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ПЕРЕДПЛАТИ ГАЗЕТУ СВОГО МІСТА

ПЕРЕДПЛАТНА КАМПАНІЯ�2013 ТРИВАЄ

Щороку, за традицією, з настанням погожих

весняних днів, приходить пора прибрати свою

оселю, вулицю, місто. Боярка, як і багато інших

міст України, теж долучилася до громадської

активності та взяла участь у суботнику з нагоди

Всеукраїнського Дня довкілля. 

ГЕНЕРАЛЬНЕ ПРИБИРАННЯ МІСТА

5-7 стор.

Виставка живописних твоB

рів Олександра Малінченка,

відкрита в Боярському краB

єзнавчому музеї 20 квітня,

не перша у творчості майсB

тра. Він протягом десятків

років творчої праці мав кільB

ка персональних виставок у

цьому ж залі, брав участь у

багатьох районних та обласB

них художніх експозиціях.

Полотна Олександра Малінченка також прикрашають

колекції шанувальників прекрасного як в Україні, так і

за кордоном.

МАЛИНОВИЙ ПЕРЕДЗВІН ТВОРЧОСТІ

ОЛЕКСАНДРА МАЛІНЧЕНКА 

10 стор.

Напередодні травневих та Ве�
ликодніх свят міський голова Тарас
Добрівський дав інтерв'ю нашій га�
зеті. Зрозуміло, що така форма
спілкування з журналістами, а отже
і з мешканцями міста дозволяє тор�
кнутися багатьох тем, зокрема і
тих, які сьогодні викликають гострі
запитання від громади. 

� Активне "комунально�при�

биральне" життя Боярки три�

ває. Розбуджене суботником 20

квітня, місто продовжує чепури�

тися, щоправда, вже нечислен�

ними силами лише комунально�

го підприємства "Боярське го�

ловне виробниче управління

житлово�комунального госпо�

дарства". Отже запитання, Та�

расе Григоровичу: які підсумки

громадської толоки і чи достат�

ні сили в господарників утриму�

вати місто в належному стані?

� На мою думку, місто живе
розміреним життям, з розумінням
усіх питань, які час від часу виника�
ють у громадській та комунальній
сферах. Зі свого боку міська рада
та виконавчий комітет володіють
проблематикою, яка з'являється у
жителів нашого міста, намагають�
ся оперативно реагувати. Нага�
дую: телефон Гарячої лінії міськра�
ди працює цілодобово � 42�246.

Зараз кожен відчуває, як
складно долати труднощі, адже
для цього потрібне відповідне фі�
нансування, що, безперечно, по�
значається на бюджеті міста. Тому
й доводиться неодноразово вно�
сити зміни до бюджету, не торкаю�
чись, звичайно, його основних по�
казників, а лише вираховуючи
можливість перепрофілювати дея�
кі кошти. Боярчани повинні знати:
ми забезпечуємо, насамперед,
своєчасну виплату заробітної пла�
ти та комунальних платежів, а це �
утримання дитячих садочків, усієї
газо�водоопалювальної структури
міста. 

Як ми бачимо, затяжна і надто
сніжна зима відразу перейшла в
літо. Склалося так, що цього року
ми були обмежені коротким періо�
дом, коли нарешті можна було
прибирати місто. Принагідно зау�
важу, аби "довершити суботник",
святкові дні, які цього року трива�
тимуть з першого по дванадцяте
травня, нам не на користь. Але лю�
ди радіють: слава Богу, нарешті
можна приділити увагу домашнім
клопотам, присадибним або дач�
ним городнім пристрастям.

Повертаючись до позитивних
результатів Дня довкілля 20 квітня,
хочу відзначити, що це був найма�
с о в і ш и й с у б о т н и к , я к и й я
пам'ятаю. Близько 2 тис. осіб ви�
йшли на вулиці, у парки, лісосмуги,
сквери, до громадських територій,
щоб прибрати місто. Це і підпри�
ємства, і організації, і шкільні зак�
лади � всіх не перелічити. А ось ще
одна закономірність, � негативна.
Відомо, що населення поділяється
на тих, хто не смітить, і тих, хто
прибирає. Проте, на жаль, немало
й таких, хто і смітить, і не приби�
рає. Бійці "Боярської варти" по сві�
жих слідах почали відстежувати
останніх, що вже вервечкою потяг�
лися до лісу… Штрафуватимуть їх
відповідно до "Правил благоус�
трою території міста Боярка", зат�
верджених ще в листопаді 2011
року. Розмір штрафів складає для
юридичних осіб до 1700 грн, а для
фізичних – до 1350 грн.

Хочу відзначити, що повсякчас
ми прагнемо, щоб місто було чис�
тішим та охайнішим. Але за цими
словами � велика робота, насам�
перед, з жителями міста. 

За вивезення сміття потрібно
платити. А от на суботнику всі
дружно винесли сміття на вулицю, а
потім комунальні служби повинні
все це прибрати. За які кошти? Хто
буде платити за бензин? Хто буде
вивозити на сміттєзвалище, утилі�

зувати? Безкоштовно це бути не
може. Це � тривала робота. Закли�
каю всіх жителів усвідомити: за ви�
везення сміття потрібно платити.
Викидати сміття у ліс чи лісопосад�
ку, а то й сусідам підкидати не мож�
на. Натомість і завдання комуналь�
ників � організувати цю роботу, до�
лучивши депутатів міської ради,
представників квартальних коміте�
тів, громадських організацій. Чис�
тота і порядок � це головне. 

� Ще й літо не розпочалося, а

керівництво міста вже дбає про

опалювальний сезон. Які, Тара�

се Григоровичу, тут перспекти�

ви для боярчан, адже перед по�

чатком минулої зими ми мали

великі проблеми з переведен�

ням багатоквартирних будинків

на індивідуальне опалення?

� Зараз ми вже розпочинаємо
підготовку до опалювального се�
зону. Сесія міської ради 25 квітня
прийняла програму переходу на
індивідуальне опалення на 2013�
2015 роки. Щоб проінформувати
боярчан, у наступних номерах "Бо�
ярка�інформ" ми детально висвіт�
лимо порядок переходу на індиві�
дуальне опалення, перелік будин�
ків, почерговість тощо.

Дуже сподіваємося, що ново�
призначений керівник КП "Бояр�
ське ГВУЖКГ" Вадим Петрович Бо�
гуславський енергійно виконува�
тиме свої обов'язки. Зауважу, щоб
не втрачати темпів розвитку, кому�
нальні підприємства постійно по�
требують кадрового підсилення.
Ми в свою чергу бачимо, наскільки
складний стан розвитку комуналь�
них підприємств у країні загалом.
Цьогорічна зима завдала дуже ба�
гато клопоту: поруйновано дахи,
теплотраси, повалено багато де�
рев у приватних забудовах, на кла�
довищах, у лісопосадках, у парках.
У лісах, як Ви, очевидно, бачили, �
справжні буреломи. 

НАША БОЯРКА ПОТРЕБУЄ
ЛЮБОВІ І ТУРБОТИ

2 стор.

Екологічна акція "За чисте довкілля" за участю

вихованців та батьківської громади ДНЗ "Даринка"

відбулася 25 квітня.

МАЛЕЧА ЙДЕ СТЕЖИНОЮ ДОБРА

4 стор.

18 травня о 10:00 у Боярці на площі біля раB

йонного відділу державного реєстру актів цивільB

ного стану відбудеться етап VI Міжнародного
авторалі серед людей з обмеженими можлиB

востями на автомобілях з ручним керуванням. 

Анонс
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НА ПРИЙОМ 
ДО МІСЬКОГО ГОЛОВИ B 

ВАС ПОЧУЮТЬ І ДОПОМОЖУТЬ

Міський голова Тарас Добрівський

веде особистий прийом громаB

дян щосереди з 14:00 до 17:00 у

приміщенні Боярської міської ради

за адресою: вул. Білогородська, 13.

Запис на прийом здійснюється за

телефоном 42B246 з 8:00 до 17:00

кожного дня крім вихідних.

Питання, з якими звертаються меш�
канці міста, найрізноманітніші: кому�
нальні, житлові, транспортні, земельні.
Приходять люди, які опинились у склад�
них життєвих обставинах. До міського
голови звертаються також і ті, кому пот�
рібна допомога. Жодне звернення жи�
теля Боярки не залишається без уваги
міського голови: оперативно вирішуєть�
ся та надається допомога. 

Для зручності та заощадження часу у
соціальній мережі Facebook діє сторінка
Добрівського Тараса Григоровича та
створена особиста електронна адреса

міського голови t.dobriv�
skiy@ukr.net, де можна пос�
тавити йому запитання та от�
римати відповіді. 

Також цілодобово діє теле�
фон 42�246, за яким можна
залишити інформацію з
будь�якого питання. Вона
фіксується в реєстраційному
журналі, який міський голова
переглядає особисто щодня
та дає відповідні доручення.

Приймальні дні заступни�
ків міського голови:

ß перший заступник міського голови
Скочко Валерій Анатолійович � середа з
9:00 до 13:00, четвер з 14:00 до 17:00;
ß заступник міського голови з кому�
нальних питань Давиденко Микола Іва�
нович � середа з 9:00 до 13:00;
ß заступник міського голови з соціаль�
них питань Дубовецький Валерій Ми�
хайлович � четвер з 14:00 до 17:00;
ß секретар ради Паливода Дмитро Іго�
ревич � вівторок з 14:00 до 17:00, сере�
да з 9:00 до 13:00:
ß начальник КП "Боярське головне ви�
робниче управління житлово�комуналь�
ного господарства" Богуславський Ва�
дим Петрович � вівторок з 14:00 до 18:00,
п'ятниця з 9:00 до 13:00, тел. 41�170,
ел. адреса: bgvugkg@ukr.net;
ß директор КП "Боярка�Водоканал"
Павлусь Володимир Іванович � середа з
13:00 до 17:00, тел. 41�753, ел. адреса:
vukg_boyarka@ogkv.kiev.ua.

З�понад 17 питань, внесених до
порядку денного чергової 32�ї сесії
Боярської міської ради, що відбула�
ся 25 квітня в актовій залі НОК Київ�
ського військового ліцею імені І. Бо�
гуна, добра половина � надзвичай�
но важливі для життєдіяльності міс�
та. Депутати за рішення голосували
згуртовано, що трапляється не так
часто. Отже, можемо твердити про
якісну підготовку попередніх мате�
ріалів. Вів сесію міський голова Та�
рас Добрівський.

Розпочали з болісної проблеми
відселення мешканців будинків по
вул. Білогородській, 49�а і 49�б.
Кілька років тому сумнозвісна буді�
вельна компанія "Дніпровський
круг" викинула кілька сімей з бара�
ків, які заважали їй зводити багато�
поверхівки, і поселила їх "тимчасо�
во" у малопристосоване житло по
вул. Будьонного. Час іде, обіцяних
забудовниками квартир виселен�
цям не дають. Ось люди і потерпа�
ють, а з ними і міська рада, що при�
речена знову і знову створювати
тимчасові депутатські комісії, ухва�
лювати звернення до всіх інстанцій.
Чергове таке рішення про звернен�
ня проголосували знову.

Перший заступник міського голо�
ви Валерій Скочко детально розпо�
вів про необхідність внесення змін
до міського бюджету. Оскільки ар�
гументи перерозподілу коштів були
логічними, то й заперечень у депу�
татів не виникло. Варто зауважити,
що за рахунок зменшення деяких
асигнувань збільшено кошти, на�
приклад, на програму розвитку
культури, харчування дітей у при�
шкільних літніх таборах, капіталь�
ний ремонт каналізації ДНЗ "Беріз�
ка", будівництво котельні Будинку
культури тощо.

Одностайно депутати підтримали
і рішення про присвоєння звання
лауреата літературно�мистецької
премії ім. В. Самійленка за 2012 рік
Віталію Приймаченку (матеріал
див. на 4 стор).

Так само злагоджено згодився
депутатський корпус на дружбу Бо�
ярки зі словацьким містечком Бзи�
ні, затвердив заходи по благоус�
трою водойм у місті, території зеле�
них насаджень загального користу�
вання парків Перемоги та ім. Тараса
Шевченка. Щодо останнього, то
слід наголосити, що наші боярські
парки до цього часу не мають відпо�
відного статусу і подібне рішення –
початок легалізації парків.

Ще два питання, розглянуті на се�
сії, лежать у "зеленій зоні" громад�
ських інтересів: про обмеження ру�
ху транзитного транспорту в Боярці
і про нову редакцію "Екологічної
програми" аж до 2015 року. Депута�
ти, перш ніж ухвалити рішення,
жваво обмінялися думками, внесли
свої пропозиції і уточнення. 

Сесією затверджено міські захо�
ди сприяння встановленню індиві�
дуального опалення на 2013�2015
роки. Як кажуть, готуй сани влітку… 

Розглянуто питання і схвалено
відповідне рішення про розроб�
лення детального плану території
під будівництво житлово�готельно�
го комплексу зі спортивно�розва�
жальним центром по вул. Б. Хмель�
ницького, 72�б. Оскільки це питан�
ня торкається парку ім. Т. Шевчен�
ка, то кілька жителів прилеглих ву�
лиць прийшли на сесію висловити
протест. Незрозуміло: невже бо�
яться втратити місце для сміттєз�
валищ? Можливо, подібні хвилю�
вання і стали їм на заваді взяти
участь у суботнику 20 квітня? Дуже
зручно, коли систематично шко�
лярі з усієї Боярки наводять лад
коло їхніх садиб. То кому ж тоді
"ганьба"?

З технічних причин, чи не найваж�
ливіше питання для родин, у яких є
діти, � про прийняття до комуналь�
ної власності територіальної грома�
ди міста Боярка нежитлового при�
міщення по вул. Молодіжній, 84, бу�
ло відтерміноване до 9 години 26
квітня. Рішення депутатів однознач�
не � буде ще один садочок для на�
шої малечі, кількість якої, слава Бо�
гу, зростає!

Ніна Харчук,
голова постійної 

депутатської комісії

СЕСІЯ З ЕКОЛОГІЧНИМ
ПРИСМАКОМ

Сердечно вітаю Вас з
найвеличнішим
християнським

святом �
Великоднем!

Нехай цей радісний
день принесе у Ваші
серця мир та любов,
у Ваші родини � тепло і

затишок, у Ваші домівки �
достаток і благополуччя.

Смачної Вам паски на столі та
доброго відпочинку у ці

травневі дні!
Секретар

Боярської міської ради
Дмитро Паливода 

Дзвони великодньої
радості єднають нині

серця усіх жителів
нашої країни. 

У день Христового
Воскресіння хочемо

побажати усім
землякам міцного

здоров'я та
довголіття,

родинного затишку та
спокою. Нехай усі

ваші добрі сподівання
та надії втілюються у

життя. Праця
приносить насолоду і

гідну винагороду. 
З Великоднем!

Депутатські фракції 
у Боярській міській раді

B До на�
шої газети
часто звер�

таються громадяни: чому
на сесіях не розглядаються
земельні питання? Адже це
ускладнило приватизацію
землі.

� Справді, це так, адже від�
повідно до змін у законо�
давстві з 1 січня 2013 року
заблоковані всі земельні пи�
тання. Зараз ми працюємо
над розробленням Генераль�
ного плану Боярки. Є споді�
вання, що до вересня цей
процес завершиться, що
суттєво вплине на вирішення
цього питання.

На стадії завершення і пла�
ни розвитку парків Перемоги
та ім. Т. Шевченка (детальні
плани територій). Просимо
громадськість вносити свої
пропозиції щодо розміщення
тих чи інших об'єктів на цих
територіях. Йдеться, звичай�
н о , п р о с а д о в о � п а р к о в у
скульптуру, пам'ятні знаки,
меморіали… Найголовніше
надати цим боярським тери�
торіям статус парків, чого
нині немає.

Мені відомо, що деяких
мешканців вулиць, прилег�
лих до парку ім. Т. Шевченка
зараз хвилює питання роз�
горнутого у парку будівниц�
тва. Повідомляю, що п'ять
років тому, у 2008 році, зе�
мельна ділянка (0,70 га) заз�
наченої території передана в
оренду на 49 років компанії
"Києво�Святошинськмех�
буд". Мова йде про фунда�
мент, який закладено було
понад 20 років тому. Усі ці
роки акуратно сплачується
орендна плата за землю, що
суттєво поповнює боярський
бюджет, жодного дерева не
зрізано. Нині розробляється
детальний план розвитку те�
риторії. Наголошую, що всі
дії Боярської міської ради � у
межах чинного законодав�
ства. Так склалося, що у Бо�
ярці � хто б не починав щось

робити � окремі громадяни,
організації чи партії, намага�
ючись на протестах зробити
собі рекламу, вводять меш�
канців в оману, розкидаючи
листівки чи газети з недосто�
вірною інформацією. Але ж
усім відомо: той, хто багато
говорить, нічого не робить.
Боярська міська рада готова
надавати інформацію з будь�
яких питань, які турбують
громаду.

� Не затихають, Тарасе
Григоровичу, пристрасті
довкола якості боярських
доріг. Та ще й фур з'явило�
ся в Боярці безліч: добива�
ють і довкілля, і наші шля�
хи. Чи ми подолаємо нашу
задавнену хворобу � без�
доріжжя? 

� Стан доріг нас, звичайно,
хвилює. Цю, як Ви кажете,
задавнену хворобу ми нама�
гаємось долати власними
силами. На дорогах України
повинен бути відтік води,
інакше вона взимку їх руй�
нує. Та й сама технологія бу�
дівництва доріг по всій Украї�
ні недосконала. Потрібно
здійснювати державні дов�
гострокові програми щодо
ремонту шляхів. 

Стосовно ж важкогабарит�
них трейлерів, Боярська
міська рада вже приймала
рішення щодо обмеження їх
проїзду через місто. Спочат�
ку заборона діяла, але зго�
дом "якось забулося". Бояр�
ка виявилася фактично на
другій об'їзній дорозі між
Одеською і Житомирською
трасами. Я це питання пору�
шував на колегії Києво�Свя�
тошинської РДА, аби отри�
мати підтримку з району та й
області стосовно додатково�
го виділення коштів для ре�
монту доріг, тому що виділе�
них коштів недостатньо. Бо�
ярська міська рада 25 квітня
прийняла рішення про забо�
рону транзиту через місто.
Це рішення надаємо в ДАІ
для контролю.

Ми за власні кошти купує�
мо асфальт і БГВУЖКГ про�
водить ремонтні роботи. У
планах � закупівля необхід�
ного обладнання, щоб роби�
ти ямковий ремонт засобами
власного комунального під�
приємства. Це значно де�
шевше. А ті компанії�варяги,
що приходять, не зацікавлені
в добротному асфальтуван�
ні, в термінах експлуатації та
й якості самих ремонтних ро�
біт. У Боярці повинна бути
бригада для виконання ям�
кового ремонту. У нас 300 км
доріг, а Ви самі знаєте, яка
частина з них заасфальтова�
на ще за радянських часів.
Районне шляхове будівельне
управління припинило свою
діяльність, і всі під'їзні доро�
ги зараз ніхто не обслуговує,
дерева ніхто не обрізає. Обі�
цяють, що найближчим ча�
сом всі під'їзні дороги будуть
передані містам. Але було б
добре, щоб і фінансування
було передане місту. 

Хочу звернутися принагід�
но до боярчан: не будьте
байдужими до свавілля пе�
ревізників і водіїв. Нагадую: у
Боярській міській раді ціло�
добово працює телефон Га�
рячої лініїї � 42�246. Будь�яке
порушення правил переве�
зення потрібно фіксувати: чи
хтось курив під час руху, чи
був некоректним. Власники
маршрутів будуть звільняти
водіїв, якщо Ви, подзвонив�
ши, вкажете номер мар�
шрутки, день і номер мар�
шруту. Ми � відразу реагує�
мо. Така практика вже є � за
нашим клопотанням звільни�
ли трьох водіїв. 

� В останні роки загостри�
лася проблема переванта�
ження дитсадочків. Стиму�
льована державою народ�
жуваність призвела, відпо�
відно, до необхідності бу�
дівництва чи створення но�
вих ДНЗ. Знаю, Боярська
міська рада на чолі з мером
здобули велику перемогу �

до міста повернулося при�
міщення під новий дитя�
чий садочок по вул. Моло�
діжній, 84. Ваш коментар,
Тарасе Григоровичу.

� Дуже приємно констату�
вати, що кількість новона�
роджених у Боярці постійно
зростає. Це свідчить про те,
що наше місто розвивається �
чим більше дітей, тим краще.
Тому проблема з дитячими
садочками більш, ніж акту�
альна. На сьогодні ми вдячні
районній владі, а зокрема го�
лові райради Володимиру
Луцюку та й всім депутатам
Києво�Святошинської ра�
йонної ради, голові Києво�
Святошинської РДА Володи�
миру Паку, голові районної
організації Партії регіонів
Миколі Шкаврону, які на сесії
25 квітня підтримали і повер�
нули до комунальної влас�
ності Боярки приміщення.
Найближчим часом тут буде
відкрито дитячий садочок на
240�260 місць. 

Щодо найближчих планів.
Незабаром у парку Перемо�
ги буде встановлено пам'ят�
ний знак воїнам�інтернаціо�
налістам. Спільно з громад�
ськими і ветеранськими ор�
ганізаціями готуємось до
відзначення Дня Перемоги.
Закликаю всіх небайдужих
привітати тих, хто був при�
четний до подій Великої Віт�
чизняної. А особливо потур�
буватися про тих, хто потре�
бує допомоги. У 2015 році ми
будемо відзначати 70�річчя
Перемоги. Спільно з громад�
ськими та ветеранськими
організаціями розглядаємо
можливість удосконалити і
поліпшити меморіальну сте�
лу в парку Перемоги. 

Місто готується до Великод�
ня. Комунальні служби працю�
ють щодня. Бажаю боярській
громаді миру, добробуту, бар�
вистих крашанок, смачної пас�
ки, великої людської пам'яті
про наших переможців.

Розмовляла 
Ганна Коваленко

НАША БОЯРКА ПОТРЕБУЄ ЛЮБОВІ І ТУРБОТИ
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У цей радісний день хочу щиро привітати всіх воїнів 
Великої Вітчизняної війни, які здобули перемогу над 
німецьким фашизмом. Народ у віках пам'ятатиме цю 

знаменну дату. Вічна слава загиблим у цій величезній битві.
Щиро вітаю всіх вдів, чиї чоловіки не дожили до цього
свята. Бажаю всім здоров'я, щастя, натхнення. 

Хай це день пам'ятають прийдешні покоління.
Володимир Нурищенко,

голова Боярської міської організації 
інвалідів війни, Збройних Сил та 

учасників бойових дій

Це світле і радісне свято нехай подарує кожному з
вас неповторне відчуття Божої любові і чистоти,
здатності ділитися сердечним теплом і робити добрі
вчинки, щедрості та готовності приймати у своє
життя усе, що посилає нам доля.

У цей час, коли від довгого сну прокидається усе
живе, зичу Вам здоров'я та довгих  літ у щасті й достатку.

З повагою, Ян Ройтер,

генеральний директор КП "КиєвоBСвятошинське ВУЖКГ" 

Конкурс проводиться за таких умов
використання об'єктів:

� пропозиції щодо збільшення розмі�
ру орендної плати у порівнянні з визна�
ченим незалежною оцінкою стартовим
розміром орендної плати;

� ефективність використання об'єкта
оренди за цільовим призначенням;

� дотримання вимог експлуатації
об'єкта, в т. ч. екологічних, санітарно�е�
підеміологічних, протипожежних норм;

� проведення капітального ремонту
(реконструкція, модернізація) орендо�
ваних основних фондів (у разі необхід�
ності);

� оплата вартості незалежної оцінки
або відшкодування витрат на її вико�
нання одним з учасників конкурсу.

Кінцевий строк прийняття пропози�
цій від претендентів � 17 травня 2013
року.

Для участі в конкурсі учасник подає
на розгляд конкурсної комісії такі мате�
ріали:

� заяву про оренду, в якій зазначаєть�
ся найменування особи, місце знаход�
ження (юридична адреса), вид діяль�
ності, контактний телефон.

До заяви додають:
а) юридичні особи:
� належним чином засвідчені копії ус�

тановчих документів;
� документи, що посвідчують повно�

важення представника юридичної осо�
би;

� відомості про фінансовий стан (пла�
тоспроможність) учасника конкурсу з
урахуванням дебіторської та кредитор�
ської заборгованостей;

� довідку про те, що проти нього не
порушено справу про банкрутство.

б) фізичні особи:
� копію документа, що посвідчує осо�

бу учасника конкурсу, або належним
чином оформлену довіреність, видану
представнику фізичної особи;

� копію свідоцтва про реєстрацію фі�
зичної особи як суб'єкта підприємниць�
кої діяльності;

Усі учасники конкурсу подають зо�
бов'язання (пропозиції) щодо виконан�
ня умов конкурсу, зобов'язання (пропо�
зиції) щодо забезпечення сплати орен�
дної плати та додаткові зобов'язання
щодо експлуатації об'єкта, платіжні
реквізити.

Конкурс буде проведено 20 травня
2013 р. об 11:00 у приміщенні Бояр�
ської міської ради.

За довідками звертатися до фінансо�
во�економічного відділу міськвиконко�
му за адресою: м. Боярка, вул. Білго�
родська, 13, каб. № 10, тел.: 41�550, го�
ловний спеціаліст з економічних питань
Петруха Оксана Анатоліївна.

№
Перелік об'єктів комунальної власності м. Боярка,

що підлягає передачі в оренду на конкурсних засадах
Площа

1. Приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Сєдова, 3 64 м2

2. Приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Молодіжна, 77 12,3 м2

Виконавчий комітет Боярської міської ради оголошує конкурс на
передачу в оренду нежитлових приміщень для здійснення підприємB

ницької діяльності та надання послуг населенню, а саме:

23 квітня міський голова Тарас

Добрівський провів нараду з будівB

ництва каплички. У нараді також

взяли участь депутат міської ради

Юрій Єдаков та архітектор проекту

Андрій Коваленко. 

Обговорювалося питання про від�
новлення робіт зі спорудження біля
міського кладовища (вул. Шевчен�
ка) каплиці на честь Святого Іоанна
Хрестителя, призупинених минуло�
го року. У цій каплиці будуть відбу�
ватися різноманітні служби та, зок�
рема, чин поховання.

За словами ієромонаха Флавіана,
настоятеля каплиці та релігійної гро�
мади, зареєстрованої при ній, нині
уточнюється кошторисна вартість бу�
дівництва і триває пошук коштів та
благодійників. 

Наразі усіх, хто відчуває потребу від�
гукнутися на заклик "Збудуймо ра�
зом!", просять долучитися до цієї бо�
гоугодної справи.

До речі, 12 травня о 10:30 на терито�
рії майбутньої каплиці відбудеться за�
гальноміська панахида за померлими.

ЗБУДУЙМО РАЗОМ НОВУ КАПЛИЦЮ

Нещодавно в Київській обласній

державній адміністрації під керівB

ництвом голови облдержадмінісB

трації Анатолія Присяжнюка відбуB

лося засідання Київської обласної

ради з питань взаємодії органів

місцевого самоврядування та орB

ганів виконавчої влади. 

У заході взяли участь міністр аграр�
ної політики та продовольства України
Микола Присяжнюк, міністр соціаль�
ної політики України Наталія Королев�
ська, радник Президента України, ке�
рівник Головного управління з питань
конституційно�правової модернізації
Марина Ставнійчук.

Керівниками було обговорено стан
імплементації законів та нормативно�
правових актів, спрямованих на реалі�
зацію реформи Президента України.
Крім цього вони розглянули питання
повноважень органів місцевого са�
моврядування у сфері земельних від�
носин, реформування сфери держав�
ного управління та проектну діяль�
ність як механізм реалізації державної
політики.

Голови сільських, районних та міс�
цевих рад зібралися, аби скоордину�
вати роботу та спланувати чіткий гра�
фік дій. "Адже Президент України на�
голошує на тому, що ми повинні про�
тиставити згуртовану роботу безладу і
безвідповідальності, � зазначив голо�
ва облдержадміністрації Анатолій
Присяжнюк. � На жаль, сьогодні ре�
форми втілюються в життя не так
швидко, як би хотілося. Основна
проблема полягає в тому, що люди че�

кають вказівок з центру та не виявля�
ють ініціативи. Але зміни у місцевому
самоврядуванні мають розпочатися
саме знизу. Перед тим як влада ухва�
лить рішення, вона має зібрати всю
необхідну інформацію та пропозиції з
місць". 

Крім цього, очільник Київщини та�
кож наголосив, що села, міста та ра�
йони області повинні мати розвинену
інфраструктуру � платформу для залу�
чення інвестицій і відродження під�
приємницької активності.

Марина Ставнійчук у свою чергу
поінформувала учасників, що сьогод�
ні розробляється план заходів щодо
реалізації у 2013 році положень Стра�
тегії державної політики сприяння
розвитку громадянського суспільс�
тва в Україні. Наразі він перебуває на
опрацюванні в Адміністрації Прези�
дента України для видання відповід�
ного Указу глави держави. Цим зако�
нопроектом планується внести зміни
до Закону "Про місцеве самовряду�
вання в Україні" щодо вдосконалення
механізму забезпечення гарантій за�
лучення громадськості до прийняття
рішень органами місцевого самовря�
дування, Закону "Про органи самоор�
ганізації населення" щодо вдоскона�
лення правового регулювання проце�
дур проведення загальних зборів
(конференцій) жителів територіальної
громади за місцем проживання та
встановлення додаткових гарантій ді�
яльності органів самоорганізації насе�
лення та ін.

РЕФОРМУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

НЕОБХІДНО РОЗПОЧИНАТИ ЗНИЗУ

Реформа медичної галузі вже

розгорнулася по всій Україні. ПілотB

ними стали Дніпропетровська, ДоB

нецька, Вінницька області та місто

Київ. Про те, як цей процес відбуваB

ється у нас, B у розмові з головним

лікарем ЦРЛ КиєвоBСвятошинськоB

го району, заслуженим лікарем УкB

раїни Василем Кравченком.

� Реформа галузі йде поетапно кіль�
кома напрямами. Один з них вже реа�
лізовано � нещодавно відбулося ре�
формування швидкої медичної допо�
моги і створення нової служби � екс�
треної медичної допомоги. 

Інший напрямок реформування ме�
дичної галузі � це чіткий розподіл пер�
винної, вторинної і третинної ланок на�
дання допомоги. Нині відбувається від�
межування первинного рівня надання
медичної допомоги. Так, згідно з вимо�
гами реформи, уся сільська мережа
закладів буде об'єднана в центри сі�
мейної медицини. Загалом у районі
планується створити два таких центри.
Певний час тривали дискусії з приводу
того: має бути один такий центр чи два.
І все ж таки зійшлися на думці, що їх
має бути два. Один буде створено на
базі районної поліклініки в Боярці. Він
об'єднає частину населених пунктів ра�
йону, а другий на базі Вишнівської
міської лікарні, до якого увійде решта.
Адже у нас специфічний район � до ме�
режі входить 44 медичні заклади. Вирі�
шено, що роботу обох центрів коорди�
нуватиме єдиний апарат. 

На найближчих сесіях районної ра�
ди має відбутися прийняття відповід�
них рішень щодо впорядкування ді�
яльності центрів сімейної медицини.
Вони почнуть функціонувати швидше
за все вже у другому півріччі цього ро�
ку. Знадобиться певний час на отри�
мання усіх необхідних дозволів та лі�
цензій. Потім потрібно буде створити
структуру, набрати штат. З мережею
медичних закладів простіше � там вже
все сформовано. А щодо адміністра�
тивно�управлінського апарату � його

потрібно буде формувати.
Що стосується підпорядкування вже

реформованої мережі � це питання
остаточно іще не вирішено. Ймовірно,
що центри сімейної медицини зали�
шаться у районному підпорядкуванні.
А районна поліклініка відійде в облас�
не підпорядкування.

Принагідно хочу зауважити, в усіх
районах Київщини такі центри сімей�
ної медицини вже створені з 1 січня
цього року. У нас цей процес дещо за�
тягнувся. Зокрема й через те, що до�
сить довго вирішувалося питання що�
до діяльності дільничних лікарень та
ліжок стаціонару. Довелося долати
певний спротив з боку населення. Ни�
ні ми реформуємо дільничні лікарні в
амбулаторії. Але врахували побажан�
ня населення � вирішено як філіали
ЦРЛ зберегти по 10 ліжок денного
стаціонару в сільських амбулаторіях,
щоб надати можливість пацієнтам по�
лежати після процедур. 

Якщо говорити про вторинний рі�
вень � це вузькі фахівці. Приміром, ра�
ніше пацієнт мав змогу на власний
розсуд звертатися до будь�якого спе�
ціаліста. Нині хворий має спочатку
прийти до сімейного лікаря, який
може надати близько 30 відсотків ме�
дичної допомоги. Але цього зазвичай
вистачає у випадках, де відсутня сер�
йозна патологія. Решта складніших
випадків припадає на долю фахівців
вторинного і третинного рівнів. Але до
них пацієнт потрапляє за направлен�
ням сімейного лікаря.

В рамках реформи в області вже
розпочато ремонт та переоблашту�
вання обласного пологового будинку
з тим, щоб перетворити його на пери�
натальний центр. Його введення в
експлуатацію заплановано на 1 січня
наступного року. На рівні районів ця
робота розпочнеться з наступного ро�
ку. Адже на це потрібні великі капіта�
ловкладення, проведення серйозних
ремонтів. 

Підготувала Тетяна Зубкова

БЛИЗЬКА ПЕРСПЕКТИВА B СТВОРЕННЯ
ЦЕНТРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

З Днем Перемоги!З Днем Перемоги!

Дорогі боярчани!Дорогі боярчани!
Щиро вітаю вас з Великоднем!Щиро вітаю вас з Великоднем!

25 квітня свій 60Bрічний ювілей відзначив прекрас�
ний хірург, завідувач об'єднаного хірургічного відді�
лення Центральної районної лікарні, лікар вищої
категорії Олексій Григорович Зубко. 

Колектив Центральної районної лікарні
Києво�Святошинського району щиро вітає Вас,

дорогий Олексію Григоровичу, з цією подією.
Зичимо Вам міцного здоров'я та довгих літ життя. Нехай

Ваші золоті руки ще довго несуть у цей світ життя і любов, і добро,
і милосердя.

З повагою, головний лікар ЦРЛ Василь Кравченко та колеги

ЩИРО ВІТЩИРО ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ!АЄМО З ЮВІЛЕЄМ!
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17 квітня в
дошкільному
навчальному
закладі "Да�
ринка" про�
йшло засі�
дання автор�
ської школи
вчителя�ло�
гопеда Г. І.
Арполенко на
тему: "Роль усної народ�
ної творчості в роботі з
дітьми дошкільного віку.
Вінок в українській сим�
воліці". Засідання прохо�
дило у формі конкурсу�
гри на визначення кра�
щих знавців фольклору.
Для цього учасники ви�
рушили у подорож до
скарбниці народознавчої
творчості кольоровим
потягом знань.

Галина Іванівна знайо�
мила слухачів з народни�
ми звичаями, традиція�
ми та святами нашого
народу. Дітлахи середньої
групи разом з вихователем
Оленою Романівною порину�

ли у давні часи українського
народу, де познайомилися із
оригінальністю українського
віночка�оберега. Вихованці

дошкільного навчального зак�
ладу "Даринка" розказували
вірші про вінки та квіти, співа�
ли, танцювали, гралися в ігри.
Спостерігали за святкуванням
найпоетичнішого та найтаєм�
ничішого свята Івана Купала,

яке презентува�
ла старша група
разом з хорео�
графом Наталі�
єю Авраменко.

Можна з впев�
неністю сказа�
ти, що зерна, які
щоденно сіємо
серед дітей та
батьків, пророс�
тають. Знання,
отримані дітьми
в дошкільному
закладі, дадуть
свої плоди в до�
рослому житті.

Сподіваємо�
ся, що спільни�
ми зусиллями
ми повернемо
сучасному по�
колінню істо�
ричні цінності,
національні зви�
чаї, традиції,
обряди, все те,
чим жив і пи�

шався український народ. 
Любов Фарцабей

УКРАЇНО! 
ДОКИ ЖИТИ БУДУ B 

ДОТИ ВІДКРИВАТИМУ ТЕБЕ!

Відомий знавець традиційноBкультурної спадщини

Олекса Воропай писав: "Звичаї народу B це ті прикмети,

за якими розпізнають народ не тільки в сучасному, а й у

його історичному минулому… Звичаї, а також мова B це ті

найміцніші елементи, що об'єднують окремих людей в

один народ, в одну націю…". Упродовж багатьох століть

український народ безупинно творив своє, тільки йому

властиве духовне середовище, наповнюючи його своєB

рідними обрядами, ритуалами.

Боярська міська рада VІ
скликання на черговій 32Bй
сесії 25 квітня 2013 року
одноголосно ухвалила ріB
шення: присвоїти за 2012
рік звання лауреата літераB
турноBмистецької премії
імені Володимира СамійB
ленка Боярської міської
ради відомому поету, гоB
лові громадської організаB
ції "Боярське мистецьке
братство" Приймаченку ВіB
талію Григоровичу.

Премія імені Володимира
Самійленка (03.02.1864, Ве�
ликі Сорочинці, Полтавщина �
12.08.1925, Боярка), засно�
вана Боярською міською ра�
дою 2008 року, вшановує
пам'ять видатного письмен�
ника, що знайшов свій упокій
на старовинному Боярському
городищі. 

Відзначення Премією кра�
щих літераторів, митців,
творчих колективів Боярки,
молодих авторів, � яскравий
вияв патріотичної позиції ке�
рівництва міста, депутат�
ського корпусу, міської інте�
лігенції. 

Цьогорічне присвоєння по�
чесного звання лауреата го�
лові ГО "Боярське Мистецьке
Братство" Віталію Прийма�
ченку уповні відповідає най�
вищим критеріям літератур�
но�мистецьких засад, перед�
бачених Положенням про
премію.

Віталій Приймаченко наро�
дився 1937 року в Боярці. Тут
закінчив Боярську СШ № 2,
згодом Київський політехніч�
ний інститут. Інженером пра�
цював на Київському заводі
Реле і Автоматики, Бояр�
ському заводі "Іскра", в НДІ
ім. Патона.

Віталій має непересічний
хист поета, засвідчений збір�
кою його поезій "Гойдалка ча�
су" (2005), альманахом "Кле�
нові журавлі", низкою публі�
кацій в періодичній пресі.
Приймаченко пише талано�
виту прозу � книга нарисів
"Буремних спогадів полин"
(2011), нариси і повісті в збір�
нику "Вони захищали Бать�
ківщину" (2012, вип. 2, упо�
рядник В. Приймаченко). 

Корінний боярчанин, Віта�

лій Григорович бере активну
участь у громадсько�політич�
ному житті міста, плідно спів�
працює з Боярським крає�
знавчим музеєм, Боярською
міською радою. Створене у
2011 році зусиллями інтелі�
генції міста "Боярське Мис�
тецьке Братство" обрало йо�
го головою. Зажили популяр�
ності організовані Прийма�
ченком вернісажі, літературні
зустрічі, концерти, художні
пленери. 

Великий інтерес читачів га�
зети "Боярка�Інформ" 2012
року викликала низка публі�
кацій�розвідок В. Прийма�
ченка "Війна та футбол: істо�
рія однієї команди", присвя�
чена київському "Динамо".
Послідовно і невтомно він
працює над темою відтво�
рення подій Великої Вітчиз�
няної війни, в яких брали
участь боярчани�фронтови�
ки, що знайшло своє втілення
в організації численних публі�
кацій.

Яскравою сторінкою в ді�
яльності і творчості Прийма�
ченка є тема вшанування
пам'яті Володимира Самій�
ленка, вивчення і популяри�
зація його творчості. Прий�
маченкові переспіви і наслі�
дування поезій Самійленка
зворушливо звучать у дні
пам'яті біля могили письмен�
ника. 

Віталій Приймаченко і бо�
ярський композитор Віталій
Демянишин � переможці кон�
курсу на створення "Гімну
Боярки". 

ЗАСЛУЖЕНЕ ЗВАННЯ 
ВІТАЛІЯ ПРИЙМАЧЕНКА

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

БОЯРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 26 квітня  2013 року           № 01B16/10     м.  Боярка

Про скликання пленарного засідання чергової  33 сесії 

Боярської міської ради VІ скликання

Відповідно до п. 8 ч. 4 ст. 42 та ч.4 ст. 46 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні",   �

скликати  пленарне засідання чергової 33 сесії Боярської міської
ради  21 травня 2013 року  о 10 год. 00 хв. в приміщенні НОК Київ�
ського військового ліцею ім. І. Богуна (вул. Хрещатик, 103).

На розгляд сесії передбачається внести такі питання :

1. Про внесення змін до рішення ІІ пленарного засідання
чергової 28 сесії Боярської міської ради VI скликання від
26.12.2012 року № 28/1451 "Про затвердження міського бюд�
жету на 2013 рік".

Доповідач: Скочко В. А. � перший заступник міського голови
2. Звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2013 року.
Доповідач: Скочко В. А. � перший заступник міського голови
3. Про затвердження мінімальної вартості місячної оренди 1

кв. метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб в м.
Боярка.

Доповідач: Скочко В. А. � перший заступник міського голови
4. Про укладання договорів оренди об'єктів нерухомого

майна комунальної власності територіальної громади м. Бо�
ярка за результатами конкурсу.

Доповідач: Скочко В. А. � перший заступник міського голови 
5. Розгляд проекту адміністративно�територіальної реформи.
Доповідач: Добрівський Т . Г. � міський голова
6. Про відміну рішення 7 сесії Боярської міської ради VI

скликання від 12.04.2011 року № 7/449 "Про призупинення

розміщення об'єктів торгівельного, побутового, соціального
призначення для здійснення підприємницької діяльності" та
про відміну рішення 13 сесії Боярської міської ради VI скликан�
ня від 29.09.2011 року "Звіт про роботу комісії з інвентаризації
земельних ділянок та перевірки законності розташування
МАФ та об'єктів нерухомості на території м. Боярка".

Доповідач: Скочко В. А. � перший заступник міського голови
7. Про приєднання до Комунального підприємства Київ�

ської обласної ради "Київська регіональна комунальна компа�
нія" комунального підприємства "Боярка�водоканал".

Доповідач: Давиденко М. І. – заступник міського голови з
комунальних питань

8. Звіт про діяльність комунальних підприємств м. Боярка за
2012 рік та розгляд планів на 2013 рік. 

Доповідач: Давиденко М. І. – заступник міського голови з
комунальних питань

9. Про підготовку житлово�комунального господарства до
осінньо�зимового періоду 2013�2014 років.

Доповідач: Давиденко М. І. – заступник міського голови з
комунальних питань

10. Про надання житловому приміщенню за адресою м. Бо�
ярка вул. Молодіжна, 12/2 статусу "Соціальне житло". 

Доповідач: Давиденко М. І. – заступник міського голови з
комунальних питань

11. Про організацію літнього оздоровлення дітей, учнівської
та студентської молоді у 2013 році. 

Доповідач: Дубовецький В. М. – заступник міського голови
12. Про стан пасажирських автобусних перевезень на місь�

ких маршрутах загального користування.
Доповідач: Дубовецький В. М. – заступник міського голови 
13. Різне.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                   Т .Г. ДОБРІВСЬКИЙ 

24 квітня у приміщенні
Боярської міської ради під
головуванням заступника
міського голови Валерія
Дубовецького відбулося
засідання конкурсного коB
мітету з визначення автоB
бусних перевізників на
міських автобусних марB
шрутах загального корисB
тування в м. Боярка. ОгоB
лошення щодо проведення
конкурсу було опубліковаB
но в газеті "БояркаBінB
форм" від 22 березня. Тож,
згідно з процедурою, підB
биття підсумків відбулося
через місяць.

Як повідомив голова кон�
курсного комітету Валерій
Дубовецький, на розгляд ко�
мітету 11 квітня надійшла зая�
ва від нинішнього перевізни�
ка фізичної особи � підприєм�
ця Кушнірчука Олега Зінові�
йовича. Ця заява виявилася
єдиною. Тож необхідність у
нарахуванні балів відпала. 

Під час обговорення заяви
та розгляду пакета докумен�

тів, поданих на розгляд
конкурсного комітету,
його члени схвально
висловлювалися про
діяльність перевізника
на цьому маршруті.
Державтоінспектори
Олександр Шиденко
та Олександр Ситни�
ченко повідомили, що
Олег Кушнірчук зраз�
ково веде свою під�

приємницьку діяльність, ру�
хомий склад оновлюється,
документи в повному поряд�
ку.

Інші члени комісії – пред�
ставники громадськості, зок�
рема голова міської організа�
ції ветеранів війни та праці Лі�
дія Хоменко повідомила, що
на маршруті працюють дуже
ввічливі водії. І ветерани зав�
жди висловлюють вдячність
за щире людяне ставлення
працівників маршруту до па�
сажирів похилого віку.

Тож думка членів конкур�
сного комітету була одно�
стайною � переможцем у кон�
курсі було визнано Олега
Кушнірчука.

Після підбиття підсумків
конкурсу переможця покли�
кали і привітали, також  поба�
жали і надалі плідно працюва�
ти на благо рідного міста.

Тетяна Зубкова,
фото автора

В И З Н АЧ Е Н О  П Е Р Е В І З Н И К А  
Н А  М А Р Ш Р У Т І  №  3

Цього дня малеча пройшла�
ся екологічною стежиною, ді�
зналася багато нового про не�
обхідність берегти природу.
Подорож розпочалася зі зна�
йомства з маленькими лісо�
вичками. Вони повідомили
діткам, що в лісі сталася прик�
рість � хтось лихий образив
берізку. Діти дружно заходи�
лися рятувати деревце. Як і
годиться, дорослі викопали
ямку, полили водою коріння, а
малеча загорнула його зем�
лею.

Мандруючи стежиною, діти
дізналися, що водойми також
потребують дбайливого став�
лення, адже там живуть великі
та маленькі рибки, рослини та
різні водяні створіння. Малеча
пообіцяла рибці, що дбатиме
про чистоту води, адже вода –
це життя на планеті.

Квіти, комахи, живі істоти �
усе, що оточує нас, � потребує
нашої уваги та любові. Тож лу�
нали того дня і віршики, і пі�

сеньки, і навіть
веселі бджілки
та квіти танцю�
вали для чис�

ленних глядачів – батьків та
решти вихованців дитсадка.

На завершення заходу до
його учасників � вихованців
старшої групи та їхніх вихова�
телів Галини Горбенко та Оле�
ни Чечель звернулися шанов�
ні гості � представник міської
ради Ольга Дереза, головний
спеціаліст районного управ�
ління освіти, молоді і спорту

Галина Калабуліна, завідуюча
дитячого садка "Даринка" Лю�
бов Дуднікова та бабуся однієї
з вихованок дитсадка Марічки
Лєбєдевої – Марія Маноха.

До речі, успішності еколо�
гічної акції дуже сприя�
ла територія дитсадка
"Даринка" – дбайливо
упорядкована та облад�
нана ігровими майдан�
чиками, садово�парко�
вими малими архітек�
т у р н и м и ф о р м а м и ,
охайними квітниками
та доріжками. Лише са�
мих троянд тут росте
близько 350 кущів. А з
нагоди Великодня одне
з деревець – декора�
тивна верба дивовиж�
ним чином прикраси�
лася різнобарвними

писанками. Виявляється, усю
цю красу власними руками
створила одна з вихователів
дитсадка Галина Арполенко.
Тож святковий настрій було
усім забезпечено.

Тетяна Зубкова,

фото автора

МАЛЕЧА ЙДЕ СТЕЖИНОЮ ДОБРА

Екологічна акція "За чисте довкілля" за

участю вихованців та батьківської громаB

ди ДНЗ "Даринка" відбулася 25 квітня.
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Ще задовго до оголошеного суботника ме�
дики взялися за впорядкування території Цен�
тральної районної лікарні. Але і 20 квітня лікарі
та медперсонал вигрібали торішнє листя, зби�
рали сміття, фарбували лавочки та паркан�
чики. 

У загальноміському суботнику взяли активну
участь учні та вчителі всіх боярських шкіл. 

Дівчата та хлопці старанно прибирали свої
шкільні двори та сади, готували клумби для
майбутніх квітів, обкопували дерева та підміта�
ли бордюри. Гарний настрій та бажання допо�
могти рідній школі створювало дружню атмо�
сферу. 

Але не тільки шкільну територію прибирали
учні та працівники шкіл. Також діти та дорос�
лі шкіл № 4, № 5 та Гімназії прибирали парк
ім. Т. Г. Шевченка. Тренери ДЮСШ разом з ви�
хованцями спільно з активом міської організа�

ції Партії регіонів працювали над благоустроєм
території навколо стадіону "Зеніт" та міні�поля. 

Тут працювали й релігійні громади міста,
зокрема церкви "Нове покоління".

"Попереду на нас чекає низка великих трав�
невих свят і зробити свій внесок у збереження
чистоти міста може кожен � принаймні приб�
равши за собою після відпочинку у міських
скверах та парках, � наголосив міський голова
Тарас Добрівський після завершення суботни�
ка. � Сьогодні можна з певністю сказати, що
місто дуже змінилося. Здавалося б, звичайний
суботник, а скільки корисного ми всі зробили.
Мені дуже приємно бачити, що в таких акціях
беруть участь не тільки дорослі, а й безліч ді�
тей, школярів. Я завжди кажу про те, що дітей
потрібно привчати до культури й ощадливості.
Якщо вони сьогодні прибирають, висаджують
квіти, звичайно ж, це будуть і берегти". 

Щороку, за традицією, з настанням
погожих весняних днів, приходить поB
ра прибрати свою оселю, вулицю, місB
то. Боярка, як і багато інших міст УкраB
їни, теж долучилася до громадської
активності та взяла участь у суботнику
з нагоди Всеукраїнського Дня довкілB
ля. 

Це свято для України порівняно ноB
ве, адже почали його відзначати з
1998 року, згідно з Указом ПрезиB
дента України "Про День довкілля". ІсB
торія цієї дати веде початок із 1972
року, коли у Стокгольмі відбулась конB
ференція Генеральної Асамблеї ООН,
присвячена тематиці "Довкілля".
Стокгольмська конференція в майбутB
ньому стала визначною подією в житті
кожної людини, діяльність якої стосуB
ється екології. Адже саме на ній було
створено екологічну програму ООН B
UNEP (United Nations Environment
Program), яка стала ідеологом провеB

дення Всесвітнього Дня довкілля. 
Зробити свій внесок в упорядкуванB

ня парків, прибудинкових територій
міг кожен. Усі ми прагнемо бачити
подвір'я своїх будинків, вулиці міста,
парки чистими та охайними. Тож 20
квітня у кожного боярчанина була чуB
дова нагода докласти власних зусиль
для цього. 

Попрацювати на свіжому повітрі, зроB
бити добру та корисну справу B вийшли
небайдужі городяни: працівники підB
приємств, державних установ, волонB
тери, представники політичних партій,
громадських організацій, учні. ВідзнаB
чив важливість суботника для міста й
городян міський голова Тарас ДобрівB
ський, який напередодні закликав
взяти активну участь у суботнику. 

Одним словом, роботи вистачало на
всіх: де треба B підфарбовували, приB
бирали листя, обрізали сухі гілки, садB
жали молоді деревця, кущі та квіти, біB

КП "Боярка�Водоканал" свій внесок до
загальноміського суботника зробило ще
18 квітня. Ділянку дороги від початку Бояр�
ки по вул. Магістральній до Логістичного
центру у напрямку до Петрівського було
очищено від сміття та чагарників. "Ми вже
традиційно навесні прибираємо саме цю
ділянку дороги, � говорить директор під�
приємства Володимир Павлусь. � Торік ча�
гарників було особливо багато. Але й цьо�
го року, як бачите, роботи вистачає".

Учасники суботника не тільки прибрали
сміття та гілля, а й побілили стовбури де�
рев � відтак чисті узбіччя радували погля�
ди. Тож своєю роботою працівники водо�
каналу залишилися задоволені. 

До речі, ділянку дороги навпроти при�
брали працівники КП "Боярське ГВУ ЖКГ".

Впродовж 19 та 20 квітня тривало прибиран�
ня обох міських парків. Так, працівники міськ�
виконкому активно попрацювали напередодні
загальноміського суботника. Завдяки їхнім зу�
силлям територія навколо будинку Боярської
міської ради у парку Перемоги засяяла чисто�
тою. В хід пішли граблі та віники, лопати та со�
кири. Чагарники та бур'яни, торішнє листя та
опале гілля було зібране учасниками суботни�
ка і вивезене працівниками КП "Боярське
ГВУЖКГ".

Наступного дня до прибирання парку Пере�
моги долучилися представники боярських

ДНЗ. Вони також прибирали сміття, очищали
від гілок клумби, загрібали листя, фарбували
парканчики та білили стовбури дерев. Разом з
дорослими навести лад у парку прийшли й їхні
діти, які працювали нарівні з батьками та вихо�
вателями. 

До роботи у погожий суботній день долуча�
лися всі небайдужі. Настрій був чудовий � всі
усміхалися та жартували. Декілька годин � і те�
риторію парку Перемоги було не впізнати, а
втома не завадила присутнім отримати насо�
лоду від праці.

Територію вул. Хрещатик та узлісся прилегло�
го лісу традиційно прибирали депутати міської
ради та міська організація Партії регіонів. 

Чого тільки не залишають після себе у лісі дво�
ногі, даруйте, свині � порожні скляні та пласти�
кові пляшки, одноразовий посуд, обгортки від
харчових продуктів, використані шприци, бите
скло, будівельне сміття, непотрібні речі. Цей пе�
релік можна продовжувати безкінечно, щоразу
дивуючись тому, з якою легкістю жителі та гості
міста розлучаються з непотребом у боярському
лісі. Ніби вирішили, що це востаннє відпочива�
ють тут і більше ніколи не завітають на зелені га�
лявини під затишну прохолоду дерев.

Увесь цей непотріб було зібрано у великі полі�
етиленові мішки, якими організатори забезпе�
чили учасників суботника. До речі, найактивні�
шими на цій ділянці загальноміської толоки вия�
вилися члени міської організації Партії регіонів. 

ГЕНЕРАЛЬНЕ ПРИБИРАННЯ МІСТА

ДОРОГУ 
ДО ПЕТРІВСЬКОГО

ПРИБИРАЛИ 
КОМУНАЛЬНИКИ

НАВЕЛИ ЛАД У МІСЬКИХ ПАРКАХ

ОЧИСТИЛИ 
ЗЕЛЕНІ ЛЕГЕНІ МІСТА

ПРИГОТУВАЛИСЯ 
ДО ТРАВНЕВИХ СВЯТ

«Трудовий десант» у складі працівників ДНЗ міста

готовий до наведення чистоти у парку Перемоги

Колектив виконкому прибрав біля будівлі міської ради

Активісти міської організації Партії регіонів взяли участь 

у прибиранні міського стадіону

Працівники КП «БояркаBВодоканал» упорядкували

узбіччя ділянки дороги БояркаBПетрівське
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24 квітня молодь Києво�Святошинського
центру соціально�психологічної реабілітації
населення спільно з молодіжним клубом "По�
зитив" провели суботник з прибирання тери�
торії навколо пам'ятного знака в долині Над�
сона. Це вже стало традицією, адже кілька
років поспіль навесні ми дружною командою
наводимо порядок у цьому затишному місці.
Дуже порадувало, що біля самого знака май�
же не було сміття � такої великої кількості пля�
шок, мішків, будівельних відходів та інших
предметів, що були тут минулого року. 

Приємно відчувати, що ми не марно працю�
вали і хочеться вірити, що боярчани стають
культурнішими, більше цінують працю інших.
Тож цього разу відбулося своєрідне генераль�
не прибирання � хлопці пообрізали зайве гіл�
ля, яке перешкоджало проходу до каменя,
дівчата позагрібали листя та зібрали пласти�
кові пляшки. 

Дуже засмутив той факт, що камінь виявив�

ся розламаним навпіл. Поки що хлопці просто
поставили верхню частину на нижню, але оче�
видно, що пам'ятний знак потребує більш
ґрунтовного ремонту. 

Після цього ми вирішили прибрати ще од�
ну затишну галявинку, яка завжди так вабить
боярчан � туди постійно приходять на пікні�
ки. І ось тут ми побачили дуже багато різного
сміття, ще більше його накидали у велику яму,
що біля галявини. Все це ми прибрали.  

Після нелегкої роботи дуже доречним вия�
вився невеликий підобідок. А після нього ми
влаштували футбольний матч � змішана ко�
манда з дівчат та хлопців проти команди
хлопців. Найбільше задоволення, здається,
отримали саме дівчата, які вперше грали у
футбол. Суботник виявився дуже насиченим
та позитивним. Беріть приклад. І не смітіть,
будь�ласка, адже чисто не там, де прибира�
ють, а там, де не смітять.

Оксана СЛЄПОВА 

"Боярка � це наше рідне
місто. І ми хочемо бачити
його доглянутим та чис�
тим", � вирішили члени
Боярської міської органі�
зації ветеранів війни та
праці. І долучилися до ге�
нерального прибирання
міста.

Активісти організації Та�
їса Бондар, Ольга Інгля�
товська, Любов Майдан�
нік, Зінаїда Смоляр, Люд�
мила Овчаренко, Любов
Андрієвська, Галина Сіна�
юк та інші впродовж кіль�
кох днів виконали значний
обсяг робіт. 

Так, 20 квітня під час за�
гальноміського суботника
ветерани прибирали те�
риторію біля кінотеатру
ім. Островського. За сло�
вами учасників суботника,
того дня було зібрано дві
машини сміття. "Ми щиро
дякуємо працівникам КП "Боярське ГВУЖКГ"
за допомогу, � говорить Любов Трохимівна
Майданнік. � Усе зібране нами сміття було
вивезене працівниками КП "БГВУЖКГ". 

23 квітня члени ветеранської організації
прибрали біля пам'ятників, розташованих на

території міського кладовища по вул. Лікар�
няній. Зокрема біля обеліску полеглим вої�
нам, могили льотчика Аркадія Грабчака.

А 24 квітня роботи продовжилися біля моги�
ли Невідомого солдата � жіночки прибрали
територію, пофарбували огорожу тощо.

БІЛЯ ПАМ'ЯТНИКІВ 
ПРИБРАЛИ ВЕТЕРАНИ

СУБОТНИК 
У ДОЛИНІ НАДСОНА

Не зважаючи на запізнення із визначенням
координатора акції по місту, акція на теренах
Боярки пройшла надзвичайно успішно.

За півтора тижні вдалося провести роботу: 
� дослідити місто на найбільш засмічені міс�

ця та відобразити їх на карті;
� поширити інформацію місцевими Інтер�

нет�ресурсами;
� скласти таблицю локацій із зазначенням

координат для направлення сміттєвоза;
� у співпраці із обласним координатором

Сергієм Верещаком отримати агітаційний
матеріал та пакети з рукавичками для приби�
рання;

� провести переговори з кількома організа�
ціями щодо участі в акції;

� розподілити та роздати інвентар серед �
учасників акції;

� під час суботника координувати нових ак�
тивістів, які виявляли бажання долучитись до
прибирання.

В рамках акції було охоплено такі терито�
рії: район вулиці Магістральної; території
біля кінотеатрів "Космос" та ім. Островсько�
го; котлован біля стадіону, а також озеро та
прилеглу територію у парку ім. Т. Шевченка;

ліс біля центрального входу та в'їзду до під�
приємства "Вентс", долину Надсона.

Врешті�решт можна впевнено заявити, що
акція "Зробимо Україну чистою!" з успіхом
відбулася в нашому місті. Місто стало значно
чистішим завдяки активній участі працівників
компанії "ЕргоПак", що виступила також і на�
ціональним партнером акції. Окрема подяка
за участь в акції форумчанам міського сайту
"Боярка�Сіті", учням Боярського НВК
"Гімназія – ЗОШ І ст.”, колективу двох підроз�
ділів компанії "Вентс", спортсменам�важко�
атлетам районної ДЮСШ, колективу жіночого
фітнес�клубу "Фіт Кьорвс", квартальним гро�
мадської організації Ветеранів війни та праці,
Центру соціально�психологічної реабілітації,
ГО "Центр розвитку громад", молодіжному
клубу "Позитив" та окремим активістам, які
долучились до вже створених команд та
самовіддано попрацювали.

В'ячеслав СЕНЧУК, 

методист з роботи з громадськістю

Центру громадської активності, коордиB

натор акції "Зробимо Україну чистою!"

БОЯРКА ДОЛУЧИЛАСЬ ДО АКЦІЇ 
«ЗРОБИМО УКРАЇНУ ЧИСТОЮ!»

Активісти прибрали біля пам’ятного знаку 

воїнамBінтернаціоналістам

Працівники ДНЗ «ЦРД “Джерельце» на чолі 

із завідуючою К. Пшонною прибирали у парку Перемоги

Заслужений тренер України С. Тетянюк з вихованцями

прибрали територію парку ім. Т. Шевченка

Молодь навела лад у долині Надсона
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Прикро констатувати,
але вже ввечері 20 квітня
несвідомі громадяни, кот�
рі відпочивали на щойно
прибраній території у пар�
ку Перемоги, залишили
після себе гору сміття.
Тож звертаємося до зем�
ляків з проханням
пам'ятати і дотримувати�
ся простого правила:
"Чисто не там, де приби�
рають, а там, де не смі�
тять". Особливо важливо
дотримуватися цього пра�
вила, якщо разом з вами �
діти. Адже вони реагують
не стільки на ваші слова,
скільки на вчинки. Тож по�
водьмося як зрілі дорослі
люди. 

А також, сподіваємося,
буде не зайвим нагадати
про елементарну повагу
до чужої праці.

P. S. ЧИСТО ТАМ, 
ДЕ НЕ СМІТЯТЬ

23 квітня 2013 року під гоB

ловуванням міського голови

Тараса Добрівського відбулоB

ся чергове засідання штабу з

благоустрою за участі заступB

ників міського голови, керівB

ників та відповідальних праB

цівників комунальних підприB

ємств, а також "Боярської

варти".

На робочій нараді підбито під�
сумки загальноміського субот�
ника, приуроченого до Дня дов�
кілля, що відбувся 20 квітня. Від�
значена висока громадська від�
повідальність та активність уч�
нів, викладачів загальноосвітніх
шкіл міста та гімназії, працівни�

ків дошкільних навчальних зак�
ладів та батьків разом з дітьми,
спортсменів, громади, установ та
організацій Боярки. Для вивезен�
ня зібраного минулорічного листя
та обрізків дерев техніку надали
газовики (керівники підприємств
Р. О. Флюнт, С. В. Вижанов).

Двомісячник благоустрою
продовжується. Міським голо�
вою перед комунальними служ�
бами поставлено завдання за�
безпечити вивезення сміття та
листя з місць їхнього скупчення;
заступникам � організувати та
завершити прибирання терито�
рії міста до травневих та Вели�
кодніх свят силами громади Бо�
ярки. 

СУБОТНИК ЗАВЕРШИВСЯ. 

ДВОМІСЯЧНИК БЛАГОУСТРОЮ ТРИВАЄ

Причому не якусь абсB

трактну (на кшталт "чисB

тота помислів" чи "чистоB

та таланту"), а цілком

конкретну чистоту маB

ленького шматочка рідB

ного міста, рідної землі.

Свідченням цього став

трудовий десант ГО "БоB

ярське Мистецьке БратсB

тво", який "висадився"

19 квітня просто біля БоB

ярського краєзнавчого

музею.

Чому саме тут? Питання
риторичне. Адже саме Бо�
ярський краєзнавчий музей
давно став "штаб�кварти�
рою" всіх різноманітних та�
лантів, на які так щедра Бо�
ярка.

Наче й невелике музейне
подвір'я, а роботи на всіх
вистачило! Он художники
Олександр Висоцький та
Василь Ганжуга так нат�
хненно творять у дві сокири
просто таки панорамне по�
лотно "Дикі кущі мистецтву
не до пари", що навіть пре�
зидент БМБ Приймаченко
не втримався та й собі при�
єднався до гурту, змінивши
на час своє поетично�про�
зове перо на художницьку
сокиру. 

Трохи далі ще один ху�
дожник Олександр Малін�
ченко кількома помахами
грабель настільки майстер�
но створив на свіжій траві
панно "Чиста галявина", що
аж сам замилувався, за
власний поперек тримаю�
чись. 

А он поет�бард Андрій
Ткаченко такий гімн нат�

хненній праці творить, ніби
струни сухе гілляччя май�
стерно перебираючи, що й
його самого за тим творін�
ням ледь видно. 

Та й журналістська братія
у складі Ніни Харчук, Тетяни
Зубкової та Радислава Ко�
кодзея теж наполегливо
попрацювали на відведеній
ділянці, а дехто навіть і на
двох. Втім, інші митці осто�
ронь не стояли і теж долу�
чилися до загальної справи. 

А що ж колектив музею?
Звісно ж, від "братчиків" не від�
стає, граблями на п'яти митцям
завзято наступає. І над всім
тим � жарти, сміх і всевидю�
ще око берегині музею Лю�
бові Кравченко, яка все�все
помічає та встигає: і дати
керівні вказівки з приводу

куща, що музейний двір від
вулиці прикриває, і загубле�
ну галузку на ходу підхопи�
ти та й інструмент за необ�
хідності замінити. А на за�
вершення роботи хазяй�
ським оком музейне под�
вір'я окинувши, зауважила,
що "у музеї і навіть на под�
вір'ї сміття немає! Є торішні
спогади про дрібні негараз�
ди, є засохлі навічно дрібні
непорозуміння, є падолист
нереалізованих проектів,

які розквітнуть буй�
ним цвітом вже цього
року. А відтак від
всього віджитого пот�
рібно безжально
звільнятися просто
зараз! Бо ж весна на
порозі, а з нею і нове
життя. То кому ж, як
не митцям, для цього
нового життя чистий
шлях торувати, себе
й рідне місто тією
чистотою звеселяти?
І чи можна від вико�
нання такої високої й
суто мистецької місії
втомитися?"

Судячи зі щасливих
облич всіх учасників
мистецького "субот�
ника" розумієш, що
це питання дійсно ри�
торичне. А День дов�

кілля � дійсно свято, в якому
єднаються серця, чистоту
рідної землі спільно творя�
чи. 

Григорій Уважний, 

фото автора

МИТЦІ ПЛЕКАЮТЬ… ЧИСТОТУ!

Під час суботника та заходів
з благоустрою з нагоди Дня
довкілля, що відбувся 20 квітB
ня, працівниками КП "БоярB
ське ГВУЖКГ":
прибрано будинків � 7, при�

будинкових територій � 10 бу�
динків;
проведено ямковий ремонт

доріг, а саме: заасфальтовано
близько 300 м2, використано 6,5 т
асфальту по вул. Молодіж�
ній, Білогородській;
підрядною організаці�

єю проведено ремонт
2 000 м2 вул. Білогород�
ської (круг);
замінено бордюри по

вул. Білогородська (під�
рядна організація);
замінено та встанов�

лено два дорожніх знаки
по вул. Молодіжній;
прибрано прибордюр�

ну територію по вул. Біло�
городській, 40 років Жов�
тня, Садовій, Хрещатик, вивезе�
но 150 т ґрунту;
вивезено негабаритного

сміття – 40 т;
кроновано та знесено дере�

ва у парку ім. Т. Шевченка та пар�
ку Перемоги – 12 дерев;
перероблено дробаркою

гілля та вивезено 30 м3;

прибрано лісосмугу вздовж
дороги Боярка�Петрівське –
2 км;
посаджено дерева на при�

леглій території житлового фон�
ду та приватного сектора –
130 шт., кущів � 50 шт.;
у День довкілля 20 квітня

прибрано мешканцями міста до
10 000 м2 паркової території та
вулиць. 

Комунальне підприємство
"Боярське головне виробниче
управління житлово�комуналь�
ного господарства" висловлює
щиру подяку всім мешканцям
міста, які взяли участь у заходах
по благоустрою та сподівається
на подальшу плідну співпрацю. 

КП «БГВУЖКГ» ІНФОРМУЄ

Працівники ЦРЛ дружно наводили лад на лікарняному подвір’ї

Учасники суботника B тренер ДЮСШ 

М. Сліпенчук з вихованцем
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БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 16 квітня 2013 року № 26/1

м. Боярка

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету

Боярської міської ради від 29 січня 2013 р. за № 8/1 Про

встановлення тарифів на теплову енергію 

КП "Боярське ГВУЖКГ"

Розглянувши лист директора Департаменту житловоBкомуB

нального Господарства та паливоBенергетичного комплексу

Київської обласної Державної адміністрації Король Г. М. від

9 квітня 2013 р. за № 05B1B04/1485, керуючись ст. 32 Закону

України "Про житловоBкомунальні послуги", пп. 2 п. а ст. 28

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", B

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до п. 1 рішення виконкому Боярської міської ра�
ди від 29 січня 2013 р. за № 8/1 Про встановлення тарифів на теп�
лову енергію КП "Боярське ГВУЖКГ", а саме: дату "01.02.2013 р."
замінити на дату "15.02.2013 р."

2. КП "Боярське ГВУЖКГ" довести до відома споживачів про змі�
ни в рішенні виконавчого комітету та провести перерахунки в квітні
за 15 днів надання послуг.

3. Забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах масової
інформації згідно з вимогами чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого
заступника міського голови Скочка В. А.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 16 квітня 2013 року № 26/2

м. Боярка

Про заходи щодо демонтажу тимчасових споруд за адB

ресою м. Боярка, вул. 50 років Жовтня

З метою удосконалення правового регулювання поB

рядку розміщення зовнішньої реклами на території місB

та Боярка, відповідно до Закону України "Про рекламу",

Закону України "Про місцеве самоврядування в УкраїB

ні", Типових правил розміщення зовнішньої реклами,

затверджених постановою Кабінету Міністрів України

від 29 грудня 2003 р. № 2067, рішення міської ради від

22 листопада 2012 р. № 26/1273 "Про внесення змін до

Правил благоустрою території міста Боярка, затверB

джених рішенням Боярської міської ради № 14/701 від

24 листопада 2011 р." та з метою поліпшення благоусB

трою та утримання території, об'єктів благоустрою місB

та Боярка в належному стані, B

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Погодити КП "Боярське ГВУЖКГ" розрахунок витрат на
демонтаж незаконно встановленої зовнішньої реклами на
залізобетонних опорах ліній електромереж у м. Боярка.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
заступника міського голови Давиденка М. І.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т.  Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VІ СКЛИКАННЯ

засідання чергової 32 сесії

РІШЕННЯ
від 25 квітня 2013 року   № 32/1506                                   м. Боярка

Про укладання договорів оренди об'єктів

нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Боярка за результатами конкурсу

Керуючись п. 14 ст. 69 Бюджетного  Кодексу України , статтями

26, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

ст. 5 Закону України N 768/97Bвр від 23.12.97 " Про оренду дерB

жавного і комунального майна" та відповідно до вимог постанови

Кабінету Міністрів України "Про внесення  змін до Методики розB

рахунку і порядку використання плати за оренду державного

майна" від 27.12.2006р. №1846, та протоколу конкурсної комісії

від 08.09.2013 року, B

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Погодити передачу об'єкта комунальної власності в оренду за ре�
зультатами конкурсу, згідно з переліком, що додається.

2. Доручити виконавчому комітету Боярської міської ради укласти
договори оренди комунальної власності територіальної громади міста
Боярка згідно з чинним законодавством України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови з відповідного напряму.

МІСЬКИЙ  ГОЛОВА Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ 

Додаток 

до рішення  32 сесії  БМР

VІ скликання

від 25.04.2013 року № 32/1506

№

Перелік об'єктів комунальної

власності м. Боярка, що

підлягає передачі в оренду

за результатами конкурсу 

Площа Орендар Термін

1.
Підвальне приміщення  за

адресою: м. Боярка, 
вул. Маяковського, 2

39,7 кв.м ТОВ "ФОРА" 3 роки

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VІ СКЛИКАННЯ

засідання чергової 32 сесії

РІШЕННЯ
від 25 квітня  2013 року   № 32/1505

м. Боярка

Про затвердження переліку об'єктів

комунального майна територіальної громади м. Боярка,

які передаються  в  оренду на конкурсних засадах 

Керуючись п.14 ст. 69 Бюджетного  Кодексу України,

статтями 26, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування

в Україні", ст. 5 Закону України N 768/97Bвр від 23.12.97 "Про

оренду державного і комунального майна" та відповідно до

вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2006р.

№ 1846, "Про внесення  змін до Методики розрахунку і порядB

ку використання плати за оренду державного майна", B 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити перелік об'єктів комунального майна територіаль�
ної  громади м. Боярка,  які передаються  в  оренду на конкурсних
засадах. 

2. Доручити виконавчому комітету Боярської міської ради органі�
зувати передачу в оренду об'єктів комунальної власності на кон�
курсних засадах, у випадках передбачених чинним законодавством
України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступни�
ка міського голови відповідного напряму.

МІСЬКИЙ  ГОЛОВА Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ 

Додаток 

до рішення 32 сесії  БМР

VІ скликання

Від 25.04.2013 року № 32/1505

№
Перелік об'єктів комунальної власності м. Боярка, 

що підлягає передачі в оренду на конкурсних засадах
Площа

1. Приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Сєдова, 3 64 м2

2. Приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Молодіжна, 77 12,3 м2

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VI СКЛИКАННЯ

чергова 32 сесія

РІШЕННЯ № 32/1504

від 25 квітня  2013 року                                                   м. Боярка

Про встановлення розміру відрахувань

до бюджету Боярської міської ради

частини чистого прибутку (доходу)

комунальними унітарними підприємствами

та їх об'єднаннями

Відповідно до  п. 9 ч. 1 ст. 69  Бюджетного кодексу УкB

раїни,  п. 20  ст. 43, п. 29 ст. 26 Закону України "Про місB

цеве самоврядування в Україні", B

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок і розміри відрахування до міського
бюджету  частини чистого  прибутку (доходу) комунальними
унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, що перебу�
вають у  власності Боярської територіальної громади (Дода�
ток № 1).

2. Керівникам  підприємств, що належать до комунальної
власності Боярської міської  ради забезпечити відрахування
до місцевого бюджету частини чистого  прибутку (доходу). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого
заступника міського голови Скочка В. А. 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

чергова 32 сесія

РІШЕННЯ № 32/1518            

від 25 квітня 2013 року                                                                 м. Боярка

Про прийняття спільної власності територіальних громад КиєвоBСвяB

тошинського району не житлового приміщення за адресою: м. БоярB

ка, вул. Молодіжна, 84, на баланс територіальної громади м. Боярка

Керуючись статтями 26 та 60 Закону України "Про місцеве саB

моврядування в Україні", B 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на прийняття на баланс спільної власності територі�
альних громад Києво�Святошинського району не житлового приміщен�
ня за адресою: м. Боярка, вул. Молодіжна, 84, на баланс територіальної
громади м. Боярка

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Давиденка М. І. та на постійну депутатську комісію з
питань житлово � комунального господарства.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА                      
VІ СКЛИКАННЯ
чергова 32 сесія                               

РІШЕННЯ № 32/1516 
від 25 квітня 2013 року

м. Боярка

Про розроблення детального плану теритоB
рії під будівництво житловоBготельного
комплексу із спортивноBрозважальним

центром в м. Боярка, 
вул. Б. Хмельницького, 72б

З метою розроблення детального плану
території під будівництво житловоBготельB
ного комплексу із спортивноBрозважальB
ним центром в м. Боярка, вул. Б. ХмельB
ницького, 72б, керуючись Законом України
"Про місцеве самоврядування в Україні",
Законом України "Про регулювання містоB
будівної діяльності", Законом України "Про
основи містобудування", Порядком розB

роблення містобудівної документації, затB
вердженим Наказом Міністерства регіоB
нального розвитку, будівництва та житловоB
комунального господарства України від
16.11.2011 № 290, B

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
В И Р І Ш И Л А:

1. Доручити виконавчому комітету Боярської
міської ради розробити детальний план тери�
торії під будівництво житлово�готельного ком�
плексу із спортивно�розважальним центром в
м. Боярка, вул. Б. Хмельницького, 72б.

2. Після розроблення детального плану тери�
торії провести громадські слухання та подати
містобудівну документацію на затвердження
міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на заступника міського голови з від�
повідного напряму.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА             Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

КП “БГВУЖКГ”
запрошує на постійну роботу:

� начальника юридично�
договірного відділу (1)

�  майстра  електрогосподарства (1)
� покрівельників (2)
� електромонтера 4, 5 роз. (2)
� робітника з благоустрою (чол.) (1)
� електрозварника 4, 5 роз (1)
� слюсаря з ремонту теплових 

мереж (2)
� слюсаря з ремонту  

устаткування котельні (1)
� робітника з благоустрою  

(жін.)(1)
� робітника з комплексного 

прибирання будинків та 
прибудинкової території 
(двірник)(1)

Тел.: 41�170, 46 � 924

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VІ СКЛИКАННЯ

чергова 32 сесія

РІШЕННЯ № 32/1510          

від 25 квітня 2013 року                                                                 м. Боярка

Про обмеження руху

транзитного вантажного транспорту в м. Боярка

Відповідно до ст. 6 Закону України "Про дорожній рух" та  п. 10

ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

та з метою поліпшення організації дорожнього руху та його

безпеки, покращення екологічного стану, збереження внутB

рішньої мережі доріг та мереж водопостачання та каналізації

в м. Боярка, B

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИРІШИЛА:

1. Обмежити заїзд транзитного вантажного транспорту вантажо�
підйомністю більше 2,5 тон в денний час  та дозволити в нічний час
рух з 24�00 год до 06�00 год  в межі міста Боярка.

2. Обмежити рух вантажного транспорту по вул. Білогородська,
Хрещатик, Садова, Жовтнева, Молодіжна, 50 – років Жовтня, Тара�
сівська, Маяковського. 

3.  КП "Боярське ГВУЖКГ" спільно з ДАІ МВС України в Києво�
Святошинському районі встановити необхідні дорожні знаки, роз�
робити та запровадити об'їзну дорогу для обмеження заїзду  ван�
тажних автомобілів на вище зазначені вулиці.  

4. КП "Боярка Інформ" підготувати відповідну інформацію для
учасників дорожнього руху

5. Контроль покласти на  заступника міського голови Дави�
денка М.І.

Міський голова                                                           Т. Г. Добрівський

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VІ СКЛИКАННЯ

Чергова 32 сесія

РІШЕННЯ № 32/1503

від  18  квітня  2013 року       м. Боярка  

Про внесення змін до рішення  II пленарного

засідання чергової 28 сесії  Боярської міської

ради VI скликання  від 26.12.2012 року

№ 28/1451 "Про затвердження міського

бюджету на 2013 рік"

Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 Закону

України "Про місцеве самоврядування в

Україні", Бюджетним кодексом  України,

рішенням Боярської міської ради VI склиB

кання від 26.12.2012 року  № 28/1451  роB

ку "Про затвердження міського бюджеB

ту на 2013 рік", згідно з рішенням сесії

районної ради "Про районний бюджет

КиєвоBСвятошинського району на 2013

рік",  B

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА 

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до функціональної та еко�
номічної структури видатків загального  фон�
ду в межах планових асигнувань, а саме:

� по КФК 010116: збільшити асигнування
по КЕКВ 2274  на  15 000,00 грн; 

� по КФК 010116: зменшити асигнування
по КЕКВ 2240  на  15 000,00 грн; 

� по КФК 070101: збільшити асигнування
по КЕКВ 2274  на  120 000,00 грн; 

� по КФК 070201: збільшити асигнування
по КЕКВ  2240  на  10 000,00 грн;  

� по КФК 100103: зменшити   асигнування
по КЕКВ 2610  на   130 000,00 грн;  

� по КФК 250380: збільшити асигнування
по КЕКВ 2620  на 150 000,00 грн  (субвенція з
місцевого  бюджету районному бюджету на
харчування дітей в пришкільних таборах);          

� по КФК  250102: зменшити  асигнування
по КЕКВ 9000 на   150 000,00 грн;

� по КФК 090412: зменшити   асигнування
по КЕКВ 2730  на   2 000,00 грн;

� по КФК 110502: збільшити   асигнування
по КЕКВ 2282  на   2 000,00 грн.

2. Внести зміни до переліку видатків бюд�
жету розвитку з внесенням відповідних змін
до функціональної та економічної структури
видатків спеціального фонду міського бюд�
жету  (бюджет розвитку) в межах планових
асигнувань,  а саме:

� зменшити  асигнування по КФК   150101
КЕКВ   3122 на  600 000,00  грн (виготовлення
проектів будівництва нового ДНЗ);

� зменшити  асигнування по КФК 100202
КЕКВ  3210  на  110 000,00  грн (капітальні
трансферти КП "Боярка�водоканал"" для
диспетчеризації скважин);

� зменшити  асигнування по КФК  180409
КЕКВ   3210 на  160 000,00  грн (капітальні
трансферти КП "Боярське ГВУЖКГ" для по�
повнення статутного фонду,      який був
сформований раніше);

� зменшити  асигнування по КФК  100400
КЕКВ   3210 на  21 973,00  грн  (капітальні
трансферти КП "БОК" на капітальний ремонт
приміщень);

� збільшити асигнування по КФК 070101
КЕКВ  3132 на 50 000,00 грн  (капітальний ре�
монт каналізації ДНЗ "Берізка");

� збільшити   асигнування по КФК 100202
КЕКВ  3210  на  30 000,00  грн (капітальні
трансферти КП "Боярка�водоканал"" капі�
тальний ремонт КНС 8);

� збільшити   асигнування по КФК  150101
КЕКВ   3210 на  175 707,00  грн  (капітальні
трансферти КП "Боярське ГВУЖКГ" для по�
гашення кредиторської заборгованості на кі�
нець 2012 по реконструкції  мережі  вулично�
го освітлення);

� збільшити асигнування по КФК 250404
КЕКВ  2281 на 239 266,00 грн  (розроблення
містобудівної документації центральної час�
тини міста);

� збільшити   асигнування по КФК  100203
КЕКВ   3120 на  247 000,00  грн  (капітальні
трансферти КП "Боярське ГВУЖКГ"" для
придбання мінінавантажувача "Мустанг");

� збільшити асигнування по КФК 150101
КЕКВ  3122 на 150 000,00 грн.  (будівництво
котельні будинку культури).

3.  Затвердити розпорядження міського
голови від 20.03.2013 р. №02�14/36 та від
02.04.2013р. №02�14/38.

4. Внести  відповідні змін  до Додатків 2, 3,
7, 8 до Рішення про затвердження міського
бюджету на 2013 рік.

5. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на першого заступника міського
голови Скочка В. А.

Міський голова      Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ 
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Весною вісімдесят шостого
Зазнали ми біди,

Чорнобильська трагедія
Скріпила нас в ряди.

Над атомним реактором
Піднявся смерч вогню

І попіл радіації
Розвіявся в пітьму.

Усі на ліквідацію
Ми встали як один,
Бо пекло радіації �
Це горе нам усім.

І там не вибиралося, 
Хто ти між нами є,

Пожежник ти, чи лікар,
Водій, міліціонер.

Простий сільський учитель,
Професор, інженер � 
Ти захисник Вітчизни

І рятівник людей.
Нас горе всіх об'єднує

І горе нас веде
На захист Батьківщини,

Вкраїни, що в нас є…
Та все ж роки минають

Й не буде вороття.
Чорнобильська трагедія

Полине в забуття.
Та подвиг Ваш не згине � 

Залишиться в віках, 
Нащадки берегтимуть
Цю пам'ять у серцях!

І хоч лишилось мало нас
Та й багатьох нема,
Ми атом зупинили
І це вже не дарма.

Тож я усім бажаю Вам 
здоров'я і тепла.

Герої � ліквідатори,
Вам честь всім і хвала!

Олександр Сандугей, 
ліквідатор аварії на ЧАЕС, 

інв. ІІ групи

ВЕСНА 86BГО

Директор ЦСПР Ангеліна Лахтадир на�
голосила на тому, що створений з метою
реабілітації населення, що постраждало
від Чорнобильської катастрофи, Центр
реабілітації як найпочесніших гостей
зустрічатиме тих, чия доля навіки
пов'язана з аварією на ЧАЕС. Страшна
техногенна катастрофа призвела до ве�
ликої кількості окремих драматичних
життєвих катастроф. 

Переселенці з зони відчуження – вже
давно невід'ємна категорія боярчан,
яких єднають спільні переживання і бо�
лісні спогади � втрата рідної домівки,
улюбленого молодіжного міста Прип'ять,
зламані життєві перспективи... 

Керівник інформаційно�аналітичної
служби Марія Кириленко розповіла про
цілу низку безкоштовних послуг для різ�
них вікових категорій, які пропонує
Центр. Це психологічні консультації, ці�
каві заходи, літературні вечори, екскур�
сії, дитячі гуртки, групи раннього розвит�
ку, клуби для підлітків, дітей, дорослих.  

Ця зустріч була приурочена до роко�
вин аварії на ЧАЕС. Жінки поділилися
спогадами, розказали вражаючі епізоди
зі свого життя. Психологи стверджують,
що обов'язково потрібно ділитися важ�
кими враженнями та спогадами, повер�
татися до них, проговорювати � тоді вони
не будуть труїти душу. Трапляється так,

що лише через десятиліття (та й то за
якихось певних умов) люди бувають го�
тові озвучити те, про що мовчалося ро�
ками.

Обговоривши шляхи співпраці, сторо�
ни вирішили перейти до наступного ета�
пу � створення бази даних переселенців
із зони відчуження, що проживають у Бо�
ярці. А що буде потім � якийсь клуб, регу�
лярні зустрічі, просто участь у всіх захо�
дах і видах роботи Центру? Це залежить
від самих переселенців, адже можна до�
помогти лише тим, хто щось робить. У
будь�якому випадку, � без сумніву буде
щось цікаве та корисне. Центр чекає на
людей ініціативних, активних, небайду�
жих до проблем міста.

З питань включення до бази даних пе�
реселенців просимо звертатися до Цен�
тру за телефоном 46�851.

ПресBслужба ЦСПР

ЦЕНТР ЗАПРОШУЄ ДО СПІВПРАЦІ
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ІЗ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ

23 квітня  у Центрі реабілітації населення відбулося дружнє чаювання з

ініціативною групою з числа переселенців, що проживають у місті Боярка. 

Гостями Центру стали Наталія Ковчан, Валентина Боженова, Валентина

Гриб та Марія Саченок. 

Уже 27 років минуло з дня чи не найB

більшої техногенної катастрофи

людства B аварії на Чорнобильській

АЕС. Час іде, поступово очищаються

вражені території, відбуваються зміни

у свідомості людей. Так само змінюB

ються напрями роботи КиєвоBСвятоB

шинського центру соціальноBпсихоB

логічної реабілітації населення та його

інформування з питань подолання

наслідків Чорнобильської катастроB

фи. "Поступово ми переходимо від теB

матики безпечного проживання на

постраждалих територіях до питань,

що стосуються соціальної активності,

готовності громад взяти на себе відB

повідальність за рідний край, доклаB

даємо всіх зусиль, щоб формувати у

наших дітей екологічне мислення та

активну позицію щодо недопущення

забруднення довкілля", B вважає диB

ректор ЦСПР Ангеліна Лахтадир. 

Саме з цією метою Центр започатко�
вує нову форму роботи з школярами під
назвою "Екологічний експрес": по всьо�
му Центру розміщені "зупинки", де на ді�
тей чекають нові зустрічі й цікаві еколо�
гічні вправи. Розділившись на невеличкі
підгрупи, малеча рушає в цікаву і зміс�

товну подорож. Подібна форма роботи
обґрунтована тим, що учням молодших
класів (а саме на них розраховані подібні
заняття) легше дружно працювати у ма�
леньких групах, сприймати інформацію
невеликими блоками в цікавій ігровій

формі, відпочивати і переключатися під
час "переїзду" від станції до станції. 

23�го квітня 2013 року в Центрі реабілі�
тації відбулося урочисте відкриття еко�
логічного маршруту. Першими мандрів�
никами стали учні 4�В класу ЗОШ №1
(педагог Галина Макарова). 

Зупинки маршруту "Наша планета"

(соціальний педагог, психолог Тетяна
Шпиця), "Сміття"  (соціальний педагог
Анна Фломбойм), "Ліс" (психолог Окса�
на Слєпова) спонукали малечу задума�
тися над проблемою збереження навко�
лишнього середовища.

Після завершення заходу ма�
леча отримала дуже важливе
"домашнє завдання" � кожен по�
ніс із собою анкету "Зробимо на�
ше місто чистим", щоб залучити
до опитування своїх батьків. Со�
ціологічне дослідження, яке має
виявити готовність боярчан до
впровадження більш ефективної
системи вивезення  твердих по�
бутових відходів, проводить Центр
громадської активності КЗ
“Будинок культури” на замовлен�
ня Боярської міської ради.  

Задоволені обличчя та сяючі
очі малечі свідчили, що їм дуже сподоба�
лась корисна й цікава подорож. Спеціа�
лісти Центру планують розвивати подіб�
ну форму роботи з молодшими школя�
рами, докладаючи всіх зусиль, щоб наші
діти допомагали нам зробити наше міс�
то чистим і квітучим. 

ПресBслужба ЦСПР

ЕКОЛОГІЧНИЙ ЕКСПРЕС

Ядерна аварія на ЧорноB

бильській АЕС 26 квітня 1986

року увійшла в історію людB

ства як найбільша, масштабB

на радіоекологічна катастроB

фа ХХ століття. Проблеми,

породжені нею, не мають

аналогів і відрізняються від

інших відомих у світі приB

родних та техногенних каB

тастроф. Вони досі є пробB

лемами сьогодення і, на

жаль, будуть нагадувати про

себе й нашим нащадкам. 

Задля того, щоб допомогти
сучасним школярам усвідоми�
ти масштаби чорнобильської
аварії, директор міської бібліо�
теки для дітей Людмила Заєць
запросила на зустріч екскурсо�
вода Дмитра Науменка. Ця
досить молода людина вже
протягом 10 років працює гі�
дом для всіх бажаючих відвіда�
ти Прип'ять, зону відчуження та
й саму Чорнобильську АЕС. 

До учнів 7�8 класів Боярської
ЗОШ № 3 Дмитро прийшов зі
спеціальним приладом � радіо�
логічним дозиметром, фото�
графіями, друкованими видан�
нями. А ще � з унікальними роз�
повідями про передумови, сам
вибух на АЕС, про перших по�
жежників та ліквідаторів. 

Розповіді про Чорнобильську
зону відчуження змушують за�

мислитися про найболючіші
проблеми сьогодення, серед
яких екологічні, соціальні, ду�
ховні збитки, заподіяні катас�
трофою. 

Багато про що діти дізналися
вперше, що допомогло, напев�
не, по�новому, ширше осягну�
ти планетарний масштаб Чор�
нобильської катастрофи через
долі тисяч учасників, свідків і
жертв. А також спробувати ос�
мислити уроки трагедії у всіх
сферах життя і не давати світо�
ві забути їх. 

Лише в Україні тоді постраж�
дало 3,2 млн. осіб, кожен третій �
дитина. Із зони аварії евакуйо�
вано 80 населених пунктів,
майже 100 тис. людей, а до зо�
ни обов'язкового відселення
потрапило 92 населених
пункти. У результаті аварії ли�
ше серед ліквідаторів померли
десятки тисяч осіб. 

"Гіркий досвід Чорнобиля,
поставлені ним проблеми в
жодному разі не повинні забу�
ватися. Минають роки, але час
не владний над героями, які
здійснили подвиг, врятувавши
від страшної катастрофи не ли�
ше Україну, а й все людство", �
підсумував Дмитро Науменко. 

Ганна Коваленко

ГІРКИЙ ДОСВІД КАТАСТРОФИ

До представників громади
міста та учнівської молоді
звернулися заступник місь�
кого голови Боярки Валерій
Дубовецький; голова Фонду
інвалідів Чорнобиля Києво�
Святошинського району, го�
лова громадської
ради при Києво�
Святошинській ра�
йонній державній
адміністрації Іван
Дерда; голова
міського осередку
громадської орга�
нізації "Фонд "Інва�
ліди Чорнобиля"
Юрій Івченко; зас�
тупник голови бо�
ярської організації
"Інвалідів Чорноби�
ля" Микола Желе�
па; боярчани � безпосередні
учасники ліквідації найбіль�
шої екологічної катастрофи
ХХ ст., зокрема, Олександр
Дороган. 

У ніч з 25 на 26 квітня 1986
року о 1 годині 23 хв. 40 с.,
коли всі спали, над четвер�
тим реактором ЧАЕС веле�
тенський факел несподівано

розірвав темряву. За офіцій�
ною інформацією, в Україні
вважають забрудненими те�
риторії 16�ти областей,
включаючи столицю. 

Чорнобиль � наш спільний
біль, який не стихає в серці,

зблискує в непрошеній сльо�
зі й проростає в слові. Зокре�
ма, заступник боярського
міського голови Валерій Ду�
бовецький прочитав власний
вірш "До зустрічі земляків",
написаний спеціально до цієї
пам'ятної дати. 

Як розповів Олександр До�
роган, лише з того автопарку,

де він працював, 27�28 квітня
1986 року до Чорнобиля ви�
рушило 18 автобусів. Екіпаж
кожного � два водія. Фактич�
но через два тижні ці автобу�
си вже не можна було ек�
сплуатувати. З 92 водіїв ав�
тобусів, які в 1986 році брали
участь в евакуації постраж�
далого населення Прип'яті,
на сьогоднішній день більше
60 вже немає серед живих. 

Панахиду за
загиблими від
с м е р т о н о с н о ї
радіації відслу�
жив священик
Свято�Михай�
лівського храму
ієромонах Фла�
віан. І спадали
на холодний
граніт трепетні
пелюстки живих
квітів та краплі
свяченої води, і
солодкий димок

ладану тягнувся над схиле�
ними у хвилині мовчання го�
ловами. Як доземний уклін,
як довічна вдячність всім
тим, хто, ризикуючи своїм
здоров'ям і життям, рятував
обпалену радіацією землю. 

Радислав Кокодзей, 

фото автора 

НАШ СПІЛЬНИЙ БІЛЬ

До зустрічі земляків
Нас по світу розкидав чорнобильський атом,

Розтрусив, мов засіяв ріллю навесні…
Уві сні часто бачу я скривджену хату,

Бо від неї зостались руїни сумні.
Щось затисло у грудях, у скронях стукоче…

Я стою біля тебе, мій батьківський дім…
Очі бачать, але серце вірить не хоче…

Вітер згадки гойда, мов зі згарища дим…
Що Поліське для мене  � моя батьківщина,

Батько й мама, і друзі, і перша любов;
Спорт, і танці, і музика… Злети й падіння…

І бажання зустрітися знову і знов.
Тож з далеких усюдів зберімося разом,

Хто молодший, хто старший �
тут кожен є друг.

У цім колі нам стане тепліше одразу
Від обіймів, цілунків, від потиску рук…

Ми згадаємо тих, хто не вернеться звідти;
Проголосимо тост за здоров'я живих…

Я бажаю усім жити в щасті й радіти
Від сьогодні й довіку. І довгий всім вік!

Валерій ДУБОВЕЦЬКИЙ

Боярка B ПереяславBХмельницький,

26.04.2009

26 квітня біля СвятоBМихайлівської церкви, де встаB

новлено пам'ятний знак ліквідаторам, відбувся мітингB

реквієм до 27Bї річниці аварії на ЧАЕС. 



Здавалось, що могло заціка�
вити художника експонувати
свої твори у сільському музеї?
Але ж цей мистецький заклад
пов'язаний з ім'ям видатного
українського живописця Мико�
ли Пимоненка (1862�1912)! Тут,
у Малютянці, Микола Корнило�
вич довгий час жив, творив свої
шедеври, які сьогодні належать
до класики вітчизняного обра�
зотворчого мистецтва. Тут він
надихався красою довкілля � лі�
си, ставки, селянські садиби. У
Пимоненка краєвиди завжди
сюжетні, де майстер вводить
сільський побут. І навпаки � у
жанрових полотнах обов'язко�
вою окрасою живописної опові�
ді є пейзажне тло.

Звичайно, ця історична обс�
тавина для Юрія Шпака була
почесно�визначальною, коли
він готував свою експозицію
для Малютянського краєзнав�
чого музею, який є філією Бо�
ярського краєзнавчого.

До речі, колективи закладів
являють собою зразок плідної
творчої співпраці, до чого актив�
но спонукають їхні керівники Лю�
бов Кравченко і Галина Шпирук.

Саме ці дві берегині краєзнав�
чої спадщини й відкривали вис�
тавку творів Юрія Шпака 13 квіт�
ня. Зійшлося�з'їхалося добірне
товариство з Боярки, Малютян�
ки, Києва � шанувальники твор�
чості художника, колеги, друзі.
Усе було дуже щиро, безпосе�
редньо, натхненно, що було

спричинене не тільки сільською
хатинкою�музеєм, а й самою
експозицією.

Юрій Шпак представив понад
30 живописних полотен і творів у
змішаній техніці � живопис з ви�
користанням бересту. Березо�
вий луб художник полюбив здав�
на, свого часу виконував на ньо�
му графічні роботи. Згодом бе�
рест органічно увійшов у його
живопис, часто визначаючи сю�
жет і композиційне рішення. За
словами пана Юрія, природність
і своєрідна живописність цього
матеріалу надає творам тепла,
рукотворності. Заради справед�
ливості варто відзначити, що
глядачі виставок часто намага�
ються придбати саме твори з
вкрапленням бересту. Наш урба�
нізований побут таки потребує
хоча б якогось "натурального
продукту", а твори Шпака якраз і
дають таку можливість. 

Юрій Шпак закоханий в Украї�
ну патріархальну, а тому часто
змальовує Богом забуті хатки під
стріхою. Вони, як свідки минулих
століть, визирають то з�поміж
заростів верболозу, то висвітле�
ні на горі сонечком, то вдалині,

замріяно споглядаючи церковки.
Зображення храмів � ще одна
улюблена тема Юрія Шпака: він
ніби вивищує наше життя�буття
від буденного, хатнього до висо�
кого, духовного, Божого.

На виставці привертали увагу
натюрморти ("Бузок"), а також
живопис на межі жанрів, наприк�
лад, його твір "Соняхи" виник на
риболовлі, коли Юрій, полишив�
ши вудочку, захопився черговою
хатинкою. І аж раптом на пер�
ший план випливли соняхи, які й
стали "головним героєм" полот�
на. Отже, всупереч жанру, ми�
тець виконав � "живий" натюр�
морт.

Під час презентації виставки
Юрія Шпака до слова попроси�
лися і тривало говорили про
художника та його твори Олек�
сандр Левченко, Павло Бала�
маджи, Степан Демченко, Юрій
Горбачов та інші митці які добре
знають майстра, захоплюються
його відданістю пейзажному жи�

вопису, поціновують самобутнє
використання бересту. Андрій
Ткаченко присвятив Юрію Шпаку
вірш. А всі разом побажали но�
вих звершень, нових виставок і
широкого кола поціновувачів, які
прагнули б придбати виставлені
твори. 
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Член Національної

спілки художників України

Юрій Шпак має у своєму

мистецькому доробку чимаB

ло звершень. Його графічні

й живописні твори виставляB

лися на численних всеукраB

їнських виставках, в тому

числі і в Будинку художника

в Києві, де представляються

щорічні звіти майстрів обраB

зотворчості. Твори Юрія

Шпака прикрашають колекB

ції багатьох любителів прекB

расного як в Україні, так і за

кордоном.

І ось після таких престижB

них експозицій майстра B

вернісаж у Малютянці.

І ось ювілейна виставка, ад�
же художнику виповнилося 60
років! А тому і зала Боярського
краєзнавчого була перепов�
нена. Зійшлися привітати
майстра його численні при�
хильники � колеги�митці, дру�
зі, однокласники, родичі. По�
ряд, як і належить, стояла му�
за художника � дружина пані
Віра. Аудиторія була різна і за
віком, проте дуже зацікавлено
оглядала експозицію, яка
включала близько 40 живо�
писних полотен. 

Народжений 1953 року в Ки�
єві, Олександр з 1959�го � жи�
тель Боярки. У своє місто він
по�справжньому закоханий,
часто зображує його краєви�
ди. Неоціненною видається і
участь митця в художньо�гро�
мадському житті, зокрема в
діяльності Боярського Мис�
тецького Братства, а також у
ролі помічника�консультанта у
роботі колективу краєзнавчо�
го музею. 

Саме цю властивість Малін�
ченка на відкритті виставки
відзначила директор музею
Любов Кравченко. Не секрет,
що пані Люба, як і більшість
присутніх, шанують Олексан�
дра Миколайовича не тільки як
живописця, але й як щиру,
доброзичливу людину, завжди

готову прийти на допомогу.
Він любить дарувати свої по�
лотна, хоча залюбки вистав�
ляє їх на продаж. Ось і на від�
критті цієї виставки боярська
співачка Людмила Яковенко
відразу замовила пейзаж,
який їй дуже сподобався. Оче�
видно, коли в дуеті з Наталією
Горенко вони акапела викону�
вали пісню�привітання ювіля�
ру, погляд Людмили зупинив�
ся на відповідному її стану ду�
ші краєвиді. Вона захотіла,
щоб ця казка поселилася в її
квартирі.

Так ми підійшли до головної
властивості творчості Малін�
ченка � одухотвореності його
полотен. Вона присутня зав�
жди, що б художник не зобра�
жував. Чи то панораму Воло�
димирської гірки у Києві із
дніпровськими далями, чи пе�
реправу під час весняного
розливу річечки у лісі, чи крає�
вид присадибної ділянки, де
господар, ніби щойно прой�
шов, а гуси дивляться йому в
слід…

Художник зображує різні
стани природи у будь�яку пору
року. Йому цікаво відтворюва�
ти сонячну днину і надвечір'я,
старезні дуби і ніжну парость.
Як кажуть, шанувальника мож�
на знайти на всі смаки. 

Для мене
особисто най�
головніша при�
нада Сашкових
полотен � пос�
тійне відчуття в
пейзажах ЛЮ�
ДИНИ, присут�
ність якої нас�
правді ніби по�

за краєвидом, але її вплив во�
дить рукою живописця. Адже

ми � частка цього світу, який
буває добрим, красивим, але
часто й застерігає: не зруйнуй
матінку�природу, це Боже тво�
ріння.

Саме в такому контексті за�
хоплено і щиро виступила на
відкритті виставки Олексан�

дра Приймаченко � давня при�
хильниця творчості митця.
Для неї полотна художника �
це вікно у світ, це звернення
до Всевишнього.

Доречно нагадати, що Ма�
лінченко почав малювати з
п'ятого класу. 1977 року закін�
чив Київський художньо�про�
мисловий технікум. З того ча�
су перебуває у стані художніх
пошуків, які часто завершу�

ються гідними
здобутками. Він
різьбить, карбує,
працює в живопи�
сі з аквареллю й
олією.

На виставці
п р е д с т а в л е н и й
олійний живопис,
який засвідчив
зростання його
майстерності в
оволодінні цією
технікою. Саме
вправність пейза�
жиста викликала
щире захоплення
виставкою колег��
художників Васи�
ля Ганжуги і Олек�
сандра Лукінова;
однокласника Ва�
силя Загородню�
ка, який нещодав�
но представляв у
музеї дві свої пое�

тичні збірки; Степана Демчен�
ка, також нещодавнього юві�
ляра, який подарував Олек�
сандрові вірш і свою прозову
книжку "Терракота".

Надзвичайно приємною для
Олександра Малінченка була
участь у ювілейній презентації

його друга � поета з Обухова,
редактора місцевої газети
Олександра Хмельовського, а
також поетеси Інни Ковальчук
з Києва. Свою віншувальну
"порцію" вони, звичайно, вис�
ловили поетично.

Аби повніше презентувати
особистість митця Олексан�
дра Малінченка, належить по�
відомити, що наш ювіляр гар�
но співає, брав участь у само�
діяльних гуртах. Музичний
супровід презентації він
сприймав з великим трепе�
том. Здається, і тут наш ми�
тець був задоволений. Співро�
бітниця музею Мар'яна Слєпо�
ва  своїм виступом довела, що
тут працюють не тільки краєз�
навці, а й талановиті вокаліс�
ти.

І нарешті останній акорд на
ювілеї Олександра Малінченка
належав Мирославу Палійчуку �
цимбалісту�вокалісту, який
співпрацює з багатьма худож�
німи закладами, в тому числі і
з музеями. Пан Мирослав
уперше вразив присутніх на
відкритті виставки боярського
художника Юрія Шпака у Ма�
лютянському краєзнавчому
музеї. Щасливою долею заки�
нутий до наших країв, Палій�
чук залюбки потішив музикою і
вимогливу боярську публіку.
Його народні наспіви, віртуо�
зне володіння цимбалами,
безперечно, надали відповід�
ного піднесеного колориту
вшануванню нашого ювіляра. 

Сторінку підготувала 

Ніна Харчук,

заслужений журналіст України

МАЛИНОВИЙ ПЕРЕДЗВІН ТВОРЧОСТІ ОЛЕКСАНДРА МАЛІНЧЕНКА 

Виставка живописних творів Олександра Миколайовича Малінченка,
відкрита в Боярському краєзнавчому музеї 20 квітня, не перша у творB
чості майстра. Він протягом десятків років творчої праці мав кілька перB
сональних виставок у цьому залі, брав участь у багатьох районних та обB
ласних художніх експозиціях. Полотна Олександра Малінченка також
прикрашають колекції шанувальників прекрасного як в Україні, так і за
кордоном.

ШПАК Юрій Георгійович народився 1964 року в Боярці. Має
дружину та сина. Його батько Георгій Федорович � відомий
скульптор, майстер скульптурного портрету (портрети видатних
людей).

У 1976�80 роках Юрій навчався в Республіканській художній
школі ім. Т. Шевченка. У 1984�му закінчив Кримське художнє учи�
лище  ім. М. Самокиша. Працював на Київському комбінаті мону�
ментально�декоративного мистецтва. Згодом навчався у Львів�
ському поліграфічному інституту ім. І. Федорова на факультет
графіки (1991�98). 

З 2008 року Юрій Шпак � член Національної спілки художників
України. Учасник республіканських виставок живопису (1989�
2002). Його живописні та графічні твори зберігаються в колекціях
вітчизняних та закордонних шанувальників. 

P. S.

Наостанок про життєB

воBважливе для МалютянB

ського краєзнавчого музею

ім. М. Пимоненка: сільський

мистецький заклад потреB

бує благодійної допомоги

для зведення на садибній

ділянці невеличкого підсобB

ного приміщення. 

Меценати, доброчинці,

відгукніться! Потрібно трохи

цегли або замінника. Тут

йдеться "про навпаки" B від

високого до буденного,

пробачте. 

БОЯРЧАНИН ЮРІЙ ШПАК ОБДАРУВАВ МАЛЮТЯНКУ КРАЄВИДАМИ 
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Операцію розробляли заздале�
гідь, дуже ретельно і в умовах
надзвичайної секретності. Гітлер
знав, що готується масштабна
наступальна операція Червоної
Армії. Він був впевнений, що го�
ловний удар буде направлений на
Карпати, на звільнення України, а
в Білорусії відбуватимуться лише
відволікаючі маневри. Радянське
командування всіляко підтриму�
вало у німців цю впевненість, а
тим часом таємно стягували ве�
личезні сили на білоруський вис�
туп. На початок операції перевага
радянських військ в живій силі бу�
ла в п'ять разів, в техніці � від п'яти
до десяти разів.

Доходило до комічних випад�
ків. Передбачалося досягти пе�
реваги авіації у десять разів. Для
цього необхідно було підготува�
ти багато аеродромів. Щоб зав�
часно не підставляти літаки під
удар, на цих аеродромах тимча�
сово поставили фанерні макети.
Вважаючи, що Білоруська опе�
рація � це відволікаючий маневр,
німці сприйняли нові аеродро�
ми, як бутафорні. Одного разу,
щоб показати свою обізнаність і
підкреслити примітивність ра�
дянської операції, ескадрилья
німецьких бомбардувальників
скинула на новий аеродром з
фанерними макетами… де�
рев'яні "бомби". Німці не здога�
дувалися, що в ніч з 21 на 22 чер�
вня 1944 року на ці летовища
приземлиться майже половина
радянської авіації, котра в ніч з
22 на 23 червня закриє все біло�
руське небо над німецькими ар�
міями.

Ми йшли до фронту ночами.
Нарешті дісталися в розташу�
вання полку. Наш 371�й стрі�
лецький полк під командуван�
ням підполковника Курбана Аб�
дуловича Іткулова входив до

130�ї дивізії 128 корпусу 28�ї
армії. Я з Величком та Горобцем
потрапили у розвідувальний
взвод. Мене призначили коман�
диром відділення. Напередодні
початку Білоруської операції на�
шому взводу було поставлено
завдання захопити контрольних
полонених. Старшина Поползін
ретельно готувався до виконан�
ня бойової задачі. Він організу�
вав безперервне спостережен�
ня за передовою противника
одночасно з кількох спостереж�
них пунктів. Таким чином було
визначено об'єкт атаки та най�
більш безпечні підходи до ньо�
го. До найменших дрібниць бу�
ли розроблені всі деталі взає�

модії бійців у бою, значення
сигналів, кожна група розвідни�
ків чітко знала свої обов'язки в
цій операції. Просуваючись пла�
зом по видолинку, розвідники
непомітно підкралися близько

до висотки на узліску. Німець�
кий кулемет стояв на її схилі. В
окопах гітлерівців спостерігався
незначний рух � проводилася
зміна вартових постів. Ми вирі�
шили скористатися цим момен�
том. Старший сержант Янін та
рядовий Жаркенов поповзли в
обхід зліва, я з бійцями Панчу�
ком та Івановим просунулися
далі по улоговині й непомітно
для німців дісталися траншеї.
Гітлерівці стояли в окопі і жваво
розмовляли. За умовним сигна�
лом розвідники з двох сторін
атакували німців. Я кинув про�
титанкову гранату в траншею.
Разом з Панчуком та Івановим
ми відкрили автоматний вогонь

вздовж траншеї на своєму
фланзі. Група прикриття вела
вогонь з іншого флангу. Приго�
ломшені фашисти не встигли
вчинити серйозного опору. Ми
захопили важливого "язика" �
німецького офіцера, ворожий
кулемет і без втрат повернулися
у свою частину.

Прорив почали в ніч на 23 чер�
вня 1944 року у напрямку сіл Рог
та Дембін через болото, зав�
ширшки майже кілометр. Німці
вважали болото непрохідним,
тому оборона цього напрямку
була слабкою. Йшли тихо, по
груди у воді, тримаючи автомати
та гранати у піднятих догори ру�
ках. Німці зрідка пускали освіт�
лювальні ракети. До берега за�
лишалося близько 200 метрів, як
німці щось почули чи помітили.
Пустили в наш бік кілька ракет.
Стало видно. Ударили міномети,
застрочили кулемети. Назад �
близько кілометра, вперед � 150
метрів. Падають убиті, тонуть
поранені, ніхто їх не рятує. З ти�
лу навісним вогнем вдарили і на�
ші батальйонні міномети. Впе�
ред! Тільки вперед! Зачепитися
за тверду землю, вибратися з
проклятого болота. Майже поло�
вина наших бійців закріпилися
на березі, відкрили вогонь. Впе�
ред, в рукопашну! Німці не вит�
римали натиску, почали відсту�
пати. Коли відчули, що їх значно
менше � побігли. Наступ супро�
тивника через болото для німців
був цілковитою несподіванкою, і
вони поспіхом відступили на
другу лінію оборони. Дорогою
ціною дісталася нам ця перемо�

га. Трохи пізніше місцеві селяни
більше сотні трупів наших одно�
полчан витягли з болота, і разом
з похоронною командою з по�
честями поховали їх. Проте біль�
ша частина загиблих солдат так і
залишилася в тому болоті загуб�
леними. З ходу, на плечах у нім�
ців, які відступали, ми захопили
села Дембін та Рог. Світало. Пі�
дійшла наша мінометна рота, за
нею підтягнулася мінометна ро�
та сусіднього батальйону. Це
вже щось! Десь за нами наво�
диться понтонний міст для арти�
лерії, самохідок, танків. Не зупи�
няючись, не даючи німцям огов�
татися, ми звільнили селище Ок�
тябрський. Підтяглася танкова
частина. Під селом Порєчьє ото�
чили німецький полк. Після нев�
далої спроби прорватися, коли
німців залишилося менше поло�
вини, полк здався в полон.

Разом з сусідніми 528 та 664
стрілецькими полками ми звіль�
нили міста Бобруйськ, Слуцьк та
Барановичі. Але й наша армія заз�
нала важких втрат. У кожному ба�
тальйоні залишилося близько ста
бійців, у роті � близько 30. Того ра�
зу поповнення у полку складалося
в основному з азербайджанців.
Кілька днів навчання � і на передо�
ву. В кожному відділенні один�
двоє розуміли російську. В пер�
шому ж бою за хутір Халап'я в
шостій роті загинув командир та
були поранені двоє комвзводів.
Чимало загинуло й новобранців.
Та хутір так і не взяли.

Записав В. Приймаченко

Продовження читайте в

наступних номерах

Володимир Нурищенко

30 травня 1944 року Ставка ВГК затвердила план БілорусьB

кої наступальної операції ("Багратіон") зі звільнення республіB

ки від окупантів. В цій операції мали брати участь чотири

фронти: Перший прибалтійський, (командуючий B генерал І.

Х. Баграмян), 3Bй Білоруський (командуючий B генерал І. Д.

Черняховський, 2Bй Білоруський (командуючий B генерал Г. Ф.

Захаров) та 1Bй Білоруський (командуючий B генерал К. К. РоB

косовський). 128 корпус, куди входив наш полк, щойно очоB

лив генерал Павло Федорович Батицький. (У 1950 р. він був

направлений у відрядження в Китай. 26 червня 1953 року геB

нералBлейтенант П. Ф. Батицький разом з генералBполковниB

ком К. С. Москаленком та маршалом Г. К. Жуковим брав

участь у арешті міністра Л. П. Берії й 23 грудня 1953 року викоB

нав вирок про його страту. Займав різні керівні посади в РаB

дянській армії, з 1968 року B маршал Радянського Союзу).

ВІТРИЛА ДОЛІ... 

Величезної шкоди лісам

завдають лісові пожежі. ОсB

новна причина їх виникнення –

порушення протипожежних

правил особами, які перебуB

вають у лісі. Під час

пожежі гинуть не

тільки дерева, а й

птахи, звірі, вигоряє

лісова підстилка і

верхній шар ґрунту.

За кілька хвилин воB

гонь може знищити

те, що виросло за

кілька десятиріч. ПоB

жежа завдає велиB

чезної шкоди навіть

тоді, коли вона пошиB

рюється лише по

землі і не переходить

на крони дерев.

25 квітня співробітни�
ками Києво�Святошин�
ського РВ ГУ Держтех�
ногенбезпеки у Київ�
ській області та служби
цивільного захисту у
Києво�Святошинському районі
було проведено рейдові пере�
вірки лісового господарства ра�
йону щодо готовності до дій у по�
жежонебезпечний період. 

Працівники державної лісової
охорони виставляють спеціаль�
ну наглядну агітацію біля автош�
ляхів та у ЗМІ, детально інфор�
мують про правила нешкідливо�
го відпочинку. 

Декілька порад при потрап�
лянні у лісову пожежу:

� негайно повідомити опера�
тивно�рятувальну службу за те�
лефоном "101";

� не панікувати та не прийма�
ти поспішних, необдуманих рі�
шень;

� не тікати від полум'я, що
швидко наближається, у проти�

лежний від вогню бік, а долати
край вогню проти вітру, закрив�
ши голову і обличчя одягом;

� гасити полум'я невеликих
низових пожеж можна, збиваю�

чи гілками листяних порід де�
рев, заливаючи водою, закида�
ючи вологим ґрунтом та затоп�
туючи ногами;

� під час гасіння пожежі не від�
ходити далеко від доріг та про�
сік, тримати в полі зору інших
учасників гасіння пожежі, під�
тримувати з ними зв'язок за до�
помогою голосу. Особливо бути
обережними у місцях торф'яних
пожеж, враховувати, що там мо�
жуть створюватися глибокі вир�
ви, тому потрібно пересуватися,
перевіряючи палицею глибину
шару, який вигорів.

У квітні черговими караулами
33 державної пожежно�ряту�
вальної частини Боярки здій�
снено 18 оперативних виїздів. З
них 7 на пожежі житлових бу�

динків, господарчих будівель,
побутових вагончиків, 1 � поже�
жа транспортного засобу, 6 � по�
жежі залишків рослинності, 1 �
пожежа сміття, 1 � коротке зам�

кнення електро�
мережі, 1 � букси�
рування тран�
спортного засобу,
1� відкачування
води. Під час одні�
єї з пожеж було
травмовано 1 осо�
бу (опіки рук пер�
шого ступеня). 

Основними при�
чинами даних по�
жеж було коротке
замкнення елек�
тромережі, пору�
шення правил
експлуатації піч�
ного опалення та
необережне по�
водження з вог�
нем. Особливу
увагу громадян,

які спалюють залишки рослин�
ності на полях та луках, залиша�
ючи без відповідного контролю
процес поширення вогню, звер�
таємо на наслідки таких дій. Ми�
нулого місяця це призвело до
знищення вогнем двох побуто�
вих вагончиків. 

Служба цивільного захисту
нагадує про необхідність дотри�
мання правил пожежної безпе�
ки. В разі ж виникнення пожежі,
негайно сповістити про це дис�
петчера пожежно�рятувальної
частини за телефоном 101, вка�
завши точну адресу пожежі, що
горить, а також наявність загро�
зи людям.

Начальник 33BДПРЧ капітан

служби цивільного захисту 

Володимир Наталіч

ПОЖЕЖНИКИ НА ВАРТІ

Втім, просто звітним
концертом цей захід на�
звати важко. Скоріше � це
традиційне щорічне вес�
няне свято, яке захоплює
своїми сонячними ритма�
ми всіх небайдужих до
мистецтва танцю й дитя�
чого таланту. Відтак учас�
никами концерту стали не
лише студійці та їхні нас�
тавники, а й батьки вихо�
ванців "Сонечка".

Головними ж учасника�
ми свята були ті, хто дару�
вав присутнім свій юний
талант: � вихованці студії
народного танцю "Сонеч�
ко" від 4 до 16�ти років
включно. Адже саме вони
створювали казкову тан�
цювальну феєрію.

Старт звітному концерту
дали вихованці підготовчої
групи з номером "Сонні
гномики", потім молодша
група "пригощала" гостей�
глядачів смачними "Гри�
бочками", запальним "Ар�
каном", прикрашала свят�
ковий настрій "Закарпат�
ським віночком", задавала
ритм "Ірландським тан�
ком", показала "Життя на
болоті". А від старшої гру�
пи � сучасний "Модерн" та

"Ірландський сюрприз",
"Симха", "Військова тан�
цювальна" та "Бойовий го�
пак", "Буковиночка" й "По�
доляночка", "Кельтський
експрес" та "Гонивітер". 

Але звітна концертна
програма цим не обмежи�
лася. Був і спільний номер
від молодшої та старшої
групи "Кубрик", і хореог�
рафічна постановка "Дюй�
мовочка", і вокальні номе�
ри від Анжели Плевако
("Вишиванка" та "Кар�
мен"), Саші Савчук ("Віль�
на душа"), Аліни Солонен�
ко ("Назустріч долі"). А на
додачу � "Сюрприз Assorti"
від викладачів "Сонечка". 

Під час фінального акор�
ду "Всі ми діти твої, Украї�
но!" на сцену вийшли всі,
хто відкрив нашим дітям
таїну танцю, дав можли�
вість відчути неповторний
смак мистецтва. Це � вик�
ладач народного сценіч�
ного танцю Анна Новохат�
ня, сучасного – Антон Ва�
сильєв, класичного – Юлія
Дьоміна, ірландського –
Ігор Дорохін. І, звісно ж,
керівник студії "Сонечко" �
Галина Лебіга. "Практичне
втілення різноманіття тан�
ців рідної землі заслуговує
на окремий концерт. Та на�
багато важливішим є те,
що Україна завжди живе в
юних талановитих серцях,
зігрітих душевним теплом
"Сонечка", � вважає пані
Галина. 

Радислав Кокодзей

«СОНЯЧНІ» 
ТАЛАНТИ БОЯРКИ

20 квітня в гостинній

залі Боярського НВК

"Гімназія B ЗОШ І ст."

відбувся звітний конB

церт зразкової студії

народного танцю "СоB

нечко" КиєвоBСвятоB

шинського районного

центру творчості моB

лоді "Оберіг". 
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ОВЕН
Овни зможуть досягти нових вершин у кар'єрі. Це

не означає, що удача сама припливе до Вас у руки.
Просто ви повинні поставити перед собою чітку мету і
розробити оптимальний план дій щодо її досягнення.
Постарайтеся не випускати з уваги сімейне життя і ді�
тей. Їм знадобитися ваша підтримка. Намагайтеся не
витрачати сил даремно. Не виливайте негатив на
близьких. 

ТЕЛЕЦЬ

Тельці з головою підуть в роботу. Навантаження на
робочому місці різко зростуть. Якщо ви впораєтеся з
покладеною на вас відповідальністю, то удача і підви�
щення по службі вам гарантовані. Намагайтеся біль�
ше відпочивати, відсипатися і розслаблятися, щоб не
отримувати перевантажень. Не забувайте приділяти
трохи часу сім'ї, інакше відчуєте душевну спустоше�
ність. 

БЛИЗНЮКИ

У Близнюків буде багато нових цікавих знайомств,
пов'язаних з роботою. Краще не брати грошей у борг,
оскільки повернути їх, швидше за все Ви, зможете не
скоро. Можуть виникнути і незаплановані витрати, які
бутдуть пов'язані як зі здоров'ям вашим або близьких,
так і з раптовою необхідністю великих покупок. Але,
як вже було сказано, краще не влазити в борги, а пок�
ладатися лише на свої сили.

РАК

Раки мають визначитися, нарешті, зі своєю позиці�
єю в житті. Ви зможете розставити пріоритети, ос�
кільки обставини цьому сприятимуть. Але не здавай�
те своїх позицій при перших труднощах у спілкуванні
з роботодавцями або родичами. Звичайно, на пер�
ших порах конфліктних ситуацій вам не уникнути. Але
ставтеся до них по�філософськи. 

ЛЕВ

Леви будуть вступати в конфлікти і перепалки, ос�
кільки їм здаватиметься, що їхні інтереси несправед�
ливо утискають. Та не поспішайте з висновками.
Можливо, ви перебільшуєте масштаби проблем. На
грунті нервових переживань у вас може погіршитися
стан здоров'я. Відпустіть ситуацію, займіться приєм�
ними для вас справами, присвятіть час коханій люди�
ні чи сім'ї.  Зміни не змусять себе чекати. 

ДІВА

Клопітливі Діви зможуть трохи перепочити. Вдома і
на роботі обставини складуться сприятливо і не ви�
магатимуть безперервного контролю. Але й пускати
все на самоплив також не слід. Швидше за все, ви от�
римаєте підвищення або вирішите змінити роботу на
більш престижну. Втім, все у ваших руках, якщо вас
влаштовує нинішній стан справ, то ви можете і нічого
не змінювати. 

ТЕРЕЗИ

У Терезів імовірна нова любовна інтрижка, втім не
зовсім серйозна.  Якщо у вас вже є партнер, то ви мо�
жете відчути докори сумління. Але все у ваших руках.
Можливо, що ви зможете домогтися виконання свого
бажання, пов'язаного з чимось матеріальним. Це мо�
же бути отримання дорого подарунка, про який ви
давно мріяли, покупка чогось дуже потрібного або ж
підвищення зарплати.

СКОРПІОН

Скорпіони будуть віддавати левову частку свого
часу та енергії родині. Можливо, це буде для вас не п�
росто, так як вам буде хотітися втекти з тісного сімей�
ного полону. Проте варто піти назустріч своїм близь�
ким і прояснити все, що вас не влаштовує у відноси�
нах. Також потрібно уважно вислухати партнерів, щоб
досягти компромісу. На роботі ситуація стане стабіль�
ною. Але не чекайте якихось різких поліпшень. 

СТРІЛЕЦЬ
Стрільцям цей період обіцяє надбавку до зарплати

або новий необтяжливий підробіток. Приділіть увагу
своєму здоров'ю, оскільки можливі простудні захво�
рювання, які можуть пройти з ускладненнями. Ваші
діти зажадають від вас уваги і турботи. Ви раптом
зрозумієте, що їм дуже не вистачало вашої присут�
ності в їхньому житті. Але виправити це ще не пізно.
Головне � правильно розподілити час.

КОЗЕРІГ

Козероги будуть приділяти багато часу роботі, ос�
кільки зрозуміють, що для просування кар'єрними
сходами їм не вистачає лише одного ривка. Вам до�
ведеться сконцентрувати всі свої сили для нього. Всі
ваші ресурси будуть віддані роботі. Не скупіться на
зусилля, і вони неодмінно винагородяться. Однак по�
тім вам доведеться розгрібати купу проблем, що на�
копичилися в особистому житті. 

ВОДОЛІЙ

Водолії зрозуміють у травні, що робили для своїх
близьких людей дуже мало і захочуть це виправити.
Ситуація з друзями і на роботі зажадає вкладення
сил. Але підприємливі та готові на підтримку Водолії
зуміють догодити всім і самі не опинитися у програші.
Велика ймовірність того, що вам пощастить, і ви виг�
раєте велику суму грошей. 

РИБИ
У Риб проблеми в особистому і професійному жит�

ті зажадають негайного вирішення. Ви можете відчу�
ти втому. Однак цей напружений період вам дове�
деться пережити, вирішуючи проблеми по мірі їх ви�
никнення. Наберіться терпіння і сил. Давайте собі не�
великі розрядки, займаючись хобі чи спілкуючись з
друзями. Не забувайте і про членів вашої родини. Во�
ни зможуть вам надати справді неоціненну підтримку.

ВІЩУЮТЬ ЗІРКИ

3 травня � 16 травня

Ваша 
реклама

ФАБРИКА  ТОВАРІВ ДЛЯ ДОМУ «ЕРГОПАК»

ОГОЛОШУЄ ОГОЛОШУЄ 
ПРО ВАКАНСІЇ:ПРО ВАКАНСІЇ:

 ЗАВІДУЮЧИЙ СКЛАДОМ
(вища освіта, досвід роботи від 3�х років);

ВАНТАЖНИК
(І зміна: 8:00 – 17:00, ІІ зміна: 16:00 – 01:00);

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК
(Ч/Ж, до 45 років).

В и м о г и :   п р о ж и в а н н я   в  Б о я р ц і ,  Та р а с і в ц і  
Адреса: вул. 40 років Жовтня, 36 

(колишній завод “Іскра”)
Тел. (04598) 46B882,

eBmail: hr@ergopack.ua Те
л
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о
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Цей день вважається днем

Воскресіння Ісуса Христа і має

ще одну назву B Пасха. 

До Великодня віруючі готуються
сім тижнів Великого Посту � одного
з найсуворіших постів � саме стільки
провів у пустелі Ісус Христос до сво�
го розп'яття. Вважається, що у ці дні
душа віруючого повинна "прислухо�
вуватися" до Страстей Господніх,
останніх днів Ісуса Христа в люд�
ській подобі. 

Тиждень перед Пасхою називають
Страсним або Білим. 

Особливе значення має Страсний
Четвер � день, коли Ісус разом зі
своїми учнями на Таємній Вечері
розділив святкову трапезу. Цей
день ще називають чистим, святим,
великим � день очищення від бруду
на тілі та в душі. В Страсну П'ятницю
на середину церкви виносять пла�
щаницю � тканину, в яку було загор�
нуто тіло Христа, де він зображений
в гробу. В цей скорботний день при�
писується нічого не їсти. Цього дня
пекли паски. А у Великодню суботу

роблять крашанки та писанки � сим�
воли Пасхи. Кольори, в які фарбува�
ли яйця, мали свою мову. Червоний
означав радість життя; жовтий � мі�
сяць, зорі, врожай; блакитний � здо�
ров'я; зелений � воскресіння приро�
ди; чорний з білим � пошану духів.
Кожен знак на писанці був симво�
лом. Зорі, сонце, павучки, баранячі
ріжки, сосни, сороки, пояски, віт�
рячки � це закодовані наші обереги,
котрі дають силу, приносять радість,
застерігають від злого духа. 

В ніч Воскресіння Христа прово�
диться святкове богослужіння (ве�
ликодня Служба Божа), святяться
паски і яйця. Таким чином церква
благословляє віруючих після трива�
лого посту знову вживати "скором�
не", тобто їсти непісні страви. 

Великодня служба Божа триває
всю ніч. Її найурочистіший момент
настає опівночі, коли священик спо�
віщає, що Христос воскрес, а всі
присутні з трепетом відповідають:
"Воістину воскрес!" Після служби
процесія тричі обходить навколо

церкви, а потім починається процес
освячення обрядових пасхальних
страв: пасок, крашанок, ковбас, хрі�
ну, сала тощо. Господині збирають
їх у кошики, прикрашені вишивани�
ми рушниками, барвінком і свічка�
ми. Після церковної служби розхо�
дяться по домівках i починають роз�
говлятися. 

Розговляються, насамперед, свя�
ченим яйцем. Окрім паски та яєць
(крашанок та писанок), серед свя�
ченого має бути смаженина, часник,
полин, хрін і сіль. 

Світлої неділі скрізь звучить підне�
сене вітання: "Христос воскрес!"
У відповідь чується радісне: "Воіс�
тину воскрес!" Так дозволяється ві�
татися упродовж 40 днів � аж до дня
Христового Вознесіння. 

ВЕЛИКДЕНЬ – НАЙБІЛЬШЕ

ХРИСТИЯНСЬКЕ СВЯТО

ВИПІЧКА ВИПІЧКА 

ДОМАШНІХДОМАШНІХ

ТТОРТІВ ОРТІВ 
на замовлення

Ціна за 1 кг 50 – 90 грн
СССС ВВВВ ЯЯЯЯ ТТТТ КККК ОООО ВВВВ ОООО !!!!     СССС ММММ АААА ЧЧЧЧ НННН ОООО !!!!     

ДДДД ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ     ДДДД ІІІІ ТТТТ ЕЕЕЕ ЙЙЙЙ     BBBB     ЯЯЯЯ СССС КККК РРРРАААА ВВВВ ОООО !!!!

Тел.: (067) 335 B 30 B 45
(063) 742 B 63 B 68

СвітСвітланалана

Втрачене посвідчення на право
власності про приватизацію
квартири  за адресою: м. Боярка,
вул. Яблунева, 2, кв. 40, видане на
ім’я Червоного М.Т. на основі розB
порядження  Боярської міської
ради № 6/94 від 06/01B94 року,
вважати недійсним.

Прийміть сердечні вітання

з Днем Перемоги!

Всім Вам, хто подолав

фронтові дороги, хто здобув

Перемогу та чиї трудові здобутки

примножили славу народу, B наша шана і

доземний уклін від вдячних нащадків. 

Здоров'я Вам, любі наші ветерани!

Секретар Боярської міської ради

Дмитро Паливода

ШАНОВНІ ВЕТЕРАНИ!
Особливе значення для кожного з

нас має свято Перемоги. 
Ви прагнули хай навіть й ціною

власного життя повернути на 
рідну землю мир, подарувати
його у спадок дітям та онукам. 

Ми глибоко шануємо Ваш подвиг 
і дякуємо за мирне 
небо і щедрі ниви. 

Бажаємо Вам здоров'я
та довгих років життя. 

Депутатські фракції 

у Боярській міській раді

Сердечно вітаю 

Вас зі світлим 

Христовим Воскресінням!

Нехай це найвеличніше

християнське свято стане

для Вас джерелом утверB

дження всіх здобутків у

житті, натхненням життя 

і праці.

Світло Христового 

Воскресіння нехай осяює Вам шлях як

до духовного піднесення, так і до поліпB

шення матеріальних здобутків. 

Директор КП "БояркаBВодоканал"

Володимир Павлусь

Шановні боярчани!
Програма святкування

Дня ПеремогиДня Перемоги

9 травня 2013 року
9:30 B 9:50 B Парад ветеранів

війни та святкова хода боярчан

(від ЦТМ "Оберіг" по 

вул. Білогородській до Парку Перемоги)

9:50 B 10:00 B покладання квітів до обеліска в парку  

Перемоги. Хвилина мовчання.

10:00 B 10:30 BУрочистий мітинг (Парк Перемоги)

10:30 B 15:00 B КультурноBрозважальна програма 
(Парк Перемоги) за участі виконавців та художніх 
колективів Боярки та КиєвоBСвятошинського району
На святі – солдатська каша, виїзна торгівля,

святкова музика, показові виступи спортсменів,
змагання з волейболу, шашок та "швидких" шахів,
новусу, діють атракціони!

ДОРОГІ ВИЗВОЛИТЕЛІ!ДОРОГІ ВИЗВОЛИТЕЛІ!


