
№ 25�26 (114)

Наша дружба

міцніє з року в рікстор. 2

ЗЗЗЗ рррр оооо бббб ииии мммм оооо     нннн аааа шшшш ееее     мммм іііі сссс тттт оооо     кккк рррр аааа сссс ииии вввв ииии мммм !!!!

27 червня  2009 року

ЧИТАЙТЕ У НОМЕРІ:
ВВВВІІІІ ТТТТААААЄЄЄЄММММОООО

ЗЗЗЗ ДДДДННННЕЕЕЕММММ ННННААААРРРРООООДДДДЖЖЖЖЕЕЕЕННННННННЯЯЯЯ

НННН аааа шшшш     пппп ееее рррр ееее дддд пппп лллл аааа тттт нннн ииии йййй     іііі нннн дддд ееее кккк сссс     9999 8888 5555 7777 3333

Завтра 

була війна

стор. 4

Боярська міська рада та вико�

навчий комітет щиро вітають депу�

тата міської ради Корзун Людмилу

Львівну, членів виконкому Нау�

менко Людмилу Миколаївну,

Татаренка Петра Миколайовича,

прибиральницю Полянську Люд�

милу Олексіївну з Днем народжен�

ня — особливим Днем шанування!

Бажаємо Вам здоров'я, щасли�

вих та довгих літ життя. Нехай

справжнє весняне тепло піклуєть�

ся про Ваш добрий настрій, спокій

на душі та гармонію в житті.

Хай майбуття несе у Ваш дім

лише радість і достаток, а оточу�

ють Вас лише надійні, щирі, рідні

люди.

Дороги людських

сердець

стор. 8
Закриття театрального

сезону в Боярці

стор. 10

Прийміть щирі вітання з Днем

молоді та побажання добра і

щастя, успіхів у досягненні пос�

тавлених цілей, творчого нат�

хнення та життєвого оптимізму.

Хай здійсняться усі ваші жит�

тєві сподівання, а серце лишаєть�

ся завжди молодим.

Успіхів вам!

У 1996 році Верховна Рада

України, висловлюючи суверенну

волю громадян нашої держави і

спираючись на багатовікову істо�

рію українського державотворен�

ня, на світовий досвід, прийняла

Основний Закон України — Кон�

ституцію, яка стала реальною і

дієвою основою розбудови неза�

лежної демократичної держави

як повноправної учасниці світо�

вого співтовариства.

Хай мир і взаєморозуміння

сприяють подальшій розбудові

нашої державності, становленню

достатку в кожній сім'ї. Зі святом

вас, дорогі земляки!

Міський голова Т. Добрівський
Секретар ради М. Лєзнік
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БІ стосунки
Партнерські
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Північні Афіни — так
колись називали сучасне
польське місто Пулави, що
розкинулось на берегах річки
Вісла за 120 км від Варшави.
Один із найбільших еконо!
мічних, культурних і
наукових центрів
центрально!схід!
ної частини Поль!
щі розмістився  на
площі у 50,61!
кв.м. у обрамлен!
ні первозданних
лісів,  покраяних
г л и н о з е м н и м и
ярами, яких тут
найбільше скуп!
чення у Європі (11
км на 1 кв.м. площі).

З першого погляду місто
вражає своєю красою. Про!
думана сучасна  архітектура
переплетена з історичними
пам’ятками, які на кожному
кроці розповідають історію
краю. Серед них відрестав!
рований у стилі класицизму
палац Чарторизьких, який
зручно примостився у  пре!
красному парку, оздоблено!
му цінними пам'ятниками
малої архітектури. Святиня
Сивіли — перший в Польщі
музей пам'ятників націо!
нальної культури(1801р),
що знаходиться на обриви!
стому краю долини Вісли,
Палац Маринки(ХVІІІст.),
збудований у стилі неокласи!
цизму та інші.  Цей непов!
ний перелік місць —  гор!
дість міста Пулави. За кілька
днів завдяки гостинності
пулавчан, а саме гіда Бояр!
ської делегації — Анни Ма!
тей, вдалось відвідати кілька
із них і залишити назавжди у
пам'яті незабутні враження. 

Не менш захопливою бу!
ла подорож до м. Казимеж
Дольни, який називають сві!
товим туристичним раєм, ад!
же це містечко має унікаль!
ний містобудівний, архітек!
турний  ансамбль світового
рівня. Ніщо, навіть  дощ, не
завадило прекрасній прогу!
лянці Віслою, де з радістю
делегації з Німеччини, Гол!
ландії, України, Білорусії,
Франції та Польщі за гор!
нятком доречної, гарячої
кави і смачними польськими
пляцками знайомились,
спілкувались, милуючись
красою прибережної приро!

ди, спостерігали за походом
на байдарках, паромною
переправою. 

Флору і фауну краю
більш детально можна було
побачити у музеї природи.

Детальна експозиція розпо!
віла нам про те, як тут люди
бережуть і турбуються про її
збереження, адже місто
Пулави відоме у Польщі як
зелене місто. Багато років у
ньому функціонує система
сегрегації комунальних від!
ходів, а завдяки зусиллям
місцевої влади відбувається
модернізація зеленої зони, як
місця відпочинку для жите!
лів. Продовжується будівниц!
тво набережної Вісли, яка
вже стала улюбленим місцем
прогулянок мешканців.

Отож, у  Пулавах     про!
живає 51 тис. пулавчан.
Проте на вулицях не поба!
чиш жодної нетверезої чи
неблагонадійної людини.
Люди задоволені, спокійні і
надзвичайно люб'язні. Вони
дбають один про одного, а
особливо про тих, кому
важко у житті через фізичні
вади.  Надзвичайно розвину!
та соціальна сфера, яка
представлена цілою мере!
жею соціально!орієнтованих
закладів. Для кожного є тут
цивілізоване місце перебу!
вання, догляд і турбота,
навіть для тих, хто змуше!
ний ізолюватись від близь!
ких на деякий час по тій чи
іншій причині. Наприклад:

нетверезий чоловік допікає
жінку. Вона може з дітьми
кілька днів перечекати гнів
чоловіка у спеціальному бу!
динку.  Інший приклад: дів!
чина у 15 років стала ма!
тір'ю і вже понад 2 роки про!
живає зі своїм малюком у
спеціальному закладі, де
мешкають 3 великих роди!
ни. Тут створені усі умови
для комфортного проживан!
ня — побутові і моральні.
Для людей з обмеженими
можливостями створені спе!
ціальні робочі місця. Дехто
працює у майстерні із гон!
чарства, і це допомагає прой!
ти реабілітаційний етап. Там
люди виготовляють кольоро!
ві вітражі для церков, таріл!
ки, горщики тощо.  5 таких
людей обслуговує 1 лікар.
Інші, по можливості,  готу!
ють на замовлення обіди і
продають їх. Які залюбки
купують мешканці. 

Кожен будиночок у Пула!
вах — окремий шедевр, з
красиво, зі смаком оздобле!
ною квітами та парковими
рослинами прибудинковою
територією. Всюди, ніби під
лінійку, підстрижена трава.
За її станом слідкують самі
мешканці. У кожному дворі
є спеціальна ручна косарка.
Вулиці міста  вимощені дво!
колірною  тротуарною плит!
кою (рожева — для пішохо!
дів, сіра — для велосипедис!

тів), яка плавно спускається
до проїжджої частини, щоб
інвалідам легко було долати
шлях на інвалідних візоч!
ках. Також продумана
система пересування людей
із обмеженими можливостя!
ми в інших місцях — транс!
порті, магазинах тощо. У

центрі дозвілля —
будинку "Хімік",
де відбуваються
концерти, прохо!
дять  свята, вис!
тавки, є бібліоте!
ка, функціонують
різні гуртки  за
інтересами, є  на!
віть спеціальний
ліфт для інвалідів. 

Пулавчани люблять і дба!
ють про своє місто. Ніхто не
перейде вулицю у невстанов!
леному місці або на червоне
світло світлофора, жоден із
перехожих навіть не подумає
викинути сміття  просто там,
де йде. Для цього повсюди
встановлені спеціальні урни з
дахом (для гасіння недопа!
лків), різноколірні контейне!
ри для сортування сміття. "У
нас не всегда так было", —
розповідає Анна Матей. "Это
результат многолетнего тру!
да. Мы старались, чтобы
люди поняли, что только они
сами могут сделать это благо!
получие для себя. Городские
власти могут помочь самоор!
ганизоваться. Поэтому каж!
дый думает и бережет то, что
сделал". Натомість місто ви!
рішує проблеми й більш гло!
бальні. Нещодавно заверши!
ли будівництво нового мосту
і транспортної розв’язки,
яка спростила в'їзд і виїзд із
міста. "Червоний гігант" вже

с в о ї м
виглядом
гостинно
запрошує
завітати
туристів у
Пулави. 

Попу!
лярне у
місті  міс!
цеве теле!
бачення.
Воно при!
в а т н е ,
п р о т е

в и к о н у є
функцію зворотнього зв'язку
між владою міста, підприєм!
цями і мешканцями. Адже
піднімає місцеві проблеми і
намагається посприяти їх
розв'язанню тут, на місці, а
не десь там, у столиці. Незва!
жаючи на зайнятість у ефір!
ний день, делегацію із Бояр!
ки люб'язно зустріли і розпо!
віли про специфіку організа!
ції виробництва телевізійних
програм на місцевому рівні.

Після відвідин міської
ради міста, де познайоми!
лись із організацією системи
надання послуг для мешкан!
ців, яка стає більш ефектив!
ною завдяки електронній
інформаційній службі, спе!

ціально розробле!
ним інформацій!
ним карткам,
стендам, повідо!
мленням тощо,
зрозуміли, що
наші побратими у
Польщі вибудува!
ли цілісну систему
місцевого самов!
рядування, яка

органічно вписуєть!
ся у потреби місцевого насе!
лення. Саме тому й сприйма!
ється  і підтримується жите!
лями багато років поспіль.
Очолює команду висококва!
ліфікованих фахівців Ян
Гробель — президент міста.
Це він гостинно приймав усі
делегації у готелі "Прима"
під час офіційної вечері і
висловлював бажання про!
довжити наші партнерські
стосунки на довгі роки. Мета
їх — допомогти один одно!
му, обмінюватись культур!
ними, духовними надбання!
ми, досвідом, набутим  у різ!
них сферах життя і діяльно!
сті."Тільки так ми станемо
ближче один одному", —
говорив Гробель. 

Програма перебування у
Пулавах була досить насиче!
на для усіх делегацій, що
прибули на Дні міста.
Екскурсії, святкові концерти
і футбол. Футбольний турнір
став традиційним у прове!
денні днів міста Пулави.
Цьогоріч виповнилось 10 ро!
ків партнерських стосунків
із містами із Голландії та Ні!
меччини. В честь цього у
міському парку висадили 2
дерева як символ дружби,
яка триватиме і  зміцнюва!
тиметься з року в рік. А ще
провели футбольний турнір:
Польща, Німеччина, Гол!
ландія. Переможцем стали
господарі — команда Поль!
щі, ІІ місце виборола коман!
да Німеччини, третьою стала
команда Голландії. Гості!
вболівальники  залюбки
вітали переможців, а осо!
бливо голкіпера голландсь!
кої команди Стефані, яка
отримала травму руки.

У цій святковій  програмі
знайшлося місце для вшану!
вання воїнів!солдатів, які
поклали своє життя у боях за
Віслу. Делегації з України —
м. Боярка та м. Дубни
(Львівська область), а
також делегація із м. Нєс!
віж(Білорусія) та представ!
ники м. Пулав поклали квіти
та запалили поминальні
свічки біля пам'ятника сол!
дату на цвинтарі радянських
воїнів у Казиміжі Дольному.

Наталя Ключник

Дружба між містами Боярка — Пулави (Польща)
зародилась майже 9 років тому. Традиційно, у Дні міст,
представники міст�побратимів  щороку приїздять один
до одного у гості. Ось і цього року делегація боярчан, до
складу якої увійшли секретар Боярської міської ради М.
Лєзнік, депутат Києво�Святошинської ради А. Лахта�
дир, директор КП "ІА Боярка�інформ" І. Цушко та
головний редактор "Радіо�Боярка" Н.Ключник побувала

в гостях у польських друзів.
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БІ свято
Професійне
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Цього року святкування
Дня медичного працівника
відбулося в селі Дмитрівка.
Для медичних працівників
Дмитрівки — це подвійне
свято, тому що напередодні,
19 червня,  відбулося від!
криття амбулаторії загаль!
ної практики сімейної меди!
цини. Тепер медичні праців!
ники с. Дмитрівка будуть
мати кращі умови для праці,
а люди зможуть отримати
більш якісні медичні послу!
ги. В новій амбулаторії  є ка!
бінет функціональної діаг!
ностики, стоматологічний
кабінет, лабораторія, кабі!
нет фізіотерапевтичних
процедур та денний стаціо!
нар на 12 ліжок.  Прекрасні
умови створено не тільки
для пацієнтів, а й для персо!
налу амбулаторії. На рекон!
струкцію закладу було
витрачено близько 3 млн.
грн. Серед почесних гостей,
які привітали усіх причет!
них до цієї благородної про!
фесії  — голова Київської

о б л д е р ж а д м і н і с т р а ц і ї
Ю.В.Ковбасюк, начальник
головного управління охо!
рони здоров'я Київської обл.
О.С. Ременник, голова Киє!
во!Святошинської райради
Г.М. Косенко, заступник
голови райдержадміністра!
ції О.С. Лук'янчук, голов!
ний державний санітарний
лікар Києво!Святошинсько!
го району Є.М. Ковнацький
та головні лікарі і спеціалі!
сти району. Окрім найкра!
щих побажань та привітань
були і такі вагомі подарун!
ки, як пральна машина,
холодильник та гінекологіч!
не крісло.

Під час урочистої части!
ни найкращим працівникам
медичної галузі було вручено
почесні грамоти, подяки та
цінні подарунки. Представ!
ників найгуманнішої про!
фесії зі святом вітали твор!
чими подарунками кращі
колективи району.

Ганна Бєлобородова

ДДЕЕННЬЬ  ДДООННООРРАА
16 червня у донор!

ському пункті Цен!
тральної районної
лікарні відбулася ак!
ція безкоштовної зда!
чі крові, приурочена
до Всесвітнього Дня
донора та Дня медич!
ного працівника. Як
розповів завідуючий
відділенням трансфу!
зіології БЦРЛ Є.В.
Бакуновський, ця акція по!
в'язана з тим, що катастро!
фічно не вистачає донорської
крові, а кожна її крапля
рятує чиєсь життя. Планова
норма здачі донорської крові
на рік для лікарні складає
1200 літрів. За підтримки
головного лікаря було вирі!
шено відновити старі тради!
ції, коли такі заходи були
масовими і участь в них
брали представники учбових
закладів та підприємств. 

Загальновідомо, що рані!
ше гіпертонічну хворобу лі!
кували "кровопусканням".

Ця корисна процедура
сприяє відтворенню стовбу!
рових клітин та омолоджен!
ню організму. Також
обов'язково проводиться ла!
бораторне обстеження крові
донорів. Почесних донорів
привітала та вручила пода!
рунки голова районної орга!
нізації  Товариства Червоно!
го Хреста Л.М. Заїченко.

Захід підтримали медич!
ні працівники району та
завідуючі відділеннями і
керівники дільничних ліка!
рень. О.В. Ткаченко, заві!
дуючий неврологічним відді!
ленням 29 раз здає кров, а
для подружжя Марушкеви!
чів ця процедура — вперше.
Дійшла черга і до представ!
ників влади, які підтримали

акцію не тільки добрими
побажаннями, а й власним
прикладом. За словами го!
лови районної ради Г.М. Ко!
сенка кров здавати йому вже
доводилось, і він розуміє, що
це конкретний вклад в поря!
тунок життя. Голова рай!
держадміністрації Ярослав
Добрянський підкреслив, що
участь керівництва району в
такій акції — це не попу!
лізм, а стимул для населен!
ня, необхідно ширше пропа!
гувати участь в подібних
заходах. Запрошення долу!
читися до акції було надісла!

но кожному депутату
районної ради. 

Головний лікар ЦРЛ
В.В. Кравченко теж здав
кров і розповів, наскіль!
ки важливо для лікарні
мати запас донорської
крові, особливо у нашо!

му районі, крізь який прохо!
дить кілька потужних авто!
шляхів, а тому високий
рівень травматизму, пов'яза!
ного з транспортом. Медична
сфера району фінансується
недостатньо, тому дуже
важливо, коли донори зда!
ють кров безкоштовно.

Взагалі, слово "донор"
походить від латинського
"donare", що означає дару!
вати. І найчастіше подарун!
ком для реципієнта (отри!
мувача) — є життя. Тому
великим досягненням сус!
пільства можна вважати,
коли люди в ньому здатні не
тільки отримувати, а й від!
давати.

Ганна Бєлобородова

ВВ   ЖЖ ИИ ТТ ТТ ІІ   ЗЗ АА ВВ ЖЖ ДД ИИ   ЄЄ   ММ ІІ СС ЦЦ ЕЕ   ПП ОО ДД ВВ ИИ ГГ УУ
15 червня голова Києво!

Святошинської районної
організації Товариства Чер!
воного Хреста України
Л.М.Заїченко привітала з
Днем донора Марію Михай!
лівну Скирду, яка є почес!
ним донором Радянського
Союзу.

У 1941 році Марія Ми!
хайлівна закінчила медичне
училище, і того ж таки року
вперше здала кров. В неї 1
група — підходила
майже всім. Тому і
доводилось цю осо!
бливість крові опера!
ційної сестри вико!
ристовувати досить
часто. За роки війни
дівчина здала 12
літрів крові. Та
порятунок інших од!
ного разу дивом не скінчився
трагічно для самої рятівниці:
привезли  начальника яко!
гось і, рятуючи  йому життя,
ледве не позбавили його
Марію. Коли дівчина опри!
томніла — здивувалась, що
вже не на операційному
столі, а в палаті, обкладена з
усіх боків грілками. А те, що
губи сині, рук та ніг не від!
чуває — лише неприємні

дрібниці, через які хоробра
дівчинка Маша не залишила
своєї справи. Дівчина про!
довжувала рятувати життя
людям, інколи навіть не
знаючи їхніх імен. 

Може й справді таким
сміливим та відчайдушним
всміхається доля? У тому ж
шпиталі, де ледве не розпро!
щалася з життям, Марія
зустріла своє велике кохан!
ня. Коли молодого капітана

познайомили з
дівчиною, яка
врятувала йому
життя, він тільки
й промовив: " Я
тебе обов'язково
знайду, де б ти не
була". І виконав
свою обіцянку.
Вони одружились

та виховали трьох дітей.
Переїхали до Боярки, де
Марія Михайлівна  працю!
вала старшою медичною
сестрою стоматологічної
лікарні.

А держава по!своєму
цінує своїх героїв — у 3
гр.39 коп. надбавки до пен!
сії. І значок на пам'ять…

Ганна Бєлобородова
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24 червня у святковій залі
Вишнівського ресторану
"Сюрприз" зібралося багато
гостей. Причина тому —
святкування міським Виш!
нівським головою Анатолієм
Гошком свого 55!річчя.

Поздоровити ювіляра
прибули представники

медичних, дошкільних та
загальноосвітніх навчальних
закладів міста, представни!
ки банківських структур та
закладів сфери обслугову!
вання, депутати, підприємці
міста.

На ювілей, аби поздоро!
вити Вишнівського мера,
прибув також міський голо!
ва Боярки Тарас Добрів!
ський разом з головним спе!
ціалістом Боярського міськ!
виконкому Віталієм Ключ!
ником. Боярський міський
голова вручив ювіляру цін!
ний подарунок та поздоро!
вив колегу з присвоєнням
йому звання лауреата Дер!

жавної премії імені Остапа
Вишні.

Нагороду Вишнівському
голові Анатолію Гошку від
Національної спілки сатири!
ків!гумористів України вру!
чали Олег Чорногуз та
Валентин Чемерис.

Адже за ініціативи Ана!
толія Гошка у Вишневому
встановлено пам'ятник
українському сміхотворцю
Остапу Вишні, біля якого
кожен рік проводяться гумо!
рини, а також щорічно про!
ходить  фестиваль "Вишнів!
ські усмішки"

Євген Пікуль

Московська виставка
Цими днями в Москві з

успіхом проходить вистав!
ка художніх полотен нашо!
го земляка із селища Чаба!
ни, відомого художника!
пейзажиста Юрія Пацана,
інваліда І групи, члена Ака!
демії народної творчості
інвалідів України.

Виставка робіт Юрія
Пацана у Москві триватиме

до 5 липня 2009 року.

БІ району
Новини

Виставка "Агро!2009"
11 червня 2009 року від!

булося урочисте відкриття
ХХІ Міжнародної вистав!
ки!ярмарку "Агро!2009", де
була розміщена й експози!
ція Київської області.
Зокрема, наші земляки з
Києво!Святошинського ра!
йону — працівники ПСП
Шевченківське, Гореничі,
демонстрували двох молоч!
них красунь — корів!ре!
кордсменок.

Демонструвало свою
продукцію й НДВК "Пуща!
Водиця", генеральний ди!
ректор якого — Олексій
Прилипка — має звання Ге!
рой України. Виробничий
комплекс представив для
огляду високоякісні сорти
овочевих культур та консер!
ви з них.

Всього на виставці пред!
ставили свої експозиції 30

країн світу.

Засідання колегії 
Нещодавно в рай!

держадміністрації від!
булося засідання колегії,
де розглядали цілий ряд
важливих питань. Головні
з них:  звіт про виконання
бюджету району за 2008
рік (доповідач — на!
чальник фінансового уп!
равління Н.М. Краснощо!
кова), підсумки оздо!
ровлення дітей району у
2008 році та оздоровлення
2009 року (доповідач —
головний спеціаліст район!
ного відділу освіти А.П.

Драчук)
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Євген Григорович Мит!
рофанов: "Я навчався у фіз!
культурному технікумі. Він
був розташований поблизу
стадіону, який  добудували.
Саме на 22 червня був приз!
начений парад фізкультур!
ників, і я мав бути одним із
його учасників, але рано
вранці того дня я прокинув!
ся від страшенного гуркоту.
Земля трусилась під ногами,
і я спочатку подумав: "Зем!
летрус!". Але ж ні! Той шум
сповістив нас про початок
війни…

В армію одразу мене не
взяли, бо просто не знали, що
робити з вісімнадцятирічним
юнаком. Тому я змушений
був  повернутись додому у
Боярку  від брата, який меш!
кав у Житомирі. За кілька
днів до початку війни поїздів
на Боярку вже не було. Того
дня біля Тарасівського пере!
їзду я побачив колону наших
солдат і запитав в одного з
них: "Німці далеко?". А той
відповів: "Йди!йди, там далі
побачиш". Німці просува!
лись зі швидкістю 100 км на
добу… В армію потрапив
восени 43!го, спочатку слу!
жив в артилерії, згодом — у
піхоті. Тижні в окопах, при
десятиградусному морозі,
голодні, холодні, хворі й
брудні…Тоді ми не знали, що
то таке — піхота!..

Із спогадів Олександри
Іванівни Макси: "Коли
почалась війна, ми були ще
зовсім дітьми. У 41!му році я
навчалась у технікумі, але

як тільки грянула війна, нас,
дітей, відправили за 100 км
від Ленінграда копати про!
титанкові окопи. Першого ж
дня наші ніжні дитячі ручки
вкривались кривавими
мозолями, і, пересилюючи
біль, ми продовжували рити
окопи. Одного разу нас
обстріляв німецький літак. З
особливою жорстокістю роз!
стрілювали дітей із кулеме!
та, і згодом викладачі, які
весь час були з нами, витяга!
ли з окопів трупи мертвих
діточок… Солдати відступа!
ли, адже ми опинились в
оточенні, тож о 4!й годині
ранку нас вивезли у товар!
них вагонах за межі Ленін!
града, що опинився у вогні.
Горіли склади, будинки, і
навіть асфальт горів. Пані!
ка, метушня — здавалось,
це ніколи не скінчиться. Але
вже за добу настав відно!
сний спокій…

Навесні я отримала на!
каз супроводжувати радист!
ку, оскільки я добре знала
місцевість. Працювали ми в
тилу ворога: я ходила пер!
шою у розвідку, а вже за
мною — моя радистка, адже
могла "засвітитись" я, але не
вона. Все ж німці мене таки
спіймали і я потрапила в
полон. Далі — життя у табо!
рах смерті: у містах Франк!
фурт!на!Майні, Гамбург,
концтабір Равенсбрюк, де
часто розстрілювали навіть
жінок… Згодом була служба
в армії. День Перемоги
зустріла в Берліні. У 1949!
му разом з чоловіком переї!
хала до Києва, а потім і у
Боярку. Тут і живу…

Р.S. Наразі Олександра
Іванівна є секретарем Бо�
ярської організації інвалі�
дів війни та Збройних Сил.

Анна Андрійченко

ЯЯ   ПП АА ММ '' ЯЯ ТТ АА ЮЮ ……
Героям Великої Віт�

чизняної є що згадати.
Саме тому 22 червня, у
день, коли війна розпоча�
лась і для СРСР, вони вирі�
шили поділитись своїми
спогадами про події тих
полум'яних років.

Кожна епоха має свою
історію: щось забувається, а
щось трактується по!новому.
Але є сторінки, які залиша!
ються в пам'яті народній
назавжди, і Велика Вітчиз!
няна війна стала саме такою
сторінкою. Війна — це най!
більша катастрофа для люд!
ства, адже вона нехтує най!
більшою цінністю на землі —
людським життям. Велика
Вітчизняна стала перелом!
ною віхою в історії нашого
народу, оскільки принесла
втрати, біль і страждання у
кожну родину. За різними
підрахунками людські втра!
ти СРСР у цій війні склада!
ють 26!29 млн. осіб. І якби
ми захотіли вшанувати кож!
ного, хто поліг у боях, хви!
линою мовчання, то людству
довелось би заніміти на 38
років, складених із трагіч!
них поминальних миттєвос!
тей. Наш обов`язок — знати
і пам'ятати події тих 1941!

1 9 4 5
р о к і в ,
т о ж
з о в с і м
не див!
но, що
район!

на адмі!
н і с т р а ц і я
Києво!Свято!
ш и н с ь к о г о
району спіль!
но з Боярською та районною
спілками ветеранів та твор!
чими колективами району
вирішили вшанувати славу
героїв Великої Вітчизняної.
Саме 22 червня — у день,
коли війна вступила і на
терени колишнього СРСР,
пройшов День скорботи.

Мітинг жалоби відбувся у
Білогородці, поблизу дзотів,
що й зараз нагадують про
події тих полум'яних років.
На зустріч було запрошено
більш ніж півсотні ветеранів
з міст Боярка та Вишневе,
котрі, як зараз, пам'ятають
той спекотний червневий
день. 21 червня яскраво сві!
тило сонце, дівчата приміря!
ли випускні сукні, лелеки
приносили закоханим моло!
дятам дітей, а завтра… Зав!
тра була війна, яка принесла

горе і біль
втрат. Ветера!
ни й дотепер не
можуть згаду!
вати про той
день без сліз.

До ветера!
нів війни звер!
нулись: голова
Києво!Свято!
шинської ра!
йонної адміні!
страції Доб!
рянський Я.В.
і голова Білого!
родської сіль!
ради Абрамчук

М.М. Отець Василь читав
молитву. Зі своєю концерт!
ною програмою виступив
камерний ансамбль "Су!
зір'я" на чолі з художнім
керівником Бібік А.Я., що
подарував ветеранам чудові
пісні воєнних років. До
слова були також запрошені
представники спілок ветера!
нів і самі учасники бойових
дій, які розповіли присутнім
про свій бойовий шлях.
Обласна історико!пошукова
експедиція, члени якої напе!
редодні Дня скорботи йшли
назустріч одне одному з Пів!
нічного і Південного фрон!
тів та зустрілись поблизу
Білогородських дзотів, пре!
зентували ліричну театраль!
ну постановку. Опісля, голо!
ва Києво!Святошинської ра!
йонної адміністрації Доб!
рянський Я.В. запросив
ветеранів до столу, де їх
частували солдатською ка!
шею та іншими стравами.

Невблаганний та швид!
коплинний час залишає се!
ред нас все менше героїв
Великої Вітчизняної. Тож
від усього серця зичимо
ветеранам міцного здоров'я,
довгих літ життя, мирного
неба над головою, і нехай
стороною обходять вас усі
життєві негаразди! Любові,
миру і злагоди вам!

Анна Андрійченко

Война — жесточе нету слова,
Война — печальней нету слова,

Война — святее нету слова
В тоске и славе этих лет.

И на устах у нас иного
Еще не может быть, и нет…

О. Твардовський

БІ скорботи
День

ЗАВТРА БУЛА ВІЙНА

БІ справи
Комунальні

Залишається, на жаль,
проблемним питання щодо
даху над головою для грома!
дян, які не мають особистого
житла, працюють у різних
сферах: лікарів, вчителів,
працівників аварійних
служб, військовослужбов!
ців, міліціонерів, працівни!
ків житлово!комунальних
служб та інших людей.

З іншого боку, у місті
Боярка функціонує вісім
гуртожитків, з них два —
для одиноких громадян.
Протягом останніх трьох
років у деяких гуртожитках
панує, м'яко кажучи, нега!
тивна атмосфера. Серед
мешканців гуртожитків є
такі, котрі заселилися само!

вільно. Подекуди навіть не!
відомо хто вони та звідки.
Багато хто давно вже не
проживає в гуртожитку,
але місця рахуються за
ними. З цього приводу
хочеться наголосити, що
порядок в гуртожитках
повинен бути, а мешканці
гуртожитків повинні дотри!
муватись громадських норм
співіснування.

Керівництвом Боярсько!
го міськвиконкому та КП
БГВУЖКГ останнім часом
проводяться заходи щодо
наведення порядку у гурто!
житках. Так вже цього літа
планується провести ре!
монтні роботи у гуртожит!
ках задля створення більш

комфортних умов для про!
живання мешканців.

Наразі комендантом гур!
тожитків м. Боярка призна!
чено Макарову Любов Пет!
рівну — перспективного та
дієвого працівника КП
БГВУЖКГ, яка за короткий
термін перебування на поса!
ді зуміла проаналізувати та
визначити основні напрямки
роботи щодо наведення
порядку в гуртожитках. Це і
роз'яснювальна робота серед
мешканців гуртожитків,
дотримання умов та правил
поселення громадян у гурто!
житки, своєчасний та термі!
новий ремонт приміщень.
Активно співпрацюють з
Любов'ю Петрівною члени

громадської організації
"Спілка Вовк".

Але, на жаль, доводить!
ся констатувати, що про!
блемою залишається питан!
ня сплати за житло меш!
канцями гуртожитків. Так,
заборгованість мешканців
гуртожитків станом на
01.06.2009 р. складає:

! гуртожиток по вулиці Високовольтна, 68 — 81119,23 грн;
! гуртожиток по вулиці Високовольтна,72 — 6034,47 грн;
! гуртожиток по вулиці Жуковського, 1 — 33987,67 грн;
! гуртожиток по вулиці Жуковського, 3 — 9158,04 грн;
! гуртожиток по вулиці Молодіжна, 12/2 — 255783,77 грн;
! гуртожиток по вулиці Щорса, 24,а — 7326,81 грн;
! гуртожиток по вулиці Щорса, 26,а — 4688,36 грн.; 
! гуртожиток по вулиці Щорса, 27 — 8662,44 грн;

Головний інженер КП БГВУ ЖКГ В.О. Мурдій

ВВ   ГГ УУ РР ТТ ОО ЖЖ ИИ ТТ КК АА ХХ   ББ УУ ДД ЕЕ   ПП ОО РР ЯЯ ДД ОО КК
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ГГ УУ ММ АА НН НН ІІ СС ТТ ЬЬ   ——
ПП ЕЕ РР ШШ   ЗЗ АА   ВВ СС ЕЕ !!ПП ЕЕ РР ШШ   ЗЗ АА   ВВ СС ЕЕ !!

Давно відомо, що соба!
ка — друг людини, однак
вулиці Боярки невпинно
заселяють бездомні чотири!
лапі друзі. Це становить
реальну загрозу мешканцям
міста, адже в Україні щоро!
ку реєструється понад 500
випадків сказу бродячих
тварин. Законодавством ви!
рішення даної проблеми не
регулюється, а створення
спеціальних притулків не
фінансується. Займатися
відстрілом — абсолютно не!
гуманно, тож боротьба з
безпритульними тваринами
не зрушується з "мертвої"
позиції. Як же вийти із зам!
кненого кола?

Міста України вже давно
почали роботу з вуличними
тваринами. Наприклад, у м.
Одеса створено притулок
для бродячих тварин за
європейським зразком, роз!
рахований на 800 собак та
кішок. Будівництво об'єкту
обійшлось німецьким інве!
сторам у 1 млн. євро, але
притулок став одним із най!
більших у Західній Європі.
Схожий притулок діє і у м.
Суми. Менш гуманно регу!
люють чисельність бродячих
тварин у містах Херсон та
Рівному — там їх відстрілю!
ють, що не зовсім відповідає
чинному законодавству. До!
нецька міська влада ухвали!
ла "Програму охорони тва!
ринного світу і регулювання
чисельності бродячих тва!
рин на 2009!2012 рр.", але
ефект очікують лише через

10 років. У Києві схожа
програма діє з 2005 р.,
щоправда, "задоволення"
від неї розтягують на 5!6 ро!
ків. Однак за словами рад!
ника мера Києва з питань
навколишнього середовища
і тваринного світу Світлани
Березіної, з початку 2009 р.
комунальним підприєм!
ством "Київська міська лі!
карня ветеринарної медици!
ни" не було проведено жод!
ної операції зі стерилізації
вуличних тварин, оскільки
фінансування проекту
вкрай обмежене. 

Для довідки. Вартість
однієї операції складає 300!
500 грн., а обов'язкове піс!
ляопераційне утримання
тварини у притулку (не мен!
ше 10 днів) обійдеться у
70 грн. на добу.

Гуманної альтернативи
стерилізації бездомних тва!
рин немає, а можновладці
поки що заплющують очі на
дану проблему, хоча подеку!
ди бажаючі заробити відстрі!
люють їх за скромний гоно!
рар. Вихід один — створення
притулків, але, вочевидь, на
кошти добровольців.

Анна Андрійченко

Є У НАС ТАКА ТРАДИЦІЯ…

Цілющий пар — сухий і
вологий, гарячий і помір!
ний, з віником чи без, з
ароматом свіжоскошеного
полину чи м`яти, що запов!
нює груди, або з присмаком
спеціальних ароматичних
масел. Гарне товариство,
яке розповість за склянкою
ароматного чаю цікаву істо!
рію, поділиться хорошим
настроєм. Справжні профе!
сіонали  парильних справ
знають чого усе це варте.
Кажуть, що перебування у
залі, наповненій паром —
той єдиний час, коли у орга!
нізмі відпочиває і відновлю!
ється печінка. Бо усі шлаки,
втома і, зібрана за день роз!
дратованість, змиваються із
розігрітого тіла  водоспадом
прохолодної води. Його
сконструювали у Боярській
бані спеціально, і з
любов'ю називають "ніа!
гарським".  Усе це замість
пригоршні пігулок, кіль!
кох крапельниць, чи
може  й хірургічного
скальпеля. Хіба не аль!
тернатива? 

"Будь!яка справа буде
процвітати, якщо знаєш,
чим займаєшся. У нас
немає жодної рекла!ми",
— говорить директор банно!
оздоровчого комплексу м.
Боярка Олександр Павло!
вич Сандул. Коли приходить
новий відвідувач, Олександр
Павлович особисто приймає
його, заводить у парильню,
ознайомлює із секретами
парильного мистецтва, іноді
проводить невеличке нав!
чання, пропонує ароматичні
масла. Масло чайного дере!
ва, евкаліпта, м'яти, сосни,
піхти змішується і ллється
на кам'янку. Так народжу!
ється чудовий, п'янкий пар.
Ніде в іншій бані такого спе!
цифічно!приємного букету
пару немає. Він надовго
запам'ятовується відвідува!
чам і той, хто вдихнув його,
як правило, приходить знову
і знову. Саме тому цей

заклад облюбували для себе
багато киян. Приїздять сюди
з усіх!усюд Київської області
і не тільки. Про це свідчать
записи у книгах відгуків і
пропозицій. 

За інформацією Держав!
ного комітету статистики у
цьому році КП "Боярський
банно! оздоровчий комплекс
Боярської міської ради Киє!
во!Святошинського району
Київської області" піднявся
на  13 сходинку у Всеукра!
їнському державно!стати!
стичному рейтингу серед
закладів України, що здій!
снюють діяльність по забез!
печенню фізичного комфор!
ту, отримав  диплом пере!
можця у номінації "Надій!
ний і стабільний партнер",
має почесне звання "Лідер
економіки України". Лише
за останній  рік працівникам
бані  вдалось організувати
роботу так, що "перескочи!
ли" з 28 на 13 сходинку пре!
стижного всеукраїнського
рейтингу.

Боярська баня потрібна
мешканцям,  бо лише за 25!

30 грн. на год. можна посту!
пово  покращити  здоров'я,
відновити красу і молодість.
І це не ставиться у порівнян!
ня з "крутими" саунами з
сучасним оздобленням. А чи
корисне воно? У приватних
саунах не завжди встигаєш
на замовлену годину, а вар!
тість послуги чимала, насам!
кінець  відсутні традиції і
дбайливе, майже родинне
ставлення персоналу. У
комунальній Боярській бані
усе інакше. Приходь, коли
виходить, парся, скільки
забажаєш, і має це задово!
лення  цілком символічну
ціну. Окрім цього за клопо!
танням депутатів БМР та
виконкому було складено
певний перелік малозабез!
печених людей, пенсіонерів,

ветеранів ВВВ, які не мають
можливості оплатити цю
важливу для людей послугу.
Відтак, у середу, з 14 до 16
год. такі малозабезпечені
люди, згідно списків,
затверджених виконкомом
БМР, можуть скористатись
послугами комунальної бані
безкоштовно.  Для них й
спеціальний пар готують,
щоб корисний був. 

Ветерани ВВВ — прио!
ритетна категорія. Для них
виділена середа, четвер і
п'ятниця  в бані. Щоб ніхто
нікому не заважав. Усім було
зручно і комфортно. Це

заклад — де людям
повертають жагу
до життя разом зі
здоров'ям. Це
розуміє, тому й під!
тримує заклад
міський голова
Тарас Добрівський.
Він сам регулярно
відвідує саме цей
оздоровчий комп!
лекс.  Та не завжди

так було.
Баню в  Боярці збудували

ще  1957 року.  З 1998 р.
вона функціонувала як
підрозділ КП "Водоканал".
Через застарілі енергоємні
технології та незначну кіль!
кість відвідувачів баня    до
2000 р.  була збитковою 
(до  — 50 тис. у рік).  Стали
думати, що його робити?
Спочатку електричні нагрі!
вачі води в одній залі заміни!
ли на піч, чим зменшили зат!
рати електроенергії. Потім у
другій залі зробили те ж саме
і знизили затрати на спожи!
вання газу. Згодом тепло
печей почали використову!
вати для часткового підігріву
води й опалення приміщення
у 300 м2 в зимову пору.
Такий господарський підхід
дав можливість значної еко!
номії. За рахунок цього
тарифи залишаються значно
нижчими, ніж у інших
закладах такого типу. 

Будь!який професіонал!
парильник ходить в баню зі
своїм колективом. Це теж
стало традицією Боярської
бані. Приходьте й ви, і не
пошкодуєте!

Наталя Ключник

Щотижня ми з
друзями збираємось  у
бані. Добре, що у Боярці
справжня, комунальна
баня! Спитаєте, чим
добре? Е�е�е, то ціла

історія…

ШШААННООВВННІІ
ММЕЕШШККААННЦЦІІ  ММІІССТТАА

ББООЯЯРРККАА!!
Вкотре звертаємось до вас

з проханням не витрачати
дорогоцінну артезіанську
воду з метою поливання при!
садибних ділянок та миття
асфальтового покриття.

Вода подається з глибин
50!120 метрів. На сьогодні
працюють майже всі сверд!
ловини, але нестачу води

вже відчуває кожен мешка!
нець міста.

Поливання артезіансь!
кою водою категорично
заборонено!

В КП "Боярка!Водока!
нал" створено бригади з ви!
явлення абонентів, які поли!
вають свої присадибні ділян!
ки артезіанською водою.

До порушників будуть
застосовуватись суворі
штрафні санкції.

Просимо вас з порозумін!
ням поставитись до цього
питання.

Бережіть воду, бо вода —
це є життя!

Начальник виробничо!
технічного відділу 

КП "Боярка!Водоканал" 
Л.Б. Шелетаєва
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БІ міста
Благоустрій

"ТОЛОКА" "ТОЛОКА" НА ПОДВІР'Ї
БОЯРСЬКОГО БК

Ось і прийшло літо — час
канікул і цікавого відпочин!
ку. Дозвілля дитини — це
турбота дорослих, тому Бо!
ярський будинок культури
вирішив прилеглу територію
перетворити на зону дитячо!
го відпочинку.

Наприкінці травня КП
Боярського головного
ВУЖКГ (начальник — Да!
виденко Микола Іванович)
надало допомогу Будинку
культури, вирівнявши за
допомогою техніки земель!
ну ділянку. Будинок культу!
ри висловлює щиру подяку
бульдозеристу  Василю Ун!
гуряну за майстерно вико!
нану роботу. Але приведен!
ня земельної ділянки до
належного стану потребува!
ло неабияких зусиль, бо
протягом не одного десяти!
ліття прилегла до БК тери!
торія була занедбаною, фак!
тично сміттєзвалищем "ста!
рої" частини міста. Тому
колективом БК було прий!
няте рішення залучити до
облаштування дитячої зони
відпочинку громаду міста —
батьків, бабусь, дідусів.

І ось 5 червня відбулися
збори громади, порядком
деннним яких були пропози!
ції щодо облаштування ди!
тячого майданчика. Вирі!
шили не відкладати справу в
"довгий ящик"  і вийти на
громадський суботник 13
червня. І закипіла робота! З
11 години ранку дорослі і
маленькі боярчани  визбіру!
вали бите скло і каміння,
рештки згарищ, планували
ділянки, недоступні для тех!
ніки, рівняли площу, зако!
пували урвища водопровід!
ної траси. Не було байду!
жих, працювали весело,
чому сприяла жвава музика.
Бо саме о 14:00 годині мав
розпочатися міні!концерт
для батьків силами естра!
дно!фольклорної (керівник
Медведченко В.М.) та літе!
ратурно!художньої (керів!
ник — Сєчкова І.А.)  студій.
На подвір'ї з'явилися лавки,
а сценою слугували сходи.
Артисти запрошують всіх на
концерт. Запальні дитячі
пісні, гуморески, пісні!міні!
атюри у виконанні Івана
Андрейченка, Анастасії Вє!
нєдіктової, Валерії Гоц,
Оксани Журбас,Валентини
Редкіної  підбадьорювали
дорослих, які після музичної

перерви продовжили роботу
на майданчику.

А музика грає, бо поряд з
ділянкою, на якій кипить ро!
бота, на бетонному майдан!
чику — дитяча дискотека!
Весело на подвір'ї БК — ви!
мальовується картина догля!
нутої території! Ось вже і на!
сінням трави засівається
майданчик, ось вже й кат!
ком, який батьки принесли з
дому, закатується площа. От
би ще й дощу! І тут не було
байдужих, бо 18 підпорядко!
вана пожежна частина м.
Боярка теж долучилася до
веселого свята праці — злила
засіяну площу. Рости трави!
чка на радість дітям! Імпрові!
зований дощик весело сприй!
мався дітьми і настрій у всіх
став ще святковішим — бо
дійсно було свято — “толо!
ка”, така відома з давніх
часів і майже забута нині.
Ось начеб!то на сьогодні і
виконана робота, а розходи!
тись громада не поспішає.
Морозиво і солодощі —
дітям, посмішки і жарти,
весела музика. Багато хто
здивовано заглядав крізь
паркан: що це коїться на
подвір'ї БК? А особливо
великий контраст був з
"відвідувачами" бювету
неподалік, звідки чулися
нецензурні вигуки та п'яне
гиготання. І це під час того,
коли діти вписують свою
сторіночку в історію розвит!
ку міста.

Будинок культури вис!
ловлює щиру подяку найак!
тивнішим учасникам свята
праці: сім'ї Гоц — Юрію
Григоровичу, Валентині Во!
лодимирівні та маленьким
двійнятам  Софійці й Тара!
сику, сім'ї Асадчих — Олек!
сандру Леонідовичу, Олені
Іванівні, їхньому сину Пав!
лику, доньці Топчій Марії
Сергіївні, якій допомагала
півторарічна Юленька, Бон!
дарю В'ячеславу Петровичу
та його сину Назару, моло!
дому подружжю Семенків —
Олександру та Наталі, які
прийшли з малим Микит!
кою, Кравчук Оксані та її
сину Богдану.

Запрошуємо і надалі
бути небайдужими до доз!
вілля наших дітей. Разом
зробимо більше. 

Методист Боярського БК
Дарія Сєчкова

В УЛ И Ч Н Е  О С В І Т Л Е Н Н Я
На початку 2009 року по

вул. Молодіжній були вста!
новлені нові стовпи вулич!
ного освітлення. А 23 черв!
ня працівниками БГ ВУ
ЖКГ проводився демонтаж
старих стовпів освітлення,
щоб надати більш естетич!
ного вигляду вулиці.

Як розповів заст.
директора Боярського КП

БГ ВУ ЖКГ  Л.І. Андрєй!
ченко, роботи з благоустрою
проводяться по всьому
місту. Працівники ЖКГ
косять газонну траву, поли!
вають клумби з квітами,
проводять чищення фонта!
ну та встановлення знаків
дорожнього руху.

Редакція "БІ"

Мрія кожного підлітка —
щоб у місті був гарно облад!
наний спортивний майдан!
чик. І здійснення цієї мрії для
боярчан вже не за горами.

20 червня за ініціативи
міського голови, ЖКГ Бояр!
ки та активної молоді міста
розпочалося відновлення

спортивного майданчика,
розташованого у дворі бу!
динку по вул. Лінійна, 28.
Планується встановити нові
баскетбольні щити, ворота,
відновити і частково заміни!
ти сітку, встановити лавки
для вболівальників. 

На реконструкцію спор!
тивного майданчика знадо!
биться не менше 20 тис. грн.
Усіх, хто небайдужий до
розвитку Боярки та поділяє
погляди тих людей, які агі!
тують за здоровий спосіб
життя і фізичне виховання
молоді, запрошуємо приєд!

натись до акції з реконструк!
ції спортивного майданчика!
Завдяки спільним зусиллям
це буде чудове місце відпо!
чинку і для підлітків, і для
їхніх батьків.

Кошти можна перерахува!
ти на розрахунковий рахунок:
одержувач КП БГВУЖКГ
р/р: 260003021131, МФО:
320069, Код: 34702930 в
Києво!Святошинське від.
Ощадбанку № 5399 м. Бояр!
ка (реконструкція спортивно!
го майданчика).

Ганна Бєлобородова

ДРУГЕ ЖИТТЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА

ЖЖККГГ  ООТТРРИИММААЛЛОО  ННООВВИИЙЙ
ББААГГААТТООФФУУННККЦЦIIООННААЛЛЬЬННИИЙЙ  ТТРРААККТТООРР

Нещодавно за кошти
Боярської міської ради було
придбано та поставлено на
баланс БГ ВУ ЖКГ новий
багатофункціональний трак!
тор, який має щітку і отвал,
а також пристосований для
чищення снігу. 280 тис. грн.
коштував міській раді цей
"звір". Міський голова не
втримався від спокуси поси!
діти в кабіні новенького
трактора та помріяти вголос
про те, скільки користі з
нього буде для міста. 

Ще два роки тому в кому!
нальному підприємстві не
було жодної одиниці техніки
для чищення території від
снігу. Сьогодні директор БГ
ВУ ЖКГ М.І. Давиденко з
гордістю демонструє придба!
ну для господарства техніку:
екскаватор "Борекс", трак!

тор для вивезення сміття та
прибирання у місті та автогі!
дропідйомник. 

Також у місті працює
виробничо!ремонтна база,
розташована по вул. Кібенка,
74. Працівниками бази вже
виготовлено продукції на 80

тис. грн. Для парку Шевчен!
ка виготовлено 50 урн. Бага!
то замовлень на виготовлення
контейнерів. Один контейнер
коштує 1200 грн. 6 контейне!
рів для встановлення в лісі

замовила міська рада. Та пра!
цівники Боярського ЖКГ
бідкаються, що контейнери
загадково зникають з контей!
нерних майданчиків біля
багатоповерхівок, по 5!10
одиниць в місяць. Що ж буде,
як їх встановлять в лісі? 

Кажуть, що криза —
явище стабільне, а занепад
взагалі стабільніше прогресу.
Проте, неможливо не помі!
тити, що у нашому місті, хоч
і повільно, але вдається подо!
лати розруху та навіть втілю!
вати в життя плани з розвит!
ку міста. Боярка  попри
фінансову кризу та вдвічі
скорочений бюджет зміню!
ється на краще і жити в ній
стає приємніше.

Ганна Бєлобородова

ББ ОО ЯЯ РР КК АА   ——   ММ ІІ СС ТТ ОО   КК ВВ ІІ ТТ ІІ ВВ

Не так давно журналісти
агенції "Боярка!інформ"
проводили опитування меш!
канців Боярки з питань:
яким вони вбачають своє
місто? Що треба зробити,
щоб воно стало красивішим? 

Пропозицій було багато,
але і дорослі, і діти наголошу!
вали, що повинно бути бага!
то квітів. Так, квіти прикра!
шають наше життя і поліп!
шують настрій. Квітучим та
мальовничим бажають бачи!
ти своє рідне місто боярчани.
Керівництво аж ніяк не
проти. 17 червня працівники
БГ ВУ ЖКГ висаджували

квіти на клумбі, що на розі
вулиць Білогородська!Магі!
стральна. За кошти Боярсь!
кого ЖКГ було завезено чор!
нозем та висаджено квіти
загальною сумою 12 тис.грн.

Ганна Бєлобородова

БІ Оголошення

Боярський міськви!
конком оголошує конкурс
з визначення пасажирсь!

кого перевізника
міського маршруту:

№ 4: з/н ст. Боярка (фаб!
рика "Мальви") — Райтуб!
диспансер  (вул. Васильків!

ська)  та у зворотному
напрямку. 

Заяву та документи на
участь у конкурсі подавати
до 28.07.2009 року в каб.
№ 4 міськвиконкому за
адресою: м. Боярка, вул.

Білогородська, 13.
Конкурс відбудеться

31.07.2009 року о 9!й годині
в каб. № 4 міськвиконкому

Конкурсний комітет
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Пролягла вона по вулиці
Маяковського і стала дуже
доречною для боярчан і гостей
міста.  Асфальтований тро!
туар простягнувся від Тара!
сівки аж до вул. Щорса.

Це непросте завдання в
умовах кризи і дефіциту міс!
цевого бюджету реалізували
працівники будівельної
організації  "Підряд"  під

пильним контролем кому!
нальних служб міста. Щира
подяка працівникам  викон!
кому Боярської міської
ради, які турбуються про
благоустрій міста, комфорт!
не проживання його меш!
канців. Адже для реалізації
запланованого — віднов!
лення тротуарної доріжки,
витратили 88,8 тис. грн.

ПРОКЛАДЕНО НОВУ ТРОТУАРНУ ДОРІЖКУ СЛОВА ПОДЯКИ
Повниться земля наша добрими, чуйними людьми,

яскравими особистостями, справи та вчинки яких так само
достойні та благочестиві.

Я ніколи не стомлюся говорити слова подяки таким
людям. Душа в них не зачерствіла, їм притаманні почуття
гуманізму та милосердя. Адже навіть в теперішні, нелегкі
часи, незважаючи на економічні негаразди та попри існую!
чу кризу спромоглися вони надати нам, Боярській організа!
ції інвалідів війни та Збройних Сил, вагому фінансову
допомогу.

Хочу поіменно назвати цих людей:
ЗАТ "БМУ!33" (керівник — М.А. Магомедов); ППО

"Укргазенергосервіс" (голова ПО П.В. Терентьєв); Упра!
вління "Укргазтехзв'язок" (керівник — С.Д. Карлаш);

ПП Л.С. Коваленко; СПД С.М. Варяниця; ТОВ "Укр!
промтехкомплект" (керівник — Зозуля); ТОВ "Екер"
(керівник — В.І. Науменко); ТОВ "ММ Буденерго"; ТОВ
"МЕВ і DIR" (керівник — І.Г. Дзюба); ППІВ "Надія 2000"
(керівник — Д.В. Шубін); ТОВ "Газовик" (керівник —
О.А. Губенко); ПП О.А. Лисогорко; СПД А.М. Сидоренко;
Торговельний центр "Веселка" (керівник — П.І. Яремен!
ко); Магазин "Взуття" (керівник — С.Й. Дшиловський);
Магазин "Супертехніка 2000" (керівник — В.Ф. Андрук);
Аптека "Людина та ліки" (керівник — Т.А. Субота); ПП
О.В. Боднюк; ПП Т.І. Савельєва; ПП "К!Донт"; Магазин
"Ювілейний" (керівник — Т.В. Матейко); ПП О.О. Глін!
кіна; ДП "Край Проперті"; ТОВ "Успіх" (керівник — Мір!
заєв); ККП В.М. Парфеса; ПП "Леді"; ПП О.О. Чистяков. 

З повагою,
голова Боярської організації інвалідів війни 

та Збройних Сил В.А. Нуріщенко

"БОЯРСЬКА ВАРТА" ІНФОРМУЄ
Забезпечення громадсь!

кого порядку, швидке реа!
гування на порушення пра!
вил проживання і здійснен!
ня підприємницької діяльно!
сті — ще не повний перелік
завдань, які виконує ГО
"Боярська варта". Розпиван!
ня спиртних напоїв у гро!
мадських місцях, невико!
нання правил благоустрою,
затверджених Боярською
міською радою, порушення
норм поведінки громадян —
ось на що в першу чергу реа!
гують працівники служби. З
метою забезпечення реаліза!
ції поставлених перед об`єд!
нанням завдань, спільно з
працівниками патрульно!
постової служби райвідділу
міліції Києво!Святошинсь!
кого району вони регулярно
проводять рейди і встанов!
люють правопорушників.
Так тільки з початку року
складено 165 протоколів
щодо порушення громадяна!
ми м. Боярка правил прожи!
вання у місті. Тільки у   черв!
ні 25!ти правопорушникам з
різних причин доведеться
сплатити у міську казну від

51 до 170 грн. кожному.
О.М. Несторенко, який

проживає у м. Боярка по
вул. Енгельса,59/2 змуше!
ний буде сплатити за непри!
брані будматеріали та побу!
тове сміття. З тієї ж причини
складено протокол на І.В.
Гайворонського, який про!
живає по вул. Репіна, 2а. А
от  С.О. Заєць, яка прожи!
ває по вул. Баумана, 2 пору!
шила правила торгівлі, бо
здійснювала її у невстанов!
леному місці та без належ!
них документів. І.М. Крець,
яка мешкає по вул. Парти!
занська, 19 розвела "рей!
вах" біля свого помешкання.
Купи побутового сміття
дещо  приховав величезний
бур'ян. Та це їй не допомо!
гло, як і Н.М. Ковальовій —
мешканці вул. Лермонтова,
21, яка безгосподарністю по
відношенню до свого буді!
вельного сміття заробила
штрафні санкції. "Такі
випадки непоодинокі", —
коментують представники
"Боярської варти". "Часом
складаємо повторні прото!
коли, бо люди безсовісно і
навіть зухвало ставляться до
вимоги забезпечення бла!
гоустрою навколишніх, при!
леглих територій. Натомість
вимагають, щоб місто гарно
виглядало".

Як цього досягти? Як
зробити, щоб вулицями міс!
та Боярка не "тинялися"
козаки, а то й козачки напід!
питку? "Боярська варта" на!
магається нагадати правила

поведінки тим, хто полюбляє
хильнути "оковитої". Так,
під час спільного рейду з опе!
ративниками райвідділу
міліції працівниками "Бояр!
ської варти" за розпивання
спиртних напоїв у невста!
новлених місцях 13.06.2009
р. о 18:30 по вул. Молодіж!
ній було затримано Блошо!
вича Бориса Леонідовича,
який проживає у смт. Кали!
нівка по вул. Залізничній,
25. Біля РАЦСу 16 червня о
19:50 вживав "оковиту"
Личишин Андрій Васильо!
вич, який проживає у 
м. Боярка по вул. Сєдова,
40., а у   парку Перемоги 13
червня затримано Івана Ва!
сильовича Панадинеча з с.
Тарасівка, який мешкає там
по вул. Корчагіна, 11, і який
теж, мабуть, думав, що то
він у лісі і вживав алкоголь
просто під поглядами пере!
хожих.

Прізвища усіх правопо!
рушників у м. Боярка поки
що не називаємо, адже це
наші сусіди, родичі і навіть
близькі люди. На жаль, це
прикро констатувати, але
маємо щось зробити із цим.
Чому, коли приїздимо у від!
пустку в інше місто, де поко!
шена всюди трава, а замість
куп використаних будмате!
ріалів —  композиції з квітів
і кущів, болісно тисне у гру!
дях? Чому? Невже ми не
здатні на те, щоб наслідува!
ти хороший приклад? 

Наталя Ключник

Навчальний центр
" В і к т о р і я "

розпочинає роботу на базі Киє!
во!Святошинської районної класич!
ної гімназії з 10 вересня 2009 року.

Навчальний  центр  "Вікто!
рія" — це універсальні  курси для
бізнесу,  навчання та відпочинку
всіх бажаючих — старшокласни!
ків, віком з 14 років, студентів та
дорослих.

Пропонуємо:

* вивчення іноземних мов —
англійської, німецької, французь!
кої, іспанської, польської:

! інтенсивний курс за 1!2 місяці
для подорожі з метою відпочинку чи
роботи;

! однорічний курс з метою отри!
мання базових знань;

! поглиблений курс з метою всту!
пу до вищих навчальних закладів.

* підготовку до зовнішнього
незалежного оцінювання з усіх
предметів тестування: українська
мова та література, математика,
іноземна мова, історія, фізика,
хімія, географія, біологія та інших.

* курс української мови та літе!
ратури для російськомовного насе!
лення.

Заняття проводяться в групах до
10 осіб,  за бажанням можливі інди!
відуальні заняття.

Заняття проводяться двічі на
тиждень в другій половині дня, орі!
єнтований час —  з 15.00 до 21.00.

Навчання здійснюватиметься
висококваліфікованими викладача!
ми  вищих навчальних закладів
Києва та гімназії.

Висока якість навчання гаранто!
вана!

Вартість навчання помірна, але
залежить від обраного курсу.

Цінуйте свій час та кошти! Нав!
чайтесь за місцем проживання!

Адреса та контактні телефони
навчального центру: Києво!Свято!
шинська районна класична гімна!
зія, вул. Сєдова, 7, м. Боярка.

Києво!Святошинський район,
Київська область. Індекс: 08153

Телефони: 
8 (04498) 46!805 — 

Світлана Сушко; 
8!096!597!30!84 — 

Наталія Кудрик
Звертатись особисто або за теле!

фоном з 20 серпня 2009 року з
17.00 до 19.00 в середу та п'ятницю в
аудиторію 114 (кабінет директора).

Втрачений студентський кви!
ток Київського Національного лінгві!
стичного університету серії КВ №
04585122, виданий 22.09.2006 р. на
ім'я Заросило Наталії Володимирівни,

вважати недійсним.

Втрачений паспорт громадянина
України серії СК 079253, виданий К!
Святошинським РВ ГУ МВС України в
Київській області 22 листопада 1995
року на ім'я Ковальчук Людмили Сергі!
ївни, вважати недійсним.

Втрачену довідку про присвоєння
ідентифікаційного коду Ковальчук
Людмилі Сергіївні, видану державною
податковою інспекцією Києво!Свято!
шинського району 25 травня 1999

року, вважати недійсною.

ДДООРРООГГII
ССППIIВВВВIIТТЧЧИИЗЗННИИККИИ!!

Вітаю вас з Днем Кон!
ституції України!

Основний Закон, прий!
нятий  у 1996 році, став
правовою гарантією неза!
лежності України, закрі!
пленням вибору українсь!
кого народу жити в суве!
ренній,  демократичній,
соціальній і правовій дер!
жаві. Вперше за історію
незалежності людина, її
свободи, природні права,
честь і гідність визнані
найвищою цінністю. Кон!

ституцією були визначені механізми організації державної
влади, що мають їх гарантувати. Всі ми маємо цінувати і
оберігати ці здобутки.

Бажаю миру, щастя і процвітання вам і вашим родинам!

Міністр юстиції Микола Оніщук 
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Жителі історичної части!
ни нашого міста, які живуть
в районі міжшкільного ком!
бінату, спокон віку торували
свій шлях до площі однією
звичною дорогою. Навіть не
дорога, а так — стежечка
попід залізничним насипом,
яка в'юниться повз Буди!
ночка мисливця, виводячи
до залізничного переїзду.
Всім, хто не має свого авто,
добре відома та стежина,
яка, значно скорочуючи
шлях до "цивілізації", стала
справжньою "дорогою жит!
тя", особливо — для людей
літніх.

Та от біда: за останні
років 15!20 ніхто тією доро!
гою!стежиною не займався.
Користуватися — всі, об!
лаштовувати — ніхто. Пос!
тупово насип з'їдав стежи!
ну. А коли проводилися на
залізниці ремонтні роботи,
то щебінь та велике каміння
настільки завалили стежи!
ну, що двом зустрічним вже
й розминутися на ній зась. А
що вже казати про молодих
мам з дитячими колясками
чи про велосипедистів?..

На зборах активу гро!
мадського об'єднання "Від!
родження Притварки", на
якому був присутній депу!
тат Боярської міськради та
член Народної Партії (Блок
Литвина) Олександр Бод!
нюк, Андрій Халіцький оз!
вучив цю проблему. Зва!
жаючи на важливість цієї
"дороги життя" для жителів
історичної частини міста,
Олександр Володимирович
взявся за її вирішення.
"Оглядини" багато часу не
зайняли, і ось уже поблизу
Човнового ставу запрацю!
вала техніка…

На початок робіт ширина
стежини складала ледь чи не
півметра... Два дні працю!
вали люди і техніка. Три
вантажівки підвозили ще!
бінь, старанно розгортав
його трактор, невтомно ми!
готіли лопати… Після про!
ходження грейдера стежина

поширшала до… трьох мет!
рів! На всій протяжності за!
сипали нову дорогу дрібним
щебенем вперемішку з відсі!
вом, і залишилося лише
дощів дочекатися — ледь чи
не комфортний проспект
матимуть боярчани!

— А як же інакше? —
запитливо дивиться на мене
мій співрозмовник. — Лише
спільними зусиллями — за
ініціативи людей та активної
підтримки міської ради —
можна змінити на краще і

цю дорогу, і нашу рідну Бо!
ярку, і, врешті!решт, саме
наше життя.

Мені ж чомусь пригада!
лася… давня Боярська на!
родна традиція: неофіційно
називати соціальні об'єкти
іменами їхніх перших влас!
ників чи директорів. Нап!
риклад, магазини: Кучмен!
ка, Єльчик… Можливо, і у
цієї "дороги життя" невдовзі
з'явиться своє ім'я, "запози!
чене" у головного мецената
доброї справи, яке переда!
ватиметься від покоління до
покоління? То як, прогуляє!
мося "проспектом Боднюка"
під шепіт дрібної хвильки
Човнового ставу?

P.S.: Коли вже верстався
номер, прилетіла ще одна
звістка про чергову добру
справу. Точніше — приїхала
на підніжці МАЗа, який при!
віз на волейбольний майдан!
чик до парку Перемоги
чистенький річковий пісок.
Тепер цей майданчик, який
існує тут ще з часів військо!
вого санаторію, має зручне й
чисте природне покриття.
Набагато краще за вичовга!
ну рідку траву та вузлувате
коріння дерев під ногами.
Сітку й м'яча "стихійним
волейболістам", які завзято
змагаються тут вечорами,
подарувала, за "подачі" Та!
раса Добрівського, міськра!
да, піщане покриття —
Олександр Боднюк, а спор!
тивного азарту у нашої моло!
ді завжди вистачало... Тож
запрошуємо на турнір! Най!
ближчий — 27 червня: якраз
на День Конституції та День
Молоді. Приходьте — не
пошкодуєте.

Радислав Кокодзей

Дороги живуть
своїм життям. Дороги
живуть життям людей,
які торують ними свої
шляхи. Шляхи людських

сердець…

ДОРОГИ ЛЮДСЬКИХ СЕРДЕЦЬ БІ інформують
Районні служби

НН ЕЕ ББ ЕЕ ЗЗ ПП ЕЕ ЧЧ НН АА   "" ЗЗ УУ СС ТТ РР ІІ ЧЧ ""   ЗЗ   КК ЛЛ ІІ ЩЩ АА ММ ИИ

Кінець весни, початок
літа — прекрасні сонячні дні,
коли кожен жадає відпочин!
ку на свіжому повітрі: для
когось це пікнік на лісовій
галявині, хтось насолоджу!
ється  проведенням  вільного
часу  в  міському парку, а
інші милуються  природою на
заміській дачі. Але на даних
місцевостях може чекати
"небезпечний поцілунок"
кліща.  Адже ця маленька
комаха, крім неприємних
відчуттів може передавати
найрізноманітніші інфекцій!
ні хвороби: кліщовий енце!
фаліт, кліщовий поворотний
тиф, туляремію, та найбільш
розповсюджений кліщовий
бореліоз (хвороба Лайма,
Лайм!бореліоз). Києво!Свя!
тошинський район є ензоо!
тичною територією з іксодо!
вих кліщових бореліозів.
Щороку в районі реєструєть!
ся 1!3 випадки захворюван!
ня серед людей в різних насе!
лених пунктах, а особливо в
с.Горенка, що має найбагат!
шу лісову смугу.

Потрапивши на тіло лю!
дини, кліщі найчастіше
присмоктуються в районі
голови, шиї, паху, живота і
інших частин тіла. Утриму!
ються на тілі 10 днів, збіль!
шуючись до розмірів квасо!
лини, набуваючи коричне!
вого або червоного кольору.
Іноді тіло такого кліща

приймають за бородавку або
пухлину. Укус кліща безбо!
лісний, тому що разом зі
слиною він вводить анесте!
зуючу речовину, і тільки
через декілька годин вини!
кає відчуття болю.

Із слиною кліща збудник
бореліозу (борелія) потра!
пляє в організм людини.  На
шкірі в місці прикріплення
може виникнути почерво!
ніння. Від місця проникнен!
ня з током лімфи і крові
збудник потрапляє у вну!
трішні органи, суглоби, цен!
тральну нервову систему,
уражаючи їх. Але на ранніх
стадіях хвороба Лайма ха!
рактеризується появою "клі!
щової мігруючої еритеми" —
почервоніння у вигляді кіль!
ця, яке з'являється на тілі
людини і з часом зникає в
одному місці, потім — в ін!
шому. Також спостерігаєть!
ся інтоксикація (підвищена
температура тіла, головний
біль, слабкість), що часто
помилково приймають за
гостру респіраторну вірусну
інфекцію.

Найбільш простим і на!
дійним засобом профілакти!
ки захворювання іксодовим
кліщовим бореліозом зали!
шаються заходи, направлені
проти нападу кліщів: вико!
ристання ефективних репе!
лентів та застосування засо!
бів індивідуального захисту.

В місцевостях з великою
чисельністю кліщів необхід!
но триматись середини сте!
жок, вдягати довгі штани,
сорочку з довгими рукавами
й капелюх. Потрібно запра!
вляти штани в шкарпетки і
носити взуття без жодних
отворів для ступні, одяг — з
довгим рукавом та щільно
прилягаючим коміром. Клі!
щів легше виявити на світ!
лому одязі. Для захисту від

нападу кліщів слід викори!
стовувати спеціальні лосьйо!
ни "Дета", ребофтал, аеро!
зольні балони "Тайга" та ін!
ші засоби. Ці репеленти на
шкірі та одязі діють ефек!
тивно, але у них може бути
серйозна побічна дія, осо!
бливо для дітей.

Повернувшись додому,
слід ретельно обстежити всі
частини тіла. 

Виявленого кліща необ!
хідно якомога скоріше вида!
лити. Для цього застосову!
ють тупий пінцет (а не паль!
ці!). Обережно (щоб не роз!
чавити), захопивши його
пінцетом біля голови, рішу!
че тягніть його,  розхитую!
чи, доки він не відчепиться
від шкіри. Для кращого ви!
далення кліща змастіть вазе!
ліном, гліцерином, рослин!
ною олією. Після видалення
місце присмоктування прот!
ріть антисептичним засобом
(розчином йоду або спир!
том). Видаленого кліща не
слід викидати, його необхід!
но знищити — спалити, ос!
кільки самка, насмоктав!
шись крові, може дати по!
томство, що призведе до по!
ширення кліщів в місці, де
ви його викинули.

Пам'ятайте! У будь!яко!
му разі необхідно звернутись
до лікаря для встановлення
нагляду; також самостійно
слідкувати за своїм самопо!
чуттям, проводити щоденно
термометрію, оглядати шкі!
ру. При появі "мігруючої
еритеми",  терміново звер!
ніться до лікаря, незалежно
від самопочуття. Своєчасна
антибіотикотерапія за відпо!
відними схемами може по!
передити розвиток небез!
печного захворювання.

Лікар епідеміолог
Шевченко О.М.

СВОЄЧАСНА СПЛАТА СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ
З 1 травня 2009 року

набула чинності постанова
КМУ № 366 "Про сплату
внесків на загальнообов'яз!
кове державне пенсійне
страхування фізичними осо!
бами — суб'єктами підпри!
ємницької діяльності, які
обрали особливий спосіб опо!
даткування", а це означає,
що кожен підприємець на
спрощеній системі оподатку!
вання зобов'язаний сплачу!
вати до ПФУ страховий вне!
сок, щомісячний розмір яко!
го, з урахуванням частини
фіксованого або єдиного
податку, затверджений бюд!
жетом України на 2009 рік,
не може становити менше
мінімального розміру страхо!
вого внеску за кожну особу.

Враховуючи розмір міні!
мальної заробітної плати у
2009 році, мінімальний
страховий внесок для зазна!
чених осіб становить:

за   травень — червень —
207,50 грн. з жовтня по
листопад — 215,80 грн.

з липня по вересень —
209,16 грн. за  грудень —
222,11 грн. 

Сплата  страхових вне!
сків здійснюється у строки,
визначені  частиною шостою
статті 20 Закону України
"Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страху!
вання", а саме щокварталь!
но, протягом 20 календар!
них днів, наступних за
останнім календарним днем
звітного кварталу, а саме:

за травень — червень
2009 року — до 20 липня
2009 року;

за липень!вересень 2009
року — до 20 жовтня 2009
року;

за жовтень — грудень
2009 року — до 20 січня
2010 року.

Звітність  до  органів
Фонду зазначеними особами
подається щорічно до 1 квіт!
ня наступного за звітним
роком, за формою згідно з
додатком 26 до Інструкції
про порядок обчислення і
сплати страхувальниками та
застрахованими особами
внесків на загальнообов'яз!
кове державне пенсійне
страхування до Пенсій!
ного фонду України.
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Сплата здійсню!
ється за такими реквізита!
ми: одержувач УПФУ у К!
Святошинському р!ні, код
ЄДРПОУ 20591865, банк:
Головне управління Ощад!
ного банку по м. Київ та
області, р/р 256093011013,
МФО 322669. 

Нагадуємо, що кожен
громадянин, який не яв!
ляється застрахованою осо!
бою, працює за кордоном,
студент, іноземець, який
проживає на території Ук!
раїни постійно, має право
на добровільну участь у
пенсійній системі. Добро!
вільна участь дозволить
Вам зберегти повний стра!
ховий стаж та збільшити
майбутній розмір пенсії.
Детальне ознайомлення на
сайті ПФУ www.pfu.gov.ua
та в управлінні ПФУ у Киє!
во!Святошинському районі
за тел. 730!43, 730!44.

Економічна світова кри!
за вплинула на всіх, зокре!
ма, і на наших страхуваль!
ників: скорочується кіль!
кість робочих місць та фонд
оплати праці. Всім потріб!
но пам'ятати, що вчасна
сплата страхових внесків
являється запорукою ста!
більної виплати пенсій.
Більшість платників це
розуміють, але протягом
2009 року значно збільши!
лась заборгованість до ПФУ
наступних платників:

КП "Облсвітло" — борг
150,0 тис.грн, ТОВ "Альтер!
натива" — борг 39,2 тис.грн,

ТОВ "Енергосервіс" —
14,5 тис.грн, ТОВ "Ін!
декс" — борг 7,2 тис.грн,
ТОВ "Інтербізнес!груп" —
борг 9,4 тис.грн та ін.

Особливу подяку упра!
вління ПФУ виносить ке!
рівництву виконавчого  ко!
мітету  та депутатам Бояр!
ської міськради за сприян!
ня в  погашенні заборгова!
ності зі сплати страхових
внесків найбільшого борж!
ника — Боярського місько!
го виробничого управління
житлово!комунального гос!
подарства. Вони подбали
про працівників цього під!
приємства — страховий
стаж буде врахований при
призначенні та перерахун!
ку пенсій.

Начальник відділу обліку
надходження платежів

С.І.Вітер

ЗЗ АА   ҐҐ РР АА ТТ АА ММ ИИ   ЧЧ ИИ   НН АА   СС ВВ ОО ББ ОО ДД ІІ ??
Минулого разу чита!

чів було ознайомлено
про такі альтернативні
позбавленню волі види
покарань, як громадські
та виправні роботи,
заборону обіймати певні
посади або займатися
певною діяльністю. Сьо!
годні мова піде про най!
більшу за чисельністю
категорію людей, які
перебувають на обліку в
інспекції, — це особи,
які звільнені від відбу!
вання покарання у виді поз!
бавлення (обмеження) волі
з випробуванням. Випробу!
вання (іспитовий строк)
призначається на підставі
ст.75 КК України, терміном
до 3!х років, а для неповнолі!
тніх — до 2 років, також на
засудженого суд може покла!
сти виконання певних
обов'язків згідно ст.76 КК
України:

— попросити публічно
або в іншій формі пробачен!
ня у потерпілого;

— не виїжджати за
межі України на постійне
проживання без дозволу
органу кримінально!вико!
навчої системи;

— повідомляти органи
кримінально!виконавчої
системи про зміну місця
проживання, роботи або
навчання;

— періодично з’явля!
тися для реєстрації в органи
кримінально!виконавчої
системи;

— пройти курс ліку!
вання від алкоголізму, нар!
команії або захворювання,
що становить небезпеку для
здоров'я інших осіб.

На обліку в Києво!Свято!
шинській кримінально!ви!
конавчій інспекції перебу!
ває 360 осіб, звільнених від
відбування покарання з
випробуванням. Відповідно
всім особам судом призначе!
но виконання хоча б одного
із зазначених обов'язків. 22
особам суд призначив прой!
ти курс лікування від алко!
голізму або наркотичної за!
лежності. Протягом іспито!
вого строку до особової
справи засудженого долуча!
ються матеріали, які харак!
теризують його за місцем
проживання, роботи чи
навчання, матеріали діль!
ничного інспектора міліції
щодо дотримання засудже!
ним громадської поведінки,
його відносин у суспільстві.
Соціально!демографічний
склад засуджених є непро!
стим: 87% — не працюють
або мають тимчасовий заро!
біток, 35% — особи, які не є
мешканцями Київської об!
ласті і на території району
проживають тимчасово, їх!
ній побут неналагоджений.

65% засуджених — це
особи молодіжного віку, але
більшість з них мають тіль!
ки середню, навіть не спе!
ціальну освіту. З тих, хто
перебуває на обліку, 13% —
жінки, серед яких, на жаль,
є і ті, котрі потребують ліку!
вання від алкогольної та
наркотичної залежності, а
також ті, хто засуджений за
невиконання своїх батьків!
ських обов'язків (ст.Лбб КК
України).

При проведенні виховної
та профілактичної роботи з
засудженими інспекція спів!
працює з районною служ!
бою у справах дітей та
районним центром соціаль!
них служб у справах сім'ї,
дітей та молоді, районним
центром зайнятості.

Якщо засуджений протя!
гом іспитового строку вико!
нував обов'язки, покладені
на нього судом, не порушу!
вав громадський порядок,
не скоїв адміністративних
порушень — довів своє вип!
равлення, інспекція нап!
равляє подання до суду
щодо звільнення особи.

Якщо ж засуджений під
час іспитового строку не
довів свого виправлення,
судом скасовується іспито!
вий строк і його направля!
ють в місця позбавлення
волі. У поточному році в
інспекції  більшість осіб
звільнені від відбування
іспитового строку,   18 осіб
направлені в місця позбав!
лення волі за ухилення від
відбування іспитового стро!
ку або скоєння в період
іспитового строку нового
злочину.

То мабуть варто скори!
статися своїм шансом, зро!
бити висновок щодо місця
свого виправлення: за ґрата!
ми чи на свободі. Інспекція
проводить роз'яснювальну
роботу    щодо    працевлаш!
тування,    отримання    засу!
дженим    юридичної, психо!
логічної допомоги.  Головне
для  засудженої  особи —
мати  бажання виправитись.

Начальник Києво!Свя!
тошинського РВ КВІ під!

полковник  вн. служби
І.А.Федорець

ЦІКАВІ ПИТАННЯ

ДО ПОДАТКОВОЇ
? Чи включаються до

складу валових витрат
підприємства витрати на
перевезення працівників
до місця роботи? 

В. Відповідно до пп.
5.2.1 п. 5.2 ст. 5 Закону
"Про оподаткування при!
бутку підприємств" від
28.12.94 р. №334/94!ВР 
до складу валових витрат
платника податку включа!
ються суми будь!яких вит!
рат, сплачених (нарахова!
них) протягом звітного
періоду у зв'язку з підготов!
кою, організацією, веден!
ням виробництва, прода!
жем продукції (робіт,
послуг) і охороною праці, у
тому числі витрати з прид!
бання електричної енергії
(включаючи реактивну), 
з урахуванням обмежень,
установлених пунктами 
5.3!5.7 цієї статті. 

До того ж відповідно до
п. 5.3 ст. 5 Закону
№334/94!ВР витрати на
потреби, не пов'язані з ве!
денням господарської діяль!
ності, зокрема, на фінансу!
вання особистих потреб
фізичних осіб, за винятком
виплат, передбачених пунк!
тами 5.6 і 5.7 ст. 5 цього
Закону, та в інших випад!
ках, передбачених нормами
цього Закону, не включа!
ються до складу валових
витрат. 

Згідно з пп. 4.2.9 п. 4.2
ст. 4 Закону "Про податок з
доходів фізичних осіб" від
22.05.2003 р. № 889!IV (зі
змінами та доповненнями)
до складу загального місяч!
ного оподатковуваного до!
ходу включається дохід,
отриманий платником по!
датку від його працедавця
як додаткове благо (за
винятком випадків, перед!
бачених п. 4.3 цієї статті),
зокрема, у вигляді вартості
використання житла, ін!
ших об'єктів матеріального
або нематеріального май!
на, наданих платнику
податку у безоплатне кори!
стування, за винятком
такого надання, зумовле!
ного виконанням платни!
ком податку трудової функ!
ції чи передбаченого нор!
мами трудового договору
(контракту) або відповідно
до закону, в установлених
ним межах, а також за
винятком користування
автомобільним транспор!
том, наданим платнику
податку його працедавцем!
резидентом, який є платни!
ком податку на прибуток
підприємств. 

Тобто перевезення пра!
цівників до місця роботи не

розглядається як одержане
такими працівниками
додаткове благо. 

Водночас пп. 5.3.9 п. 5.3
ст. 5 Закону № 334/94!ВР
передбачено включення 
до складу валових лише
витрат, які підтверджені
відповідними розрахунко!
вими, платіжними та інши!
ми документами, обов'яз!
ковість ведення та зберіган!
ня яких передбачена прави!
лами ведення податкового
обліку. 

Отже, витрати на пере!
везення до місця роботи
працівників можуть вклю!
чатися до складу валових
витрат за наявності доку!
ментів (відповідний наказ
керівництва підприємства,
подорожні листи), які під!
тверджують зв'язок такого
перевезення працівників з
господарською діяльністю
підприємства. 

? Фізична особа збира!
ється продати "пусту"
земельну ділянку для
будівництва будинку іншій
фізичній особі. Продаж
нерухомості (земельної
ділянки) здійснюється
вперше в цьому році. Чи
потрібно фізичній особі
сплачувати податок з
отриманого доходу? 

В. Оподаткування дохо!
дів від продажу нерухомості
регулюється ст.11  Закону
України "Про податок з
доходів фізичних осіб" від
22.05.2003 р. №889!IV (зі
змінами та доповненнями).
Згідно з пп.11.1.1, 11.2.1
ст.11 Закону №889!IV за
ставкою 0% оподатковуєть!
ся тільки житлова нерухо!
мість (включаючи земельну
ділянку, на якій розташова!
но таку нерухомість) при
умові, що вона продається
не більше одного разу на
рік, а також якщо її площа
не перевищує 100 кв. м.
Інша нерухомість, що є
нежитловою, а також жит!
лова, якщо вона продається
більше одного разу на рік
оподатковується за ставкою
5% (пп.11.1.2, 11.2.2 За!
кону №889!IV). Оскільки у
вашому випадку продається
земельна ділянка (а не
земельна ділянка під неру!
хомістю), то дохід від про!
дажу такої ділянки в загаль!
ному випадку оподаткову!
ється за ставкою 5%.

Державна податкова
інспекція у Києво!Свято!

шинському районі
Відділ масово!

роз'яснювальної роботи та
звернень громадян
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БІ життя
Культурне

ЗАКРИТТЯ ТЕАТРАЛЬНОГО
СЕЗОНУ В БОЯРЦІ

13 червня в театральній
залі "Оберегу" відбулося зак!
риття театрального сезону, в
рамках якого аматорський
театр "Пігмаліон" (ЦТМ
"Оберіг") показав виставу!
водевіль "Ляпас" Ежена
Лабіша, автора безсмертної
комедії "Солом'яний капе!
люшок". Незважаючи на те,
що "Пігмаліон" існує лише
рік, актори показали справ!
жній професіоналізм. Режи!
сер Тетяна Іващенко завжди
дуже вибаглива до матеріалу

та тонко відчуває акторів,
тому, крім того, що абсолют!
но усі були на своєму місці,
здавалося, що актори не гра!
ють, а просто проживають
ситуацію зі свого реального
життя. А в житті вони зви!
чайні люди, з різними інте!
ресами та професіями.
Наприклад Олександр
Кучма, який неперевершено
зіграв пана Легренара, пра!
цює перекладачем, а раніше
був викладачем кафедри
турецької мови в Інституті
іноземних мов. Його сценіч!
на дружина — Тетяна Орло!
ва, працює бібліотекарем в
НАУ та оволодіває спеціаль!
ністю психолога. У її вико!
нанні пані Легренар стала
справжнім втіленням ніж!
ності, безтурботності та
жіночої хитрості одночасно.
Їхню дочку Селіну втілила
Катерина Конишева, сту!
дентка Національного педа!
гогічного університету ім.
П.Драгоманова. Роль ху!
дожника Ернеста Регала,
коханого Селіни,  дісталась
Олександру Ругалю, який,
до речі, навчався з  Катери!
ною в одному класі. Крім
того, що Олександр чудовий
характерний актор, скоро
він стане ще й стоматологом.
Загадкову вдову Депонмеле
органічно зіграла Аліна Яко!
венко, яка завжди мріяла
стати актрисою (роль вдови
другого складу грає Людми!
ла Піпко). Як бачите, чудо!
вий склад для аматорського
театру. Атмосферу створю!
вали яскраві стилізовані
костюми, раритетний рекві!
зит, серед якого були поміче!
ні старовинна чорнильниця,
прес!пап’є та розмаїття
капелюшків того часу.

Також дуже вдало був піді!
браний музичний супровід з
творів видатних класиків
Штрауса та Оффенбаха. 

Хотілося б також розпо!
вісти  про ще один спек!
такль Тетяни Іващенко,
який "Пігмаліон" презенту!
вав на початку червня. Дра!
ма!комедія "Під одним
дахом" Людмили Розумов!
ської — це сага про життя
трьох жінок різних поко!
лінь, які змушені існувати
під одним дахом. Вони —
сім'я, але у кожної з них
своя доля та своя особиста
трагедія, вони не можуть і
не хочуть зрозуміти одна
одну. Дім для них ніби лабі!
ринт, з якого неможливо
знайти вихід. Тетяна Іва!
щенко має особливу здіб!
ність знаходити таланови!
тих акторів будь!де. Для цієї
постановки вона обрала
своїх колег: Ніну Петрівну
зіграла керівник зразкової
студії образотворчого мис!
тецтва "Звичайне диво"
Тетяна Поліщук. І це знову
підтверджує стару істину,
що талановита людина —
талановита у всьому, і що
починати щось зовсім нове
ніколи не пізно. Роль її доч!
ки Валентини виконала
керівник студії "Рукоділля"
Олена Приходько, яка вже
має досвід гри на сцені (во!

девіль "Біда від ніжного
серця"). Роль онуки Ніни
Петрівни Любочки була
яскраво втілена Вандою
Петриченко, вихованкою
зразкового театру!студії
"Світла хвиля", якою також
керує Тетяна Іващенко.
Ванду сміливо можна назва!
ти професійною актрисою,
адже вона займається в сту!
дії вже 8 років. Глядацький
зал переповнював увесь
спектр емоцій: від щирого
сміху до нестерпно!глибоко!
го жалю...    

Що ж, театральний
сезон закрито. Глядачі з
нетерпінням чекають нових
постановок Тетяни Іващен!
ко, яка вірить у те, що її
мрія здійсниться і у Боярці
з'явиться справжній муні!
ципальний театр! 

Тетяна Скочко

Обідньої пори розпоча!
лась насичена святкова кон!
цертна програма. Відкрили
концерт добре знані в Бояр!
ці та за її межами хорові
колективи, які діють при
Боярському БК. Спочатку
дарував свою творчість гля!
дачам камерний хор
"Сузір'я" (керівник — Бібік
Алла Яківна). Диломанти 5!
го Фестивалю камерної
вокальної музики ім. Коз!
ловського у м. Макарів та
дипломанти ІІ туру Всеукра!
їнського  фестивалю  "Чор!
нобильські мотиви" (м.  Дні!
пропетровськ) — "Сузір`я"
підготував тематично побу!
довану програму, яка вклю!
чала пісні на тему Дня Пере!
моги, Чорнобильської траге!
дії, а також улюблені пісні
сьогодення, кілька українсь!
ких народних пісень. Публі!
ка схвально сприймала
виступ колективу та
щоразу гучно апло!
дувала.Згодом пісен!
на естафета перей!
шла до народного
аматорського хору
ветеранів війни та
праці "Надія" (ке!
рівник — Любов
Михайлівна Рачин!
ська). Репертуар хору доволі
різноманітний: пісні про
життя українського народу,
нашої країни, про визвольну
боротьбу від іноземних
загарбників, пісні, присвя!
чені Великій Вітчизняній
війні 1941!1945рр., і, зви!
чайно, українські народні
пісні, як старовинні, так і
більш сучасні. Учасники
хору окрім колективного спі!
ву порадували глядачів ви!
конанням пісень сольно та
дуетом, зачитали зі сцени
гуморески. Виступили й гос!
ті свята — народний фоль!
клорний хор "Горлиця"
Тарасівського БК (керів!
ник! Любов Рачинська). 

Коротка перерва — і свя!
то знову в самому розпалі,
адже настав час дитячо!
юнацького блоку. Концерт!
на програма дала змогу поз!
найомитись з вихованцями
естрадно!фольклорної, літе!
ратурно!художньої студій,
студії вокально!інструмен!
тальних ансамблів та групою
барабанщиць. Відкрив цей
блок ансамбль барабанщиць
"Експресія" (керівник —
Клименко Ігор Іванович),

який ще не раз за вечір
радував гостей свята своєю
майстерністю та шаленою
позитивною енергетикою.
Літературно!художня студія
"Слово" (керівник — Сєчко!
ва Ірина Анатоліївна ), як
завжди, презентувала чудові
поезії, та разом з вихованця!
ми естрадно!фольклорної
студії "Зоряночка" (керів!
ник — Медведченко Віталій
Михайлович) розробили
справжню шоу!програму.
Діти разом зі своїми керів!
никами не лише виконували
пісні, але й обігрували все
сценічно. Народні "Ой на го!
рі два дубки" й "Ой під виш!
нею" та відома всім пісня
"Рыба!кит" завдяки актор!
ській грі виконавців, підхо!
дящому реквізиту та чудово!
му виконанню перетворили!
ся на маленькі мюзикли.
Такий неочікуваний твор!
чий підхід до відомих музич!
них творів викликав у гляда!
чів захоплення та подарував
заряд доброго настрою. Хви!
лю гумору підтримував і ве!
дучий вечора — Іван
Андрейченко, який веселив
публіку гуморесками в
перервах між номерами.
Музика теж не стихала ні на

мить, адже на сцені висту!
пали вихованці вокально!ін!
струментальних студій під
керівництвом Клименка І.І.
Хіба всидиш спокійно на
місці, коли виступає дівочий
вокально!інструментальний
ансамбль "Талісман"? Ба!
дьорі ритми,  дзвінкі молоді
голоси, суперхіти в репер!
туарі — пісні  у їхньому
виконанні полюбились бояр!
чанам навіть більше за ори!
гінали і зустрічаються бур!
хливими оплесками з пер!
ших акордів. Справжньою
сенсацією концерту став
виступ  гурту  "Striven", які
колись мали назву "Сала!
мандри". Хлопці підросли,
змінили назву, підготували
добірку рок!пісень і зібрали
півзали шанувальників важ!
кої музики! Не лише молодь,
але й люди старшого поко!
ління оцінили творчий по!
тенціал та молодецький
запал юнаків. Номери кон!
церту перепліталися, давали
змогу познайомитися з усіма
колективами БК та були різ!
ножанрові, щоб кожен гля!
дач, будь!якого віку був
задоволений, запам'ятав

щось своє, а на сцені пану!
вала дружня творча атмо!
сфера.

Цього дня всі відвідувачі
БК мали змогу подивитися
на  виставки  робіт таланови!
тих студійців. Студія народ!
них промислів "Веселка"
(керівник — Знова Ніна
Михайлівна) показала робо!
ти зі шкіри, витинанки, кар!
тини, виконані у техніці
"затирання пластиліну на
склі". Студійці "Веселки" все
схоплюють на льоту і за ко!
роткий проміжок часу вчать!
ся  виконувати доволі склад!
ні роботи. Керівник студії
прикладного мистецтва
Сухорукова Людмила Дми!
трівна разом зі своїми вихо!
ванцями презентували
колективні роботи "Каскад"
(вишивка) та "Слоненя в
цирку" (м'яка іграшка), а
також колажі, вишиті робо!
ти та м'які іграшки, виготов!
лені студійцями. Студія Пет!
риківського розпису "Кали!
на" під керівництвом Лисен!
ко Тетяни Кузьмівни презен!
тувала тематичні стенди з
малюнками, присвяченими
красі України, традиційним
українським кольорам, кві!
там нашої Батьківщини та

пам'ятним датам
українського народу.

У фойє будинку
культури, де було
розміщено турис!
тичну експозицію,
кожен бажаючий
міг ознайомитись з
діяльністю аматор!
ського об'єднання

"Туристичними стежками"
(керівник — Шинкаренко
Леонід Павлович). АО
"Туристичними стежками"
підготувало фото!звіт про
свої  тренування та походи
вихідного дня. Маленькі
туристи!початківці і влітку і
взимку крокують туристич!
ними маршрутами Боярки
та Київщини, беруть участь
у туристичних зльотах,
нещодавно вправно показу!
вали практичні навички на
змаганнях, влаштованих
патріотичною організацією
"Пластуни".

Попереду у Боярського
будинку культури нові дося!
гнення, творчі надбання,
креативні ідеї, які виллють!
ся в нові музичні номери,
цікаві поробки, виготовлені
власноруч, мелодійні поезії
та  прозові твори, підкорен!
ня туристичних незвіданих
стежок. Тож через рік ми
знову чекаємо на вас, нам
буде що показати! БК  радий
всім, його двері завжди
гостинно відчинені...

Методист Боярського БК
Дарія Сєчкова

24 травня 2009 року
Боярський будинок куль�
тури запросив усіх на День
відкритих дверей, щоб
прозвітувати про викона�
ну за рік роботу перед
самими собою, батьками
студійців, боярчанами та
гостями БК.

ДВЕРІ, ЩО ЗАВЖДИ ВІДЧИНЕНІ...
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ММММ УУУУ ЗЗЗЗ ИИИИ КККК АААА — ЦЕ ЖИТТЯ

МІЖ ДУМКОЮ І ЯВИЩЕМ
Мабуть, саме так можна

означити фестиваль (а чи
вечірку?) психологічно!тра!
сової музики "Tree Logy: out
of dimensions", який відбувся
в Боярці на Поляні Зльотів
(у лісі між Йосипівським
ставом та Забір'ям) 13 чер!

вня. Це — другий захід із
трилогії лісових лейбл!паті,
на якому "музику безкінеч!
ного космосу" виконували
Kin Dza Dza (Osom music,
Russia) Live+DJ set (один із
засновників нічного трасо!
вого звучання із Москви),
Psykovsky (Tantrumm re!
cords, Russia) Live+DJ set
(тобто — Psykovsky aka
Василь Маркелов — один із
найвідоміших російських
транс!музикантів), Already
Maged (Tantrumm records,
Ukraine або Єгор Юдін зі
Львова), та інші не менш
широко відомі вузькому колу
"творці", про яких ви може!
те дізнатися на спеціалізова!
ному сайті прихильників
цього музичного мистецтва.

Два "майданчики" з апа!
ратурою, прикрашені полот!
нами... Величезна павутина!
коридор, яка немов палає в
темряві літньої ночі пульсую!
чим світлом... Все — незвич!
не, дивовижне. Що, власне,
й не дивно. Адже психоделіч!
но!трансові вечірки виділя!
ються своєю яскравістю та
неповторністю. Як стверд!
жують їх прихильники,
людина ніби зливається з
навколишнім світом, підхоп!
лює настрій та залишається
"самодостатньою індивіду!
альністю" (не плутати з
"зомбованим шматком біо!
маси"). На думку тих же
прихильників, тут — свобо!
да руху, думок. Люди сюди
йдуть створити настрій,
отримати враження, здобути
знання, знайти відповіді на

питання, та змінити сенс
життя взагалі. Кожна вечір!
ка проводиться на новому
місці. Щоразу вона не схожа
на попередні. Одяг для тран!
сової вечірки теж особливий.
Він відрізняється своєю смі!
ливістю, просторістю. Його
характерна особливість —
світлі тони та ще здатність
вигравати кольором при
попаданні на нього флюо!
рисцентового світла. Такий
одяг розмальовується вруч!
ну, в основному в одинично!
му екземплярі. У цей одяг
вкладується імпульс, порив,
часто підсвідомі відчуття й
асоціації. Тобто — все те, що
характерне і для цієї "нової"
музики.

Що ж до самої музики,
то, незважаючи на її поши!
реність серед молоді, вона
настільки специфічна, що
описати її ми просто не
наважимося. Але, щоб наші
читачі мали явлення про те,
що побачив і почув наш
кореспондент на Поляні
Зльотів, ми пропонуємо

вашій увазі фото одного з
полотен, створеного люмі!
несцентними фарбами, які
прикрашали Поляну під час
цього фестивалю. А на дода!
чу — невелику довідку про
музичні стилі, представлені
на фестивалі.

Додайте до цього солодкі
пахощі над Поляною, дуже
низькі частоти, коктейль з
поетичною назвою "Біла
гарячка" і... міжнародну
охоронну компанію, праців!
ники якої цілу ніч охороня!
ли цей захід... Мабуть, тут
дійсно можна було знайти
те, чого нема ніде, або вті!
лити в реальність найшале!
нішу фантазію... 

Радислав Кокодзей

Наша довідка:
Транс. Цей жанр електронної музики відзначається

тим, що здійснює надзвичайно сильний емоційний вплив на
слухачів. Подібний ефект досягається в трансі завдяки вико!
ристанню сумних, "космічних" мелодій.

Хаус. Танцювальна, цілком електронна музика. Голов!
ний і єдиний інструмент хауса — синтезатор. Цей жанр
характеризується наявністю зациклених музичних фраз та
соліруючих мелодій. Широко використовуються ефекти.

Техно. Футуристична музика великого міста. Ознаки
техно: фантастичні мелодії, похмурий, металічний звук,

"холодний", неемоційний вокал.

БІ хроніка
Спортивна

— Сьогодні я дізнався, що тварини також залюбки ходять до дитячого садка. 
Ось яка історія сталася з однією знайомою козою:

"Жили собі, були собі дід та баба. І була у них коза. Та така вреднюча, якої світ не бачив.
Щодня в якусь шкоду лізе: то на город забігла і зелень бабину потолочила, то в сусідчин
квітник подалася і найкращі квіти поскубла. А оце останній раз заскочила в дідів сарай та
всі дрова порозкидала. Дід сердиться, ногами тупоче, баба плаче.

— Що ж нам з такою козою роботи? Думали!думали, та й
зібрали вони раду — може хтось щось підкаже.

— Треба зарізати її на м’ясо. Баба залилася сльозами:
— Ми ж ростили її змалечку, леліяли.
— Ну так продайте ви її, а на виручені гроші акваріумних

рибок купіть, ті шкоди не роблять.
— Та де там, хто візьме, знаючи її норов.

— А може віддати її до дитячого садка на виховання? Переглянулися
дід з бабою, сподобалась їм така ідея. Є садок неподалік, та й онучка Марій!

ка туди ходить, пригляне коли що. А з козою дітям гарна роз!
вага буде і молоко корисне.

На тому й порішили.
Другого дня козу відвели до садочка, припнули у дворі.

А самі взяли валізи та й поїхали до старшої дочки в гості.
Повернулися вони в Боярку через місяць. Зайшли до

дитсадка і очам своїм не повірили. Ходить коза поваж!
но з дітками по двору і показує трави, квіти, розказує і

пояснює — що їстивне і корисне, а що шкідливе; де
лікарські рослини, а де отруйні.

І що з козою сталося? — питає дід.
А може це не наша? — подає голос баба.
Ваша, ваша, — закричали діти, сміючись. 
— Просто ми її перевиховали.

Свою любов ми звикли проявляти по�різному: теплі слова, подарунки, приємні
несподіванки… Участь в житті близьких людей, час, який ми проводимо з ними — це
теж показники почуттів. Саме цього часто не вистачає нашій малечі. Всього 30 хви�
лин (для надзвичайно зайнятих дорослих) за читанням дитячої сторінки допомо�
жуть зробити ваші стосунки з дітьми чи онуками ще ближчими і теплішими. Стар�
ші брати і сестри! Ви можете посилити свій авторитет в очах малюків, якщо про�
читаєте їм казку, допоможете відповісти на непрості (для них) запитання кролика
Боярчика.

Дитячий психолог Тетяна Бондаренко

— Минулого тижня я побував у селі. 
Ось кого я там зустрів. 
Як називаються ці малята?

Т К О

Т К О

Т К О

Т К О

Т К О

— Порахуй малюків. 
Хто найбільший?
Кого найбільше?

— До наступної зустрічі!

На спортивному небос!
хилі нашого, Києво!Свято!
шинського району, засяяли
нові зірки. Так, в Конча!
Заспі, у Всеукраїнських
змаганнях з метання молоту
троє спортсменів з міста
Вишневе показали неабиякі
спортивні результати: 15!
річний Сергій Резеда зайняв
І місце, закинувши молот
вагою 5 кілограмів на 63 м.
91см.

Ще один наш земляк
Сергій Голуб зайняв почесне
ІІ місце. А чемпіон світу,
яскрава спортивна зірка
нашого району Іван Гришин
виконав норматив майстра
спорту міжнародного класу.

Тренує спортсменів Дми!
тро Ковцун.

Вітаємо наших спортсме!
нів з перемогою!

Євген Пікуль

ББРРООННЗЗАА  УУ  ННААШШООЇЇ
ССААММББІІССТТККИИ

Наша землячка, спортс!
менка з боротьби самбо
Леся Савчук, яку тренує
добре відомий усім  Віктор
Мужчина, гідно представи!
ла збірну України на Чем!
піонаті Європи з самбо, що
проходив 12!17 травня в
Італійському місті Мілан,
завоювавши почесне ІІІ
місце і здобувши бронзову
нагороду.

Євген Пікуль

ЗІРКОВІ  РЕЗУЛЬТАТИ

БІ сторінка
Дитяча

ННООВВИИННИИ  ККРРООЛЛИИККАА  ББООЯЯРРЧЧИИККАА



Реклама
ОголошенняБІ

ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ

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

Корзун 
Людмила Львівна

Скільки прожито літ?
Ми не будемо рахувать.

Дуже хочеться нам
Цього дня побажать:

Не старіть, не хворіть, 
не сумувать,

Й ще багато літ дні
народження зустрічать!

Депутати фракції "Блок Юлії Тимошенко" 
Боярської міської ради та члени бюро Боярської

первинної партійної організації "ВО "Батьківщина"

Депутат Боярської міської

ради, голова фракції “Наша

Україна” А.К. Пестряков

Соціалістична партія
України, Києво=Свято=
шинська організація 

Депутат Боярської 

міської ради

О. В. Боднюк

Голова Боярської 

організації ППУ 

Ю. І. Єдаков

Голова К�Святошинської районної 

організації “Союз Лівих Сил” 

Евген Данченко

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

Голова районного товариства 

у справах захисту прав споживачів 

Олександр Борецький

ШШШШААААННННООООВВВВННННІІІІ     ББББООООЯЯЯЯРРРРЧЧЧЧААААННННИИИИ
26 червня Україна відзначає День молоді. Це свято всіх, хто відчуває себе молодим не

лише за віком, а й душею. Серед багатьох свят, які відзначає наша країна, воно особливе та

унікальне, бо саме такою є молодість.

Бажаємо вам  бути завжди переможцями, не розчаровуватися в житті, бачити в усьому,

що вас оточує, прекрасне. Будьте впевненими у своїх силах. Щастя вам і успіхів!

Вітаємо вас з державним святом — Днем Конституції України!

Прийняття Основного Закону ознаменувало фундаментальне закріплення нашої

незалежності, навіки закарбувало волю українського народу жити у власній суверенній,

соборній державі. Від усього серця бажаємо вам міцного здоров'я та творчого натхнення,

добробуту і затишку у ваших родинах, мудрості і далекоглядності, високих досягнень, успі�

хів у праці та нових звершень заради реалізації принципів Основного Закону нашої Вітчиз�

ни — народовладдя, гуманізму та законності.

Газета Боярської міської ради
Реєстраційне свідоцтво КІ № 971 

від 23.10.2006 р.
Головний редактор

Іван Цушко

***
Верстка

Ольга Ніжегородцева

***
Адреса редакції: Україна, 08154,

Київська обл.,
м. Боярка,

вул. Молодіжна, 77, другий поверх.
Телефон редакції 47�079.

E�mail: boyarka�inform@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.

КП "БГ ВУ ЖКГ" 
на постійну роботу

потрібні:
� електромонтери 

4�5 розряду 
зовнішнього освітлення;

� водій підйомної вишки 
з обслуговування
зовнішнього освітлення;

Звертатися у відділ
кадрів підприємства або

за телефоном: 46=924

ТОВ "АРГОН"

ККондиционерыондиционеры

ВентиляцияВентиляция
Продажа 
Монтаж 
Сервис 
Гарантия Телефоны:

(044)361=10=93; 
моб.: (066)=76=76=993

27.06

СБ

28.06

НД

29.06

ПН

30.06

ВТ

01.07

СР

02.07

ЧТ

03.07

ПТ

04.07

СБ

Хмарність

Опади

Температура вдень°C +33° +33° +33° +28° +27° +28° +30° +28°

Температура вночі°C +24° +22° +20° +15° +18° +18° +16° +19°

Тиск 745 746 746 746 746 748 748 747

Вологість % 43 44 34 60 57 54 52 50

Вітер м/с 

Комфорт °C 24 24 23 20 21 21 21 21

5 4 3 4 4 3 3 3

3 липня 2009 року відбудеться зустріч
жителів міста Боярка з народним депута�
том України фракції "Блоку Литвина" у
Верховній Раді Павленком Сергієм Гри�
горовичем. Прийом громадян депутатом
буде проводитись з 10 до 15 години в при�
міщенні виконавчого комітету Боярської
міської ради за адресою: 

м. Боярка, вулиця Білогородська,13.

Голова Києво=Святошинської
районної партійної організації 

Народної Партії 
О.М. Коновалов

2 липня 2009 року в актовій залі Києво�
Святошинської районної класичної гімназії о
17.00 відбудеться зустріч з народним депута�
том України Бойком Юрієм Анатолійовичем.
Запрошуються всі бажаючі.

Боярська організація Партії Регіонів

Продається магазин на території

торговельного центру "Молодіжний" загаль�

ною площею 9 кв.м.

Звертатись за телефоном: 

8(067) 527=94=39. Олександр 



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

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


