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Служу народу України!

Візит високопосадовців

Боярська міська рада та виконав
чий комітет щиро вітають членів
виконкому Бодянського Віктора
Олексійовича, Грецького Бориса
Артемовича, Очкура Віктора Івано
вича, гол. спеціаліста з юридичних
питань Маруженко Лесю Володими
рівну, депутатів міської ради Гурнак
Людмилу Дмитрівну, Скринника
Олексія Григоровича, Пестрякова
Андрія Костянтиновича, ювілярів
Боярської міської організації інвалі
дів війни та Збройних Сил Койпиша
Юрія Миколайовича, Петренка Во
лодимира Ілліча з Днем народження!
Бажаємо Вам міцного здоров’я,
радості, миру і безмежного людсько
го щастя, терпіння, злагоди й добро
буту, творчої наснаги.
Будьте завжди в доброму гуморі,
святковому настрої. Перемог Вам на
життєвих стежинах!
Нехай роки не затьмарюють ра
дість і повноту буття. На щастя, на
благополуччя і сонячних променів
ласку нехай буде багатою Ваша доля.
Хай сторицею повниться Ваша ча
ша, нехай чистими помислами стру
менить джерело Вашої доброти. Не
хай до ста літ буде Вам з роси і води!
Будьте завжди в обіймах ласкавої
долі, добра і тепла
Секретар ради
М. Лєзнік
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Пісня "Горлиці"
над Співочим полем

Перший “бій”
Єгора Капригора

стор. 11
ШАНОВНІ
СПІВВІТЧИЗНИКИ!
Щиро вітаємо усіх
з Днем захисника Вітчизни.
Призначеня армії — захищати суве
ренітет та незалежність держави від зазі
хань агресорів. “Бажаєш жити в мирі —
готуйся до війни”, говорить мудре народ
не прислів’я. Армія — це один з основ
них елементів стабільного і впевненого
розвитку держави,
На наших військових покладена свя
щенна місія — боронити рідну землю,
забезпечувати мирне життя свого наро
ду. Історія Української держави і її
Збройних Сил свідчить про те, що вони з
честю виконують її, захищаючи мир і
спокій українського народу. А народ від
повідає на це любов’ю та пошаною
Бажаємо вам, шановні земляки,
мужності, сил і здоров’я, добра у роди
нах. Бажаємо всім нам миру і спокою на
всій українській землі.

БІ

Сесія міськради

ВАЖЛИВІ ПИТАННЯ XXXIX СЕСІЇ
Соціально економічний блок
питань. З цих питань виступив
перший заступник міського голови
Роман Гладкий. На розгляд були
винесені наступні питання:
 Про підсумки соціальноеко
номічного та культурного розвитку
м.Боярка у 2008 році та затвер
дження Програми соціальноеко
номічного та культурного розвитку
міста на 2009 рік;
 Про затвердження перспек
тивного плану роботи Боярської
міської ради на 2009 рік;
 Про внесення об'єктів нерухо
мості до переліку об'єктів кому
нальної власності територіальної
громади м.Боярка, які підлягають
приватизації у 2009 році;
 Про внесення змін до рішення
ХХХ сесії Боярської міської ради V
скликання № 30/1366 від 08.07.08
"Про внесення об'єктів нерухомості
до переліку об'єктів комунальної
власності територіальної громади
м.Боярка, які підлягають привати
зації у 2008 році";
 Про затвердження Стратегіч
ного плану економічного розвитку
міста Боярка;
 Про розробку стратегії підви
щення конкурентоспроможності
м.Боярка до 2020 року.
КП "Боярка Водоканал" зві
тує: реалізовано води за 2008р. —
1,6 млн. м3, перекачано і очищено
стоків — 1,2 млн. м3. За 2008 р. КП
надано послуг на 9,2 млн. грн., отри
мано коштів — 9,075 млн. грн. "Різ
ниця в тарифах за 9 міс. склала 799
тис.грн., але за 3 останніх місяці різ
ниці в тарифах немає", каже дирек
тор КП "БояркаВодоканал" Галина
Павлюченко. Витрачено електрое
нергії на 3,8 млн.грн., заробітна
плата склала 2,1 млн. грн. Борги
перед кредиторами минулих років
поступово погашаються. Профінан
совано із міського бюджету 881 тис.
грн., з яких 685 тис. грн. витратили

як плату за електроенергію. Решту
витратили на ремонт каналізаційних
колодязів по вул. Хрещатик, оплату
послуг системи очистки каналізацій
них систем "Крот". Здійснили заміну
водогону по вул. Гоголя,58 (40м.),
Лінійна, 58 (100м.), вул. Дачна —
Полярна, Кооперативна, Молодіж
на, Шевченка. Провели воду до місь
кого цвинтаря та ін. Підключили
нову свердловину — бювет. Проте
його вже встигли зіпсувати. На 35
свердловинах встановлені засоби
захисту і багато чого іншого.
259 тис м2 житлового фонду
м. Боярка обслуговує КП
БГВУЖКГ. А це — 254 житлових
будинки, які налічують 5192 квар
тири, 8 гуртожитків, загальною пло
щею 5779 м2. Прибудинкова терито
рія —169 тис. м2. Усе це господарство
обслуговує 185 осіб. Керує КП відне
давна Микола Давиденко. Він допо
відав депутатам БМР V скликання:
"На балансі підприємства — котель
ня №2 "Декоративні культури",
котельня "Космос". За 2008р на 1
млн.770 тис. грн. виконано різних
робіт. У переліку: заміна тепломе
реж, капітальний ремонт внутріш
ніх тепломереж, поточний ремонт
покрівель, капітальний ремонт ліф
тів, благоустрій сміттєзбірних май
данчиків, кладовищ, та заміна ста
рих контейнерів, ремонт дитячих
майданчиків тощо." Давиденко пові
домив, що у перспективі розвитку на
2009 рік передбачено розширення
сфери надання послуг населенню,
як то встановлення індивідуального
опалення, вуличного освітлення.
Збираються створити окремий
структурний підрозділ з людей, які
працюватимуть для забезпечення
роботи теплового господарства
(мінікотелень). Зараз виробляють
ся ліцензії на продаж теплової енер
гії, капітальний ремонт котелень і
теплових мереж, влаштування та
обслуговування автономного опа

лення, надання послуг по димовент
каналах, встановлення лічильників
тепла і води. 426 тис. грн. — борг за
спожитий газ, 520 тис. грн. — за
електроенергію, 30 тис грн. за водо
постачання — борги , які необхідно і
можна погасити за рахунок держав
ного бюджету, бо виникли вони
через різницю в тарифах. Заплано
ване почали реалізовувати: само
стійно вироблено 18 контейнерів для
сміття, урни тощо. 300 тис. грн.
спрямовано на ремонт ліфтів.
У 2008 році кредит довіри
виборців почав приносити гро
маді Боярки значимі реальні
дивіденди.
"Виконання соціальних про
грам — чи не найважливіший
показник, за яким громада оцінює
нашу з вами роботу у місті", — роз
почав свій виступ заступник місь
кого голови Валерій Шульга на
XXXIX сесії БМР V скликання.
Завдання минулого року щодо
забезпечення соціального життя і
розвитку міста реалізувались про
ектнопрограмним методом, який
полягав у тому, що багато важли
вих напрямків фінансуються місь
кими програмами. Минулого року
їх було 10. Були заплановані видат
ки у сумі 980 тис. грн., але фінан
сування цьогоріч перетнуло поз
начку 1 млн. 200 тис. грн.
"Це не просто фінансовий
показник. Ми усі зрозуміли, що на
соціальну сферу потрібно витрача
ти ще більше, тоді ефект буде ще
кращий", — вважає заступник
Боярського міського голови Вале
рій Шульга.
"Кредит довіри, наданий
виборцями команді міського голо
ви, цього року почав приносити
громаді значимі дивіденди. У місті
активізувалась громадськість, мо
лодіжний рух, вдалось реалізувати
інші напрямки та ініціативи. Зво
ротній процес взаємодії міської

влади з громадою несе позитив", —
відмітив Шульга. — Тому треба від
мітити гарну роботу як виконкому
та депутатського корпу
су, так і міського голови.
Прикро, що лише на
73 % виконано програму
"Культура" і на стільки ж
Програму розвитку куль
тури та спорту. Завадило
розгортання світової фі
нансової кризи, через
яку не вдалось доотри
мати
фінансування
наприкінці року.
Майже 9 млн. 250
тис. грн. або близько 40 %
міського бюджету мину
лого року витрачено на
утримання
дитячих
садочків, хоч заплановано було
лише 8 млн. 240 тис. грн. Незва
жаючи на загальноукраїнську скру
ту, необхідність погашення кому
нальних боргів минулих років, що
як бельмо заважало Боярці, дітям
віддали найкраще і найбільше. І
щоб там не говорили ті, хто недо
люблює Т.Добрівського особисто і
його команду, таких показників не
було при жодному голові у місті за
усе його існування.
Не вдався злий жарт опонентів
з уявним казіно, який нібито буду
вав міський голова біля РАГСу.
Натомість там забив ключем пре
красний фонтан у затишному скве
рику, цивілізовано благоустроєно
му. Біля нього, як і мріяли, фото
графуються закохані.
Міська муніципальна охоро
на — ГО "Боярська Варта" та війсь
ковообліковий стіл переселились у
відремонтовані приміщення із нала
годженим телефонним зв'язком.
Зроблено перший і дуже важли
вий крок у напрямі реконструкції
парку Шевченка — відбулись гро
мадські слухання, на яких боярчани
прийняли рішення реконструювати
це місце: Зрізати старі, хворі дерева

й посадити нові, молоді та дужі
дерева. Незабаром, до Євро2012,
там на повну потужність запрацює

сучасний спортивнотренувальний
комплекс, аквапарк, льодовий
каток тощо.
Вперше найталановитіші й най
заслуженіші боярчани одержали
нагороди: почесний житель м. Бояр
ка та премію ім. В. Самійленка.
Заговорило на увесь Києво
Святошинський район Боярське
радіо — вперше за історію міста.
До портрету ще один штрих: у
Боярській міській раді, реагуючи
на численні звернення громадян,
запрацював маршрут, який пере
возить пасажирів за пільговим
тарифом — 1 грн.25 коп. до усіх
соціальнозначимих об'єктів:ліка
рень, аптек тощо.
Низку того, що вдалось у 2008,
можна продовжувати. Основне:
незважаючи на кризу, темпи не
можна уповільнювати. Відтак,
планується будівництво дитячого
садочка у історичній частині міста,
Школи мистецтв, льодової арени,
бігової доріжки та спортивного ста
діону. Планів багато, але необхідно
відшуковувати на їх реалізацію
фінансування.
Наталя Ключник

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЄВОСВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХХІХ сесія V скликання
м. Боярка

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА В И Р І Ш И Л А:

17 лютого 2009 року

1. Інформацію про підсумки соціальноекономічного і культурного розвитку м. Боярка у 2008 році прийняти до відома.
2. Затвердити Програму соціальноекономічного та культурного розвитку міста на 2009 рік (Додаток № 1), з врахуванням пропозицій і зауважень, викладених у висновках постійних
депутатських комісій міської ради, а також висловлених депутатами в ході розгляду цього питання на сесії.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань фінансів, бюджету, соціальноекономічного розвитку, зовнішньоекономічних зв'язків та
заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади.
1. Затвердити Стратегічний план економічного розвитку міста Боярка (Додаток 1) .
2. Створити Комітет з управління впровадженням Стратегічного плану економічного розвитку міста (Додаток 2).
3. Затвердити Положення про Комітет з управління впровадженням Стратегічного плану економічного розвитку міста (Додаток 3)
4. Покласти на Комітет з управління впровадженням Стратегічного плану контроль за виконанням завдань Стратегічного плану економічного розвитку міста та забезпеченням
актуальності його стратегічних і оперативних цілей шляхом внесення змін і доповнень, затверджених Боярською міською радою.
1. Розробити "Стратегію підвищення конкурентоспроможності м. Боярка до 2020 року" .
2. Організацію робіт з розробки "Стратегії підвищення конкурентоспроможності м. Боярка до 2020 року" доручити Комітету з управління впровадженням Стратегічного плану
економічного розвитку міста.
3. Доручити міському голові укласти договір про співробітництво виконкому Боярської міської ради, ГО "Міжрегіональний форум конкурентоспроможності" та Центру інвестиційно
інноваційних програм Національного інституту стратегічних досліджень щодо розроблення та реалізації Стратегії підвищення конкурентоспроможності міста Боярка на період до 2020 р.
1. Внести до переліку об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Боярка, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні, за конкурсом у 2009році, приміщення
котельні площею 1500 м2 за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 53.
1. Внести зміни до п. 2 рішення ХХХ сесії Боярської міської ради V скликання № 30/1366 від 08 липня 2008 року " Про внесення об'єктів нерухомості до переліку об'єктів комунальної
власності територіальної громади м. Боярка, які підлягають приватизації у 2008році.", виклавши його в такій редакції:
Внести до переліку об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Боярка, які підлягають приватизації шляхом викупу у 2008 році, приміщення площею 10,4 м2 за адресою:
м. Боярка, вул. Білогородська, 23.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Першого заступника міського голови Гладкого Р.В.
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Боярка І н ф о р м

БІ

Оголошуємо війну смітникам!

ЖИТТЯ ПОБОЯРСЬКИ

Б

оярка — особливе
місто і люди тут осо
бливі. Більша частина
міста — приватний сектор.
Там живуть господарі! Гос
подар — в Україні колись це
звучало майже як звання. У
господаря була земля і худо
ба, була хата білабіла у виш
невім саду, а у дворі росли
мальви. Як тільки сніг танув,
хату білили, мели двори і
вигрібали зимове сміття.
Тепер слово господар у
побуті не часто вживають
або й зі смішком. Ми стали
більше схожі на рабів, які
постійно кудись мчать в
пошуках куска хліба. Нас
поглинає живцем бурхливе
життя столиці. А Боярка із
курортного містечка пере
творюється у спальний
район столиці. До своєї оселі
часто приходимо лише пере
ночувати. А коли прокида
ємось вранці — бачимо свій
же неприбраний двір з
купою побутового сміття,

свою стару грушу, яку давно
треба було зняти, бо ж дах
провалить скоро своїм кре
мезним гіллям, неметені
доріжки, бо усе ніколи. А що
вже за парканом…. "Доче
каюсь вихідного — зай
мусь!", — мимохідь промай
не думка і загубиться у вирі
інших, на кшталт: "запіз
нююсь, треба заплатити, хоч
би не звільнили…".
Коли ж приходить вихід
ний день, виникає бажання
просто відпочити від суєти
суєт. І знову думка: "Ще
весна далеко, встигну…
або…а он Іван, сусід, ще й не
"чухався". А у Івана вже
скоро паркан впаде і помиї
він виливає просто на дорогу.
Сміття безсовісно виносить
тут, неподалік, за рогом. Там
ще одна сусідка — Галя,
гілля восени зрізала, її чоло
вік витяг з двору, так воно й
зимувало при дорозі. Почали
туди люди із усієї вулиці
носити побутові відходи, і ось

навесні з'явився "монстр" —
стихійне сміттєзвалище.
Не витримав ще один
сусід — Микола. Сонце почи
нає припікати і сморід новоу
твореного смітника проникає
до його оселі. Микола обуре
ний. Налаштувався войовни
чо і йде до міської ради. "Ви
тут що? Ви тут навіщо? У
мене під вікнами ого
го…приберіть, бо я…" При
цьому ні до Івана, ні до Галі
жодних претензій. Навіщо
псувати стосунки з сусідами?
 А договір у вас на вивіз
побутового сміття є?, пита
ють у міській раді. Бо ж
вивезти сміття — потрібна
техніка, люди.
 А навіщо? Це не моє! Я
туди не кидав!
Звичайна історія — побу
това. Така або схожа, при
чина того, що наше місто
стає схожим на помийну
яму. І таким буде, поки ми
самі не захочемо зробити
його іншим. Поки до сусідів
не буде претензій, поки мов
чки дивитимусь, як молоди
ки на підпитку у парку
розводять рейвах. Ніколи не
зможе міська влада чи ЖЕК
прибрати наше з вами сміт
тя, яке ми утворюємо, як
найбрудніші істоти Землі.
Але ж ми ще хоч трішки та
цивілізовані! Чи ні?
Цивілізованих у Боярці у
приватному секторі — 3384
двори, 47 підприємців, 53

організації та всього 49 меш
канців, які проживають у
районі сільгосптехнікуму.
Саме стільки укладено угод з
КиєвоСвятошинським
ВУЖКГ на вивіз побутового
сміття. Важко давалась ми
нулоріч проста процедура —
укладення договорів на вивіз
твердих побутових відходів.
У газеті писали, по радіо
казали, просто просили, і
навіть примушували: укла
діть та укладіть договори. Не
всі, але уклали. Щоб відче
пились, чи що? Бо, наприк
лад, по вул. Маяковського 6
будинків — 249 абонентів,
заборгували 4025, 08 грн.
Схожа ситуація по вул.
Щорса: 17 будинків, 327
абонентів,
заборгували
9291,15 грн. По вул. Висо
ковольтній 6 будинків — 91
абонент,
заборгували
1944,22 грн. Ну а 2 гурто
житки взагалі не платять за
послуги. Цікаво, куди виво
зять своє сміття кооператив
ний будинок "Електрон", що
по вул. Гоголя, 56, адже вза
галі угоди не уклав і розра
хунків не проводив.
Натомість вивезення побу
тових відходів здійснюється
постійно за встановленими
графіками як із приватного
сектору, так і від багатоповер
хівок. Щодня о 12 год. приби
раються контейнерні майдан
чики. Щопонеділка і щоп'ят
ниці бригада з благоустрою

прибирає території навколо.
На усе це потрібні гроші: і на
обслуговування техніки, і на
заробітну плату працівникам,
які прибирають, не кажучи
про те, що це сміття треба
вивезти на спеціальний полі
гон в Крюківщині. І 6 грн. з
двору в місяць за вивіз сміт
тя — це не сума, яку важко
сплатити будькому.
"Ага, я не заплатив, а сміт
тя вивозять!", знову думка
поселилась у Іванову голову.
Вже й звик до лояльності бри
гади комунальних служб
міста, яка підбирає вулицями
увесь непотріб, кинутий під
ноги. Перестав Іван взагалі
дбати про своє обійстя:
"Прийдуть, приберуть, а
якщо ні, піду поскаржусь
разом із Галею й Миколою. А
їм там у міській раді нащо
скандали? У них рано чи
пізно будуть вибори. Я наля
каю, що голосувати не піду!".
А тим часом поки Іван думав,
впала грушка і все ж прова
лила дах! Сидить тепер Іван і
думає що робити? Грошей
немає дах перекрити і до місь
кої ради не зовсім зручно за
допомогою. Хоча чому ні?
Попрошу у "Сірка очей",
випростаю спину й піду: "Ось
тут в мене грушка …ви мені
зобов'язані… бо я за вас голо
сував". От таке воно життя….
по боярськи…
Наталя Ключник

С М І Т Т Я — ЯК РІВЕНЬ НАШОЇ КУЛЬТУРИ
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ісля того, як зійшов
сніг, місто має непри
вабливий
вигляд.
Тротуари, газони, дворові
території — у смітті. Попід
бровками — залишки піща
ної суміші, забиті дощоприй
мальні решітки та колодязі
дощової каналізації. Тала
вода, яка не має куди стікати,
підмиває асфальт, він викри
шується, утворюються вибої
ни і ями, просідає асфальт,
бруківка, тротуарна плитка.
Заступник міського голови з
комунальних питань Анато
лій Тахтарбаєв, невдоволений
таким станом речей, дав вка
зівку комунальникам навести
в місті лад, з 1 березня роз
почнеться місячник з благоу
строю. "Почистіть бровки,
прочистіть дощоприймальни
ки, позамітайте тротуари і
дворові території. Вчасно
вивозьте сміття. Приведіть
місто до порядку", — розпо
рядився перший заступник.
9 лютого депутат Боярсь
кої міської ради Корзун
Людмила Львівна, заступ
ник міського голови Тахтар
баєв Анатолій Карімович та

директор КП "ІА "Боярка
інформ" Цушко І.І. здійсни
ли рейд містом. Після якого
головну увагу привернули
будинки по вул. Б.Хмель
ницького, 82, Білогородсь
ка, 45, Білогородська, 134,
Сєдова, 5, 40річчя Жовтня,
53 та залізничний переїзд ст.
Боярка. Що об'єднує ці
адреси? Благоустрій. А точ
ніше — його відсутність.
Тількино зійшов сніг, як
відкрилася картина: недопа
лки, обгортки, цигаркові
пачки, корки від пляшок,
пляшки та безліч сміття, яке
огортає власне всі прибудин
кові території, площу Лені
на, особливо вздовж заліз
ничних платформ.
Годі вже й казати про стан
контейнерних
площадок.
Середина лютого, а ялинки
ще й досі прикрашають всі
смітники міста. А пакети зі
сміттям розташовані не в
контейнері, а на відстані 23
метрів контейнера. Зокрема,
по вул. 40річчя Жовтня,
Білогородська, 45. І справа
навіть не в кількості контей
нерів, а в лінощах. Підійти

поближче до контейнера і
закинути пакет зі сміттям у
нього — виявляється, неймо
вірно важко. Переповнені
контейнери для сміття та
сміття навколо них — вже
стало настільки повсякден
ним явищем, що більшість
людей навіть не звертають на
це уваги, щоб даремно не
псувати собі нерви.
Незадовільним є стан гур
тожитку по вул. Білогородсь
кій, 134. Як зауважив пер
ший заступник міського голо
ви: "Люди, які проживають в
даному гуртожитку, не догля
дають за своїм житлом, між
поверхові пожежні шафи
розбиті, деякі взагалі відсут
ні. Стіни і стеля чорніші, ніж
у кузні, на них постійна мок
рота, цвіль і грибок. Оскільки
гуртожиток належить ВАТ
"Арксі", і всі проживаючі
працюють чи працювали на
підприємстві, то згідно "При
мірного положення про гур
тожитки" від 3.06.1986 року
адміністрація підприємства,
установи, організації, у відан
ні якої перебуває гуртожиток,
зобов'язана: утримувати гур
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тожиток відповідно до вста
новлених санітарних правил,
єдиних правил і норм експлу
атації та ремонту житлового
фонду; своєчасно провадити
необхідний капітальний і
поточний ремонт гуртожитку
та ремонтувати інвентар.
Поточний ремонт приміщень,
які перебувають у відособле
ному користуванні громадян
(побілка стелі, побілка, фар
бування або обклеювання
шпалерами стін, фарбування
радіаторів, віконних рам з
внутрішнього боку, підвікон
ників, дверей та вбудованих
шаф і антресолей, вставлян
ня шибок, фарбування або
покриття лаком підлог, ре
монт електропроводки), про
вадиться за рахунок мешкан
ців. Тобто, виходячи з побаче
ного, можна зробити чіткий

висновок, що ні керівництво,
ні самі мешканці не займа
ються ремонтом і благоустро
єм даного гуртожитку".
Місячники благоустрою —
це, безумовно, добре. Але
хіба слід чекати на якесь
свято аби прибирати вулиці,
парки, подвір'я? Тим паче,
якщо це стосується централь
ної частини міста або саме
вашого подвір'я? Мабуть, не
варто навіть нагадувати про
те, що разом зі снігом навесні
зійдуть, немов проліски на
галявині, гори сміття посеред
вулиць. Чистота навколиш
нього середовища повинна
підтримуватись кожним, і для
цього треба принципово змі
нити ставлення кожного до
забруднення довкілля.
Марина Смірнова
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СТИХІЙНІ РИНКИ
евпорядкована
торгівля на вули
цях — одна зі спе
цифічних "візитівок" на
ших міст. Люди без
остраху купують домаш
ній сир, що перед тим кіль
ка годин відкритий проле
жав у мішечку просто на
землі, пробують квашені
огірочки з великої пласти
кової діжки, на яку протя
гом дня осідали чадні гази
авто. Пояснити, чому на
тротуарах повз ринок,
біля проїжджої частини,
лежать м'ясо, овочі, моло

Н

ко, які хтось намагається
купити чи вже купив,
майже неможливо.
Торгують у м.Боярка у
невстановлених і часто зов
сім невідповідних для цього
місцях практично всим.
Починаючи від молока, си
ру, сметани, курей і петруш
ки, й закінчуючи "секонд
хендівським" одягом. Що ж,
є попит, є й пропозиція.
Влада роками намагається
прибрати хаотично розкла
дений на тротуарах товар, а
його продавці вперто повер

таються на своє місце. Бо
люди купують. І це головне.
А думка тих, хто скаржиться
на заставлені товаром тро
туари, через які незручно
пересуватись, як і тих, хто
постраждав через неякісну
їжу, куплену на вулиці, нічо
го не варта. Ще й криза під
лила масла у вогонь, кіль
кість безробітних зросла, і
люди вийшли на вулицю.
Місцеві ринки не перед
бачають такої кількості
місць для вільної торгівлі. У
суботу виїзна торгівля біля
"Будинку побуту", у неділю
на ринку у "старій Боярці".
Раніше такі торгові ряди
були ще й на ринку "Моло
діжний", але після рекон
струкції вони зникли. От і
вийшли всі "продавці" на
вулицю. А на вокзальних
ст.Тарасівська та ст.Боярка
їх ніколи й не було. Тому
петрушку, моркву, буряки й
іншу городину деякі бабці
виносять на тротуар. Відтак,
там "не пройти, не проїха

ти". Ще й запах стоїть
нестерпний, особливо вліт
ку. Щоправда, останнє — не
через моркву чи петрушку:
цей тротуар облюбували собі
продавці старих речей. І
продають усе це здебільшого
люди, м'яко кажучи, нео
хайного вигляду, зі слідами
запоїв на обличчі. Продавців
безліч, очевидно, "товар
ходовий". І яка різниця, що
пішоходи не можуть вільно
пройти тротуаром, що їм
доводиться "маневрувати"
поміж розкладених на землі
суконьморквиштанів м’яса
і потенційних покупців на
них. Частина харчів лежить
на збитих докупи дошках,
овочі, зелень, молоко, сир,
домашні кури, яйця — на
газетах, розстелених просто
на асфальті. Штовханина
така, що стережись, аби не
наступити на общипану
курку, яйця чи кружальце
домашнього сиру.
Жінки, які приїздять з
села, часто свідомо не йдуть

ЗАВЖДИ ГОТОВІ
ПРИЙТИ НА ДОПОМОГУ
Газета "БІ" неодноразо
во знайомила читача з
тим, як живе і працює ГО
"Боярська Варта". Зі дня
свого створення (вересень
2007 р.) і до сьогодні ГО
проведена немала робота з
охорони правопорядку на
вулицях міста, захисту
спокою його громадян.
ГО "Боярська Варта"
створена і діє у взаємодії з
правоохоронними органами,
органами виконавчої влади
та органами місцевого са
моврядування.
Штатний розпис органі
зації налічує 7 осіб: керів
ник, його заступник, бухгал
тер та п'ять бійців.
За увесь період роботи
(вересень 2007 р. і до сьо
годні) співробітниками
ГО "Боярська Варта"
було складено 822
адміністративні
протоколи щодо
порушень гро
мадського
порядку,
порушень
правил

благоустрою міста, місць
стихійної торгівлі та ін.
Протоколи, складені спі
вробітниками "Варти" на ті
чи інші протиправні дії гро
мадян, розглядалися адміні
стративною комісією міськ
виконкому. Згідно чинного
законодавства
стосовно
порушників вжито тих чи
інших заходів.
Нарядами ГО "Боярська
Варта" здійснено більше 1000
виїздів територією міста з
метою виявлення адміністра
тивних правопорушень та
здійснення профілактичних
заходів щодо запобігання цим
правопорушенням. Необхід
но відмітити, що значна кіль
кість протоколів була складе
на за безпосередньої допомо
ги та зверненнями депутатів
міськради, які воло
діють необхідною
інформацією сто
совно стану справ
на ввірених їм
дільницях.

БІ

Як одна з невід'ємних
складових роботи ГО —
співпраця з КСвятошинсь
ким райвідділом міліції. Так,
спільно із співробітниками
міліції бійцями "Боярської
Варти" неодноразово здій
снювались рейди в денний та
нічний час з охорони гро
мадського порядку на вули
цях міста, в місцях відпочин
ку та масових гулянь (парки,
школи, дитячі майданчики).
Проводилися заходи з охоро
ни особистого майна грома
дян. Так, під час патрулю
вання 28.07.08 року наря
дом бійців ГО "Боярська
Варта" спільно з співробіт
никами міліції було затрима
но двох чоловіків, які, зла
мавши вхідні двері, вдерлися
до чужого дачного будинку.
Неодноразово бійці організа
ції забезпечували громадсь
кий порядок та спокій у міс
цях проведення святкових
заходів міста, здійснювали
денну та нічну охорону
Новорічної ялинки міста.
Нині організація має
окреме приміщення, в
якому знаходиться чергова
частина ГО "Боярська
Варта". У приміщенні черго
вої частини є телефон — 47
877, що дозволяє більш опе
ративно реагувати на звер
нення громадян. Тож, теле
фонуйте, завжди прийдемо
на допомогу.
Керівник ГО "Боярська
Варта" Р.В. Сокур
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торгувати на облаштований
ринок, щоб зекономити кіль
ка гривень на ринковому
зборі. Кажуть, їм невигідно
привезти трохи городини,
одну курку і платити за місце
на базарі. Може воно й так,
але такий товар лабораторія
ринку не перевіряє на якість
та наявність інфекційних
збудників. Але ж торгують
там не лише вони, а й звичай
ні перекупки. Ходять чутки,
що на вулицю виходять й ті
горепродавці, товар яких
забракувала
лабораторія
ринку. Про дотримання сані
тарних норм говорити навіть
не доводиться. Одні спожива
чі йдуть на стихійний ринок
бо звикли, що так дешевше,
інші керуються новою абре
віатурою ГМП (генетично
модифіковані продукти),
мовляв у бабусі з рук модифі
кованих харчів не купиш. Та
головне, що кожен вирішує
на свій розсуд.
Марина Смірнова
Географія нехлюйства

вул. Хрещатик

вул. Білогородська, 45

вул. 40 річчя Жовтня, 53
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БІ

Події тижня

І ТЕБЕ ВИЛІКУЮТЬ, БОЯРСЬКА ЗОШ № 2 ЗУСТРІЛА
В И П У С К Н И К І В ПРАПОРОМ
І МЕНЕ ВИЛІКУЮТЬ!

П

итання лише у
тому, до якої аптеки
йти за ліками, де і
які додаткові пільги існу
ють? Чому в аптеках, що
з'являються в нашому місті
як гриби після дощу, такі
різні ціни? Щоб знайти від
повіді на ці запитання та
покращити медикаментозне
обслуговування мешканців,
5 лютого у приміщенні місь
кої ради відбулаcя зустріч
Т. Добрівського та заступ
ника міського голови В.В.
Шульги з директорами міс
цевих аптек та головами
Боярських ветеранських ор
ганізацій В.А. Нуріщенком і
Б.А. Грецьким. Присутнім
був також головний спеціа
ліст з економічних питань
І.Н. Заітов. З існуючих
дев'яти аптек представники
були лише від шести : "Апте
ка № 131", зав. О.П. Васи
левська, "Аптека 252", зав.
Г.А. Касьяненко, "Аптека
АнДі", зав. А.В. Сімаченко,
"Медсервіс", зав. С.В. Гри
нюк, "Аптека ЛІС", зав.

Н.Н. Уварова, Аптека
БЦРЛ, зав. Л.С. Некрасова.
Гадаю, не собі на користь
ігнорувати зустрічі, де роз
глядаються інтереси жите
лів міста — адже у БМР є
повноваження регулювати
розташування
об'єктів
соціальної інфраструктури,
а перенасиченість аптеками
у нашому місті досить висо
ка, тому за відсутності
спільної мови з владою та
мешканцями міста кількість
аптек може зменшитись.
Також найближчим часом
аптеки, юридична адреса
яких не в Боярці, мають
можливість перереєструва
тися. Адже зовсім не в інте
ресах боярчан, щоб податки
вони сплачували деінде.
Обговорювались такі питан
ня, як благоустрій приле
глих територій, вивіз сміття
і облаштування пандусів для
інвалідів. Не влаштовує
боярчан відсутність рецеп
турного виготовлення ліків,
і відсутність аптек у "старій"

частині міста. Та головне
питання — яким чином
аптеки можуть надати під
тримку інвалідам та ветера
нам, яких за загальним спи
ском, наданим головами
ветеранських організацій —
450 осіб. Є люди, від яких
відмовились родичі і фінан
сує їх лікування на сьогод
нішній день тільки міська
рада, та деякі аптеки не від
мовляють в допомозі. "Мед
сервіс" півроку забезпечував
ліками такого хворого.
Зокрема, ветерани дякува
ли ТОВ. "ЛІС", де існує
система знижок, у деяких
випадках аптека надає без
коштовну допомогу ветера
нам, а також вирізняється
прийнятними
цінами,
широким асортиментом та
ввічливим обслуговуван
ням. Завжди йде назустріч
побажанням клієнтів і Г.А
Касьяненко, зав.аптеки 252
за адресою: вул. Хреща
тик,10. До відома жителів.
Філія цієї аптеки знаходить
ся за адресою: вул. Шевчен

ка, 99. Це єдиний на
сьогодні аптечний пункт у
цій частині Боярки. Замо
влення приймають навіть по
телефону і в деяких випад
ках доставляють ліки додо
му. Для інвалідів, учасників
ВОВ та дітей до року існу
ють знижки. Що стосується
зростання цін на ліки — їх
підвищують виробники та
фірми з оптового продажу.
В умовах такої конкуренції
безглуздо підвищувати від
соток націнки — він зали
шається незмінним протя
гом десяти років. А якщо ви
натрапили на дуже низьку
ціну — це, ймовірніше за
все, старі запаси. Так пояс
нюють завідувачі аптек. Від
допомоги ветеранам ніхто з
присутніх не відмовився (а
для декого це вже багаторіч
на практика), і на наступну
зустріч було заплановано
з'явитись вже з конструк
тивними пропозиціями.
Ганна Бєлобородова

Цьогорічний вечір зустрічі з випускника
ми у Боярській ЗОШ № 2 був позначений
неординарною подією: за свою майже столі
тню історію школа вперше підняла свій пра
пор. Безперечна заслуга тут директора школи
Маргарити Олександрівни Савицької, якій
вдалося у дуже стислі терміни виготовити
високоякісний символ старовинного навчаль
ного закладу.

Цікава і багата минувшина школи щоро
ку поповнюється новими історичними роз
відками. Не так давно завдяки архівним
дослідженням, що їх здійснив краєзнавець,
випускник Боярської школи № 2 Сергій
Лисенко, встановлено дату заснування
школи — колишнього сирітського притулку.
І нині ця дата — 1911 рік — на прапорі
школи.
А тоді 19 березня 1911го відбулися
збори представників дев'яти волостей Київ
ського повіту, які звернулися з проханням
до Уряду імперії створити у Боярці сироти
нець. І вже 31 березня було підписане
"высочайшее позволение об открытии Бояр
ского сельского попечительства детских

приютов и Боярского сельского детского
приюта ведомства учреждений императри
цы Марии в Киевском уезде".
Шкільні вечори зустрічі випускників —
завжди свято спадковості поколінь, любові до
рідної школи, а насамперед — вдячності вчи
телям. Цього разу згуртовано прийшли до
школи випускники 1999 року. І квіти насам
перед — класному керівникові, заслуженому
вчителю України Альбіні Петрівні Януш.
А в актовій залі — співи, танці, шкільні
вистави. І тут першими виступили з "Лірич
ним вальсом" Максим Коваленко і Маргари
та Штань — чемпіони України з бально
спортивних танців серед ансамблів (Боярсь
кий клуб "Ритми"). Своїх шкільних товари
шів підтримали інші діти, які виступали не
менш лірично і натхненно.
Спогади випускників школи різних років
дозволили зазирнути у безтурботне шкільне
минуле, яке вже ніколи не повториться, але
знаходить своє продовження в дітях і ону
ках, котрі щороку приходять до старовинної
Боярської школи № 2.
Як же мріється, що приміщення школи
колись реставрують! І нові покоління бояр
ських діток будуть іти сюди, як до храму.
Погляньте, скільки є прегарних шкіл!
Та я чомусь міркую за літами —
Таку, як ця, між соснами й дубами,
Навряд чи бачив хто колись довкіл.
Так писав випускник школи, поет Борис
Списаренко, який ще зовсім недавно був
серед нас і часто приходив до рідної школи,
до Боярського краєзнавчого музею.
Прапор школи і надалі скликатиме своїх
випускників.
Ніна Харчук,
випуск 1966 року,
депутат Боярської міської ради,
заслужений журналіст України

XXV СЕСІЯ V СКЛИКАННЯ
К СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ
10 лютого 2009 року у
приміщенні райдержадміні
страції КиєвоСвятошинсь
кого району (м. Київ, прос
пект Перемоги, 126) відбу
лася чергова XXV сесія V
скликання КиєвоСвято
шинського району.
Участь в роботі сесії
взяли 66 із 88 депутатів з
Боярки, Вишневого, голови
сільських рад КиєвоСвято
шинського району.
Сесію відкрили голова
районної ради Григорій
Косенко та голова райдер
жадміністрації Ярослав Доб
рянський. До президії сесії
був запрошений генеральний
директор
агрокомбінату
"ПущаВодиця" Герой Укра
їни Олексій Прилипко.
На розгляд сесії були
запропоновані
наступні
питання:
 Про затвердження про
грами економічного, соці
ального та культурного
розвитку району на 2009 рік;

Боярка І н ф о р м

 План роботи Києво
Святошинського району на
2009 рік та І квартал 2009
року;
 Обрання заступника
голови райради;
 Внесення змін до
рішення
КиєвоСвято
шинської райради про
районний бюджет на 2009
рік та багато інших питань.
Також депутати ухвали
ли рішення про скорочення
чисельності
працівників
апарату районної ради.
Приємна звістка чекала і на
Боярського голову Тараса
Добрівського. Депута
ти, присутні на сесії
райради, ухвалили
рішення про надання
приміщення районно
го Будинку урочистих
подій, що знаходиться
за адресою: м. Бояр
ка, вул. Білогородсь
ка, 134а, територі
альній громаді міста
Боярка. На жаль, не

було вирішено питання сто
совно відкриття аптеки для
інвалідів війни у "старій"
частині міста Боярка.
На завершення роботи
сесії депутати ухвалили
рішення про звернення до
Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів та Міні
стерства охорони здоров'я з
проханням виплат мате
ріальної допомоги на оздо
ровлення та надбавок за
стаж роботи працівникам
медицини району.
Євген Пікуль
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ЕХ, ДОРОГИ — ПИЛ ТА ТУМАН

С

аме так вони сьогодні
і виглядають, наші
міські дороги. Їх стан,
м'яко кажучи, викликає
занепокоєння, а в'їзд у місто
транзитного
транспорту
(переважно фур і вантажі
вок) додатково руйнують
наші і без того не бездоганні
дороги. Також, нікого не
надихає бруд, злиття мастил
і миття машин у місцях від
стою транспортних засобів.
Невдоволення мешканців
викликає і те, що нема
обладнаних зупинок. Щоб
вирішити ці питання, Т.Г.
Добрівський
призначив
зустріч усім перевізникам
нашого міста 5 лютого у
міській раді. Та не знехтува
ли запрошенням лише М.А.
Мазуркевич,
директор
"Агробудтранс" (маршрут
№1, 4, 825), та О.З. Куш
нірчук (маршрут № 3).
Також присутні були пред
ставники житлового кому
нального господарства Л.М.
Кононенко, В.О. Мурдій,

заступник міського голови
В.В. Шульга, та спеціаліст
зі зв'язків з громадськістю
Л.І. Закревська. Тарас Гри
горович повідомив, що від
повідно до рішення сесії
БМР, утримання дорожної
інфраструктури доручено
головному управлінню жит
ловокомунального госпо
дарства міста Боярка. Вико
навчим комітетом було
затверджено 60 основних
зупинок маршрутного таксі і
8 зупинок таксі. "Відповідно
до цього рішення ми змуше
ні в категоричній формі
звертатися до перевізників.
Найближчим часом буде
затверджено Положення про
утримання і користування
об'єктами дорожної інфра
структури, в якому буде
чітко регламентований по
рядок укладення договорів із
Боярським головним вироб
ничим управлінням, відпо
відно з тарифами проектдо
говорів. Це питання пого
джено з ДАІ. Якщо протя

гом часу, встановленого місь
кою радою, не буде укладено
всіх угод, ми будемо змушені
звертатись до суду. Вивчен
ня досвіду інших міст пока
зує, що у нас на балансі
немає жодної зупинки,
стоянки чи паркувального
майданчика. В жодному міс
ті України нема такого, щоб
за користування цими об'єк
тами не платили", — під
креслив В.В. Шульга. Тож,
відтепер усі зупинки будуть
приведені у належний стан і
обслуговуватимуться
за
рахунок перевізників, як це
і має бути. Та значним кро
ком вперед є відновлення
руху міського маршруту
№2. Завдяки турботі Бояр
ської міської ради мешканці
міста мають змогу дістатися
майже до усіх соціальних
об'єктів Боярки усього за
1.25грн., з інтервалом руху
маршрутного таксі 57 хви
лин. Для пенсіонерів та
учасників ВОВ існують
пільги. Вивчаються можли
вості про надання певної
кількості пільгових місць
для проїзду окремим катего
ріям громадян. " Дуже зруч
ний маршрут, і вартість про
їзду приємно дивує" — задо
волено кажуть ті, хто вже
встиг скористатись послуга
ми цього маршруту. Неда
ремно боярчани його вже
"охрестили" як "соціальний
марштут".
Ганна Бєлобородова
Фото Анатолія
Кухарського

НАРАДА КЕРІВНИКІВ ДНЗ КИЄВОСВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ
17 лютого у приміщенні
ДНЗ №3 відбулася нарада
керівників дошкільних нав
чальних закладів КиєвоСвя
тошинського району. Перш
ніж розпочати роботу, всіх
учасників гостинні господарі
запросили на філіжанку
запашної кави (морозного
ранку це було дуже доречно)
і в неформальній обстановці
керівники ділились досвідом
та знайомились ближче.
Спеціаліст відділу освіти
КиєвоСвятошинської РДА
Г.Д. Калабуліна ознайомила
присутніх з планом роботи
наради і з результатами вив
чення стану ведення доку
ментації в дошкільних нав
чальних закладах району.
Про підсумки виставки
конкурсу "Світ очима дітей",
який проводився 2430
листопада 2008р. з метою
популяризації зображуваль
ного і рукотворного мистец
тва та виявлення і підтрим
ки юних дарувань, повідо
мила Л.Г. Джиджуленко —
методист ІМЦ. Участь у кон
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курсі взяли 29 навчальних
закладів району. Роботи
були представлені у 18 номі
націях. Серед міських нав
чальних закладів району:
1 місце вибороли ДНЗ
"Джерельце", "Чебурашка";
2 місце посіли усі чотири
ДНЗ м. Вишневе;
3 місце — ДНЗ "Беріз
ка", "Спадкоємець".
Про стан функціонуван
ня та перспективи розвитку
дошкільних закладів міста
Боярка проінформував при
сутніх міський голова Т.Г.
Добрівський, який разом із
заступником В.В. Шульгою
не оминув своєю увагою цю
важливу
зустріч.
Кожен боярча
нин знає, що за
час керівництва
Тараса Григоро
вича матеріальне
забезпечення
садочків значно
покращилось і в
кожному — влас
не
опалення.
Владу лаяти ми

любимо, але проти фактів
не попреш, як відомо — це
річ вперта. Щира Вам подя
ка, шановний мер, від заві
дуючих ДНЗ, батьків та
дітей.
Про свій садочок і життя в
ньому Любов Іванівна зав
жди розповідає з захоплен
ням, та найкращі експерти —
діти, які з задоволенням ідуть
в садочок і люблять виховате
лів, а ще кажуть мамам, щоб
ті навчились готувати смачно
як в садочку. І батьки, які
хочуть віддати діточок саме
до цього закладу.
Ганна Бєлобородова

НОВИЙ КЕРІВНИК КИЄВО
СВЯТОШИНСЬКОГО
РВ ГУ МВС УКРАЇНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛ.
В середині лютого 2009
року новим керівником Киє
воСвятошинського РВ ГУ
МВС України в Київській
області був призначений
полковник міліції Рубель
Микола Володимирович.
Микола Володимирович
народився у 1961 році на Чер
нігівщині. Закінчив Львівську
школу міліції Національної
Академії МВС України.
Трудову діяльність роз
почав у м. Києві в патруль
ній службі міліції. Значна
частина життя Миколи
Володимировича пов'язана
з карним розшуком. Очолю
вав відділи міліції декількох
районів м. Києва. Останнє
місце роботи — начальник

Бориспільського міського
відділу міліції.
Зараз Микола Володими
рович активно вивчає стан
справ у КиєвоСвятошинсь
кому районі. Редакції газети
"БояркаІнформ" він поо
біцяв за декілька тижнів
дати розгорнуте інтерв'ю.
Редакція "БІ"

90 РІЧЧЯ ПЕТРОПАВЛІВСЬКО
БОРЩАГІВСЬКОЇ СІЛЬРАДИ

6 лютого одне із заможні
ших сіл КиєвоСвятошинсь
кого району — Петропавлів
ська Борщагівка, відзначило
90річчя сільської ради.
Приміщення сільради —
найкраща і найсучасніша
архітектурна споруда нашо
го району і Київської області.
Очолює сільську раду
досвідчений голова з 26річ
ним стажем роботи на цій
відповідальній посаді Олек
сій Іванович Кодебський.
На урочисте свято зібра
лися голови сільських рад,
депутати сільради, району
та області, підприємці,
видатні спортсмени, чемпіо
ни світу (вихідці цього
села), представники духо

венства, громадськість села.
Були і почесні гості: голова
Райдержадміністрації Яро
слав Добрянський, голова
КСвятошинської районної
ради Григорій Косенко.
Урочисте свято ювілею
відкрили Гімном України,
внесенням Державного пра
пора і святковим концер
том, організованим худож
нім аматорським колекти
вом села.
Багато теплих слів і поба
жань лунало на адресу сільсь
кого голови Олексія Іванови
ча та його команди. Почесні
гості вручали квіти і подарун
ки. За активну громадську
діяльність у розвитку села і за
успіхи у праці багато трудів
ників села і приватних під
приємців було нагороджено
подяками та грошовими пре
міями. Нагороди вручали
сільський голова Олексій
Кодебський та його заступ
ник Володимир Якимчук.
А на завершення урочи
стостей усі гості були запро
шені до вечірнього святко
вого столу.
Євген Пікуль

ПРО СКАСУВАННЯ ПОСТАНОВИ КМУ
Прем'єрміністр України
Ю.В. Тимошенко підтрима
ла ініціативу Держкомпід
приємництва щодо скасу
вання постанови Кабінету
Міністрів України від 20
грудня 2008 року № 1118,
якою суб'єктів спрощеної
системи було позбавлено
права добровільно реєстру
ватися платником ПДВ.
З прийняттям цього уря
дового рішення права
фізичних осіб — платників
єдиного податку, відновле
но. За зверненням підпри

ємця податкова адміністра
ція зобов'язана відновити
його попередній статус без
будьяких адміністративних
чи фінансових застережень.
При цьому досягнуто
домовленості щодо запрова
дження обліку товарнома
теріальних цінностей у
таких суб'єктів підприєм
ницької діяльності шляхом
внесення відповідних змін
до Наказу ДПА від 29 жов
тня 1999 року № 599.
Редакція "БІ"

Боярка І н ф о р м

БІ

Політична реклама

ІГОР КРІЛЬ: МИ ПОВИННІ ЗУПИНИТИ СПОВЗАННЯ УКРАЇНИ У ПРІРВУ

5 лютого лідер Єдиного
Центру, народний депутат
України Ігор Кріль предста
вив у парламенті антикризо
ву ініціативу Єдиного Цен
тру. Для чого потрібен План
оновлення країни, політик
розповів
кореспонденту
нашої газети.
К.: Ігорю Івановичу,
невже ситуація в Україні
настільки складна, що
виникла необхідність роз
робити окремий спеціаль
ний план її порятунку?
І.К.: Складна — це дуже
м'яко сказано. Фінансова та
економічна криза набирає
обертів. Уряд довів неспро
можність ефективно реагу
вати на кризові явища. Еко

номіка опинилася перед не
безпекою повного краху. І на
тлі цієї небезпеки у нас три
ває політична криза. Якщо
нічого не змінити, то най
ближчим часом вона лише
поглиблюватиметься. Прези
дентська кампанія вже поча
лась, і чим ближчою стає
дата виборів, тим більш запе
клими будуть політичні бата
лії. Ми повинні зупинити
сповзання України у прірву.
Ми всі разом повинні дати
країні план розвитку, який
би врахував економічні та
політичні ризики. Без полі
тичної стабільності ми не
зможемо протистояти кризі
економічній.
К.: Як саме Ви пропо
нуєте досягти такої ста
більності?
І.К.: У нас попереду низка
різноманітних виборів, які
загалом триватимуть понад
два роки. У січні 2010го —
вибори Президента. У берез
ні того ж року — вибори місь
ких, сільських, селищних
голів, а через рік — вибори до
місцевих рад. Крім того, сьо
годні очевидно, що у ці два
роки нам не вдасться уникну
ти позачергових парламент
ських виборів.

Така кількість виборчих
кампаній в умовах економіч
ної кризи може виявитися
згубною для країни. Тому ми
пропонуємо зменшити їх
кількість до двох. У жовтні
листопаді цього року — про
вести одночасно позачергові
парламентські та президент
ські вибори. А поряд з ними
винести на всенародне голо
сування проект змін до Кон
ституції. Український народ
має поставити крапку в нес
кінченних дискусіях про
модель влади. У країні має
бути один господар.
К.: А яким чином, на
Вашу думку, зменшення
кількості виборчих кампа
ній сприятиме досягненню
політичної стабільності?
І.К.: Поперше, я споді
ваюсь, що одночасні парла
ментські та президентські
вибори залишать у минулому
те протистояння, яке ми
зараз спостерігаємо у владі.
Подруге, чим менше буде у
нас "днів виборів", тим біль
ше нервів ми збережемо
людям. Та й у політиків буде
не так багато приводів тяга
ти один одного за чуби. І по
третє, що сьогодні особливо
важливо, це дасть можли

ДОЛУЧАЙТЕСЯ ДО ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКЦІЇ ПРОТЕСТУ
24.12 2008 р. Верховна
Рада України прийняла за
основу (в першому читанні)
урядовий Законопроект №
3532 "Про місцеві податки
та збори". Серед інших нова
цій цей Законопроект перед
бачає скасування ринкового
збору і запровадження рин
кового податку.
Зараз ринковий збір під
приємець сплачує за торгове
місце. Його граничний роз
мір не повинен перевищува
ти 20% неоподаткованого
мінімуму (17 грн.) на день,
тобто 3,5 грн.
Новим законопроектом
пропонується встановити
ринковий податок у розмірі
0,25 до 2,5 від мінімальної
зарплати на поточний рік
(на 1 січня 2009 року — 605
грн.) за один квадратний

метр загальної площі ринку,
тобто від 1,5 до 15 грн. на
день за 1 кв.м. ринкової
території.
Спеціалісти зазначають,
що у разі прийняття цього
Закону, за мінімальної став
ки платежі ринкових тор
говців збільшаться у 21,4
рази, за максимальної — у
214 разів. Тобто, якщо цей
документ набуде чинності,
за деякими оцінками ринки,
які зараз перебувають не в
кращій ситуації через змен
шення купівельної спро
можності населення й подо
рожчання імпортних това
рів, не потягнуть нового
податку і просто зникнуть. У
такому разі постраждають
усі — бідні верстви населен
ня залишаться без дешевих
товарів, місцеві бюджети —

без відповідних надхо
джень, а 3мільйонна армія
українських дрібних підпри
ємців поповнить лави безро
бітних.
З початку цього року в
багатьох містах України вже
відбулися стихійні та напів
стихійні акції протесту під
приємців з ринків проти
запровадження ринкового
податку, а 15 січня пред
ставники цієї категорії мало
го та середнього бізнесу
пікетували Верховну Раду
України. В цій акції проте
сту, яку не організовувала і
не підтримувала жодна з
політичних партій, взяли
участь понад 3 тисячі осіб.
К и є в о  С в я то ш и н с ь к а
організація Соціалістичної
партії України запрошує усіх
небайдужих до цієї пробле
ми, особливо ринкових тор
говців, взяти участь у Всеук
раїнській акції протесту, яка
розпочнеться 9 березня 2009
року (про місце проведення
акції протесту буде повідо
млено у наступному номері
"БІ").
Довідки за телефоном
координаційного центру:
55242
КиєвоСвятошинська
організація Соціалістичної
партії України

Боярка І н ф о р м

вість зекономити бюджетні
кошти. Бо організувати одне
голосування, нехай і за кіль
кома бюлетенями, завжди
дешевше, ніж два різні.
К.: Ви і Ваші однопар
тійці у парламенті висту
паєте за відставку уряду
Тимошенко. Але якщо вже
цього року проводити пар
ламентські вибори, можли
во, варто почекати поки
новообрана Верховна Рада
сформує новий Кабінет
Міністрів?
І.К.: Верховна Рада
мусить сформувати новий
Кабмін, у який мають увійти
виключно професіонали від
усіх парламентських полі
тичних сил. Основною вимо
гою до кандидатів на посади
міністрів мають стати про
фесіоналізм і публічна від
мова від участі у президент
ських виборах. Лише в
цьому разі в складний пере
двиборчий період можна
буде утримувати ситуацію в
економічній та соціальній
сферах і уникнути популіст
ських кроків з боку виконав
чої влади.
К.: Тож, яким чином Ви
пропонуєте організувати
виборчий процес у най

ближчі два роки?
І.К.: Вже в найближчий
час необхідно змінити вибор
че законодавство, запрова
дивши відкриті партійні спи
ски на виборах народних
депутатів та місцевих рад.
Люди мають знати тих, кого
вони обирають. Далі — змі
нити законодавство, яке
забезпечить прийняття Кон
ституції на референдумі.
Політичні сили, які висту
пають за різні моделі влади в
Україні, повинні винести на
Референдум свої варіанти
змін до Конституції.
Необхідно
перенести
вибори міських, селищних та
сільських голів і провести їх
разом з виборами депутатів
місцевих рад у березні 2011.
Таким чином, ми уникне
мо постійних виборчих кам
паній, забезпечимо чіткий
розподіл повноважень Пре
зидента, Уряду й парламенту
на основі моделі влади, яка
відповідатиме волі народу.
Тільки в такий спосіб ми
зможемо стабілізувати владу,
а головне — зупинити зневіру
в суспільстві і повернути
людям надію.
Наталя Ключник
БІ

Оголошення

22 лютого 2009 року о 14.00 в приміщенні Будинку
культури, що по вулиці Шевченка, 84, відбудеться концерт
хору "Надія", присвячений Дню захисника Вітчизни.
Вхід безкоштовний.
Адміністрація
Втрачене посвідчення потерпілого внаслідок аварії
на Чорнобильській АЕС 4 категорії на ім'я Модзалевської
Євгенії Вікторівни, серія ВП № 237908, вважати недійсним.
Загублене свідоцтво про право власності на 2/5 будинку
по вулиці Б. Хмельницького, 52 в м. Боярка на ім'я
Шкірцевої Лідії Костянтинівни вважати недійсним.
Втрачене свідоцтво про закінчення 9го класу на ім'я
Лотоха Євгена Івановича, вважати недійсним

Шановні боярчани!
Виконавчий комітет Боярської міської ради оголошує
конкурс на звання "Кращий двірник 2008 року".
Інформацію про кандидатури учасників конкурсу про
симо надсилати до КП БГВУ ЖКГ за адресою: м. Бояр
ка, вул. Леніна, 30, відділ кадрів. Телефон: 46924.
Переможці конкурсу нагороджуватимуться.
Виконавчий комітет БМР
Відповідно до рішення виконавчого комітету Боярської
міської ради від 17 лютого 2009 р. вартість проїзду марш
рутом № 3 з 1 березня 2009 р. складатиме 1,25 грн.
Міськвиконком
До 20 березня продовжується передплата періодичних
видань на 9 місяців 2009 р. Вартість передплати одного
примірника газети "БояркаІнформ" на 9 міс. мінімальна по
Україні і становить 25,19 грн.!

7

БІ

До Дня захисника Вітчизни

А НА ВІЙНІ — ЯК НА ВІЙНІ

В

іра — це не просто
очікування, не без
діяльність. Віра — це
дія. Віра — це протест проти
обставин, що гнули до землі,
змушуючи жити у неволі.
… Вона була дуже юна.
На вигляд — ще мала. Але
вона мала віру. Тому вона
піднялась і пішла на фронт.
Добровільно, навіть не
думаючи про страх, про
війну, не думала, що бути на
війні — це прерогатива чоло
віків (їх туди призивають), а
вона ж була дівчинкою…
Я сиджу навпроти цієї
цікавої бабусі, в моїх руках
лист, списаний її почерком:
"Я, Смородина Антоніна
Антонівна,
народилась
12.07.1923 року у селі Берез
на Володарського району.
Ще не закінчила Білоцерків

ське медичне училище, як
почалась війна"…
Війна
почалась
22.06.1941, а вже 28.06.1941
Антоніна була на фронті, її
зарахували в медсанбат 1го
Українського фронту, у шпи
таль № 1327 на посаду медич
ної сестри, присвоївши звання
старшого сержанта.
…ЇЇ голос тихо лунає, а
відчуття таке, наче мені
Доля відчинила скарбницю і
показує надзвичайно цінні
коштовності…
Спогади,
спогади…Чи
було їй тоді страшно, коли
юна і струнка на собі вино
сила з бою поранених чоло
віків і ридала разом з ними?
Каже, тяжко було усім; і
наче тільки зараз дивується
сама собі: " Я ж була дівчин
кою, ні досвіду, ні літ".
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Єдине, що було — серце, що
не давало сховатись, відсиді
тись десь у куточку. Не
витримало б ні за що! Така
вже вдача. Тому все змогла.
Завжди Тоня була там, де
найбільше потребували її
допомоги — чи то перев'язки
робити, чи то зпід вогню
виносити, рятувати тяжко
поранених бійців, чи то кров
здавати (а хто ж її здасть,
коли зараз треба?). Ніхто
умов особливих не створю
вав. Підженуть "полуторку"
і відправляй поранених до
шпиталю. А якщо поранен
ня в голову? І клала дівчина
чоловічі буйні голови собі на
коліна. Не для пестощів, не
для поцілунків, а щоб життя
зберегти, бо дощаний кузов
"полуторки" для цього не
годиться. Доводилось і білиз
ну свою роздирати, щоб під
бинтовувати
просяклі
кров'ю пов'язки.
На війні, як на війні. Тіль
ки фільми про неї, про вій
ну — і досі дивитись не може.
А куля таки й справді "дура"
— не вибирає: чи то солдат,
чи медсестра. Дісталось і
Тоні. У грудні 41го під Хар
ковом, під час бомбардуван

Пам’ятаємо Афганістан
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ЛИШЕ ПАМ'ЯТАЮЧИ СВОЄ МИНУЛЕ, МОЖНА
БУТИ ДОСТОЙНИМ СВОГО МАЙБУТНЬОГО...
День виводу радянсь
ких військ з Афганістану в
нашому місті почали від
значати 3 лютого. Саме
того дня до вихованців
Навчально оздоровчого
комплексу
Київського
військового ліцею імені
Івана Богуна завітали вої
ни інтернаціоналісти.
Спочатку — урочисте
шикування на плацу, прис
вячене пам'яті учасників
бойових дій на території
інших держав та 20й річни
ці з Дня виводу радянських
військ з Афганістану... І хви
лина мовчання, в якій зав
мерли ліцеїстські роти... І
чіткі слова військової коман
ди, які зовсім поіншому
сприймаються в цей день:
"До урочистого маршу... пов
зводно... рівняння право
руч... кроком... руш!"... І рів
няння на трибуну, на якій —
почесні гості: заступник
Боярського міського голови
Валерій
Володимирович
Шульга, секретар Києво
Святошинської спілки воїнів
інтернаціоналістів Лариса
Леонтіївна Козленко, воїни
інтернаціоналісти Михайло
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Михайлович Ісаков, Вадим
Петрович Космач, Володи
мир Олексійович Яценко,
Микола Миколайович Висо
вень, Анатолій Петрович
Журавель, Василь Володи
мирович Остапчук...
А продовження — в парку
Перемоги, біля символічного
каменя, встановленого на
честь тих, хто віддав за свою
Батьківщину найдорожче —
життя. І живі квіти, і трепет
ний вогник свічі пам'яті на
холодному вітрі...
І страшна статистика
Афганської війни... 5 тисяч
хлопців з Київщини прой
шли страшне горнило війни.
Чужа земля, чужий хліб,
чужі звичаї, чужа мова... А
біда була чужа і наша. В
історії війни були різні, але
їх наслідки були завжди
одні: смерть, горе, інвалід
ність, сирітство дітей...
Дослухається до тих слів
принишклий парк Перемо
ги... До спогадів і до розпові
дей про день сьогоднішній
воїнівафганців. Бо кому ж
як не тим, хто повернувся,
знати ціну життя, ціну
дружби, ціну єднання, ціну
військової відданості і бойо
вого братства...

ня дівчина отримала осколоч війна, війна…
не поранення обох нижніх
Перемогу зустріла у
кінцівок. У своєму ж шпиталі Києві. І тільки тоді Антоніна
і лікувалась. Тоді справді зля згадала, що вона дівчина, і
калась аби не відправили зі що навколо — весна, що є
своєї частини, від бойових головне
надбання
—
друзів. І досі вдячна лікарю ПЕРЕМОГА! Можна радіти і
Воробйовій, яка не віддала її, кохати! Вона так і зробила:
незважаючи на наказ коман закохалась, вийшла заміж,
дира: "Згружайте этого сол народила дітей. А далі — як
датика, не довезем". "Солда у всіх: робота. Все життя
тик" виявився стійким. Під працювала (до 82 років!),
лікувала рани і знову на пере лікувала, виходжувала, ста
дову. Війна ж бо.
вила на ноги. Така вже
Під
Ворошиловградом вдача — дбати про людей.
потрапила в оточення. Їх було Саме про таких людей як
всього 16. Вона і 15 поране Антоніна Антонівна наш
них у бліндажі. Ні води, ні Боярський поет Є. Зозуля
їжі, ні перев'язувального написав цей вірш:
матеріалу.
Але вже був
Даты, даты. Всё круглые даты
досвід. В хід
Память
вновь, как вдова безутешна
пішла знову
По
ушедшим
в атаку солдатам,
ж таки спід
По
всем
судьбам,
в том пекле сгоревшим
ня білизна,
По
тем
девочкам
из медсанбата —
сорочки,
Им
уже
никогда
не
проснуться…
кальсони. І
Ты
ведь
тоже
была
с
ними рядом,
свої, і пора
Ты
ведь
тоже
могла
не
вернуться!
неного комі
Ты
ведь
тоже,
сквозь
дым,
по воронкам
сара. Прот
К
самой
главной
победе
шагала.
римались.
Ты
была
совсем
юной
сестренкой,
Вона збере
А страну от врагов защищала…
гла усіх. На
згадку зали
шилось фото. А потім знову
Ганна Бєлобородова

І коли запала на мить
тиша і лише посвист синичок
чувся над головою, раптом
розітнув лютневий день авто
матний залп — останній
салют, останній привіт від
живих тим, хто не повернув
ся до рідної домівки. Не бага
то не мало — 424 учасника
бойових дій за межами рідної
країни проживає у нашому
К и є в о  С в я то ш и н с ь к о м у
районі. З них — 116 воїнів
афганців. З яких 11 поверну
лися інвалідами, 5 загинуло...
В холодному повітрі пахне
ладаном і звучать слова свя
тої молитви з вуст настоятеля
СвятоПокровської парафії
Української Автокефальної
православної церкви Дими
трія Присяжного. Слова,
звернені у день прийдешній...
Радислав Кокодзей

До дня св. Валентина

ВАЛЕНТИН І ВАЛЕНТИНА ШКОЛИ № 3
Святий Валентин був
покровителем усіх закоха
них за життя і після смерті.
Історія ця поширюється сві
том і зовсім недавно діста
лась кордонів України.
Тепер бажаючих освідчи
тись у любові, коханні саме
14 лютого і в нас стає дедалі
більше. Найбільш активна
молодь ЗОШ №3 вирішила
й собі відзначити свято: для
учнів старших класів влаш
тували вечірдискотеку.
Влади
с л а в
Пилипко,
учень 11 В
класу,
очолює
районну
організа
цію актив
них дітей
Києво
Святошинського району. Її
створили у районному відділі
освіти, щоб згуртувати пре
зидентів шкіл, актив для
більш ефективної участі у
громадському житті. Діти
повинні вміти самостійно
організовувати своє доз
вілля — вважають старші
наставники. Влад обра
ний шкільною громадою
президент, і обраний пре
зидентами шкіл Києво

Святошинського району лі
дер організації. "Усіх актив
них школярів одночасно
зібрати неможливо. Тому ми,
президенти шкіл, збираємось
у районі, вимальовуємо пла
ни і потім реалізовуємо їх у
своїх школах", — каже Влад.
Йому допомагають друзі —
однокласники. Члени органі
зації працюють у різних
підрозділах: освіті, культурі,
спорті тощо. Маленька
шкільна держава! У школі
навіть хотіли створити влас
ну верховну раду і кабінет
міністрів. Наразі поки що
працює робоча група актив
них учнів, які пропонують
ідеї, як їх втілити в життя,
щоб не чекати поки щось
запропонують дорослі. Цей
актив в основному — учасни
ки групи КВК "Вітаміни".
Ось і сьогоднішнє свято —
їхня ініціатива.
Наталя Ключник

Боярка І н ф о р м
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ЗАПРОШУЄМО
ЗАДЕКЛАРУВАТИ

ДОХОДИ

З початку 2009 року роз
почалася кампанія по
декларуванню громадянами
доходів, отриманих протя
гом 2008 році.
Основна мета цієї діяль
ності — забезпечення доб
ровільного декларування
доходів громадян, досягнен
ня взаєморозуміння з плат
никами податків та форму
вання високої податкової
культури населення.
Податковою інспекцією
створені сприятливі умови
для добровільного деклару
вання громадянами своїх
доходів. Працівники подат
кової інспекції діють так,
щоб громадяни, які прий
дуть задекларувати доходи,
відчули повагу і шанобливе
ставлення.
В приміщенні ДПІ у Киє
воСвятошинському районі
оформлені інформаційні
стенди, на яких розміщені
зразки заповненої деклара
ції та роз'яснення щодо її
заповнення.
Відділом масовороз'яс
нювальної роботи та звер
нень громадян та відділом
адміністрування податків з
фізичних осіб ДПІ у Києво
Святошинському
районі
випущено власну друковану
продукцію з питань декла
рування доходів громадян,
яку розміщено на ринках
міст Вишневе та Боярка,
приміщенні
Управління
Пенсійного фонду України у
КиєвоСвятошинському
районі, міських, селищної,
сільських рад та у інших
людних місцях КиєвоСвя
тошинського району.
Крім того, діють 3 кон
сультаційні пункти, а саме:
у приміщенні Українсько
го науководослідного інсти
туту фарфорофаянсової
промисловості: м. Вишневе,
вул. Святошинська, 29, кім
ната № 1 (перший поверх)
щоденно на період кампанії
декларування доходів грома
дян, отриманих у 2008 році;

у приміщенні Цен
тральної районної бібліо
теки (двічі на місяць,
перша і третя середа
місяця): м. Вишневе,
вул. Л.Українки, 33;
у приміщенні Упра
вління Пенсійного фон
ду України у Києво
Святошинському районі
(м. Вишневе, вул. Свя
тошинська, 50 (щоче
тверга)).
Для виступів з питань
декларування використову
ється районне радіомовлен
ня та передаються для друку
матеріали, з роз'яснення
кампанії декларування, у
друковані ЗМІ району.
При проведенні семіна
рів, засідань "круглого
столу", зустрічей керівниц
тва податкової інспекції з
трудовими колективами та
громадськими організація
ми, одним із питань, що роз
глядаються, є роз'яснення
процедури декларування
громадянами доходів, отри
маних у 2008 році, та отри
мання податкового кредиту.
На сьогодні, 105 грома
дян скористалися своїм пра
вом на подання декларацій
про доходи, з яких:
 76 — на отримання
податкового кредиту (5
іпотечний кредит);
 1 — оподаткування
доходів СПД платника єди
ного податку від діяльності
не вказаної у свідоцтві плат
ника єдиного податку.
 3 — оподаткування
доходів від продажу нерухо
мого майна;
 20 — оподаткування
спадщини;
 2 — оподаткування
доходів від здавання нерухо
мого майна в оренду;
 2 — оподаткування
доходів від здавання житла
в оренду;
 1 оподаткування та
інвестиційного прибутку.
Головний
результат
деклараційної кампанії —
незмінний: забезпечення
коштами місцевих бюдже
тів, поліпшення іміджу та
підвищення
авторитету
податкової служби в цілому.
Заступник начальника
Державної податкової
інспекції у Києво Свято
шинському районі
Безбородько Ганна
Антонівна.

Районні служби інформують

ГОТУЄМОСЬ ДО НАСТУПУ ГРИПУ!

К

ожного року в прохо
лодну пору на нас
очікує чергова епіде
мія грипу. Грип та ГРЗ скла
дають 95% всіх інфекційних
захворювань у світі. Щоріч
но на грип хворіють до 500
млн. людей. Періодично
повторюючись, грип та ГРЗ
відбирають у нас сумарно до
року повноцінного життя.
Під час епідемії 2007
2008років в Україні всього
захворіло близько 1,3 млн.
осіб, з них 55% — діти до 14
років. Офіційно зареєстро
вано 3 летальні випадки.
Захворювання на грип
розпочинається гостро і рап
тово: інкубаційний період ко
ливається від декількох годин
до 3 діб (найчастіше 1 — 2
доби), одразу з'являються
симптоми загальної інтокси
кації (нежить, відчуття жа
ру, сильний головний біль).
Хворого турбують загальна
слабкість, ломота по тілу,
особливо в м'язах. Темпера
тура тіла сягає 3940°С, утри
мується на такому рівні 23
доби і надалі, як правило,
знижується. Але буває й друга
хвиля гарячки. Це свідчить
про розвиток бактеріальних
ускладнень, які можуть бути
різноманітними і небезпечни
ми: отити, ангіни, менінгіти.
Крім цього, грип провокує
загострення хронічних захво
рювань легень, нирок, орга
нів серцевосудинної та ендо
кринної систем.
Самолікування, особливо

антибіотиками, неприпусти
ме, навіть небезпечне. Річ у
тому, що антибіотики на
вірус не діють, лише форму
ють антибіотикостійкі бакте
рії, які можуть викликати
післягрипозне ускладнення.
А ось ліжковий режим є
обов'язковим на період лихо
манки (23доби) плюс 23
доби після закінчення лихо
манки. Цей період є надзви
чайно заразним, особливо
для дітей. Доглядаючи за
таким хворим, необхідно
користуватися маскою, воло
ге прибирання проводити з
застосуванням дезинфекцій
них засобів. Обов'язково
провітрювати дане примі
щення. Сім'я повинна прий
мати протигрипозні засоби за
рекомендацією лікаря.
Будьяке захворювання
краще попередити, ніж ліку
вати. З профілактичною ме
тою рекомендується застосо
вувати амізон, ремантадин,
аміксин, екстракт елеутеро
коку, настойку ехінацеї.
Збагачувати щоденний раці
он харчування фруктами та
овочами, особливо такими,
що містять фітонциди (ци
буля, часник, хрін) та віта
мін С (капуста, калина,
чорна смородина, лимони).
Необхідно також загарто
вувати організм: робити ран
кову гімнастику, більше часу
проводити на свіжому пові
трі, відвідувати басейни.
Одним з найбільш ефек
тивних специфічних засобів

профілактики грипу є, безу
мовно, вакцинація. Вакци
нопрофілактику слід прово
дити не менш ніж за 23
тижні до початку епідемії,
щоб організм мав час для
формування імунітету. Вак
цин від грипу сьогодні існує
багато. Головна вимога до
них — це відновлена форму
ла. Вакцини повинні щоро
ку мінятися, тобто необхідно
додавати до їх складу нові
штами вірусу. Цього року
очікуються нові 2 різновиди
вірусу грипу А "Брізбен" та
В "Флорида". В Україні
зареєстровано і дозволено
для профілактики грипу в
епідемічному сезоні 2008 —
2009 років 4 інактивовані
грипозні вакцини: "Ваксі
грип" (Франція); "Інфлу
вак" (Нідерланди); "Інф
лексал" V (Швейцарія),
"Флюарикс" (Німеччина).
Потрібно також пам'ята
ти, що імунітет складається
не тільки з фізичної складо
вої, але й з психологічної.
Депресія, негативні емоції,
пригніченість, невдоволе
ність… Перебуваючи у тако
му стані, людина "притягує"
до себе хвороби. Тому
важливу роль у боротьбі з
недугами відіграє психоло
гічний стан та душевна рів
новага — відчуття гармонії
та гарний настрій.
Лікар епідеміолог
Києво Святошинської
райСЕС Третяк О.В.

“ТЕЛЕФОН ДОВІРИ” В ОРГАНАХ
ДЕРЖАВНОї КОНТРОЛЬНО
РЕВіЗіЙНОї СЛУЖБИ УКРАЇНИ

З

а інформацією Голов
КРУ України протягом
2008 року кількість
звернень громадян до регіо
нальних КРУ за "телефоном
довіри" збільшилась майже
вдвічі порівняно з 2007
роком, що свідчить про зрос
таючий рівень довіри з боку
громадськості до органів
ДКРС. В той же час, кіль
кість аналогічних звернень до
КРУ в Київській області зали
шилась на рівні 2007 року.
Із загальної кількості
повідомлень, що надійшли за
телефоном довіри до регіо
нальних КРУ, 47% сто
суються порушень законо
давства при витрачанні
бюджетних коштів, викори
станні державного чи кому

Боярка І н ф о р м

нального майна підконтроль
ними органам ДКРС об'єкта
ми, 36% — повідомлень
щодо порушень, розгляд
яких не належить до компе
тенції органів ДКРС, 17% —
надання роз'яснень з питань
діяльності органів ДКРС.
Слід зазначити, що про
веденими органами ДКРС
контрольними заходами, під
час яких досліджувалась
отримана за "телефоном
довіри" інформація, встано
влено фінансових порушень
на загальну суму понад 7
млн.грн., що підтверджує
дієвість такої форми зв'язку
з громадськістю як "телефон
довіри".
З огляду на вищевикла
дене, Контрольноревізійне

управління в Київській
області звертає вашу увагу,
що відповідно до доручення
Уряду, органи ДКРС прий
мають участь в розгляді
питань, пов'язаних з реагу
ванням на факти порушень
при виплаті заробітної
плати.
Шановні мешканці Київ
ської області. Якщо вам
стало відомо про можливі
порушення при нарахуванні
та виплаті заробітної плати,
її необґрунтованої затримки
та інше, просимо звертатись
за "телефоном довіри" КРУ в
Київській області: 8(044)
2855199 та 51701
Прес служба КРУ
в Київській області
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ШАНОВНІ
БОЯРЧАНИ!
апрошуємо вас взяти
участь у благодійній
акції зі збору коштів
на спорудження пам'ятни
ка видатному діячу в галузі
бджільництва минулого
століття, автору укра
їнського вулика, засновнику
школи бджолярів на тери
торії Боярського коледжу
Андріяшеву Олексію Хомичу.
Кошти просимо пере
рахувати за реквізитами:
р/р 26201051942700 в АКБ
"УкрСиббанк",
МФО
351005, ЄДРПОУ 09807750
Школьному В.Д. (на спору
дження
пам'ятника
О.Х. Андріяшеву).
Ваші прізвища будуть
внесені до списку мецена
тів у музеї історії Боярсь
кого коледжу екології і при
родних ресурсів.

Життєвий шлях Олексія Хомича Андріяшева —
засновника структурного підрозділу Національного аграрного університету "Боярський
коледж екології і природних ресурсів"

З

Члени
товариства
бджолярів м. Києва та
випускники коледжу 1949
1951 років

Українському бджоляру

О.Х. Андріяшев народив
ся 17 лютого 1826 року на
хуторі Германівщина Золо
тоноського уїзду Полтавської
губернії.
Першу освіту Олексій
здобув у Переяславському
державному училищі, потім
навчався у семінарії і
Ніжинському ліцеї графа
І.О. Безбородька.
Наступний крок — юри
дичний факультет універси
тету святого Володимира,
куди Олексій був прийнятий
на казенне утримання. У
1850 році, отримавши сту
пінь кандидата права, О.Х.
Андріяшев працює у Черні
гівській гімназії старшим

викладачем законоведення,
читає курс слов'янської
мови, історії, географії і
одночасно працює над
дисертацією. У травні 1856
року він здобуває ступінь
магістра цивільного права.
У 1860 році видатний
вчений М.І. Пирогов запро
сив Олексія Хомича на поса
ду інспектора Першої гімна
зії Київського навчального
округу, а з червня 1863 року
протягом 28 років він її очо
лює і одночасно бере участь
у діяльності інших закладів,
пов'язаних з освітою; займа
ється просвітницькими і
благодійними
справами.
Гімназисти
запам'ятали
його добрий, небайдужий,
хоч і досить гарячкуватий
характер.
У серпні 1890 року вче
ний виходить на пенсію, але
продовжує очолювати учи
лище незрячих.
Проживаючи у власному
будинку по вул. Іванівській

(з 1903 року — вул. Турге
нівська), Андріяшев завів
пасіку і цілком віддався своє
му давньому захопленню —
бджільництву.
У 1985 році Олексій
Хомич почав видавати часо
пис "Ежегодник пчеловод
ства" та порушив клопотан
ня перед Міністерством
землеробства про заснуван
ня ПівденноРосійського
товариства бджільництва.
У лютому 1897 року О.Х.
Андріяшева обрали голо
вою цього товариства.
На території його садиби
розміщувалося правління
товариства, редакція і
школа бджільництва.
У червні 1902 року прий
нято височайше повеління
ГосударяІмператора про
виділення товариству 5
десятин казенної землі та
150 штук дубових та сосно
вих колод у ЗбірноБудаїв
ській лісовій дачі для закла
дання "Практичної школи
БІ

НЕ СТАРІЮТЬ ДУШЕЮ ВЕТЕРАНИ

В

мальовничому куточ
ку міста Боярка, де
шумлять діброви лісу
і свіже вологе повітря віє зі
ставу, у Будинку мисливців
та рибалок КиєвоСвято
шинського району зібралися
ветерани хору "Надія" та
учасники ансамблю "Гор
лиця" привітати солістку
хору та ансамблю, ветерана
праці, боярчанку Мартинюк
Антоніну Антонівну з ювіле
єм — виповнилося їй 70.

ніну Антонівну з Днем наро
дження, відзначивши її
активну участь у громадсь
кому житті міста Подякою
та грошовою премією.
Отримала ювілярка від
міського голови і настінний
календар з ілюстраціями
відомого далеко за межами
України боярського худож
ника Юрія Горбачова.
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День народження —особлива дата!
Його ні з чим не зрівняти!
Ми Вас з ювілеєм вітаєм,
Божої благодаті бажаєм!
Нехай життя трояндами квітує,
Хай шлях встеляє успіх зорепад,
Хай доля завжди щастя і добро дарує,
А у душі панує мир і лад!
Колектив Боярської ЗОШ
І ІІІ ступенів № 3

Шановний Єдаков Юрію Івановичу!

Євген Пікуль

ПОДЯКА

Урочиста нагода зібрала
разом друзів, колег, внуків
ювілярки,
громадськість
міста, а також почесних
гостей. Не оминув увагою
цієї події і Боярський міський
голова Тарас Добрівський,
голова ветеранів війни та
Збройних Сил КиєвоСвято
шинського району Андрій
Макаренко, голова інвалідів
війни району Борис Грець
кий, представники преси.
Теплими словами приві
тав ювілярку міський голова
Тарас Григорович Добрів
ський, поздоровивши Анто

Шановна Снігур Тетяно Олександрівно!

Адміністрація ДНЗ № 3
м. Боярка та батьківський
комітет висловлюють щиру
подяку
генеральному
директору ТОВ "Корпусні
меблі" Клімчуку Анатолію
Петровичу (м. Боярка,
вул. Кооперативна,6) за
спонсорську допомогу у
виготовленні меблів для
дітей ДНЗ № 3 м. Боярка.

Щиро вітаємо Вас з 58річчям.
Бажаємо здоров'я Вам і вашим близь
ким, успіхів в житті та спроможності
подальшої допомоги людям.
Голова Боярської організації
інвалідів війни та праці
Б.А. Грецький
Голова Боярської міської організа
ції інвалідів війни та Збройних Сил
В.А. Нурищенко
Боярська
організація
Партії
пенсіонерів України ГО "Боярчани"

бджільництва"
поблизу
залізничної станції Боярка.
Цього ж року тут були зве
дені перші будівлі для
школи.
Завдяки пожертвуван
ням Андріяшева у Києві
була відкрита "Практична
школа бджільництва", яка у
1904 році перебазувалася в
Боярку.
О.Х. Андріяшев віддав 20
тисяч карбованців, 100
бджолиних сімей, бібліоте
ку, бджолиний музей, інвен
тар, майстерню і сам узяв
участь у підготовці кадрів в
галузі бджільництва.
В останні роки життя
Олексій Хомич тяжко хворів
і майже втратив зір, але до
самої смерті продовжував
займатися бджолярством.
Помер О.Х. Андріяшев 31
липня 1907 року і був похо
ваний на Байковому кладо
вищі у Києві.
Бедій В., Скатерна Л.
Вітання і подяки

У

місті Вишневе Киє
воСвятошинського
району по вулиці
Витянська проживає одна
із найстаріших жінок райо
ну та Київської області
Ганна Григорівна Олійник,
якій незабаром виповнить
ся 107 років! Це живий сві
док історії.
Ще у 100 років Ганна
Олійник читала газети без
окулярів, цікавилася полі
тикою, слухаючи радіо та
передивляючись телепере
дачі. До 95 років вишивала
та писала картини на
духовну тематику.
Сьогодні довгожитель
ка, як на 107 років, має
гарний стан здоров'я, доб
рий апетит, але ногами вже
не в змозі ходити, змушена
звикати до постільного
режиму.
Євген Пікуль

80 років відзначила
Ліпустіна Тамара Петрів
на, учасниця Великої Віт
чизняної війни, співачка
хору ветеранів "Надія".
Л.І. Закревська від
імені міської ради, голова
Боярської спілки ветеранів
війни та праці Б.Г. Грець
кий і народний хор "Надія"
привітали іменинницю з
Днем народження!
Ганна Бєлобородова

Боярка І н ф о р м
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ІЗ ЖИТТЯ БК…

О

станнім часом життя
Боярського будинку
культури було наси
чене цікавими подіями. 23
січня 2009 року студії
Петриківського розпису,
народних промислів, при
кладного мистецтва предста
вили виставки своїх робіт на
районному заході, присвяче
ному 170річчю від дня
народження П.П.Чубинсь
кого. 3 лютого в День наро
дження В.Самійленка сту
дійці ЛХС "Слово" під керів

ництвом Сєчкової І.А. взяли
участь в традиційному
мітингу на могилі письмен
ника біля СвятоМихай
лівської церкви, а також у
тематичному заході, який
проходив в приміщенні
Боярського краєзнавчого
музею. 7 лютого БК гостин
но прочинив двері для випу
скників усіх років, які зібра
лися на традиційну зустріч.
Того вечора в залі БК яблуку
не було де впасти. Хтось
закінчив школу нещодавно,
дехто дуже давно, але всіх
об'єднала радість зустрічі
один з одним. В залі не сти
хав веселий сміх, згадува

лись безтурботні шкільні
роки, а кожного новоприбу
лого на свято однокласника
зустрічали дружніми обійма
ми та поцілунками. Розва
жав публіку ансамбль "Син
копа", який, як завжди,
виконував запальну музику,
під яку ніяк не всидиш на
місці. Під кінець вечора
кожен бажаючий міг поспі
вати зі сцени чи привітати
своїх друзів. Свято вдалося
на славу! А вже 14 лютого
інше свято постукало в двері
БК — День
Святого Вален
тина. З цієї
нагоди літера
турнохудожня
студія Боярсь
кого Будинку
культури влаш
тувала святко
ву вечірку, на
якій зібралися
колишні
та
теперішні сту
дійці ЛХС "Слово". Панува
ла невимушена тепла атмо
сфера, діти чаювали, тан
цювали та вітали зимових
іменинників. Дружні по
сиденьки настільки всім
сподобалися, що одразу ж
було запропоновано влашто
вувати подібні заходи часті
ше. За вікнами — зима, але
для БК — гаряча пора: під
готовка та виступи в район
них оглядах, вечори відпо
чинку, лютневі та березневі
свята, а отже нам буде що
вам розповісти незабаром…

Культура

І РОЗКВІТАЄ ЧАСТОЧКА ТАЛАНОВИТОЇ ДУШІ,
ЯКА НЕСЕ КРІЗЬ ВІЧНІСТЬ ДИВОВИШИВАНКИ...
8 лютого у Боярському
краєзнавчому музеї пломе
ніли диво квіти, вишиті на
білосніжному
полотні.
Адже того дня тут відкри
лася виставка робіт наших
добрих сусідів — вишиваль
ниць з Крюківщини...
В музейній експозиції
виграють веселковими бар
вами вишиті рушники, піду
зорники до ліжок, сорочки,
фартушки, подушечки й цілі
вишиті картини, з яких спо
глядають Ісус і Діва Марія,
таємнича незнайомка Весна
і мудрий та уважний сірий
кіт... У сусідній залі рясні
ють буйно цвітом багато роз
шиті українські народні
костюми, висвічуючи яки
мось глибинним сяйвом,
яке, здається, навіть дзвінкі
жіночі голоси підсилює,
красу своїх господарок. То,
очікуючи початку "офіційної
частини", пробує голоси
Крюківщинський ансамбль
"Червона калина", який
майже у повному складі
приїхав до Боярки привіта
ти своїх землячок з відкрит
тям виставки їхніх робіт. І

звучали на їхню честь як
найкращий дарунок народні
пісні: "Мамині рушники",
"Свекрушенька", "Мамина
сорочка"...
То хто ж вони — май
стринівишивальниці, чиї
роботи експонувалися 8
лютого у Боярському краєз
навчому? Це — Лідія
Петрівна Клименко, Євдо
кія Володимирівна Степа
ненко та Галина Петрівна
Богдан. А найдорожчим

речко, художника Олексан
дра Малінченка, майстра
декоративноужиткового
мистецтва, різьбляра Воло
димира Цепляєва... А піс
нею гостей міста привітали
науковий
співробітник
музею Наталя Горенко й дві
представниці хору ветеранів
війни та праці "Надія" Ольга
Михайлівна Шимко та Ада
Іванівна Артюхова. І стає
радісніше на серці, і світлі
шав насуплений зимовий

подарунком для цих талано
витих жінок став виступ
Крюківщинського ансамблю
"Червона калина".
Приймають заслужені
слова вітань чарівниціви
шивальниці від Боярських
митців: поетеси Анни Веде

день. Тому що такі витвори
можуть робити лише добрі
гарні люди, створюючи ці
світлі образи, від яких стає
надзвичайно яскраво й
тепло на душі. Образи, зав
дяки яким ми всі маємо
можливість доторкнутися
спраглим серцем до життя,
до вічності, до Бога.
Поступово пустіє музей
на зала. І лише пломеніють в
напівтемряві надзвичайно
проникливі очі Господа
нашого Ісуса Христа, зази
раючи в саме серце. Осяяне
одвічною таїною таланту.

Методист Боярського БК
Дарія Сєчкова

Радислав Кокодзей

БОЯРСЬКА "ФАНТАЗІЯ" ПЕРЕТАНЦЮЄ КОНКУРЕНТІВ

Х

ореографічні колек
тиви КиєвоСвято
шинського районно
го центру творчості молоді
"Оберіг", мабуть, самі
активні танцювальні колек
тиви нашого міста. І не
дивно, тому що їхні керівни
ки — цілеспрямовані, тала
новиті педагоги, які не
можуть дозволити собі тов
ктися на одному місці. Крім
районних та обласних кон
курсів, що передбачені про
грамою, вони самостійно
відшукують конкурси та
фестивалі, щоб поділитися з
якомога більшою кількістю
глядачів прекрасним світом
хореографічного мистецтва.
24 січня 2009 року вихо
ванці студії естрадноспор
тивного танцю "Фантазія"
взяли участь у Всеукраїнсь
кому фестивалі мистецтв
"Столиця запрошує2009",
який проходив у м. Києві в

Будинку
культури
ім.
С.П.Корольова. В конкурсі
взяли участь понад 30 хорео
графічних колективів з усієї
України. Але перше місце
дісталось
боярчанам!
Судейський склад конкурсу
включав в себе суддів відпо
відних категорій з каталогу
АСЕТУ (Асоціації спортив
ноестрадного танцю Украї
ни), відомих діячів культури
та мистецтв, зірок шоубіз
несу.
Дівчатка танцювали
іспанський народний танець
в сучасній обробці. Оригі
нальності постановці додава
ли гімнастичні елементи,
прекрасні стилізовані костю
ми та неперевершений
музичний супровід. До речі,
з цією ж танцювальною ком
позицією вихованки студії
"Фантазія" в червні 2008
року брали участь в Міжна
родному фестивалі вокаль

ного та хореографічного
мистецтва "Бегущие по вол
нам" в м. Євпаторія. Там
теж оцінили пластичність,
артистичність та високий
виконавський рівень дівча
ток. З Криму студійці "Фан
тазії" повернулися з Кубком
за І місце!
Взагалі, студія естрадно
спортивного танцю "Фанта
зія" — працелюбний, цілес
прямований колектив. Її
керівник, Терещенко Любов
Петрівна, кваліфікований
талановитий тренерпедагог,
кандидат в майстри спорту зі
спортивної гімнастики. В
роботі з дітьми вона намага
ється максимально реалізу
вати творчі здібності, а
також знання з акробатики
та гімнастики. Заняття тан
цями — це багатогранний
вид творчості, який сприяє
розкриттю багатьох глибоко
схованих у дитині талантів:

Боярка І н ф о р м

артистизму, пластичності,
художнього смаку, духовної
культури. Це одночасно і
розвага, гра, і серйозна
справа, направлена на дося
гнення певної мети.
P.S. До речі, 23 грудня
2008 року вихованки "Фан
тазії" приймали участь у
Всеукраїнському фестивалі
мистецтв "Різдвяний Київ".

Одна з найновіших постано
вок Любові Терещенко
"Тигри" у виконанні Олек
сандри Крушинської та Віри
Мішури отримала медалі та
ІІ почесне місце. Вітаємо,
дівчатка! Терпіння вам,
наполегливості, нових дося
гнень та яскравих перемог!
Тетяна Скочко
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Оголошення

Вітання

Реклама

ДОРОГІ СПІВВІТЧИЗНИКИ!
Щиро вітаємо вас з Днем захисника Вітчизни!
Ми вдячні всім, хто захищав нашу рідну землю від ворожих військ, хто ставав на захист
Вітчизни за першим її покликом. Ми пам’ятаємо про те, що це саме ви свого часу
подарували нам мирне майбутнє.
Вітаємо також сьогодні всіх молодих захисників Батьківщини, які опановують нелегку
майстерність військової справи. Від вас залежить суверенність нашої держави, мир і спокій
українського народу. Беріть же приклад зі своїх славетних попередників, які зуміли
зберегти Україну для нас. Бажаємо всім здоров’я, успіхів і добробуту!
Депутат Боярської міської
ради, голова фракції “Наша
Україна” А.К. Пестряков

Голова КСвятошинської районної
організації “Союз Лівих Сил”
Евген Данченко

Голова Боярської
організації ППУ
Ю. І. Єдаков

Правління Київської
обласної організації
“Партія Сильної влади”

Голова фракції Соціа
лістичної партії України
С.С. Адаменко

Депутати фракції “Блок Юлії Тимошенко”
Боярської міської ради та члени бюро Боярської пер4
винної партійної організації “ВО “Батьківщина”

Боярська міська організація
Партії регіонів та фракція
партії в Боярській міській раді

Депутат Боярської
міської ради
О. В. Боднюк

ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ
Працює офіційний
webпортал
Боярської міської ради.
Свої запитання та побажання
до міської влади
ви можете залишити на форумі
порталу за адресою:

WWW.BOYARKAINFORM.COM
Газета Боярської міської ради
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Щиро вітаємо
Єдакова Юрія Івановича
з Днем народження

До Вас хай сила вітру лине
На журавлиному крилі.
Хай в Вас живуть душа дитини
І мудрість МатінкиЗемлі

Телефон редакції 47079.
Email: boyarkainform@ukr.net

Щиро вітаємо Снігур
Тетяну Олександнівну
з Днем народження

Щиро вітаємо Гурнак
Людмилу Дмитрівну
з Днем народження

Щиро вітаємо Грецького
Бориса Артемовича
з Днем народження

В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя,
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічна нестаріюча душа

В цей день Вас щиро всі вітаєм
Колеги, друзі і рідня.
Здоров'я, щастя побажаєм
І море радості щодня

Нехай Вас завжди в теплім домі
Чекають люблячі серця.
Бажаєм Вам не знати втоми
Доводить справи до кінця
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