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Боярська міська рада та виконав
чий комітет щиро вітають Тетяну
Олександрівну Ступак, інспектора
ВОС, ювілярів Боярської організації
ветеранів війни, праці та Збройних
Сил Ульяну Степанівну Лахматову,
Людмілу Іванівну Душечкіну 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
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Знай наших!

Нова “прописка”
жіночого волейболу

ХРЕЩЕННЯ РУСІ
Вузлова подія — масове хрещен
ня у 988 році мешканців Києва, а
згодом інших міст держави князем
Володимиром Святославовичем, у
результаті чого християнство стало
провідною релігією на Русі.
Утвердження християнства на
Русі і в історичній ретроспективі в
Україні — тривалий складний про
цес, що розтягнувся у часі на багато
століть, пройшовши у своєму розвит
ку кілька важливих стадій: спонтан
ного проникнення християнських
ідей і цінностей до язичницького
середовища, боротьби християнства
та інших світових релігій за сфери
впливу, проголошення християнства
державною релігією Київської Русі,
протистояння язичницького суспіль
ства новій ідеології, переходу в унію
у XVIXVII ст., приєднання до Мос
ковської церкви та руху за автоно
мію та автокефалію у XXXXI ст.

БІ

Слово

керівникам району

ВОЛОДИМИР ЛУЦЮК:

“НАШИМ ДІТЯМ ПОТРІБНА НОВА ОЗДОРОВЧА БАЗА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТИПУ”
Довгоочікуваний літній час свободи від уроків та
шкільних парт для школярів у розпалі. Тисячі дітей Київ
щини — на канікулах. Майже всі вони потребують оздо
ровлення і мріють про відпочинок. Цьогорічне спекотне
літо примушує батьків більш серйозно перейматись про
блемою організації відпочинку своїх чад. Куди відправити
дитину? Як перетворити дитяче блукання заасфальто
ваними вулицями чи сидіння перед монітором комп’юте
ра в організоване оздоровлення, яке б справді наповнило
молодий організм силами та бадьорістю?

— Не усім мешканцям
КиєвоСвятошинського ра
йону по кишені відвезти ді
тей чимдалі від розпеченого
асфальту, ближче до мо
ря, — коментує ситуацію з
літнім відпочинком дітей

голова КиєвоСвя
тошинської райдер
жадміністрації Во
лодимир Володими
рович Луцюк. — У
районі розроблена і
діє спеціальна Про
грама оздоровлен
ня та відпочинку
дітей КиєвоСвято
шинського району
на 20092013 роки.
Ми прийняли цілу
низку
розпоряд
жень щодо прове
дення літньої оздо
ровчої кампанії в
районі, провели декілька
тематичних нарад, обгово
рювали це питання на коле
гії — усе з однією метою:
знайти можливості найкра
ще організувати літнє дозвіл
ля наших дітей.

В районному бюджеті для
цього передбачено 500 тис.
грн., а потрібно значно біль
ше — близько 2 млн. грн.
Сміливі обіцянки поперед
ньої влади оздоровити 60%
дітей району доводиться реа
лізовувати нашій команді.
Тому відшуковуємо і залуча
ємо кошти з різних джерел.
Насамперед, деякі сільсь
кі ради затвердили свої Про
грами оздоровлення та від
починку дітей територіаль
ної громади. Вони провади
тимуться за рахунок місце
вого бюджету та спонсорсь
ких коштів. Залучаємо до
співпраці благодійні органі
зації, різні фонди, обласні
структури. Спільними зусил
лями на середину липня нам
вдалось оздоровити вже
1798 дітей району. До кінця
літніх канікул плануємо від
починок ще близько 4 тисяч.
Як завжди, особливу увагу
приділяємо дітям пільгових
категорій. Так цього року
вже оздоровились 118 дітей
сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування,
20 дітейінвалідів, 174 дити
ни з багатодітних та малоза
безпечених сімей.

Але й про інших дітей теж
треба подбати. Пришкільні
табори, які діють у районі —
це лише один із варіантів
організації літнього дозвілля
школярів. Нам конче потріб
ні оздоровчі, профільні та
наметові табори, власні
спортивнооздоровчі бази
відпочинку. Для левової
частки населення району,
які мають посередні статки,
потрібно, щоб відпочинок
дітей був по кишені. Бажа
но, щоб дитина була недале
ко, її завжди можна провіда
ти, дозвілля її організоване і,
насамкінець, з’явилась мож
ливість дихати свіжим повіт
рям наших прекрасних сос
нових лісів, без стресів оздо
ровлюватись у звичних клі
матичних умовах. Хіба це не
є один із найкращих варіан
тів вирішення проблеми, про
яку мріють наші батьки?
Якщо
проаналізувати
ситуацію на Київщині, то із
60 донедавна функціоную
чих закладів схожого приз
начення в Київській області
сьогодні діє менше третини.
У нас в районі у спадок нам
дісталась лише територія та
бору “Горбовицька січ”. Три

роки поспіль навколо цього
місця точаться політичні
перипетії, які насправді не
дали можливості фонду “От
чий дім” завершити віднов
лення табору. Зараз табір на
балансі районного відділу ос
віти і розглядається можли
вість його відновлення та
спільного використання як
бази відпочинку для 70 ді
тейсиріт, якими опікується
“Отчий дім” с. Петрівське,
так і для інших дітей району.
Це як один із варіантів.
В ідеалі ми шукаємо таке
місце у КиєвоСвятошинсь
кому районі, де б можна бу
ло збудувати невеличкі ко
теджні будиночки з усіма
зручностями для відпочинку
наших дітей. Плануємо, що
там можна буде розмістити
150200 школярів. Загалом
10001200 дітей від 8 до 16
років зможуть відпочити
там в сезон. Фінансувати
проект плануємо спільно з
міжнародною організацією
“УкраїнаПольщаНімеччи
на” та КиєвоСвятошинсь
кою організацією Партії
регіонів.
Наталя Ключник

ГРИГОРІЙ КОСЕНКО:
“СЬОГОДНІ ВЖЕ ТРЕБА ПРАЦЮВАТИ НАД БЮДЖЕТОМ НАСТУПНОГО РОКУ”
Таку настанову дав депутатам Боярської міської
ради голова КиєвоСвятошинської районної ради Григо
рій Косенко на останньому пленарному засіданні сесії
Боярської міської ради. А після — люб’язно дав відповіді
на кілька поставлених запитань.

— Чого не вистачає
Боярці для процвітання?
— Коротко? Політичної
стабільності депутатському
корпусу — це перше, розу
міння і підтримки міського го
лови, як прогресивного керів
ника, професійною коман
дою виконавців, яка б діяла в
унісон із депутатським корпу
сом — друге. І, безумовно,
тісна співпраця з райдержад
міністрацією,
районною
радою.
— А більш детально?
— За багато років роботи
у районі, проблеми Боярки
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дуже добре знаю і розумію
природу їх виникнення.
Часта зміна керівників, які
або не були зацікавлені у
розвитку території міста, або
не знали чи не вміли це зро
бити. Коли прийшов Тарас
Добрівський, ситуація поча
ла змінюватись. Він відчув
ситуацію, захотів щось зро
бити, а відтак пройшов ста
новлення у Боярці як місь
кий голова. Почав повертати
місту об’єкти соціального
призначення. РАЦС повер
нув, кінотеатр ім. “Остров
ського”. Дитячих майданчи
ків набудував, спорт розви
ває, дбає про відновлення
комунального господарства.
Молодий, енергійний, цілес
прямований, мріє про свою
Боярку як про процвітаюче
місто. Тому намагається зро
бити усе можливе.
— І що ж йому зава&
жає?
— Багато факторів. Най
перше — політична неста
більність депутатського кор
пусу. Партійна колотнеча
тільки заважає у роботі.

Депутати, незалежно від
політичного забарвлення,
повинні працювати злаго
джено, як один механізм
разом із міським головою.
Якщо немає підтримки голо
ви — не буде результату.
Подивіться на села нашого
району: де є міцна позиція і
воля голови — там є резуль
тат. Як приклад, дуже
складно у Софіївській та
Петропавлівській Борщагів
ці працювати з депутатами,
але там голови вміють знай
ти важелі управління. Та й
Дмитрівка,
Тарасівка,
Ходосіївка… Я впевнений,
що більшість депутатських
корпусів цих рад переобе
руться на другий термін. Бо
вони демонструють громаді
єдність з головою, злагодже
ність у діях. Треба, щоб
прийшли у Боярську міську
раду саме такі люди, які б
підтримували мера. Окрім
того, Добрівському хотілось
би побажати більш сильної
команди виконавців.
— Ви думаєте, що ця
його команда слабка?
— Я кажу про більш ква
ліфікованих працівників,
які б змогли більш ефектив
но рухати місто у напрямку
прогресу, а не даю оцінку
команді мера. Це його спра

ва. Але якщо порівняти м.
Боярка і м. Вишневе, то
Боярка щороку майже поло
вину бюджету відраховує у
бюджети вищих рівнів, а
Вишневе — навпаки — ще й
дотується. З Боярки йде
вилучення близько 9, 5 млн.,
а у Вишневому — дотація
764 тис. грн.
— Як так? Адже міста
мають однаковий статус,
населення?
Бюджетна
формула, за якою вилуча&
ють кошти, одна й та сама.
— Так. Є бюджетна фор
мула, і законодавство, і
інструкції, за якими розрахо
вується бюджет. І ми, як
чиновники, їх повинні вико
нувати. Але якщо взяти ту ж
формулу та “накласти” на
Боярку і Вишневе. Близько 5
років тому у обох містах
вилучення до районного бюд
жету складало близько 1,5
млн. грн. Тепер — по іншо
му. Що змінилось? У Вишне
вому міська лікарня, об’єкти
соціального
призначення
(школи, дитячі садки), які
фінансуються з міського
бюджету. Тому кошти з виш
нівського бюджету не вилу
чаються, а навпаки.
— У Боярці теж є лікар&
ня і школи, але чому
кошти вилучаються, а не

дотуються?
— У Боярці районна лі
карня, і вона фінансується з
районного бюджету. Школи
теж. Відтак, вилучені кошти
з боярського бюджету йдуть
на фінансування цих об’єк
тів соціального призначен
ня. Тому фахівціфінанси
сти вже сьогодні повинні
працювати над формуван
ням бюджету, думати, звід
ки його наповнити і як ефек
тивно використати.
— Ви говорили про те,
що коли обидві гілки місце&
вої влади — законодавча і
виконавча — працюють в
унісон, є співпраця і розу&
міння — неодмінно буде
позитивний результат. У
Києво&Святошинському
районі кермо влади взяла
нова команда на чолі з
Володимиром Володимиро&
вичем Луцюком. Як спів&
працює діючий депутатсь&
кий корпус із новою
владою?
— Сьогодні у райраді
сформована “більшість” з
різних політичних партій, їх
політичні погляди не зава
жають роботі. Рішення
приймаються, проблем осо
бливих не бачу.
Наталя Ключник

Боярка І н ф о р м
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Відкриваємо

світи

АНДРІЙ АРЧАКОВ:
“МОЄ ВІДКРИТТЯ АМЕРИКИ І... СЕБЕ”

Нещодавно із Сполучених Штатів Америки повер
нувся Андрій Миколайович Арчаков — боярчанин, при
ватний підприємець, член Партії регіонів. Один з тих,
кому небайдужий розвиток нашого міста. США він
відвідав за програмою “Відкритий світ”. Це вже тре
тій делегат від нашого рідного міста.
Давно відомо, що кожна
людина бачить саме те, що
готова побачити: те, що їй
близьке, співзвучне її влас
ним думкам. Маючи саме це
на увазі, ставлю перше
питання:
— Розкажіть, пане
Андрію, що цікавого є в
Америці?
— Краще я розкажу про
те, чого там немає, — смієть
ся Андрій Миколайович. —
В Америці немає... сміття й
бруду!
А по хвилі, вже цілком
серйозно:
— За програмою “Від
критий світ” я відвідав штат
Вісконсін, місто Медісон.
Два дні був у Вашингтоні,
бачив бібліотеку Конгресу,
спілкувався з Мирославою
Гонгадзе... А до Америки я
потрапив за рекомендацією
КиєвоСвятошинського цен
тру соціальнопсихологічної
реабілітації населення та
його інформування з питань
подолання наслідків Чорно
бильської катастрофи (ди
ректор — Ангеліна Лахта
дир). Справа в тому, що
цьому закладу довірено
честь рекомендувати делега
тів від України спільно з
організацією “Друзі Чорно
бильських Центрів у Сполу
чених Штатах”, або Friends
of Chernobyl Centers, U.S
(FOCCUS).

— Ну от, а Ви про сміт&
тя...
— Мені дійсно дуже спо
добалося, що в Америці сміт
тя та бруду немає! Бо люди
дуже дбайливо ставляться до
чистоти свого міста, вулиці,
будинку, прилеглої території.
Прекрасні парки, зручні тро
туари та пішохідні доріжки...
І цього всього досягнути не
так вже й важко. Лише пот
рібно, щоб кожен дотриму
вався чистоти навколо себе.
Допомога ближньому
як закон життя
— А що взагалі перед&
бачала програма візи&
ту? — все ж таки намага&
юся дізнатися й інші
подробиці.
— Насамперед, обмін
досвідом. Нам наочно пока
зали, як можна реалізовува
ти ті чи інші програми, спря
мовані не тільки на розвиток
цілого міста, а й на допомогу
певним категоріям населен
ня. Тому зараз я вже маю
уявлення про те, яким чином
аналогічну роботу слід про
водити у нас. Я особисто від
повідаю за роботу з ветера
нами. Наш партійний осере
док (я член Партії регіонів)
опікується 25ма прикутими
до ліжка і тяжкохворими
ветеранами. Розробивши
подібні програми, ми зможе
мо зорієнтувати їх на під

Наша довідка про програму “Відкритий світ”.
Програма була заснована Конгресом США в 1999 році
з ініціативи двох видатних вчених і суспільнополітич
них діячів Росії та США: академіка Дмитра Сергійовича
Лихачова та директора Бібліотеки Конгресу США док
тора Джеймса Біллінгтона. У 2003 році програма була
поширена на Україну. Програма “Відкритий Світ”
покликана зміцнювати взаєморозуміння й співробіт
ництво між Україною та Сполученими Штатами шля
хом надання можливості українським лідерам у різних
галузях діяльності зустрітися зі своїми американськи
ми колегами й обмінятися досвідом та ідеями з най
більш важливих для обох сторін питань.
Програма “Відкритий світ” є єдиною програмою
обмінів усередині законодавчої гілки влади США й отри
мує щорічне фінансування від Конгресу США. Таким
чином, номінування на участь у програмі і сама участь
не передбачають ніяких фінансових витрат з боку уча
сників. Управління програмою здійснюється Центром
“Відкритий Світ” при Бібліотеці Конгресу США —
незалежним федеральним агентством, що упра
вляється Радою опікунів, очолюваною доктором Джей
мсом Х. Біллінгтоном.
Програма “Відкритий Світ” зазвичай передбачає
десятиденний тематичний візит, присвячений одному
з обраних напрямків. Програми візитів складаються
індивідуально для кожної делегації з урахуванням інте
ресів та побажань учасників. Українські делегати зупи
няються в американських родинах, що дозволяє їм
ближче познайомитися з повсякденним і громадським
життям.

тримку
дітейінвалідів,
малозабезпечених пенсіоне
рів, багатодітних родин —
всіх тих, хто найбільше
потребує допомоги.
— Саме цим займається
у США місцева влада?
— В Америці влада
сприяє програмам, які про
понуються громадськими
організаціями. Програми,
спрямовані на допомогу
малозабезпеченим верствам
населення, реалізують зде
більшого волонтери. Просто
вражає, яку допомогу нада
ють там інвалідам, безхат
ченкам, бідним.
Наприклад, забезпечення
житлом. На його придбання
банк видає кредит, але цей
будинок не просто купуєть
ся: майбутній господар бере
активну участь у його будів
ництві. І всі, хто хоче допо
могти, просто приходять і
працюють. Ми все це бачили
і спілкувалися з такими
людьми.
Запам’яталися
слова однієї родини: “Ми
зараз у відпустці, тому вирі
шили попрацювати”.
Ще приклад. Людям, які
не можуть самі себе повною
мірою забезпечити, спеціаль
ні громадські центри допома
гають продуктами харчуван
ня. Наприклад, одна із гро
мадських організацій створи
ла банк продуктів, які заку
повуються на державні гран
ти. І вже на адресу цієї ГО
приходять заявки щодо виді
лення продуктів. Після пере
вірки всі, хто потребує допо
моги, включаються до списку
і отримують харчі. Цікаво,
що американські громадські
діячі не мають “бігати” по
підприємцях і щось випро
шувати. Є загальна програ
ма, є збори підприємців чи
фермерів. І є реальна плано
ва благодійна допомога.
Це — зручно і дієво, причо
му — за великої підтримки
місцевої влади.
Ми були на сесії міської
ради, зустрічалися з мером
Медісона. Місцева влада
тісно співпрацює з громад
ськими організаціями. Часто
збирають жителів району і з
ними обговорюють ті чи інші
питання. Наприклад, чи
потрібен у тому чи іншому
місці певний об’єкт. Якщо
люди проти, влада ніколи не
піде проти громади. Зокре
ма, не видадуть ліцензії на
спиртні напої магазину, кот
рий погано себе зарекомен
дував. Там не проходить
“кумівство” і “дружнє” лобі
ювання інтересів зацікавле
ними особами. У всіх спір
них питаннях останнє сло
во — за громадою. При цьо
му у них майже вдвічі мен
ший депутатський корпус.

Боярка І н ф о р м

— А їхні громадські
Центри працюють подібно
до наших ГО?
— І так, і ні. Головна від
мінність у тому, що інтереси
громадських організацій на
всіх рівнях управлінської вер
тикалі — від міської ради до
конгресу — відстоюють фа
хівцілобісти. Громадські ор
ганізації не оббивають поро
ги, приміром, мерії, доводя
чи, що вони роблять потрібну
важливу справу, не випрошу
ють приміщення чи кошти. Є
люди, які саме цим і займа
ються. Причому питання ви
рішується без залучення до
даткових коштів для здобуття
прихильності того чи іншого
чиновника до тої чи іншої гро
мадської організації, прості
ше кажучи — без хабарів.
Благодійність на Заході —
справа престижна для всього
міста й життєва необхідність
практично кожної людини,
незалежно від її статків. Зви
чайні американці безкоштов
но беруть участь у подібних
програмах у якості волонте
рів. Нові програми, які з’яв
ляються, доводяться до загалу
через засоби масової інфор
мації та Інтернет, а люди самі
приходять до Центрів і просто
працюють. Реально, без будь
якої винагороди.
— Ваші плани на май&
бутнє в контексті побаче&
ного?
— Я дуже вдячний ЦСПР
та його директорові за
можливість побачити, яким
чином можна ефективно
організувати в нашому місті
роботу на громаду. Я спов
нений ентузіазму щодо
можливості реалізації сер
йозних соціальних програм
для жителів Боярки. І, зви
чайно, я планую продовжи
ти співпрацю з нашим Цен
тром, який робить важливу
гарну справу і поступово
стає справжнім центром гро
мадського життя міста.
А закінчує нашу розмову
пан Андрій такими словами:
— Зараз на місцеві вибо
ри йде потужна команда під
приємців і молодих політиків
з Партії регіонів, які дійсно
можуть змінити наше спіль
не життя на краще. Особи
сто я також прагну предста

вляти інтереси наших грома
дян у місцевій владі, хочу
бути корисним людям, брати
активну участь у розбудові
нашого міста. Щоб воно
стало кращим, красивішим,
комфортнішим і... добрі
шим.
Подарунку радіє
не тільки дитина...
На згадку про цю поїздку
Андрій Арчаков привіз Цен
тру з далекої Америки ноут
бук у подарунок.
— Задоволені подарун&
ком? — запитую директора
ЦСПР Ангеліну Лахтадир.
— Задоволені, — це не те
слово! — радо відгукується
Ангеліна Миколаївна. —
Справа в тому, що ми вже
давно хотіли змонтувати
мультимедійну установку,
оскільки проводимо багато
презентацій як для дітей, так
і для дорослих. Перший крок
до здійснення мрії уже зро
блено завдяки подарунку
пана Андрія. Крім того, ми
часто виїздимо на села, що
постраждали внаслідок Чор
нобильської катастрофи.
Ноутбук допоможе нашим
спеціалістам у проведенні
інформаційних зустрічей та
тренінгів.
— А як взагалі відбира&
ються кандидатури до
подібних поїздок?
— Будь ласка, конкрет
ний приклад — Андрій Арча
ков. Він — активний бояр
чанин, наш давній друг і
частий гість, підтримку
якого добре відчувають і
цінують ті категорії населен
ня, з якими ми працюємо.
Ще до поїздки ми разом про
водили заходи для наших
ветеранів, розмірковували
над майбутніми спільними
проектами. А з Америки
Андрій Миколайович приї
хав із свіжими ідеями, ба
жанням працювати за нови
ми цікавими напрямками.
Тому я переконана, що наша
спільна діяльність набере
нових обертів. Побільше б
таких друзів! Запрошуємо до
співпраці всіх небайдужих
боярчан і представників усіх
політичних сил.
Радислав Кокодзей
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Благоустрій

У вересні цього року
Боярка відзначатиме 54 річ
ницю з дня надання йому
статусу міста. Як і завжди,
на урочистості приїдуть
численні делегації: із Поль
щі, Білорусі, Прибалтики,
Київської області та Києво
Святошинського району.
Боярська міська рада та
виконавчий комітет докла

НА ПОСТУ

міста

дуть усіх зусиль для належ
ної організації проведення
свята. Але яке враження
залишиться у гостей від
самого міста, його благоу
строю? Що їм запам’я
тається: бур’яни біля парка
нів, чи дбайливо скошена
трава, смітники, чи охайні
контейнерні сміттєві май
данчики?

Культура починається з
кожного із нас. Шановні
мешканці багатоповерхівок,
приватного сектора, керів
ники підприємств і організа
цій! До святкування Дня
міста Боярка залишилось 2
місяці. Тож давайте разом
подбаємо про чистоту й
охайність Боярки! Разом ми
впораємось!

“БОЯРСЬКА
ВАРТА”

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
БОЯРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 16 липня 2010 року

№ 99

м. Боярка
Про проведення загальноміських суботників

Згідно п.7 ч.І ст.30 Закону України” Про
місцеве самоврядування в Україні”, розпо
рядження
голови КиєвоСвятошинсь
кої райдержадміністрації від 16.07.2010
року № 3291 “Про боротьбу з амброзією та
смітниками” , 
1. Провести загальноміські суботники
благоустрою 17, 24 та 31 липня 2010 року.
2. Заступникам міського голови (за
напрямками) направити листи керівникам
організацій та підприємств, які знаходяться
на території міста, про прибирання приле
глої території та участь в загальноміських
суботниках.

3. Керівникам комунальних підпри
ємств — БМВУ ЖКГ та “БояркаВодока
нал” забезпечити виконання необхідного
об’єму робіт та надати необхідну техніку для
прибирання міських парків, прибудинкових
територій.
4. Секретареві ради М.Г.Лєзніку орга
нізувати відповідну роботу депутатів ради в
округах, за які вони відповідальні.
5. Контроль за виконанням даного роз
порядження покласти на заступника місько
го голови А.К.Тахтарбаєва.
Міський голова Т.Г. Добрівський

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
БОЯРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 19 липня 2010 року

№ 101
м. Боярка

Про благоустрій міста

Згідно п.7 ч.І ст.30 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні” , 
1. Головному спеціалісту з комунальних
питань І.І.Бриль направити листи керівни
кам установ, підприємств та організацій з
проханням покосити траву на прилеглих
територіях й постійно підтримувати належ
ний благоустрій цих територій.
2. Начальнику БМВУ ЖКГ М.І.Дави
денку забезпечити виконання необхідного
об’єму робіт та надати необхідну техніку для
прибирання та косіння трави в міських пар
ках, на прибудинкових територіях, громад
ських місцях.

3. Секретареві ради М.Г.Лєзніку орга
нізувати депутатів ради для проведення від
повідної роботи у своїх округах.
4. ГФ “Боярська Варта” активізувати
роботу з виявлення порушень правил бла
гоустрою та складання адміністративних
протоколів.
Термін — до 01.09.2010 року.
5. Контроль за виконанням даного роз
порядження покласти на заступника місько
го голови А.К.Тахтарбаєва.

З початку 2010 року спі
вробітниками ГФ “Боярська
Варта” було виявлено більше
ста тридцяти адміністратив
них правопорушень, на під
ставі яких було складено 133
адміністративні протоколи.
Найчастіше мешканці
міста нехтують правилами
благоустрою. Це й непри
брані прибудинкові терито
рії, нескошені бур’яни біля
парканів, складування буді
вельних матеріалів (цегли,
щебеню, піску та ін.) та
сміття біля парканів.
На підставі складених
адміністративних протоків
особи, винні в порушенні
правил благоустрою міста,
згідно чинного законодав
ства зобов’язані сплатити
штраф, розмір якого на сьо
годні значно збільшився.

Так, згідно статті 152
Адміністративного Кодексу
України порушення держав
них стандартів, норм і пра
вил у сфері благоустрою
населених пунктів, правил
благоустрою територій тяг
нуть за собою сплату штра
фу від двадцяти до вісімде
сяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян,
посадовими особами, грома
дянами — суб’єктами під
приємницької діяльності —
від п’ятдесяти до ста неопо
датковуваних
мінімумів
доходів громадян (стаття
152 із змінами, внесеними
згідно Закону № 55/97ВР
від 7.02.97, в редакції Зако
ну № 1825VI (182517)
від 21.01.2010).
ГФ “Боярська Варта”

Міський голова Т.Г. Добрівський

ЧАС КОСИТИ ТРАВУ
Зимове сміття давно “збороли”. Усі
помітили, що Боярка стала чистішою. Не
дати траві перетворитись у бур’яни, збе
регти її чистоту і свіжість — саме таке
завдання отримали комунальні служби
міста. Відтак, в міських парках та місцях
загального користування коситимуть
траву. Також надаватимуть послуги тим,
хто намагається убезпечити свою приле
глу чи прибудинкову територію він
“навали” літніх бур’янів. Для цього
варто звернутись до БМ ВУ ЖКГ і вам
допоможуть покосити навіть важкодо
ступні місця.

БІ

Оголошення

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ МІСТА!
КП “БояркаВодоканал” просить Вас не засмічувати
каналізаційні мережі міста.
Категорично заборонено викидати сміття, залишки їжі,
ганчір’я в унітази.
Просимо з порозумінням підійти до даного питання і не
створювати проблем собі, сусідам та обслуговуючому пер
соналу “Водоканалу”.
Вдячні вам за порозуміння.
Адміністрація
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БІ

Комунальні

БІ

справи

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Цей день

ÕÐÅÙÅÍÍß ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ ÐÓÑ²

РІШЕННЯ
від 20 липня 2010 року

№ 87/7

м. Боярка
Про зміну графіка подачі питної води в місто

1. Погодити зміну гра
фіка подачі питної води у
місто та встановити:
ВНС3 — подача води
цілодобово;
ВНС5 — подача води
цілодобово.
2. Зміну графіка пода
чі води запровадити з

1 серпня 2010 року.
3. Контроль за вико
нанням даного рішення
покласти на заступника
міського голови А.К.Тахтар
баєва.
Міський голова
Т.Г. Добрівський

ВІСТІ З “ВОДОКАНАЛУ”
Враховуючи прямо таки тропічний температур
ний режим цьогорічного літа, мабуть, для кожного з
нас чи не найголовнішим є “водяне” питання. Щоб
з’ясувати саме цей аспект життя міста, наш корес
пондент завітав до нашого міського “Водоканалу”.
— Чому і ціни, і “водяні”
послуги в Боярці залишають
бажати кращого? — відса
пуючись, починаю просто з
порога.
— Спочатку про ціни, —
починає пояснювати на
чальник виробничотехніч
ного відділу Людмила Бро
ніславівна Шелетаєва. —
Справа в тому, що вода в
Боярці — артезіанська.
Саме цим пояснюються
енерговитрати на водопос
тачання. Адже воду потріб
но “підняти” із свердлови
ни, перегнати магістраля
ми, потім подати на повер
хи. І все — за допомогою
насосів, які, як відомо,

потребують
електрики.
Крім того, Боярка має свої
власні очисні споруди, до
речі, одні з кращих в облас
ті, які також потребують і
енергопостачання, й обслу
говування.
— А приємні новини є?
— Їх аж три, — посміха
ється моя співрозмовни
ця. — Поперше, чому ми
змушені були, незважаючи
на спеку, відключати воду?
Причина прозаїчна: вийшли
з ладу кабелі, які живлять
артезіанські свердловини.

Те, що дане ЧП трапилося
саме зараз, влітку — при
крий збіг обставин. Довело
ся докласти чимало зусиль,
щоб частково (за браком
коштів)
відремонтувати
кабелі і насоси на 7 свердло
винах та запустити їх. А за
створені незручності, звісно
ж, просимо вибачення у
боярчан.
Втім, це те, що було. А
що ж чекає на боярчан най
ближчим часом? Людмила
Броніславівна впевнена, що
лише — приємні несподі
ванки:
— З першого серпня ми
плануємо подавати воду
цілодобово. Хоча, зважаючи
на спеку, а від
так — підвищене
навантаження на
й без того зношені
труби
водяної
мережі (якій на
сьогоднішній день
не багато не
мало — 5060 ро
ків!) і ймовірні
аварійні ситуації
(які ми намага
ємося ліквідувати
в
найкоротші
строки), перебої,
звісно, можливі.
На завершення розмо
ви — ще одна приємна
новина. Найближчим ча
сом, з ініціативи міського
голови Тараса Добрівського,
“Водоканал” планує знизи
ти тарифи на воду. Що
стане можливим завдяки
застосуванню нових енер
гозберігаючих технологій та
фінансової допомоги міської
ради.
Отже, будемо таки з
водою.

в історії

Володимир Святий —
Хреститель Русі (Украї&
ни), пам’ятник у Києві
над Дніпром
Хрестити Київську Русь і
проголосити християнство
державною релігією припало
князю Володимиру. Прий
шовши до влади за допомо
гою варязької дружини і
язичницької еліти, Володи
мир задля їхніх інтересів
запровадив
язичницький
пантеон богів. На місці ста
рого капища, де стояв ідол
Перуна, з’являються 6 різно
племінних богів — Перун,
Дажбог, Хорс, Стрибог,
Сімаргл, Мокош.
Але трохи згодом Володи
мир, переконавшись, що для
зміцнення держави та її пре
стижу потрібно підтримува
ти найтісніші стосунки з
Візантією — найбагатшою,
наймогутнішою і найбільш
культурно впливовою держа
вою того часу. Так він вирі
шив прийняти християнство
та охрестити весь свій народ.
Хрещення сталося у часи
послаблення внутрішньопо
літичного стану у Візан
тійській імперії. У другій
половині (80х рр.) Х ст.
вибухає вкрай небезпечне
антиурядове повстання на
сході імперії, очолюване
Вардою Фокою і підтрима
не населенням Таврії.
Скрутне становище, в

якому опинився імператор відома з 1037, хоч — рані
Візантії, змусило його звер ше мусів бути архієпископ,
нутися до Києва з прохан який наглядав над руською
ням про військову допомо церквою. Першим митропо
гу. Умови, за якими Київ литом, який згадується, був
погоджувався допомогти грек Теотемпт. Християн
Візантії, продиктував Воло ство, проповідуючи мило
димир. За ними київський сердя та християнську
князь зобов’язувався допо любов — підвалини цивілі
могти імператору приду зованого і мирного життя,
шити повстання, а за це він об’єднало релігійно велику
мав віддати за Володимира державу Володимира і
свою сестру Анну (тобто він позитивно вплинуло па
отримував права на трон) мораль керівної верхівки і
та сприяти хрещенню на населення.
селення Київської держа
ви. При цьому спочатку діс
тав відмову і тільки захоп
лення ним візантійської
колонії Херсонес (Корсунь)
примусило Візантію укла
сти угоду.
Після офіційного хре
щення киян у 988 р. христи
янство стає державною релі
гією Київської Русі. Хри
стиянізація РусіУкраїни
йшла поступово за водними
шляхами, спершу її прийня
ли більші осередки, пізні
Хрещення киян. Підго&
ше — провінція. Не всюди
цей процес відбувався без товчий ескіз фрески
опору, як в Києві. Головний В.М.Васнецова, Володи&
опір чинили служителі мирський собор у Києві
поганського культу “волх
ви”, вплив яких на півден
З прийняттям християн
них землях Русі був незнач ства в Україні поширилася
ний. Натомість на півночі — писемність. Володимир зак
у Новгороді, Суздалі, Біло ладав школи, будував церкви
озер’ї — вони підбурювали спершу в Києві, а згодом по
населення до відкритих інших містах. Учителями
виступів проти християнсь були священники з Корсуня,
ких священників. Ще довго які знали слов’янську мову.
співіснували між собою дея Факт, що прийняття христи
кі елементи поганської віри. янства не призвело до безпо
Для унормування цер середнього політичного опа
ковного життя у своїй дер нування РусіУкраїни Візан
жаві Володимир видав тією, а відкрило новій хрис
Устав, призначивши десяти тиянізованій спільноті зв’яз
ну на утримання церкви, та ки з дальніми і близькими
визначив права духовен сусідами, слід вважати най
ства: Володимир намагався позитивнішим
наслідком
дати структурне оформлен акту хрещення України і
ня нової релігії, подібне до слов’ян сходу.
візантійського. Перша згад
ка про митрополита на Русі
Редакція “БІ”
Пам’яті товариша

Боярська організація інвалідів війни та Збройних Сил сумує з
приводу тяжкої втрати — смерті інваліда війни І групи, бойово
го нашого побратима, члена президії організації Павла Дмитро
вича Бібіка.
В роки війни Павло Дмитрович, тоді ще молодий хлопець, вою
вав у партизанському загоні, а в 1945 році ніс службу на Тихооке
анському флоті безпосередньо в складі екіпажу підводного човна.
Звільнившись у запас, оселився у КиєвоСвятошинському
районі, де й пропрацював майже 50 років в “Електромережах”.
Любили й поважали Павла Дмитровича сусіди, з якими він
проживав, люди, з якими працював. Довгий час Павло Дмитро
вич був одним з очільників організації бджільників. А останні 12
років був активним учасником роботи організації інвалідів війни міста Боярка.
Сумуємо. Адже пішла з життя добра, сумлінна й дуже відповідальна людина.
Прощавай, бойовий наш товаришу. Пам’ятатимемо тебе завжди.

Радислав Кокодзей

Боярка І н ф о р м

Президія Боярської організації інвалідів війни
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БІ

Історія

БІ

з життя

Щоб знали

і пам’ятали

ВРЯТУВАТИ РАС С КАЗ Г Е РОЯ С О В Е ТС КО ГО С О Ю З А
ПОРАНЕНЕ СЕРЦЕ… И В А Н А Л У К И Ч А Т Р Е Т Ь Я КА
Ця сердечна історія неймовірна. Так, саме сердеч
на, тому що і в прямому і в переносному сенсі стосуєть
ся порятунку найважливішого у житті людини — її
серця, сповненого життя і любові. Розповів мені її Воло
димир Павлович Вітюк — депутат Боярської міської
ради, хірург районної лікарні. Історія настільки вразила
мене, що мушу і хочу переповісти її читачам. Горда з
того, що живу поряд із такими людьми.

Це було просто диво. Очі
хірурга світились. Він як
завжди щирий, життєрадіс
ний, щасливий почав опові
дати.
У той день, тижнів зо три
тому, вранці, Тарас Володи
мирович Вітюк — черговий
хірург КиєвоСвятошинсь
кої районної лікарні, зателе
фонував батькові — Воло
димиру Павловичу, і попро
сив негайно прибути до
лікарні. Випадок, з яким
стикнувся черговий лікар,
не був звичайним. До хірур
гічного відділення доправи
ли дівчину 24 років із ножо
вим пораненням грудної клі
тини. Привезли її із Чаба
нів. Про неї було відомо, що
вона працює в нашому
районі, а приїхала, здаєть
ся, із Рівненської області.
— Коли глянули на зні
мок грудної клітини — зро
зуміли: дівчину треба ряту
вати і негайно. Тампонада
серця (у порожнині серце
вої сорочки є кров) і рішен
ня було прийнято — оперу
вати, — розповідає Володи

мир Павлович Вітюк —
хірург із 40річним ста
жем. — Добре, що мій
син — ургентний хірург
із 10річним стажем —
Тарас Володимирович,
працював у лікарні
“швидкої допомоги” і
там доводилось частень
ко оперувати серце.
На
операційному
столі батько й син одра
зу знайшли джерело
кровотечі у дівчини —
поранений був правий
шлуночок серця. Саме
звідти сочилась кров.
Перервним, одноряд
ним швом дві пари умілих
рук хірургів рану ушили.
Операція пройшла успішно.
Людмила після реанімацій
ного періоду була переведе
на у хірургічне відділення і
почала видужувати. Її пора
нене серце врятували, а піз
ніше сердечна історія про
довжилась…
— Через кілька днів
після операції Людмили, до
лікарні потрапив хлопець
(імені не пам’ятаю) років
26 з ножовим пораненням у
область серця, — продов
жує Володимир Павло
вич. — Схоже було, що хло
пець хотів поквитатись з
життям через нерозділене
кохання. Йому допомогли
лікарі, врятували, підлатав
ши рану.
І якось двоє молодих
людей із життєвими і післяо
пераційними рубцями на
грудях — він і вона — зуст
рілись у коридорі лікарні.
Ще свіжі, незагоєні рани
серця прийняли щось нове,
те, що народило нове почут
тя. Саме те почуття, яке
об’єднало їх, те, що продов
жує життя, змінює його
барви, наповнює змістом
усе, що навколо… Із лікарні,
обійнявшись, вони попряму
вали у життя вже разом.
Воістину, як у пісні: “К
сердечной ране подорожник
не приложишь…”. Нато
мість можна прикласти вмілі
руки, чисте сумління і ба
жання врятувати життя, яке
й повернуло людям кохання.
Сердечних ран
торкнулась
Наталя Ключник
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Подається мовою оригіналу

Наш народ отмечает зна
менательную дату — 20
летие со дня Победы над
фашистской Германией, но
события тех грозных лет
никогда не изгладятся в
памяти людей. Трудные
испытания, выпавшие на их
долю, были экзаменом на
прочность убеждений, воли
и характера.
Говорят, что время лечит
раны, стирает воспомина
ния, но это незабываемо.
Осень 1943 года. Враг,
разбитый на Курской дуге,
всеми силами старался за
держаться на Днепре, рас
считывая на большое водное
препятствие. Наша часть,
как и другие, получила зада
ние: преследуя врага, выйти
к реке Днепр, перейти ее и
захватить плацдарм на бере
гу, в районе Вышгорода и
НовоПетровцев.
Танки подошли к реке
ночью, но ни тишины, ни
темноты не было. Редко
редко сыпанет пулеметная
дробь да ухнет гденибудь
заблудившийся снаряд. Бое
вые силы, подготовленные к
ведению огня, группирова
лись на понтоне. Под градом
огня танки были перепра
влены на противоположный
берег. Тем временем пехота
на рыбацких лодках, на
камерах автомашин и про
сто вплавь добиралась к
месту боя. Наши танки были
сконцентрированы вокруг
села СтароПетровцы, а там
пока еще были большие
силы врага.
Две недели шли жестокие
бои за расширение плацдар
ма на правом берегу Днеп
ра. Первое задание было
выполнено, и вот второе —
освободить Киев.
Сейчас я не помню, в
какой день началось насту
пление, но запомнилась арт
подготовка перед началом
боёв. Отдельных артилле
рийских выстрелов слышно
не было — всё на протяже
нии часа так гудело, словно
собрались громымолнии
тысячи гроз...
После этого нам, танкис
там, был дан сигнал — нес
колько красных ракет —
перейти в наступление. Лес
и другие противотанковые
препятствия мешали нам
маневрировать. Были и
потери — вражеские снаря
ды подбили несколько на
ших танков. Но товарищи
по оружию бились с врагом
до последнего дыхания...
Одновременно с нами Днепр

форсировали и наши части с
Юга с целью взять в кольцо
силы противника.
Танкисты нашей части с
кровопролитными боями
вышли к ПущеВодице,
потом — к Святошино, в
ночь с 6 на 7 ноября 1943
года на большой скорости
ворвались в Киев.
После
освобождения
Киева наше боевое подраз
деление участвовало в боях
за Житомир и освободило
его. Под КорсуньШевчен
ковским разбили группиров
ку врага и с боями вышли на
границу с Румынией в райо
не Ясс.
Мы освободили румын
ский, венгерский и чехосло
вацкий народы от фашист
ских оккупантов, освободи
ли Бухарест, Будапешт,
Вену, Прагу и форсировали
такие большие реки, как
Тисса, Дунай.
Особенно
длительные
бои шли за столицу Венгрии.
В Будапеште находились
крупные силы врага, поэто
му освободить его сразу
было невозможно. Точное
задание танкистов: выйти
западнее Будапешта, захва
тить мост на реке Малый
Дунай и этим завершить
окружение гитлеровцев.
Наступление началось
ночью. Утром мы встретили
пять танков из разведки
врага. Передовое подразделе
ние приняло боевой порядок,
и начался бой. Наши танки
медленно двигались вперед,
ведя непрерывный огонь.
Я тогда был в командир
ском танке, поддерживая
связь по радио. И еще я сле
дил за развитием боя через
смотровую щель верхнего
люка. В бинокль было вид
но, как навстречу нам двига
лись вражеские танки —
подсчитать их было трудно.
Но после тяжелых боев нам
удалось захватить мост и
разбить гитлеровские танки.
Наши машины, предупреж
денные по радио, начали

занимать выгодные пози
ции. Чтобы помочь им вы
полнить это задание, я вы
шел из танка и пошел впере
ди. Через некоторое время
остальные танки уже вели
огонь по целям.
Когда я возвращался к
своему танку, вблизи взор
вался вражеский снаряд,
выпущенный, очевидно, по
нашей машине. Хотя он и не
попал в цель, я был ранен в
ногу. Больше идти я не мог.
Бойцы забрали меня в танк
и оказали первую помощь.
Уже не стоя, а сидя, я про
должал вести наблюдение и
управлять огнем. С нового
места мне уже было видно,
как разворачивались в бое
вой порядок танки другой
части, которая шла за нами.
Продолжать наступление
в этот день больше не приш
лось, так как неожиданно
подкрались сумерки. Ко
мандир объединения прика
зал отправить меня в армей
ский госпиталь, а на следую
щий день наши войска зам
кнули кольцо окружения и
выполнили своё задание.
Гнев, ненависть и оби
да — ведь это было не пер
вое моё сражение за всю
войну — наполнили мое
сердце. После трехмесячно
го лечения в госпитале я
снова вернулся на фронт
командиром танковой час
ти. Бои продолжались... В
конце войны мне было при
своено звание Героя Совет
ского Союза.
Этот рассказ записан
от Героя Советского Союза
Ивана Лукича Третьяка,
который работал началь&
ником бюро пропусков
завода “Ленинская
кузница” и проживает
по адрессу: гор. Боярка,
ул. Крупской, 53
учениками 11&го
класса 64/65 уч.г.
Васекиной Раей и
Щербак Машей
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Районні служби

інформують

ГРОМАДЯНИ!
БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ НА ВОДІ!
За вікном — спекотне літо. Усе частіше хочеться
залишити свою задушливу оселю та вирушити на при
роду, здебільшого до лісу або річки. Усім відомо, що
вода — чудодійний засіб оздоровлення організму. Купан
ня дає людині фізичне та моральне задоволення, допо
магає позбутися стресів. Але, на жаль, для декого від
починок біля води закінчується трагедією.

Як уникнути трагедії на
воді? Варто пам’ятати, що
основними умовами безпеки
є правильний вибір і облад
нання місць для купання;
навчання дорослих та дітей
плаванню, суворе дотриман
ня правил поведінки під час
купання і катання на плавза
собах, постійний контроль за
дітьми у воді з боку дорос
лих. Відпочинок на воді
допускається тільки у спе
ціально відведених місцеви
ми органами влади та облад
наних для цього місцях. Без
печніше відпочивати на воді
у світлу частину доби. Купа
тися дозволяється в спокійну
безвітряну погоду при темпе
ратурі води не менше +18,
повітря не нижче +24. Не
лізьте у воду в незнайомому

для вас місці, уни
кайте води зі
швидкою течією,
не заходьте у воду
напідпитку, ніколи
не плавайте нао
динці, особливо
якщо не впевнені у
своїх силах; купа
ючись на “дикому
пляжі” чи у нез
найомому місці —
не пірнайте з бере
га, гірки, дерева; у
воду слід входити
неспішно, обереж
но пробуючи дно
ногою; купатися
краще там, де є ря
тувальні служби; особливо
слідкуйте за дітьми: їхня
поведінка у воді непередба
чувана; до плавок потрібно
прикріпляти шпильку — як
що далеко від берега судома
зведе руку чи ногу, укол
шпилькою допоможе відно
вити еластичність м’язів; ут
римуйтеся від далеких зап
ливів: переохолодження —
головна причина трагічних
випадків. На рівнинних річ
ках є багато ям і вирів. Вони
підступно зустрічаються біля
піщаних кос, під берегом, де
особливо полюбляють купа
тися діти.
Якщо човен перевер&
нувся, головне — не розгу
битися. Навіть коли переки
нувся, він і тоді ще певний
час тримається на воді,

отже, треба зберігати спо
кій, і до прибуття рятуваль
ників триматися за човен,
штовхаючи його до берега.
Потрапивши під пліт або
вітрило човна, що перекину
лися, в жодному разі не
можна заплющувати очі.
Той, хто добре вміє плавати,
у першу чергу повинен допо
могти тому, хто не вміє, під
тримувати його на плаву.
Рятувати треба спочатку
одного потопаючого, а потім
іншого, допомогти вплав од
ночасно кільком людям не
можливо. Під час катання
дітей необхідна присутність
дорослого в кожному човні.
Він мусить уміти керувати
судном, добре плавати, зна
ти прийоми надання невід
кладної допомоги постраж
далим на воді.
Основною причиною за
гибелі людей на воді є страх.
У більшості випадків тонуть
люди, котрі вміють плавати,
і з самовпевненістю запли
вають далеко від берега. Там
вони можуть потрапити у
потік холодної води. Тоді
починає зводити ноги і хапає
корч. У цій ситуації голов
не — не злякатися. Треба
зануритися у воду і сильно
потягти рукою на себе сту
пню за великий палець.
Отже, якщо ви, шановні
громадяни, будете уважні
шими і обережнішими та
завжди дотримуватиметесь
вище вказаних правил, від
починок на воді принесе вам
лише радість та задоволення.
ЗА БУДЬЯКОЇ
НАДЗВИЧАЙНОЇ
СИТУАЦІЇ ДЗВОНІТЬ
ЗА НОМЕРОМ 101

КИЄВОСВЯТОШИНСЬКЕ РУ ГУ МНС
УКРАЇНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПОПЕРЕДЖАЄ:
Літо — суха пора, яка
супроводжується значним
зростанням температури.
Тому в цей період збільшу
ється кількість пожеж, при
чиною яких є необережне
поводження з вогнем під час
прогулянок лісом, біля во
дойм, в місцях, де є суха
трава та залягання торфу,
сміття. Пожежі завдають
шкоди не тільки довкіллю,
але й людям. Розміри пожеж
можуть вимірюватися гекта
рами. Зокрема, горіння тор
фу супроводжується тлін
ням, яке в деяких випадках
може відбуватися і на гли

бинні до 5ти метрів й на
площі до десяти гектарів (в
нашому районі на даний час
виявлено горіння торфу в с.
Михайлівська Рубежівка та
с. Горенка).
Тож, шановні громадяни!
Будьте обережні у повод
женні з вогнем, адже за спе
котної погоди це вкрай
небезпечно!
Наголошуємо: за само
вільне випалювання сухої
рослинності або її залишків
Кодексом України про адмі
ністративні порушення і Пра
вилами пожежної безпеки в
Україні передбачено адміні

стративну відповідальність.
Стаття 771 Адміністратив
ного Кодексу України перед
бачає, що за самовільне випа
лювання сухої рослинності
або її залишків передбачено
штраф. За аналогічне право
порушення цим же Кодексом
передбачена відповідальність
також за статтею 175, що
базується
на
правилах
пожежної безпеки України.
ЗА БУДЬЯКОЇ
НАДЗВИЧАЙНОЇ
ПОДІЇ ЧИ ПОЖЕЖІ
ДЗВОНІТЬ
ЗА НОМЕРОМ 101
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УПРАВЛІННЯ ПФУ У КИЄВО
СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ
ІНФОРМУЄ:
У 2010 році всім нам
довелось працювати в умо
вах економічної кризи, але
пенсії жителям району вип
лачені вчасно. З наповнен
ням бюджету управління
існують певні труднощі, не
всі страхувальники вчасно
сплачують страхові внески
та обов’язкові платежі.
Найбільші боржники,
зареєстровані у м.Боярці:
КП “Облсвітло”, ТОВ
“Олімп”, ТОВ “Енергосер
віс”, ТОВ “Інтербізнес
груп”, ДП УКБ КиєвоСвя
тошинського району, ТОВ
“Укрпромстиль”,
СПД
Водяник О.І. та ін.
З 17 липня 2010 року
набрав чинності Закон
України “Про внесення змін
до законів України “Про
Державний бюджет України
на 2010 рік” та “Про
загальнообов’язкове дер
жавне пенсійне страхуван
ня”. Відповідно до зазначе
ного Закону фізичні осо
би — суб’єкти підприєм
ницької діяльності, які
обрали особливий спосіб
оподаткування (фіксований
та єдиний податок) зобов’я
зані сплачувати страхові
внески у розмірі, який виз
начається ними самостійно.
При цьому сума страхового
внеску з урахуванням час
тини фіксованого або єди
ного податку повинна стано
вити не менше мінімального
страхового внеску (з лип
ня — 294,82 грн.) та не
більше максимального (з
липня — 4422,24 грн.).
Сплата страхових вне
сків здійснюється у строки,
визначені частиною шостою
статті 20 Закону України
“Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страху
вання”, щоквартально, про
тягом 20 календарних днів,
наступних за останнім
календарним днем звітного
кварталу, а саме:
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за липеньвересень 2010
року — до 20 жовтня 2010
року;
за жовтеньгрудень 2010
року — до 20 січня 2011
року.
Суми несплачених стра
хових внесків стягуються у
порядку,
встановленому
статтею 106 ЗУ “Про
загальнообов’язкове дер
жавне пенсійне страхуван
ня”.
Звітність до органів
Фонду зазначеними особа
ми подається щорічно до 1
квітня наступного за звіт
ним роком (додаток 5).
Сплата здійснюється за
такими реквізитами: одер
жувач: управління ПФУ у
КиєвоСвятошинському ра
йоні, код ЄДРПОУ 20591865
банк: ГУ Ощадбанку у м.
Києві та Київській області,
р/р 256073031013 МФО
322669. У платіжному дору
ченні платник повинен заз
начити:

прізвище, ім’я та по
батькові;

ідентифікаційний
номер (за відсутності —
серія та номер паспорта);

період, за який
сплачені внески;
Нагадуємо, що кожен
громадянин,
який
не
являється застрахованою
особою, працює за кордо
ном, студент, іноземець,
який проживає на території
України постійно, має право
на добровільну участь у пен
сійній системі. Добровільна
участь дозволить Вам збе
регти повний страховий
стаж та збільшити майбут
ній розмір пенсії. Детальне
ознайомлення на сайті
ПФУ: www.pfu.gov.ua та в
управлінні ПФУ у Києво
Святошинському районі за
тел.: 52371,73043,73044.
Заступник начальника
управління С.І.Вітер

Оголошення

НОВАЯ КАРТА БОЯРКИ
Вышла из печати новая карта
нашего города, подготовленная Госу
дарственной службой геодезии, карто
графии и кадастра, Государственным
научнопроизводственным объедине
нием “Картография” в серии карт го
родов Украины “Мандрівник”. Купить
карту можно в магазинах “Бояринка”
и “Знання”, скоро появится и в кио
сках прессы.
В буклете представлена не только
подробная карта города, есть инфор
мация о городе, его истории, о крае
ведческом музее, известных людях на
шего края.
boyarka&city.com
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ДЕПРЕСІЯ. ЧОМУ ПРО НЕЇ ГОВОРЯТЬ?

Депресія — поширене
психічне захворювання, ос
новною ознакою якого є зни
жений настрій, ослаблена
активність, втрата можливо
сті отримувати задоволення,
відчувати цікавість до чого
небудь, часто — з порушен
ням сну, апетиту.
За даними ВОЗ більше
200 мільйонів людей в світі
хворіють на депресію.
Поширеність цього захворю
вання в популяції 36%,
щорічна захворюваність на
депресію складає 1%. Вва
жають, що 20% населення
хоча б один раз в житті
страждали на депресивний
стан. Від 35 до 50% хворих
на депресію в різних країнах
світу не звертаються по
допомогу до лікаря. Тільки
2025% таких хворих отри
мують лікування. Важкі

депресії у 1015% випадків
закінчуються самогубством.
Депресія — це збірна
група захворювань різного
ступеня важкості, різної
природи, з різноманітними
проявами. І проблематично
ще й те, що хворі на депре
сію та тривожні розлади не
завжди усвідомлюють свій
стан та потребу консультації
у психіатра, а звертаються
до терапевта, кардіолога і
т.д. Депресію діагностують у
10% хворих на соматичні
захворювання, у 33% шпи
талізованих до стаціонарних
відділень, у 36% хворих гері
атричних лікарень, у 33%
онкохворих, які перебува
ють на амбулаторному ліку
ванні, у кожного другого з
тих, хто переніс інсульт чи
інфаркт міокарда. Велике
поширення депресивних ста
нів серед людей літнього
віку, у яких прояви депресії
часто сприймають, як “віко
ві зміни” та “психологічно
зрозумілий стан”, що не пот
ребують лікування. У всіх
цих випадках потрібна кон
сультація психіатра, щоб
з’ясувати причину депресії,
її глибину та призначити від
повідне лікування.

ня. Одна з особливостей
депресії в тому, що немає
двох пацієнтів з однаковими
симптомами. Це ускладнює
встановлення діагнозу, при
значення лікування.
Хочу навести два прикла
ди зі своєї лікарської практи
ки.
Хвора С., 35ти років,
якій дошкуляли головний
біль, слабкість, коливання
артеріального тиску, розлад
сну, звернулася до невропа
толога, де їй діагностували
вегетосудинну дистонію та
призначили курс лікування.
Два тижні жінка ретельно
приймала ліки, але покра
щення стану не було. І вона з
власної ініціативи прийшла
на прийом до лікаряпсихіа
тра з наступними скаргами:
болить голова, не спиться
вночі, в усьому тілі неймо
вірна слабкість, до всього
байдуже, пропав апетит.
Подивившись на чотириріч
ну доньку, котра горнулася
до неї, жінка сказала:
“Навіть до дитини тепла

На щастя, вихід зі
складного депресивного
стану є!
Візит до лікаряпси
хіатра — перший крок
до одужання!
Ефективне
лікування
депресії проводиться ком
плексно і індивідуально, з
урахуванням етіології, пато
генезу і клініки захворюван

немає…” Це лише уривок з
нашої бесіди, з якої виявило
ся: у хворої депресивний
стан, що потребує терміно
вого і серйозного лікування.
Під час моєї роботи в
Київській обласній психіа
тричній лікарні №1 до відді
лення потрапила хвора К. у
стані виснаження, зі скарга
ми на біль у животі, безсон
ня, слабкість, з діагнозом
“Астенічний стан, соматич
но обумовлений”. Протягом
останніх двох років вона
лікувала в районній лікарні
хронічний панкреатит та
хронічний холецистит. А
стан погіршувався. З розмо
ви з хворою з’ясувалося, що
два роки тому після трагічної
загибелі її родини у неї нас
правді почалася депресія,
замаскована соматичними
проявами хронічного холе
циститу і хронічного панкре
атиту, з якими так старанно
боролися терапевти. Для

лікування хворої К. з таким
затяжним типом перебігу
депресії, з соматичним вис
наженням потрібні були і
біологічні, і психотерапев
тичні методи, використання
яких можливе лише в умо
вах психіатричного стаціо
нару. Наслідки лікування
цієї жінки виявилися якнай
кращими: повне одужання.
Я розповіла ці історії,
щоб люди, які мають психіч
ні розлади, не боялися кон
сультацій у лікаряпсихіа
тра, бо лише він може вста
новити діагноз та призначи
ти лікування, і, якщо вини
кне потреба, запропонує
шпиталізацію до спеціалізо
ваного відділення психіа
тричної лікарні.
Лідія Прокопівна
Філатчева,
лікар&психіатр ЦРЛ
Києво&Святошинського
району Київської області

ПРО ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
17 червня поточного року
старшим слідчим СВ ПМ
ДПІ у КиєвоСвятошинсько
му районі за матеріалами,
зібраними працівником від
ділу податкової міліції ДПІ у
КиєвоСвятошинському ра
йоні, порушено кримінальну
справу за ознаками злочину,
передбаченого ч. 3 ст. 212
КК України щодо умисного
ухилення від сплати подат
ків в особливо великих роз
мірах директором ТОВ “Ф”
(юридична адреса: м. Бояр
ка, вид діяльності: вироб
ництво паперових виробів
господарськопобутового та
санітарногігієнічного приз
начення).
У період з серпня 2007
року по листопад 2008 року
директор ТОВ “Ф” громадя
нин “Д” завищив податко
вий кредит з податку на
додану вартість на загальну
суму: 1752185,83 грн. за
рахунок відображення фі
нансовогосподарських опе
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рацій, а саме: купівля лінії
для виробництва паперу
туалетного, паперових хус
тинок, вологих серветок в
ТОВ “З” та будівництво
ТОВ “О” нежилого примі
щення загальною площею
623,1 м2 в м. Боярка для
ТОВ “Ф”, яких фактично
не було.
Таким чином директором
ТОВ “Ф” порушено вимоги

пп. 7.2.1. п. 7.2. ст. 7., пп.
7.2.3. п. 7.2. ст. 7., пп.
7.2.6. п. 7.2. ст. 7. та пп.
7.4.4. п. 7.4. ст. 7. Закону
України “Про податок на до
дану вартість” від 03.04.
1997 року.
На даний час наявність
коштів на розрахунковому
рахунку підприємства не
встановлено.
Майно не вилучалося,
арешт на майно не накла
дався.
Кримінальна справа зна
ходиться в провадженні СВ
ПМ ДПІ у КиєвоСвято
шинському районі.
26 червня поточного року
старшим слідчим з ОВС СВ
ПМ ДПА в Київській області
за матеріалами, зібраними
працівником відділу подат
кової міліції ДПІ у Києво
Святошинському
районі
порушено кримінальну спра
ву за ознаками злочину,
передбаченого ч. 3 ст. 212
КК України щодо ухилення

від сплати податків в особли
во великих розмірах відно
сно групи осіб, які фактично
здійснювали керівництво
ТОВ “В” (юридична адреса:
м. Славутич, вид діяльності:
посередництво в торгівлі
паливом, рудами та хімічни
ми реактивами).
Громадяни “З” та “Я”
які за попередньою змовою з
громадянином “Б” у період з
вересня 2006 року по бере
зень 2007 року з метою при
криття незаконної діяльно
сті, направленої на незакон
не відшкодування ПДВ з
державного бюджету на
території Києва та Київської
області створено та придба
но низку суб'єктів підприєм
ницької діяльності з ознака
ми “фіктивності” (12) для
проведення видимості здій
снення операцій купівлі
продажу неіснуючих ветери
нарних препаратів.
Громадяни “З” та “Я”
фактично здійснювали ке

рівництво ТОВ “В”, але при
цьому не являючись посадо
вими особами вказаного під
приємства. В результаті про
ведення зазначених неза
конних фінансовогосподар
ських операцій у квітні 2007
року здійснено ухилення від
сплати до державного бюд
жету ПДВ на загальну суму
34996500 грн., тобто вчине
но злочин, передбачений ч.3
ст.212 КК України.
Підставами та приводом
до порушення кримінальної
справи стали достатні дані, а
саме: акт документальної пе
ревірки ДПІ у Приморсько
му районі м. Одеса.
Майно не вилучалося,
арешт на майно не накла
дався.
Відділ масово&роз’яс&
нювальної роботи
та звернень громадян
Державної податкової
інспекції у Києво&Свято&
шинському районі

Боярка І н ф о р м

БІ

Кримінальна

хроніка

ВИКРАДАЧУ НЕ ПОЩАСТИЛО
Днями працівники
сектору карного розшуку
КиєвоСвятошинського
РВ затримали 26річного
парубка, який з приміщен
ня супермаркету “Ашан”
викрав майно відвідувачів
на загальну суму близько 3
тисяч гривень.
Сталося це у вечірній час,
охоронець раптово помітив
пошкодження замків боксів
Нещодавно працівни
ки карного розшуку Киє
воСвятошинського РВ
затримали зловмисника,
який здійснював крадіжки
з дачних будинків.
Один із таких злочинів,
який вже доведено, 28річ
ний чоловік вчинив з дачної
ділянки, що в місті Боярка.
За відсутності господаря

для зберігання особистих
речей відвідувачів “Ашану”.
Про даний факт він повідо
мив правоохоронців, які
почали
відпрацьовувати
надану інформацію. Через
декілька днів оперативники
встановили та затримали
особу злочинця.
На щастя потерпілих
збути викрадене, а саме: три
мобільні телефони марки
“Соні Еріксон Q 395”, “LG

GB 230”, “НОКІА 7100”;
викрутку; ніж столовий;
светр — зловмисник не
встиг.
Наразі все викрадене
повернуто власникам, а
проти підозрюваного пору
шена кримінальна справа за
ч.3 ст.185 (крадіжка) Кри
мінального кодексу України.
Йому загрожує від трьох до
шести років позбавлення
волі.

ДАЧНІ КРАДІЇ НА ВАРТІ
правопорушник проник на
його приватну територію та
викрав вироби з металу, а
саме: металеві труби, арма
туру, залізні плити. Зі слів
зловмисника викрадене він
здав в пункт металоприйо
му, а отриману суму витра
тив на особисті потреби.
Оперативники не виключа
ють можливості причетності

його до ряду подібних злочи
нів. Наразі точна сума
викраденого встановлюється
правоохоронцями.
За даним фактом пору
шена кримінальна справа за
ч.3 ст.185 (крадіжка) Кри
мінального кодексу України,
яка передбачає від трьох до
шести років позбавлення
волі.

ЗА ГОРІЛКУ ТА МАЙОНЕЗ — КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
46річна жінка з приміщення продовольчого мага
зину, що в місті Боярка, незаконно “вилучила” чотири
пляшки горілки “Хортиця” та майонез. З її слів, вона і
гадки не мала, що за такі дрібниці може настати кри
мінальна відповідальність.
Оперативні працівники
карного розшуку Києво
Святошинського РВ затри
мали правопорушницю “на

гарячому”. Жінка зізнала
ся у скоєному та пояснила,
що вчинити такі дії її при
мусили злидні, які вона

хотіла утопити у “зеленому
змії”.
Наразі за даним фактом
порушено
кримінальну
справу за ч.1 ст.185 (кра
діжка) Кримінального ко
дексу України. Як підозрю
вана спокутуватиме свою
провину — вирішувати
суду.

ВЛАСНИЦЯ ДАЧНОГО БУДИНКУ
ВИРІШИЛА ПІДЗАРОБИТИ
Нещодавно до Києво
Святошинського РВ звер
нувся потерпілий з заявою
про те, що познайомився з
жінкою, яка запропонува
ла йому в місті Боярка
недорого орендувати її
власний дачний будинок.
Він погодився, за поперед
нє вирішення питання
власниця взяла з чоловіка

завдаток в сумі 500 гривень
та пообіцяла зателефонува
ти. В зазначений строк
дзвінок так і не пролунав.
26річний парубок зрозу
мів, що став черговою жер
твою шахраїв.
Правоохоронці почали
відпрацьовувати
надану
інформацію і того ж дня
затримали 32річну підоз

рювану, яка дала правдиві
покази.
Наразі
оперативники
перевіряють причетність її
до подібного роду злочинів.
За даним фактом порушено
кримінальну справу за
ст.190 (шахрайство) Кримі
нального кодексу України.
Міру покарання буде визна
чати суд.

КРАЩЕ МАК ДЛЯ ПИРІЖКІВ,
НІЖ ОПІЙ ДЛЯ КАЙФУ
Працівники міліції
КиєвоСвятошинського
району в селі Софіївська
Борщагівка виявили на
приватній ділянці 71річ
ної пенсіонерки посів
макових насаджень в
кількості 138 кущів.
Як відомо, з голівок цієї
рослини наркомани виготов
ляють опій ацетильований,
який на жаргоні зветься
“ширка”, “султига”. Приго
товлену рідину використову
ють для ін’єкцій. Тому за

посів та вирощування сно
дійного маку настає кримі
нальна відповідальність. Зі
слів господарки насаджень,
вона вирощувала мак з
метою власного використан
ня в кухарській діяльності.
Наразі вилучені рослини
направлені на експертизу. У
разі підтвердження, що
вони є нарковмісними, сто
совно жінки буде порушена
кримінальна справа за ч.1
ст.310 (посів або вирощу
вання снодійного маку)
Кримінального
кодексу
України.

ЗАТРИМАНО З ”ГВИНТОМ”
Первітин (кристалічний
метамфетамін), жаргонна
назва “гвинт”, “айс”,
“скло”, “кристал” в наш
час він не є рідкісною нарко
тичною речовиною, його
вдихають, палять або вко
люють. Багато наркоманів
розповідають, що приохоти
лися до цього наркотику
після першого ж прийому.
Саме такий вид нарко
тичного засобу в селі Чайка
днями вилучив дільничний
інспектор міліції Києво
Святошинського РВ Леонід
Чумаченко. Ним задокумен
товано два факти зберігання
наркотичної речовини, схо
жої на первітин.
Дільничний затримав 20
річного парубка, в якого
виявив три шприці з жов
тою речовиною, схожою на

первітин, загальна ємкість
якої становить 4.1 мл. Того
ж дня вже у 26річного
чоловіка правоохоронець
вилучив 2.5 мл подібного
засобу. В обох випадках
правопорушники пояснили,
що дану речовину зберігали
для власного вживання.
Наразі
наркотичний
засіб направлений на екс
пертизу. Якщо буде підтвер
джено, що він належить до
ряду наркотичних, стосовно
парубків буде порушено
кримінальну справу за ч.1
ст.309 (незаконне зберіган
ня наркотичних засобів без
мети збуту) Кримінального
кодексу України. Санкція
цієї статті передбачає обме
ження волі на строк до
трьох років або позбавлення
волі на той самий строк.

Рубрику підготувала
Леся Попович,
Помічник начальника відділу по взаємодії з
громадськістю та ЗМІ Києво&Святошинського РВ

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
З проханням про допомогу звернувся Анатолій Вікторович Іщенко. Його донька Вікторія хворіє на ревматоїдний артрит вже 10 років і перебуває в
стані постійного загострення. 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 ліку
вання вартістю 2 500 грн. На даний час фінансові можливості родини повністю вичерпані. Вікторії необхідно проведення операції з ендопротезуван
ня 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.
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

Боярка І н ф о р м

На сьогоднішній день на лікування Вікторії перерахували кошти:






Боярська міська організація Партії регіонів
Боярський міськвиконком
ПП “Українець В”
ПП “Пінчук В”
ПП “Українець Р”

— 5000 грн.;
— 500 грн.;
— 800 грн.;
— 1000 грн.;
— 700 грн.

9

БІ

Культурне

Справжнім фейєрверком
талантів став VI Фестиваль
конкурс художньої само
діяльності колективу ДК
“Укртрансгаз”, що проходив
з 21 по 24 червня цього року
на базі пансіонату “Голубий
факел” у місті Коблево Ми
колаївської області на березі
посправжньому теплого і
лагідного Чорного моря.
Організатором фестива
лю стала філія ДК “Укр
трансгаз” Управління магі
стральних
газопроводів
“Харківтрансгаз” на чолі із
директором Петром Слеса
рем.
Фестиваль запам’ятався
передусім різноманітними
конкурсами: “Художнє ви
шивання”, “Різьблення по
дереву”, “Малюнок”, “Гра
фіті”, “Художнє слово”,
“Вокальний” (у різних варі
аціях виконання, якто:
сольний спів, дует, тріо,
квартет, інструментальний
жанр та виступ вокальних
ансамблів). Свої таланти
представили
працівники
компанії з усіх куточків Ук
раїни. Були серед них і бояр
чани. Зокрема, не один рік
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життя

ЗНАЙ НАШИХ!

поспіль у фестивалі беруть
активну участь дві сестри:
бухгалтер профкому Світла
на Ільчук та секретар дирек
тора Олена Дем’янова Бояр
ської філії “Управління
“Укргазтехзв’язок”
ДК
“Укртрансгаз”. Обидві —
залюблені в пісню, яка здру
жила їх на все життя. Тому й
на інтерв’ю вони прийшли
разом — гарні, веселі, емо
ційні, щоб, як і в пісенному
дуеті, доповнювати одна
одну.
— Чарівні жінки, поді&
літься своїми враженнями
від цьогорічного фестива&
лю. Що найбільше за&
пам’яталося? Адже кож&
ний рік привносить у його
сценарій якісь приємні
несподіванки?
— Цього року фестиваль
був особливим тим, що наше
творче змагання між колек
тивамиучасниками вилило
ся у перевірену роками
дружбу. Адже ті вісім років,
які ми провели разом на
фестивалі, здружили нас
між собою і були спрямовані
не стільки на здобуття при
зів, скільки на щорічні зуст

річі із друзями, з якими
щораз хочеться поділиться
досвідом та емоціями. Осо
бливо приємно було відчува
ти згуртованість між усіма
учасниками конкурсу. Як
правило, в умовах змагання
кожна команда передусім
вболіває за себе, але у нас
цього року було зовсім поін
шому: всі хотіли виступити
якнайкраще і допомогти
конкурентам.
— Коли дізналися про
цей фестиваль і вперше
взяли в ньому участь?
Який жанр фестивальної
творчості Вам найбільше
був до вподоби, а у якому
спробували себе?
— Дізналися про фести
валь у 2002 році, коли прий
шли на роботу в “Укргаз
техзв’язок”. До вподоби нам
виконання пісень дуетом,
хоча й пробували себе у
вокалі. Проте дует нам все ж
таки більше до вподоби.
Адже, коли на сцені разом,
зникає відчуття невпевнено
сті і страху перед численною
аудиторією.
— Скільки і які конкур&
си були представлені на
фестивалі, у яких Ваша
команда брала участь?
— Цього року було дуже
багато різноманітних цікавих
конкурсів : графіті, різьблен
ня по дереву, художнє слово,
вокал тощо. Наша команда
від “Укргазтехзв’язку” брала
участь майже в усіх перера
хованих. Ми завоювали при
зові місця у таких номіна
ціях: дует “Горлиця” (вико
навці Світлана Ільчук та
Олена Дем’янова), “Найму
дріша жінка фестивалю”
(нею виявилася наша колега
Ніна Прокопенко), різьблен
ня по дереву (звання умільця
отримав Павло Бондаренко).
— Найприємніший мо&
мент будь&якого змаган&
ня — це нагородження.
Які нагороди були цього
року?
— Звичайно, після усіх
старань і докладених зусиль
приємно отримати нагоро
ди. Раніше вони були у
вигляді різноманітних стату
еток : ангелів, музичних нот

тощо. Цього року нас наго
роджували дипломами і гро
шовими преміями. Ней
мовірні відчуття пережи
ваєш, коли отримуєш вина
городу за свої і колективні
старання, емоції і радість не
мають меж. Хоча тут, як то
кажуть, головне навіть не
нагорода, а сама участь у
дійстві, яке тебе окрилює і
додає снаги у робочих буд
нях.
— Попереду 12 верес&
ня. Переможці фестивалю
візьмуть участь у гала&кон&
церті до Дня працівника
нафтової і газової проми&
словості. Відкрийте нам
завісу цього, мабуть, гран&
діозного дійства. Чи довго
потрібно готуватися до
нього і які вимоги ставлять
організатори перед його
учасниками?
— Це дійсно грандіозне
свято радості, молодості (ад
же всі учасники духовно мо

— Ці почуття не передати
словами. Безумовно, дуже
складно триматися перед
залом, який вимагає від тебе
творчої віддачі і не потер
пить фальші. На першому
фестивалі, у якому ми брали
участь, врятувало те, що
спідниці були довгими.
Пам’ятаємо, як дрижали
коліна. Щодо власного
рецепту як погамувати страх
перед виходом на сцену, то
намагаємося зібратися і
сконцентруватися на тому,
що робимо — от і вся прему
дрість.
— Що Ви очікуєте від
наступних фестивалей,
які, можливо, невдовзі
стануть інтернаціональни&
ми, адже цього року до
огляду художньої само&
діяльності українців долу&
чилися (поки що в якості
гостей) білоруси з “Бєл&
трансгазу”? Чи додасть це
нової якості фестивалю?

лоді), краси (бо творчість
підносить людину і робить її
неповторною). Звісно, перед
галаконцертом потрібно
більше працювати, бо це
конкурс кращих із кращих.
Це додає відповідальності не
лише за свій виступ, але й за
колектив, який представля
єш. Напередодні будьякого
виступу ми готуємося як вдо
ма, так і в центрі художньої
творчості “Оберіг”, де його
працівники допоможуть і
підкажуть, як ліпше подати
свій виступ вимогливому жу
рі і аудиторії слухачів. Адже
кожна деталь може зіграти
вирішальну роль у сприйнят
ті нашої творчості. Управлін
ня теж завжди нас підтри
мує, тому й наш дует намага
ється виправдати очікування
колективу, який за нас вбо
ліває.
— Які почуття охоплю&
ють Вас перед виходом на
сцену, адже робите Ви це
не кожного дня? Чи не
маєте Ви свого рецепту як
перемогти хвилювання?

— Насамперед позитив
них емоцій, нових зустрічей
з колегами, які вже давно
стали друзями, посильної
допомоги від нашого керів
ництва. Без їхньої підтрим
ки — ніяк. Таку допомогу ми
завжди отримуємо у дирек
тора філії Станіслава Карла
ша та голови профспілково
го комітету управління Вік
тора Хоруженка. Вдячні
вам. Ми будемо раді нашим
колегам із країн СНД, які
справді зверталися до нас з
подібною пропозицією. Хоча
білоруси і росіяни цього року
й були на фестивалі в якості
гостей, але все одно підніма
лися на сцену і співали не
заради участі у змаганні ко
лективів, а від надлишку по
чуттів. Зокрема, представ
никам “Бєлтрансгазу” дуже
сподобались українські та
ланти і вони вже наступного
року хочуть активно долучи
тися до цього фестивалю.
Розмову вела
Крістіна Фазлєєва
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НОВА “ПРОПИСКА” ЖIНОЧОГО ВОЛЕЙБОЛУ

Вона відбулася 25 липня на новому волейбольному
майданчику “Корчагінпарку”. Цього дня саме тут від
бувся Перший відкритий обласний Чемпіонат з жіночо
го пляжного волейболу. В якому взяли участь волейбо
лістки Києва, Вінниці та Боярки.
Організатори Чемпіона
ту — обласна федерація
пляжного волейболу та
“Корчагінпарк”. Спонсор
Чемпіонату — “Корчагін
парк”.
Як розповіли мені пред
ставники Федерації пляжно
го волейболу Київської об
ласті В’ячеслав Петрович
Отришко і Артем Володими
рович Песецький, чемпіонат
планувалося провести за
чотири неділі (три + одна за
пасна). Тобто, щонеділі —
по 8 матчів. Результати зано
сяться до таблиці, і вже за
рейтингом очок визначають
ся переможці.
— Втім, зважаючи на не
велику кількість команд
учасниць, спробуємо закін
чити Чемпіонат в коротші
строки, — уточнює Артем
Песецький. — Якщо це
влаштує учасниць і не підве
де погода, то наступні ігри
проведемо 31 липня й 1 сер
пня, і вже в неділю визначи
мо переможців.
Суть — на в назві, а... в
порухах душі!
Який же статус цього
Чемпіонату: районний, об
ласний чи, може, з огляду на
представництво учасників,
Всеукраїнський? Ось якими
думками з цього приводу
поділився з нами Юрій
Зузанський:
— Власне кажучи, спра
ва не в назві і не в статусі.
Тим більше, що це — пер
ший спортивний захід на
нашій території, приуроче
ний до офіційного відкриття
Корчагінпарку.
Звісно,
Корчагінпарк — не елітна
спортивна база. Та ключо
вим моментом ідеології Кор
чагінпарку є популяризація
краси спорту, духу спорту,
спортивного прагнення до
перемоги. Навіть створені
“стартові” умови на сьогод
нішній день є максимально

комфортними, зокрема —
для пляжного волейболу. Без
перебільшення можу сказа
ти — найкращі з усього того,
що може запропонувати на
сьогодні пляжним волейболі
стам наш район.
— А конкретніше?
— Три
майданчики,
“правильний” пісок, профе

сійне суддівство, трибуни
для глядачів, музичний суп
ровід зустрічей... Після про
ведення чергового туру Чем
піонату Європи в Києві Єв
ропейська федерація волей
болу подарувала нам три
дуже якісних і “правиль
них” олімпійських м’ячі,
якими й гратимуть учасниці
нашого турніру... А на дода
чу — плесо ставка, душ,
кабінки для переодягання,
прохолодні напої.
— Шкода, волейбольні
“зірки” про це не знають...
— Ну чому ж? — задово
лено
всміхається
пан
Юрій. — Особисто для мене
дуже символічною є участь у
нашому стартовому Турнірі
волейболісток, відомих дале
ко за межами нашої Украї
ни. Зокрема, члена Націо
нальної збірної України з
класичного волейболу, грав
ця Вищої ліги з волейболу та
президента КиєвоСвято
шинської районної федерації

волейболу. При нагоді зазна
чу, що “зіркове” представ
ництво очікувалося більш
чисельне. Та на заваді стали
цілком об’єктивні причини:
лише вчора (тобто — 24.07)
у Харкові закінчився Всеук
раїнський чемпіонат з волей
болу, тому велика кількість
учасниць просто не встигла
приїхати до нас.
— І які ж, на Вашу
думку, перспективи саме
цього Турніру?
— Перспективи визнача
тиме саме життя... — філо
софськи зазначає Юрій

Георгієвич, слідкуючи за
траєкторією м’яча при чер
говій подачі. — Щиро споді
ваюся, що участь волейболь
них зірок у нашому турнірі
стане доброю традицією. А
ми, в свою чергу, прикладе
мо максимум зусиль для
того, щоб командучасниць
було більше, і розвиватиме
мося й надалі. Зокрема, най

ближчим часом планується
провести зустріч з представ
ником Всеукраїнської феде
рації волейболу з метою роз
гляду пропозицій та подаль
шого планування вже спіль
ної роботи.
Вітати — рано, але
знати — необхідно!
Найчисельнішим
було
представництво Боярки. Іра
Онофрук, Даша Гончарен
ко, Надя Мельник, Оксана
Рахнянська, Ліна Проценко
та Оля Трясковська предста
вляли не лише рідне місто, а
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й волейбольну команду Бо
ярської ЗОШ №5 (тре
нер — В’ячеслав Петрович
Отришко). Взагалі дівчата
займаються класичним во
лейболом. Але з цього літа
спробували себе у волейболі
пляжному. Причому спробу
вали серйозно: виставили аж
чотири команди! На відміну
від своїх більш досвідчених
суперниць від чемпіонату
чекають не лише незабутніх
позитивних емоцій, а й зба
гачення власного досвіду і
“професійного зростання”.
— До речі, щодо зростан
ня, — приєднується до роз
мови їхній тренер В’ячеслав
Петрович. — Це характерно
для нашої команди взагалі.
Через місяць — початок
нового навчального року...
Тому ми раді запросити до
нашого дружного волейболь
ного гурту нових колежанок.
Записатися до нашої волей
больної секції можна просто
в школі...

Втім, й інші наші земляч
ки “заявилися” на участь в
чемпіонаті. Наприклад, бо
ярчанки Наталя Верзун і
Юля Кушнір представляють
любительський волейбол і...
м. Київ! Адже Юля трену
ється в торговельноеконо
мічному, а Наталя — в
аграрному університеті. Від
чемпіонату дівчата чекають
гарної гри, масу задоволен
ня, спортивного азарту
(якого так не вистачає вліт
ку) і, звісно ж, перемоги.
До сестер Аліни та Дар’ї
Бахрамових, які на Чемпіо

наті представляли м. Він
ницю, у нас було дещо інше
питання:
— Як ви можете оцінити
проведення Чемпіонату з
професійної (адже дівчата
займаються волейболом з
третього класу!) точки зору?
— Просто вражаюче! —
задоволено сміються дівчата.
— І що ж саме вражає?
— Поперше, надзвичай
но красива місцевість; по
друге — напрочуд зручний
(рівний, глибокий і при
цьому достатньо щільний і
м’який) пісок, який дозво
ляє правильно вистрибнути,
практично унеможливлюю
чи травми; потретє — сер
йозна організація. Тож є всі
підстави очікувати веселого
спортивного заходу без
травмувань і позитивних
емоцій.
Чемпіонат — то старт
подальшим планам
Звісно, говорити про
завершення Першого від
критого обласного Чемпіо
нату з жіночого пляжного
волейболу поки що зарано. А
от про найближчі плани — в
самий раз!
Ними з читачами нашої
газети ділиться представник
районної федерації пляжно
го волейболу Артем Песець
кий:
— Після закінчення жіно
чого турніру ми відразу роз
починаємо чоловічий чемпіо
нат з пляжного волейболу, —
розповідає пан Артем. — В
якому візьмуть участь, звісно
ж, не лише Боярські, а й
багато інших команд. Цей
турнір проходитиме за олім
пійською системою, тобто —
на вибуття. Звісно, чолові
чий чемпіонат очікується
набагато масштабнішим з
одної простої причини: як в
районі, так і в області більш
професійно волейболом зай
маються саме чоловіки.
То ж у вас, наші шановні
читачі, ще є час стати уча
сниками цього пляжново
лейбольного свята. Хоча б —
в якості глядачів...
Радислав Кокодзей
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ВЕСЕЛІ ВУХАНІ
В Боярці можна знайти
будьяку живність. Проте,
мені здається, що найпо
ширеніші — все ж кролі. Є
різноманітні декоративні
красуни, є велетні вра
жаючих розмірів і є безліч
звичайних сіробурих вуха
нів. Чимало цікавих історій
можна почути про цих
тварин.
У нас перший кролик з’я
вився, коли старшому сину
було два роки. Малий вухань
оселився у дерев’яному
ящику на балконі 4 поверху.
Гуляти його відпускали у
великій кімнаті. Саме тоді ми
дізналися, що до харчового
раціону кролів входять папе
рові шпалери, електричний
дріт та гумові іграшки нашо
го сина. З кожним днем ми
все більше розуміли, що
квартира — не місце для
таких тварин. Довелося з
кроликом розпрощатися і
сподіватися на переїзд до
приватного сектору. Довгий
час нас тішили лише мрії та
бабусині розповіді…
Мрія про своїх кроликів
здійснилася через п’ять років:
частина будинку і кілька со
ток землі — розширили жит
тєвий простір нашої сім’ї.
Прийшла весна і разом з зе
леною травою в голові знову
з’явилася картинка із симпа
тичним гризуном. Отже,

пора в стару Боярку на базар.
Сонячного недільного ранку,
за тиждень до світлого Хри
стового Воскресіння, всією
сім’єю
ми
розглядали
живність, яка гелготіла на
весь базар в клітках, мекала,
смикаючи мотузки, чи сиділа
нишком в картонних короб
ках. Саме останні цікавили
нас найбільше. Я планувала
вибрати одного, але найкра
сивішого кролика. Та повер
нулися ми додому з трьома.
— Забирайте всіх, нехай
сестрички
залишаються
разом, — вмовляв симпа
тичний дядечко.
Так у нас з’явилися
Льолі — одне ім’я для всіх
вибрала дворічна донечка.
Почалося наше господарю
вання.
Весна, а за нею й літо
швидко промайнули в тур
ботах: клітки, трава, купів
ля самця, заготівля сіна…
Наближалась зима.
Чи витримають наші
кролі майже тридцятигра
дусні морози на вулиці?
Цього ми не знали.
— Та не переживайте ви
за своїх кролів, — говорила
свекруха, — не померзнуть.
І ми слухали чергову бабуси
ну розповідь.
— Он у нас вони і наро
джували в снігу, при мінус
п’ятдесяти. Правда, потім

мама збирала їх, сліпих і
голих, в свій фартух і відно
сила в хату. За пічку. Туди ж
слідом за ними бігла і кріль
чиха. Влаштовувала гніздо,
яке кожного ранку залиша
ла, і в яке кожного вечора
поверталась. А малі кроленя
та росли. Через деякий час
починали сунути свої допи
тливі носи в усі дірки, переві
ряючи на зуб все, що бачили.
Якось мама помітила, що
зникає варення. Кого звину
ватила? Ну, звичайно ж,
нас, дітей. Ледве ми з
сестрою переконали її, що
це не наша робота. Правда,
в ті часи, в тих місцях, у
дітей мало було солодощів,
не те, що у вас зараз. Звідки
взяти цукерку чи шоколадку
в тайзі? Цукор і варення —
ось наша насолода. І, повір
те, нічого найсмачнішого я й
досі не куштувала.
Так от, нам вдалося роз
гадати загадку. Наступного
вечора бачимо: малі кроле
нята вилізли зі свого кубель
ця, і одне за одним пряму
ють до дерев’яної скрині. На
ній мама завжди тримала
банки з варенням. Вони
були закриті папером, зав’я
зані мотузочками, ніяких
кришок тоді не було. Диви
мось: одне кроленя залізло
на скриню, прогризло дірку
в паперовій кришці. Потім
пірнуло в банку головою, і
мерщій назад до братів та
сестер. Вони його швидень
ко облизали, і знову кролик
вибрався на скриню і пірнув
в банку з варенням. Раз по
раз кролик штурмував банку
з варенням, а ми дивувалися
кролячій винахідливості.
Кролі благополучно пере
жили зиму в утеплених кліт
ках. Навесні з’явилися кро
ленята у наших Льоль, поча
лися нові турботи.
Тетяна Бондаренко,
дитячий психолог
Боярська міська рада та
виконавчий комітет щиро
вітають технічного дирек
тора ТОВ “Компанія Енер
гомонтаж” Валерія Андрі
йовича Ляха з 55річчям.

В аптеку на постоянную работу
требуются провизорыфармацевты.
Зарплата высокая.

І хоч на скронях сивина,
нехай у серці гомонить весна,
в очах сміється сонце золоте,
а дерево життя зростає і цвіте!

Архітектурне
проектування

тел.: 41980
моб. +38 (097) 1036678
Приватний центр підготовки до зовнішнього
незалежного оцінювання
“Інтеграл”
готує старшокласників та випускників шкіл з
таких предметів: укр. мова та література, мате
матика, фізика, історія України.
Початок занять — у вересні.
Директор:
АЛЕКСАНДРА Олексій Миколайович
Телефони: (04598)46936, 0993369449.
У Боярці ми працюємо вже вісім років!

від 20 гривень.
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