втрачену за останні роки, —
додав перший заступник
голови РДА. — Роботи бага�
то. Бюджет 2010 року дуже
напружений. Але позитивна
тенденція його наповнення
прослідковується вже зараз.

Основне те, що підприємці,
керівники бюджетоутворю�
ючих підприємств району
йдуть нам назустріч, розумі�
ючи, що зараз наша спів�
праця на користь усім. Жод�
на проблема пересічної лю�
дини нашого краю не має за�
лишитись  поза увагою. Ви�
рішення усіх питань нелегко
забезпечити. В часі все буде
не так швидко. Але буде! Ми
знайдемо механізми реаліза�
ції запланованого. Район
має хороший потенціал.
Більшість сільських голів
включились і успішно прац�
юють для громади. Візьміть
Софіївську Борщагівку,
Петропавлівську Борщагів�
ку, Крюківщину, Білогород�
ку та й інших. Якщо сільсь�
кий голова на своєму міс�
ці — він сам знає що, коли і
як потрібно зробити на
користь громади. Тоді село
живе. І це не просто слова.

В нашу команду йдуть
грамотні спеціалісти, яких
ми ретельно відбираємо. А я
задоволений з того, що пра�
цюватиму разом із Володи�
миром Володимировичем
Луцюком — головою РДА, і
поруч із заступниками —
Миколою Вікторовичем
Бажаном, Анатолієм Мико�
лайовичем Іскоростенським,
Олександром Івановичем
Куциком. Поступово, спіль�
ними зусиллями ми здійсни�
мо усе задумане у всіх сфе�
рах, — говорив Віктор Ана�
толійович. 

Києво�Святошинська
районна організація Партії
регіонів щиро вітає В.А.
Костину з призначенням на
посаду першого заступника
голови Києво�Святошинсь�
кої РДА. Бажає здійснення
запланованого і успішної
реалізації задуманого. 

Наталя Ключник

БІ зміни
Кадрові

БІ Оголошення

КП “БМ ВУ ЖКГ” на
постійну роботу потрібні:

— електрогазозварюваль�
ник 4,5 розряду — 
4 особи;

— робітник з благоустрою
населеного пункту — 
2 особи;

— тракторист — 1 особа;
— водій — 1 особа;
— електромонтер вуличного

освітлення — 1 особа;
— електромонтажник з ос�

вітлення та освітлюваль�
них мереж 5 розряду — 
4 особи.

Виконавчий комітет
Боярської міської ради ого�
лошує конкурс притенден�
тів�постачальників продук�
тів харчування в дошкільні
навчальні заклади міста
Боярка.

Заява та документи на
участь у конкурсі прийма�
ються до 16.07.2010 року за
адресою: м.Боярка, вул.
Білогородська, 13 каб. №10
з 15.00 до 17.00 щоденно
крім суботи та неділі.

Ознайомитись з умовами
проведення конкурсу та
отримати детальну інфор�
мацію щодо участі у конкур�
сі можна за телефоном: 

8(04498) 41�550.

Громадська організація
“Родина — 7’я” (голова —
Тетяна Василівна Коваль�
чук) щиро дякує Боярсько�
му міському голові Тарасу
Григоровичу Добрівському
та його заступникові Рома�
ну Васильовичу Гладкому
за вирішення питання, а
Віктору Фомичу Бурков�
ському — за надання гро�
мадській організації фінан�
сової допомоги для встано�
влення телефона.

Требуется уборщица. 
Тел. 050�351�25�40
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БІ з виконкому
Новини

ПИТАННЯ ТРАНСПОРТНІ

11 червня у приміщенні
міської ради відбулося засі�
дання транспортної комісії,
до складу якої входять: В.В.
Шульга — голова комісії,
Л.В. Маруженко — секре�
тар комісії, І.Н. Заїтов —
головний спеціаліст з еконо�
мічних питань, А.Н. Мірза�
єв — депутат БМР, І.А. Тур�
чин — начальник ДАІ з
обслуговування КСР. Серед
запрошених — Т.Г. Добрів�
ський — міський голова,
О.М. Максимова — предс�
тавник КСЦРЛ, В.М. Шу�
бін — керівник маршруту
№ 368, О.З. Кушнірчук —
керівник маршруту № 3.

Заступник міського голо�
ви В.В. Шульга ознайомив
присутніх з листом Київ�
ського обласного територі�
ального відділення Антимо�
нопольного комітету Украї�
ни “Про запобігання пору�
шенням законодавства про
захист економічної конку�
ренції”, де антимонополь�
ним комітетом рекоменду�
ється наступне:

� при затвердженні
регламенту проведення кон�
курсу подавати його проект
на погодження до Київсько�
го обласного територіально�
го відділення;

� своєчасно проводи�
ти конкурси та укладати за
їх результатами договори з
переможцем;

� укладати договори з
переможцем конкурсу у разі
відсутності в нього автобу�
сів, що відповідають умовам
конкурсу, на один рік;

� не подовжувати
тимчасові дозволи після
закінчення терміну їх дії;

� при укладенні дого�
ворів із перевізниками
передбачати як істотну
умову виконання переве�
зень неможливість зміни
перевізниками тарифів
(ціну) проїзду без пого�
дження із замовником пере�
везень, неможливість зміни
перевізниками тарифів та
не включати до них вимоги,
непередбачені чинними нор�
мативними актами.

Представник КСЦРЛ
О.М. Максимова розповіла
про незадовільний стан ро�

боти маршруту №369, де
присутні антисанітарія в
маршрутних таксі, нато�
мість відсутні інформаційні
дані про маршрут № 369 та
пільгові категорії пасажи�
рів, водії маршруту недот�
римуються інтервалу руху.

В.В. Шульга ознайомив
усіх присутніх зі скаргою,
яка надійшла від працівни�
ків КСЦРЛ про незадовіль�
не надання послуг перевіз�
ником маршруту № 369. 

Міський голова Т.Г. Доб�
рівський запропонував ке�
рівнику цього маршруту
ввести більш потужні авто
та надавати якісні послуги з
перевезення пасажирів на
маршруті №369. Прокон�
тролювати дії, які вирішено
застосувати, Валерій Во�
лодимирович запропонував
начальнику ДАІ І.А.Тур�
чину. 

Також на засіданні комі�
сії вирішено видати розпо�
рядження про створення
комісії з перевірки дотри�
мання санітарних норм у
маршрутних таксі, та вклю�
чити в склад комісії пред�
ставників санепідемстанції,
ДАІ та працівників викон�
кому.

Також було розглянуто
звернення директора Києво�
Святошинського районного
територіального центру
обслуговування інвалідів та
осіб похилого віку, головно�
го лікаря БЦРЛ щодо піль�
гового перевезення містом
соціальних працівників цен�
тру та лікарів педіатрів і
патронажних сестер під час
виконання ними службових
обов’язків у робочий час
маршрутними таксі міста.
Пропозиція була підтрима�
на перевізниками.

Транспортною комісією
було розглянуто пропозицію
облаштування автомобіль�
ної стоянки поблизу цен�
трального корпусу КСЦРЛ
(м. Боярка, вул. 40 років
Жовтня, 51). В.В.Шульга
запропонував перенести
місце відстоювання марш�
рутних таксі №3 до заїзду на
територію “Водоканалу”.

Ганна Бєлобородова

ВСТАНОВЛЕНО НОВИЙ ТАРИФ
Одним із важливих

рішень, прийнятих на остан�
ньому засіданні виконкому
15 червня, було погодження
вартості обслуговування ко�
мунальним підприємством
“Боярка�Водоканал” кана�
лізаційних мереж, які тран�
спортують стоки від підпри�

ємств: ТОВ “Тетрада”, ТОВ
“Ергопак”, ТОВ “Металеві
меблі”, ТОВ “Силует”, ЗАТ
“ВЕНТС”.

Відтепер за 1 м3 стоків
вищезазначеним підприєм�
ствам, стоки від яких стіка�
ються у КНС, розташовану
на території заводу “Арксі”,

доведеться сплачувати 4,84
грн. Варто сказати про те,
що раніше усі витрати з обс�
луговування і оренди КНС
лягали на плечі КП “Бояр�
ка�Водоканал”.

Наталя Ключник

На останньому засіданні
виконавчого комітету також
прийняли рішення про зат�
вердження нового графіка
відвідувань КП “Банно�оздо�
ровчий комплекс” для піль�
гових категорій населення.

У середу — з 14.00�18.00
баня працюватиме для піль�
говиків, а для малозабезпе�
чених (згідно списку на одну
годину) в той самий день
тільки з 14.00�16.00 — вза�
галі безкоштовно. 

Банно�оздоровчий ком�
плекс у м. Боярка один із
кращих не тільки у місті.
Слава про його цілющий пар
йде далеко за межі Києво�
Святошинського району. 

До Боярської бані прихо�
дять не тільки завзяті люби�
телі пару. Особлива атмос�
фера закладу, п’янкий аро�
мат трав  сприяє зміцненню
здоров’я людей. Серед відві�
дувачів — спортсмени і біз�
несмени, інтелігенція і ро�
бітники. Усім тут раді.
Дружний колектив праців�
ників начолі з Олександром
Павловичем Сандулом по�
господарськи ставляться до
збереження енергетичних і
водних ресурсів. Якщо ви
ще там не були — завітайте і
побачите, як спеціальні при�
строї, сконструювані влас�
норуч, вмикають та вимика�
ють воду виключно тоді,

коли людина потрапляє під
душ або виходить звідти. А
щоб не витрачати зайвого
газу, баню розтоплюють
дровами. Завдяки господар�
ській фантазії і хитрим при�
строям, працівники економ�
лять, у першу чергу, гроші
наших з вами кишень, але
аж ніяк не на якості пару і
віників та гарному настрої
відвідувачів. Плата за кори�
стування послугами у кому�
нальній бані символічна і є
найдешевшою не тільки у м.
Боярка.

Приходьте, користуйтесь
і будьте здорові, боярчани!

Наталя Ключник

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

БІ дитині
Допоможіть

З проханням про допомогу звернувся Анатолій Вікторович Іщенко. Його донька Вікто�
рія хворіє на ревматоїдний артрит вже 10 років і перебуває в стані постійного загострення.
Дівчина потребує постійного базисного лікування, обезболюючих препаратів, та препара�
тів, що підтримують загальний стан організму. Мінімальна вартість такого лікування щомі�
сяця складає приблизно 2000 грн. Кожні півроку необхідно проходити профілактичне ліку�
вання вартістю 2 500 грн. На даний час фінансові можливості родини 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! Про�
симо всіх небайдужих людей допомогти Вікторії.

Реквізити рахунку В.А. Іщенко:
Одержувач: Приватбанк
Найменування банку: Приватбанк
Номер рахунку: 29244825509100
МФО: 305299
ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: Допомога на операцію
Одержувач: Іщенко Вікторія Анатоліївна
Номер картки одержувача: 6762462050358172

24 роки минуло від того
часу, коли сталася аварія на
четвертому енергоблоці
Чорнобильської АЕС. Па�
м’ятаю жахаючі прогнози
американських та японсь�
ких фахівців щодо майбут�
нього українців, впливу на
здоров’я нації наслідків тех�
ногенної катастрофи. Сьо�
годні кожен сам долає ці
наслідки. Все частіше чуєш
про невиліковні хвороби,
якими хворіють знайомі та
сусіди. Головне, аби наша
нація не припинила своє
існування — не бути байду�
жими до чужого горя, не

залишати людину один на
один зі своєю бідою.

В №21�22 газети “Бояр�
ка�інформ” було надрукова�
не звернення про допомогу
Іщенко Вікторії, яка потре�
бує складної операції. Опе�
рація коштує 100 тис. грн.,
кошти треба зібрати до 1
вересня 2010 р. Цю суму
можна зібрати, якщо 10 тис.
осіб працездатного населен�
ня допоможуть кожен по 10
грн. Своєчасна операція із
заміни обох колінних сугло�
бів врятує дівчинку від інва�
лідності. 

Трудовий колектив Бояр�

ської міської ради відклик�
нувся на звернення міського
голови Т.Г. Добрівського
про допомогу у лікуванні
Іщенко Вікторії Анатоліївни
і перерахував кошти на
рахунок дівчинки.

Звертаємось з проханням
до всіх підприємств, уста�
нов, організацій, партійних,
релігійних, громадських осе�
редків і просто небайдужих
людей підтримати нас.

Головний спеціаліст 
з питань ЧАЕС 

Т.В. Каченюк

ЧЧУУЖЖИИХХ  ДД ІІ ТТЕЕЙЙ  ННЕЕ  ББУУВВААЄЄ
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БІ тижня
Події

ЗДАЙ КРОВ — 

ВРЯТУЙ ЖИТТЯ

14 червня відзначається
всесвітній День донора. Та з
часом все менше виявляєть�
ся бажаючих безкоштовно
здати свою кров. Відділення
трансфузіології БРЦЛ цього
дня до 12 години відвідали
лише 9 донорів — переваж�
но медпрацівники лікарні
начолі з головним лікарем.
Ситуацію покращило при�
буття представників райдер�
жадміністрації, які в День
донора завжди здають кров.
Голова райради Григорій
Михайлович Косенко є по�
чесним донором. Новий го�
лова РДА Володимир Воло�
димирович Луцюк залюбки
підтримав традицію і разом з
заступниками поповнив
запаси гемофонду України.
Володимир Володимирович
переконаний, що кров для
порятунку життя людей
треба завжди здавати без�
коштовно і за покликом сер�
ця — це є справжній патріо�
тизм. З такою метою він не
вперше відвідує донорський
пункт. З правилами здаван�
ня крові ознайомив донорів
завідуючий відділенням
трансфузіології Є.В. Баку�
новський. Перед процеду�
рою він запропонував випи�
ти чаю, щоб збільшити об’єм
циркулюючої крові, а піс�
ля — червоного вина, як го�
диться. Досліджується кров

у лабораторії БЦРЛ. Деякі
види досліджень проводять�
ся тільки в Київській обла�
сній лікарні. Для вчасної
діагностики та позитивного
прогнозу багатьох захворю�
вань необхідним є сучасне
лабораторне обладнання.
Дякуючи зусиллям голови
районної ради, за підтримки
голови райдержадміністра�
ції, за співпраці з депутата�
ми Верховної Ради виділені
кошти на придбання облад�
нання для Центральної
районної лікарні. Головний
лікар БЦРЛ В.В. Кравченко
запевнив, що потреби лабо�
раторії будуть враховані пер�
шочергово. Це дозволить
скоротити терміни прове�
дення аналізів, збереже
кошти лікарні та дозволить
вийти на новий, вищий рі�
вень. Адже, як відомо, клі�
нічні дослідження крові у
БЦРЛ взагалі проводяться
“допотопними” методами. 

Активну участь у без�
коштовному здаванні крові
завжди бере Товариство
Червоного Хреста. Як відо�
мо, саме Червоний Хрест
започаткував безкоштовне
здавання крові. Голова ра�
йонного ТЧХ Лідія Микола�
ївна Заїченко вручила доно�
рам подарунки. 

Ганна Бєлобородова

Когось лякає самотність
на схилі років… Чи самот�
ність взагалі. Якщо це про
вас — то завітайте до клубу
за інтересами “Затишок”. І
від нудьги не залишиться й
сліду! “Дівчатами”, яким від
50 до 85 років, керує Антоні�
на Антонівна Мартинюк.
Збираються вони разом за
рукоділлям з листопада ми�
нулого року. І чим ближче
знайомляться — тим більше
спільних інтересів віднахо�
диться — разом співають,
разом краєвиди Боярки вив�
чають, театри відвідують,
відзначають свята та ділять�
ся секретними сімейними
рецептами. А також діляться
життєвим досвідом та допо�
магають одна одній у часи
скрути. Людмила Сергіївна
Крещенська сьогодні співає
разом з усіма, а прийшла до
“Затишку” після поховання
чоловіка вважаючи, що і для
неї життя скінчилось. “Дів�

чата” обігріли, підтримали, і
вона просто щаслива, що
потрапила до таких приєм�
них людей. Цю думку поді�
ляють й інші. Щиру подяку
висловлюють Ангеліні Ми�
колаївні Лахтадир, директо�
ру Центру соціально�психо�
логічної реабілітації, де зби�
рається клуб “Затишок”:
“Для нас це як будинок піо�
нерів, адже усі ми з віком на
дітей перетворюємось. Нас
тут радо приймають, ство�

рюють усі умови, та ще й
безкоштовно. Ангеліна Ми�
колаївна — чудова людина,
в неї просто дар Божий
об’єднувати людей”, — вис�
ловила спільну думку Анто�
ніна Мартинюк. За рукоділ�
лям та співами час плине
непомітно. Але цих бадьо�
рих та веселих “дівчат”
чекає ще багато зустрічей та
великих справ.

Ганна Бєлобородова

ЗАТИШНО У “ЗАТИШКУ”

ЗЗ АА КК ІІ НН ЧЧ ИИ ВВ СС ЯЯ   НН АА ВВ ЧЧ АА ЛЛ ЬЬ НН ИИ ЙЙ   РР ІІ КК
З метою визначення

стану професійної підготов�
ки 153 працівники міліції
району склали заліки із
службової підготовки, які
розпочались з проведення
стройового огляду. Для
перевірки готовності до
несення служби в екстре�
мальних ситуаціях праців�
ники відділу професійної
підготовки ГУМВС України
в Київській області провели
тестування з функціональ�
ної підготовки, де були
включені питання щодо так�
тики дій у типових і екстре�
мальних ситуаціях та вогне�

вої підготовки. Особовий
склад вправився не тільки з
теорією, але і з практичною
частиною. Крім тестових
завдань міліціонери викону�
вали практичні вправи
курсу стрільби та здавали
нормативи з фізичної підго�
товки. Найкращими з них
виявились: працівник сек�
тору карного розшуку І.В.
Ніколаєвський; дільничний
інспектор В.П. Януше�
вський та заступник коман�
дира роти патрульно�посто�
вої служби В.Є. Хаврай.

Леся Попович

ДД ЕЕ НН ЬЬ   НН АА РР ОО ДД ЖЖ ЕЕ НН НН ЯЯ   ПП ОО �� ПП ОО ЛЛ ЬЬ СС ЬЬ КК ИИ

Чи пам’ятаєте ви свій
п’ятий день народження?
Хтось так, а хтось ні. Але для
усіх спогад дитячого свята
— це подарунки, солодощі і
той неповторний, п’янкий
аромат свята. Саме він ще
задовго до початку заплано�
ваного часу святкування,
ніби магніт вабив гостей до
ресторану, що зручно при�
мостився в оточенні сосно�
вого гаю під блакитним
небом Софіївської Борща�
гівки Києво�Святошинсько�
го району.

Автівки з поважними
гостями прибували, заїж�
джаючи просто з Великої
Кільцевої дороги від метро
“Академмістечко” в
напрямку Теремків. Під
звуки оркестру “Диксиленд”
жінки у вишуканому вбран�
ні в супроводі чоловіків пря�
мували до входу. Запроше�
них представників культур�
ної та ділової еліти Києва,
області та усієї України
гостинно зустрічали госпо�
дарі свята — пан Томаш
Томчик з дружиною.

— “Опалкова хата” —
первый в Киеве ресторан
польськой кухни. В мае
2005 года мы открылись. И
вот уже четвертый раз мы
приглашаем к себе в гости
наших друзей, чтобы вместе
отпраздновать День рожде�

ния по�польски. Каждый год
их становится все больше и
больше. Мы очень рады
этому. Думаем, что к сле�
дующему фестивалю нам
придется расширяться, —
приємно усміхаючись, каже
пан Томчик. 

І дійсно. Мабуть, польсь�
ка кухня, прийом господарів
та організаторів дуже сподо�
бався представникам укра�
їнської та польської еліти,
адже порівняно з минулим
роком ресторація прийняла
їх вдвічі більше. Серед
гостей була делегація бояр�
чан у складі Боярського
міського голови Тараса Доб�
рівського, депутатів Боярсь�
кої міської ради Д. Паливо�
ди, А.Мірзаєва, З.Блик, С.
Неупокоя, підприємців
О.Рябіча, В.Українця та
інших. Проте, усім вистачи�
ло місця як у залі під від�
критим небом біля великої
сцени, так і в двадцяти
трьох літніх будиночках,
кожен з яких, залежно від
свого розміру, здатний вмі�
щати від 4 до 25 чоловік.
Там на кожну делегацію че�
кали смачні наїдки та напої
на всяк смак. В цьому році в
рамках фестивалю були
представлені кулінарні тра�
диції таких польських регіо�
нів як Люблін, Кашуб, Свен�
токшицьке воєводство. Пе�

чене м’ясо, польські ковба�
ски, вишукані паштети і не�
перевершений “журек” —
далеко не увесь перелік
запропонованих фірмових
страв від Олександра Юр�
ченка — шеф�повара пер�
шої і єдиної польської ресто�
рації в Києві. Їх вдало до�
повнювали напої від голов�
ного спонсора свята ООО
“Бельведер�Україна”, ТМ
Sobeski. Владимир Приту�
ляк — генеральний дирек�
тор ООО “Бельведер�Украї�
на”, разом із Томашем Том�
чиком і послом Польщі в
Україні Яцеком Ключковскі
урочисто відкрили свято.

“Українська та польська
кухня дещо схожі. Я б ска�
зав близькі по духу, як укра�
їнці та поляки”, — виказує
свої враження гість свята —
голова Києво�Святошинсь�
кої райдержадміністрації
Володимир Володимирович
Луцюк. “Я, наприклад,
люблю вареники з сиром і
картоплею разом. Це блюдо
не готують на Київщині, але
воно традиційне для Польщі
та Західної України. І взага�
лі, приємно щороку зустрі�
чатись тут в “Опалковій ха�
ті” зі старими друзями і зна�
йомитись із новими, цікави�
ми людьми! Взагалі мені тут
імпонує легка й дружня ат�
мосфера”.

Шкода, що усе гарне
швидко закінчується. Про�
те, ненадовго, адже відтво�
рити п’янкий і вишуканий
аромат свята для друзів у
“Опалковій хаті” можна
щодня. 

Наталя Ключник

По�літньому теплий вечір 29 травня став потрій�
ним святом для киян, адже разом з Днем Києва відзна�
чала свою 5 річницю перша польська ресторація “Опа�
лкова хата”, в якій і проходив вже IV Фестиваль
Польської кухні в Україні. Фестиваль проводився за під�
тримки Міжнародного товариства “Україна�Польща�
Німеччина”, Депутатського клубу “Парламент”, ТМ

“Sobieski” і туристичної фірми “Polska”.
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ЩОБ РАДІСНИМИ СТАЛИ ДНІ ДИТЯЧІ...

З вітальним словом до
маленьких “іменинників” та
їхніх батьків звернувся Бояр�
ський міський голова Тарас
Григорович Добрівський:

— Сьогодні ми святкуємо
одне з найсвітліших свят —
День захисту дітей. Але
дітям потрібно щоденно
дарувати радість і посмішки.
Тому що там, де радість —
там живе щастя... А Галині
Сигізмундівні я хочу подяку�
вати за невтомну працю,
тому що ця підтримка дітям і
сім’ям дуже потрібна. І хочу
вас запевнити, що всі ваші
ідеї і починання будуть отри�
мувати нашу повну підтрим�
ку. Тому що ви проводите ту
роботу, яку повинна була б
проводити держава. Зі свя�
том, діти, і радості вам. 

Одним із найпочесніших
гостей свята стала найперша
параолімпійська чемпіонка з
біатлону Світлана Трифоно�
ва. Проживаючи в с. Забір’ї,
пані Світлана й зараз возить
дітей на заняття до “Ікару”,
тож почувається тут не гос�

тею, а своєю, рідною. Тому й
сказати їй є про що: 

— Звісно, в нашому
житті багато важить допомо�
га влади. Та ми мусимо, в
першу чергу, самі ініціювати
увагу до себе. Хочеться поба�
жати нашим дітям, щоб зав�
жди було радісно їм і навко�
ло них. Щоб для них влаш�
товувалися подібні зустрічі і
подібні свята, щоб діти роз�
вивалися саме так, як їм
потрібно. А старші, дорослі,
щоб не забували про потреби
дітей взагалі і особливої

категорії населення — інва�
лідів — зокрема. Й згадува�
ли про них не лише напере�
додні свята, а вирішували в
“робочому порядку” їхні
проблеми. Всім вам здоров’я
і наснаги. Використовуйте
свої таланти і можливості,
допомагайте собі й допома�
гайте тим, хто вас оточує.

А голова громадської ор�
ганізації “Родина — 7’я” Те�
тяна Василівна Ковальчук
побажала діткам здоров’я і
наснаги у всіх їхніх дитячих
починаннях. 

...На столах в затишній
альтанці — ласощі, які вже
чекають своїх маленьких
іменинників. Та спочатку
треба апетит “нагуляти”!
Метання дротиків у ціль,
збивання кеглів, зрізування
із заплющеними очима ігра�

шок, інші ігри — ось далеко
неповний перелік всіх тих
розваг, які підготували для
своїх гостей організатори
свята. А поки діти розва�
жаються, Галина Сигізмун�
дівна ділиться зі мною “заку�
лісними” таємницями свята:

— Звісно, щоб влаштува�
ти для дітей таке свято, кош�
тів у нашого клубу просто
немає... Але ж діти з багато�
дітних родин, діти�інваліди,
діти�сироти — всі вони, як
ніхто інший, потребують ува�
ги та піклування, хочуть ра�
дості! А наш “Ікар”, на щас�
тя, сильний вірними друзя�
ми, які завжди допоможуть.
Тому, користуючись наго�
дою, я хочу подякувати на�
шим спонсорам. Наприклад,
боярчанин і підприємець,
директор ПП “Матейко”:
магазин “Ювілейний” і “Бо�
ярка�центр”, депутат Бояр�
ської міської ради Анатолій
Васильович Матейко лю�
б’язно надав подарунки для
хлопчиків і дівчаток, які ми
вручимо всім без винятку
дітям по закінченні свята. А
Жанна Веніамінівна Івано�
ва (“Юнітранс”) — оці ось
ласощі... Втім, пора й дітей
до столу запросити...

Поласувавши щедрою
гостиною, діти знову зібра�
лися посеред гостинної гос�

поди, вже здогадуючись, що
на них чекає черговий сюр�
приз. Адже цього стрункого
хлопця у явно сценічному
вбранні не помітити просто
неможливо. Може, казку
зіграє чи заспіває?

Ні, п’ятнадцятирічний
вишнівчанин Роман Листро�
вий має зовсім іншу “спеціа�
лізацію”. Спочатку хлопець
просто жонглював білими
кулями. А потім вирішив
покататися на велосипеді...
одноколісному, при цьому,
знову ж таки, жонглюючи:
спочатку — тими ж самими
кулями, а потім — ножами!
Діти — в захваті! Та дивува�
тися майстерності юнака, а
відтак повторювати його
трюки все ж таки не варто.
Адже Роман — студент
Київської муніципальної
академії естрадно�цирково�
го мистецтва, і жонглюван�
ням займається близько 4�х
років...

Як і пообіцяла пані Оре�
віна, на закінчення свята
кожна дитина отримала цілу
торбинку подарунків. Не
знаю, як там інші дні, а цей
день дійсно був для дітей ра�
дісним і щасливим. Бо свято
таки вдалося.

В чому переконався
Радислав Кокодзей

Небагато в нашому календарі свят, які розтягу�
ються ледве чи не на тиждень. Та одним з них є День
захисту дітей, який наша держава відзначала 1 червня.
Втім, дітей�інвалідів, дітей�сиріт та дітей з багато�
дітних родин Боярський міський фізкультурно�спор�
тивний клуб інвалідів “Ікар” вирішив привітати 5 чер�
вня, влаштувавши для них справжнє свято...

“ЩОБ В МАМИ УСМІХ КВІТНУВ НА ВУСТАХ. . . ”

Однією з таких традицій
Боярки є відзначення Дня
Матері. Яке цього року від�
святкували 31 травня в Киє�
во�Святошинському центрі
дитячої творчості “Оберіг”
за ініціативи громадської
організації “Родина — 7’я”
(голова — Тетяна Василівна
Ковальчук).

Того дня разом з юними
співачками й танцюристами
мам привітали голова бюро
Боярської міської організації
політичної партії “Сильна
Україна” Анатолій Дмитро�
вич Жир, завідуюча ДНЗ
№4 “Берізка” Людмила
Федорівна Майок, завідуюча
ДНЗ №2 Тамара Федорівна

Скобчук та заступник дирек�
тора підприємства “ВЕНТС”
з режиму Олександр Володи�
мирович Видря. 

Всі мами, присутні того
дня в залі, отримали в пода�
рунок дзвінкоголосий пісен�
ний віночок і танцювальний
фейєрверк на додачу, підго�
товлений спеціально для них
вихованцями “Оберегу”. А
20 багатодітних мам з ГО
“Родина — 7’я” — ще й не�
величке грошове доповнен�
ня від “Сильної України”,
яке, безумовно, у їхньому
господарстві зайвим не буде.

— А от щодо нашої ініціа�
тиви проведення свята, то це
питання трохи спірне, —
щасливо сміється голова ГО
“Родина — 7’я” Тетяна Ко�
вальчук. — Нас просто зап�
росив “Оберіг” на свято. До
нас просто прийшли наші
друзі. І нам, багатодітним

мамам, просто
було дуже при�
ємно отримати
такі оригінальні
творчі приві�
тання.

Пані Тетяна
на хвильку за�
мислюється, а
потім, немов
окрилена нес�
подіваною дум�

кою, дивиться запитливо:
— А подяки через нашу

газету можна передати?
— Звісно!
— Тож, користуючись

нагодою, я хочу подякувати
нашим друзям за щирі й
теплі вітання. А ще зі сторі�
нок нашої міської газети
дякую веселому клоуну —
боярському аніматорові Ок�
сані Піддубній за проведен�
ня благодійної дитячої вис�
тави до Дня захисту дітей 1
травня в Центрі соціально�
психологічної реабілітації
населення, постраждалого
внаслідок Чорнобильської
катастрофи. 

Тим часом святковий
концерт непомітно закінчи�
вся, й юні актори легкокри�
лими метеликами линуть зі
сцени, поспішаючи у своїх
невідкладних і важливих
дитячих справах. Тож я
ледве встигаю запитати в
однієї з юних співачок:

— Здається, в твоєму
репертуарі з’явилася ще
одна нова чудова пісня?

— Так, — відповідає дів�
чинка. — Хоча цю пісню я
почала розучувати вже
давно, але “показати” вирі�
шила її саме сьогодні.

Радислав Кокодзей

В чому сила громади?
Чи, бува, не в тих тради�
ціях, які об’єднують її,
вшановуючи найдостой�

ніших...

К Е Р І В Н И К  Р А Й В І Д Д І Л У  М І Л І Ц І Ї

В З Я В  Ш Е Ф С Т В О  Н А Д  “ Р О Д И Н О Ю ”

До дитячого будинку
“Родина”, що в місті Бояр�
ка, нещодавно завітали
гості — начальник районної
міліції, полковник Федір
Краснояров спільно з голо�
вою Києво�Святошинської
райдержадміністрації Воло�
димиром Луцюком, та його
заступниками.

Діти зустрічали поваж�
них гостей вже на ганку
будинку. У “Родині” мешкає
39 вихованців. Директор
закладу, Галина Косовська,
розповіла Федору Красноя�
рову, який взяв шефство
над дітками цього будинку,
про нагальні проблеми зак�
ладу, оскільки їм не пощас�
тило з сусідом. Керівник мі�

ліції звернув увагу на
те, що дійсно, в бага�
тьох приміщеннях ди�
тячого будинку пошкод�
жені пострілами вікна.
Він пообіцяв обов’язко�
во застосувати міри
щодо угамування того,
хто полюбляє постріля�
ти, та попрохав відпра�
вити до міліції письмове
звернення щодо цього.
Також Федір Федоро�
вич дав слово, що пра�
воохоронці району
докладуть всіх зусиль,

щоб у “будинку щастя і
добра” були всі умови для
хорошого життя. Виховате�
лям подякував за те, що не
залишили цих дітей наодин�
ці з їхніми нелегкими доля�
ми. Побажав мешканцям
закладу, щоб дорослі зав�
жди пам’ятали про них і
зігрівали їх своєю турботою.

Гості привезли діткам
солодкі напої, в свою чергу
вихованці будинку приготу�
вали для них концерт, які
всі залюбки подивились.

Леся Попович, 
Помічник начальника

відділу по взаємодії з гро�
мадськістю та ЗМІ Києво�

Святошинського РВ
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БОРОТЬБА ІЗ НЕЗАКОННОЮ ТОРГІВЛЕЮ““ ЖЖ ИИ ВВ АА   СС ИИ ЛЛ АА ””   
СС ЕЕ РР ГГ ІІ ЯЯ   ММ ИИ РР НН ОО ГГ ОО

Звісно, маються на увазі
події історичні, участь у
яких робить історію рідної
країни епізодами твоєї влас�
ної біографії. Та недаремно
кажуть: “Час — найкращий
лікар”. Бо з дистанції часу
дещо по�іншому сприйма�
ється те, свідком і учасни�
ком чого ти був, і зміщують�
ся акценти, й точнішими
стають оцінки — результат
роздумів та осмислення...

Нещодавно в приміщенні
Боярської міської бібліотеки
відбулася зустріч учнівської
молоді міста з письменни�
ком Сергієм Мирним, який
презентував юним свій
документально�комічний
(як зазначено на обкладин�
ці) роман “Жива сила”. Хо�
ча книга й має підзаголовок
“Чорнобильські байки”, та
вміщено в ній досить багато
документів та документаль�
них фото, які й дають ключ
до розуміння авторського
задуму: жартома про сер�
йозне, об’єктивно про су�
б’єктивне. Адже розповіда�
ється в книзі про пригоди
радіаційних розвідників в

зоні навколо чорнобильсь�
кого атомного реактора в
перші місяці після аварії.

Втім, неочікувано�опти�
містичною є не лише книга,
а й сама зустріч з колишнім
командиром взводу радіа�
ційної розвідки. Заздалегідь
настроївшись на, м’яко ка�
жучи, мінорну розповідь
про ті страшні події, учасни�
ки зустрічі були приємно
здивовані тому дотепному
гуморові, з яким пан Сергій
розповідав і про те, як пот�
рапив до Чорнобиля, які
пригоди там трапилися з
ним та його друзями, як змі�
нилося його життя після
того відрядження. Звісно,
мовилося про речі серйозні,
але так, що час�від�часу зал
вибухав сміхом, від чого

зустріч набула невимушено�
сті й душевної теплоти, поз�
бувшись непотрібної офіцій�
ності.

— Ваша книга теж в та�
кому ключі написана? — ці�
кавлюся по закінченні
зустрічі.

Замість відповіді пан
Сергій просто простягає
свою книгу, відкриту на змі�
стові. Пробігаю очима назви
глав: “Велика брехня, чи
тільки “Правда”; “Великий
і могутній, або як прапор�
щик сирота суперечку при�
пинив”, “Чорнобильська
ДЕЗИметрія”... Які чергу�
ються з зовсім іншими наз�
вами: “15 Мілірентген на
годину”, “Респіратор: Пер�
ше знайомство”, “Листи
доньці”...

— Зараз вже стало тра�
диційним зображувати Чор�
нобильську катастрофу ли�
ше в траурних фарбах, —
говорить тим часом Сергій
Мирний. — Звісно, то була
справжня трагедія. В якій
було місце й курйозним ви�
падкам, і жартам, і розігра�
шам та містифікаціям —

випадковим чи запланова�
ним самою тодішньою ідео�
логією. Тому в своїй книзі я
хотів показати тих реальних
людей, які волею долі опи�
нилися в самому центрі бі�
ди, їхнє звичайне життя в
незвичайних умовах. І те,
що життя продовжується, а
ми стаємо мудрішими. Або
ж не стаємо...

А ми сподіваємося, що ця
книга зацікавить не лише
учасників зустрічі, а й ін�
ших читачів. Тож приходьте
до бібліотеки, щоб і собі до�
лучитися до тієї “Живої си�
ли”, яка веде Сергія Мирно�
го життям післячорнобиль�
ським. Бо його книга чекає
на вас.

Радислав Кокодзей

Час не можна спинити — лише зберегти в серці
епохальні миті й події незвичайні, які тривожним
метрономом вистукують в пам’яті, поділяючи

життя на “до” і “після”...

Днями працівники служ�
би сектору дільничних інс�
пекторів міліції спільно з
працівниками міліції сектору
по боротьбі з економічною
злочинністю Києво�Свято�
шинського РВ в селі Гатне
провели відпрацювання. 

Даний захід проводився з
метою стабілізації оператив�
ної обстановки на території

району, попередження роз�
криття злочинів, викриття
фактів порушень, пов’яза�
них з незаконною торговель�
ною діяльністю та стихійною
торгівлею.

Основні недоліки, вия�
влені правоохоронцями, це
відсутність у продавців від�
повідних документів на тор�
гівлю. За результатами від�

працювання міліцією скла�
дено 10 адміністративних
протоколів за ст. 160 (тор�
гівля з рук у невстановлених
місцях) кодексу України про
Адміністративні правопору�
шення.

Як повідомив начальник
сектору дільничних інспекто�
рів міліції Києво�Святошин�
ського району, підполковник
міліції Василь Задорожний,
такі відпрацювання в районі
будуть проводитись і надалі.
Вони є дуже ефективними,
оскільки ті продавці, які вже
отримували штрафи, приз�
начені судом, вдруге з зако�
ном “не шуткують”, а офор�
мляють відповідні дозволи на
торгівлю. 

Леся Попович, 
Помічник начальника

відділу по взаємодії 
з громадськістю 

та ЗМІ Києво�
Святошинського РВ.

БІ в номер
Лист

ЩЩААССТТИИ  ВВААММ,,  ЛЛЮЮДДИИ  ННЕЕББААЙЙДДУУЖЖII
Відгриміли салюти на

честь 65�річчя Перемоги і
переможців, які полягли в
тій війні, й тих, хто нині жи�
вий. 65 років пройшло з часу
тієї невимовної радості на�
родів всієї Європи і народів
Радянського Союзу, на плечі
якого й ліг увесь тягар цієї
кривавої війни.

Як голова Боярської місь�
кої організації ветеранів вій�
ни, праці та Збройних Сил я
краще за інших знаю, в
якому стані на сьогодні опи�
нились воїни�ветерани, пере�
можці. На жаль, більшість з
них неспроможні за свої
мізерні пенсії придбати в
належній кількості продукти
харчування, ліки. Всі ці люди
похилого віку, в поганому
фізичному стані. Без допомо�
ги ліків, ціни на які захмарні,
їм просто не вижити.

Я хочу розповісти читачам
про деяких більш заможних
людей нашого міста, які
небайдужі до чужих життє�
вих негараздів, і яким я, як
голова організації, не можу
не подякувати від свого імені
й від імені ветеранів за увагу
й допомогу. А такими людьми
є — Юрій Іванович Єдаков,
який в “старій” частині міста
частував ветеранів на Масля�
ну, на Великдень організував
ветеранам святкове дійство.
В переддень Дня Перемоги
разом із секретарем організа�
ції ветеранів Л.О. Андрієв�
ською Юрій Іванович органі�
зував відправлення панахиди
за загиблими й померлими
ветеранами у Свято Михай�
лівській церкві й частував

односельців й ветеранів у
Будинку культури.

Директор ТОВ “Боярд
Плюс” Т.Ю. Талан органі�
зувала доставку кондитерсь�
ких виробів до домівок вете�
ранів, прикутих до ліжка.

Директор салону “Опти�
ка” Л.В. Тарновська безкош�
товно надала 20 окуляр вете�
ранам. Голова благодійного
фонду “Вікторія” С.М. Суш�
ко до свята Великодня забез�
печила 150 ветеранів паска�
ми. Директор ТОВ “ФСГВ”
В.А. Дімчев надав паперову
продукцію ветеранам, які
прикуті до ліжка або малору�
хомі. Начальник ЖКГ міста
М.І. Давиденко допомагав
транспортом, аби все це до�
везти до домівок ветеранів.
Головний лікар БЦРЛ В.В.
Кравченко надав медпункту
ветеранів медичне обладнан�
ня. Церква Спасіння надала
ветеранам 7 мобільних теле�
фонів. Директор аптеки
“ЛіС” М.М. Ляховчук для ве�
теранів знизив ціни на лікар�
ські препарати.

Не забули про ветеранів й
надали відчутну допомогу
коштами: директор ВАТ
“Родос” В.І. Рябко; даступ�
ник директора ТД “Боярка
Центр” Т.В. Матейко.

З задоволенням приєднує�
мось до подяки від організації
інвалідів В.М. Парфесі, М.А.
Магомедову, В.А. Дімчеву,
А.Д. Жиру, О.А. Лисогорку.
Володимир Миколайович
Парфеса й Магомед Алійо�
вич Магомедов жодного разу
не відмовили ветеранам в
проханні про допомогу.

Дуже відчутною вияви�
лась допомога Боярської місь�
кої організації Партії регіонів.
Голова Боярської організа�
ції — Д.І. Паливода. Почи�
наючи з квітня 2010 року що�
місяця Боярська міська орга�
нізація Партії регіонів випла�
чує 25�ти ветеранам, прику�
тим до ліжка, по 100 гривень,
90 ювілярам до 80�ти, 85�
ти,90 й 95�ти років — квіти й
грошові премії та інше. Для
медичного пункту ветеранів
організацією закуплено ме�
дичне обладнання.  Безпосе�
редню участь в цих благодій�
них акціях приймає представ�
ник Боярської міської органі�
зації ПР А.М. Арчаков.

Ще раз дякую Вам, всім,
хто допоміг останнім воїнам�
ветеранам відчути своє зна�
чення в цьому житті, увагу і
подяку нащадків за ті жерт�
ви й страждання, що випали
на їхню долю, за свято й
радість, що ви створили до
65�річчя їхньої Перемоги. 

Щира вдячність заступни�
ку міського голови Валерію
Володимировичу Шульзі,
секретарю Боярської міської
ради Михайлу Геннадійовичу
Лєзніку за підготовку й про�
ведення свята Перемоги.

Велика подяка вчителям
всіх шкіл міста за виховання
в дітях шани й поваги до
тих, хто прожив й проживає
життя для нащадків.

Голова Боярської 
міської організації

ветеранів війни, праці та
Збройних Сил 
Б.А. Грецький
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ЗМАГАЛИСЯ 

У ВПРАВНОСТІ
Вже традиційно з 8 по 11

червня у Вишневому, на
території спортивного ком�
плексу ГУ МНС України в
Київській області відбулися
змагання серед невоєнізова�
них протипожежних форму�
вань Києво�Святошинського
району.

Участь в змаганнях бра�
ли чотири команди: коман�
да Боярського лінійно�ви�
робничого управління магі�
стральних газопроводів,
команда СПК “Дмитрівка”,
СПК “Петропавлівська
Борщагівка” й команда ліс�
ництва з села Стоянка.

Переможців визначали в
декілька етапів. За підсум�
ками змагань перше місце
дісталось команді Боярсько�
го лінійно�виробничого уп�
равління магістральних га�
зопроводів, друге — команді
СПК “Дмитрівка”, третє —
команді зі Стоянки, четвер�
те — Петропавлівській Бор�
щагівці.

Інспектор 11�ПДПЧ м.
Боярка РУГУ МНС України
в Київській області, лейте�
нант служби цивільного за�
хисту С.І. Пилипенко вру�
чав переможцям цінні пода�
рунки.

Як і для всіх цьогоріч�
них випускників України,
у Крюківщинській школі
останній дзвоник пролунав
в кінці травня для випу�
скників двох одинадцятих
класів. Цього року школа
святкувала свій 32�й
випуск.

Привітати молодь, вчи�
телів й батьків з урочистою
й такою важливою подією
в їхньому житті прибув
голова Києво�Святошинсь�
кої райдержадміністрації
Володимир Луцюк. Від
імені Президента України
Володимир Луцюк вручив
директору Крюківщинсь�
кої ЗОШ Анатолію Сніца�
рю ключі від легкового
автомобіля. Оскільки ми�
нулого року Віктор Януко�
вич, побувавши в цій шко�
лі, пообіцяв працівникам
школи подарувати легко�
вика. Як бачимо, свою обі�
цянку Президент виконав.

Євген Пікуль

ССППРРААВВЖЖННЄЄ
ДДИИТТЯЯЧЧЕЕ  ССВВЯЯТТОО
День захисту дітей, який

відзначається спільнотою
щороку 1 червня, Крюків�
щина святкувала 30 травня
на місцевому стадіоні.

Тут протягом багатьох
годин тривало справжнє
свято дитячої творчості. На
святково вбраній сцені свою
майстерність демонстрували
юні таланти з усього району.

Загалом понад 150 уча�
сників з Боярки, Тарасівки,
Новосілок, Вишневого,
Крюківщини, Гореничів та
інших населених пунктів
району радували й розважа�
ли присутніх своєю май�

стерністю, щирістю, безпо�
середністю.

З теплими словами при�
вітання звернулися до при�
сутніх заступник голови
райдержадміністрації Ана�
толій Іскоростенський, ке�
рівник відділу культури та
туризму райдержадміні�
страції Юлія Одринська,
Крюківщинський сільський
голова Андрій Кріпак, голо�
ва Київської обласної бать�
ківської асоціації Лариса
Бондаренко. Вони вручали
творчим дитячим колекти�
вам подяки та подарунки.

А коли програма висту�
пів закінчилася,
юні винуватці
свята отримали
безкоштовне мо�
розиво та різно�
кольорові пові�
тряні кульки від
фірми “Сплав”,
директором якої
є Раїса Толстих.

Євген
Пікуль

АВТОМОБІЛЬ

В ПОДАРУНОК

БІ району
Новини

“СТО ДНІВ” НАЧАЛЬНИКА РАЙВІДДІЛУ

Поки чекаємо першого
телефонного дзвінка, зав’я�
зується розмова.

— Як Вам наш район,
місто? — запитую для зна�
йомства.

— Взагалі район мені
подобається, — широко пос�
міхається мій співрозмов�
ник. — Одразу помітив ціл�
ком нормальне ставлення
громадян до правоохоронних
органів, а відтак і стосунки
склалися відповідні з керів�
никами, і на допомогу міліції
чи зворотній зв’язок щодо
нашої роботи можна роз�
раховувати. Так, наприклад,
голова райдержадміністрації
допомагає нам в технічних
питаннях та паливно�мас�
тильними матеріалами. Звіс�
но, хотілося б, щоб до цієї
допомоги долучилися і сільсь�
кі голови. З деким я вже спіл�
кувався, тому з впевненістю
можу сказати, що вони до
співпраці готові. Причому не
раз доводилося чути: “Дайте
нам гарного дільничного — і
ми допомагатимемо”! 

— Невже гарний дільнич�
ний — одна із найбільших

проблем? — дивуюся.
— Звісно ж, ні, — почи�

нає пояснювати Федір Фе�
дорович. — Більшість діль�
ничних дійсно на своєму
місці. Та справа в іншому.
Ідеальний дільничний — це
маленький начальник міліції
на своїй дільниці. Який по�
винен мати вичерпну інфор�
мацію з усіх аспектів життя
ввіреної йому території.
Проблеми раніше засудже�
них, насилля в сім’ї, дитяча
недоглянутість, побутові зло�
чини, проблеми старень�
ких — ніщо не повинно за�
лишатися поза його увагою.
При цьому він повинен чітко
виконувати свої прямі обо�
в’язки: займатися профілак�
тикою та розкриттям проти�
правних дій. Тому ми й про�
водимо заходи, спрямовані
на підняття іміджу дільнич�
ного, зокрема — навчання
особового складу. Адже пе�
ред тим, як вимагати, пот�
рібно навчити. Наприклад,
дії працівника міліції в екст�
ремальній ситуації. Прово�
димо також навчальні
стрільби. Причому найкра�

ще у нас стріляють якраз не
дільничні, а... жінки з пас�
портного столу! 

Інший бік питання —
погляд на дільничного лю�
дей. Ми розробили питання
анкет, які вже працюють.
Так, наприклад, в тих же
Лісниках дільничного пот�
рібно міняти, бо не те що
люди, а навіть сільський го�
лова його не знають. Для по�
чатку — переведення на ін�
шу дільницю, якщо ситуація
не виправиться — переве�
дення до патрульної служби,
чи навіть звільнення через
некомпетентність. 

Що ж до проблем, то одна
із нагальніших — патрулю�
вання громадських місць. Це
хвилює і жителів населених
пунктів, і нового голову рай�
держадміністрації та його
заступника Віктора Анатолі�
йовича Костину... 

Телефонний дзвінок пере�
риває нашу розмову. “Хочу
відкрити приватне підприєм�
ство. Які документи потрібні
по лінії міліції?” Федір
Федорович пояснює, що це
питання — в компетенції
податкової. “Коли відкриє�
тесь, тоді й ми перевіряти
почнемо”, — закінчує розмо�
ву, переконавшись, що чоло�
вік відповіддю задоволений. 

Наступний дзвінок: бояр�
чанку Н. цікавить, яка робо�
та проводиться стосовно
неповнолітніх. А вишнівча�

нина В. цікавить питання
профілактичної роботи про�
ти вживання наркотиків в
навчальних закладах. Кон�
тролюємо, вилучаємо, доку�
ментуємо, проводимо профі�
лактичну роботу на підпри�
ємствах, в навчальних зак�
ладах. 

Виявляється, у райвідділі
є відповідна служба. Яка
займається відпрацюванням
місць, де збираються непов�
нолітні, профілактикою, ви�
коріненням вживання ними
наркотиків, скоєння проти�
правних дій тощо. “У нас
розроблена спеціальна прог�
рама з профілактики й вико�
рінення вживання наркоти�
ків, згідно якої за кожною
школою закріплений наш
працівник, який проводить
там профілактичну роботу. Її
контролює завуч школи, а

працівник, відповідно, звітує
про виконання особисто
мені. Також у нас є операція
“Візит”, яка передбачає про�
філактичну роботу дільнич�
ного як у благополучних, так
і неблагополучних сім’ях”.

Відповівши на запитан�
ня, мій співрозмовник кладе
слухавку і продовжує тему,
що обговорювалась, звер�
таючись вже до мене: 

— Інформацією ми воло�
діємо! Доказом цього може
бути хоча б такий факт:
місяць тому за оперативною
інформацією ми затримали
16�річного хлопця, який два
роки тому здійснив цілий ряд
крадіжок автотранспорту...

Розмову записав
Радислав Кокодзей

Продовження у наступному номері

Хоча з Федором Федоровичем Краснояровим —
начальником Києво�Святошинського РВ ГУ МВС Украї�
ни в Київській області — ми зустрілися в його робочому
кабінеті, але ця зустріч була незвичайна. Тому що не
інтерв’ю це було, й не урочистості з нагоди чергового
свята, а участь в роботі “прямої” телефонної лінії,
вперше в історії райвідділу започаткованої його новим

начальником...
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ГОЛОВНЕ НАШЕ ГАСЛО СЬОГОДНІ — 

НННН ЕЕЕЕ     ЗЗЗЗ АААА ВВВВ АААА ЖЖЖЖ ААААТТТТИИИИ    ППППІІІІДДДДППППРРРРИИИИЄЄЄЄММММЦЦЦЦЮЮЮЮ

“Принципова позиція
міського голови, виконавчо�
го комітету Боярської місь�
кої ради та депутатського
корпусу — не заважати роз�
витку підприємництва”, —
розпочав зустріч із підприєм�
цями Боярський міський го�
лова Тарас Добрівський. Ви�
явити фактичні стосунки
між владою і бізнесом, зро�
зуміти, яким шляхом руха�
тись далі — ось що мали на
меті ті, хто прийшов до акто�
вої зали. Серед них — про�
відні, успішні підприємці,
члени громадських об’єд�
нань, молодіжних організа�
цій, представники Боярської
міської ради, депутатського
корпусу. Із гостей — заступ�
ник голови Києво�Свято�
шинської райдержадміні�
страції Микола Вікторович
Бажан. 

Боярський міський голо�
ва детально зупинився на
аналізі усіх життєво важли�
вих для міста позиціях. Він
говорив про те, що 7 міс.
ситуація у місті по можливо�
сті утримувалась. Було бага�
то проблем. Але усьому цьо�
му є пояснення. Не було
коштів, і в тій ситуації зас�

тупники і секретар ради
робили усе можливе. 

Аналізуючи бюджет
міста, затверджений лише у
травні, Добрівський казав,
що на 2010 рік він складати�
ме 27 млн. 950 тис. З них 9
млн. 590 тис. — вилучення
до районного бюджету.

— Цьогорічний бюджет
схожий на касу з виплати
заробітної плати і комуналь�
них платежів. Нам залиша�
ється тільки думати, як здій�
снити оптимізацію бюджету,
що продавати, як заробляти. 

Саме тому велику надію
Боярський міський голова
покладає на підприємців.
Він щиро подякував усім,
хто завжди “підставляє свої
плечі”, коли необхідно щось
зробити у місті — провести
свято, чи допомогти тому,
кому це необхідно, а коштів
у бюджеті катма. У свою
чергу, для підтримки підпри�
ємництва та налагодження
партнерських стосунків Доб�
рівський має намір усіляки�
ми способами підтримувати
підприємців, популяризува�
ти їхню діяльність, сприяти
їхньому економічному зро�
станню, навіть звертатись до

компетентних органів з
питань прискорення вирі�
шення законодавчих колізій
із виділенням ділянок землі
під розвиток підприєм�
ництва. 

Говорив про те, що місто
час готувати для прийому
гостей Євро�2012, бо є відо�
мості про те, що іноземці
вже замовляють квитки, а
жити хочуть тут, у Боярці.
Підприємці ж повинні под�
бати про благоустрій своїх
територій, інакше доведеть�
ся сплачувати чималі штра�
фи — від 300 до 1700 грн.

— Чисто там, де не смі�
тять. Як гарно біля кафе “1�
А” (директор О. Лисогор�
ко). Біля торговельного під�
приємства “Квартал” покла�
дено тротуарну плитку, при�
ватний підприємець А.Ма�
тейко, С. Королюк, А. Міз�
гір, С.Павловський, керів�
ництво аптеки “Людина і
ліки”, О. Боднюк — за
сприяння цих людей викла�
дено плиткою площу Леніна.
Візьмемо ПП “Рябіч”. Нав�
коло підприємства квіти
посаджені — приємно оку
глянути. Що для цього тре�
ба — бажання працювати
на користь міста разом, —
казав Добрівський. 

Микола Вікторович Ба�
жан — заступник голови
Києво�Святошинської рай�

держадміністрації, підтри�
мав слова Добрівського і
запевнив, що райдержадмі�
ністрація намагатиметься
підтримувати підприємців
конструктивно і конкретно.
Бо соціальний тягар район�
них витрат без розвитку і
підтримки не витягнути. 

Виступали представники
політичних партій, громад�
ських об’єднань, які вислов�
лювали свої проблеми і про�
сили допомоги і у влади, і в
бізнесу. Так, Людмила Гри�
горівна Мішина (товариство
“Милосердя”) розповіла, як
за майже 15 років існування
товариства до неї під хату
приводять одиноких, поки�
нутих старих і хворих лю�
дей. “Треба допомогти об�
ладнати спеціальне примі�
щення і створити так званий
хоспіс — місце, де б навіть

покинуті люди могли достой�
но завершити своє життя”.
Борис Артемович Грецький
(Боярська організація вете�
ранів) подякував Д. Паливо�
ді — голові Боярського місь�
кого осередку Партії регіо�
нів, за фінансову підтримку
старих людей, прикутих до
ліжка, і закликав взяти при�
клад інших підприємців.
Про проблеми інвалідів го�
ворила Г.С. Оревіна (клуб
інвалідів “ІКАР”) Вона не
розуміє, чому підприємці не
думають про те, як інваліди
на інвалідних візочках ма�
ють заїхати у їхні магазини
чи кафе без спеціальних
пристосувань для цього. З
усім цим погодились присут�
ні і завершили зустріч, готові
до співпраці.

Наталя Ключник

В продовження теми “круглого столу” на тему
“Влада і бізнес — партнери” за ініціативи Боярського
міського голови Т.Г. Добрівського у приміщенні Боярсь�

кої ЗОШ №5 відбулась зустріч з підприємцями міста. 

БІ світло
Зелене

БІ справи
Комунальні

БУДЕМО ШТРАФУВАТИ!

11 червня у приміщенні
Києво�Святошинського ра�
йонного Будинку творчості
молоді “Оберіг” відбулася
зустріч Т.Г. Добрівського з
працівниками БМ ВУ ЖКГ.
Міський голова запевнив
присутніх, що особлива ува�
га буде приділятись чистоті
міста та важливій праці
двірників. Він підкреслив,
що сумлінне ставлення до
своєї роботи і громадська
активність двірників, які
будуть повідомляти про ви�
падки порушень правил бла�
гоустрою, допоможуть на�
вести лад у місті. За мину�
лий рік “Боярською вар�
тою” було складено протоко�
лів, за якими громадянами

сплачено 22 тис.грн. На
теперішній час до бюджету
вже надійшло 26 тис.грн.
Можливо, до кінця року
сума за адміністративні
порушення сягне 100
тис.грн. З 01.01. 2010 року
для громадян розмір адміні�
стративних штрафів встано�
влено від 340 до 830 грн.

— Адже штрафувати є за
що: будівельні матеріали під
парканами приватних будин�
ків, вивіз сміття у невстано�
влені місця, вживання алко�
гольних та слабоалкогольних
напоїв на вулиці тощо. З
начальником райвідділу мілі�
ції погоджено, що відбувати�
меться регулярне патрулю�
вання вулиць міста. Будемо

штрафувати доти, поки не
дійде до свідомості мешкан�
ців, що в місті повинно бути
чисто, — попередив про май�
бутні санкції міській голова.

Керівник ГО “Боярська
варта” Р.В. Сокур, який був
присутній на зустрічі, теж
пообіцяв свою підтримку і
надав номер телефона, за
яким можна повідомляти про
правопорушення — 47 077
(Пн�Пт з 8.00 до 17.00), та
приймальні міської ради —
42 246 (цілодобово).

Надалі відбулось обгово�
рення нагальних проблем,
які доводиться вирішувати
двірникам самотужки, та
внесення пропозицій щодо
їх подолання. 

Працівники ЖКГ міста
звертаються до мешканців з
проханням пакувати биті
скляні пляшки та всілякі
скляні вироби. Адже бите
скло призводить до травму�
вання працівників ЖКГ.
Гарну роботу найкращих
двірників Тарас Григорович
запропонував стимулювати
вирішенням житлових пи�
тань та грошовими преміями.

Ганна Бєлобородова

ДІЙШЛА ЧЕРГА Й 

ДО АСФАЛЬТУВАННЯ
За розпорядженням

міського голови розпочався
поточний ремонт доріг, що
полягає в усуненні недоліків
та ямковому ремонті до�
рожнього покриття. В пер�
шу чергу асфальтуються ву�
лиці, якими курсує гро�
мадський транспорт. В БМ
ВУ ЖКГ вже придбали тех�
ніку для ямкового ремонту,
а це поліпшить умови праці
і якість роботи. Розпочато
асфальтування вул. Гоголя,

Шевченка, йде підготовка
до асфальтування ділянки
біля залізничної станції Та�
расівка. Також дозвіл на
виконання земляних робіт
та асфальтування отримав
СБМУ “Підряд”. Вони ас�
фальтуватимуть вулиці
Хрещатик, Білогородська,
50 років Жовтня, Молодіж�
на, Маяковського, Магі�
стральна.

Ганна Бєлобородова
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БІ громадян
Звернення

Громадська приймальня
Партії регіонів Боярської
міської організації працює з
2006 року. Ще перебуваючи
в опозиції до “помаранче�
вої” влади, боярським “ре�
гіоналам” доводилось нео�
дноразово змінювати місце
розташування приміщення,
призначеного для прийому
громадян. Але погрози пра�
цівникам, фантастичне
збільшення орендної плати
за офісне приміщення влас�
никами, підпали під час
виборчої кампанії, спроби
знищення оргтехніки не зля�
кали членів організації, які
зайняли активну громадську
позицію, прагнули бути
поряд з людьми, долучились
до вирішення проблем
життя громади. 

Відтак, останніх півтора
року громадська приймаль�
ня Боярської міської органі�
зації має постійну прописку
за адресою: м. Боярка, вул.

Молодіжна, 61, А (торго�
вельний центр “Молодіж�
ний”). Щодня сюди прихо�
дить усе більше і більше
людей. З 9:00 і до 18:00
постійний прийом здійсню�
ють: Д. І. Паливода — голо�
ва Боярської міської органі�
зації Партії регіонів, З. О.
Блик — заступник началь�
ника виборчого штабу, Ю.
А. Наумченко — спеціаліст
штабу, а також члени ради
Боярської міської організа�
ції — А. Н. Мірзаєв, О. М.
Рябіч, С. Г. Неупокой.

— Люди звертаються із
різних питань. Частіше
скаржаться на незадовільну
роботу комунальних служб
міста та суперечки із сусіда�
ми, — коментує Дмитро
Паливода. — 65% із них —
пенсіонери та люди похилого
віку, яким потрібна реальна
допомога. Як приклад,
нещодавно у Боярську прий�
мальню Партії регіонів звер�

нулась пенсіонерка Печугі�
на. 4 роки поспіль вона само�
тужки намагалась “вмови�
ти” комунальні служби міста
відремонтувати дах. Нічого
не допомагало: ані договір на
обслуговування, ані сумлін�
на сплата за послуги. Навіть
до суду зверталась жінка —
усе було марно. Тоді прий�
шла до нас. Я, як голова
постійної комунальної комі�
сії Боярської міської ради,
з’ясував причини непорозу�
міння, вжив необхідних за�
ходів і проблема пенсіонерки
була вирішена впродовж
кількох днів. Або інший ви�
падок: загинула молода лю�
дина. Горю матері і сестри,
які копійки за душею не
мали, не було меж. Оббива�
ли пороги всюди, а навіть на
поховання назбирати не
змогли. Ми, безумовно, ра�
зом із міською радою людям
допомогли.

На пам’яті випадок у
сім’ї Рубцових, які прожи�
вають у м. Боярка по вул.
Кірова, 8. 28 років тому, під
час оформлення документів
на куплений будинок, була
допущена помилка. Задоку�
ментована присадибна
ділянка виявилась на 5 м2

меншою реальної. Люди
прийшли за допомогою. Їм
була надана консультаційна
допомога, роз’яснено, які
документи необхідно зібрати
для винесення питання спо�
чатку на земельну комісію, а
потім на засідання виконко�
му. Таких прикладів чимало. 

Про роботу громадської
приймальні у Боярці загово�
рили люди. Після перемоги
на виборах Віктора Януко�
вича кількість відвідувачів
збільшилась. Не всі пробле�

ми вирішуються так швидко,
як би хотілось, але члени
міської організації намага�
ються плинути на хід рішен�
ня їх у межах своєї компе�
тенції. При необхідності
використовують усю верти�
каль влади. 

“Рівень побутових про�
блем звернень громадян пос�
тупово заміщується більш
високим, — продовжує Дми�
тро Паливода, — орієнтова�
ним на участь громади у
питаннях покращення бла�
гоустрою територій, їх роз�
витку. Так, до нас зверну�
лись громадяни, обурені роз�
ташуванням на території
парку Перемоги торговель�
ного об’єкту де розливають
слабоалкогольні напої та
пиво. “Як можна торгувати
пивом поруч із меморіалом
Слави”, — аргументували
люди. Спочатку ми з’ясува�
ли, що дозвіл на право здій�
снення торгівлі ТОВ “Ал�
вак” було надано за час від�
сутності Боярського міського
голови Т. Г. Добрівського, а
потім почали звертатись у
різні інстанції. Тобто, відгук�
нулись на вимогу людей та
ініціювали відміну рішення
Боярського міськвиконкому.
Адже, і на нашу думку,
такий вид підприємництва у
цьому місці є аморальним і
недопустимим”.

Стати ближчими до
людей, без популізму, а
практично допомогти тим,
хто цього потребує, нама�
гаються члени Боярської
міської організації Партії
регіонів. Нині вони клопо�
чуть про виділення безкош�
товних проїзних квитків для
працівників територіального
центру, які надають соці�

альну допомогу одиноким
громадянам та інвалідам у м.
Боярка.

— На обліку в територі�
альному центрі соціального
обслуговування одиноких
громадян та інвалідів пере�
буває 354 особи. Усім їм пот�
рібна допомога спеціалістів.
Наш вклад у вирішення про�
блеми — компенсація двох
третин від вартості 25 проїз�
них документів для соціаль�
них працівників, патронаж�
них сестер та лікарів�педіа�
трів. Вони повинні дістава�
тись до цих людей вчасно, —
вважає Паливода. — Ми
тісно співпрацюємо з місь�
кою владою і маємо підтрим�
ку Боярського міського голо�
ви Т. Г. Добрівського. Мате�
ріальна допомога ГО “Роди�
на”, придбання оргтехніки
(принтера, сканера і копію�
вального апарата) для
районної організації інвалі�
дів та ВВВ, а також систем�
на грошова допомога інвалі�
дам, прикутим до ліжка —
неповний перелік реакції на
звернення до нас громадян.
Їм вже вдалось допомогти.
Але, на жаль, все ще є такі
питання, які поза межами
нашої компетенції, є ще
такі, над якими продовжує�
мо працювати. Головне і
найважливіше для нас — не
залишити без уваги жодне
звернення, бо ми усі боярча�
ни — одне ціле. 

Телефон “гарячої лінії”
громадської приймальні
Боярської міської організа�
ції Партії регіонів: 42�431

Прес�служба Києво�
Святошинської 

районної організації ПР

ПП РР ОО ББ ЛЛ ЕЕ ММ ИИ   КК ОО ЖЖ НН ОО ГГ ОО   ББ ОО ЯЯ РР ЧЧ АА НН ИИ НН АА   ——   НН АА ШШ ІІ
“Основне — налагодили зворотній зв’язок із грома�

дою”, — переконані боярські “регіонали”. Щодня до
громадської приймальні Боярської міської організації
Партії регіонів приходять люди. Вони “стукають і їм

відчиняють”…

ВВ ИИ ММ УУ ШШ ЕЕ НН ІІ   ДД ІІ ЯЯ ТТ ИИ   СС АА ММ ЕЕ   ТТ АА КК
Надворі дуже спекотно,

а з крана вода вдень тече
тонесенькою цівочкою. І так
декілька днів поспіль. Куди
ж поділась вода? З таким
запитанням звертаюсь до
директора комунального
підприємства “Боярка�Во�
доканал” Г.А. Павліченко.

— В зв’язку з настанням
спеки різко збільшилась
кількість води, яку мешкан�
ці використовують для поли�
вання присадибних ділянок,
клумб. Тим, чиї будинки
розташовані далі від сверд�
ловин, води не вистачає. Згі�
дно розрахунків, аби забез�
печити “стару” частину
міста водою, необхідно добу�
дувати ще дві свердловини.
На сьогодні історична части�
на міста забезпечена водою
наполовину від норми.

Поливання артезіансь�
кою водою заборонено! Ар�
тезіанська вода прирівню�
ється до корисних копалин.
На порушників чекає адмі�
ністративний штраф, що
сягає 1000 грн., і сплата за
використану воду КП
“Боярка�Водоканал”. Для
того, щоб наповнити резер�
вуари водою, “Водоканал”
вимушений ввести режим
обмеження водопостачання
вдень.

Адміністрація КП “Бояр�
ка�Водоканал” звертається
до населення з проханням
не засмічувати каналізацій�
ні стоки харчовими відхода�
ми та сторонніми предмета�
ми, — каже наостанок Га�
лина Андріївна.

Ганна Бєлобородова

ПРИКРАСИМО БОЯРКУ

КВІТАМИ
17 червня працівники

БМ ВУ ЖКГ за розпоря�
дженням міського голови
Т.Г. Добрівського висаджу�
вали квіти на клумбі, що по
вул. Білогородська. Як роз�
повіла головний майстер з
благоустрою Н.В. Євлаше�
вська, цього року квіти
висаджуються багаторічні, а

дизайн розробили студенти
Боярського коледжу еколо�
гії природних ресурсів.
Квіти придбано за кошти
міської ради. Участь у бла�
гоустрої міста взяли також
працівники транспортної
дорожньої служби.

Ганна Бєлобородова

БІ Оголошення

Адміністрація КП “Бояр�
ка�Водоканал” попереджує:

Поливання присадибних
ділянок водою з міського
водогону категорично забо�
ронено!

В спеку просимо особли�
во економно ставитись до
споживання води.

Саме з цієї причини
можливе відключення води
вдень. Стосовно порушників
будуть вживатися заходи
адміністративного впливу та
штрафні санкції.

Боржників просимо по�
гасити заборгованість за
послуги “Водоканалу”, яки�
ми вони скористались.

Адміністрація 
КП “Боярка�Водоканал”
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ОФОРМЛЕННЯ ПРАВ НА СПАДЩИНУ
Світлана: Чи можу я

оформити спадщину у при�
ватного нотаріуса, чи тіль�
ки у державного? Мене
цікавить спадкування
земельної ділянки.

Відповідно до Закону
України “Про нотаріат” від
02.09.1993 року із змінами,
внесеними Законом України
від 01.10.2008 року, оформ�
лення спадкових прав після
осіб, які померли після 01
червня 2009 року, здійсню�
ють і приватні нотаріуси.

У розрізі останніх змін до
законодавства, досить уск�
ладненим та незрозумілим
для громадян став процес
оформлення спадкових прав
на такі об’єкти нерухомості,
як земельні ділянки. 

Видача свідоцтва про
право на спадщину на зе�
мельну ділянку провадиться
нотаріусом після подання
правовстановлювальних до�
кументів про належність
цього об’єкта спадкодавцеві
та перевірки відсутності за�
борони або арешту цього
майна. До того ж, нотаріусу

необхідно отримати інфор�
мацію про правовий стан
спадкової земельної ділянки,
яку він отримує з нещодавно
створеного Державного
реєстру земель.

Отже, для видачі свідоц�
тва про право на спадщину
на земельну ділянку нотаріу�
су надається Державний акт
на право власності на земель�
ну ділянку, витяг з технічної
документації з нормативної
грошової оцінки землі та за
наявності витягу з Держав�
ного реєстру земель. Витяг
запитується у регіональному
Центрі державного земельно�
го кадастру за місцем знахо�
дження земельної ділянки та
є дійсним протягом трьох
місяців з моменту його вида�
чі, крім витягу для офор�
млення права на спадщину,
що видається спадкоємцям за
письмовим запитом нотаріуса
і є дійсним протягом року з
моменту його видачі.

Олена: Моя бабуся по�
мерла передчасно. Тому не
встигла отримати вигото�
влений на своє ім’я Дер�

жавний акт. Чи можу я, як
спадкоємець, оформити
спадщину на цю ділянку?

Непоодинокими є випад�
ки, особливо в регіонах, коли
спадкодавець помирає, не
встигнувши отримати виго�
товлений на його ім’я Дер�
жавний акт. Чи можуть в
такому випадку спадкоємці
оформити спадщину на цю
ділянку? Адже в ст. 125 ЗКУ
чітко зазначено, що право
власності на земельну ділян�
ку виникає після одержання
її власником документа, який
посвідчує право власності на
земельну ділянку, та держав�
ної реєстрації прав на неї.
Тому формально юридично
така особа не стала власни�
ком земельної ділянки. Але
не можна не враховувати
об’єктивність перешкоди на
шляху до отримання держав�
ного акта. Тому єдиним
можливим правомірним
шляхом отримання цієї
земельної ділянки в спадщи�
ну є звернення спадкоємця до
суду з позовом про визнання
за ним права власності на

земельну ділянку як спадко�
ємця померлого власника.

Сергій: Чи можливо
отримати свідоцтво про
право на спадщину на
земельну ділянку, якщо їй
не присвоєно кадастровий
номер?

При наявності ж у спадко�
ємця Державного акта на
право власності на земельну
ділянку старого зразка, пос�
тає ще одна проблема — при�
своєння кадастрового номера
земельній ділянці. Законо�
давство не передбачає
обов’язковості для громадян
зміни Державного акта на
право власності на земельну
ділянку старого зразка на
Державний акт нового зраз�
ка. Вони є чинними і підляга�
ють заміні тільки у разі добро�
вільного звернення громадян.

Присвоєння кадастрових
номерів на вже приватизова�
ні земельні ділянки при існу�
ючому Державному акті ста�
рого зразка повинно відбува�
тися на підставі технічної
документації із землеустрою
по відновленню меж земель�

ної ділянки, а також внесен�
ням відомостей про земельну
ділянку до бази даних автома�
тизованої системи Державно�
го земельного кадастру, яка
вже згадувалася вище. Отже,
пересічний громадянин, як
завжди, у вкрай невигідному
становищі — витрати та “че�
кання” виготовлення техніч�
ної документації лягають на
його плечі, оскільки компен�
сація з бюджету для безкош�
товного її виготовлення в
Державному бюджеті не пе�
редбачена. Чи зважати на ре�
комендаційний характер лис�
та Міністерства юстиції Укра�
їни №31�32/69 від 25.03.
2010 року про те, що відсут�
ність кадастрового номера зе�
мельної ділянки не може бути
підставою відмови у видачі
нотаріусами свідоцтв про
право на спадщину на об’єкти
нерухомого майна, це вже
справа кожного окремо взя�
того нотаріуса!

Роз’яснення надано
приватним нотаріусом

Вікторією Нікітенко

БІ юриста
Колонка

ВИКРАДАЮТЬ НАВІТЬ ТТТТРРРРААААККККТТТТООООРРРРИИИИ

До Києво�Святошинсь�
кого РВ надійшла інформа�
ція про те, що в одному із га�
ражних кооперативів міста
Вишневе у орендатора гара�
жа, який має власний авто�
мобіль, несподівано з’явив�
ся трактор “СМТ 244”.

Оперативні працівники
сектору карного розшуку
почали відпрацьовувати от�

риману інформацію, в ході
якої встановили, що даний
транспортний засіб був вик�

радений в селі Шпітьки.
Правоохоронці відслідкували
місця можливої появи особи
правопорушника і невдовзі
його затримали на території
того ж гаражного кооперати�
ву. За словами зловмисника,

трактор він побачив біля
подвір’я власника, вночі по�

вернувся за “здобиччю”.
Маючи кримінальний досвід
за аналогічні злочини, злодій
зламав замок та викрав вели�
ку машину, намагаючись за�

ховати її в гаражі.
Як повідомив начальник

кримінальної міліції Києво�
Святошинського РВ Андрій
Пономаренко, розібрати
трактор на запчастини та
продати підозрюваний не
встиг.

Наразі 39�річний чоло�
вік, раніше двічі судимий за
розбійний напад та незакон�
не заволодіння транспорт�
ним засобом, повернеться в
рідні йому місця — за грати.

ЦЦ ЬЬ ОО ГГ ОО   РР АА ЗЗ УУ   КК РР АА ДД ІІ ЯЯ   ЧЧ ЕЕ КК АА ЄЄ   ПП ОО КК АА РР АА НН НН ЯЯ
Днями дільничний інспектор міліції, який обслуго�

вує одну з територій міста Боярка, Олександр Андру�
щенко, затримав парубка за підозрою у вчиненні кра�
діжки. Пізніше з’ясувалось, що зловмисник знаходить�

ся в розшуку за вчинення низки подібних злочинів.

В протоколі наради у
Прем’єр�міністра України
М.Я. Азарова від 03.04. 2010
та Постанові координаційної
наради керівників правоохо�
ронних органів України за
участі Президента України
від 12.03.2010 визначено
проведення податківцями
України операції “Бюджет”. 

Мета проведення такої
операції — підвищення
ефективності контрольно�
перевірочної роботи подат�
ковими органами, виявлен�
ня та руйнування схем ухи�
лень від оподаткування і
мінімізації податкових зо�
бов’язань, виявлення і при�
пинення протиправної ді�
яльності суб’єктів господа�
рювання. 

Для проведення операції
“Бюджет” в рамках взаємодії

між органами
ДПС до ДПІ у
Києво�Свято�
ш и н с ь к о м у
районі Дер�
жавна подат�
кова адмініст�
рація в Київ�
ській області
постійно над�
силає перелік
платників по�
датків високо�
го ризику (ви�
годоформую�
чих та вигодо�

транспортуючих суб’єктів
господарювання).

На сьогодні з такого
переліку опрацьовано 171
підприємство. 

За результатами проведе�
ної роботи з платниками
податків високого ризику
(вигодоформуючих та виго�
дотранспортуючих суб’єктів
господарювання) станом на
01.06.2010 року ДПІ у Киє�
во�Святошинському районі
анульовано 62 свідоцтва
платника ПДВ. З керівни�
ками 109 підприємств, заз�
начених в переліку платни�
ків податків високого ризи�
ку в рамках операції
“Бюджет” проведено спів�
бесіди щодо збільшення
податкових надходжень.

За результатами проведе�
ного аналізу поданої звітно�

сті з ПДВ за квітень 2010
року значна частина платни�
ків податків високого ризи�
ку не надали ДПІ у Києво�
Святошинському районі
звітність по податку на дода�
ну вартість взагалі. За непо�
дання звітності з ПДВ за кві�
тень 2010 року відділом
адміністрування ПДВ засто�
совано 109 штрафних санк�
цій на суму 18,5 тис. грн.

За результатами проведе�
них документальних переві�
рок ДПІ у Києво�Свято�
шинському районі зменшено
залишок від’ємного значен�
ня, який після бюджетного
відшкодування включається
до складу податкового кре�
диту наступного періоду на
суму 100 794,3 тис. грн.

Також, за результа�
тами проведеної роботи ДПІ
у Києво�Святошинському
районі самостійно виявлено
та надано до ДПА у Київ�
ській області пропозиції
щодо включення до переліку
платників високого ризику в
рамках проведення операції
“Бюджет” 2 підприємства.

Відділ масово�
роз’яснювальної робо�

ти та звернень громадян
Державної податкової

інспекції у Києво�Свято�
шинському районі

ОПЕРАЦІЯ “БЮДЖЕТ” — 

РЕЗУЛЬТАТИ ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК

БІ хроніка
Кримінальна

Леся Попович, 
Помічник начальника відділу по взаємодії 

з громадськістю та ЗМІ Києво�Святошинського РВ

21�річний молодик, про�
ходячи повз приватний сек�
тор, на подвір’ї одного з
будинків побачив велосипед.
Впевнившись в тому, що в
дворі немає господарів та
собак, зловмисник переско�
чив через паркан та спокій�
но відчинивши замок хвірт�
ки, вивіз велосипед “Аист”,
що йому не належав.

Як повідомив заступник
начальника сектору діль�
ничних інспекторів міліції
Києво�Святошинського РВ
Сергій Войнаровський, зат�
римали підозрюваного нас�

тупного дня, він дав правди�
ві покази. 

За свої вчинки порушник
закону буде відповідати пе�

ред судом.
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Професійна, кваліфікована підготовка 

водіїв категорії А.В.С.Д.

Додаткове водіння — категорії А.В.С.

М. Боярка, вул. Білогородська,51, 

корп. 5к. 4�5; 

тел/факс 04598 70�168;
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Прийом документів: 

вівторок, четвер — 
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Автошкола

Бориса

Сухорученка

Царюк 

Наталію Сергіївну 
вітають з Днем народження

друзі та колеги!

Хай цвітом шлях життя рясніє,

Сповняться найкращі, заповітні мрії,

Хай завжди будуть почуття високі,

Хай життя дарує лиш щасливі роки.

Вітання
ОголошенняБІ Реклама

З 6 по 9 червня 2010 року
у містечку Пулави Люблінсь�
кого воєводства (Польща)
відбулась зустріч делегацій
міст�побратимів з Пулав
(Польща), Боярки, Дубляни
(Львівська область, Украї�
на), Дує (Франція), Нюв�
еген (Нідерланди) з нагоди
Дня міста Пулави та 10�
річчя співпраці між Бояркою
та Пулавами. Зокрема, одні�
єю з важливих частин про�
грами була зустріч з питань
започаткування скаутської
співпраці між містами�поб�
ратимами. Прявлінням міст�
побратимів Боярки і Пулав
була організована зустріч для
представників скаутських
осередків з цих міст. 

Осередок Спілки польсь�
ких скаутів�харцерів (ZHP)
у Пулавах представляв  ко�
мендант осередку Богдан Ци�
буля (hm.Bogdan Cybula), а

пластовий осередок з Боярки
представляв пластун Андрій
Ковальов. На офіційній ве�
чері, де були присутні пред�
ставники міст�побратимів,
було оголошено про відкрит�
тя нового напряму співпраці
між представниками  місько�
го самоврядування. До іні�
ціативи зголосились долучи�
тись представники делегацій
з Дує (Франція) та Нювеген
(Нідерланди) з метою обміну
скаутських делегацій та орга�
нізації міжнародних скаутсь�
ких таборів. Представниця
міста Дує (Франція) — пані
Марія Делекамбре, зазначи�
ла, що насправді молодіж�
на скаутська співпраця між
містами у всьому спектрі
проектів є такою, яку най�
легше можна організувати. 

Українська делегація ма�
ла змогу відвідати Будинок
харцерів та музей харцерсь�
кого руху у місті Пулави,
також делегація відвідала
місця повені, від якої потер�

пає Польща. Пулавські хар�
цери пліч�о�пліч з іншими
харцерами, представниками
рятувальних служб та армі�
єю з усіє Польщі, боряться з
наслідками повені.

Під час зустрічі були
обговорені можливості
міжорганізаційної співпраці
на рівні міст�побратимів та
плани проектів, що можуть
бути реалізовані скаутськи�
ми організаціями незаба�
ром.

Осередок “Пласту — На�
ціональної скаутської органі�
зації України” — Станиця
Боярка висловлює подяку
виконавчому комітету Бояр�
ської міської ради, особисто
Тарасу Григоровичу Добрів�
ському та Віталію Мироно�
вичу Ключнику за підтримку
та розвиток пластового руху,
ініціативність та пошук
нових можливостей скаутсь�
кої роботи у місті. 

Андрій Ковальов
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