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"....Один раз на рік, за народним
повір'ям, в ніч під Івана Купала,
папороть квітне маленькими, як на
кропиві, квіточками, що горять, як
вогонь. Кому вдасться роздобути
квітку папороті, для того нема
нічого неможливого: він знатиме,
де є скарби в землі, і діставатиме
їх без великих зусиль, йому відмика#
тимуться самі всі замки без ключа,
тільки#но доторкнеться рукою, він
може закохати в себе будь#яку дів#
чину..... Роздобути квітку папоро#
ті дуже важко, бо вона квітне всьо#
го лиш одну мить і пильно охоро#
няється від людей чортами..." 

Івана Купала � день літнього сон�
цевороту � припадає на 7 липня і схо�
диться із святом народження Іоанна
Хрестителя. Святкували його ще наші

пращури�язичники, вшановуючи
бога Сонця. 

Основні символи свята, навколо
яких відбувалися дійства, � купальсь�
кий вогонь та Купало (Марена). На
Поділлі, Волині та Наддніпрянщині,
дівчата робили Купало з гілок верби
або цілого деревця, яке прикрашали
квітами, вінками і стрічками. На
Полтавщині Купалом було солом'яне
опудало, вдягнуте у жіночу сорочку, а
на голові квітчали стрічки або нами�
сто. У деяких селах Купало майстру�
вали з дерев'яними руками, і на них
чіпляли вінки. Таке опудало називали
Мареною. 

На свято Івана Купала дівчата і
хлопці виходили із співами за село,
обкладали Купало соломою та кропи�
вою і запалювали. Коли вогнище спа�

лахувало, вони бралися за руки й
перестрибували через вогонь. Якщо
пара не роз'єднувала рук �  це був знак,
що дівчина з хлопцем одружаться. 

Дівчата ворожили, вмивалися
"іванівською росою" � на красу,
плели вінки...

На Київщині ще до схід сонця дів�
чата насаджували на довгу тичку віни�
ка і, бігаючи вулицею, співали нас�
мішкуватих пісень про хлопців. Хлоп�
ці відбирали віника, ламали його, і
теж співали жартівливих пісень про
дівчат. По обіді дівчата знаходили
гілку вишні, один із сучків якої нагаду�
вав голову, а два інших � руки. Вишню
увивали вінками, квітами, намистом
та стрічками � це теж Марена. Одна з
дівчат несла Марену за село, інші, спі�
ваючи, супроводжували її. Там навко�
ло Марени водили хороводи.

Як темнішало, хлопці відбирали
Купало у дівчат, обривали з нього
вінки і квіти, а деревце топили.
Насамкінець молодиці й дівчата при�
носили вареники, голубці, бублики та
інші частування і влаштовували
спільну вечерю. 

За народним повір'ям, на Івана
Купала вся нечисть збиралася на
Лисій горі в Києві. Вважалося, що
оберігають від неї гілки ліщини, віль�
хи, калини, верби, смереки. Ними
встеляли хату, город, поле.

Купальські вогні горіли по всій
Україні. Їх не гасили � вони мали самі
дотліти до останку.

Увечері проти Купала і на другий
день діти теж бавилися в Купало. На
Чернігівщині вони насипали купу
піску і встромляли в нього жмут кро�
пиви. Ставали навпроти, а один хло�
пець � "сторож" � підходив ближче, і
всі разом починали співати. Хло�
пець, який стояв першим, біг і пере�
стрибував через Купало. За ним усі
інші. Якщо хтось зачіпав Купало,
"сторож" жалив його кропивою по
ногах. Так бавилися цілий вечір.
Наприкінці несли Купало до річки та
кидали у воду. 

Пізно вночі, після потоплення
Купало, дівчата починали ворожбу.
Вони пускали на воду вінки із запа�
леними свічками і співали. Якщо
вінок плив рівно і свічка не гасла, то
це був знак, що дівка скоро піде
заміж, якщо крутився на місці � ще
дівуватиме. Коли вінок запливав
далеко і там приставав до берега, в
той бік дівці й заміж іти. 

На Полтавщині був ще й такий
звичай. Вінок на воді переймав хло�
пець � наречений дівчини. Кожен
парубок знав свій вінок, бо дівчата
плели їх так, аби можна було розпіз�
нати: вплітали велику квітку � черво�
ну чи білу або перевивали барвисти�
ми стрічками.... 

"Один раз на рік, за народним
повір'ям, в ніч під Івана Купала,
папороть квітне маленькими, як на
кропиві, квіточками, що горять, як
вогонь...."

ВВВВ    ННННІІІІЧЧЧЧ    ННННАААА    ІІІІВВВВААААННННАААА    ККККУУУУППППААААЛЛЛЛАААА

Боярська міська рада та вико�

навчий комітет щиро вітають

керівника юридичного відділу

міськвиконкому Сидорука Євгена

Степановича; ювілярів Спілки

ветеранів праці Гаруну Віру

Василівну та Потапенко Надію

Опанасівну; ювіляра міської

організації інвалідів війни та

Збройних Сил Курмача Петра

Мусійовича з Днем народження.

Бажаємо, щоб Ваше життя

було світлим і радісним, як цей

святковий день, а дружні приві�

тання додали життєвої наснаги у

скарбничку Вашої душі. Нехай

людська шана буде подякою Вам

за плідну працю, чуйність, умін�

ня творити добро.

Міський голова   Т. Добрівський

ВВВВІІІІ ТТТТААААЄЄЄЄММММОООО    ЗЗЗЗ    

ДДДДННННЕЕЕЕММММ    ННННААААРРРРООООДДДДЖЖЖЖЕЕЕЕННННННННЯЯЯЯ!!!!
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Сесія Боярської міської ради

8 липня 2008 року у при�
міщенні ліцею ім.  Івана
Богуна відбулось перше пле�
нарне засідання чергової
ХХX сесії Боярської міської
ради. Усі питання, винесені
на засідання сесії, розглянути
не вдалось. Напружена робо�
та розпочалась, як завше, із
процедурних питань і оголо�
шення порядку денного. Від�
так, депутати одразу запро�
понували внести свої допов�
нення до нього. Вони стосува�
лись проблем водопостачання
вулиць Кооперативна, Шев�
ченка 82, 84, Молодіжна,
"лежачих поліцейських",
встановлення малої архітек�
турної форми на зупинці в
напрямку с. Забір'я, нена�
лежного стану  вулиць
Полярна та Дачна та інших.
Загалом на сесії заплановано
було розглянути 20 основних
питань та інше (див. Поря	
док денний).

Зі звітом про виконання
міського бюджету за І квар�
тал  2008 року виступав  пер�
ший заступник міського голо�
ви Р.В. Гладкий.  Він повідо�
мив, що усі доходи міського
бюджету  за І квартал 2008 р.
склали 7 324 426,99 грн., а
видатки разом � 6 322 912,88
грн. Потім детально зупинив�
ся на джерелах наповнення
міського бюджету та статтях
витрат. Оскільки  питання
попередньо розглядалось на
бюджетній комісії, якій, за
словами депутата Паливоди
Д.І., депутатський корпус
цілком довіряє, 42 депутати
проголосували  одностайно за
прийняття рішення.  Біль�
шість також підтримали
рішення стосовно внесення
об'єктів нерухомості до пере�
ліку об'єктів комунальної
власності територіальної гро�
мади м.Боярка, які підляга�
ють приватизації у 2008 році.
Проте не підтримали пропо�
зицію "підкріплення" юри�
дичної служби міської ради за
рахунок введення додаткової
посади юриста.  Хоч це, при�
наймні, дивно. Адже юристи
у міській раді просто "захли�
наються" від великої кілько�
сті судових справ. 

Досить жвавим виявилось
обговорення питання стосов�
но  внесення змін до рішення
ХХV сесії Боярської міської
ради V скликання
№25/1118  "Про затвер�
дження міського бюджету на
2008 рік". У ньому  взяли
участь депутати Скринник
О.Г., Паливода Д.І., Глущен�
ко О.Д.,Черненко М.М.,
Харчук Н.Ф.   Куди в першу
чергу спрямувати кошти �  2
млн.222 тис. грн.: на будів�
ництво котельні для дитячого
садка "Іскорка", на встано�
влення "лежачих поліцейсь�
ких", які сприятимуть безпе�
ці дорожнього руху, на забез�
печення громадського поряд�
ку "Боярською Вартою" чи на
ремонт доріг? Питання не із
легких. Тому,  24 депутати
голосували згідно зі своєю
думкою � інші взагалі проіг�
норували. 

Питання "Про звернення
до Голови Києво�Свято�
шинської районної державної
адміністрації та до Голови
Києво�Святошинської район�
ної ради з приводу надання
фінансової допомоги на
ремонт ЦРД "Джерельце" в
сумі 650 тис. грн"., примі�
щення якого  у 2002 році зго�
ріло, голосували краще і під�
тримали. Практично одно�
стайність виявив депутатсь�
кий корпус БМР V скликан�
ня у розгляді  питань з 6�го по
12�те порядку денного. По
кожному, зокрема, прийняли
відповідні рішення. Хіба�що
внесли деякі уточнення, на
кшталт продовжити термін
подання кандидатур на при�
своєння звання  "Почесний
житель міста Боярка"  з 30
червня до 1 вересня. Або ж до
1 жовтня поточного року
депутатам внести пропозиції
щодо попереднього переліку
територій м. Боярка, які
можна віднести до  земель
природно�заповідного, оздо�
ровчого, рекреаційного, істо�
рико�культурного призначен�
ня, що підлягають особливій
охороні. 

Міський голова Добрів�
ський Т.Г. подякував депута�
ту Харчук Н.Ф. за проект,

який передбачає літературно�
мистецьку премію імені
Володимира Самійленка. На
його реалізацію у бюджеті
передбачено 7 тис. грн.  43
депутати підтримали його
своїм "за", як і питання відне�
сення Парку Перемоги до
об'єктів земель природно�за�
повідного та історико�куль�
турного призначення.

Проблема впорядкування
місць поховань громадян,
розташованих на території
Боярської міської ради  над�
звичайно турбує, адже пов'я�
зане із людським горем і
нестачею земель для цих
цілей.  Через це вже є факти
безконтрольного захоронен�
ня. Тому тут скоріше ради�
лись, як краще це зробити.
Висловлювались думки з
приводу  заборони огорож,
яка, згідно закону, має бути
не більша 0, 4 м.  та інше.
Відтак, розглянули і затвер�
дили  "Порядок утримання
кладовищ та функціонування
місць поховань".  

На XXVIII сесії  було
затверджено програму
реконструкції застарілого
житлового фонду і територій.
Зараз прийшов час на  пер�
ший етап реконструкції. Для
його реалізації створена комі�
сія, а мешканцям у пресі буде
надане роз'яснення з цього
приводу. 

До перерви розглянули ще
питання благоустрою
водойм. Робота у цьому
напрямку   останнім часом
ведеться досить активно. Тож
зупинятись не варто. Відтак,
відповідним службам дано
доручення   забезпечити
фінансування виконання
робіт з благоустрою водойми
за адресою: м. Боярка, вул.
Набережна з коштів Боярсь�
кої міської ради. Контроль  за
виконанням рішення покла�
дено на  першого заступника
міського голови Гладкого Р.В
та голову постійної депутатсь�
кої комісії Боярської міської
ради з питань житлово�кому�
нального господарства, енер�
гозбереження, благоустрою
міста Лєзніка М. Г.  Розгляну�
ли  ще  кілька питань  житло�
во�комунальної сфери, які
потребують термінового
рішення. 

Після перерви голова
Боярської міської ради � 
Добрівський Т.Г. засідання
закрив. Усі інші питання, у
тому числі й земельні, пере�
несли до наступного разу. 
І  не через брак часу чи втому,
а через  попередню неузгодже�
ність. Відтак, після доопрац�
ювання ці питання будуть роз�
глядатись на наступному пле�
нарному засіданні.

Наталя Ключник

16 РІШЕНЬ ПРИЙНЯТО 
1. Про затвердження звіту про
виконання міського бюджету
за І квартал  2008 року.
Доповідач: перший заступ	
ник міського голови
Р.В.Гладкий
2. Про внесення об'єктів
нерухомості до переліку
об'єктів комунальної влас�
ності територіальної грома�
ди м.Боярка, які підлягають
приватизації у 2008 році
Доповідач: перший заступ	
ник міського голови
Р.В.Гладкий
3. Про внесення змін до
структури, штату виконкому
на 2008 рік.
Доповідач: перший заступ	
ник міського голови
Р.В.Гладкий
4. Про внесення змін до рішен�
ня ХХV сесії Боярської міської
ради V скликання  №25/1118
"Про затвердження міського
бюджету на 2008 рік" .
Доповідач: перший заступ	
ник міського голови
Р.В.Гладкий
5. Про звернення до Голови
Києво�Святошинської район�
ної державної адміністрації та
до Голови Києво�Святошинсь�
кої районної ради з приводу
надання фінансової допомоги
на ремонт ЦРД "Джерельце" в
сумі 650 тис. грн.
Доповідач: перший заступ	
ник міського голови
Р.В.Гладкий
6. Про присвоєння чергового
рангу міському голові Доб�
рівському Т.Г.
Доповідач: керуюча справа	
ми  З.М.Гапоненко
7. Про скасування рішення
виконкому Боярської міської
ради за № 35/2 від 21.02.2008
"Про передачу в оренду ТОВ 
"Успіх" нежитлового примі�
щення за адресою: м.Боярка,
вул.Молодіжна, 78".
Доповідач: головний спеціа	
ліст з юридичних питань
Є.С.Сидорук
8. Про затвердження Поло�
ження  про літературно�ми�
стецьку Премію імені Воло�
димира Самійленка.
Доповідач:  заступник місь	
кого голови  В.В.Шульга
9. Про внесення змін до поло�
ження "Почесний житель
міста Боярка", затверджено�
го рішенням XXVIII сесії V
скликання №28/1247 від 23
квітня 2008 р.
Доповідач:  заступник місь	
кого голови  В.В.Шульга
10. Про затвердження голо�
ви тимчасової контрольної
комісії з питань охорони істо�
рико�рекреаційних земель.
Доповідач: Депутат Н.Ф.Харчук
11. Про затвердження попе�
реднього переліку територій
м. Боярка як земель природ�
но�заповідного, оздоровчого,
рекреаційного, історико�куль�
турного призначення, що під�

лягають особливій охороні.
Доповідач: Депутат Н.Ф.Харчук
12. Про віднесення Парку
Перемоги до об'єктів земель
природно�заповідного та
історико�культурного приз�
начення. 
Доповідач: Депутат Н.Ф.Харчук
13. Про внесення змін до
рішення VІІ сесії Боярської
міської ради V скликання
№07/334 від 13 жовтня
2006 р. "Про створення кому�
нального підприємства
"Боярське головне виробниче
управління житлово�кому�
нального господарства  Бояр�
ської міської ради Києво�Свя�
тошинського району Київ�
ської області "  та про внесен�
ня змін до переліку основних
засобів, які передаються на
баланс КП "БГВУ ЖКГ" .
Доповідач : заступник місь	
кого голови А.К.Тахтарбаєв
14. Про прийняття на баланс
Боярської міської ради закін�
чених будівництвом розпо�
дільчих газопроводів та споруд
на них та безкоштовну їх пере�
дачу з балансу Боярської місь�
кої ради  на баланс ВАТ "Киї�
воблгаз" з метою експлуатації.
Доповідач : заступник місь	
кого голови А.К.Тахтарбаєв
15. Про впорядкування місць
поховань громадян, розташо�
ваних на території Боярської
міської ради.
Доповідач : заступник місь	
кого голови А.К.Тахтарбаєв
16. Про благоустрій водойм у
м.Боярка в 2008 році.
Доповідач: перший заступник
міського голови  Р.В.Гладкий
17. Про передачу основних
засобів � зовнішнього та вну�
трішньобудинкового газопро�
водів  та теплогенераторної в
комунальну власність терито�
ріальної громади м.Боярка.
Доповідач: заступник місь	
кого голови А.К.Тахтарбаєв
18.Про внесення змін до
рішення сесії № 13/732 від
27 березня 2007р. щодо
зняття з балансу КП Боярсь�
кого БГВУ ЖКГ Боярської
міської ради приватизовано�
го житла .
Доповідач: заступник місь	
кого голови А.К.Тахтарбаєв
19. Про оголошення та прове�
дення конкурсу інвестиційних
передроектних пропозицій
інвестора�забудовника з ком�
плексної реконструкції заста�
рілого житлового фонду в
м.Боярка та затвердження
персонального складу комісії з
питань проведення конкурсу.
Доповідач: заступник місь	
кого голови А.К.Тахтарбаєв
20. Земельні питання.
Доповідач: спеціаліст І кате	
горії з земельних питань
Сосонович М.В.
21. Різне.

МІСЬКИЙ  ГОЛОВА
Т.Г.ДОБРІВСЬКИЙ

Порядок денний чергової ХХХ сесії

Боярської міської ради V скликання
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ДОХОДИ
Доходи загального фонду

міського бюджету, які форму�
ються за рахунок власних  і
закріплених загальнодержав�
них податків і зборів, викона�
ні у сумі 6452705.79 грн., що
становить 129.50 % до плано�
вих показників на відповід�
ний період.

Найбільшим джерелом
формування власних та закрі�
плених доходів міського
бюджету є податок з доходів
фізичних осіб, на долю якого
припадає 134,91% доходів
загального фонду. Надхо�
дження цього податку за звіт�
ний період склали 4649928,22
грн. при плані на І квартал
3446550 грн. (3219тис.грн.

надійшло за відповідний
період у 2007 році) або
134,91% виконання.

Ще одним вагомим дже�
релом наповнення доходної
частини бюджету міста є
єдиний податок для суб'єктів
малого підприємництва,
надходження від сплати
якого у І кварталі становили
61701,55 грн.,  88,15%
виконання плану. 

Плати за землю надійшло
497470грн. (проти 339
тис.грн. за відповідний період
минулого року) або 118,87%
до запланованих 418500 грн.
на І півріччя. 

За І квартал міським
бюджетом отримано
228334,3. грн. від плати за
торговий патент на деякі види
підприємницької діяльності,
що становить 87,37% до
плану, в тому числі за патент
на гральний бізнес  надійшло
205039 грн., це 86,69% до
запланованого. 

Від місцевих податків і
зборів у І кварталі надійшло
67408,88 грн. або 91,23% до
плану на відповідний період.
Зокрема, виконання з надхо�
джень від ринкового збору
становить 102,39% або
25587.05 грн. проти 24990
грн. запланованих (за відпо�
відний період минулого року
надходження ринкового збору
становили  31 тис. грн.). План
по податку з реклами, який

становить 2400 грн. викона�
ний на 98,39%, що становить
2361 грн. 

Неподаткові надходження
за звітний період отримані в
сумі 297852,6 грн.  при плані
110 600 грн.  Основну части�
ну цих надходжень складає
держмито 276,565,16грн.
при плані за відповідний
період 109 тис.грн. 253,73%
виконання.

Із 871562,2 грн. доходів
спеціального фонду у І квар�
талі податкові надходження
до спеціального фонду стано�
влять 286608,6 грн.,  в тому
числі 275832 грн. � податок з
власників транспортних
засобів � 27,4 % до річного
плану.  Від плати за забруд�
нення навколишнього  сере�
довища надійшло 10776,5
грн., що становить 21,6% до
річного плану. 0.00 грн. �
надходження коштів від від�
шкодування втрат с/г і лісо�
господарського виробництва.
Неподаткові надходження
(власні надходження) до
спец. фонду  становлять
584953,6 грн., в тому числі
234652,6 грн. � платні послу�
ги. Надходження до бюджету
розвитку від продажу землі �
0.00 грн. та  інші джерела
надходжень (благодійні внес�
ки) становлять � 90 грн. 

Всього доходи міського
бюджету  за І квартал 2008р.
становили 7324426,99 грн. 

ВИДАТКИ
Видатки загального фонду

міського бюджету у І кварта�
лі 2008 року склали
6094101,98 грн., 

Найбільшу частку видат�
ків (37,05% від суми видат�
ків загального фонду) стано�
влять кошти, що передають�
ся до районного бюджету �
2258 000 грн.

Наступну вагому частку
видатків міського бюджету
становлять витрати на утри�
мання ДНЗ міста �
2101654,99 грн. (921тис. грн.
у 2007 році) (34,48% від всієї
суми видатків загального
фонду, або 54,78% від суми
видатків загального фонду, що
залишилась після вилучення
коштів до районного бюдже�
ту). Із загальної суми фінансу�
вання на виплату заробітної
плати було направлено
1298740,8 грн., на оплату
енергоносіїв та комунальних
послуг � 284938,54 грн. та
харчування � 305832,91 грн. 

На утримання НВО за
звітний період витрачено
78198,7 грн.

Видатки на утримання
органів самоврядування за І
квартал склали 572289,04
грн. Оплата праці працівників
органів місцевого самовряду�
вання становила 488600,96
грн. Витрати на комунальні
послуги �3068,03 грн., решта �
80620,05 грн. �  інші видатки.

Видатки з утримання
Будинку культури становлять
� 81555,66 грн.

На утримання міського
господарства у І кварталі з
міського бюджету витрачено
68463,18грн. Із них
34873,37 грн. �  на оплату
електроенергії, 33589,81
грн. � за технічне обслугову�
вання пристроїв вуличного
освітлення та світлофорів.
На благоустрій міста витра�
чено 170688,67грн., на пога�
шення заборгованості по
енергоносіям � 585000 грн.

На виконання програми
КП "ІА "Боярка �Інформ"
витрачено 94195,41грн.

На виконання програми
ГО " Боярська Варта"  витра�
чено 70056,33грн.

На виконання програми
розвитку культури � 14000грн.

Видатки спеціального
фонду міського бюджету  за І
квартал 2008 року становлять
228810,9.грн.,  з них: 

1470,96 грн. �  зарплата РАЦС
4470,6 грн. � Будинок

культури, зарплата � 2736,3
+ 1607,16, білети � 127,2

4000 грн. � реконструкція
вул. освітлення (2007р.).

220340,3 грн. � батьків�
ська плата за харчування
дітей у дитячих закладах міста

Таким чином, видатки
міського бюджету за І квартал
2008 року разом склали
6322912,88 грн.

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ МІСТА БОЯРКА ЗА I КВАРТАЛ 2008 р.

Інформація

З 12 липня 2008 р. нашу
газету ви зможете придбати: 

	 у відділеннях пошто	
вого зв'язку:
08150, вул. Хрещатик,7;
08151, вул. Ворошилова, 26;
08153, вул. Білогородська, 43;
08154. вул. Білогородська, 11 а;

	 у торговельних закладах:
магазин "Ювілейний", 
вул. Лінійна;

магазин "Леді", 
вул. Білогородська;
ТЦ "Квартал", 
вул. Молодіжна;
магазин "Акваріум", 
вул. Б. Хмельницького;
ТЦ "Універмаг", пл. Леніна;
гастроном "Едельвейс", 
вул. 40 років Жовтня;
магазин "Горлиця", 
вул. Шевченка;

магазин "Продовольчі това�
ри", вул. Шевченка;

	 у газетних кіосках:
вул. 40 років Жовтня 
(біля ЦРБ);
вул. Вокзальна 
(біля швейної фабрики);
вул. Білогородська/
Молодіжна

Вартість одного примір�
ника газети "Боярка�Ін�
форм" � 1 грн.

Попередній випуск номе�
ра газети ветерани, інвалі�
ди, малозабезпечені та пен�
сіонери зможуть отримати
безкоштовно у відділеннях
поштового зв'язку та ощад�
банків.

КП ІА "Боярка�Інформ"

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ ГАЗЕТИ "БОЯРКА�ІНФОРМ"

Редакція газети "БІ" у
№25 від 28 червня 2008 р.
повідомляла, що з метою
наведення порядку та благоу�
строю міста Боярська міська
рада на XXVIII сесії V скли�
кання прийняла рішення від
23 квітня 2008 р. № 28/1227
"Про впорядкування розмі�
щення зовнішніх рекламоно�
сіїв на території міста".
Рішення прийнято відповідно
до Закону України "Про
рекламу", "Типових правил
розміщення зовнішньої
реклами", затверджених
Постановою КМ України від
29.12.2003 р. № 2067. 

Цим документом чітко
визначений порядок надання
дозволів на розміщення
рекламних носіїв, вимоги до
розміщення ОЗР та інформа�
ційних вивісок, порядок
надання розповсюджувачам
ОЗР місць, розмір плати  за
розміщення реклами тощо. 

Віднині договори на право
тимчасового користування
місцями для розміщення
ОЗР, які перебувають у кому�
нальній власності територі�
альної громади м. Боярка,
укладаються між уповнова�
женим на це КП "Інформа�
ційне агентство "Боярка�Ін�

форм" та розповсю�
джувачами зовнішньої
реклами за умови
отримання відповідно�
го дозволу міськвикон�
кому. Плата за кори�
стування місцями для
розміщення ОЗР пере�
раховується розповсю�
джувачем зовнішньої
реклами на окремий
поточний рахунок КП
"ІА "Боярка�Інформ".
Розмір плати визнача�
ється вищеназваним
документом.

На сьогодні КП "ІА "Бояр�
ка�Інформ" укладені угоди на
право користування місцями
для розміщення ОЗР з усіма
утримувачами біг�бордів,
рекламних щитів на стовпах,
лайт�боксів. На черзі � укла�
дання відповідних угод з влас�
никами магазинів, кафе,
барів, аптек тощо.

Інформаційне агентство 
"БІ" пропонує усім утримува�
чам будь�яких рекламоносіїв
на території міста Боярка, у

яких є дозволи на розміщення,
терміново укласти такі угоди.

Також КП "Інформаційне
агентство "Боярка�Інформ"
попереджає, що несанкціоно�
вані вивіски на стовпах, дере�
вах, щити�вивіски тощо при�
мусово будуть демонтовані, а
до їхніх власників будуть
вжиті адміністративні заходи.
Рекламно�інформаційні виві�
ски повинні бути окрасою
міста, а не псувати його
вигляд!

8 липня КП "ІА "Боярка�
Інформ" демонтувало несанк�
ціоновані вивіски на стовпах
по вулицях Хрещатик, 40
років Жовтня, Білогородсь�
кій, площі Леніна, кільцевій
площі (Магістральна/Білого�
родська). До кінця цього
місяця буде демонтовано усі
несанкціоновані вивіски в
місті.

Директор 
КП "ІА "Боярка�Інформ" 

І.І. Цушко 

ДО УВАГИ 

РОЗПОВСЮДЖУВАЧІВ РЕКЛАМИ
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Новини

Активісти громадської
організації "Вовк" тривалий
час ведуть боротьбу з неза�
конним обігом наркотиків у
місті, тісно співпрацюючи з
патрульними нарядами мілі�
ції. Адже  головна мета гро�
мадської організації  � зупи�
нити темпи розповсюджен�
ня "чуми" сьогодення � нар�
котичних речовин �  в моло�
діжному середовищі.

За участі членів організа�
ції були виявлені непооди�

нокі факти зберігання таких
речовин, затримані особи,
які займаються вживанням
та збутом наркотиків. Най�
частіше виявляли та затри�
мували таких осіб біля бага�
токвартирних будинків по
вул. Гоголя, 78, Молодіж�
на,77, Білогородська,49.

Нещодавно біля ринку
"Молодіжний" був затрима�
ний громадянин Г., у якого
було вилучено 4 мл. ацетильо�
ваного опію. 08.07.2008 р.

близько 12.00 год. члени
громадської організації 
"Вовк", які стежили за гро�
мадським порядком на тери�
торії ринку, помітили грома�
дянина Г. Його поведінка
видавалась підозрілою. Не
гаючи часу, активісти орга�
нізації зателефонували до
відділку міліції з проханням
вислати патрульний наряд.
Завдяки спільним діям, гро�
мадянина Г. було затримано
і доставлено до відділку,
наркотичну речовину у
нього вилучено.

Вважаю, що боротьба з
таким ганебним явищем, як
вживання та розповсю�
дження наркотиків � справа
кожного свідомого громадя�
нина. Закликаю всіх не
бути байдужими до чужої
біди та проявляти свою
нетерпимість до торговців 
"чумою"!

Голова К�Святошинської
організації партії "Союз

Лівих Сил", активіст гро�
мадської організації "Вовк"

Євген Данченко

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВОВК" �  В ДІЇ

За повідомленням пер�
шого заступника Боярського
міського голови Р.В. Гладко�
го, у місті за перше півріччя
2008 року проведено ямко�
вий ремонт вулиць: 40 років
Жовтня, 50 років Жовтня,
Молодіжна, Білогородська,
Хрещатик, Садова, Жовтне�
ва, Шевченка та провулка
Жовтневий. Заасфальтова�
но вулиці Маяковського та
Лисенка.

Ці роботи виконані ТП 
"Підряд" на суму 250
тис.грн.

ТП "Підряд" щойно
виграв тендер на ремонт
доріг на загальну суму 606
тис.грн.

Найближчим часом буде
проведено ямковий ремонт
вулиць: І. Франка, Кібенка,
Б. Хмельницького. Вже роз�
почалося асфальтування
вулиці Київської.

Загалом на ремонт доріг у
Боярці у 2008 р. міськви�
конком планує витратити 
1 млн.грн.

І. Цушко 

РЕМОНТ ДОРІГ У БОЯРЦІ:

РЕАЛЬНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Помпано�
ва" (директор �  О.С. Бари�
нін) з власної ініціативи взя�
лося до впровадження
соціального проекту у Бояр�
ській міській середній школі
№ 3. Мета проекту  � вихо�
вання у школярів почуття
патріотизму і любові до своєї
країни, поваги до Державних
символів України. Між керів�
ництвом товариства та
школи проведені відповідні
перемовини. Дійшли згоди: у
кожному класі школи буде

розміщена державна симво�
ліка України, а саме: Дер�
жавний Прапор та Держав�
ний Герб України (символіка
вже закуплена, та зберігаєть�
ся на складі товариства).
Крім того, в планах товари�
ства обладнати у школі радіо�
вузол з розміщенням гучно�
мовців у кожному класі. Це
дозволить школі мати систе�
му централізованого опові�
щення учнів та вчителів (у
тому числі й у екстремальних
випадках). Також це дозво�
лить проводити у школі різ�
ного роду тематичні заняття
одночасно в кількох класах, а
також починати заняття у
школі з прослуховування
Державного Гімну України.

В разі успішного втілення
в вжиття цього проекту,
товариство має намір і в май�
бутньому впроваджувати
аналогічні соціальні проекти
у м. Боярка.

І. Цушко

СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ У БСШ № 3

Вулиця Білого�
родська, 134. Усі бояр�
чани знають цю адре�
су. Таку омріяну зако�
ханими серцями моло�
дих. Адже саме тут
височить Палац реє�
страції шлюбів.

Сьогодні тут можна
спостерігати за  актив�
ною роботою будівель�
ників.   Боярською
міською  радою виділені
кошти на реконструк�
цію прилеглої до РАЦСу
території. Планується,
що  до святкування  Дня
міста ця територія
виглядатиме по�іншому.
Роботу з реконструкції
проводить будівельно�
монтажне управління
№ 33. Дивлячись на ескіз
робіт з реконструкції, що
надали працівники БМУ�
33, уявляєш красу, якою
можна буде милуватися в
недалекому майбутньому.

Доріжки, фігурно викладе�
ні бруківкою, лавки для від�
починку, фонтан, рівнень�
ко висаджені ялинки та ще
багато цікавого. 

Думаю, приємно тут

буде відпочити усім боярча�
нам: закоханим, які лише
планують створення сім'ї, і
молодому подружжю.

Марина Смірнова

Газета "БІ" у № 21 від 31
травня 2008 р. розмістила
статтю Наталі Ключник "Є у
Боярці власне радіо, а чи буде
ще й телебачення?". Мова
йшла про те, що XXIX сесія V
скликання Боярської міської
ради затвердила проект ство�
рення студії Боярського місь�
кого телебачення. Такий про�
ект було подано до Всеукра�
їнського конкурсу проектів та
програм розвитку місцевого

самоврядування на 2009 рік.
За умовами конкурсу,
необхідна наявність відповід�
ного рішення депутатів місь�
кої ради, щоб передбачити у
бюджеті 2009 року відповідні
кошти. Цей конкурс проектів
проходить з 2002 року. Є
позитивні приклади того, що
гранди на подібні проекти
виділяються, хоча умови
дуже жорсткі. Лише на етапі
прийому заявок "відсіюється"

майже половина проектів.
Дирекція Всеукраїнського

конкурсу проектів та програм
розвитку місцевого самовря�
дування повідомила Боярсь�
ку міську раду, що  подані
документи проекту "Інфор�
мування населення шляхом
створення студії Боярського
телебачення" прийняті до
розгляду. 

І. Цушко

ПЛОЩА БІЛЯ РАЦСУ ОНОВЛЮЄТЬСЯ

БОЯРСЬКИЙ ПРОЕКТ ПРИЙНЯТО ДО РОЗГЛЯДУ



Боярка Боярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм 5

Злісні неплатники

о/р № адреса                      сума боргу

3783 40 років Жовтня,  53А, кв.14 1 176,68

2183 50 років Жовтня,    3, кв.10 1 035,35

2206 50 років Жовтня,    7, кв.9 3 077,78

2080 50 років Жовтня,   10, кв.6 6 516,90

2106 50 років Жовтня,   10, кв.30 3 847,19

137 50 років Жовтня,   21, кв.5 1 240,18

5076 50 років Жовтня,  10А, кв.16 1 448,43

3900 Білогородська,   17, кв.51 1 871,60

3934 Білогородська,   17, кв.85 2 135,53

589 Білогородська,   19, кв.6А 1 178,50

5258 Білогородська,   21, кв.26 1 596,06

5384 Білогородська,   23, кв.19 4 646,55

5400 Білогородська,   23, кв.35 5 385,35

5428 Білогородська,   23, кв.63 2 757,21

5439 Білогородська,   23, кв.74 1 900,87

5468 Білогородська,   23, кв.102 3 334,20

5469 Білогородська,   23, кв.103 1 454,08

1312 Білогородська,   25, кв.73 6 223,72

1314 Білогородська,   25, кв.75 1 545,56

1384 Білогородська,   25, кв.84 1 083,44

1326 Білогородська,   25, кв.87 4 446,24

1368 Білогородська,   25, кв.129 1 729,20

1372 Білогородська,   25, кв.133 3 009,18

1036 Білогородська,   27, кв.17 1 512,71

1040 Білогородська,   27, кв.21 1 137,96

1062 Білогородська,   27, кв.43 1 355,01

1080 Білогородська,   27, кв.61 1 144,60

11098 Білогородська,   27, кв.79 4 674,00

4349 Білогородська,   27, кв.108 2 197,68

1149 Білогородська,   27, кв.130 1 405,12

1158 Білогородська,   27, кв.139 3 067,84

1193 Білогородська,   27, кв.173 1 473,03

3411 Білогородська,   27, кв.108. 3 925,61

976 Білогородська,   43, кв.15 1 575,42

997 Білогородська,   43, кв.36 3 448,80

1005 Білогородська,   43, кв.44 1 050,36

12044 Білогородська,   45, кв.44 1 000,84

4035 Білогородська,   45, кв.73 1 143,39

3764 Білогородська,   45, кв.136а 1 075,14

6688 Білогородська,  114, кв.1 1 063,50

821 Білогородська,  144, кв.22 3 161,73

843 Білогородська,  144, кв.44 2 365,44

14068 Білогородська, 51/1, кв.58 2 065,64

10434 Білогородська, 51/3, кв.48 1 060,90

10457 Білогородська, 51/3, кв.71 5 121,70

10543 Білогородська, 51/4, кв.65 2 554,14

1860 Б.Хмельницького,   74, кв.25 1 114,78

1872 Б.Хмельницького,   74, кв.37 8 819,50

1807 Б.Хмельницького,   80, кв.8 1 509,66

1820 Б.Хмельницького,   80, кв.21 5 305,82

1829 Б.Хмельницького,   80, кв.30 1 319,45

10187 Б.Хмельницького,   98, кв.38 1 001,53

10191 Б.Хмельницького,   98, кв.42 1 452,88

10228 Б.Хмельницького,   98, кв.79 1 205,94

754 Б.Хмельницького,  113, кв.30 2 636,16

784 Б.Хмельницького,  113, кв.60 1 246,48

14630 Б.Хмельницького, 76/ж, кв.15а 1 675,01

6401 Бульварна,   24, кв.1 1 346,95

8 Бульварна, 61/А, кв.5 1 438,27

11 Бульварна, 61/А, кв.8 1 464,03

40152 Лісна с.Забір"я,  101, кв.1 1 311,81

10987 Вокзальна,   12, кв.11 1 525,55

320 Вокзальна, 41/А, кв.3 1 191,80

10072 Волгоградська,   20, кв.73 1 156,48

10087 Волгоградська,   20, кв.89 2 490,07

10094 Волгоградська,   20, кв.95 1 110,18

10098 Волгоградська,   20, кв.99 1 129,58

4834 Високовольтна,   48, кв.1 3 335,36

2546 Високовольтна,   70, кв.5 2 779,37

2581 Високовольтна,   78, кв.8 1 014,36

9808 Герцена,    9, кв.1 3 367,20

5775 Герцена,   13, кв.1 1 262,46

21 Гоголя,   48, кв.8 1 807,36

27 Гоголя,   50, кв.1А 5 482,42

56 Гоголя,   54, кв.6 1 029,92

10760 Гоголя,   78, кв.74 2 231,37

10777 Гоголя,   78, кв.91 1 114,95

10781 Гоголя,   78, кв.95 1 533,26

5198 Гоголя,  52А, кв.43 2 512,47

14211 Гоголя, 50а/, кв.5 1 456,18

950 Дежньова,    5, кв.43 3 284,28

6147 Заводська,   31, кв.1 1 105,37

6140 Заводська,   42, кв.1 2 301,16

5588 Карла Маркса,   58, кв.1 1 342,38

8852 Короленко,   33, кв.1 1 068,40

85 Крупської,   56, кв.12 3 490,53

114 Крупської,   57, кв.14 2 077,50

10129 Лазо,   12, кв.13 4 559,59

10134 Лазо,   12, кв.18 5 133,86

14643 Леніна,   23, кв.2 1 401,68

9740 Лермонтова,   24, кв.1 2 085,84

о/р № адреса сума боргу

2729 Лінійна,   28, кв.10 1 064,83

2797 Лінійна,   28, кв.78 5 154,59

2815 Лінійна,   28, кв.96 1 068,96

2821 Лінійна,   28, кв.102 1 014,25

2846 Лінійна,   28, кв.127 1 516,20

2913 Лінійна,   28, кв.194 1 695,56

2935 Лінійна,   28, кв.216 5 700,33

2966 Лінійна, 30/А, кв.19 2 061,94

3017 Лінійна, 30/А, кв.70 1 631,96

3031 Лінійна, 30/А, кв.84 1 236,37

3043 Лінійна, 30/А, кв.96 4 562,52

2363 Молодіжна,    4, кв.5 2 164,48

2365 Молодіжна,    4, кв.7 1 644,58

2377 Молодіжна,    6, кв.3 1 130,61

2382 Молодіжна,    6, кв.8 1 549,72

2384 Молодіжна,    6, кв.10 2 590,58

2400 Молодіжна,   10, кв.2 1 528,68

2408 Молодіжна,   16, кв.2 1 719,99

2433 Молодіжна,   16, кв.26 1 703,01

9888 Молодіжна,   57, кв.24 1 262,45

4377 Молодіжна,   57, кв.39 1 079,42

631 Молодіжна,   65, кв.27 5 269,58

636 Молодіжна,   65, кв.32 1 020,36

649 Молодіжна,   65, кв.44А 1 997,28

672 Молодіжна,   67, кв.8 1 062,09

3100 Молодіжна,   69, кв.6 1 616,04

3204 Молодіжна,   76, кв.78 1 151,83

3720 Молодіжна,   77, кв.71 7 482,28

12469 Молодіжна, 55/ж, кв.55 1 312,71

12481 Молодіжна, 55/ж, кв.67 1 965,88

8185 Жовтневий пер.,   14, кв.1 1 348,20

8229 Жовтневий пер.,   30, кв.3 1 495,12

411 Першотравнева,    3, кв.1 2 164,68

2644 Полярна,   10, кв.30 4 431,63

2713 Полярна,   10, кв.96 5 351,35

7232 Пролетарська,    1, кв.1 2 161,80

535 Пушкіна,    2, кв.11 2 695,24

540 Пушкіна,    2, кв.16 1 264,82

547 Пушкіна,    2, кв.22 3 348,01

10803 Сєдова,    9, кв.8 1 875,74

10805 Сєдова,    9, кв.10 1 761,08

10812 Сєдова,    9, кв.17 3 074,09

10819 Сєдова,    9, кв.23 4 682,24

10840 Сєдова,    9, кв.44 1 352,51

10878 Сєдова,    9, кв.81 1 333,39

10918 Сєдова,    9, кв.120 1 526,07

10923 Сєдова,    9, кв.125 2 891,06

10941 Сєдова,    9, кв.143 2 216,44

10944 Сєдова,    9, кв.146 1 044,72

10945 Сєдова,    9, кв.147 3 049,38

10947 Сєдова,    9, кв.149 1 018,78

10950 Сєдова,    9, кв.152 1 319,90

10957 Сєдова,    9, кв.159 1 288,18

4496 Сєдова, 13/ж, кв.16 1 092,80

4514 Сєдова, 13/ж, кв.37 1 464,96

8535 Тургенєва,   58, кв.1 1 156,57

13831 Шевченка,  142, кв.2 1 197,44

492 Яблунева,    2, кв.14 1 601,48

493 Яблунева,    2, кв.15 1 102,95

4966 Яблунева,    6, кв.2 1 674,20

4698 Богунського,    6, кв.1 1 992,13

4996 Ворошилова,    8, кв.1 1 279,87

10571 Ворошилова,   23, кв.27 1 420,90

3542 Ворошилова,   26, кв.51 3 172,61

3550 Ворошилова,   26, кв.59 7 722,62

3582 Ворошилова,   26, кв.91 4 507,13

1955 Жуковського,    4, кв.37 1 693,35

1978 Жуковського,    4, кв.58 1 462,37

1900 Жуковського,   1А, кв.5 1 024,95

4074 Жуковського, 1/о, кв.2 1 389,73

4079 Жуковського, 1/о, кв.7 5 091,79

14083 Жуковського, 1/о, кв.12 3 259,36

4084 Жуковського, 1/о, кв.15 1 603,57

4085 Жуковського, 1/о, кв.16 1 094,43

4037 Жуковського, 3/о, кв.14 2 256,09

575 Маяковського,   41, кв.26 4 458,69

2598 Маяковського,   44, кв.7 7 093,75

2602 Маяковського,   46, кв.3 4 499,13

2613 Маяковського,   46, кв.14 5 855,55

4189 Маяковського, 2/г, кв.69 1 374,71

4212 Маяковського, 2/г, кв.92 9 843,69

4440 Маяковського, 47/ж, кв.18 1 709,76

4353 Щорса,   14, кв.7 1 519,86

2023 Щорса,   26, кв.3 4 261,56

4027 Щорса,   27, кв.7 1 433,88

2055 Щорса,   31, кв.9 4 415,35

2059 Щорса,   31, кв.11 3 690,83

2056 Щорса,   31, кв.А9 1 312,87

4802 Щорса,   41, кв.1 1 818,46

3992 Щорса, 24/А, кв.2 1 790,36

7324 Залізнична с.Нове,   7, кв.1 1 048,71

Всього:    432 491,53

Список квартиронаймачів, які мають заборгованість з

водопостачання та водовідведення станом на 01.07.2008р.

Список квартиронаймачів, які мають заборгованість 

з квартирної плати станом на 01.07.2008р.

Адреса
Заборгова�

ність
вул. 40�річчя Жовтня, 53�а, кв.50 1342,69

вул. 50�річчя Жовтня, 10�а, кв.16 1100,68

вул. Б.Хмельницького, 113, кв.15 1073,05

вул. Білогородська, 17, кв. 85 1397,98

вул. Білогородська, 19, кв.3 1000,80

вул. Білогородська, 19, кв. 6�а 1328,42

вул. Білогородська, 19, кв. 15 1107,49

вул. Білогородська, 21, кв. 25 1342,74

вул. Білогородська, 21, кв. 29 1026,93

вул. Білогородська, 21, кв. 56 1461,66

вул. Білогородська, 21, кв. 77 1115,74

вул. Білогородська, 21, кв. 54 1107,96

вул. Білогородська, 23, кв. 15 1095,34

вул. Білогородська, 23, кв. 39 1215,56

вул. Білогородська, 23, кв. 90 1097,47

вул. Білогородська, 23, кв.100 1470,39

вул. Білогородська, 23, кв. 102 1097,47

вул. Білогородська, 23, кв. 103 1114,11

вул. Білогородська, 25, кв. 42 1075,53

вул. Білогородська, 25, кв.56 1357,40

вул. Білогородська, 25, кв.84 1097,58

вул. Білогородська, 25, кв. 87 1086,09

вул. Білогородська, 25, кв.128 1619,77

вул. Білогородська, 25, кв. 165 1111,44

вул. Білогородська, 25, кв. 170 1436,84

вул. Білогородська, 25, кв. 183 1194,54

вул. Білогородська, 27, кв. 43 1116,65

вул. Білогородська, 27, кв. 79 1713, 33

вул. Білогородська, 27, кв. 130 1127,31

вул. Білогородська, 27, кв. 173 1123,94

вул. Білогородська, 27, кв. 175 1714,67

вул. Білогородська, 43, кв. 10 1140,44

вул. Білогородська, 51/1, кв.10 1330,29

вул. Білогородська, 51/1, кв.25 1172,29

вул. Білогородська, 51/1, кв.50 1582,05

вул. Білогородська, 51/1, кв.58 1174,68

вул. Білогородська, 51/2, кв.25 1078,96

вул. Білогородська, 51/3, кв.21 1114,30

вул. Білогородська, 51/3, кв.44 1115,82

вул. Білогородська, 51/3, кв.60 1241,14

вул. Білогородська, 51/3, кв. 71 1618,69

вул. Білогородська, 51/4, кв. 53 1647,53

вул. Білогородська, 134�а, кв. 49 1281,14

вул. Білогородська, 134�а, кв. 54 1095,00

вул. Високовольтна, 68, кв.2 1711,02

вул. Високовольтна, 68, кв.3 1711,02

вул. Високовольтна, 68, кв.9 2161,09

вул. Високовольтна, 68, кв. 11 1559,42

вул. Високовольтна, 68, кв.12 2791,67

вул. Високовольтна, 68, кв.14 2791,67

вул. Високовольтна, 68, кв.18 2791,67

вул. Високовольтна, 68, кв.19 2497,81

вул. Високовольтна, 68, кв.22 1700,88

вул. Високовольтна, 68, кв.26 1227,61

вул. Високовольтна, 68, кв.28 2791,67

вул. Високовольтна, 68, кв.33 1006,90 

вул. Високовольтна, 68, кв.33 а 1028,51

вул. Високовольтна, 68, кв.38 2791,67

вул. Високовольтна, 68, кв.41 2791,67

вул. Високовольтна, 68, кв.43 2509,42

вул. Високовольтна, 68, кв.50 2791,67

вул. Високовольтна, 68, кв.52 2644,74

вул. Високовольтна, 68, кв.53 1730,90

вул. Високовольтна, 68, кв.54 1797,81

вул. Високовольтна, 68, кв.56 1035,44

вул. Ворошилова,23, кв.100 1267,12

вул. Ворошилова,26, кв.15 1067,63

вул. Ворошилова,26, кв.54 1074,03

вул. Ворошилова,26, кв.66 1074,03

вул. Ворошилова,26, кв.60 1214,88

вул. Ворошилова,26, кв.120 1709,18

вул. Гоголя,52�а, кв. 20 1469,14

вул. Гоголя,52�а, кв. 43 1149,25

вул. Гоголя, 78, кв.5 1391,62

вул. Гоголя, 78, кв.9 1563,02

вул. Гоголя, 78, кв.13 1607,59

вул. Гоголя, 78, кв.29 1053,90

вул. Гоголя, 78, кв.51 1117,61

вул. Гоголя, 78, кв.52 1151,78

вул. Гоголя, 78, кв.54 1470,93

вул. Гоголя, 78, кв.62 1414,56

вул. Гоголя, 78, кв.65 1458,17

вул. Гоголя, 78, кв.74 1515,60

вул. Гоголя, 78, кв.84 1636,58

вул. Гоголя, 78, кв.91 1462,52

вул. Гоголя, 78, кв.93 1167,49

вул. Гоголя, 78, кв.97 1143,22

вул. Гоголя, 78, кв.102 1479,21

вул. Гоголя, 78, кв.108 1150,39

вул. Дежньова, 5, кв. 27 1026,82

вул. Дежньова, 5, кв. 43 1292,52

вул. Лінійна, 28, кв. 2 1062,67

вул. Лінійна, 28, кв.53 1295,35

вул. Лінійна, 28, кв. 215 1260,35

вул. Лінійна, 30, кв.33 1090,71

вул. Лінійна, 30, кв.41 1423,05

вул. Лінійна, 30, кв. 42 1056,27

вул.Лінійна, 30, кв. 84 1245,30

вул. Лінійна, 30, кв.93 1261,70

вул. Лінійна, 30, кв.96 1279,72

вул. Лінійна, 30, кв.134 1098,55

вул. Маяковського, 2, кв.4 1278,38

вул. Маяковського, 2, кв.13 1191,71

вул. Маяковського, 2, кв.69 1364,65

Адреса
Заборгова�

ність
вул. Маяковського, 2, кв.95 1382,56

вул. Маяковського, 2, кв.97 1199,13

вул. Молодіжна, 12, кв. 1�б 1139,39

вул. Молодіжна, 12, кв. 1�г 2791,67

вул. Молодіжна, 12, кв. 2�а 2494,32

вул. Молодіжна, 12, кв. 2�б 1175,44

вул. Молодіжна, 12, кв. 2�в 2791,67

вул. Молодіжна, 12, кв. 2�г 2791,67

вул. Молодіжна, 12, кв. 6 2791,67

вул. Молодіжна, 12, кв. 6�а 1616,23

вул. Молодіжна, 12, кв. 6�б 2791,67

вул. Молодіжна, 12, кв. 7�а 1011,67

вул. Молодіжна, 12, кв. 8�б 2791,67

вул. Молодіжна, 12, кв. 8�г 2791,67

вул. Молодіжна, 12, кв. 9 2603,17

вул. Молодіжна, 12, кв. 9�а 1612,02

вул. Молодіжна, 12, кв. 14�а 2791,67

вул. Молодіжна, 12, кв. 16�г 2791,67

вул. Молодіжна, 12, кв. 17 1241,67

вул. Молодіжна, 12, кв. 17�б 1175,44

вул. Молодіжна, 12, кв. 17�г 1321,84

вул. Молодіжна,12, кв. 18�а 2791,67

вул. Молодіжна, 12, кв.18 в 1741,67

вул. Молодіжна, 12, кв.18�г 1324,82

вул. Молодіжна, 12, кв. 19�а 2791,67

вул. Молодіжна, 12, кв. 21 1032,83

вул. Молодіжна, 12, кв. 21�д 1202,60

вул. Молодіжна, 12, кв. 22 1176,32

вул. Молодіжна, 12, кв. 22�а 1299,10

вул. Молодіжна, 12, кв. 24 1607,79

вул. Молодіжна, 12, кв. 24 г 2791,67

вул. Молодіжна, 12, кв. 25 г 2791,67

вул. Молодіжна, 12, кв. 26 а 2791,67

вул. Молодіжна, 12, кв. 26 г 2791,67

вул. Молодіжна, 12, кв. 27 г 1241,80

вул. Молодіжна, 12, кв. 28 б 2791,67

вул. Молодіжна, 12, кв. 29 г 1027,81

вул. Молодіжна, 12, кв. 30�в 1831,67

вул. Молодіжна, 12, кв. 30�г 1815,87

вул. Молодіжна, 12, кв. 32�г 1600,88

вул. Молодіжна, 12, кв. 33 2641,67

вул. Молодіжна, 12, кв. 33 б 2791,67

вул. Молодіжна, 12, кв. 36 2791,67

вул. Молодіжна, 12, кв. 36 а 2791,67

вул. Молодіжна, 12, кв. 36 б 2048,87

вул. Молодіжна, 12, кв. 36 г 2791,67

вул. Молодіжна, 12, кв. 37 2291,67

вул. Молодіжна, 12, кв.37 б 2791,67

вул. Молодіжна, 12, кв. 39 б 1209,41

вул. Молодіжна, 12, кв. 40 2791,67

вул. Молодіжна, 12, кв. 40 в 2791,67

вул. Молодіжна, 12, кв. 41 2791,67

вул. Молодіжна, 12, кв. 42 в 2597,34

вул. Молодіжна, 12, кв. 43 а 2082,36

вул. Молодіжна, 12, кв. 43 б 1763,16

вул. Молодіжна, 12, кв. 43�г 1219,42

вул. Молодіжна, 12, кв. 44 2057,02

вул. Молодіжна, 12, кв. 44 г 1322,37

вул. Молодіжна, 12, кв. 45 в 1292,25

вул. Молодіжна, 12, кв. 46 1028,51

вул. Молодіжна, 12, кв. 46 а 1193,30

вул. Молодіжна, 12/8р, кв.1�в 1170,82

вул. Молодіжна, 12/8р, кв.3�а 1262,88

вул. Молодіжна, 12/8р, кв. 3�в 1028,51

вул. Молодіжна, 12/8р, кв.4 1890,41

вул. Молодіжна, 12/8р, кв.4�б 2466,98

вул. Молодіжна, 12/8р, кв.6 а 2042,91

вул. Молодіжна, 12/8р, кв.9 г 1088,55

вул. Молодіжна, 12/8р, кв. 11�г 1896,71

вул. Молодіжна, 12/8р, кв.12 1593,95

вул. Молодіжна, 12/8р, кв.13�а 1689,83

вул. Молодіжна, 67, кв. 3 1104,14

вул. Молодіжна, 69, кв. 6 1013,92

вул. Молодіжна,74, кв.29 1686,76

вул. Молодіжна,77, кв.28 1315,46

вул. Молодіжна, 77, кв. 41 1080,94

вул. Сєдова, 9, кв.5 1219,97

вул. Сєдова, 9, кв. 8 1070,63

вул. Сєдова, 9, кв.10 1115,32

вул. Сєдова, 9, кв.17 1269,91

вул. Сєдова, 9, кв.23 1278,86

вул. Сєдова, 9, кв.24 1273,55

вул. Сєдова, 9, кв.29 1122,42

вул. Сєдова, 9, кв.43 1166,45

вул. Сєдова, 9, кв.69 1131,31

вул. Сєдова, 9, кв.71 1134,77

вул. Сєдова, 9, кв.93 1301,16

вул. Сєдова, 9, кв. 113 1285,96

вул. Сєдова, 9, кв.120 1131,25

вул. Сєдова, 9, кв.125 1165,90

вул. Сєдова, 9, кв.126 1025,54

вул. Сєдова, 9, кв.135 1299,25

вул. Сєдова, 9, кв.141 1018,75

вул. Сєдова, 9, кв.142 1148,61

вул. Сєдова, 9, кв.142 1045,70

вул. Сєдова, 9, кв.144 1137,77

вул. Сєдова, 9, кв.147 1313,63

вул. Сєдова, 9, кв.157 1370,07

вул. Сєдова, 9, кв.159 1163,31

вул. Сєдова, 13, кв.16 1082,20

вул. Сєдова, 13, кв.22 1009,00

с/г технікум б.1�а, кв.1 1362,62

с/г технікум б.1�а, кв.2 1290,57

с/г технікум б.12, кв.5 1221,46

с/г технікум б.13, кв.10 1091,02

с/г технікум б.13, кв.11 1143,23
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Нам пишуть

Шановна
редакція

газети "Бояр	
ка	Інформ!
Я хочу через

вашу газету подя�
кувати Людям, які в скрут�
ну хвилину прийшли мені
на допомогу.

Сталося так, що мені
необхідна була термінова
операція, яка коштувала
надто дорого. В мене не
було часу навіть на те, щоб
хоча б позичити гроші. Все
відбулося надто швидко. І
ось тут на допомогу прий�
шли чуйні, добрі люди. Є
прислів'я, що друг пізнаєть�
ся у біді. Такими вірними
друзями виявилися:  лікар
Яшева Раїса Миколаївна,
голова Ради ветеранів ВВВ
та праці м. Боярка Янков�
чук Тетяна Михайлівна та
ветеран праці Бібік Ала
Яківна, яка звернулася з
проханням про допомогу
для мене до голови Боярсь�
кої міської ради Добрівсько�
го Тараса Григоровича.

Добрівський Т.Г. одразу
віднайшов можливість виді�
лити кошти на моє лікуван�
ня. Все ж прізвище цієї
людини � Добрівський �
виправдовує своє призна�
чення: творити добро та

милосердя. Потім Ала Яків�
на звернулася до моїх
колег�вчителів. На це про�
хання про допомогу від�
гукнулись: профспілка

вчителів району (голова
І.В.Литвин), колек�

тив районної кла�
сичної гімназії

(директор С.М.Суш�
ко), колектив вчителів
ЗОШ №5 (директор

В.В. Кривенко), колек�
тив ЗОШ №3 (директор
С.М.Михайлова). Кошти,
які вони зібрали, дали змогу
вчасно зробити тяжку і дуже
складну операцію. Не можу
без сліз говорити про чуй�
ність і благородство вчите�
лів, які "відривали" гроші
своїх сімей, щоб врятувати
моє життя.

Я пропрацювала 50
років у школі м. Боярка.
Багато вчителів, які сьогод�
ні працюють в Боярці, були
колись моїми учнями.
Можливо, і я змогла, свого
часу, вкласти часточку
людяності у їхню свідомість.

Я вдячна, що мої колеги
та бувші учні проявили до
мене таку велику любов та
турботу.

Мені кажуть, що подола�
ти хворобу мені допоміг Бог.
Так, це правда. Але милість
Його зійшла до мене через
цих чудових людей.

Дякую ВАМ, добрі та
милосердні люди!

Низький ВАМ уклін!
Вчитель, пенсіонер, уча�

сник Великої Вітчизняної
війни Ашкінадзе 

Надія Володимирівна

ЇХНЄ ПОКЛИКАННЯ  
ТВОРИТИ ДОБРО

Звертаємося до Вас в
зв'язку з ситуацією, яка скла�
лася навколо магазину, що на
розі вулиць Чкалова і Воз'єд�
нання. Власник � суб'єкт під�
приємницької діяльності
Канюка Петро Федорович.
Тут розгорнулося термінове
будівництво чи то бару, чи то
ресторану.

Колись, коли на цьому
місці був вільний майданчик,
за багаторазовим клопотан�
ням пенсіонерів, які прожи�
вають в цьому мікрорайоні, і
яким важко ходити до дале�
ких магазинів за харчами, від
"Компресорки" було побудо�
вано продовольчий магазин.
Гарний магазин з помірними
цінами. Всі жителі  мікрора�
йону скуповувалися у цьому
магазині. А що ж тепер?

Ціни тут такі "захмарні",
що пенсіонерам не по�кише�
ні. Ще й харчі часто�густо
неякісні, багато підробок,
особливо, що стосується това�
рів підвищеного попиту.
Електронних ваг немає, здій�
снюючи закупівлю, чек
покупці не отримують. Пен�
сіонери майже не користу�
ються цим магазином. Знову

доводиться ходити далеко.
А для п'яничок � рай.

Подалі від очей міліції. Тут
п'янички  зранку (ще дев'яти
немає) до пізньої ночі просто
вулиці можуть лежати в стані
"повного відключення". А
тому, хто продає алкоголь,
немов і діла ніякого немає �
аби продати.

Відпускають алкоголь і
тютюн дітям і підліткам. Теж
�  аби продати.

Навколо магазину антиса�
нітарія. Сміття не тільки біля
магазину, але й на прилеглих
вулицях:  тут тобі і пляшки, і
бляшанки, упакування �
великі і малі, кульки й т.
інше. Прибирай, не приби�
рай � результат один. Ніколи
в магазині покупцю не нага�
дають, що упакування на
дорозі викидати на можна.
Урни немає, замість неї стоїть
картонний ящичок. Постійне
сміття, бруд � воно як шлейф:
тягнеться за людиною, засмі�
чує не тільки її життєве сере�
довище, але, на жаль, й
душу.

Дорожнє покриття вулиці
Воз'єднання �  розбите. Дере�
ва понівечені. Адже вулиця

вузька,  не пристосована для
руху багатотоннажних ванта�
жівок.

Просто неба спалюють
пластикову тару. Як резуль�
тат � повітря, забруднене
аміаком, діоксинами. Чому
ми маємо цим дихати? У
хазяїв немає ані найменшого
натяку на хоч якусь культуру
щодо довкілля. Гроші затьма�
рили геть все.

Ось так створюється жит�
тєве середовище для людей,
для дітей, підлітків. Середо�
вище для виховання курців,
алкоголіків. Ось тому ми тут
"попереду" всієї планети.
Так, виявляється,  того, що
маємо, �  замало. Не вистачає
нам ще й бару чи ресторану.
Чому не спитали в людей, чи
люди тут ніхто? Замість того,
щоб побудувати дитячий май�
данчик, відремонтувати
дорогу, будується ще один
об'єкт приватної підприєм�
ницької діяльності. Дуже
вдале місце � подалі від очей
міліції. Тому й збігаються
сюди випивохи звідусіль. От
таке наше життєве середови�
ще. Для жителів мікрорайону
ані бар, ані ресторан тут не
потрібні.

Ми не просимо, ми вима�
гаємо � ніяких барів�рестора�
нів! Тут їм не місце. Ми вима�
гаємо заборонити взагалі
продаж в цьому магазині
алкогольних напоїв. Нехай
власник відремонтує дорогу,
яку зруйнував.

З повагою, 
жителі мікрорайону

Боярському міському 
голові Т.Г.Добрівському

Головному редактору “БІ”
М. М. Смірновій

ШАНОВНИЙ ТШАНОВНИЙ ТАРАРААСЕ ГРИГСЕ ГРИГОРОВИЧУ!ОРОВИЧУ!

Дружній візит

За добру дорогу 
треба платити

…так вважають білоруси,
адже частина  шляху  від
Мінська до Несвіжа виявилась
платною. Зате, як приємно
було споглядати через вікно
автівки на краєвид за вікном.
Узбіччя схоже на газон, під�
стрижений під лінійку. Жод�
них дерев чи кущів вздовж
дороги. Немає біг�бордів і
рекламних щитів, які, щонай�
менше, закривають панораму
огляду. Здається, нічого зайво�
го, а тільки усе, що необхідно.
Може тому й "пробок" та зато�

рів немає? Не побачиш також
придорожніх "забігайлівок",
збудованих нашвидкоруч. Є
цивілізовано оформлені місця
відпочинку при дорозі. 

На відстані метрів 20  від
краю  придорожнього зелено�
го килима  � ялинки зі зрізани�
ми верхівками, а за ними
поля, поля, поля. Усе вирощу�
ють, що потрібно агропроми�
словому комплексу  регіону і з
немалими врожаями. 
"По 80� 100 га пшеницы соби�
рают хозяйства "� з гордістю
розповідав дорогою Анатолій
Драговець� голова Несвіжсь�

"СВОГО НЕ ЦУРАЙСЯ, Й ЧУЖОГО НАУЧАЙСЯ"
Так гласить народна мудрість. Найкраще навчатись на досвіді  дру	

зів. Місто Боярка  ось уже понад 7 років підтримує   партнерські сто	

сунки  із польським містом Пулави. Зріднились міста. Приїздять деле	

гації одна до одної в гості, обмінюються надбаннями, презентують

свої творчі колективи. Цього року делегація  з міської ради, команда

футболістів і танцювальний ансамбль "Есгард" побували на фестива	

лі партнерських міст  у Пулавах (Польщі). І ось у Боярки з'явився ще

один побратим. 

На запрошення влади міста Несвіж, що у 120 км. від столиці респу	

бліки 	 Мінська, делегація у складі першого заступника  міського голо	

ви Романа Гладкого, депутатів 	 Любові Берестовської та Олексія Глу	

щенка і головного редактора радіо "Боярка" Наталі Ключник прибули

у місто з метою укласти партнерську угоду про дружбу і співпрацю

та поближче познайомитись із життям білорусів. Окрім боярської

делегації на свято були запрошені  2 делегації з Польщі, 2 делегації з

Литви, а також делегація з Одеси і Луганська (Україна).
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кої райради. Несвіжський
район � сільськогосподарсь�
кий. Близько 44 тис. населен�
ня невтомно трудиться на його
землі.  Просто вражає навко�
лишній порядок та організація
життя у районі: чудові дороги,
грамотно розташовані підпри�
ємства і житловий фонд.  Згі�
дно програми розвитку села
кожен керівник господарства
має збудувати в рік  5�10 коте�
джів. Дитячий садочок,
школа, Будинок культури,
спортзал у селі � усе це успіш�
но функціонує і утримується.
Усюди акуратно прибрані,
продумано сплановані вулиці.
Люди вміють працювати, і
їхні здобутки підтверджені
результатами. Майже кожне
господарство має замкнутий
цикл переробки вирощеного
зерна, виробленого м'яса,
молока. Магазини наповнені
якісною продукцією власного
виробника. Робота є для усіх
бажаючих. На вулицях під час
робочого дня людей, особливо
з пляшками пива чи чого
іншого, ми не побачили. Вия�
вляється, і так можна!

Через Слуцькі ворота у віки
Слуцькі ворота � одні з 5

воріт міста, які збереглись

донині. Колись, щоб потрапити
у місто, потрібно було сплатити
мито.  Взагалі Несвіж( Няс�
віж) �місто з багатовіковою
історією. Перші спомини про
нього з'являються у літератур�
них джерелах у 13 столітті і
пов'язані із іменем Юрія
Несвіжського. 31 травня 1221
року князь загинув на ріці
Калка у бою з татаро�монгола�
ми. Саме тому у цьому році
місто святкує 850 річницю.

Цьогоріч вона співпала із Днем
визволення  від німецько�фа�
шистських окупантів та  Днем
незалежності Білорусії.
Гостинно вітав гостей  у міській
ратуші   Несвіжський голова
виконкому �  І.М.Макар. Рату�
ша розташована по центру
великої площі. Колись тут були

торговельні ряди. Звідси війти
(правителі міста) управляли
містом, та так, що Несвіж став
одним із перших  білоруських
міст, що одержало Магдебур�
зьке право. Несвіжанкам місь�
ка влада дарувала посаг, а
війтам, щоб не крали, офіцій�

но виплачували відсотки від
зтягнутих за порушення штра�
фів.  Зараз   музей, що у рату�
ші, розповідає експонатами та
устами екскурсоводів про ті дні
і правила життя.  Є зала, де
приймають поважних гостей і
реєструють шлюби. Щоб
запам'ятали навічно цей істо�
ричний момент. І наша делега�
ція вперше познайомилась з
історією міста, його здобутка�
ми і керівниками саме тут. 

"Краще один раз побачити
,… ніж 100 разів почути", �

так кажуть. Мабуть тому істо�
ричне минуле, сьогодення
міста і району було яскраво
представлено програмою на
спеціально встановленій на
площі  сцені наступного дня.
День розпочався для делегації
з м. Боярка підписанням
угоди  про партнерство, а
потім увесь керівний склад
Несвіжського району на чолі
із його очільником ознайоми�
ли гостей із виставкою про�
дукції, що виробляється на
теренах району. Це і власний
хлібокомбінат, який випікає
хліб різних сортів. Уявіть собі:
хліб одразу з шматочками
сала. Уявили? А усі бажаючі
змогли навіть і скуштувати.
Так як і продукцію молочної,
кондитерської промисловості

� запити усе це квасом, пивом
чи водою теж власного вироб�
ництва. Шкода, що часу було
обмаль, адже за сценарієм
розпочиналось святкування.  

Спочатку площею під
передзвін пронесли  штандар�
ти, символіку міста.  Потім під
музику, вигуки і оплески нав�
коло площі пройшли костю�
мовані колони усіх підпри�
ємств � виробників, продук�
цію яких щойно дегустували
гості.  За ними � школи і
медичні заклади, представни�
ки освіти і культури.   Це було
неймовірне дійство! Майже
кожна колона презентувала
себе, везли панно або органі�
зовували костюмоване шоу.
За якийсь час гостям стало
цілком зрозуміло, які верстви
населення проживають на
території, які підприємства і
господарства зміцнюють еко�
номіку краю. Молоді мами з
візочками і дітками і байкери
поруч із національними пра�
порами. Просто і красиво! 

Хто не знає минулого � 
не має майбутнього

Щоб знали і поважали
історію міста і роду свого, ті,
хто тут народився і живе!
Мабуть тому протягом
наступних кількох годин
поспіль театральні актори
прожили на сцені багатовіко�
ву історію. Тут  Юрій Несвіж�

ський гинув у бою, князь
Радзівіл вінчався зі своєю
коханою,  філософ�просвіти�
тель Симон Будний тлумачив
перші в історії Білорусії ката�
хізи. В кінці XXVI ст. на
площі  в Несвіжі горіли  його
книги. Усе це переплелось він�
ком пісень, танців і компози�
цій, представлених сучасними
творчими колективами.  На
сцені вітали тих, хто плідно
працює. Виявляється, нагоро�
ду вручають не просто так.
Тут, в Білорусії, її потрібно
заслужити! 

Дітей, щоб не сумували,
возили невеличким потягом,
більше схожим на трамвай�
чик. Та й усіх бажаючих. У
тому числі й членів офіційних
делегацій для підсилення при�
ємних почуттів провезли
вулицями міста і паркової
зони. Те, що побачили, в чер�
говий раз вразило!

Замок Радзивілів та інші
історичні місця

Радзивіли � рід, якому
колись належала уся ця
земля. З Микалая Криштафо�
ра Радзивіла Сіротки Несвіж
розпочав  набувати свого
неповторного вигляду. Саме
він розпочав розбудову Несві�
жа, а продовжили  його
нащадки. Височіє, огородже�
ний ровами з водою, велича�
вий  замок. У ньому колись
знаходилась величезна колек�
ція живописних полотен, ста�
ровинної зброї з Європи, Азії і
Африки. Бібліотека налічува�
ла більше 20 тис. томів книг.
Тут зберігався майже увесь
державний архів Великого
Князівства Литовського,
написаний на білоруській
мові. Зараз замок на рекон�
струкції.

Є у Несвіжському замку
свій привид � Чорна Панна
Несвіжа � дух  Барбари
Радзивіл� дружини короля
Речи Посполитої Жигимонда
Августа Радзивіла. За леген�
дою матір короля ненавиділа
невістку і зжила зі світу отру�
тою. Король до безтями
любив свою дружину і постій�
но кликав її дух. Коли та з'я�
вилась, король не зміг стрима�

тись, і обійняв кохану, а це
було заборонено. Так вона
навічно й залишилась у стінах
замку і бродить століттями по
паркових алеях. У парку �
скульптура Чорної Пані, її
собаки мисливської породи,
яка, за легендою, спасла
життя господарю � королю,
русалоньки, але з ніжками
замість хвоста, і камінь бажан�
ня… Якщо загадати бажання і
в щілину кинути монетку �
воно обов'язково збудеться.
Каскади водойм доповнюють
приємну прохолоду паркової
зони, що сягає сотень га.

72  Радзивіли спочивають
в  усипальниці Несвіжського
Костелу Божого Тіла єзуїтсь�
кого колегіуму (XXVI століт�
тя), який збудував Радзивіл
Сіротка. Традицію такого
поховання зберегли і донині.
Величний собор ще ні разу не
реставрували, а виглядає так,
ніби щойно пензель майстра
наніс фарбу на фрески. Віч�
ність заховалась під куполом
храму і нашіптує нащадкам
історію роду, що пов'язалась
на небі і на землі…

Гостинність в білорусів  
у  крові

У цьому члени делегації
переконались від моменту
зустрічі. Увага, дбайливе ста�
влення, пунктуальність вико�
нання запланованого просто
вразила нас. Відчувається, що
люди працюють однією злаго�
дженою командою, де чітко
виписані правила поведінки.
Слов'янська доброзичливість
до братніх народів більше
схожа на повагу і любов. І це
відчувалось протягом усіх днів
візиту. Смачні наїдки, які годі
було й спробувати усі, запаль�
ні пісні, які співали усі делега�
ції разом, усіх тільки єднали і
братали. Бо ж недарма
кажуть: "Брат другом може і
не бути, а друг � завжди брат!"

Усіх почуттів від побачено�
го й пережитого годі вмістити
на шпальтах газет. Відтак,
залишається лише додати, що
дуже добре, що у м. Боярки
з'явилось таке місто�побра�
тим, як Несвіж!

Наталя Ключник
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Районні служби інформують

Державна податкова інспекція

Києво'Святошинського району інформуєСПЛАТА КОМУНАЛЬНОГО ПОДАТКУ
Статтею 15 Закону Украї�

ни "Про систему оподатку�
вання" (зі змінами та допов�
неннями) та статтею 1 Декре�
ту Кабінету Міністрів України
"Про місцеві податки і збори"
(із змінами та доповненнями)
до переліку місцевих податків
і зборів віднесено комуналь�
ний податок, який є обов'яз�
ковим для встановлення
сільськими, селищними та
міськими радами за наявно�
сті об'єктів оподаткування
або умов, з якими пов'язане
запровадження цього
податку. 

Згідно із статтею 15 вище�
зазначеного Декрету кому�
нальний податок справляєть�
ся з юридичних осіб, крім
бюджетних установ, організа�
цій, планово�дотаційних та
сільськогосподарських під�
приємств. Його граничний
розмір не повинен перевищу�
вати 10 відсотків річного
фонду оплати праці, обчисле�
ного, виходячи з розміру нео�
податковуваного мінімуму
доходів громадян. 

Абзацом ї) підпункту 4.4.2
пункту 4.4 статті 4 Закону №
2181�III "Про порядок пога�
шення зобов'язань платників
податків перед бюджетами та

державними цільовими фон�
дами" (зі змінами та допов�
неннями, далі за текстом �
Закон № 2181�III) визначе�
но, що форма податкової
декларації (розрахунку)
встановлюється центральним
(керівним) органом контро�
люючого органу за узгоджен�
ням з комітетом Верховної
Ради України, що відповідає
за проведення податкової
політики. 

Форма податкового розра�
хунку комунального податку
затверджена наказом Дер�
жавної податкової адміні�
страції України від
24.12.2003 року № 625 (із
змінами та доповненнями) і
зареєстрована у Міністерстві
юстиції України 08.01.2004
року за № 4/8603. 

Приміткою до форми
податкового розрахунку виз�
начено, що кількісний склад
працівників за відповідний
базовий податковий (звіт�
ний) період дорівнює показ�
нику середньооблікової кіль�
кості штатних працівників,
визначеному відповідно до
Інструкції зі статистики кіль�
кості працівників, затвердже�
ної наказом Державного
комітету статистики України

від 28.09.2005 року № 286,
зареєстрованої у Міністерстві
юстиції України 30.11.2005
року за № 1442/11722. При
цьому, якщо рішенням орга�
ну місцевого самоврядування
про встановлення комуналь�
ного податку визначено базо�
вий податковий (звітний)
період календарний місяць,
то в рядку 01 указується
середньооблікова кількість
штатних працівників за
такий місяць, якщо календар�
ний квартал (півріччя, рік) �
сума середньооблікової кіль�
кості штатних працівників за
кожен місяць кварталу
(півріччя, року). 

Відповідно до розділу 3
вказаної Інструкції середньо�
облікова кількість штатних
працівників, яка використо�
вується при обчисленні суми
комунального податку, роз�
раховується на підставі
щоденних даних про облікову
кількість штатних працівни�
ків, які повинні уточнюва�
тись відповідно до наказів про
прийом, переведення праців�
ника на іншу роботу та при�
пинення трудового договору. 

Облікова кількість штат�
них працівників за кожен
день має відповідати даним

табельного обліку викори�
стання робочого часу праців�
ників, на підставі якого виз�
начається кількість працівни�
ків, які з'явились або не з'яви�
лись на роботу. 

Середньооблікова кіль�
кість штатних працівників за
місяць обчислюється шляхом
підсумовування кількості
штатних працівників обліко�
вого складу за кожний кален�
дарний день звітного місяця,
тобто з 1 по 30 або 31 число 
(для лютого � по 28 або 29),
включаючи вихідні, святкові
та неробочі дні, і ділення
одержаної суми на число
календарних днів звітного
місяця. 

Новостворене підприєм�
ство, яке не має штатних пра�
цівників, повинне подавати
розрахунок сплати комуналь�
ного податку за місяць (квар�
тал), на який припадає його
державна реєстрація у разі,
якщо воно взято на податко�
вий облік у відповідному орга�
ні державної податкової
служби як платник цього
податку, з прокресленнями. 

Відповідальність за непо�
дання або несвоєчасне подан�
ня податкової звітності, у
тому числі і звітності по спла�

ті комунального податку,
встановлена статтею 17 Зако�
ну № 2181�III. 

Платники комунального
податку у Києво�Святошинсь�
кому районі подають розра�
хунки комунального податку,
за базовий податковий (звіт�
ний) період � календарний
квартал, протягом 40 кален�
дарних днів, наступних за
останнім календарним днем
звітного кварталу, а податок
сплачують протягом 10
календарних днів, наступних
за останнім днем граничного
терміну подання розрахунку.

Заступник начальника ДПІ у
К�Святошинському рафоні

Г. А. Безбородько

Знову літо! Якщо ви не
уявляєте відпустку без поїзд�
ки до екзотичних країн з
ласкавим сонцем та морськи�
ми хвилями, то неодмінно
поїдете до Африки, Азії чи
Латинської Америки, а
можливо в Грузію, Вірменію
чи Азербайджан. Саме в цих
країнах, де спекотно і є багато
водоймищ, в яких масово
плодяться малярійні комарі,
реєструється велика кількість
захворювань на малярію.
Щорічно на земній кулі хво�
ріє на малярію понад 500
млн. жителів, з яких майже 1
млн. помирає

Малярія � небезпечна
хвороба, що вражає печінку,
селезінку та систему крово�
творення, і передається від
хворої людини до здорової
через укус малярійного
комара.

За останні 3 роки цивіль�
ними громадянами на тери�

торію України з
країн далекого
зарубіжжя було

завезено 120
випадків малярії.

Більшу половину
з числа завезених

складала тяжка
форма тропічної малярії,

з яких 6 випадків мали
летальні наслідки.

В Києво�Святошинському
районі за цей період випадки
малярії не реєструвались, але
з числа осіб, які повернулись з
туристичних поїздок (Єгипет
та Перу), у 3 осіб по приїзді
виявлено в крові збудника
малярії. Крім того, в м. Києві
зареєстровано випадок маля�
рії у гр.Ф.37 років, який про�
живає на території району (с.
П.�П.Борщагівка). У серпні
2002 року він повернувся із
Туреччини, де протягом
місяця знаходився у службо�
вому відрядженні. Перебу�
ваючи там, протималярійних
препаратів в цілях профілак�
тики не приймав. Повернув�
шись додому, більше року
хворів на малярію: періодич�
но з'являлись головний біль,
лихоманка та слабкість,
підвищувалась температура,
але за медичною допомогою

хворий не звертався. І лише в
січні 2004 року, коли з'яви�
лась жовтяниця і стан хворо�
го різко погіршився, був гос�
піталізований в клінічну
лікарню м. Києва з діагнозом:
ускладнена триденна маля�
рія. Такі хворі, а також носії
збудників малярії, являються
потенційними джерелами
зараження здорових людей.
Враховуючи масовість тури�
стичних поїздок та службових
відряджень за кордон, а
також наявність в районі 89
відкритих водоймищ, біль�
шість з яких являються міс�
цями виплоду малярійних
комарів, існує цілком реальна
загроза розповсюдження міс�
цевої малярії, що дуже небез�
печно, особливо в період епід�
сезону (травень�жовтень).

Малярійний комар, нас�
моктавшись крові хворої
людини або паразитоносія,
вже через 15�20 днів стає
заразним, і зберігає цю вла�
стивість протягом 2�х місяців.
При укусі таким комаром,
збудники малярії (плазмодії)
зі слиною комара потрапля�
ють в кров здорової людини і
через 10�25 днів (прихований
період) з'являються перші
клінічні прояви хвороби �
періодичне підвищення тем�
ператури, слабкість, голов�

ний біль. А далі встановлю�
ється типове для малярії чер�
гування таких нападів через
1�3 дні (в залежності від типу
малярії), кожен з яких три�
ває від 2 до 10 годин. Почина�
ється кожний напад лихоман�
кою, головним болем, темпе�
ратура підвищюється до 39�
41о і тримається декілька
годин, потім різко падає, що
супроводжується проливним
потовиділенням. При несвоє�
часному зверненні до лікаря,
можливі летальні наслідки.

Останнім часом реєстру�
ються випадки завезеної
малярії з нетиповим перебі�
гом хвороби, початкові стадії
яких діагностуються як пне�
вмонія, вірусний гепатит, гос�
тре респіраторне захворюван�
ня. Встановити правильний
діагноз допоможуть лікарям
анамнестичні дані про пере�
бування хворого в країнах зі
спекотним кліматом, а також
результати лабораторного
дослідження крові. Вчасно
розпочате лікування гарантує
хворому повне одужання.

Як же попередити 
малярію?

Перед поїздкою в країни зі
спекотним кліматом обов'яз�
ково пройти курс хіміопрофі�
лактики протималярійними

препаратами (делагіл) за
призначенням лікаря (в
період перебування там і про�
тягом 6 тижнів після повер�
нення 1 раз на тиждень).

Повідомити дільничного
лікаря про приїзд для перебу�
вання на "Д" обліку та обсте�
житись в лабораторії  на маля�
рію (аналіз крові із пальця).

В разі необхідності прове�
дення будь�яких ін'єкцій
користуватися лише однора�
зовим шприцем.

Оскільки від укусів комарів
не застрахована жодна люди�
на, перебуваючи в теплий
період року на берегах водой�
мищ та під час вечірніх прогу�
лянок, користуватись засоба�
ми від їх укусів: "ОФФ�крем",
"ОФФ�аерозоль", "Дета�15%",
"Дета�7,5%" та інші.

Захищати житло від про�
никнення комарів шляхом
встановлення протимоскіт�
них сіток на вікнах, а також
механічно знищувати їх
мухобійками.

Не допускати виплоду
комарів в копанках, калю�
жах, а також в різних ємно�
стях з водою біля житла.

Лікар�паразитолог 
райсанепідстанції 

К�Святошинського району  
Музалевська З.Т.

Медична служба цивільної оборони 

Києво'Святошинського району попереджаєМАЛЯРІЯ � ЦЕ НЕБЕЗПЕЧНО! 
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Під час навчального про�
цесу в закладах освіти
можуть виникати ситуації,
коли учні можуть прийти на
заняття в стані наркотичного
або алкогольного сп'яніння,
або в адміністрації навчаль�
ного закладу, педагогів,
психологів виникли підозри,
що учень допускає немедич�
не вживання наркотиків або
приніс їх на заняття. 

Тому життєво необхідно
та важливо знати, що робити
у таких ситуаціях.

Що робити, якщо?
Є ПІДОЗРИ, ЩО
УЧЕНЬ ПРИЙШОВ НА
НАВЧАННЯ В СТАНІ
НАРКОТИЧНОГО ЧИ
А Л К О Г О Л Ь Н О Г О
СП'ЯНІННЯ.
1. Вивести учня з

класу, відокремивши його
від інших учнів.

2. Поставити до відома
керівництво школи про
даний випадок.

3. Запросити медично�
го працівника школи для
проведення медичного обсте�
ження учня.

4. У випадку, коли стан
підлітка може бути розцінено
як алкогольне чи наркотичне
сп'яніння, необхідно негайно
повідомити батьків або опі�
кунів підлітка та запропону�
вати їм негайно звернутись
до відповідного наркологіч�
ного закладу з метою прове�
дення спеціального нарколо�
гічного обстеження учня.

5. Організувати індиві�
дуальні зустрічі підлітків
та/(або) їхніх батьків зі спе�
ціалістом�наркологом та
практичним психологом.

6. В разі ухилення батьків
або опікунів від проведення
медичного обстеження учня,
чи у випадку, коли батьки від�
мовляються співпрацювати з
адміністрацією школи, слід
направити клопотання до
органів внутрішніх справ
щодо примусового направлен�
ня працівниками ОВС такого
підлітка на обстеження.

7. В разі підтвердження
діагнозу щодо перебування
учня в стані наркотичного
сп'яніння адміністрація
школи направляє інформа�
цію в органи внутрішніх
справ для подальшого вста�
новлення правоохоронцями
джерел надходження нарко�
тиків до підлітка та осіб, які
втягли його у наркоманію, а
також інших обставин.

Не є доцільним прове�
дення негайного розгляду
причин та обставин вжи�
вання підлітком алкоголю
чи наркотиків до його про�
тверезіння.

При скоєнні підлітком

хуліганських дій необхідно
звернутись до найближчого
органу внутрішніх справ з
викликом наряду (дільнич�
ного інспектора). При цьому
необхідно вимагати складан�
ня відповідного протоколу.

У випадку, коли знайшли
дитину в запамороченому
або несвідомому стані і розу�
мієте, що це наслідки вжи�
вання наркотиків або пере�
дозування ними (ослаблення
пульсу, зменшення частоти
серцебиття, звуження зіниць
(точкові зіниці), синюшність
губ і кінчиків пальців, блі�
дість і сухість шкіри, вира�
жене розслаблення мускула�
тури (зовні виявляється в
сповільненості рухів, підги�
нанні колін, заціпенінні,
людина надовго застигає в
певній позі �характерна поза
"навпочіпки"), порушення
свідомості (від стану сонли�
вості до повної відсутності
свідомості), нудота, блюво�
та, порушення мови (неви�
разна вимова), необхідно:

1. Переконатись, що в
приміщенні вдосталь свіжого
повітря.

2. Викликати медично�
го працівника закладу освіти
та зателефонувати за теле�
фоном "03" і викликати
швидку медичну допомогу.

3. Перевернути дитину
на бік.

4. Не давати їй спокою,
постійно говорити з дитиною,
тому що якщо дитину нудить,
вона може захлинутися блю�
вотною масою. Поясніть їй,
як вона повинна дихати: гли�
бокий повільний вдих, спо�
кійний повільний видих.

Необхідно слідкувати за
диханням потерпілого, оскіль�
ки при передозуванні нарко�
тиками (опіантами) воно
ускладнено, і людина може
взагалі перестати дихати.

5. Якщо дитина не реа�
гує, можна спробувати
ущипнути її за мочку вуха 
(вона досить чутлива, і якщо
людина в свідомості, вона
відреагує).

6. Якщо у потерпілого
все ж таки відсутня реакція
на такі дії, постарайтеся при�
вести його в свідомість: розі�
тріть вуха, покрутіть мочки
вух, поплещіть долонями по
щоках, поплещіть по шиї
ззаду. Можна змочити ватку
або шматочок тканини
нашатирним спиртом і підне�
сти її до носа потерпілого.
Звільніть потерпілого від
стискаючого дихання одягу,
розстібніть комір, щоб йому
було легше дихати.

7. Якщо свідомість від�
новити не вдалося, відсутні
дихальні рухи грудної кліти�
ни, пульс на сонній або стег�

новій артерії не відчувається,
серцебиття не прослухову�
ється, зіниці розширені �
необхідно робити штучне
дихання. Перед цим необхід�
но укласти потерпілого на
тверду поверхню (на підло�
гу, тротуар, але не на ліжко з
сіткою, що прогинається).
Перевірити прохідність верх�
ніх дихальних шляхів (ніс,
рот, горло). При тому, що
при передозуванні потерпі�
лому частіше за все заважа�
ють дихати запалий язик (це
відбувається через розсла�
блення всіх груп м'язів) або
блювотні маси, їх слід вида�
лити з рота пальцем (краще
перед цим обмотати палець
тканиною або бинтом).

8. Зібрати всі препара�
ти, які вжила дитина:
таблетки, порошки, розчин�
ники тощо і віддати їх чле�
нам медичної групи. Хоча
медики і знають, що потріб�
но робити, щоб привести
дитину до тями, але коли
відомо, які препарати вона
вживала � це полегшить
роботу медичної групи. Крім
цього, вивід із стану нарко�
тичного сп'яніння ще не
означає, що у подальшому
дитина не буде потребувати
медичної допомоги.

9. Навіть, якщо стан
дитини покращився без
допомоги лікаря, вона все
одно потребує медичної
іммобілізації.

Є ПІДОЗРИ, ЩО УЧЕНЬ
ВЖИВАЄ НАРКОТИКИ.
1. По можливості, дуже

тактовно повідомити бать�
кам чи опікунам про такі
підозри та вказати їх причи�
ни. Пропозиції допомоги під�
літку повинні бути коректни�
ми і  ненав'язливими.

2. При підозрі щодо гру�
пового вживання наркотиків
необхідно провести роботу з
батьками всіх членів "нарко�
тичної" групи. Можна це
зробити у вигляді зборів із
запрошенням лікаря�нарко�
лога, психолога та працівни�
ка правоохоронних органів.

3. Організувати індивіду�
альні зустрічі підлітків
та/або їхніх батьків зі спе�
ціалістом�наркологом та
психологом.

4. Надати підлітку достат�
ню інформацію про негативні
наслідки вживання наркоти�
ків. Доцільно, при першому
контакті уникати репресивної
та осудливої тактики, поста�
ратися переконати дитину в
доцільності звертання по
медичну допомогу.

5. Необхідно поінформу�
вати підлітка та його батьків
про установи, що надають
наркологічну допомогу непов�
нолітнім. Особливо варто заз�

начити про можливості ано�
німного лікування. Доцільна
інформація про реально
працюючих з цією пробле�
мою громадські організації.

6. Дати інформацію про
те, що спеціалісти "лінії дові�
ри" дадуть відповідь на можли�
ві питання та допоможуть розі�
братись в проблемі анонімно.

7. Указати на неприпу�
стимість появи в школі в стані
одурманення, залучення
однолітків у споживання нар�
котиків, повідомити, що в
цьому випадку адміністрація
навчального закладу буде
діяти у встановленому для
такої ситуації порядку.

8. Неприпустиме розго�
лошення інформації про зах�
ворювання підлітка, оскільки
це приводить до повного при�
пинення продуктивного кон�
такту і може мати шкідливі
наслідки для неповнолітнього.

9. При роботі з непов�
нолітнім споживачем нарко�
тиків треба точно знати, яка
ситуація в родині підлітка, чи
можуть батьки реально впли�
вати на поведінку своєї дити�
ни, яке її мікросоціальне ото�
чення за місцем проживання.

УЧЕНЬ ПРИНІС У
ШКОЛУ РЕЧОВИНУ,
ЯКА ПОДІБНА НА НАР�
КОТИКИ (КОРОБОК З
МАРИХУАНОЮ, ШПРИЦ
З ОПІЄМ, ЛІКАРСЬКІ
НАРКОТИЧНІ ЗАСОБИ,
ПОРОШОК БІЛОГО
КОЛЬОРУ, ПОДІБНИЙ
НА ГЕРОЇН ЧИ АМФЕ�
ТАМІН ТОЩО).
1. Під благовидним

приводом вивести учня з
класу до керівництва школи,
при цьому необхідно постій�
но звертати увагу на те, щоб
підліток не викинув або не
сховав підозрілі речі.

2. В присутності не
менше двох осіб запропону�
вати учню показати підозрілі
речі та пояснити про джерело
їх походження.

3. Якщо існує хоч неве�
лика підозра щодо наявності
у підлітка наркотиків,
необхідно поінформувати
найближчий підрозділ органу
внутрішніх справ,  вказавши
вік учня та надавши опис
знайденої речовини.

4. Забороняється до
прибуття працівників орга�
нів внутрішніх справ нюхати
та пробувати підозрілі речо�
вини, брати їх в руки.

5. Вилучати у підлітків
підозрілі речовини має право
тільки представник органу
внутрішніх справ, який за
вказаним фактом в присут�
ності не менше двох понятих,
а також педагога або батьків
(опікунів) підлітка повинен
провести наступні дії:

5.1. Оглянути підозрілу
речовину, встановити чи
може вона бути подібною на
наркотики та по даному
факту опитати підлітка.

При цьому в протоколі
опитування має бути відоб�
ражений вік та повна дата
народження підлітка, місце
його проживання, з ким саме
він проживає у квартирі та
його пояснення щодо вказа�
ної речовини, а саме:
• коли він придбав цю речо�

вину, хто запропонував її
взяти;

• де її взяв та у кого, дані
про таких осіб або їхній
опис та характерні ознаки
(що в подальшому дасть
змогу встановити продав�
ця речовини); з якою
метою він взяв цю речо�
вину, чи вживав її;

• як реагував організм під�
літка на результати вжи�
вання речовини;

• що у подальшому хотів зро�
бити з речовиною підліток;

• за результатами огляду
речовини і пояснень під�
літка підозріла речовина
вилучається та складаєть�
ся протокол, в якому заз�
начається за яких обста�
винах була вилучена
речовина, в кого вона
знаходилась під час вилу�
чення, її характерні озна�
ки, колір, запах, упаков�
ка тощо;
5.2. Підозріла речовина

упаковується та приєднуєть�
ся до протоколу;

5.3. Педагог, який виявив
речовину у підлітка, опиту�
ється окремо. При цьому в
протоколі опитування вказу�
ється як характеризує вчи�
тель підлітка, його поведінку.
Чому він звернув увагу на
підозрілу речовину, які
характерні ознаки викликали
у нього підозри. Чи помічав
він раніше вказану речовину
у підлітка або у інших учнів
школи. Чи вживав підліток її
або збував іншим учням. Чи
відомі вчителю особи, про
яких повідомив підліток, його
особиста думка щодо джерел
надходження підозрілої речо�
вини до підлітка. Чи перебу�
вав раніше підліток у такому
стані, який би можна харак�
теризувати як алкогольне чи
наркотичне сп'яніння.

6. У конфіденційній
формі адміністрації та педа�
гогам школи надати будь�яку
інформацію, яка б допомогла
органам внутрішніх справ
встановити постачальника
наркотиків.

7. Органи внутрішніх
справ повинні поінформува�
ти адміністрацію школи про
результати перевірки.

Іван Цушко

НН АА РР КК ОО ММ АА НН ІІ ЯЯ

Профілактика негативних явищ
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Культура

Спорт

Літо вже добігло своєї
середини. Багато хто насоло�
джується відпочинком в
мальовничих куточках
нашої України чи закордо�
ном. А Боярський будинок
культури продовжує свою
роботу, але вже за літнім
розкладом. Студії працюють
як і протягом року, але зараз
на заняттях панує особливий
настрій, бо не треба вчити
шкільні предмети, можна
повністю поринути в атмо�
сферу студійного життя. І
хоча багатьох студійців бать�
ки везуть на відпочинок за
межі рідного міста, в студіях
все одно людно, бо на занят�
тя приходять все нові і нові
діти. Деякі з мамами та бабу�
сями, деякі самостійно.
Ознайомившись з розкладом
занять на дошці інформації
БК, діти обирають, куди
піти, щоб дозвілля стало
цікавішим.

А це і студія Петриків�
ського розпису "Калина",
виставка робіт якої прива�
блювала учасників заключ�
ного огляду народної творчо�
сті колективів Києво�Свято�
шинського району, присвя�
ченого Дню Конституції
України. Саме тут під керів�
ництвом Лисенко Тетяни

Кузьмівни з�під пензлів дітей
2�6 класів з'являються дивні
мальовничі фантазії.

Це і студія народних про�
мислів "Веселка", керівник �
народний майстер України
Знова Ніна Михайлівна.
Роботи з соломки, шкіри,
аплікації пластиліном на
склі, паперові витинанки �
творчі досягнення студійців.
За кропіткою роботою швид�
ко спливає час, а надбання
"Веселки"  поповнюється все
новими і новими творами.

Діє також студія при�
кладного мистецтва, де
керівник Сухорукова Люд�
мила Дмитрівна з дітьми
працює над створенням
цікавих м'яких іграшок,
вишивок, плетіння. Деякі
іграшки перетворюються на

дійові особи лялькового теа�
тру, який набирає сили,
готується до осінніх висту�
пів.

Естрадно�фольклорна та
літературно�художня студії
(керівники � Кучер Віктор
Васильович та Сєчкова
Ірина Анатоліївна) показали
свою роботу, виступаючи в
концертній програмі, прис�
вяченій Дню Конституції.
Але для того, щоб було що
показати зі сцени, треба
наполегливо працювати,
удосконалюючи майстер�
ність, тому продовжується
робота над пісенним циклом
естрадно�фольклорної сту�
дії, а діти, які відвідують
ЛХС "Слово" літній час про�
водять в походах стежками
Боярки та екскурсіях сто�

личними музеями, парками,
знайомляться з історією
Києва. Цікава червнева
зустріч відбулася у Націо�
нальному музеї літератури
України студійців ЛХС 
"Слово" з редактором відділу
літератури журналу "Барві�
нок" Світланою Прудник. До
своїх екскурсій ЛХС "Слово"
запрошує всіх бажаючих.
Куди і коли вирушає 
"Слово", можна дізнатися,
завітавши до Будинку куль�
тури і ознайомившись з роз�
кладом поїздок.

Кропітка робота і у люби�
тельського об'єднання
"Туристичними стежками",
бо саме літо � пора най�
сприятливішого часу  спілку�
вання з природою. Тому
керівник Шинкаренко
Леонід Павлович  з
маленькими туристами�по�
чатківцями  вивчає ази орі�
єнтування  на місцевості,
розведення вогнища, роз�
биття табору, підготовки
туристичного спорядження.
Бо не за горами вересень �
час проведення районних
туристичних змагань на кру�
тих Ірпінських схилах
поблизу Жорнівки.

По�особливому гаряча
пора у студії ВІА, керівник

якої � Клименко Ігор Іванович,
працює у чотирьох напрям�
ках. Шліфує свої досягнення
ВІА "Синкопа". Юні "Сала�
мандри" готуються до обла�
сного огляду вокально�ін�
струментальних ансамблів у
Богуславі "Київщина моло�
да". Але не тільки хлопці
спроможні досягти успіхів
на вокально� інструменталь�
ній ниві. Наприкінці червня
був створений колектив дів�
чат, який впевнено долає
труднощі, опановуючи науку
ВІА. Цікавим напрямком
студії є ансамбль барабан�
щиць, саме барабанщиць, бо
дівчатка довели, що вони
найвитриваліші і схильні до
наполегливої праці. Хлопчи�
ки, на жаль, спасували, і
залишили заняття, а ось дів�
чата не марнують літнього
часу і вже скоро ми станемо
свідками їхніх майстерних
виступів.

Ось так крокує Боярсь�
кий будинок культури стеж�
ками літньої пори. Запро�
шуємо всіх бажаючих приєд�
нуватися до нас і проводити
цікаво своє дозвілля!

Методист Боярського 
будинку культури 

Дарія Сєчкова

СТЕЖКАМИ ЛІТНЬОЇ ПОРИ

А. Остроушко в стА. Остроушко в статтіатті
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6 липня, коли щедро
напахчена запашним липо�
вим духом Боярська земля
спрагло ловила краплі дов�
гоочікуваного дощу, в
гостинній залі Боярської
п'ятої декілька десятків
небайдужих до поетичного
таланту нашого земляка
людей вітали старійшину
творчого об'єднання "Бояр�
ські майстри" Євгена Олек�
сандровича Зозулю з наро�
дженням його нової книж�
ки � збірки вибраних поезій
"Хутір Ключі". Із видав�
ництва книжку привезли
лише вчора. Тому того дня
на цю "маленьку презента�
цію" зібралися лише най�
ближчі друзі Євгена Олек�
сандровича. Серед них �
поетеси Тетяна Куликова,
Наталя Філіппова та Світ�
лана Суворова, Заслуже�
ний будівельник України
В'ячеслав Олексійович
Сєріков, Заслужений жур�
наліст України Валерій Іва�
нович Дружбинський... І,
звичайно ж, ті, кому автор
дякує найбільше: боярські
майстри Владислав Доро�
шенко (він же � редактор,
коректор та автор макету
збірки) та президент твор�
чого об'єднання Олександр
Корж.   

Вітаючи присутніх, роз�
чулений Євген Олексан�
дрович зізнався, що
"почуття і відчуття, порухи
душевні, оте невисловлене,
що читається в погляді, у
віддиху, у мовчанні � все це
я взяв від вас. Тому дуже
вам вдячний за... ці вірші.
Адже вони звернені до вас,
вони присвячені вам, і без
вас вони б просто не з'яви�
лися б..."

Хто ж він � автор нової
збірки? Звісно, це ім'я
добре відоме не лише жите�
лям Боярки. Тому про пана
Євгена � коротко. Худож�
ник. Поет. Скульптор.
Чоловік, про якого гово�

рять просто і щиро: "коли
він приходить � дім напов�
нюється радістю та весело�
щами". 

За освітою � лікар�іхтіо�
патолог. Науковий співро�
бітник Міністерства сільсь�
кого господарства України,
художник Київського
цирку, керівник дитячої
студії "Сувенір" Києво�Свя�
тошинського Будинку піо�
нерів � це віхи шляху про�
фесійного. Народний май�
стер декоративно�ужитко�
вого мистецтва, актор
фольклорного ансамблю
"Коляда", зачинатель твор�
чого руху "Боярські май�
стри" � це віхи прояву
таланту... Автор поетичних
збірок "В гостях у вас",
"Несмотря ни на что",
"Причастие", "Будьте здо�
ровы!", чиї вірші увійшли
до колективних збірок
"Квадратура круга",
"Современный ренесанс",
"ХХ век, запомни нас таки�
ми...", "Киев, русская поэ�
зия, ХХ век" � це голос
душі... А простіше кажучи �
мудра талановита людина,
яка відзначається вмінням
долати слабкості і жити з
усмішкою на вустах незва�
жаючи ні на що. Самобут�
ній і надзвичайно щирий
поет, який може передати і
гумор, і смуток, і задуму, і
дитячий захват. Якому вла�
стиве вміння радіти й
заряджати оптимізмом. І
жити. Жити з усмішкою на
вустах. Радіючи кожному
подарованому дню і цьому
світові... 

Вміння, яке знайшло
своє віддзеркалення в новій
збірці. На відміну від попе�
редніх, "Хутір Ключі" �
практично без ілюстрацій:
лише автограф на чистій
білій обкладинці. Чому? На
думку Владислава Доро�
шенка, "Женя вже досяг
такого рівня, що достатньо
його таланту і однієї його
руки... Все інше � просто

зайве." 

Отже, "Хутір Ключі"...
Що це � місце народження,
алегорія, таїна, яку кожен
читач повинен розкрити
сам? Мабуть, все таки
останнє. Це той життєво
багатий простір автора, де
з�під товщі століть б'ють бла�
годатні ключі натхнення,
фантазії та образного одухо�
твореного життя. Заповід�
ний хутір, де вириваються із
земних глибин життєдайні
ключі чистих джерел, а
сонце простягає до рук золо�
ті ключі, якими можна від�
крити будь�які замки... А
складається збірка з шести
різнопланових частин:
жарти і філософські розду�
ми про сенс життя, тости і
серйозні думки про найва�
жливіші віхи в житті люди�
ни, держави, епохи. При
цьому � ні йоти моралізатор�
ства, пози, трибунності.
Лише проста розмова з дру�
зями та щирі й відверті
думки, які просто просяться
бути почутими. Втім, марна
справа розповідати про
вірші. Тому лишень розгор�
ніть книгу � і...  

...Боярка на повні
груди дихала озоном
щойно відстукотілої по
жадібним долоням зелено�
го листу зливи. Наше рідне
місто, про яке киянин
Валерій Дружбинський
сказав так: "Нарешті ми
знову приїхали з нашої
провінції до поетичної
Мекки � Боярки"... Земля
спрагло вбирала в себе
дощові краплі, а душі �
одкровення, які під пером
Майстра складалися в
поетичні рядки. І прагнула
пізнати ту просту житейсь�
ку філософію, вражаючу
своєю глибиною:

Что наша жизнь? 
Надежда на везенье.
Судьбу не обмануть, 

ни обменять.
Лишь сутки у меня 

на размышленье:
Вчера приехал, 

завтра уезжать.

Так, справжнього Май�
стра не просто чуєш, скорі�
ше � відчуваєш. Тому що з
ним тепло й гарно. Тому що

він � живий, щирий і...
справжній! Якому різь�
блена зозуля, подаро�
вана Володимиром
Цепляєвим, вже поча�
ла відлічувати бага�
то... нових збірок, які
ми з нетерпінням
чекатимемо. 

Радислав Кокодзей

"ХУТІР КЛЮЧІ" ЄВГЕНА ЗОЗУЛІ
Коли говорить Майстер 	 світ стає чистішим і мудрішим. Коли народжується книга 	 вічність і духов	

ність сплітаються в нерозривне ціле, підпитуючи одна одну. Коли збираються друзі 	 приходить свято...

ЖИВИТЕ НА ИЗНОС!

Живите на износ! 

Не оставляйте впрок. 

Не будьте разночтивьі и

двулики. Не бойтесь сократить

отпущенный вам срок �Хоть в

зтом походите на великих.

Берите в руки кисть. 

Берите глины ком. 

Варите сталь или обед варите...

Работайте. Но главное в одном:

Перед собою никогда не лгите.

Не лгите делом � 

нет страшней греха. 

Не лгите словом � тяжче нет

порока. А если лишите, пусть

каждая строка Взлетит

строкой провидца и пророка.

Пусть дело ваше вас переживет.

Не важно в чем: 

в борще или в граните.

А важно � от чего вести отсчет.

Ни в малом, ни в большом

себе не лгите.

Не лгите детям. Поучая их,

Забором из цитат не

ограждайте, Не мучайте

примерами из книг 

И не себя пред ними не играйте.

Наступит день � они раскусят вас

И не простят вам, как их ни

просите, Ни потных рук, 

ни бегающих глаз. 

Позтому не лгите им. Не лгите. 

Живите на износ! 

Как в крике, как в бреду, 

С друзьями и любимою работой.

И пусть вас смерть застанет

на ходу, А лучше � на бегу

или в полете...

БОЯРКА МОЯ

"Боярка 	 зто Страиа "

А. Корж

Приезжайте. Вам она

понравится. Тут сезон

туристский круглий год.

Боярка � лечебница и здравница,

Боярка � спортлагерь и курорт.

Лишь заря с востока замаячит,

Тронув лаской кружево небес, 

Боярка туристская рыбачит

И уходит с туесами в лес.

Сипло злектричка отзывается,

Уползая гусеницей в бор. 

Храм янтарный ликом

отражается В звездно�синем

вечере озер.

Только здесь увидишь

непотребное: Лешего с

Кикимрой и Ягой. 

Боярка � лесная и целебная 

И не дай ей, Боже, быть другой.

По воде скользит дорожка

лунная, Разрезая спящий

небосвод. 

Боярка старинная и юная,

Праздная и полная хлопот.

Было все: расцвет и оккупация,

Ужас межсезонья и война.

Боярка � не город и не станция. 

Боярка � отдельная Страна.

ГОРДИТЕСЬ ВОЗРАСТОМ!

Не бойтесь возраста. Нельзя

Его скрывать или стыдиться.

Гордитесь возрастом, друзья!

Он никогда не повторится. И

двадцать пять и шестьдесят

Прекрасны! Только

приглядитесь. Смешно

замалчиванье дат. Гордитесь

возрастом! Гордитесь!



Газета Боярської міської ради
Реєстраційне свідоцтво КІ № 971 

від 23.10.2006 р.
Головний редактор
Марина Смірнова

***
Верстка 

Михайла Бурмістенка
***

Адреса редакції: Україна, 08154,
Київська обл., 

м. Боярка,
вул. Молодіжна, 77, другий поверх.

Телефон редакції 476079.
E6mail: boyarka6inform@ukr.net

***
Відповідальність за достовірність

публікацій в газеті несуть автори та
рекламодавці

***
Передрук матеріалів без письмової

згоди редакції заборонено.
Газету надруковано в друкарні 

ТОВ “Поліпрінт”
на замовлення 

КП “ІА “Боярка-інформ”. 
***

Загальний тираж 5000 прим.

Ви хочете дізнатись про насвіжіші події міста й

району? Вам цікаво бути у центрі подій життя гро�

мади ? Тоді вмикайте свої радіоточки  і слухайте

Боярське радіо!  

Для Вас в ефірі щовівторка о 6:30 інформацій�

но� аналітичний тижневик "На Боярській хвилі", та

щочетверга у той же час радіо�журнал 

"Боярка мистецька"

Інформаційне агентство 

“Боярка�Інформ”

ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ 

З  1 червня 2008 року
працює офіційний 

web�портал Боярської
міської ради.

Свої запитання та побажання до

Боярського міського голови 

Т. Добрівського ви можете

залишити на форумі порталу

за адресою:

WWW.BOYARKA�INFORM.COM

ДДДД ОООО УУУУ ВВВВ АААА ГГГГ ИИИИ     ББББ ОООО ЯЯЯЯ РРРР ЧЧЧЧ АААА НННН

ТТТТ АААА     ЖЖЖЖ ИИИИ ТТТТ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ ІІІІ ВВВВ     РРРРАААА ЙЙЙЙ ОООО НННН УУУУ !!!!

Жінка 38 років (з дитиною), яка має педагогічну освіту,

пропонує свої послуги з догляду за літньою людиною, мешканцем

Боярки (з правом проживання). З пропозиціями звертатися за

телефонами: 8�097�642�30�24; 8�096�757�34�02

ОФІЦІЙНИЙ ЗАРОБІТОК!

Інформаційне агентство "Боярка�Інформ" запрошує на

канікулярний період старшокласників, які досягли 14�ти

річного віку, студентів, пенсіонерів для реалізації газети

"Боярка�Інформ" за трудовою угодою на вигідних умовах.

Довідки за тел.: 47�079,  8(044) 229�64�86,  8 (097) 90�444�78

Адреса: м. Боярка, вул. Молодіжна, 77 (Бібліотека, 2�й поверх)

Загублений Державний акт на право приватної власності на

землю, виданий громадянці України Морській Катерині Петрівні

3 березня 1999 р.,  зареєстрований в Книзі записів державних

актів на право приватної власності на землю за № 2748,

вважати недійсним.

Вітання, оголошення, реклама

ПОТРІБНІ ВОДІЇ:

� автомобіля МАЗ 

з н/причіпом. Робота по 

м. Києву та області;

� автомобіля РЕНО.

Міжнародні перевезення,

досвід роботи, наявність

закордонного паспорта та

категорії Е.

З/плата від 3000 грн.

Тел.: 044�209�96�68; 

044�98�41�659

ДДООППООММІІЖЖННИИЙЙ  

ЗЗААРРООББІІТТООКК

Підприємству м.Боярка термі�

ново потрібні працівники:

• кухар;

• бармени;

• офіціанти;

• прибиральниця

Звертатися за телефонами: 

8�067�318�23�67; 8�067�773�76�87.

Розмір з/п визначатиметься після

співбесіди.

МІСЬКА ОПТИЧНА МЕРЕЖМІСЬКА ОПТИЧНА МЕРЕЖА "МАКА "МАКСИМУМ�НЕТ"СИМУМ�НЕТ"

КРКРАЩИЙ ІНТЕРНЕТ ТАЩИЙ ІНТЕРНЕТ ТІЛЬКИ З ОПТИКІЛЬКИ З ОПТИКОЮ!ОЮ!

Підключення  до мережі �  БЕЗКОШТОВНО

Доступ до популярних Укр. ігрових серверів � БЕЗКОШТОВНО

Підключення протягом одного дня з моменту подачі заявки

Незалежність від кліматичних умов та пори року

Наші абоненти вже переконалися � Maximuma Net

WWW.MAXIMUMA.NET

Тел. 8 # (298) # 47 # 999

Виконком Боярської міської

ради щиро вітає керівника

юридичної служби Сидорука

Євгена Степановича з Днем наро�

дження.

Шановний, Євгене Степановичу!

Прийміть наші сердечні привітан�

ня. Бажаємо Вам міцного здо�

ров'я, днів, сповнених любові і

щастя, життя світлого і радісного,

і всього того, що зветься добром!
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