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У КОНСТРУКТИВНОМУ КЛЮЧІ

Депутатський корпус Боярської міської ради, листопад 2010 року
ДЕНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
Це свято притаманного українцям способу суспільного життя, в
основі якого самоврядне суспільство. Це давня слов'янська та давньо
руська традиція, яка бере свій початок з часів Київської Русі. Це вибір
вільних громадян, які довіряють обраним ними представникам і наділя
ють їх владними повноваженнями. Тільки така влада і є справді народ
ною  владою не над суспільством, а легітимною владою самого суспіль
ства, для суспільства і в інтересах суспільства.
15 жовтня 1985 європейські держави схвалили міжнародний пакт
під назвою "Європейська хартія місцевого самоврядування". Його роль
у становленні та розвитку класичної моделі місцевого самоврядування 
величезна.
Особливо важливе значення має Хартія для незалежної України, де
інститут місцевого самоврядування був забороненим і тепер його відно
влення відбувається з величезними зусиллями і проблемами. 15 липня
1997 Верховна Рада ратифікувала Хартію, яка таким чином стала
частиною і українського національного законодавства.
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БОЯРЧАНИ ПОПОВНИЛИ
З Б Р О Й Н І С И Л И У К РА Ї Н И
30 листопада в Україні завершилася призовна кампанія "Осінь2010" і призовники
нашого міста вийшли на рубіж громадського обов’язку і честі  вступили до лав національ
ного війська. Держава довірила їм охорону своєї територіальної цілісності, незалежності,
мирної праці та спокою громадян.
Їхні рідні й близькі, наставники й вихователі і друзі, проводжаючи до війська, із споді
ванням дивилися на юнаків, впевнені, що вони бездоганно виконуватимуть військовий
обов’язок.
З нагоди Дня Збройних Сил України
працівники військовооблікового столу
виконкому Боярської міської ради щиро
привітали призовників з Боярки: Ігоря
Пацановського, Юрія Пухового, Олексан
дра Сербіна, Нікиту Неткачова, Валенти
на Лека та інших, побажавши їм бути вір
ними Присязі воїна Збройних Сил незал
ежної України, навчатися військової спра
ви, виявляти патріотичне ставлення до
військової служби, примножувати славні
традиції попередніх поколінь. Нехай без
доганною буде служба боярських юнаків у
вітчизняних Збройних Силах, а ми чека
тимемо їхнього повернення у рідне місто
міцними, здоровими, сповнених прагнен
ня розвивати Боярку.
Начальник військовооблікового столу
Виконкому Боярської міськради
А.Ф.Стороженко

БІ

Сесія

міськради

З кожним днем пришвид
шує свою фінішну ходу ни
нішній рік. Яким він за
пам’ятається боярчанам?
Таким, що примножив здо
бутки їхнього міста чи, нав
паки, загострив вже існуючі
проблеми? Згодьтесь: відпо
відь на це дуже важлива для
територіальної громади, яка
покладає великі надії на
кожний рік. Передусім в
тому, щоб місцеве самовря
дування стало врештірешт
ефективним механізмом в
управлінні соціальноеконо
мічними процесами. У цьому
напрямку, як засвідчують
соціологічні експертизи, ос
таннім часом Боярка прогре
сує досить помітно, що вид
но, зокрема із збільшення
майже вдвічі в нашому місті
за минулі 4 роки кількості
об’єднань самоорганізації
громадян. Спостерігаються
позитивні зрушення і в полі
тичній площині. Про них, до
речі, докладно йшлося 11го
листопада на першій сесії
міськради 6го скликання.
Зазначимо: вона поіменно
зафіксувала склад нового
депутатського корпусу Бояр
ки на чолі з обраним на дру
гий термін міським головою
Добрівським Т.Г. Такий ре
зультат виборів 31го жов
тня. Їх підсумки на початку
сесії оголосив голова міської
територіальної виборчої ко
місії Ю. Л. Ворожбит. При
ємно було спостерігати за
переповненою цього дня
залою ЗОШ№5, де проходи
ло пленарне засідання: без
ліч квітів, одухотворені
обличчя всіх під час вико
нання Державного гімну
України, подячний молебень
священників і оплески в залі
кожного разу, коли голова
комісії оголошував імена
обраних депутатів. В ниніш
ній каденції, як і в поперед
ній, їх 44, та є одна особли
вість: цього разу виборці
Боярки довірили відстоюва
ти свої інтереси найбільшо
му за всі роки представниц
тву політичних сил у міськ
раді. Це 11 партій різного
ідеологічного спрямування 
реальність, з якою, погодь
тесь, і міському голові, і
депутатам доведеться обо
в’язково рахуватись.
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Саме під таким кутом ми,
журналісти
"БояркаІн
форм", і намагалися розгля
дати другу, вже робочу сесію
міськради, яка відбулася 23
го листопада. Як поведе себе
тепер депутатський корпус з
його різнопартійною строка
тістю? До того ж  на старті,
при розгляді порядку денно
го, без затвердження якого,
як відомо, не може початись
жодна сесія. Уважно стежи
мо за голосуванням. Його
кінцевий підсумок: всі  "за",
і такому результату, як під
креслив міський голова, слід
значною мірою завдячувати
проведеній
напередодні
Погоджувальній раді, на
якій з цього питання вдалося
виробити
консолідовану
позицію. У конструктивному
ключі сесія визначилась
також щодо персонального
складу та голів 8ми постій
них депутатських комісій з
таких питань:

регламенту, депутат
ської діяльності та етики,
законності і правопорядку
(голова  Харчук Н. Ф., пар
тія "Фронт змін");

духовності, освіти,
культури, молоді та спорту,
охорони здоров’я, материн
ства і дитинства (голова 
Сафонов В.М., партія
"Удар");

соціального захисту
населення, екології, охорони
довкілля, зеленого господар
ства та рекреаційних зон,
захисту населення від нас
лідків Чорнобильської ката
строфи (голова  Поліщук О.
П., партія "Свобода");

промисловості, під
приємницької діяльності,
торгівлі, громадського хар
чування, побутового обслу
говування, транспорту і
зв’язку (голова  Михальов

Є. В., партія "Фронт змін");

житловокомуналь
ного господарства, енергоз
береження, благоустрою міс
та (голова  Мірзаєв А.Н.,
Партія регіонів);

містобудування, ар
хітектури, використання зе
мельних ресурсів, адміні
стративнотериторіального
устрою (голова  Кривенко
В.В., Партія регіонів);

фінансів, бюджету,
соціальноекономічного роз
витку, зовнішньоекономіч
них зв’язків (голова  Неу
покой С.П., Партія регіо
нів);

комунальної власно
сті, приватизації, залучення
інвестицій,
капітального
житлового та шляхового бу
дівництва (голова  Ястру
бецький І. М., Партія регіо
нів).
Зазначимо: кожна з цих
комісій формувалась на за
садах паритетної пропорцій
ності, тобто з урахуванням
рівномірної завантаженості
депутатів, в тому числі у
виборчих округах, де їх було
обрано.
Позитивно сприйняли
учасники сесії і повідомлен
ня про створення майже
всіма політсилами у міськра
ді своїх депутатських фрак
цій. Найчисельніша з них 
Партії регіонів  заявила про
оформлення з її ініціативи
депутатького об’єднання під
назвою "Через стабільність
до процвітання Боярки", до
якого вже увійшли 29 депу
татів.
Сесії часто порівнюють з
годинником: справний він 
немає клопотів, вийшла з
ладу якась деталь  без ре
монту не обійтися. Це порів
няння неодноразово спадало
нам на думку з наближенням
розгляду питання про обран
ня секретаря міськради. Чи
не повториться ситуація, як
в деякі попередні каденції,
коли під час цієї процедури
через політичні розбіжності
депутати одразу ж посилали
у "нокаут" того чи іншого
свого колегу, після чого
нерідко відбувалися тривалі
нелегкі переговори у пошу
ках компромісу? Що ж
цього разу зафіксує лічильна
комісія? Черговий цейтнот

чи підтримку депутата попе
реднього і нинішнього скли
кань від Партії регіонів
Паливоду Д. І., кандидатуру
якого вніс міський голова?
Таємне поіменне голосуван
ня прояснює ситуацію з мак
симальною точністю: "за" 
39, "проти"  6. У виступі
після обрання Паливода Д.
І. подякував депутатам за
підтримку і запевнив, що
докладатиме усіх зусиль для
забезпечення продуктивної
роботи міськради.
У своїй заключній частині
сесія зосередилась на форму
ванні апарату міськвиконко
му та його підрозділів. На да
ному питанні докладно спи
нився міський голова. Він
наголосив, що з огляду на ви
моги часу цю структуру до
цільно привести до опти
мальних параметрів, які
забезпечили б їй ефективне
виконання покладених на
неї завдань. Інакше, зазна
чив Добрівський Т.Г., не
вдасться покінчити з тим,
що, на жаль, має місце і досі
в роботі різних служб: дуб
лювання функцій, нерівно
мірна завантаженість деяких
працівників, неоператив
ність у прийнятті рішень.
Реорганізація, на переконан
ня міського голови, має бути
системною в усіх ланках
управлінськовиконавчого
механізму. З цією метою він,
зокрема запропонував ство
рити фінансовоекономічний
відділ з включенням до нього
двох вже існуючих структур 
бухгалтерії і штату економі
стів. Завдяки цьому нововве
денню, за його словами, з’я
виться можливість централі
зовано планувати надхо
дження та видатки і посили
ти контроль за їх викори
станням. У реформаторсь
кому ключі прозвучали на
сесії й інші пропозиції місь
кого голови. Одна з них  це
доцільність сформування
юридичного відділу в системі
міськради та міськвиконко
му. Мотивація  такий під
розділ потрібний передусім у
зв’язку із зростаючим в сам
оврядному органі обсягом
різних питань, які потребу
ють юридичного супроводу.
Подальше обговорення
засвідчило, що ці та чимало
інших новацій, які вніс на
розгляд міський голова,
принципових заперечень у
депутатів не викликають.
Тож їх було підтримано, як і
затвердження Дубовецького
В. М. на посаді заступника
міського голови із соціальних
питань та Ключника В. М. в
ранзі керуючого справами
міськвиконкому.
Було
затверджено і склад викон
кому міськради у кількості
13 членів.

Після сесії ми поцікави
лись у її учасників оцінкою
цього зібрання.
Арчаков Андрій Мико
лайович (Партія регіонів):

 Мені приємно, що депу
тати знаходять порозуміння.
Так і мають проходити усі
сесії. Позитив вбачаю і в
тому, що усім нашим зібран
ням передуватимуть Пого
джувальні ради, на яких
попередньо обговорюються
питання порядку денного і
напрацьовуються взаємо
прийнятні підходи. Це бага
то важить для нормальної
роботи депутатів, найважли
вішим завданням яких є
консолідація зусиль в інтере
сах громади міста. Я розгля
даю депутатський корпус як
єдине ціле. А той факт, що
міська організація Партії
регіонів отримала 17 манда
тів у міськраді, говорить не
лише про довіру виборців до
нашої політичної сили, а й
що вона має наполегливо
працювати в реалізації
соціальноекономічної про
грами Боярки.
Харчук Ніна Федосіївна
(партія "Фронт змін"):

 Нинішню сесію можна
було б назвати кадровою 
закладалися основи діяльно
сті міської ради терміном на
5 років. Сесія дуже важлива
в тому розумінні, що це і
структура, і кількісний, і
персональний склад. Із свого
досвіду, а я вже п'ятий тер
мін депутат, хочу підкресли
ти, що сьогодні все було зро
блено з високою мірою від
повідальності і конструктив
ності рішень. Фактично зро
били те, що вирішувалось на
двох сесіях.
Бажання міського голови
щодо внесення змін в струк
турі, тобто його наполяган
ня змінити працівників апа
рату міської ради  пов'язано

Боярка І н ф о р м

не тільки з виконанням
службових обов'язків, оче
видно не досконалим, що
потребує і новітніх рішень, і
з тим, щоб підпустити нову
"кров". Я дуже схвалюю
збільшення кількості юри
стів.
Є кадрові рішення. Рі
шення Партії регіонів про
понувати на секретаря ради
Дмитра Паливоду  законо
мірне, в розумінні 17 чоло
вік у фракції. Але я хочу
зауважити, що депутатсь
кий корпус у нас 44 особи,
плюс міський голова. Цим
Боярка підтвердила свою
демократичність. І для кон
структивності були сьогодні
ухвалені рішення, які тепер
виносяться до роботи у полі
тичну площину.
Божок
Валентина
Олександрівна (Партія
пенсіонерів):

МІСЬКВИКОНКОМ ПРИСТУПИВ
ДО РОБОТИ

бачити позитивний резуль
тат. Чітко усвідомлюю, що
роботи непочатий край, але
ми всі налаштовані на
працю. Депутати на цій
сесії показали, що вони
згуртовані і можуть прац
ювати разом, без супереч
ностей.
Коваленко
Сергій
Станіславович
(партія
"Свобода"):

 Мені поки що важко да
ти оцінку цій сесії. Як на ме
не, на ній розглядалися
переважно формальні пи
тання, з більшості яких ми
утримувались від голосуван
ня. Тому що наша політична
сила вперше потрапила до
міської ради і ще не в повній
мірі володіє конкретністю
ситуації, яка стосується
найважливіших проблем
Боярки. Вже найближчим
часом ми визначимось і мак
симально зосередимось на
практичній роботі в інтере
сах громади міста.
Отже, початок є: новий
депутатський корпус Бояр
ки вже заявив про себе і, як
нам здається, досить впев
нено. Цього хочеться поба
жати йому і надалі, як це
зробив на самому початку
сесії народний хор ветеранів
війни і праці, у чудовому
виконанні якого прозвучала
пісня "Величальна Боярці" і
цей вірш.

 Я хотіла, щоб так кон
структивно проходила кож
на сесія. На нинішній, як
мені здається, ми заклали
хорошу основу для подаль
шої результативної роботи.
Нові депутати, переконана,
складуть сильну команду,
вони з розумінням сприйма
ють проблеми Боярки і зна
ють, що потрібно робити
для їх розв'язання. Головне
 що депутати відповідально
налаштовані. Наша фрак
ція не замикатиме увагу
лише на людях пенсійного
віку. Для нас важливі і
зусилля у підтримці молоді,
адже вона здатна також
багато зробити для розвитку
Боярки. Загалом же споді
ваюсь на затвердження
максимально зорієнтовано
го на соціальні потреби бо
ярчан бюджету міста на
наступний рік
Пацьора
Костянтин
Григорович
(партія
Шановні гості, мер і депутати!
" С и л ь н а Прийміть вітання теплі, дружні, щирі.
Україна"):
Нам Боярку потрібно будувати
 На мій
У єдності, у злагоді і мирі!
погляд, се
Вода, земля, повітря нас тримають.
сія пройшла
Без них нам і хвилини не прожить.
в
робочій
Ці фактори партійності не мають,
обстановці,
Тож Боярку любіть і бережіть!
як і очікува
Передусім ми люди, громадяни
лось. Буде
І жителі прекрасної землі.
мо старати
У
спільній
праці здійснюються плани,
ся для Бояр
Тільки
тримайте
правильно рулі.
ки робити
все можливе.
Наприклад, ще багато неві
дремонтованих доріг. Хоті
лося б в цьому напрямку

Відбулося перше засідан
ня виконкому Боярської
міської ради 6го скликання.
У його складі 13 членів: Доб
рівський Т.Г.  міський голо
ва, Паливода Д.І.  секретар
міськради,
Дубовецький
В.М.  заступник міського
голови, Ключник В.М. 
керуючий справами викон
кому, а також: Ганченко
А.О., Ковальов А.В., Кор
жова В.М., Левченко С.Л.,
Олійник Ф.В., Татарченко
П.М., Тимошенко Н.М.
Двох членів міськвиконко
му  заступників міського
голови  на час засідання ще
не було обрано, їх затвер
дження планується на
наступних сесіях міськради.
На порядок денний засі
дання були винесені питан
ня: про оформлення прав
власності; про надання доз
волу на розміщення об'єктів
торгівлі, побуту, виробниц
тва; про трудові угоди та
інше. Зокрема уточнювали
ся механізми переукладання
договорів оренди нежитло
вих приміщень та розгляда
лися питання щодо здійснен

ня тимчасової торгівлі ялин
ками у Боярці у визначених
місцях. Окремо аналізував
ся стан функціонування ма
газинів і кіосків та виробни
чих і побутових об'єктів.
Зокрема, міський голова Т.
Добрівський, зазначив, що у
цій сфері нарешті має бути
наведений належний поря
док. Передусім повинні бути
чітко визначенні торговельні
місця, які унеможливили б
стихійну торгівлю. З цією
метою міськвиконком не на
даватиме дозволу на торгів
лю, доки представники вла
ди не переконаються, що

торговельне місце обладнане
усім необхідним для цивілі
зованої роботи і обслугову
вання покупців. Адже наше
місто має виглядати респек
табельно перед проведенням
ЄВРО2012 не лише для ту
ристів, а насамперед для
місцевих жителів.
Значну увагу на засіданні
було приділено також пи
танням благоустрою міста,
вивезення сміття та побуто
вих відходів, роботи об'єд
нання "Боярська варта".
Ольга Городня
Фото автора

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
О Г О Л О Ш У Є КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД
ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ:
завідувач загальним відділом  1 штатна одиниця;
завідувач юридичного відділу  1 штатна одиниця;
головний бухгалтер  1 штатна одиниця;
головний спеціаліст з юридичних питань  1 штатна одиниця;
головний спеціаліст з економічних питань  1 штатна одиниця;
головний спеціаліст з питань землевпорядкування  1 штатна одиниця;
головний спеціаліст з комунальних питань та благоустрою  1 штатна одиниця
(на час декретної відпустки);
спеціаліст І категорії з бухгалтерських питань  1 штатна одиниця;
спеціаліст І категорії з економічних питань  1 штатна одиниця;
спеціаліст І категорії по зверненнях  2 штатні одиниці;
спеціаліст І категорії з питань землевпорядкування  1 штатна одиниця;
спеціаліст І категорії по зв'язках з громадськістю  1 штатна одиниця;
спеціаліст І категорії з питань архітектури  1 штатна одиниця.
УМОВИ КОНКУРСУ
1. Право на участь у конкурсі на зайняття посади особи місцевого самоврядування
мають громадяни України, які отримали вищу або середню спеціальну освіту, мають відпо
відну професійну підготовку, вміють користуватися ПК та оргтехнікою, володіють держав
ною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов'язків.
2. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву на ім'я
керівника, до якої додаються: особовий листок обліку кадрів, автобіографія, копія доку
ментів про освіту, декларація про доходи, зобов'язання фінансового характеру, в тому
числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім'ї за формою № 001ДЕ, затвердженою
наказом Міністерства фінансів України від 06.03.1997 року № 58 та зареєстрованою Міні
стерством юстиції 31.03.1997 року № 104/1908.
3. За рішенням комісії до участі в конкурсі допускаються особи, які відповідають умо
вам конкурсу. Особи, які досягли граничного віку перебування на державній службі, уча
сті в конкурсі не беруть.
Прийом документів для участі у конкурсі проводиться протягом одного місяця з дня його
оголошення за адресою: м.Боярка, вул.Білогородська, 13, Боярська міська рада, кабінет
№7. Довідки за телефоном у м.Боярка 43241.

Репортаж із сесії
підготували
В. Сліпко, В. Сіродан

Боярка І н ф о р м

Виконавчий комітет Боярської міської ради
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАКЛАДАЮТЬСЯ СЬОГОДНІ
Боярський міський голо
ва Добрівський Т.Г. провів
робочу нараду з представни
ками депутатських фракцій і
міськвиконкому. Було прий
нято рішення провести до
20го грудня зустріч з вибор
цями на депутатських мажо
ритарних округах, щоб окре
слити проблеми для їх
розв'язання у наступному
році та впродовж нинішньої
депутатської каденції. Вод
ночас відзначалося, що є ряд
нагальних питань, які потре
бують вирішення ще цього
року, але у майбутньому все
залежатиме від бюджету
2011 і його наповнення.
Цього року був укладений
договір з компанією "Нафто
газ України" на надання
Боярці матеріальної допомо
ги у розмірі півтора мільйона
гривень за виділення земель
ної ділянки по вул. Молодіж
ній, 12/2 під будівництво
житла за державні кошти
працівникам газового госпо
дарства. Ці кошти ще не
надійшли, та під гарантію їх
надходження вже було прове
дено ряд робіт. Зокрема з
вуличного освітлення витра
чено 248 тис. грн,; розмітки,
асфальтування та ремонту
доріг на загальну суму 879
тис.грн.; спорудження дитя
чого майданчика біля міської
ради  150 тис.грн.; буріння
свердловини в старій частині
Боярки  383 тис.грн. Також
були здійснені поточні роботи.
З надходжень до бюджету
планується отримати півтора
мільйона гривень від "Нафто
газу", компанії "Імпульс" 
700800 тис.грн. за викуп
земельної ділянки, заводу "
Вентс" 800 тис.грн. на цільо
ве призначення згідно з дого
вором на надання благодійної
допомоги місту. Тобто реаль
них боргів у міста  2 млн.
грн, а віртуальних надхо
джень  близько 3 млн. грн.
Тому основна робота буде
спрямована на якнайшвидше
залучення цих коштів до місь
кого бюджету, та на пошук

нових інвесторів, більшість з
яких через світову кризу згор
нули свої проекти.
Проаналізувавши свою
роботу на посаді міського
голови у попередній каден
ції, Т.Г.Добрівський запро
понував депутатам зосереди
ти свої зусилля на двох
основних напрямках. Це 
затвердити
Генеральний
план розвитку Боярки, який
дасть можливість їй розши
рити свої межі. Другий нап
рямок  зміна статусу міста з
районного значення на обла
сне. Від цієї зміни насампе
ред виграє бюджет міста,
позаяк існуючий бюджет 
це каса з виплати заробітної
плати, адже в місті, фактич
но немає великикх бюдже
тоутворюючих підприємств.
Втім, вже є й позитивні зру
шення,
зокрема
завод
"Вентс" щомісячно відрахо
вує у місцевий бюджет
200300
тис.грн.
податку.
Генеральний план
Боярки вже розробле
ний і він готовий до
затвердження міською
радою після розгляду у
відповідних комісіях.
Цим планом передбача
ється насамперед збіль
шення меж міста у два з
половиною
рази.
Кожна ділянка землі матиме
своє цільове призначення, і
це значно спростить проце
дуру оформлення документів
землекористування
для
суб'єктів підприємницької
діяльності.
Зміною статусу нашого
міста почали займатися ще в
90х роках минулого століт
тя і з цього приводу навіть є
рішення КиєвоСвятошинсь
кої райради від 1997 року.
Проте, остаточно питання
вирішує лише найвищий
законодавчий орган країни.
Великий досвід в отриманні
цього статусу має близька
сусідка Боярки  Буча, яка
стала містом обласного зна
чення. Для боярських депу

татів буде організована
поїздка для вивчення місце
вого досвіду.
Адже допоки не визначе
ний новий статус Боярки і не
затверджені її межі, район
має право розпоряджатися
навколишніми
землями,
оминаючи наше місто.
Також зміна статусу міста
передбачає наявність влас
ної податкової служби, судо
вих органів, відділу освіти, і
всієї структури, необхідної
для управління містом як
самодостатньої одиниці. Ни
ні ж, скажімо, щоб звільни
ти завідувача дитячого сад
ка, дозвіл потрібно брати у
районного відділу освіти, а
різних проблем там більш
ніж достатньо. В останній
рік влада фінансує дитячі
заклади лише по лінії випла
ти зарплати та на харчуван
ня дітей, на ремонт же гроші

не виділяються. Тому керів
ництво дитсадків започатку
вало свою ставку від батьків
на прийом дітей до свого
закладу. Коливається вона
від однієї до двох тисяч гри
вень, однак на що саме йдуть
ці кошти, достеменно неві
домо.
Проте і зміна статусу міс
та та визначення його меж 
це поки що робота на перс
пективу, а щоб життя в місті
змінилося на краще вже
нині, потрібно насамперед
створювати нові робочі міс
ця, вважає міський голова.
Втім, це можливо лише за
умов відкриття у Боярці
нових підприємств за спри
ятливих для них умов. Тобто

РЕФОРМУЄТЬСЯ "БОЯРСЬКА ВАРТА"
Про це повідомив керівник
цього громадського формування
Новохацький Олег Олексійович
 Найголовніший наш обов'язок,
зазначив він,  це охорона громадсь
кого порядку. З реорганізацією
міськвиконкому нашу службу чекає
ряд новацій. Зокрема на чергування
по місту виходитиме команда у
складі одного міліціонера і двох пра
цівників "Боярської варти". Чисель
ність нашої структури становитиме
десять чоловік. На сьогодні маємо
ще дві вакансії у нашому колективі.
У такому складі працюватимемо до
нового року. Після затвердження
міського бюджету кількість штату
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буде збільшено. До наших обов'язків
входить також контроль за дотри
манням належних норм благоу
строю міста. Не допускатимемо
появи стихійних сміттєзвалищ. Сто
совно порушників маємо дозвіл на
штрафні санкції. Хотілося б, щоб
боярчани звертали увагу на дні
вивозу сміття, аби мішки, підгото
влені до вивезення, не псували есте
тичного вигляду міста. Наша служба
розраховує на підтримку боярчан в
усіх заходах, визначених міськви
конкомом в охороні громадського
порядку та благоустрої.
Валентина Сіродан

нашому місту конче необхід
но знайти "курей, які нести
муть золоті яйця"! Адже у
Боярки є ряд своїх переваг
перед іншими містами. Цей
й близькість до Києва, і про
ведення в нашому місті
ЄВРО2012. Поки що на
повнення місцевого бюдже
ту йде через державні про
грами, однак потрібно залу
чати інвесторські і спонсор
ські кошти. Зараз бюджет
міста у межах 25 млн. грн.,
приблизно половина з яких
вилучається до районного
бюджету, все інше "з'їдає"
зарплата і утримання кому
нальних служб.
Щодо перспективи в еко
номічному розвитку міста
Боярки, то її керівництво за
раз домагається, аби в нас
тупному році з Державного
бюджету країни було виділе
но 10 млн. грн. на спору
дження каналізації в ста
рій частині Боярки та
заміну обладнання в
мережах водопостачання,
які вже давно знаходять
ся на критичній межі. У
проекті розвитку міста
також передбачене будів
ництво
танцювальної
школи та прибудова шко
ли №1, проте бюджетні
кошти на ці потреби, на
жаль, не виділяються. Та
кож існує проблема з котель
нею АРКСІ, яка працює на
одному котлі. На придбання
ж ще одного потрібно 400
тис. грн., яких у міському
бюджеті немає. Тому пропо
нується прийняти звернення
до депутатів обласної ради
про передачу котелень район
них тепломереж у власність
міста. Крім того, розглядаєть
ся і питання доцільності
об'єднання підприємств водо
каналу і ЖЕКу, перспектив
ність чого підтверджується
рядом позитивних моментів.
Це, зокрема одна платіжна і
одна аварійна служба, а
також економія бюджету
щодо утримання кадрів, яких
на кожному підприємстві не

менше 200.
Боярка, як містопартнер
з прийому Євро2012, не має
басейну, стадіону, тенісних
кортів, льодової арени, тан
цювальної школи і навіть
пристойного приміщення
міської ради. До того ж
Боярка  це місто без центру.
Тому існує пропозиція:
мікрорайон від вул. Хреща
тик до вул. Білогородської
запроектувати у відповідно
му варіанті для потреб міста.
До цієї території, як най
більш інвестиційно прива
бливої, потрібно залучати
зацікавлених
інвесторів.
Адже якщо Київська обла
сна адміністрація сама
шукає місце для будівництва
регіонального
обласного
Палацу спорту, то Боярка
могла би бути для цього іде
альним варіантом. Потрібно
оголосити відповідний кон
курс.
Актуальними, як конста
тувалося на зустрічі, є для
Боярки і поліпшення транс
портного сполучення. Вже
існує домовленість з Півден
ноЗахідною залізницею про
запуск електрички "КиївБо
ярка", за умови компенсува
ння з бюджету міста проїзду
пільгових категорій пасажи
рів. Планується і придбання
двох міських комунальних
автобусів для безплатного
проїзду пенсіонерів. На кон
тролі залишається питання
спорудження
підземного
тунелю біля залізничної
станції Тарасівка. Вже
ведуться проектні роботи, і з
наступного року почнеться
будівництво. Також у компе
тенції міської ради проекту
вання двох об'їзних доріг згі
дно з майбутнім Генераль
ним планом. Одна з них буде
перед в'їздом в Боярку, інша
 за містом біля Одеської
траси.
Крім того, розглядається
питання щодо покращення
зовнішнього вигляду міста.
Ольга Городня

ЯКЩО ВИ БОРЖНИК...
За несплату боргів у ряді країн від
бирають квартири. В Україні ж зако
ни більш гуманні, тому знаючи про
це, деякі жителі без страху ігнорують
свої громадянські обов'язки. Хоча в
декого бувають скрутні обставини, які
вимагають винятків в оплаті кому
нальних послуг. Однак загалом же,
згодьтесь, не варто підводити себе до
статусу неспроможного платити. А
якщо все ж так станеться, що робити?
 Спиратись на закон "Про
реструктуризацію заборгованості за
надані послуги з утримання будинків
і споруд та прибудинкових територій і
комунальні послуги"  підкреслив в
інтерв'ю нашій газеті начальник
Боярського головного виробничого

управління житловокомунального
господарства Микола Іванович Дави
денко. За його словами, найперше 
потрібно прийти в ЖЕК. Друге 
обов'язкова умова  проплата поточ
ного рахунку, тільки після цього ми
можемо укласти безвідсотковий дого
вірреструктуризацію, який передба
чає погашення боргу рівними части
нами протягом 5 років. Кожний
окремий випадок розглядаємо індиві
дуально. Приймаємо рішення залеж
но від заробітків боржника. Все вирі
шується, було б бажання боржника,
наголосив на закінчення начальник
управління.
Валентина Сіродан

Боярка І н ф о р м

ОБГОВОРЮЄМО ГЕНДЕРНІ ПРОБЛЕМИ В УКРАЇНІ

10 листопада у Києво
Святошинському центрі со
ціальнопсихологічної реабі
літації (м. Боярка) відбувся
семінар на тему "Основні
компоненти гендерного під
ходу та його запровадження
в діяльності органів вико
навчої влади". Цей семінар
було проведено як один із
заходів пілотного тренінго
вого курсу з гендерної рівно
сті та прав дітей для лідерів
відповідних професійних
груп в рамках Проекту зі
зміцнення та захисту прав
жінок та дітей в Україні
(TRES). Цей проект фінан
сується спільно Європейсь
ким Союзом та Радою Євро
пи і впроваджується Радою
Європи.
Вела семінар і доповідала
з основних питань Антоніна
Тарановська, керівник Цен
тру проблем сім'ї та гендер
ного розвитку Державного
інституту розвитку сім'ї та
молоді, автор рекомендацій
для радників з гендерних пи

тань щодо співпраці з орга
нами державної влади.
Серед почесних запроше
них були Данута Вішнєвська
Казалс, керівник підрозділу
протидії торгівлі людьми та
сексуальній експлуатації,
представники відділу з пи
тань економічних злочинів та
інформованості суспільства,
Департаменту технічної спів
праці, Генерального директо
рату з прав людини та юри
дичних питань, а також На
талія Губіна, асистент проек
ту ТРЕС (м. Київ).
Учасниками
семінару
були всі ті, хто за родом
своїх занять на практиці
знайомі з гендерними про
блемами в Україні,  пред
ставники місцевої влади,
керівні особи закладів гума
нітарного
спрямування,
психологи, освітяни, пред
ставники громадських орга
нізацій регіону.
Присутні мали можли
вість ознайомитись із основ
ними поняттями гендерної

рівності; взяти участь у
загальній дискусії "Гендерна
нерівність в Україні: факти
та наслідки"; ознайомитись із
презентацією "Гендерний
підхід  основні компоненти";
попрацювати в групах над
оцінкою конкретних життє
вих ситуацій з метою кращо
го розуміння механізму
дискримінації та різних типів
дискримінації. Було також
обговорено гендерний підхід
у повсякденній діяльності
державних службовців.
Кожен із учасників семі
нару отримав солідний ін
формаційний пакет із під
біркою методичних та зако
нодавчих матеріалів за те
мою семінару, зокрема,
Навчальний курс з рекомен
даціями для радників з ген
дерних питань щодо спів
праці з органами державної
влади (автор Антоніна Тара
новська).
Під час підбиття підсум
ків усі запрошені дійшли
загальної згоди про надзви
чайну корисність подібних
заходів. Учасники відзначи
ти змістовність семінару та
високий професіоналізм до
повідача. Семінар пройшов у
приємній невимушеній атмо
сфері, яка сприяла вільному
обміну думками та сприй
няттю нової інформації.
Окремо було відзначено
високий організаційний рі
вень заходу.
Директор ЦСПР Ангелі
на Лахтадир подякувала
організаторам семінару і
запросила до подальшої
співпраці.

ЯК ДВА ЦЕНТРИ ПОДРУЖИЛИСЯ
У листопаді 2010 року
відбулася робоча зустріч ке
рівництва та робочих колек
тивів двох Центрів  Києво
Святошинського центру со
ціальнопсихологічної реабі
літації населення (ЦСПР)
та КиєвоСвятошинського
центру екологонатуралі
стичної творчості учнівської
молоді. Відбувалося це на
мальовничій території еко
логічного Центру.
Обидва Центри розташо
вані в м.Боярка і працюють з
дітьми та шкільною молоддю і
мають спільні напрямки
роботи, приміром, пропагу
ють у молодіжному середови
щі здоровий спосіб життя,
сприяють змістовному дозвіл
лю та займаються екологіч
ною просвітою. Звичайно,
кожен із Центрів має свою
специфіку, оскільки прац
юють у цих установах спеціа
лісти зовсім різного профілю.
Різниться також мате
ріальнотехнічна база: еколо
гічний Центр має велику
земельну ділянку, а психоло
гічний  конференцзалу і

зручні приміщення для гурт
кової роботи з дітьми. Тож
директорам було про що пого
ворити. Ангеліна Лахтадир і
Оксана Лисенко обговорили
основні положення майбут
нього договору про спів
працю, намітили спільні
заходи та тематику майбутніх
спільних програм, погодили
між собою методичні питання
та планування на 2011 рік.
А для всього колективу
ЦСПР було проведено змі
стовну ознайомчу екскурсію.
Директор екологічного цен
тру Лисенко Оксана Олек
сандрівна розповіла про всі
напрямки діяльності спеціа
лістів, спиняючись на ба
гатьох методичних питаннях.

Центр екологонатуралі
стичної творчості учнівської
молоді  це профільний по
зашкільний навчальний зак
лад. В ньому проводиться змі
стовна робота з вивчення та
розуміння залежності стану
здоров'я від екологічних фак
торів, впливу природи на
емоційний і психічний стан
людини. Гурток "Іпотерапія"
сприяє покращенню здоров'я
у дітей з таким тяжким захво
рюванням, як дитячий цере
бральний параліч. Спеціалі
сти також побували в тепли
ці, музеї хліба, на виставці
декоративноприкладного
мистецтва. Наразі договір
про співпрацю готується до
підписання.

Боярка І н ф о р м

ЯКЩО ВАША ДИТИНА
БОЇТЬСЯ МЕДИЧНИХ ПРОЦЕДУР
(ПОРАДИ ПСИХОЛОГА)
Мабуть, немає дитини,
котра не знала б, хто такий
лікар Айболить. Це найдоб
ріший у світі лікар, який
дуже любить своїх пацієнтів
і ніколи не зробить їм боля
че. А от справжні лікарі, на
думку багатьох діточок, зан
адто серйозні та ще й
роблять болючі уколи.
За даними опитування, у
якому брали участь 200
матерів дітей різного віку,
діти 3років із переліку 29
видів страхів на перше місце
поставили страх болі, уколів
і пов'язаний з цим страх
медичних
працівників
(кожний другий хлопчик і
дівчинка). Було виявлено,
що максимальна кількість
страхів припадає на вік 68
років.
Найбільш частими при
чинами страхів є попередній
негативний досвід, розповіді
інших дітей про біль, типо
вий страх перед медичними
процедурами. Багатьом ді
тям (а нерідко й дорослим)
варто тільки побачити ліка
ря в білому халаті, як одра
зу з'являється страх чи
навіть паніка. Кардіологи
навіть розрізняють так зва
ний "синдром білого хала
ту", який полягає у тому, що
у пацієнта, котрий прийшов
на прийом до лікаря, відбу
вається тимчасове підви
щення артеріального тиску
внаслідок психоемоційної
напруги.
Є різні методи боротьби
із дитячими страхами уко
лів, різних медичних мані
пуляцій і "людей у білих
халатах". Психологи вико
ристовують різні прийоми.
Один з них  ігрова терапія,
адже основна діяльність
дитини  це гра. З її допомо
гою дитина висловлює свої
емоції, почуття і настрої.
Гра має діагностичну та
терапевтичну функцію.
Так, у КиєвоСвято
шинському центрі соціаль
нопсихологічної реабіліта
ції населення, що діє на
території Київської обласної
дитячої лікарні, розроблена
спеціальна програма "Не
боюсь". Спеціалісти Центру
працюють з маленькими
пацієнтами усієї Київської
області і з клієнтамибояр
чанами. Звичайно, психоло
ги роблять це професійно,
але багато що можуть зроби
ти батьки і вдома.
Для цього потрібно буде
просто час від час гратися з
дитиною в рольові ігри з
медичними
сюжетами,
такими, як "Лікарня", "На
прийомі у лікаря" та ін. Для
цього найкраще придбати
дитячу іграшкову аптечку зі

всіма необхідними аксесуа
рами: шприц, крапельниця,
зонд, термометр, фонендо
скоп та лікарський халатик
 ці іграшки кольорові і без
печні. Під час гри дитина
може бути у ролі лікаря, а
якась іграшка  хворим.
Хоча, досвід показує, що
ефективніше, коли хтось із
сім'ї (мама, тато, братиксе
стричка, дідусьбабуся) грає
роль хворого, а дитина 
лікаря. Під час гри "хворий"
повинен вередувати, пока
зувати, що він дуже боїться
уколу та самого лікаря. На
цьому етапі дитина повинна
пояснити "пацієнту" про
важливість уколу для його
одужання. Може давати
поради, наприклад, буде не
так страшно, якщо відвер
нутися або закрити очі і не
дивитися на шприц.
Другий прийом  малю
вання страху. Малюючи,
дитина дає вихід своїм
почуттям та переживанням,
має змогу з іншого боку
подивитися на предмет
свого страху. Нехай вона
намалює страх, а поруч 
себе. Важливо, аби вона
намалювала себе більшого
розміру. Можна домалюва
ти деталі страху, які зроби
ли б його зовсім не страш
ним.
А ще можна вигадати
історію успішної поведінки
в картинках. Якщо дитина
намалювала суворого ліка
ря, нехай домалює йому кві
точку у руці або повітряну
кульку, доброзичливу пос
мішку; чи навіть одягне на
нього роликові ковзани або
ще щось.
Ще один прийом у роботі
над страхами  анатомуван
ня страху. Тут важливо
пояснити дитині, що являє
собою предмет її страху.
Якщо це шприц, розкажіть
для чого він потрібен, з чого
складається. Поговоріть з
дитиною про те, звідки
беруться хвороби та що
робити, аби не хворіти.
Якщо вона боїться лікаря,
то детальніше розкажіть,
хто він такий, які бувають
лікарі. Навіщо призначають
ліки, роблять уколи та чому
здаються такими серйозни
ми і часто є дуже вимогливи
ми до дотримання правил,
режиму, дієт. Поясніть, що
лікар передусім, друг, який
бажає скорішого одужання,
людина з великим серцем і у
душі такий же милий, як
той казковий ДОБРИЙ
ЛІКАР АЙБОЛИТЬ!!!
Сторінку підготувала
Оксана Слєпова,
психолог ЦСПР
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Пом’ятні

3 грудня світ відзначив
День інвалідів. Це ще одна
можливість задуматися над
тим, що поруч нас живуть
люди, яким важче втілювати
у реальність свої мрії через
стан здоров'я або інші непе
реборні обставини. Проте
варто пам'ятати про них,
людей з особливими потре
бами, не лише у якісь окремо
визначені дні!
У нашому місті 326 інва
лідів з дитинства і понад
5000 інвалідів різних катего
рій, серед яких багато обда
рованих. Всі вони потребу
ють нашої уваги і допомоги.
Міська і районна рада вико
ристовують свої можливості
і вирішують питання, з
якими до них звертаються
інваліди.
У Боярській районній
класичній гімназії РГО "Дзво
ни Чорнобиля" був проведе
ний концерт, присвячений
Міжнародному Дню інвалі
дів, та організована виставка
"Дороги до перемоги".
У заході також взяли
участь представники клубу
інвалідів "Ікар", КиєвоСвя
тошинської організації Укра
їнської спілки ветеранів Аф
ганістану (воїнівінтерна
ціоналістів), Фонду інвалі
дів Чорнобиля.
Головною метою заходу
було привернення уваги до
проблем інвалідівмайстрів,
які уславлюють рідне місто
далеко за його межами і вже
нагороджені більш ніж 500
грамотами від міжнародних,
громадських організацій і
дипломами.
Однак, маючи великі здо
бутки, творчі люди не мають
фінансової підтримки з боку
держави. Важкі дороги до
перемоги над недугами і
негараздами пройшли твор

дати

РАЗОМ ЛЕГШЕ ДОЛАТИ ТРУДНОЩІ

чо обдаровані люди, щоб
отримати визнання. Задля
навчання та просування лю
дей з обмеженнями, потерпі
лих від катастрофи на ЧАЕС
президент РГО Кузнєцова
Д.О. з волонтерами доклали
багато зусиль, щоб гості
виставки мали можливість
ознайомитись з дивовижни
ми роботами.
Приїхали
підтримати
інвалідів і гості з Києва та
Вишневого. Це голова обла
сної організації "Союз Чор
нобиль України" Нечипорен
ко І.І., заступник голови
райдержадміністрації Анато
лій Іскоростенський, заступ
ник Боярського міського
голови Дубовицький В.М.,
директор ЦСПР Лахтадир
А.М. Вони були просто вра
жені роботами і розповідя
ми інвалідів,
побажали
інвалідам наснаги у їхній
творчості.
Щирими словами підтри
мав інвалідів настоятель Свя
тоМикільського храму м.
Боярка протоієрей Валерій.
А голова Боярської первинної
партійної організації політич
ної партії "Сильна Україна"
Видря О.В. розповів про її
плани відносно інвалідів і
потерпілих від ЧАЕС. Приї

хав до боярчан і високий гість
 Посол Республіки Куба
Фелікс Леон Корбальо. Адже
уже 20 років братній народ
Куби безплатно лікує чорно
бильських дітей з України.
Родзинкою концерту ста
ло те, що до боярчан завіта
ли гості з далекої Бразилії,
які співали англійською і ук
раїнською мовами та дару
вали добрий настрій присут
нім. Порадували і виступи
господарів зали  дитячий
ВІА "Перлинки (худ. керів
ник Віктор Кучер) та танцю
в а л ь н о  хо р е о г р а ф і ч н и й
ансамбль "Сонечко" (керів
ник Галина Лебіга).
Виступив фольклорний
гурт "Горлиця" з українськи
ми народними піснями і зал
вибухнув оплесками. Також
дуже тепло приймали виступ
інваліда 2 групи лауреата
Міжнародного фестивалю
"Барви життя" 2009р., дип
ломанта Фестивалю "Чорно
бильські мотиви" 2009р
Савицького О.В. Його пісні
завжди торкаються найпота
ємніших струн душі.
У експозиції виставки
представлені роботи інвалі
дів організації "Дзвони Чор
нобиля" і потерпілих від ка
тастрофи на ЧАЕС  це по

над 200 мистецьких творів з
бісеру, глини, вишивка та
різні оригінальні за техноло
гію вироби.
Привертають особливу
увагу чудові акварельні
роботи визнаного у світі
митця Горбачова Ю., і нові
роботи з глини Чорного
В.П., зроблені за його влас
ною технологією.
Об'ємна ікона княгині
Ольги з аплікаційних папе
рових кульок Калабушкіної
О.С., інваліда 2 групи,
викликає значну цікавість.
Лановий Ю.В., інвалід 3
групи довіряє свої враження
паперу. Усамітнюючись, він
починав з малюнків, у яких,
вивільняв свою уяву. Тепер
він має кілька альбомів з нез
вичайними малюнками. Гля
дачі мають нагоду почути від
автора коментарі до вигадли
вих символів, які він викори
стовує у своїх роботах.
Нові роботи з бісеру Куз
нецової Д.О. і Савицького
О.В. інв. 2 гр.  це не тільки
кольє, браслети з барвистого
каміння, а й стилізовані
букети квітів. Наприклад
вперше експонується укра
їнський вінок з бісерних кві
тів. Ідея створення і оригі
нальна технологія плетіння
квіткових композицій  є
авторською розробкою Куз
нецової Д.О. і практичною
адаптацією суто українських
квітів для продовження
національних традицій у
модних прикрасах. Плану
ється плетіння різноманіт
них українських вінків, які
стають дедалі популярніши
ми як прикраса і є невід'єм
ною частиною національно
го вбрання.
Особливу увагу привер
тав кошик з пролісками
Савицького О.В., який був

зроблений за мотивами
казки "12 місяців". Сувенір,
придбали, але він так сподо
бався на попередній виставці
мешканцям м.Боярки, що
сьогодні експонується його
нова версія...
Бондаренко Г.П. зробила
дуже багато робітвишила
ікони бісером. Вона дарує їх
своїм рідним і тому на
виставці ми бачимо невелич
ку частинку її робіт.
Фантастичні створіння і
незвичайні рослини вплетені
у орнамент продовжує відоб
ражувати Шерчков О.А.
інвалід 2 групи, проте це
характерно для митців каз
ково  містичних сюжетів
Марка Шагала і є новим
напрямком у графіці, бо це є
синтезом
фантастичних
форм і їх пропорційного
відображення, яку можна
назвати  фантасмографія.
Його незвичайна стилізація і
побудова орнаменту заціка
вила митців з розпису. Нев
довзі орнаменти прикраша
тимуть стіни однієї з церков
Києва.
Кілька робіт представили
співдружні організації міста.
Особливу увагу привернули
яскраві кольори вишитих
робіт Самійленко О. інвалід
2 групи Майстриня, долаючи
тяжку хворобу, вишиває і
знаходить сили дарувати
радість оточуючим.
Тож організатор свята 
"Дзвони Чорнобиля"  закли
кає усіх небайдужих грома
дян допомогти у впрова
дженні нових соціальних
проектів. Їм потрібні кошти
для відкриття першої у райо
ні майстерні для інвалідів.
Ольга Городня

ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ ТА ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ
Щороку в четверту субо
ту листопада відзначається
День пам'яті жертв голодо
мору та політичних репресій.
Політика радянського
уряду не брала до уваги
проблеми селян, а непомірні
хлібозаготівельні
плани
призвели до жахливого голо
ду, який розпочався в 1931
році. В історію цей голод
увійшов під назвою "голодо
мор". Йосип Сталін не бажав
почути прохання керівниц
тва України про зниження
планів хлібозаготівель. У
селян не залишилося навіть
посівного зерна. У мирний
час у країні від голодної
смерті вмирали мільйони
людей, а уряд робив спроби
це приховати, навіть засоби
масової інформації замовчу
вали страшні масштаби
голоду.
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Інші держави пропонува
ли допомогу Радянському
Союзу, але Йосип Сталін
категорично відмовлявся від
усіх пропозицій. Він бажав
одноосібно правити у вели
чезній імперії. Так, саме на
імперію він прагнув перетво
рити Радянський Союз.
Селяни, які дивом вижи
ли, тепер стали слухняними,
боязкими рабами системи.
Настав час "приручити" інте
лігенцію. Щоб досягти мети,
усі засоби підходили, варто
було просто оголосити цілком
невинну людину "ворогом
народу"  і справу вирішено!
За допомогою морального
тиску, тортурів, погроз при
мушували зізнаватися в неіс
нуючих злочинах. Після
цього на людей чекали торту
ри на засланні, жахи в'язни
ці або навіть смертна кара.

У той час було знищено
безліч національно свідомих
людей, здебільшого талано
витих науковців, митців, пе
дагогів тощо. Найбільшого
розмаху репресивні заходи
держави набули в 19371938
роках  не було ліку числу
знищених урядовців, колгос
пників, письменників, ліка
рів, конструкторів... Сотні
тисяч людей "оптом" прохо
дили у фіктивних криміналь
них справах. Більшість із
них так ніколи й не поверну
лася з таборів. Багато реабі
літованих вже посмертно.
Загалом, протягом ХХ
століття Україна пережила
три страшні голоди: 1921
1923рр., 19321933 рр.,
19461947 рр. Найбільш
масовим був другий голод.
За оцінками істориків, тоді
загинуло майже десять міль

йонів людей. Це складало
близько половини населення
східної та центральної Укра
їни. Жахлива правда: відпо
відно до підрахунків істори
ків, Україна кожного дня
втрачала 25 000, кожної
години  тисячу чоловік,
кожної хвилини від голоду
гинуло 17 чоловік. Відлуння
голодомору, на думку дослід
ників, наша держава відчу
ває і на сучасному етапі.
Зокрема, якби свого часу
вдалося уникнути голодомо
ру, то населення України
складало б майже 100 міль
йонів чоловік.
У травні 2003 року відбу
лося спеціальне засідання
Верховної Ради України, на
якому було визнано голодо
мор 19321933 років актом
геноциду українського наро
ду. Вперше в історії Органі

зацією Об'єднаних Націй
голодомор 19321933 років
було визнано трагедією
України та інших держав
колишнього
Радянського
Союзу. Парламенти багатьох
країн прийняли резолюції та
декларації, у яких голодомор
в Україні визнано геноцидом
і осуджено політику, яка
призвела до загибелі мільйо
нів людей у мирний час.
При цьому уряди бага
тьох країн наголошують, що
метою цих заяв не є зведен
ня рахунків із минулим. Ми
нуле вже не можна змінити,
але важливо, щоб кожен
усвідомив, що збереження
історичної пам'яті про тра
гічні події допоможе уникну
ти повторення трагедії.
Підготувала
Валентина Сіродан

Боярка І н ф о р м

СУБОТНИК В БОЯРСЬКОМУ ЛІСІ
БІ

Спортивна

хроніка

ЧИ БУДЕ ВОДА У БОЯРЦІ?
З цим запитанням ми
звернулися до виконувача
обов'язків директора КП
"БояркаВодоканал" Воло
димира Івановича Павлуся.
Ось його роз'яснення.
 В цьому питанні найго
ловніше для "БояркаВодо
канал"  не допускати забор
гованості за спожиту елек
троенергію. А з цим нашому
підприємству все ще не вда
ється справитись, що інколи
і призводить до відключення
нас КиєвоСвятошинським
РЕМом. За минулий місяць
ми заборгували йому 340
тисяч гривень. І це при тому,
що заборгованість населення
за спожиту воду становить
нині майже 1 мільйон 355
тисяч гривень. Щодо цього

проводимо роз'яснювальну
роботу, і результат вже є.
Кошти від споживачів поча
ли надходити, і ми на сьогод
ні перевиконуємо графік з
погашення боргу. Просимо
боярчан і в подальшому вча
сно сплачувати поточні пла
тежі. Адже від цього безпосе
редньо залежить подача нам
електроенергії. Останнім
часом, зазначу, її перестали
нам відключати, завдяки
чому водопостачання відно
вилося майже повністю. Тож
можна вважати, що пробле
ма з подачею води жителям
Боярки на даний час фак
тично відсутня. За кількара
зові ж збої, які сталися
нещодавно, просимо виба
чення.

ШАНОВНІ ВОДІЇ
КП «БояркаВодоканал» просить не ставити свої авто
машини на люки водопровідних та каналізаційних колодя
зів. Так, залишена автомашина «Жигули» АІ 1803 АВ біля
будинку 21 по вул. Білогородській створила багато незруч
ностей при ліквідації аварійної ситуаіції на мережі.
Дякуємо за взаєморозуміння!
Адміністрація КП «БояркаВодоканал»

Коли був голодомор  обід
вважався подією. Зараз це
норма, про жахи голоду мало
хто пам'ятає, та й думати про
таке не хочеться. І все ж, про
те, чого зараз багатьом
нашим співвітчизникам бра
кує, доводиться говорити з
усією серйозністю. Це брак
духовності. Бо як, скажімо,
можна пояснити те, що бояр
ський ліс все ніяк не може
стати приємною оку оазою,
де й дихалося б вільно і серце
раділо б від неповторних пей
зажів, незахаращених сміт
тям. А воно незрідка вигуль
кує тут не в одному місці.
Пластикові та скляні пляш
ки, залишки одноразового
посуду, пакети  це все нас

лідки "відпочинку" суча
сної цивілізованої люди
ни. І хіба це вина влади?
Мовляв, немає контей
нерів для сміття, але ж
вони є і, до того ж, вста
новлені при входах до
лісу. Однак загалом
ситуацію це не рятує.
Втім, одне втішає: не
всі байдужі до навко
лишнього середовища,
не у всіх точка зору звужена
до свого маленького егої
стичного "Я".
19 листопада на заклик
міськради прийшли на чер
гове прибирання боярського
лісу в районі вулиць Волго
градської і Хрещатик ентузі
асти:
Гордієнко Сергій
Олександрович,
Орехів
ський Роман Володимиро
вич, Удод Дарія Генадіївна,
Сканцева Надія Сергіївна,
Чалик Володимир Володи
мирович, Талан Олексій
Олексійович. Є у природи
захисники! Та погодьтесь,
потрібно, щоб ми всі були її
друзями. Адже дбайливе ста
влення до неї  одна з рис
розумної людини!

А в лісі так чудово! На
лісовій галявині усюди памо
рочливі запахи молодого,
веселого сосняку. Обабіч
лісової стежини ще вигульку
ють вперті опеньки. І чим
більше я перебувала у лісі,
тим все далі й далі відступали
щоденні турботи. М'який
килим листя шелестів під
ногами, розносячи прілий
запах землі. О, як добре, що
я тут! Хіба можна залишати
ся байдужою до такої краси?
Вона звеличує душу, полег
шує подих, здаюся собі такою
легкою, що можу підстриб
нути і полетіти. Та де там:
ноги тягнуть униз, до землі. І
я опускаюсь. А думку вже
будить неспокій: чому "люби
телі" природи, не встигаючи
переступити поріг лісу, не
задумуючись, здійснюють
помахи руками, з яких
летить у кущі сміття? Запи
тайте такого, чи любить він
природу і одержите відпо
відь, у якій буде й обурення, і
крайнє "благородство". Але
ж природі потрібна дієва
любов, яка виявляє себе у
конкретних справах. Справа

У БОЯРКУ ПРИЙШЛИ НАРДИ
Боярчани можуть пораді
ти. У їхньому місті 28го
листопада відбулося урочис
те відкриття Федерації нард
Київщини. У рамках цієї
події було започатковано і
перший чемпіонат Боярки,
який пройшов у спортивно
розважальному клубі "Про
метей". Першість викликала
значний інтерес. І не дивно,
адже і досі ця гра захоплює
небагатьох. Бо вважаєть
ся... екзотичною. Насправді
це не так, що й довів, зокре
ма перший етап чемпіонату.
Він виявився досить пред
ставницьким за кількістю
учасників, які продемон
стрували високу майстер
ність. Саме вона і вивела на
п'єдестал найкращих, яких

разом з президією Федерації
зафіксувало це фото.
Варто назвати і Аллу
Артеменко, Олега Конишева
та Олександра Герасименка,
які були одними з найактив
ніших учасників турніру.
Його ініціатори висловили
вдячність за організацію та
проведення чемпіонату пре
зиденту Федерації нардів
Житомирщини Юрію Бе
режницькому, Наталії Дя
ченко та спортивнорозва
жальному клубу "Прометей".
Вже найближчим часом
на Київщині планується від
криття дитячоюнацьких
шкіл з нард, які з'являться і
в Боярці. Вже 12го грудня
тут відбудеться відкритий

Зліва направо: віцепрезидент ФНК Юрій Дяченко, при
зери чемпіонату: Радик Мукаелян (3тє місце), Акоп Мана
сян (1ше місце), Фаріз Гаджієв (2ге місце), президент
Федерації Тимур Азізов, секретар ФНК Валерія Азізова.

чемпіонат міста з довгих
нард, який пройде у рестора
ні "Дукат" (вулиця Богдана
Хмельницького, 113). Реє
страція з 11.00. до 12.00.
А зараз докладніше
про цю гру.
Її витоки  у глибині сто
літь. Щоправда, і досі ніхто
не знає імені та національно
сті її винахідника. Але факт
залишається фактом  люди
грають в нарди уже понад 5
тисяч років, і це підтверджу
ють реальні історичні дока
зи. Зокрема одна з найстаро
давніших дошок для гри в
нарди, яка була знайдена в
Єгипті в усипальні фараона
Тутанхамона, датується ще
15м століттям до нашої ери.
Згідно з легендою про
походження нард, індуси,
бажаючи перевірити кмітли
вість персів, послали їм ком
плект шахів, вважаючи, що
ті не зуміють розібратися у
цій мудрій грі. Та один із
перських
мудреців

Бюзюркмехр  не лише
швидко справився з цим зав
данням, а й у відповідь пода
рував індусам свою гру, яку
ті не змогли розгадати упро
довж багатьох років. Цю гру
назвали нард тахте  нарди.
Здавна і дотепер вона у
пошані в азербайджанців,
грузинів, вірменів та інших
народностей Кавказу.
У давні часи гра мала
суто символічний характер.

Боярка І н ф о р м

Усі ігри, від яких ймовірно
виникли нарди, послуговува
лися схожими дошками: на
них все було кратно шести і
мало зв'язок з обрахунком
часу. 12 пунктів на кожному
боці дошки уособлюють таку
кількість місяців, поділ
дошки на чотири частини 
пори роки, 24 пункти  відпо
відно добу, 30 шашок  кіль
кість місячних і безмісячних
ночей в місяці, а їх рух за
колом відтворював рух зірок
на небі. Сума очок на проти
лежних боках кубиків рівна
семи, що відповідало кілько
сті відомих тоді планет, від
яких нібито походило все
хороше і погане.
У різних державах нарди
називали по різному. Тур
ки  тавла, іспанці  таблеро,
греки  діаграмісмос, німці 
бредшпіль, французи  трік
трак, італійці  тавола реал,
англійці  бекгеммон. І все
ж, найбільш древня назва
гри  це просто "Таблиця"

або "Королівська таблиця".
У Західну Європу гра
потрапила від хрестоносців,
які поверталися у 12му сто
літті із
завойовницьких
походів на Близькому Сході.
В епоху Середньовіччя вва
жалося, що лише представ
ники вищої аристократії
мали привілей грати в нарди.
Правила сучасної гри в
нарди регламентував у 1743
му році британець Едмонд
Хойл. А "правило Куба" вза
галі було встановлене тільки
в 1931му році у США, від
тоді воно стало офіційно виз
наним у міжнародних пра
вилах гри в нарди.
Нині нарди досить попу
лярні не лише на Сході, а й в
усьому світі. У різних куточ
ках планети створено велику
кількість клубів шануваль
ників нард, проводяться
інтернаціональні турніри, в
тому числі в режимі онлайн
в мережі Інтернету.
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Оголошення

Реклама

"НУГА БЕСТ" ПОСПІШАЄ ДО НАС
Вже понад п'ять років в Україні, в тому числі у Боярці успішно
працюють безплатні оздоровчі салони корейського масажу "Нуга Бест".
Цілюще каміння прийшло до людей завдяки прогресивним розробкам
лікарів східної медицини. Ці методи докорінно змінюють наше уявлення
про таблетки, уколи, операції і дають нам надію на одужання,
спираючись на тисячолітній досвід східних ескулапів. На здоров'я
людини працює передусім лікувальне тепло, згадаймо тут печі та
лежанки, на яких спали наші бабусі й дідусі. І котрі жили довго, бо їм
дуже допомагало це неординарне тепло.
В останні роки естафету оздоровлення боярчан у такий незвичайний
спосіб взяв на себе салон "Нуга Бест" (у перекладі з корейської "кращий
лікар"). Йдеться про відновлення всього тіла людини, а не окремих його
систем та органів. Тож не дивно, що салон чимало боярчан називають
храмом здоров'я. Велика увага тут приділяється передусім здоров'ю
хребта. Цьому слугують масажі з витягування і припіканням
біорезонансним теплом турманієвої кераміки, видалення холестерину за
допомогою довгохвильового інфрачервоного проміння та інші
оригінальні методи. Тож практично жоден день не обходиться без появи
у салоні нових пацієнтів. Серед них дедалі більшає ветеранів війни та
праці, інвалідів, яким надаються безплатні сеанси лікування.
Популярність салону очевидна, у чому може переконатись кожний, хто
вірить у благотворний вплив східної медицини.

У Боярці планується будівництво двох свердловин для
забезпечення питною водою жителів міста. Одна з них
розташується на території парку імені Т.Г.Шевченка, інша
 на вулиці Піщаній, 2. Роботи мають бути закінчені до літа
2011 року.
Житловокомунальний відділ
Боярського міськвиконкому

Кафе(1А)
пропонує:

сніданки з 8.00. до 11.00.
бізнесланчі з 12.00. до 16.00.
Звертатись: директор
Лисогорко Надія Олександрівна
тел. 8 (298) 43739, моб. 0675977398

ДОПОМОЖІТЬ ВРЯТУВАТИ ЖИТТЯ
Шістнадцятирічний ліцеїст 3ї роти Київського військового ліцею імені І.Богуна Микола
Аркадійович Кучерук зараз у важкому стані перебуває на лікуванні у Центрі дитячої онко
логії з діагнозом "гострий мієлобластний лейкоз" і потребує негайного лікування за кордо
ном. Сплатити за лікування 200 тис. євро у батьків Миколи немає можливості.
Командування та колектив Київського військового ліцею імені І.Богуна та навчальнооз
доровчого комплексу цього навчального закладу (м. Боярка), батьки Миколи звертається до
підприємців, керівників політичних партій, міського голови, депутатського корпусу та
жителів міста з проханням посприяти в збиранні коштів на лікування та допомогти врятува
ти життя військового ліцеїста.
Кошти можна перераховувати на рахунок:
Найменування банку: ПАТ КБ "ПравексБанк",
Номер рахунку: 26200356900286
МФО 321983 к/р 32005176801 ЄДРПОУ 14360920
Призначення платежу: безповоротна фінансова допомога на лікування
Одержувач: Кучерук Софія Олегівна
Сподіваємося на ваше співчуття, небайдужість до чужого горя та підтримку.

1 ГРУДНЯ ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ ЗІ СНІДОМ

КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"БГВУЖКГ"
Запрошує на роботу
працівників таких профе
сій:
Електрогазозварник 4 і
5 розряду  2 місця;
Слюсарсантехнік 3, 4,
5 розряду  6 місць;
Тракторист  2 місця;
Водій  1 місце;
Сторожкочегар  2
місця;
Робітник з благоустрою
(чоловіки)  2 місця.

Втрачений військовий
квиток, виданий Києво
Святошинським
РВК
Хижняку Євгену Олексі
йовичу,серія ВОС номер
837269,вважати недій
сним.

Президія Боярської
міської організації інвалі
дів війни та Збройних Сил
вітає всіх інвалідів війни з
Міжнародним Днем інва
лідів та днем Збройних
Сил України.
Бажаємо доброго здо
ров’я, бадьорості, піклу
вання, уваги та взаємор
зуміння дітей та онуків.
Голова В.А.НУРИЩЕНКО

Продаємо цуценят.
Порода Московська
сторожова,
вік  2,5 міс.
Звертатися за тел.
067 7517128;
067  503 7778

СНІД (синдром набутого імунодефіциту)  це патологічний стан, який розвивається внаслідок
порушення нормальної діяльності клітин імунної системи. Відбувається це внаслідок інфікування
ВІЛ. Поширюється СНІД у першу чергу статевим шляхом, при переливанні вже зараженої крові,
при застосуванні інфікованих медичних інструментів, від зараженої матері до дитини.
СНІД  чума ХХ століття. Поки що це  невиліковна хвороба. Людство сподівається, що
у ХХІ столітті нарешті буде знайдено ліки від цієї хвороби. Але поки що людство безсиле
перед обличчям СНІДу.
Кількість інфікованих вірусом імунодефіциту (ВІЛ) зараз в усьому світі сягає більш як 40
мільйонів чоловік, з них понад 25 мільйонів припадає на країни Південної Африки. Останні
ми роками кількість інфікованих і хворих на СНІД швидко зростає. З усіх хворих більшу
половину складають молоді жінки та дівчата (у південноафриканських країнах це показник
складає понад 70%). Найголовнішою причиною такого високого рівня захворюваності на
СНІД вважається недостатня поінформованість населення щодо засобів убезпечення себе від заражен
ня, а також активне позашлюбне статеве життя без дотримання всіх необхідних вимог гігієни.
Цього дня медичні робітники проводять заходи для різних вікових груп населення. Метою є
інформування суспільства щодо всіх питань, пов'язаних зі СНІДом. На сучасному етапі спеціалісти
розробляють нові засоби безпеки, працюють над виробленням спільної стратегії для зменшення
рівня захворюваності.
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