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З НОВИМ 2011 РОКОМ!

Шановні земляки!
Прийміть щирі вітання та добрі побажання з нагоди 2011 року та Різдва

Христового. 
Ми чекаємо нового року з надією і вірою. Надією на покращання життя і

вірою у те, що Україна зможе реалізувати свій величезний потенціал розвит&
ку. 

Рік прийдешній має стати переломним у реалізації реформаторського
курсу керівництва держави, а започатковані зміни – незворотними. 

Усі ми прагнемо жити краще. Хочемо, щоб щасливими були наші діти та
онуки. Це – благородні людські помисли і задля них ми готові наполегливо і
творчо працювати.

Дорогі боярчани!
У переддень Новорічних і Різдвяних свят бажаю Вам здоров'я і довголіття,

родинної злагоди і добробуту, чистих помислів та добрих справ на благо
України. 

І хай допоможе Вам Господь!

Зі щирою повагою
Народний депутат України Петро Мельник

Щиро вітаю всіх
земляків з Новим
2011 роком та Різ�
двом Христовим!

Напередодні цих
свят щиро зичу Вам
щастя,достатку,
добра і злагоди.
Нехай різдвяна зоря
об'єднає усіх нас та
осяває чистим світ�
лом незгасних людських чеснот та одвіч
них цінностей. Нехай у кожній родині
пануватиме достаток, мир і спокій.
Будьмо ініціаторами добрих справ на
теренах рідного міста і нашої Вітчизни!
Міцного Вам здоров'я, сили духу, творчої
наснаги!
З Новим 2011 роком! 
З Різдвом Христовим!

Міський голова Тарас Добрівський

Боярська міська організація ветеранів війни, праці 
та Збройних Сил України

вітає ветеранів та шле побажання здоров’я, щастя, достатку.
«Щоб мрії ваші збувались, і гріла ваше серце любов та увага
ваших друзів у новому році.»

Голова міської організації Грецький Б. А.

Боярська міська організація інвалідів війни 

та Збройних Сил
вітає своїх членів та їхні родини з Новим роком. «Дорогі мої
інваліди  війни та вдови інвалідів, сердечно поздоровляю вас і
ваші сім’ї з новим 2011 роком.
Бажаю здоров’я, добра і злагоди, миру і спокою!»

Голова міської організації Нурищенко В. А.
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БІ міськради
Сесія

23 грудня відбулося засідання 3�ї
сесії Боярської міської ради VI скли�
кання. Перед початком сесії міський
голова Тарас Добрівський вручив
нагрудні значки та посвідчення депу�
тата міської ради. Також були оголо�
шені заяви фракцій партій "Свобо�
да", "Фронт змін" та "Сильна Украї�
на". Зокрема "Свобода" оголосила
про перехід у опозицію до чинної
влади та закликала осудити заяву
Прем'єр�міністра Росії Володимира
Путіна про те, що Російська Федера�
ція перемогла б у Великій Вітчизня�
ній війні і без участі України. "Свобо�
да" оцінює таке висловлювання як
образливе щодо ветеранів та укра�
їнського народу в цілому. Депутати
одноголосно підтримали цю пропози�
цію.

Нинішня сесія завершила форму�
вання апарату міськвиконкому. На
посаду першого заступника міського
голови було обрано В. А. Скочка. У
своєму виступі він повідомив насту�
пне: народився у 1972 році, освіта –
вища педагогічна, працював вчите�
лем історії в ліцеї Сквири, де згодом
став заступником директора. У 2006
році був обраний Сквирським місь�
ким головою, але після місцевих
виборів 31�го жовтня припинив свої
повноваження через перемогу іншо�
го кандидата. Валерій Скочко подя�
кував за довіру Т. Г. Добрівському та
пообіцяв працювати на благо бояр�
чан.

Одноголосно депутати підтримали
і кандидатуру на посаду заступника
міського голови з комунальних пи–
тань Сокиркіна Віктора Івановича.
Він 1954 року народження, закінчив
Харківський авіаційний інститут, 28
років пропрацював на Жулянському
машинобудівному заводі "Візар", де
пройшов шлях від робітника до
заступника головного інженера. З
2005 року працював у міськвиконко�
мі Вишнівської міської ради заступ�
ником міського голови з комуналь�
них питань. Віктор Іванович також

підкреслив бажання використовува�
ти свій досвід в інтересах нашого
міста. 

Далі сесія у конструктивному
ключі розглядала й інші пункти
порядку денного. Серед першочерго�
вих з них були, зокрема питання про
передачу гуртожитку по вул. Білого�
родській 134 у комунальну власність
міста. Цей гуртожиток належав ВАТ

"Арксі", тепер за рішенням суду він
безоплатно передається у володіння
територіальної громади Боярки на
баланс комунального підприємства
МВУЖКГ. Було створено і затвер�
джено склад комісії з передачі гурто�
житку на баланс міста.

Наступним розглядалося питання
про переіменування ліній садових
товариств у Боярці у вулиці. Справа
в тому, що в нашому місті налічуєть�
ся понад 50 садових товариств, які
знаходяться на "лініях", і це спричи�
няє незручності боярчанам, в тоиу
числі тим, які вже провели зміну

цільового призначення своїх дачних
ділянок. Частина садових товариств
стала зоною постійного проживання
жителів міста, тож у їхніх інтересах
було запропоновано лінії замінити на
вулиці з відповідними назвами –
Підлісна, Локомотивна, Тімірязєва,
проїзд Симиренка. Рішення набуває
чинності з моменту його проголошен�
ня.

Жваву дискусію на сесії виклика�
ло питання про депутатські округи.
Адже, згідно з виборчим законодав�
ством, частина депутатів місцевих
рад обиралася по мажоритарних
округах, а частина за партійними
списками, тепер виникла колізія, як
їх розподіляти по округах. Чинне
законодавство чітких відповідей не
дає, тому кожна міська рада вирішує
це питання по своєму. У Боярці ж
депутати, які обиралися в мажори�
тарним округах (а їх 22), так на них
й залишилися, та постало питання,
що робити з партійною частиною

депутатського корпусу, щоб відбува�
лася співпраця, а не конфлікт.
Врешті секретаріатом міськради був
підготовлений проект рішення, від�
повідно до якого усі депутати по двоє
закріплюються за відповідним окру�
гом.  За таку ухвалу проголосувала
більшість депутатів.

Далі сесія зосередилась на питан�
нях господарського життя міста.
Зокрема щодо передачі котелень,
розташованих на території Боярки, у
її комунальну власність. Зараз ці 5
котелень знаходяться у підпорядку�
ванні обласної комунальної власно�
сті, управління ж ними містом буде
більш ефективним, вважає міський
голова. І депутатський корпус його
підтримав. 

На сесії був затверджений також
план заходів з модернізації техноло�
гічних процесів підготовки питної
води по КП "Боярка�Водоканал". Це
стосується регулярної подачі води,
яку проблематично здійснювати у
літній спекотний період, коли ряд
свердловин просто не в змозі відно�
влювати свої запаси через великий
забір води. Через це було вимушене
обмеження подачі води у денний
період.

Розглядалося питання про звіль�
нення КП "Києво�Святошинська
тепломережа" КОР, КП "Боярське
ГВУЖКГ", КП "Боярка�Водока�
нал", ДП УЕГГ Києво�Святошинсь�
кого району від сплати державного
мита по судових позовах до боржни�
ків за житлово�комунальні послуги в
частині, яка зараховується до місько�
го бюджету.

Докладно на сесії було проаналі�
зовано також складну ситуацію з
оплатою комунальних послуг. З огля�
ду на її гостроту депутати прийняли
рішення ВІДКЛЮЧАТИ від тепла та
водопостачання усіх боржників, чия
заборгованість перевищує два місяці. 

Ольга ГОРОДНЯ 

ПІДСУМКИ РОКУ ПІДБИТО,

ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ НАКРЕСЛЕНО!

ЗАТВЕРДЖЕНО ЗАСТУПНИКІВ БОЯРСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Перший заступник 

Скочко Валерій Анатолійович

Заступник з питань ЖКГ

Сокиркін Віктор Іванович
Заступник з соціальних питань 

Дубовецький Валерій Михайлович
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– Тарасе Григоровичу,
які підсумки нинішнього
року.

– Час швидкоплинний,
наближається до завершен�
ня 2010 рік, за кілька днів
настануть новорічні та
різдв'яні свята. Разом з
цими приємними передсвят�
ковими турботами почато
традиційне підбиття підсум�
ків роботи колективів.
Вступаючи у новий рік,
кожному з нас варто озир�
нутися назад, оцінити, як
ми поводилися минулого
року, що доброго встигли
зробити, які спогади беремо
із собою до року наступного.
І дійти висновків. Робимо
це і ми – депутатський кор�
пус та працівники міськ�
виконкому і його підрозділв.
Зараз проводимо зустрічі,
аналізуємо цей рік. Він був
загалом складним, випробу�
вальним для Боярки. 

Фактично на сьогодні,
після проведення третьої
сесії, ми остаточно підвели
риску стосовно кадрових
призначень. Секретар ради
Паливода Дмитро Ігоревич,
перший заступник міського
голови – Скочко Валерій
Анатолійович, заступник
міського голови з комуналь�
них питань – Сокирко Вік�
тор Іванович, заступник
міського голови із соціаль�
них питань – Дубовецький
Валерій Михайлович, керів�
ник апарату – Ключник
Віталій Миронович. Час на
кадрові питання, розподіл
депутатських округів, голів
комісій, планування на
наступний рік завершено. 

– Оцінка сьогоднішньої
сесії.

– Ми стоїмо напередодні
нового року, нового бюдже�
ту і нових планів. З’явилася
згуртована, сильна коман�
да, яка готова конструктив�
но працювати на розвиток
міста. Міськрада, трудовий
колектив, який зараз прац�
ює у виконавчому апараті,
стоять на старті реалізації
моєї передвиборчої програ�
ми та накреслень кожного
депутата. На сьогоднішній
сесії, свідками якої ви були,
можна було побачити як
приймались певні рішення в
рамках чинного законодав�
ства, виключно в інтересах
міста. 

Проведено певні зміни в
структурі апарату виконко�
му. П'ять чоловік написали
заяви на звільнення, дві
посади – скоротили. Ство�
рили фінансово�економіч�
ний та юридичний відділи.
Скоротили і посади спеціа�
ліста із чорнобильських та
житлових питань, бо ними
займуться юристи. 

Минулий рік був склад�
ним і для Боярської міської
ради у фінансовому відно�
шенні. На жаль, на сьогодні

ми ледь�ледь виплачуємо
заробітну плату. А про
розвиток міста говорити
дуже важко. Тому ми зараз
акцентуватимемо увагу на
наповнення бюджету.
Намагаємося максимально
погасити заборгованість в
заробітній платі, щоб на
наступний рік вийти без
боргів. Маємо ряд інвести�
ційних проектів, за рахунок
яких плануємо погасити ці
заборгованості. Особливу
увагу хочу звернути на
заборгованість населення.
Мною видано розпоряджен�
ня керівникам комунальних
служб. Якщо у когось із спо�
живачів заборгованість за

квартирну плату, комуналь�
ні платежі – понад два міся�
ці, тому відключатимемо
тепло і воду до повної спла�
ти. Але, як показує досвід –
не платять ті люди, які
мають можливість заплати�
ти. Так, криза вдарила по
кишенях наших жителів,
але постачальників тепла та
електроенергії це не ціка�
вить. З нас вимагають чіт�
ких розрахунків, інакше
порушується фінансова дис�
ципліна між комунальними
підприємствами. І як наслі�
док цього, кілька тижнів
тому обленерго обмежувало
місто від постачання елек�
троенергії, тому інколи не
було води. За це влада виба�
чається перед мешканцями.
Разом з тим, просить до
Нового року розрахуватись
з державою за всі послуги.
Адже борг населення нині
складає близько трьох міль�
йонів гривень. У "Боярка�
Водоканалу" місячна забор�
гованість по заробітній
платі, але обленерго чекає
оплати за грудень. Ми ста�
раємось ситуацію стабілізу�
вати, 100 тисяч гривень

оплатили, залишилось 600
тисяч. Перед нами стоїть
завдання працювати з
боржниками. Тому ми
вимушені поступати жор�
стко з деякими несвідомими
мешканцями, аби не
постраждало все місто. Це
всі повинні розуміти.

– Плани на наступний
рік.

–  Думаю, протягом двох
тижнів проведемо сесію
міської ради для затвер�
дження бюджету на 2011
рік. Я вважаю це великою
перемогою, порівняно з
минулим роком, коли прий�
няття цьогорічного бюдже�
ту припало на травень. На

фоні прийняття нового
бюджетного та податкового
кодексів ми не знаємо, що
чекає нас у 2011 році, та все
ж сподіваємося на краще.
Розуміємо, що треба надія�
тись на власні сили, на
оптимізацію системи упра�
вління, видатків, надхо�
джень до бюджету.

– Ваша думка щодо дій
Президента стосовно ско$
рочень у міністерствах?

– Особливо вітаю дії
Президента у скороченні
штабу міністерств�відомств.
Дійсно, це дуже правильно,
тому що всі проблеми в
регіонах розв’язуються, на
місцях. Ми стоїмо на пере�
довій у роботі з жителями, а
міністерства багато чого
дублюють. Навіщо утриму�
вати такі штати. Розумно
було б зміцнювати місцеве
самоврядування і надавати
більше фінансів на місця.

– Депутати міськради
вам допоможуть?

– Рекомендував депута�
там�мажоритарникам про�
вести зібрання з мешканця�
ми протягом місяця по
мажоритарних округах,

познайомитися з проблема�
ми району. На таких зустрі�
чах, крім депутата, будуть
присутні дільничні інспек�
тори та заступники керівни�
ків комунальних служб.
Тому довожу це до відома
всіх боярчан і запрошую на
ці зустрічі,які відбувати�
муться у січні. 

– Про ситуацію в місті.
– Я ставлю жорсткі

вимоги до своєї команди, до
керівників комунальних
структур. Аби наздогнати ті
темпи розвитку, які трохи
пригальмувалися з певних
обставин. Ми виконувати�
мемо передвиборчу програ�
му. 2012 рік спонукає до

активних і рішучих дій.
– Загальні побажання

боярчанам.
– Перспектив у міста

дуже багато. У першому
кварталі наступного року
плануємо розглянути Гене�
ральний план міста і нареш�
ті його затвердити. Сподіва�
юсь, що держава все�таки
зверне увагу і буде нас під�
тримувати, так як це було в
2010 році, коли нам виділи�
ли близько 10 мільйонів
гривень на асфальтування
доріг та надали допомогу в
ремонті деяких ліфтів.
Зараз ми відпрацьовуємо,
яким чином на 2011 рік нам
залучити кошти на каналі�
зацію історичної  частини
міста. Проект вже є, зараз
проходить цого читання.
Крім цього, розглядається
питання будівництва двох
тунелів. Один в Тарасівці,
другий  в Боярці. Їх спо�
рудження планується на
2011 рік за державні
кошти, але прокладання
під' їздних шляхів – це
питання місцевої влади.
Хотілося б велику увагу
звернути на Водоканал,

тому що, згідно з прогноза�
ми, наступного року літо
буде знов�таки аномальним.
Місто має бути забезпечене
водою. 

На сьогоднішній сесії
було прийнято рішення
здати в оренду територію
Водоканалу, яка за Будин�
ком культури. Там плану�
ється будівництво медичної
амбулаторії, зубного кабіне�
ту, відділення банку, пунк�
ту міліції – відповідно до
інфраструктури для тієї
частини міста.

Також ми вивчаємо з
Південно�західною залізни�
цею питання курсування
електрички "Київ�Боярка".
Плануємо придбати два
автобуси, щоб забезпечити
пільговий проїзд пенсіонерів
по місту. На мою думку, ще
треба було б придбати спец�
техніку для очищення доріг,
тому що місто досить вели�
ке.  Для більш оперативного
його очищення потрібно
мати в наявності достатню
кількість тракторів та авто�
мобілів. Але звертаюсь до
підприємців та керівників
організацій – не забувайте
чистити сніг на прилеглих
територіях, бо цю справу
ретельно контролюватиме
"Боярська варта". 

Створюватимемо вуличні
комітети для оперативного
управління, молодіжний
парламент, активізовувати�
мемо громадськість.

На наступний рік є й
плани вивести на вищий
щабель активізувати нашу
дитячо�юнацьку спортивну
школу та асоціацію велос�
порту і велолюбителів.

– Яка роль депутатсь$
кого корпусу у реалізації
задуманого?

– Я переконаний, що
депутати горять бажанням,
щоб у Боярці були зміни на
краще. В тому числі і на
депутатських округах. Адже
від злагоди депутатського
корпусу залежить благопо�
луччя міста. Тому готові до
стабільної, конструктивної
роботи. Поки що цей кон�
структив є, і він, споді�
ваюсь, буде й надалі. Люди
розуміють, що іншого вихо�
ду у нас немає – ми націле�
ні лише на успіх. Потрібно
тільки з кожним роком
нарощувати темпи розвит�
ку. Плануємо разом з депу�
татським корпусом відвіда�
ти ряд успішних міст Київ�
ської області, таких, як
Буча, Українка, Обухів,
щоб перейняти їх досвід.

Надзвичайно велику
увагу приділятимемо зов�
нішньому вигляду Боярки і
її благоустрою.       

Підготували
Володимир Сліпко  

Валентина Сіродан

«Мною видано розпорядження керівникам кому�
нальних служб. Якщо у когось із споживачів заборго�
ваність за квартирну плату, комунальні платежі –
понад два місяці, тому відключати тепло і воду до
повної сплати.»

«Перспектив у міста дуже багато. У першому
кварталі наступного року плануємо розглянути
Генеральний план міста, і нарешті його затверди�
ти.»

ВИКЛЮЧНО 

В ІНТЕРЕСАХ МІСТА
матеріали з прес*конференції міського голови Т. Добрівського,

яку він дав для місцевих ЗМІ 23 грудня
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Все стрімкіше наближається

мить зустрічі грудня і січня, після

якої усім уже повністю перейма&

тиметься новий рік. Наскільки

успішним він виявиться у підсум&

ку, згодьтесь, залежатиме насам&

перед від нас самих. Адже, підкре&

слимо, недаремно народна муд&

рість гласить, що щедро врожаїть&

ся тільки та нива, яка своєчасно

зорана і засіяна добірним зерном.

Тож господарюватимемо дбайли&

во і надалі. У цій справі, варто

відзначити, Боярка не пасе

задніх. Що року збільшується міс&

цевий бюджет, чимало робиться в

реформуванні управлінського

апарату, дедалі зростає активність

територіальної громади, попереду

реалізація Генерального плану

розвитку міста. Зрозуміло, що

працювати на позитив з усіх

напрямків необхідно з максималь&

ною віддачею. Аналізуючи як вже

впряглися у цю нелегку роботу

міськи голова, новий депутатсь&

кий корпус і міськвиконком,

можна стверджувати, що на пер&

ший план виходить подолання у

комплексі усіх проблем Боярки.

За цим, безперечно чітко просте&

жується бажання діяти скоорди&

новано і результативно.

В ім’я ДОБРА УСІМ, як це під&

креслює цей наш передноворічний

колаж.       

Демидов Олексій Вікторович

Очкур Віктор Іванович

Божок Валентина Олександрівна

Рябич Олександр Миколайович

Арчаков Андрій Миколайович

Українець Руслан Олександрович

Сафонов Володимир Михайлович

Іванченко Василь Віталійович

Михайлова Стелла Євгеніївна

Демидов О.В.

БІ місто
Новорічне

16&го січня ц.р. в окрузі №5 відбудуться пов&

торні вибори депутата Києво&Святошинської

районної ради. Голосуваня пройде на таких

виборчих дільницях:

13005 – Боярський Коледж екології та при        

родних ресурсів

13006 – Будинок культури, вул. Шевченко, 84

13007 – Міжшкільний навчально&виробничий  

комбінат, вул. Самійленка, 2

13008 – Приміщення РайСЕС, вул. Вокзальна, 2

13009 – ЗОШ №2 вул. Жовтнева, 4 а

13010 – ЗОШ №1 вул. Лисенка, 11/23

13016 – ГВУ ЖКГ вул. Леніна, 30

13017 – ЗОШ №5 вул. Богдана Хмельниць& 

кого, 57 а

13018 – Гуртожиток ГВУ ЖКГ 

вул. Молодіжна, 12/2

13019 – ЗОШ №4 вул. Дзержинського, 28 

Загальний список кандидатів такий:

Глінський Артем Сергійович 

("Європейська партія України")

Дем'яненко Віталій Юрійович 

("Молодь до влади")

Добрівський Володимир Григорович 

(Партія регіонів)

Канюра Олександр Андрійович ("Удар")

Лихошерст Андрій Дмитрович 

("Сильна Україна")

Макаров Юрій Петрович 

("Українська платформа")

Мещеряк Олександр Юрійович 

("Фронт змін")

Незабитовський Ігор Миколайович 

(Українська народна партія)

Олійник Валентин Вікторович ("Пора")

Голова Боярської МТВК Ю. Л. Ворожбит

БОЯРСЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА

ВИБОРЧА КОМІСІЯ ПОВІДОМЛЯЄ

Боярська міська організація політичної партії 

«Фронт Змін» вітає боярчан з Новим роком 

та Різдвом Христовим!

Прийміть наші найкращі побажання: міцного здоров’я,

всіляких успіхів, благополуччя, оптимізму, 

творчого натхнення.

Нехай 2011 рік принесе тільки радість у ваші оселі, обда&

рує родинним затишком, стане роком чистих помислів і

добрих справ.

Засіваю ваші домівки зарном любові та щастя.

Голова депутатської фракції «Фронт Змін» 

у Боярський міський раді А. В. Матейко

Дорогі земляки! 

Вітаю вас з Новим 2011 роком та Різдвом Христовим!

Зичу новорічних див, бадьорого настрою.

Хай колядники засіють у вашому домі добро і злагоду, а

Боже благословення нехай береже ваші сім’ї, 

близьких та друзів!

Олександр Мещеряк

Очкур В. І. Божок В. О. Арчаков А. М.

Українець Р. О.

Паливода Д. І., 

секретар міськради

Ключник В. М., 

керуючий справами міськвиконкому

Коржова В. М., 

член міськвиконкому

Сафонов В. М. Іванченко В. В. Михайлова С. Е.

Рябич О. М.

З святами прихо&
дять віра, оптимізм
та сподівання на
краще життя, в тому
розумінні, якого
заслуговує більшість
моїх земляків. Я спо&
діваюсь, що наші
інтереси будуть захи&
щені законом та вла&
дою і переконана, що
наступний рік прой&
де під знаком миру та
любові, буде роком
чистих помислів і
добрих справ.

Бажаю боярча&
нам в Новому році,
щоб все було по&ново&
му. Щоб наше місто
оновлювалося, щоб
жити було в ньому
комфортніше, щоб
відбувалися зміни
тільки на краще. По&
новому жити, по&но&
вому дивитися на
рідне місто, доклада&
ти більше зусиль для
його розвитку. Щас&
тя всім, здоров'я,
успіхів.

Маємо нового
Президента, який
піклується про країну,
маємо новий депу&
татський корпус Бояр&
ки, якому виявлено
довіру. Тож бажаю
всі негаразди залиши&
ти в старому році, а в
новому щоб все скла&
далося на краще.
Зичу всім міцного
здоров'я, людського
щастя і процвітання
нашому місту від
імені депутатського
корпусу.
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Наближається до завер&
шення 2010 рік. За ритмом
напружених трудових  буднів
про це нагадує скоріше не ця
календарна дата, а те, що
вже прикрашено головну
ялинку країни.

Торік "Боярська лісова
дослідна станція" Національ&
ного університету біоресурсів
і природокористування заго&
товила і реалізувала до зимо&
вих свят для потреб населен&
ня дві тисячі п'ятсот новоріч&
них ялинок. 

А як тепер почувають себе
"зелені красуні" на цій стан&
ції? Про це розповідає її
інженер Анатолій Анатолійо&
вич Веркопуло. За його сло&
вами, станом на 14&те грудня
вже підготовлено 4500 яли&
нок спеціально до новорічно&
го свята, які відповідають
вимогам державного стан&
дарту (висотою до 3&х
метрів). Загалом же зараз на
стадії вирощування 30 000
ялинок висотою до півметра. 

Принцип ведення лісового
господарства такий: скільки
вирубується лісу – таку ж
площу необхідно і засадити.
Наприклад,  вік стиглої сосни,
який підлягає зрізу,100 років.
Якщо дерево не зрубати вча&
сно, тоді ліс починає хворіти,
втрачати свої механічні вла&
стивості і не може протистоя&

ти буревіям та великій масі
снігу. На місце старої ділянки
лісу висаджується молодняк.
Для лісоводів бажано, щоб
вдалося повторити природу.
На місці соснового бору краще
садити знову ж таки сосну,
тому що умови цього місця
зростання підходять саме для
неї. 

Разом з тим, як зазначив
представник станції, новоріч&
ні свята підштовхують дея&
ких громадян на не зовсім
цивілізоване придбання тоте&
му. Можливо, деякі з них
думають, що якщо ялинка
росте у лісі, то вона нікому не
належить. І починають зни&
щувати молоді посадки. Для
того, аби цього не відбувало&
ся, багато лісгоспів та підпри&
ємців окремо вирощують
ялину та сосну, щоб задовіль&
нити потреби населення до
новорічних свят. Такі спе&
ціальні плантації є і на нашій
дослідній станції. Вони
висаджуються дещо за іншою
схемою, а саме: дотримується
певна відстань між саджан&
цями, щоб дерево мало товар&
ний вигляд. Адже новорічні
ялинки продаються тільки
тоді, коли відповідають дер&
жавному стандарту. Це при&
близно дерева з 3&х, 4&х та
5&ти річним віком. Таких
ділянок на станції вісім, пло&

щею по півгектара,  гектару, і
два. Вони розташовані на різ&
них ділянках лісу. В період
новорічних свят ці посадки
охороняються від самовіль&
ного рубання. Практично вся
робота лісників у цей період
сконцентровується на цілодо&
бовій охороні цих насаджень
від бракон'єрів. 

Наша станція, як уточнив
Анатолій Анатолійович Вер&
копуло, розташована на
територіях чотирьох районів
–  Макарівського, Києво&
Святошинського, Васильків&
ського та Голосіївського
району Києва.   Населені
пункти, у яких розташовані
дитячі садки і школи, кори&
стуються пільгами при прид&
банні новорічних ялинок.

Від редакції "Боярка&Ін&
форм": один гектар соснового
лісу виділяє 5 тонн кисню за
рік, при цьому утилізується у
сім разів більше вуглекислого
газу. Натомість один літак під
час свого польоту, скажімо,
від Європи до Північної Аме&
рики, пожирає 25 тонн
кисню! Тож варто задума&
тись: не стане лісу – нам про&
сто нічим буде дихати!

Валентина Сіродан
На фото: лісник Дмитро

Олександрович Гончаренко.

Питай, цікався, пізнавай,
яким же був колись твій край!
Бо хоче рідна Україна, 
аби зростала гідна зміна.

Кожен, хто не черствіє
душею, хто сповнений любо&
ві&доброти до української
спадщини – той обов'язково
повертається до традицій
свого народу. Одним із свят,
яке завжди відзначали наші
батьки, діди та прадіди, було
зимове свято – день Святого
Андрія. Цей апостол пропові&
дував Боже вчення в самому
Царгороді (нині Стамбулі), не
обминув він і Києва. 

У староукраїнському літо&
писі, датованого 13&м століт&
тям, знаходимо твердження,
що апостол першим приніс
християнську  віру слов'янам.
На честь святого Андрія Пер&
возванного і з'явилося христи&
янське свято. Та в народній
традиції в його день обряди
позначені ще й дохристи&
янськими звичаями, тому це
свято також називають Кали&
тою (Калета). 

Воно припадає на 13&те
грудня. Саме цього вечора
започатковувались молодіжні
обряди – вечорницькі зібран&
ня, які тривали до Різдва.

Цього вечора завідуюча
дитячим садочком №3
Любов Іванівна Дудникова
запросила на вечорниці
багатьох гостей. 

Всі учасники святкової
театральної вистави були
одягнені в національні укра&
їнські  костюми. Спочатку
гуртуються дівчата, хлопці
з'являються на вечорниці
пізніше. Так було і цього
разу. Підійшовши до обійстя
(а ним слугувала простора
зала дитсадка), парубки сту&
кають у вікно, гукаючи:
"Дівчата, до хати пустіть, бо
з дороги збилися!" 

Якщо дівчата пізнають по
голосу або, заглянувши у
вікно, побачать, що це "свої",
вони відчиняють двері. Якщо
ж "чужі" –  не впускають.
Чужі парубки мусять чекати
надворі, поки прийдуть "свої"
хлопці. Ці щасливці одразу
скидають шапки і вітаються з
господарями.

На наших очах оживають
справжні вечорниці з усіма
належними цьому святу обря&
дами в ніч на Андрія.

Якщо дівчата і хлопці
йшли додому опівночі "з пер&
шими півнями", то це були

вечорниці, якщо ж, бувало,
засиджувались аж до третіх
півнів, то це були досвідки.

Кульмінацією святкуван&
ня Андрія є обряд "кусання
калети", підв'язаної до своло&
ка, що й відбувалося на
вечорницях у дитсадку. За&
пам'яталося і шанобливе
вітання господині цих вечор&
ниць Любові Іванівни, котра
особливо відзначила чудово
виконану роль парубка&коза&
ка, якою перейнявся на

вечорницях депутат Боярсь&
кої міської ради, голова бать&
ківського комітету цього
дитячого садочка Олександр
Петрович Борецький.

Під враженнями від своєї
участі у святі і чарівної вроди
п'ятирічна Полінка, без якої
не обходилась майже жодна
сценка вечорниць. Дівчинка
вже багато чого вміє з приго&
тування національних страв,
зокрема борщу, сирників,
салатів.  "Мені і дружині дуже

подобається цей дитсадок, –
ділиться враженнями батько
Поліни Руслан Іванович Ряб&
цев. – А сьогоднішні вечорни&
ці, як на мене, вдалися усім: і
запальними танцями, і чудо&
вими обрядовими піснями, і
барвистими декораціями у
національному стилі. Цього
вечора до нас промовляла ніби
сама душа народу".

Валентина Сіродан

У кривого стовбура не буває прямої тіні

ВЕЧОРНИЦІ
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БІ дати
Урочисті ЦЕ ДОЛЯ – ОДЯГНУТИ МУНДИР

Правоохоронні органи –
це той контингент, без якого
неможливо уявити жодну
державу. У їхніх працівниів
нелегка робота, яку, втім не
всі громадяни оцінюють
інколи належним чином. Та
ще раз наголошу, що це дій�
сно нелегка робота, у якій
немає дрібниць. Для правоо�
хоронців все важливо: орга�
нізованість, дисципліна,
професійний рівень. На
цьому неодноразово наголо�
шувалося на урочистостях з
нагоди традиційного Дня
міліції, які відбулися в акто�
вій залі Києво�Святошинсь�
кого райвідділу внутрішніх
справ. Зокрема у своєму
виступі керуючий справами
Боярського міськвиконкому
Віталій Ключник зазначив,
що Києво�Святошинський
район і Боярка, зважаючи
на їх близькість до столиці, є
певною мірою проблемними
з огляду на чималу кількість
незареєстрованих громадян.
Тому місцева влада і район�

на міліція тримають цю
ситуацію під постійним кон�
тролем. Віталій Ключник
побажав райвідділу вну�
трішніх справ подальшої
плідної роботи і вручив групі
кращих його співробітників
грошову допомогу.  Запам'я�
талася і церемонія вручення
почесних грамот кращим
працівникам райвідділу від
імені заступника голови
Києво�Святошинської рай�
ради Віктора Анатолійовича
Костини та голів ряду сіль�
рад. Учасники свята також
тепло сприйняли повідо�
млення про подарунок рай�
відділу МВС  від торговель�
ного центру "Форум" – авто�
мобіля марки "Нива". Уро�
чистий захід завершився
святковим концертом, в
якому оплески найчастіше
адресувались самодіяльним
співачкам з�поміж співро�
бітниць райвідділу міліції.

Валентина Сіродан

З приємністю згадувати�
ме 17�те грудня голова
Боярської міської організа�
ції інвалідів війни та Зброй�
них Сил Володимир Андрі�
йович Нурищенко. Цього
дня він в урочистій обста�
новці отримав ключі від
комфортабельної квартири.
Приємну місію святого
Миколая на церемонії пере�
брав на себе міський голова
Т.Г.Добрівський. У своєму
виступі Тарас Григорович
підкреслив, зокрема важли�
вість Державної програми
підтримки ветеранів війни,
яка реалізується згідно з

дорученням Президента
Віктора Януковича. Сиво�
чолий ветеран не прихову�
вав свого хвилювання від
передноворічного подарун�
ку, адже досі йому та сім'ї
його сина упродовж не
одного року доводилося
мешкати у тісному примі�
щенні. Варто зазначити, що
Володимир Андрійович вже
понад десять років очолює
міську ветеранську організа�
цію інвалідів війни, в якій
користується високим авто�
ритетом. 

Валентина Сіродан

Незважаючи на силь�
ний мороз, на площі біля
Будинку урочистих подій
зібралося багато люду. І не
дивно – кого не зацікавить
відкриття у нашому місті
районної Новорічної ялинки.
Тут і красуня�фея у супрово�
ді казкових героїв розважає
дітей піснями,  танцями,
цікавими іграми та атракціо�
нами. І Дід Мороз та Снігу�
ронька прибули з подарунка�
ми для малечі. Ох і весело як,
бо вже скоро Новий рік. Що
він нам принесе? Звичайно

ж, ще одну чисту сторінку,
яка знаменуватиме новий
етап у житті Боярки. Сіймо
добре – добре і пожнемо!
Адже майбутнє нерозривно
пов'язане і з  минулим, і з сьо�
годенням, в тому числі в
царині народних традицій. 

Привітати з наступаючими
святами прибули заступник
голови Києво�Святошинської
райради   Віктор Анатолійович
Костина та Боярський місь�
кий голова Тарас Григорович
Добрівський. Вони знають,
скільки в районі дітей�сиріт,

дітей�інвалідів, дітей з бага�
тодітних та малозабезпече�
них родин, які потребують
допомоги влади. Тому сьогод�
ні вони тут в ролі Святого
Миколая, аби жодна дитина
не залишилась без подарунка
на зимові свята. Щоб діти по�
справжньому відчули на собі
неповторну новорічну атмо�
сферу, яка особливо запам'я�
товується у дитинстві. 

Валентина Сіродан

ЯЛИНОНЬКО, СВІТИ!

НОВОСІЛЛЯ

Подружжя Іванових, Микола Олександрович та Валентина Михайлівна, відсвяткували 65
річницю спільного життя. Їхнє сімейне свято свідчить про глибоку повагу один до одного
протягом багатьох років. Від усього серця зичимо Вам і вашим близьким міцного здоров' я,
родинного щастя, затишку у ваших оселях, благополуччя, миру і злагоди.                                 

Боярська міськрада

65 років разом!



7БояркаБоярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм

БІ за днем
День

Обіч засніженої асфаль�
тівки у бік Забір'я сосни і
сосни, та десь метрів за 300
від виїзду з Боярки траса
враз збочує ліворуч неширо�
кою просікою, яка веде у
глибину лісу. Цієї зимової
пори вона вся помережена
слідами від автомобільних
шин. Це і є дорога до знаме�
нитого Боярського джерела,
яке було свого часу  облаш�
товане інтузіастами напівдо�
роги від ставка "Шкільний"
до урочища "Клипен".  Що
може бути цінніше чистої,
джерельної води для спра�
глої людини? Чи є аналог,
який здатний замінити
такий Божий дар? Цей без�
цінний скарб живої води
біжить, лагідно дзюркоче в
Боярському лісі і вдень і
вночі, навіть цього спекот�
ного літа води не забракло,
джерело не пересохло, не
зупинило свою веселу, бла�

годатну пісеньку. Не замер�
зає воно і тепер, взимку. І
прослалася сюди дорога
багатьох людей, переобтя�
жених принадами цивіліза�
ції, але які розуміють, що
джерельну воду аж ніяк не
порівняти з тією, що біжить
з�під крану у квартирах.
Черга за водою джерела не
закінчується ніколи, як і
сама вода. Хто хоч раз скуш�
тував цієї цілющої водиці,
знову прийде сюди, адже
смачнішої, здається, немає
ніде. Тож нехай біля цього
оазисного місця більшає
черга справді спраглих до
незайманої природи боярчан
та гостей нашого міста. Вода
тут, я твердо впевнена в
цьому, ніколи не вичерпа�
ється, як не вичерпується
духовність в нації, яка дбає
про свої витоки.

Валентина Сіродан
Фото автора

Невичерпне джерело

ППААММ’’ЯЯТТІІ  АА..  ПП..  ККООРРООЛЛЬЬООВВАА

13 грудня  на 78�му році життя перестало битися серце людини з великої літери 
Анатолія Петровича КОРОЛЬОВА.

Старожили Боярки, ветерани заводу "Іскра" добре знають і пам'ятають свого директора,
енергійного організатора виробництва , який присвятив більшу частину свого життя
розвитку вітчизняної промисловості.

Під його керівництвом з 1971 року в Боярці запрацював машинобудівний завод союзно�
го значення "Іскра".Завдяки старанням А.П.Корольова у Боярці з'явився цілий житловий
мікрорайон, багато дитсадків та інших об'єктів соціальної інфраструктури.

А.П.Корольов відзначений багатьма урядовими нагородами. За вагомий внесок у розви�
ток нашого міста його було удостоєно звання "Почесний житель Боярки".

До останнього свого дня Анатолій Петрович перебував у трудовому строю – працював
головним диспетчером заводу "Київприлад".

Світла пам'ять про добру людину, вмілого керівника і вірного товариша назавжди зали�
шиться у наших серцях.

Вдячні боярчани.

ССУУММУУЄЄММОО

Києво�Святошинська

рада ветеранів війни,

праці 

і Збройних Сил України

висловлює співчуття від�

повідальному секретареві

районної 

ради ветеранів 

Наталушко 

Лідії Трохимівні 

з приводу смерті її сина

Наталушка 

Анатолія Миколайовича

Напередодні нового року
у храмі Покрови Божої
Матері, де настоятель є отець
Миколай, відбулося освячен�
ня культової споруди. Не
залишив без уваги таку знач�
ну подію міський голова
Тарас Григорович Добрів�
ський:

–  Вітаю всіх священнослу�
жителів та парафіян релігійної
громади, яка знаходиться на
вулиці Пушкінській. Вони
докладали максимум зусиль
для будівництва цього храму.
До цієї справи долучались пев�
ною мірою і підприємці, щоб
якомога швидше наблизити
цей момент освячення. Тож
тепер двері храму завжди
будуть відкриті, що дасть
можливість всім бажаючим
відвідувати його, лікувати свої
душі. У нас свобода віроспові�
дання, ко� жен має право оби�
рати ту чи іншу релігійну гро�
маду. Нехай Бог  благословить

на процвітання всі церкви
нашого міста.

Прихожанин цього храму
Ткачук Костянтин Антоно�
вич ділиться своїми вражен�
нями:

– Тривалий час служба
Божа проходила тут у під�
вальному приміщенні, як
колись перші християни зби�
ралися у катакомбах. Але,
слава Богу, в цій церкві бага�

то людей, які розуміють
важливість наявності такої
споруди в нашому місті, де
можна і молитися, і славити
Всевишнього. "Без Бога – ні
до порога" – як говорить
народна мудрість. На мою
думку, людина, яка ходить до
церкви не здатна на якісь
погані вчинки, тому ніяк не
можна применшувати зна�
чимість сьогоднішньої події.

ОСВЯЧЕННЯ ХРАМУ
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Шістнадцятирічний ліцеїст 3&ї роти Київського військового ліцею імені І.Богуна Микола
Аркадійович Кучерук зараз у важкому стані перебуває на лікуванні у Центрі дитячої онкології з
діагнозом "гострий мієлобластний лейкоз" і потребує негайного лікування за кордоном. Сплати&
ти за лікування 200 тис. євро у батьків Миколи немає можливості.

Командування та колектив Київського військового ліцею імені І.Богуна та навчально&оздо&
ровчого комплексу цього навчального закладу (м. Боярка), батьки Миколи звертається до під&
приємців, керівників політичних партій, міського голови, депутатського корпусу та жителів
міста з проханням посприяти в збиранні коштів на лікування та допомогти врятувати життя
військового ліцеїста.

Кошти можна перераховувати на рахунок:
Найменування банку: ПАТ КБ "Правекс=Банк", 
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.

ДОПОМОЖІТЬ ВРЯТУВАТИ ЖИТТЯ

Реклама
ОголошенняБІ

ПОВІДОМЛЕННЯ
Триває будівництво Метрологічного центру Національ&

ної акціонерної компанії «Нафтогаз України»
Реалізація цього проекту за технічною допомогою Євро&

пейського союзу здійснюється за адресою: Київська
область, м. Боярка, вул. Маяковського, 49 А.

Метрологічний центр забезпечуватиме перевірку та
метрологічне супроводження приладів обліку природного
газу  та інших вуглеводнів головно для потреб України, а в
подальшому для держав СНД та близького зарубіжжя, що
дозволить перейти на якісно новий технологічний рівень
обліку вуглеводнів. Центр в майбутньому забезпечить пере&
хід нафтогазового сектору до точності вимірювань 0,5&1%,
що дозволить не лише покращити облік газу та інших вугле&
воднів, підвищити ефективність в їх використанні, а й
зменшити непродуктивні витрати в транспортних та розпо&
дільчих мережах.

Технологічне обладнання поставлене кращими євро&
пейськими компаніями та виробниками, воно відповідає
вимогам стандарту з екології ISO 14000. Тобто частка
вуглеводнів у повітрі при роботі стендів Метрологічного
центру становитиме менш 0,1% від встановлених норм.
Таким чином, Метрологічний центр своєю роботою забез&
печить виконання та дотримання законодавства щодо охо&
рони довкілля в повному обсязі. Приблизний термін вве&
дення в експлуатацію Центру – кінець 2011 року.

Директор ТОВ «Восток�газсервіс»
Є. В. Козловський

ОГОЛОШЕННЯ
Втрачені документи Милашевич Людмилою Григорівною
(м. Боярка, вул. Некрасова, 12) вважати недійсними.
Перелік документів:
1. Свідоцтво на право спадщини.
2. Витяг про реєстрацію права власності.
3. Технічний паспорт на будинок.
4. Домова книга.
5. Договір купівлі&продажу.
6. Акт на земельну ділянку з кадастровим номером.
7. Витяг з реєстрації на право власності.

ОГОЛОШЕННЯ

Дитячому навчальному

закладу

«Дитячий садок №2»

на постійну роботу пот=

рібна медсестра.

тел. 41=254

ОГОЛОШЕННЯ

КП 

«ІА«Боярка=Інформ»

на постійну роботу 

потрібен 

головний бухгалтер.

тел. 41=079

Ікона Святого Миколая з часточкою його святих мощей
перебуває з 25 грудня по 9 січня у Свято&Покровському
храмі за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 11б
(поруч з міськрадою). Довідки: 098&414&19&19; 47&671;
044&406&35&90.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


