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Боярська міська рада та
виконавчий комітет щиро
вітають Гапоненко Зою Микола�
ївну — керуючу справами БМР,
Корнієнко Ірину Сергіївну —
депутата  БМР, Бібік Оксану
Миколаївну — спеціаліста І кате�
горії міськвиконкому з питань
звернень громадян, Мурдія Віта�
лія Олександровича — заступни�
ка начальника БГВУ ЖКГ 

Бажаємо Вам міцного здо�
ров'я, щедрої долі, добра і ваго�
мих досягнень у праці на благо
України, заради її майбутнього!
Нехай рідні завжди оточують
Вас любов'ю та розумінням,  а
колеги —  повагою.

За кого голосувала Крюківщина?
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Орбіти Боярського футболу

З професійним святом вас!
Від щирого серця прийміть

вітання до Дня будівельника.
Бути будівельником означає бути
творцем, людиною, яка створює
нові будівлі та споруди. Але водно�
час це й велика відповідальність,
адже тільки якісне житло та архі�
тектурно витончені споруди зали�
шають у пам'яті нащадків світлі
спогади про вашу надзвичайно
важливу працю. Сподіваємось,
що все, збудоване вами у м. Бояр�
ка, міцно стоятиме віками!

Бажаємо вам здоров'я, насна�
ги та впевненості у власних
силах. Віримо, що свій професі�
оналізм ви спрямуєте у важливе
русло розбудови нашої держави.

ШШШШААААННННООООВВВВННННІІІІ     ППППРРРРААААЦЦЦЦІІІІВВВВННННИИИИККККИИИИ

ББББУУУУДДДДІІІІВВВВЕЕЕЕЛЛЛЛЬЬЬЬННННООООЇЇЇЇ     ГГГГААААЛЛЛЛУУУУЗЗЗЗІІІІ !!!!

У Боярці зносять ... споруди

Вітаємо з професійним святом!
Щиро вдячні вам за сумлінне

виконання професійних обов'яз�
ків: забезпечення профілактики,
діагностики та лікування сільсь�
когосподарських тварин, гаран�
тій якості та безпеки агропромис�
лової продукції.

Нехай благословенними
будуть ваші дороги, нехай завжди
супроводжують успіхи, радують
друзі, колеги, надихають нові
справи, окриляє любов, зігріває
родинне тепло!

Бажаємо вам, вашим рідним і
близьким міцного здоров'я,
щастя, прихильності долі, миру і
процвітання, успіхів у здійсненні
намічених планів!

Міський голова Т. Добрівський
Секретар ради М. Лєзнік

ШШШШААААННННООООВВВВННННіііі     ППППРРРРААААЦЦЦЦІІІІВВВВННННИИИИККККИИИИ

ВВВВЕЕЕЕТТТТЕЕЕЕРРРРИИИИННННААААРРРРННННООООЇЇЇЇ     ММММЕЕЕЕДДДДИИИИЦЦЦЦИИИИННННИИИИ

Номер видано за кошти ТОВ "Рибопе-

реробний завод "Плеяди" та за сприян-

ня Києво-Святошинської районної пар-

тійної організації Народної Партії

стор. 10



БояркаБоярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм2

БІ з виконкому
Новини

Порівняльна таблиця тарифів за

послуги станом на 15.07.2009р. по

Київській області (1 Гкал)

2 3

1.
Баришівський рн

КПКОР "Баришівкатепломережа" 395,13

2.
Бориспільський рн

РК'П "Бориспільтепломережа" 323,16

3
Білоцерківський рн

Узин ВУЖКГ 169,73

4.
Богуславський рн

КПКОР "Богуславтепловодопостач" 260,44

5.

Бородянський рн

КПКОР "Бородянкатепловодопостач" 396,69

ЖКП "Немішаєве" 222,53

6.
Вишгородський рн

ВРКП"Вишгородтепломережа" 232,50

7.
Володарський рн

КПКОР "Володарка" 271,06

8.
Згурівський рн

Згурівка ККП 230,31

9.
Іванківський рн

КПКОР '"'Іванківтепломережа'' 433,44

10.
Кагарлицький рн

КПКОР "Кагарликтепломережа'": 410,73

11.

К.Святошинський рн

Боярське ВУ ЖКГ 220,44

ПТМ "Вишнівськтеплокомунен. " 251,08

КПКОР"К?Святошин.тепломер."
243,62/486

,26

12.
Макарівський рн

КПКОР "Макарівтепломережа" 474,80

13.
Миронівський рн

КПТМ "Миронівкатепломережа" 196,10

14.

Обухівський рн

КП "Обухіврайтепломережа" 252,05

ВАТ "Енергія" м.Обухів 153,78

15.
Рокитнянський рн

встановлені

міні?кот.

КПТМ "Рокитнотепломережа"

16.
Ставищенський рн

Ставище ЖКП 341,70

17.
Таращанський рн

КПКОР "Таращатепломережа" 419,75

18.
Тетіївський рн

КПКОР "Тетіївтепломережа" 225,56

19.
Яготинський рн

КПКОР "Яготинтепломережа" 304,58

20.
м. Березань

КП "Березань?тепломережа" 407,38

21.
м. Біла Церква

КП " Б.Церківтепломережа" 245,23

22.
м. Бориспіль

МПТМ " Бориспільтепломережа" 281,64

23.
м. Бровари

КП " Броваритеплоенергомережа" 214,27

24.
м. Васильків

КП"Васильківтепломережа" 407,38

25.

м. Ірпінь

КПКОР " Ірпіньтепломережа" 207,74

ТОВ "УкрОпт?Мастер?енерго" 202,9

КПП "Теплокомунсервіс" 116,74

26.
м. П.Хмельницький

КПКОР " П.Хмельн. теплом." 328,46

27.
м. Ржищів

встановлені

міні?кот.

КПТМ " Ржищівтепломережа"

28.
м. Фастів

КП "Фастівтепломережа" 380,38

29.
м. Славутич

Славутич УЖКГ 228,73

№

Міста обласного

підпорядкування та районні

центри

Тариф за послуги з утримання будинків

7?9?типовер?

хові будинки з

ліфтом

5?типоверхові

будинки благоу?

строєні без

ліфта

Частково

благоустроєні

будинки

1 2 4 5 6

1
Баришівський

Баришівка ЖЕК _ 1,04?1,71 0,31?0,85

2
Білоцерківський

Узин ВУЖКГ ? 0,70?0,96 0,43?0,51

3
Богуславський

Богуслав ЖЕК 0,67 0,67 0,48

4

Бородянський

Бородянка ЖКП 1,33 1,27 1,09

Пісківка ЖКП ? 1,04 0,52

ЖКП "Немішаєве" ? 0,82 ?

5

Вишгородський

Вишгород КПЖ і КГ 0,85 0,57 ?

Димер ККП ? 1,27 0,86

6
Володарський

КП КОР "Володарка" ? 0,98 0,98

7
Згурівський

Згурівка ККП ? 1,03 1,03

8
Іванківський

Іванків ВУЖКГ 1,37 1,00 0,55

9
Кагарлицький

Кагарлик ЖЕК ? 0,93 0,81

10

КСвятошинський

Вишневе КП "Управління

міським господарством"
1,94 1,69 1,28

"Чабани" ВУЖКГ 2,2 1,9 1,46

Боярське ВУ ЖКГ 1, 45 1,59 1,46

11
Макарівський

Макарів РВУЖКГ ? 0,5 0,30

12
Миронівський

Миронівка ВЖ РГП 0,55 0,57 0,36

13

Обухівський

Обухів "Мій дім" 1,3 _

Обухів "ЖКК№1" 1,3 ?

Українка ПОЖ 1,73 1,44 ?

14
Рокитнянеький

КП "РокитнеЖЕП" ? 1,2 0,71

15
Сквирський

Сквира "Житлокомунсер." ? 0,96 ?

16
Ставищенський

Ставище ЖКП ? 1,87 1,36

17
Тарашанський

Тараща ЖЕП ? 1,21 ?

18
Тетіївський

КП "Житлокомунс."Тетіїв 1,43 1,43 ?

19
Яготинський

Яготин ЖЕК 1,41 1 ?

20
м.Березань

Березань ЖПП _ 1,19 0,91

21
м.Біла Церква

Б.Церква ЖЕКи 1,54 1,31 1,09;0,40

22

м.Бориспіль

Бориспіль ЖЕК?1 1,58 1,36 0,85

Бориспіль ЖРЕУ 1,58 1,36 0,85

23
м.Бровари

Бровари "Служба зам." 1,54; 1,57 1,21 1,02;1,79

24

м.Васильків

Васильків КП

"Житлоексплуатація"
2,69 2,36 0,61

25

м.Ірпінь

Ірпінь КЖЕП 1,1 0,95 0,45

УЖКГ "Біличі" 1,43 0,83 0,43

КП Буча УЖКГ 1,2 1,15 0,30?0,86

26
м.П.Хмельницький

П.?Хмельницьк. ЖЕК 1,44 1,12 0,43

27

м.Ржищів

ПП "Вікторія" ? 0,5 ?

м.Славутич

КП"Ж?ком.центр"

м. Славутич
1,16;1,58 1,06;1,27 0,18;0,46

28
м.Фастів

Фастів ЖЕК 1,36 0,92 0,3

Порівняльна таблиця тарифів за послуги станом на

15.07.2009р. по Київській області

За несанкціоновані оголошення
на стовпах у Боярці штрафуватимуть.

Знайти того, хто порушує Правила
благоустрою (розклеює паперові ого?
лошення, розвішує несанкціоновану
рекламу) просто, адже в оголошенні,
приклеєному на стовпі, є усі потрібні
координати. Відповідно до рішення
останньої сесії БМР розроблені кальку?
ляції відшкодування витрат на приби?
рання самовільної "дошки оголошень".
Демонтовані оголошення акуратно зні?
матимуть, обмірюватимуть загальну
квадратуру і визначатимуть суму від?
шкодування (18,45грн. за 1м2). Окрім
встановленого тарифу порушник спла?
тить ще й штраф.

Готуємось до Дня незалежності
Святкування Дня незалежності України планують про?

вести 22 серпня з 10 до 22 год. в Боярській ЗОШ №1.
Стиль — народний ярмарок у першій половині дня,
у другій — естрадно?фестивальна програма. 
У історичній частині міста встановлять
сцену, на якій виступатимуть народні
колективи. Планують організувати ярмар?
ку, виїзну торгівлю. Будуть виставки
декоративно?ужиткового мистецтва,
майстер?клас гончарного мистецтва,

різноманітні ігротеки. 

Підготовка до опалювального сезону
триває

Після завершення минулорічного опалю?
вального сезону були вжиті заходи з підготовки
до наступного сезону. На сьогодні підготовка
об'єктів теплопостачання до роботи в зимових
умовах виконана на 45%. Прокладено більш як
530 м теплових мереж, які підлягали заміні
(100% запланованого).

На 41% виконані роботи з ремонту покрівлі,
на 14% — промивання опалювальних систем,
на 75% — ремонт електрощитових.

Боярське головне ВУЖКГ обслуговує жит?
ловий фонд міста загальною площею понад 259
тис.м2. Це 254 житлових будинків, кількість
квартир — 5192. З них — 8 гуртожитків
загальною площею 5779,7 м2. Обігрівати усе це
господарство у зимовий період будуть комбіно?
вано. Мешканці більшості квартир вже встано?
вили індивідуальне опалення, решту обігрівати?
ме котельня "Космос". У зв'язку з можливим
підвищенням ціни на газ та з метою економії
комунальники рекомендують мешканцям
якнайшвидше переходити на індивідуальне
опалення. Це значно зекономить кошти і забез?
печить якісне обігрівання осель.

Чим займається Комітет з впровадження
стратегічного розвитку міста

В лютому 2009 року був затверджений стра?
тегічний план розвитку міста. Виконання стра?
тегічних цілей здійснюється через конкретно
поставлені завдання. Частина з них вже викона?
на, інша — в роботі. За словами О. Балуєвої —
начальника економічного відділу БМР, майже
завершена підготовка документації для затверд?
ження територіальних меж міста, продовжуєть?
ся реконструкція опалювальної системи міста, в
стадії розробки інвестиційний паспорт міста,
який планують завершити до кінця поточного
року. Для наповнення бюджетів розроблена і
розробляється низка нормативних документів.
Як приклад, таким шляхом наповнення бюдже?
ту податками із виїзної торгівлі у цьому році
вдвічі більше, ніж минулого. Економія бюджет?
них коштів, раціональне їх використання —
одна з найголовніших завдань сьогодення м.
Боярка. Саме тому посилений контроль ведеться
за використанням коштів з оплати енергоносіїв,
закупівлі продуктів харчування для дитячих сад?
ків тощо. Чимало уваги приділяють розвитку
громади м. Боярка. З цією метою дбають про
збереження цільового призначення закладів
культури, духовності, національної самобутнос?
ті. Так у кінотеатрі ім. Островського планують
розмістити музичну школу, постійно розповсюд?
жується місцева символіка (герб і прапор міста)
серед мешканців та гостей міста. Проте, роботи
ще багато, вона повинна бути системною, проду?

маною і зваженою. 



Наталя Ключник — журналіст.
— Я впевнена, що Україна стане на ноги. Це питання

часу. Суспільства без криз не буває. Кожна криза відіграє
важливу роль у суспільстві. Набутий людьми досвід ніку?
ди не зникає. Люди все одно знайдуть вихід. Економіка з
віртуальними грошима не може бути постійно зростаю?
чою. І ці кризи — закономірні. І навіть у чомусь корисні
для світової економіки. Саме зараз уся система перегляда?
ється з точки зору її відповідності реальному стану речей.
Те ж саме і в Україні. Якби не було таких поміркованих
криз, то міг статися величезний вибух — тоді, як бульбаш?
ка, вся економіка — національна, світова — луснула б.
Якщо у стабільний період деякі особи, м'яко кажучи,
ледачкуваті, то у періоди криз починають задумуватись і
шукати вихід. Такого дня, коли оголосять, що криза

закінчилась, чекати не варто. Але зміни почнуться вже після виборів Президента. На мою
думку, багато що залежить вік команди, яка прийде до влади, але ще більше від людей,
які схочуть, або ні, прийти на вибори. Дійсно, рівень довіри населення до існуючої влади
втрачено, як втрачено віру до практично усього, що навколо нас. Але ж ніхто чужий нам
цього не робить. Це ж наші родичі, сусіди, знайомі і друзі. Це ж усі ми творимо нашу
Україну такою, як вона є. Відродження України відбудеться тоді, коли ми його розпочне?
мо. Завтра? Значить із завтрашнього дня треба навести порядок у домі, біля нього, у свої
думках, у своїх діях. Показати приклад сусідові. І він за щирою українською традицією
захоче "переплюнути" вас.

Бабуся Га
ля — торгує го?
родиною, меш?
канка КСвя
т о ш и н с ь к о г о
району.

— Мені вже
за 70, а я "пе?
чусь" на сонці.
Від добра, дити?
но? За пенсію
можу лише не
бути зовсім го?
лодною. Зі стра?
хом думаю про
зиму, про той газ, що обіцяють знов підняти ціну.
Ліки підняли у цінах. Мені розказували як це зро?
били, щоб ліки у нас в аптеці були тільки імпортні і
дорогі, а не наші і дешеві. Навезли спочатку
імпортних дешевих пігулок (бо у них там газ у кіль?

ка разів дешевший, ніж у нас). Свої (українські) заводи пігулки перестали виробляти, бо через
газ вони дорожчі стали і ніхто їх не брав. Як тільки наші заводи зупинились, бо ж їм невигідно,
іноземні "влупили" ціни на повну котушку. І що маємо: своїх ліків немає, а імпортні дорогі. А
нам розказують, що газ у нас такий, як у Європі. Брешуть! Нікому вірить не можна. Діти мої
далеко на заробітках батракують. Хто мене догляне? Влітку ще добре, отут посиджу, щось про?
дам, з людьми побалакаю. А як стане холодно? Як кому — мені вже краще не буде! Нікому ми
не потрібні, старі. Пенсію піднімуть на пару гривень, а ціни у 3 рази. От вам і майбутнє. 

ЩО НАС ЧЕКАЄ

ЧИ ВІРЯТЬ УКРАЇНЦІ У СВІТЛЕ МАЙБУТНЄ?

БІ громади
Голос
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Людмила Корзун —
депутат Боярської місь
кої ради

— Перспективи виходу
із перманент?
ної кризи не?
має, — вва?
жає Людмила
Корзун, — де?
путат Боярсь?
кої міської ра?
ди. — Україн?
ці психологіч?
но не готові до
якісного жит?

тя. Зараз у суспільстві переважає споживаць?
ка психологія — очікування "чогось такого" і,
мабуть, з неба, сподівання на щось міфічне.
Натомість повна інфантильність у власному
просуванні до кращого життя. Проблему май?
бутнього України не ставлять на обговорення
навіть на політичному Олімпі. Сьогодні в Укра?
їні немає демократії, бо народ не є носієм суве?
ренітету. Голос українця можна купити за
кілька десятків гривень. Не виняток і м. Бояр?
ка. То хто він — українець? Пристосуванець,
споживач, а не самодостатній народ.

Українське суспільство сьогодні не впливає
на політичні процеси і це найстрашніше тому,
що політична верхівка керує на свій смак і
задля задоволення власних потреб. Основна
проблема українського народу у духовності і
моралі. Потрібна програма, потрібна страте?
гія розвитку українського суспільства. Її немає . Є лишень
політичні олігархічні клани, які лобіюють свої інтереси. За
цих обставин, які зараз склались, тільки змінивши їх, ми
зможемо вийти з перманентної кризи.

За інформацією держкомстату українці не вірять
в покращення ситуації в країні. Тільки 4,8% українців
сподіваються на те, що 2009 року їхнє матеріальне ста�
новище покращиться. При цьому майже 56% переконані,
що буде ще гірше. Аналогічні очікування українців з приво�
ду розвитку економіки в цілому. Тільки кожний 200�й
(0,5%) вірить, що 2009р. буде вдалим для української
економіки, тоді як 47,3% впевнені у протилежному. А що

думають з цього приводу мешканці Боярки?

Олена Балуєва — завідувачка економічним відділом
Боярської міської ради

— Економічна криза не може існувати довго. Тому що
люди постійно навчаються, у тому числі й на власних
помилках. А помилки допущені на усіх рівнях управлін?
ня — починаючи із Верховної Ради, і завершуючи орга?
нами місцевого самоврядування. Суспільство не повинно
дійти до критичної межі, за якою будуть зроблені кроки,
які призведуть до незворотних процесів.

Тому ми сподіваємось, що вже недалеке майбутнє при?
несе нові підходи у всіх наших справах. Запрацює бізнес —
великий, середній і малий. Знову стануть рентабельними
виробництва. Налагодяться стосунки з країнами?сусідами,
що пожвавить економічні процеси. Повинні з'явитись нові

види якісних товарів, які будуть користуватись
попитом у населення. Натомість з полиць щезне
дешевий, неякісний товар, який тільки завдає
шкоди українцям. Відродження розпочнеться зі
зміни політичної системи. Люди оберуть нового
Президента, потім нові місцеві ради, і все посту?
пово запрацює по?новому.

Олександр Семенов —
студент, мешканець м.
Боярка.

— Не вірю в те, що
щось кардинально змі?
ниться. Думаю, що в
країні будуть як злети,
так й падіння. Економіч?
ного буму не буде, а тому
поволі котимось вниз. По
великому рахунку, про
турботу і переживання за
молоде покоління тільки
багато говорять. Нато?
мість жодних дій. Моло?

да людина повинна сподіватись тільки на себе і на допо?
могу своєї родини як у навчанні, так і матеріальному
забезпеченні. Зверніть увагу, люди почали пізніше
одружуватись, менше народжувати. "Бебі?бум" прой?
шов і загальмував. Адже навіть отримана платна освіта
не дає гарантії отримання високооплачуваної роботи,
особливо у районах та малих містах України. Щоб роз?
почати самостійне життя, спочатку треба "понаймиту?
вати" за кордоном, аж потім якийсь час розбудовувати
життя в Україні. Політичні обіцянки — цяцянки. Їх
практично ніхто не виконує. І в цьому найбільша
проблема.

Тетяна Івано
ва — держслужбо
вець, художній ке?
рівник відділу куль
тури РДА КСвято
шинського рну.

— Перспектива
завжди є! Потрібно
незалежно від обста?
вин працювати. Ко?
жен за своїм фахом,
на своєму місці.
Якщо так склалась
ситуація, що хтось
під час кризи втратив

робоче місце — розчаровуватись не варто — це тимча?
сове явище. Основне — бути патріотом свого краю.
Святошинська земля — чудовий край, і люди тут
працьовитіші за інших. Бо більшість із них "вклоня?
ються" землі, добуваючи шматок хліба. Якщо зверну?
тись до історії України — це не найгірший час, який
переживала і пережила Україна. Переживе і це! Тіль?
ки треба добре зважити за кого віддати свій голос на
президентських виборах, на кого зробити ставку у
виборі свого депутата. Краще, щоб це були люди, які
не кричать з екранів телевізора про свої справи, а день
за днем їх роблять.
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БОРОТЬБА ЗА ЗБІЛЬШЕННЯ
БЮДЖЕТІВ МАЛИХ МІСТ ТРИВАЄ

БІ самоврядування
Проблеми

Проблеми малих міст —
основні теми, які обговорю?
ються на схожих зібраннях.
М’яко кажучи, некоректна
бюджетна формула, яка
"відбирає" у місцевих бюд?
жетів статки, стала голов?
ною темою обговорення цьо?
го разу. На зуст?
річ із міськими
головами приїха?
ла Прем’єр?мі?
ністр України
Юлія Тимошен?
ко. КМУ запро?
понував внести зміни до
Бюджетного кодексу, які б
надали значні преференції
малим містам і навіть селам.
За словами Прем'єр?міністра
сільські, селищні ради відте?
пер отримали можливість
наповнювати місцеві бюдже?
ти за рахунок додаткових
15% відрахувань від податку
на доходи фізичних осіб,
10% від транспортного та
екологічного зборів, стовід?
соткової плати за землю, а
також завдяки зарахуванню
до бюджету розвитку поло?
вини надпланових надхо?
джень загальнодержавних
податків та зборів. Відповід?
но до нового Бюджетного
кодексу місцеві філіали цен?
тральних компаній податки
сплачуватимуть за місцем
знаходження, а не в центрі. 

370 міських голів з 550
звернулись до Президента
України Віктора Ющенка з
проханням підтримати нову
редакцію Бюджетного кодек?
су. Проте, Президент наклав
"вето" на цей закон. З допо?
могою 300 голосів у ВРУ

можна було б його подо?
лати. Тому Асоціація міст
прийняла рішення звер?
нутись до усіх політичних
партій з проханням під?
тримати проект. Для про?
ведення перемовин з

народними депутатами ство?
рений спеціальний комітет,
який очолив Дніпропетровсь?
кий міський голова. 

Ще одне питання, яке
лобіюють представники Асо?
ціації міст — повернення до
мажоритарної системи.
Тобто депутатів місцевих
рівнів обиратимуть не за
списками, а за їхнім автори?
тетом серед громадськості. 

Право виборця — обира?
ти свого депутата. Партійні
списки закриті для простої
людини, а окремих депутатів
на місцях і не бачили жодно?
го разу, і не знають як його
звати. Нове — добре забуте
старе. Асоціація міст своїм
рішенням виступає за повер?
нення відкритих списків.

Наталя Ключник

Ще зовсім недавно — 3 роки тому, бюджет
міста Боярка ледве сягав 6 млн. грн, а вже цього року
його числова позначка впевнено наближається до 28
млн. Так чи інакше, а жити у Боярці стало комфортні�
ше. Було б ще краще, якби майже половину із усіх над�
ходжень залишались у місті, а не вилучались бюджета�
ми вищих рівнів. Але така вже формула у Бюджетному
кодексі. Про її зміну говорили на семінарі, організовано�

му Асоціацією міст в Українці.

СИТУАЦІЯ З ДИТЯЧИМИ САДКАМИ —

УПРАВЛІНСЬКИЙ КОЛАПС

"Дійсно, станом на 
1 серпня черга бажаючих
відвідувати дитячі садки сяг?
нула числа 493. Це пробле?
ма, до якої ми готувались. У
планах — добудова нового
садка в районі ЗОШ №1.
Але, на жаль, це довготри?
валий процес, а дітей ніде
подіти вже сьогодні", —
каже заступник міського
голови В.В.Шульга. 

Для розв’язання пробле?
ми у міській раді поки що
прораховують різні варіанти.
Один із них — звернутись із
проханням до адміністрації
Києво?Святошинського ра?
йону, районного відділу осві?
ти про передачу місту примі?
щення колишнього дитсадка
по вул. 50 років Жовтня
(біля кінотеатру "Космос").
А вихованців початкової
школи, які там навчаються
нині, перевести до неуком?
плектованих ЗОШ № 4 та
ЗОШ № 5. Жодних незруч?
ностей для дітей, бо обидві
школи знаходяться у цьому

ж житловому масиві. Так у
малят з'явився шанс зроста?
ти і розвиватись разом зі сво?
їми однолітками.

"Це цілком реальний
план і його можна було б
реалізувати вже до 1 верес?
ня. Підтягнувши паски, ми б
цей проект знайшли можли?
вість профінансувати, адже
це діти!", — стверджує
Шульга. — Проте, багато
чого залежить від управлін?
ня освіти.

Валерій Шульга продов?
жив розвивати тему, яка
виявилась дуже цікавою.
Увесь виховний процес у
дитячих садках контролює
відділ освіти РДА. Слушно,
що й керівники — завіду?
вачки дитячих садків, під?
звітні саме цій структурі. Усе
ж матеріальне забезпечення
лягає на плечі міста. Ніби
теж логічно. Але як контро?
лювати фінансування, якщо
завідувачка садка, яка роз?
поряджається коштами у
ДНЗ, виконкому міста
непідконтрольна? От і має?
мо на сьогодні справжній
управлінський колапс. Дій?
шло до того, що дехто навіть
дозволяє собі не впускати
представників виконкому у
заклад з перевіркою, при?
криваючись турботою про
здоров'я дітей. У законі
чітко прописано, що заснов?
ник, який фінансує, має
право контролювати усе
окрім навчально?виховного
процесу. То чому окремі
завідувачі не виконують

його? Мабуть, є що прихову?
вати? 

"В умовах кризи ми у всіх
сферах переглядаємо свої
видатки і шукаємо шляхи
оптимізації", — продовжує
В. Шульга. — І якщо раніше
стаття з фінансування сад?
ків була захищеною, то
зараз можливе недофінансу?
вання. Тому ми змушені
переглядати також й кадрові
питання. Окрім цього, є іні?
ціатива внести зміни до ста?
туту підприємств, які б
регламентували певні пози?
ції стосовно збільшення
можливостей виконкому
міста оперативно втручатись
у використання профінансо?
ваних коштів.

Один із запропонованих
механізмів — безпосередня
сплата підрядчику чи то за
ремонтні роботи, чи то за
інші виконані послуги.
Існуючий нині ланцюг пере?
рахування коштів призво?
дить до збільшення вартості
послуг. Тому в цілях еконо?
мії грошей і часу було б
доречно застосувати меха?
нізм виключення проміжних
ланок — посередників. По
простому то б виглядало так:
завідувач подає заявку,
міськвиконком перераховує
кошти згідно заявки безпо?
середньо виконавцю —
підрядній організації. Але це
тільки проекти і пропозиції.
Нині ж у стінах міської ради
шукають можливість від?
крити принаймні ще одну
групу, чи то орендувати
якесь приміщення. А для
цього вкрай необхідно опти?
мізувати роботу усіх інших
садків. 

Наталя Ключник

500 дітей — дефіцит місць у дитячих садках —
цифра офіційно оприлюднена заступником Боярського
міського голови В. Шульгою. А це 500 реальних домогос�
подарок, які вимушені доглядати своїх дітей. Що з

цього приводу думає міська влада?

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС
НА КРАЩИЙ ГІМН КИЄВО�СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ

Метою конкурсу є відбір
для затвердження Києво?
Святошинською районною
радою проекту Гімну Києво?
Святошинського району,
який відображає історію
краю, духовні устремління
жителів району, їхнє праг?
нення жити в незалежній
Українській державі, та має
високу мистецьку форму.

Конкурс проводиться з
червня по листопад 2009 р.
У ньому можуть брати
участь обдаровані особи без
вікових обмежень, які
мають творчі здобутки та
бажання винести їх на розг?
ляд комісії з проведення кон?
курсу.

В конкурсі можуть взяти
участь музичні твори, напи?
сані для хору у супроводі
народного, духового або
симфонічного оркестру. Твір
повинен бути невеликий за
обсягом, носити урочистий
характер, мелодія повинна
легко запам'ятовуватись.

Проект повинен містити
текст Гімну українською
мовою та мелодію в друкова?
ному вигляді в двох примір?
никах та в електронному
варіанті.

Роботи, представлені для
участі в конкурсі, не рецен?
зуються і не повертаються.

Заявки на участь в кон?
курсі приймаються до 30

листопада 2009 р. за адре?
сою: Київська обл., Києво?
Святошинський р?н., с.
Новосілки, вул. Озерна,4

(відділ культури Києво?Свя?
тошинської РДА).

Комісія з проведення
конкурсу до 10 грудня
2009 р. приймає по кожно?
му твору рішення щодо
прийняття або неприйняття
проектів до участі в конкур?
сі, якщо вони не відповіда?
ють умовам конкурсу.

Підсумки конкурсу підво?
дяться 15 грудня 2009 р. на
засіданні комісії з прове?
дення конкурсу. Якість про?
ектів визначається більші?
стю голосів таємним голосу?
ванням.

Рішення комісії з прове?
дення конкурсу подається на
розгляд чергової сесії Києво?

Святошинської районної
ради.

Переможці конкурсу —
автори слів та музики Гімну
Києво?Святошинського ра?
йону, нагороджуються  по?
дяками голови Києво?Свято?
шинської районної держав?
ної адміністрації та Києво?
Святошинської районної
ради.

(з Положення про прове?
дення районного конкурсу
на кращий проект Гімну
Києво?Святошинського ра?
йону, затвердженого рішен?
ням XXVI сесії Києво?Свя?
тошинської районної ради
№ 293?26?V від 4 червня
2009 р.)
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ВВААННДДААЛЛИИ,,  ССХХААММЕЕННІІТТЬЬССЯЯ!!
Кому з нас не доводилось

полемізувати на тему як
краще витрачати бюджетні
кошти: і дороги не такі як
слід, і майданчиків дитячих
не вистачає… Одним сло?
вом, кому що болить, той
про те і гомонить…

Проте, досить значну
суму знов планується витра?
тити на облаштування доріг
знаками дорожнього руху,
хоча  минулого року міська
рада витратила на це більше
100 тис.грн. Та коли проїж?
джаєш вулицями Боярки,
розумієш чому… Майже на
кожній вулиці можна поба?
чити сплюндровані дорожні
знаки. Незрозуміло тільки,
кому ті знаки заважають, що

їх так нівечать? Ситуацію
прокоментував головний
спеціаліст БГ ВУ ЖКГ Л.І.
Андрєйченко: "Останнім
часом подібний вандалізм
набуває масового характеру.
На теперішній час близько
70 дорожніх знаків потребу?
ють термінової заміни. Вста?
новлення одного такого
знаку коштує 230 — 250
грн. Це дуже значна сума
для бюджету міста. Кошти,
які планувалось витратити
на щось інше, доведеться
знов витрачати на придбан?
ня та встановлення знаків,
адже це безпека та життя
водіїв ..та й перехожих".

Ганна Бєлобородова

З Віталієм Олександро?
вичем ми спілкувалися в
його робочому кабінеті.
Хоча субота — день загаль?
новихідний, але, як то
кажуть, справи державні
(тобто — міські) відпочива?
ти не дозволяють...

— На сьогодні, — розпо?
відає Віталій Олександро?
вич, — по субвенції, виді?
леній нам за рахунок
бюджету міста, ми повинні

були прокласти 1200 метрів
труб. Із них на сьогодніш?
ній день прокладено 960
метрів. В зв'язку з техніч?
ними причинами ми завер?
шимо виконання заплано?
ваних робіт з деяким запіз?
ненням: люди працюють
вахтовим методом, у ко?
гось — відпустка, хтось —
захворів. Та, в будь?якому
випадку, десь приблизно за

тиждень ми завершимо всі
ці заплановані роботи і
приступимо до благоустрою
опрацьованої території:
вулиць імені Б. Пастернака
(колишня Високовольтна),
в дворах непарних номерів
будинків вулиці імені
Щорса, до будинку № 27
гуртожитку, до будинків
вулиць Пастернака та
Щорса, й по парним номе?
рам вулиці імені Щорса,
включаючи 24?тий і 26?тий
гуртожиток, та по всій
вулиці імені Щорса, почи?
наючи з №14. Саме тут
прокладено нову теплотра?
су. В зв'язку з тим, що кош?
тів по субвенції було недо?
статньо, довелося залучити
і наші власні кошти, тоб?
то — кошти платників по?
датків, населення... Що ж
до виконання робіт, то хочу
зазначити, що люди прац?
ювали самовіддано, і робо?
та зроблена значна. Адже,
згідно калькуляцій органі?
зацій, які беруться за вико?
нання такого виду робіт,
прокладка 150?ї труби кош?
тує 140 грн. погонний метр
з пофарбуванням. Ми ж
кладемо не просту трубу, а
ізольовану, й при цьому —
набагато дешевше. Пом?
ножте на кілометр — і ви
знатимете, скільки ми зеко?
номили коштів. Тобто, ми
робимо ту роботу, яку й
повинні робити. Адже за
нас її ніхто не зробить... 

— А як щодо освітлен?
ня? — запитую, пригадавши
наразі вимкнення освітлен?
ня Боярських вулиць під
ранок.

— Я сподіваюся, що через
місяць?півтора ми таки вий?
демо на нормальний режим
роботи обслуговування
вуличного освітлення. Адже
ми вже (місяців 3?4 тому)
придбали вишку, і наразі ви?
рішуємо кадрову проблему.
Бо на зарплату 1500 грн.
фахівця з відповідними до?
пусками знайти непросто...
Зате вирішили питання з ква?
ліфікаційними електриками з
вуличного освітлення, біль?
шість з яких працює вахто?
вим методом. Начебто неаби?
які досягнення... Але, якщо
врахувати, що ми прийняли
господарство навіть без зай?
вої запасної лампочки, не
враховуючи лічильників та
кабелів, вважаю, що роботу
проведено значну. І це з вра?
хуванням боргів населення
(минулі місяці — близько
80% очікуваних сплат, а в
липні — лише 26 %). Та при
цьому є бажання працювати і
є розуміння даної ситуації
працівниками й посильна
підтримка Боярської міськра?
ди. Тому, я впевнений, і це
питання ми вирішимо спіль?
ними зусиллями. Щоб меш?
канці нашого міста йшли
освітленими вулицями до
своїх теплих і затишних
осель. 

З цього короткого
інтерв'ю можна лише уяви?
ти, в яких умовах доводить?
ся працювати нашому
ЖЕКу... Ну то що — допо?
можемо?

Радислав Кокодзей

ХХI століття диктує свої умови виживання в
урбанізованому суспільстві. Однією зі складових якого є
забезпечення теплом і водою. Своїми думками з приво�
ду цього ділиться головний інженер, перший заступник
начальника Боярського головного виробничого управлін�
ня житлово�комунального господарства Віталій Олек�
сандрович Мурдій.

БІ справи
Комунальні

БЕЗ ТЕПЛА Й БЕЗ ВОДИ —
І НЕ ТУДИ, І НЕ СЮДИ

Тарифи за послуги водопостачання станом  на 15.07.2009р.

по Київській області (за даними обласного упр.ЖКГ)

№
Міста обласного підпорядкування та

районні центри

Тариф для

населення

з ПДВ (грн.)

Тариф для

промисловості 

з ПДВ (грн.)

1 Кагарлицький р?н 8,69 8,69

2 Іванківський р?н 8,24 9,79

3 Тетіївський р?н 6,50 9,24

4 Миронівський р?н 6,32 6,96

5 м. Ржищів 5,72 7,44

6 КП КОР "Бородянкатепловодопостач" 5,41 5,92

7 Ставищенський р?н 5,32 6,58

8 Згурівський р?н 5,26 7,01

9 Володарський р?н 4,94 9,25

10 Таращанський р?н 4,79 9,54

11 Сквирський р?н 4,65 4,9

12 Баришівський р?н 4,64 6,38

13 КП "Боярка?Водоканал" 4,38 5,69

14 Макарівський р?н 4,23 5,64

15 КП"Вишгородволоканал" 4,18 5,50

16 м. Березань 4,15 6,98

17 м. Фастів 4,08 4,92

18 Богуславський р?н 4,02 8,09

19 Білоцерківський р?н 3,98 3,98

20 КП "Обухівволоканал" 3,72 8,83

21 Рокитянський р?н 3,62 3,62

22 м. Васильків 3,47 4,71

23 Пісківка ККП 3,29 3,82

24 Яготинський р?н 3,14 6,77

25 КП "Вишнівськволоканал" 3,04 4,21

26 м. Славутич 2,89 3,18

27 КП "Українкаводоканал" 2,88 4,68

28 Чабани ВУЖКГ 2,84 4,61

29 м. Бориспіль 2,76 6

30 Коцюбинське "Біличі" 2,63 4,00

31 ЖКП "Немішаєве" 2,5 2,5

32 Димер ККП 2,32 4,2

33 Ірпінь ВУВКГ 2,28 2,96

34 м. Бровари 2,23 2,23

35 м. П.Хмельницький 2,2 7

36 м. Біла Церква 2,04 3,09

Тарифи за послуги водовідведення станом  на 15.07.2009 р.

по Київській області (за даними обласного упр.ЖКГ)

№з/п
Міста обласного підпорядкування та

районні центри

Тариф для

населення 

з ПДВ в грн.

Тариф для

промисловості 

з ПДВ (грн.)

1 Пісківка ККП 9,05 11,42

2 м. Ржищів 8,59 21,96

3 Володарський р?н 8,03 15,07

4 Березань:'Міськводок" 7,54 10,54

5 Тетіївський р?н 7,5 19,66

6 Ставище ЖКП 7,38 8,88

7 Іванківський р?н 7,15 8,33

8 КПКОР "Сквираводоканал" 6,8 7,3

9 Богуславський р?н 6,53 12,63

10 Баришівський р?н 6,48 9,07

11 КПКОР "Бородянкатепловодопостач" 6,21 6,80

12 Миронівський р?н 5,93 6,52

13 Рокитянський р?н 5,63 5,63

14 Кагарлицький р?н 5,56 5,56

15 Яготинський р?н 5,42 13,14

16 Згурівський р?н 5 6,8

17 ЖКП "Немішаєве" 4,76 4,76

18 КПКОР "Фастівводоканал" 4,74 6,12

19 Макарівський р?н 4,64 6,18

20 Таращанський р?н 4,62 14,68

21 КП "Боярка?Водоканал" 3,86 5,00

22 Білоцерківський р?н 3,5 3,5

23 м. П.Хмельницький 3,5 15,5

24 КП"Вишгоролволоканал" 3,44 6,17

25 КП "Українкаводоканал" 3,34 4,46

26 Чабани ВУЖКГ 3,24 6,18

27 Обухівський р?н 3,14 7,46

28 Ірпінь ВУВКГ 3,1 4,02

29 КПКОР "Б.Церква водоканал" 2,88 3,54

30 Коцюбинське "Біличі" 2,77 4,2

31 Аимер ККП 2,52 4,8

32 Славутич УЖКГ 2,45 2,68

33 КПКОР "Бровари ВУВКГ" 2,17 2,17

34 КП "Бориспіль водоканал" 2,13 3,12

35 КП "Вишнівськволоканал" 2,00 4,01

36 Васильків ККП (транспортування) 1,5 2,03

ОГОЛОШЕННЯ
З метою економії електроенергії освітлення вулиць

міста буде здійснюватись за таким графіком: 
— центральні вулиці: Білогородська?Шевчен?

ка — до 4 год. ранку.
— усі інші — до 1 год. ночі.
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РРЕЕЙЙДД
Не так багато часу зали?

шилось до найбільшого дер?
жавного свята в Україні —
Дня Незалежності. У на?
шому пристоличному місті
теж розпочалась підготов?
ка, адже "не за горами" і
наше особисте свято —
День міста!

3 серпня рейдом з "Бо?
ярською вартою" вирушили
міський голова Т.Г. Добрів?
ський, заступник міського
голови А.К. Тахтарбаєв,
директор БГ ВУ ЖКГ М.І.
Давиденко, головний спе?
ціаліст Боярського ЖКГ
Л.І. Андрєйченко, та голов?
ний спеціаліст з комуналь?
них питань та благоустрою
І.І. Бриль.

Завдання не з легких —
дбати про благоустрій міста
в умовах економічної кри?
зи. Проте, буде зроблено
все можливе, щоб місто
було чистим, а мешканці та
гості відчували себе в Бояр?
ці комфортно. Комунальні
служби міста отримали до?
ручення від міського голови
провести частковий ремонт
доріг, прибрати несанкціо?
новано встановлену рекла?

му, викосити траву, підрі?
зати дерева та кущі, вивез?
ти прибордюрний грунт, та
пофарбувати стеллу на в'їз?
ді в Боярку.

На центральних вули?
цях вже прибираються при?
бордюрні території та фар?
буються бордюри. Клумби і
центральні площі міста від?
тепер прибиратимуться
щотижня. На місці смітни?
ка по вул. Маяковського
планується встановити кі?
оск, а контейнери перенес?
ти до під'їздів будинків.
Власникам приватних бу?
динків, на прилеглих тери?
торіях яких знаходяться
звалища будівельних мате?
ріалів, "Боярська варта"
вручає листи?попереджен?
ня. В разі недотримання
правил благоустрою пра?
цівниками ЖКГ буде здій?
снюватись вивіз будівель?
ного матеріалу з територій
загального користування. 

Рейдом з 
"Боярською Вартою" 

Ганна Бєлобородова

УУ  ББООЯЯРРЦЦІІ  ЗЗННООССЯЯТТЬЬ
ССААММООВВІІЛЛЬЬННОО

ЗЗББУУДДООВВААННІІ  ССППООРРУУДДИИ

Громадянин Павленко
самовільно розпочав будів?
ництво гаража по вул. Калі?
ніна,34. Своїми діями він
порушив ст. 25 ЗУ "Про
основи містобудування" та
376 Цивільного кодексу, про
що був офіційно попередже?
ний Боярською міською
радою. Жодної реакції з боку
порушника не було. Його
сусід — Саковський Адольф
Петрович, який проживає по
вул. Калініна, 32, прискорив
справу — зібрав відповідні
документи і подав до суду.
Суд вирішив знести само?
вільно збудовану споруду.
Проте, й тут забудовник
знову не поворухнувся. Тоді
виконавча служба виконала
свій обов’язок — знесла
гараж.

"Є ще схожі випадки у
Боярці", — розповідає В.В.
Мельничук — головний
архітектор міста, — як ось
цей: громадянин Лахтадир,
який проживає по вул. По?
льовій, 12, щедро загородив
своє господарство, захва?
тивши добрий метр терито?
рії загального користуван?
ня. Сусіди склали колектив?
ну скаргу і звернулись до
міської ради. Спочатку по?
рушника попередили про
незаконно вчинені дії. Жод?
ної реакції. На місце виїха?
ли представники обласної
інспекції з використання
земельних ресурсів. Чоловік
вперто не реагував на вимо?
ги знести споруду. Тоді сусі?
ди вчинили аналогічно пер?

шому випадку: зібра?
ли відповідні доку?
менти про порушення
і подали до суду.
Результат — паркан
знесли і перенесли
туди, де він мав бути". 

На жаль, актив?
ність людей ще надто
низька. Просто люди
не хочуть псувати собі
нерви. А міська рада
часом не може охопи?
ти увесь спектр проб?
леми або й не має від?
повідних важелів

впливу на неї. А місто потро?
ху обростає незаконними
гаражами, прибудованими
балконами, і навіть магази?
нами, що з'являються за
одну ніч.

"Що варто знати грома?
дянам, — підказує В. В.
Мельничук. — Якщо ви
бачите, що починається бу?
дівництво або вже збудова?
ний такий незаконний
об’єкт, спочатку варто звер?
нутись із заявою на ім'я місь?
кого голови про перевірку
факту будівництва у Боярсь?
ку міську раду. На місце
виїде спеціальна комісія, яка
з'ясує обставини, за яких
будується об’єкт, визначить,
чи порушуються правила і
норми (пожежні, санітарні,
архітектурно?будівельні).
Якщо забудовник не має
права цього робити, ми
маємо повноваження попе?
редити громадянина про
порушення законодавства
(може люди й не знають, що
порушують). Якщо людина
не вживає рекомендованих
після попередження заходів,
треба звернутись до обласно?
го архітектурно?будівельного
контролю, який відповідно
до ст. 376 Цивільного кодек?
су застосує до порушника
штрафні санкції. Якщо цих
двох попереджень буде зама?
ло — тоді люди або міська
рада можуть звернутись до
суду для вирішення питання
по суті".

Наталя Ключник

Це запитання працівни?
ки комунальних служб став?
лять людям, які прожива?
ють у м. Боярка по вул. 40
років Жовтня,68/1. Що?
ранку мешканці цього по?
мешкання сумлінно вистав?
ляють за ворота свого двору
сміття. На що сподівають?
ся? Хто має прибрати сміт?
тя, за який кошт. Шановні
власники, схаменіться. Для
цивілізованого вирішення
Вашої проблеми достатньо
лише укласти угоду про
вивіз сміття. Не перетво?
рюйте наше місто в смітник.

ОГОЛОШЕННЯ

Виконавчий комітет Бо?
ярської міської ради оголо?
шує конкурс претендентів
на надання послуг з поста?
чання продуктів харчуван?
ня в дошкільні навчальні
заклади міста Боярка.

Заява та документи на
участь у конкурсі прийма?
ються до 17.08.09 року за
адресою: м.Боярка, вул.
Білогородська, 13 каб.
№10 з 15.00 до 17.00
щоденно крім суботи та
неділі.

Ознайомитись з умова?
ми проведення конкурсу
та отримати детальну
інформацію щодо участі у
конкурсі можна за тел.:

8(04498) 41550

ХТО ПРИБЕРЕ  ВАШЕ СМІТТЯ? БІ тижня
Події

Р И Т У А Л Ь Н І  П О С Л У Г И  В  Б О Я Р Ц І
Смерть близької люди?

ни — це завжди велике горе
і скорбота... В різних релі?
гіях та обрядах в різні істо?
ричні епохи ставлення до
смерті було неоднозначним.
Але завжди ритуальні обря?
ди, пов'язані з похованням,
проводилися виключно фа?
хівцями...

Комплекс ритуальних
послуг існує для того, щоб
допомогти родичам помер?
лого правильно організува?
ти і провести поховання.
Окрема тема в наданні
ритуальних послуг — підго?
товка тіла померлого до
поховання: омивання, баль?
замування, вдягання; тран?
спортування до моргу, якщо
в цьому є необхідність; збе?
рігання тіла померлого у
холодильній камері при
низькій температурі...

Якщо ви зіткнулися зі
смертю — вам необхідна
допомога. Її вам надасть
ритуальна служба, яка
створена Боярською міськ?
радою й починає свою робо?
ту з 1 серпня 2009 року. Ви
можете викликати нашого
агента. Ми допоможемо
вам з оформленням необ?
хідних документів та орга?
нізацією поховання. Крім
всього іншого, Міська риту?
альна служба пропонує
широкий аспект ритуальної
атрибутики за доступними
цінами.

Ми надамо транспорт,
організуємо траурний му?
зичний супровід, панахиду.
Надамо носильників, які
зможуть здійснити винесен?
ня тіла померлого, а також
копачів для копання моги?
ли. Все перелічене є не?
від'ємною частиною риту?
альних послуг, за допомогою
яких ми зможемо полегши?
ти вашу ношу й допомогти в
ситуації, з якою ви раніше
не стикалися. 

При організації похован?
ня, яке має релігійний чи
інший ухил, ми постараємо?
ся врахувати й максималь?
но виконати всі ваші поба?
жання або релігійні вимоги,
які повинні бути дотрима?
ними.

Давайте ще раз перелічи?
мо ті основні ритуальні пос?
луги, в яких ми можемо бу?
ти вам корисними:

— повний комплекс
ритуальних послуг;

— консультації з пи?
тань організації поховання;

— оформлення доку?
ментів для поховання та
кремації;

— надання місця на
кладовищі;

— послуги моргу, баль?
замування;

— панахида грома?
дянська та релігійна;

— транспорт для до?
правлення тіла померлого
до місця поховання (ката?
фалк);

— винесення тіла;
— ритуальна атрибути?

ка (труна, ритуальні й
траурні вінки, хрести
тощо);

— організація похо?
вання; 

— фото?послуги;
— поминальний обід;
— оркестр.
Міська ритуальна служ?

ба знаходиться за адресою:
м. Боярка, вул. Шевченка,
172/2.

Наші телефони працю?
ють цілодобово:

Директор: 
80973345306

Адміністратор: 
80958390568

Доглядач кладовища: 
80671110432

Офіс: 35203 

Олег Огійчук, 
директор міської 

ритуальної служби
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1 серпня в акто?
вій залі Боярської
ЗОШ №3 відбула?
ся безкоштовна
юридична консуль?
тація. Акція прой?
шла за підтримки
Партії Регіонів та
ПП "ВА?Гранд".
На запитання меш?
канців Боярки відповідали
кваліфіковані юристи: В.Є.
Бакуновський — директор
юридичного ПП "ВА?Гранд",
юрист;

А. Шимко — заступник
директора ПП "ВА?Гранд",
юрист;

О.М. Вдовенко — голова
третейського суду при ВГО
"Фундація правових ініціа?
тив";

К.Ю. Лупич — голова
Боярського партійного осе?
редку Партії Регіонів,
юрист;

Р. В. Бишевець — при?
ватний нотаріус Києво?Свя?
тошинського р?ну;

В.Є. Корзун — представ?
ник землевпорядної органі?
зації.

Така акція проводиться
вперше. Люди страждають
від недосконалості законо?
давства та потребують допо?
моги у вирішенні юридичних
питань, з якими доводиться
стикатися майже щодня.
Саме тому і виникла ідея без?
коштовно допомогти меш?
канцям міста. "Багато людей
страждають від проблем, які
не є проблемами, якщо знаєш
закон. Головна з них — це
юридична необізнаність пере?
січних громадян", — вважає
Володимир Бакуновський. 

В цей день
юридичну допо?
могу отримали
близько 50 осіб.
П р е д с т а в н и к и
ПП "ВА?Гранд"
запевнили, що
такі зустрічі прак?
тикуватимуть й
надалі. Ті люди,

які звернулись за допомо?
гою, теж не шкодують про
витрачений час, адже
кожен знає — нещодавно
консультація юриста кошту?
вала до 200 грн. До речі,
ПП "Ва?Гранд" у зв'язку зі
складним фінансовим
становищем громадян кон?
сультації проводить безкош?
товно, а ціни за надання
юридичних послуг знижено. 

Керівництво ПП "ВА?
Гранд" висловлює щиру
подяку дирекції ЗОШ №3 за
надання приміщення для
проведення акції.

Ганна Бєлобородова

ОБІЗНАНИЙ — ЗНАЧИТЬ ОЗБРОЄНИЙ

Запитання: Як оформи?
ти право власності на

присадибну земельну
ділянку, якщо спів?

власником жилого бу?
динку є іноземець?

Я постійно проживаю в
місті та маю у власності 1/2

житлового будинку, а 1/2 час?
тина цього будинку успадкова?

на іноземним громадянином.
Зараз хочу приватизувати земельну ділянку. Прошу роз'яс?
нити, як оформити право власності на присадибну земель?
ну ділянку співвласникам жилого будинку, а саме іноземно?
му громадянину?

Відповідь: Згідно із нормами Земельного кодексу Укра?
їни підстави набуття права власності на землю у громадян
України та іноземних громадян є різними. 

Частиною 2 статті 81 Земельного кодексу України виз?
начено, що іноземні громадяни можуть набувати права
власності на земельні ділянки несільськогосподарського
призначення у межах населених пунктів, де розташовані
об'єкти нерухомого майна, що належать їм на правах при?
ватної власності у разі викупу таких земельних ділянок із
земель державної власності. 

Відповідно до статей 125, 126 Земельного кодексу Укра?
їни право власності на земельну ділянку виникає після
отримання її власником державного акта на право власно?
сті на земельну ділянку та її державної реєстрації. Права на
безоплатну приватизацію земельних ділянок іноземні гро?
мадяни не мають.

Згідно зі статтями 118, 121 Земельного кодексу України
громадяни України мають право на безоплатну передачу
земельних ділянок їм у власність. Ви, як громадянин України,
маєте право звернутися до міської ради із заявою про безо?
платну передачу присадибної земельної ділянки у власність. 

Отже, Ви, як співвласник жилого будинку, маєте право
на безоплатну приватизацію відповідної частини присадиб?
ної земельної ділянки, а іноземний громадянин?спадкоє?
мець частини жилого будинку може набути право власності
на іншу частину присадибної земельної ділянки, відповідно
до статей 81, 128 Земельного кодексу України, шляхом
набуття права власності на землю за договором купівлі?
продажу або набуття права оренди на земельну ділянку. 

Відділ юридичної роботи та звернень громадян
Головного управління Держкомзему

НН АА ММ   ПП ИИ ШШ УУ ТТ ЬЬ

З І  СВЯТОМ,  Л ІКАРЮ!
Мещерську Галину

Дмитрівну, головного ліка?
ря Київської дитячої облас?
ної лікарні, привітали з юві?
леєм міський голова Т.Г.
Добрівський та заступник
міського голови В.В. Шуль?
га. Приємною несподіван?
кою став подарунок — кар?
тина Боярського художника
Ю. Горбачова, на якій
зображена дитяча обласна
лікарня, що стала вже рід?
ними пенатами для Галини
Дмитрівни. Більшість часу
вона проводить саме тут.
Галина Дмитрівна — заслу?
жений лікар України, наго?
роджена медаллю "За Зви?
тягу", відзначена почесни?
ми грамотами Міністерства
охорони здоров'я, має вищу
кваліфікаційну категорію з
організації охорони здоров'я
та дитячої отоларингології.
Пані Галина пройшла дов?

гий шлях від медсестри до
головного лікаря, а колек?
тив дитячої обласної очолює
з моменту відкриття. Під
керівництвом Галини Дми?
трівни Київська обласна
дитяча лікарня стала одним
з провідних медичних
закладів охорони здоров'я
Київщини. Міський голова
та заступник міського голо?
ви висловили подяку за

багаторічну і невтомну
працю на ниві охорони здо?
ров'я, побажали Галині
Дмитрівні міцного здоров'я,
щастя, добра, та вагомих
здобутків. Щоб енергія була
незгасною, а наснага неви?
черпною, а поруч були одно?
думці, готові розділити і
радощі, і труднощі.

Ганна Бєлобородова

2 серпня 2009р. у Римо?
Католицькій Церкві Святого
Духа (вул. Енгельса, 62),
відбулася радісна подія.

Отець Ромуальд Гошь?
чевскі повінчав пару Ната?

лю та Павла Грохольських,
які після 6 років сумісного
життя вирішили освятити
його Таїнством Шлюбу.

Біля вівтаря наречені
склали урочисті обітниці
любити, шанувати і бути
вірними один одному, доки
смерть не розлучить їх.

А 4?річна донечка Марга?
ритка вітала своїх батьків?
наречених букетом з білих
троянд. Приємно зауважити,
що це був перший Шлюб за
час існування парафії. Спо?
діваємося на гарний почин! 

Марина Муравйова

ПП ЕЕ РР ШШ ИИ ЙЙ   ШШ ЛЛ ЮЮ ББ
УУ   РР ИИ ММ ОО �� КК АА ТТ ОО ЛЛ ИИ ЦЦ ЬЬ КК II ЙЙ   ЦЦ ЕЕ РР КК ВВ II

За повідомленням "Бо?
ярської Варти", під час чер?
гового рейду з ліквідації сти?
хійної торгівлі надійшло
повідомлення про незвичай?
ну подію. Поблизу кафе
"Азалія" вантажівка збила
стовп і зникла з місця події.
Свідком пригоди стала
директорка кафе Наталя
Олександрівна Гаврилюк. Їй
вдалось не тільки прослідку?
вати куди прямувало авто,
але й частково розгледіти
номер машини. 

По гарячих слідах праців?
ники "Боярської варти"
попрямували до заводу
"Вентс". Але там порушника
не виявилось. Пошуки про?
довжувались, оскільки свід?
ки бачили, що причетний до
ДТП водій десь недалеко.
Сліди вказували, що під час
одного повороту задні колеса

вантажівки пішли юзом,
отож, водій поспішав. Цей
слід привів до місця перехо?
вування порушника. Ним
виявився водій Слинявський
Віктор Петрович. Працівни?
ки ДАІ, викликані підрозді?
лом "Боярської Варти",
склали відповідні протоколи.
Відтак, завдані матеріальні
збитки відшкодовано.

"БІ" за повідомленням
ГО "Боярська Варта" 

РРООЗЗККРРИИТТОО  
ППОО  ГГААРРЯЯЧЧИИХХ  ССЛЛIIДДААХХ
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БІЛОРУСІЯ, БРЕСТ — МОЯ БОЙОВА ЮНІСТЬ
Далекий червень 1944р…

Ознаменований військовою
операцією під назвою "Баг?
ратіон", завданням якої було
звільнення від німецько?фа?
шистських загарбників бага?
тостраждальної Білорусії.

Багато літ минуло з тих
часів. Але, як зараз, перед
очима постають картини за?
пеклих боїв за села та міста
Гомельщини, в яких довело?
ся брати участь моїй 130?й
стрілецькій дивізії 371?го
Червонопрапорного стрі?
лецького полку.

З нагоди 65?ї річниці
звільнення м. Брест від
німецьких загарбників 27 та
28 липня білоруська земля
гостинно приймала гостей?
визволителів, запрошених з
усіх куточків бувшого Ра?
дянського Союзу. З України
нас було лише двоє.

Білорусь зустріла чисто?
тою та охайністю вулиць:
жодного недопалка, догляну?
ті сквери, парки, ідеальний
стан пішохідних доріжок та
проїжджої частини вулиць.

У бесіді з мером міста
Брест я запитав, як їм вдало?
ся домогтися такого резуль?
тату. На що той відповів:
"Довелося довго та наполег?
ливо попрацювати над цим:
закріпили вулиці за депута?
тами, які відповідали за дот?
римання чистоти. Ті, в свою
чергу, проводили система?
тичну роботу з мешканцями
вулиць. Службовці з мерії
також долучалися до цієї

справи. Мобілізували пресу,
працювали з ЖЕКами.
Створювали комітети дво?
рів. З порушників стягували
штрафи. Але головне —
виховували у молоді почуття
патріотизму. Адже наше
місто — це вікно у Європу".

28 липня в Бресті відбу?
лася урочиста церемонія
покладання квітів на алеї
Слави, де на гранітних пли?
тах викарбувані назви
частин, які визволяли місто,
та до пам'ятника визволите?
лям. Цього ж дня, по обіді,
пройшло покладання вінків
у Брестській фортеці?герої.

Потім були зустрічі з
керівництвом області та
міста. На урочистостях, після
короткої промови, я вручив
меру міста Брест, Олександру
Сергійовичу Палишенкову,
нашу книгу "Вони захищали
Батьківщину".

Дорогою додому я довго
думав про те, що довелося ме?

ні пережити в роки війни, ра?
дів від теперішньої зустрічі з
братами?білорусами. А ще ду?
мав про своє рідне місто, про
Боярку. Звичайно, Боярка —
не Брест. Але ж це — місто
відпочинку та оздоровлення,
курортна зона. В порівнянні з
попередніми роками є значні
покращення. Охайнішим
воно стало й чистішим. Але ж
як далеко нам до тієї чистоти
білоруських міст!

От і звертаюсь я до всіх
боярчан. Шановні! Любіть

своє місто. Адже ми тут
живемо, це наш дім. Чистота
око тішить, і на душі стає
веселіше й приємніше. А
такий душевний стан корис?
ний всім: він подовжує
життя. Виховуйте у своїх
дітях почуття любові до рід?
ного міста, розвивайте куль?
туру дітей.

В.А. Нуріщенко, 
голова Боярської 

організації інвалідів війни
та Збройних Сил

Минулої неділі в Крюків?
щині відбулися позачергові
вибори сільського голови.
Серед одинадцяти кандидатів
найбільшу довіру односельців
отримав 26?річний мешка?
нець села Андрій Кріпак. 

Виборчі дільниці — у при?
міщенні сільської ради та
Крюківщинської ЗОШ —
були відкриті з 7 години ранку
до 22 вечора. Явка виборців
становила трохи менше поло?
вини, тобто близько півтори
тисячі виборців. З них майже
третина — віддала свою пере?
вагу саме Андрію Кріпаку.
Наступною, з різницею близь?
ко двохсот голосів, була Люд?
мила Ющенко, яка останні
роки працювала на посаді
секретаря сільської ради. 

Позачергові вибори відбу?
лися через те, що попередній

голова Михайло Сезанович
написав заяву про звільнен?
ня за власним бажанням.
Офіційна версія його звіль?
нення: депутатський корпус
вимагав прийому рішень, з
якими він, як сільський голо?
ва, був не згоден.

Чи впорається новий голо?
ва з депутатським корпусом
Крюківщини покаже час.

Редакція "БІ"

УРОЖАЙ� 2009

Станом на 30 липня
аграріями Київської облас?
ті намолочено 1 мільйон 65
тисяч тонн зерна. Обмоло?
чено ранніх зернових і зер?
нобобових культур на
площі 291,8 тис. га (59,5%
до прогнозу або +102,7
тис. га до минулого року).

ККИИЄЄВВОО��ССВВЯЯТТООШШИИННССЬЬККИИЙЙ  РРААЙЙООННННИИЙЙ  ВВІІДДДДІІЛЛ  ГГУУ

ММВВСС  УУККРРААЇЇННИИ  ВВ  ККИИЇЇВВССЬЬККІІЙЙ  ООББЛЛААССТТІІ  ППООВВІІДДООММЛЛЯЯЄЄ::

Впродовж п'яти місяців
2009 року у сфері службової
діяльності викрито 9 717 зло?
чинів, з них економічної спря?
мованості — 8490 (78,8 %) зі
збитками понад 3,1 мільярдів
гривень, у т.ч. 2,6 тисяч —
пов'язаних із зловживаннями
владою або службовим стано?
вищем та перевищенням
службових повноважень, а
також 1 611 злочинів про
хабарництво. Збитки по кож?
ному дев'ятому злочину,
викритому у сфері службової
діяльності, перевищують 100
тисяч гривень. Цей показник
найвищий за останні роки. До
суду цього року направлено

кримінальні справи з 5354
посадових злочинів (803%).

Органами внутрішніх
справ та прокуратури
викрито 1611 злочинів про
хабарництво, 1368 злочинів
обліковано як економічні, у
тому числі 1214 (88,7%) —
одержання хабара, 154
(113%) — давання хабара.

Слід зазначити, що
загальна сума отриманих
посадовцями хабарів пере?
вищила 74 мільйони гривень
(порівнюючи з аналогічним
періодом минулого року —
22,3 мільйона гривень), а
середня по державі сума
хабара зросла до 97,8 тисяч

гривень (25,6 тисяч гривень
минулого року).

Проведений аналіз
викритих злочинів свідчить,
що найбільше ураженими
хабарництвом є сфера
земельних відносин, система
надання послуг, насамперед,
заклади освіти та охорони
здоров'я, сфера приватиза?
ції, відчуження майна та
надання його в оренду, сфера
фінансових послуг, регуля?
торна та дозвільна системи.

Всього до суду за 5 місяців
цього року направлено кри?
мінальні справи з 795 злочи?
нів про хабарництво (або
97,3 % від розслідуваних).

БІ району
Новини

ЗА КОГО ГОЛОСУВАЛА КРЮКІВЩИНА?

У понеділок, 3 серпня
2009 року, о 13:00, у 66?му
кварталі Боярського лісу
вирувала пожежа. Загалом
у цьому кварталі згоріло
10,7 га лісу, в тому числі 
1,3 га лісу пошкоджено
пожежею верхівок, тобто,
обгоріли крони дерев.
Вогонь перекинувся на 67?й
квартал лісового масиву,
знищивши дерева на площі
1,6 га , в тому числі 0,8 га
лісу було пошкоджено,
знову ж таки, пожежею
верхівок. За словами лісни?
чих Сергієнка В.Р. та Нар?
хова Ю.Р., на ділянці яких
сталася пожежа, займання
відбулося у декількох міс?
цях, що свідчить про необе?
режне поводження з вог?
нем. До речі, перед загорян?
ням бачили гурт дітлахів,
які прямували зі сторони
смт. Глеваха в сторону
Боярки, а потім у зворотно?
му напрямку. Можливо, що
саме дії цих дітей призвели
до пожежі.

Взялися гасити пожежу о
13:20 двома пожежними
машинами: з Боярського ліс?
ництва та міської пожежної

частини. Оперативно органі?
зував ліквідацію пожежі в.о.
лісничого Боярського ліс?
ництва Лук'янчук М.С.
Всього в гасінні пожежі було
задіяно 12 осіб. Безпосе?
редньо гасив вогонь лісник
Олег Яблонський. Тривала
лісова пожежа 3 години.
Пошкоджену ділянку лісу
оборали трактором. Наразі
працівники лісового госпо?
дарства вживають відповід?
них заходів на пошкодженій
ділянці лісу, яка залишаєть?
ся вогненебезпечною.

Спеціалісти лісопатологи
та відповідна комісія ще
будуть визначати всі збитки,
завдані пожежею. За попе?
редніми даними затрати на
подолання стихії склали
1626 грн.

Боярське лісництво
закликає бути обережними з
вогнем, особливо сухими
спекотними днями. Адже
трава і ліс є легкозаймисти?
ми.

Головний лісничий
Боярської 

лісодослідної станції
Варкопуло А.А.
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Нагадаємо: громадська
організація "Родина — 7'я" є
добровільною місцевою не?
прибутковою громадською
організацією, діяльність якої
поширюється на територію
Києво?Святошинського ра?
йону. Дата заснування — 15
травня 2009 року. До прав?
ління організації увійшли
представники відомих в на?
шому місті багатодітних ро?
дин: голова — засновник
організації Тетяна Василівна
Ковальчук; заступник голо?
ви — Юрій Петрович Зор?

нік; засновник — Тетяна
Григорівна Скринник; член
правління — Анатолій Зиг?
мундович Самборський.

Основною метою організа?
ції є задоволення та захист
законних соціальних, еконо?
мічних, правових та інших
спільних інтересів і прав бага?
тодітних родин — членів ор?
ганізації (більш детально —
див. Статут організації).

Незважаючи на відносно
невеликий час існування, в
активі ГО "Родина — 7'я"
вже є декілька вагомих
справ. Серед них — участь у

Всеукраїнсько?
му творчому
конкурсі "Роде
наш красний",
який проходив в
с. Бобриця, та
оздоровлення
дітей з багато?
дітних родин —
членів організа?

ції. "Можна було б зробити й
більше, — говорить пані
Тетяна Ковальчук, — та
навіть найдрібніша справа,
не кажучи вже про допомогу
масштабну, неодноразову,
потребує значних коштів..."

Дійсно, бажання працю?
вати у членів ГО "Родина —
7'я" є! Адже цим людям не раз
доводилося переконуватися у
гіркій правдивості крилатої
фрази "Порятунок потопаю?
чих — справа рук самих пото?
паючих". Та наш непростий
час змусив цю новоутворену
організацію звернутися на

сторінках нашої газети до
меценатів з проханням про
надання безповоротної гума?
нітарної допомоги багатодіт?
ним родинам — членам орга?
нізації.

Зі свого боку, організація
"Родина — 7'я" бере на себе
зобов'язання докладно звіту?
вати про цільове викорис?
тання отриманої (будь?якої,
а не лише фінансової!) допо?
моги.

Якщо ви готові надати
допомогу — записуйте рек?
візити:

Адреса громадської орга?
нізації "Родина — 7'я": Київ?
ська обл., Києво?Святошин?
ський р?н., м. Боярка, вул.
Білогородська, 23?б.

Р/р №26009280126204
у Боярському відділенні ВАТ
КБ "Хрещатик" м. Боярка,
МФО 300830 код ЄДРПОУ
36449514.

Більш детальну інформа?
цію можна отримати за кон?
тактними телефонами:

+380964677255, 
+380677935798.

Голова ГО "Родина —
7'я" — Тетяна Ковальчук.

Ну то як, меценати?бла?
годійники, допоможемо? Ви
ще не знаєте, чим саме і яка
конкретно допомога потріб?
на? Тоді телефонуйте за вка?
заними телефонами. Адже
на ваш дзвінок так чека?
ють...

Радислав Кокодзей

Здається, зовсім не�
давно наша газета пові�
домляла про заснування на
теренах нашого рідного
міста ще однієї громадсь�
кої організації багатодіт�
них сімей. А сьогодні
"Родина — 7'я" запрошує
до співпраці всіх небайду�
жих меценатів...

Вашої допомоги
потребує маленька Олек?
сандра, яка дуже хоче
почути світ і сказати своє
перше слово "мама".
Народження крихітки
Сашеньки стало розра?
дою родини Кардашевих,
які впродовж останніх
років пережили низку
трагічних подій, пов'яза?

них із втратою рідних і
близьких людей. Коли дів?
чинці виповнився рік, ліка?
рі оголосили вирок: "Дів?
чинка може залишитись не
тільки глухою, але й
німою". Надію, що це ще
можна змінити, подарували
лікарі з Інституту отоларин?
гології ім. Коломійченка
Академії медичних наук
України. Вони погодились
зробити безкоштовну опе?
рацію, але імплантант

повинна оплатити родина.
Коштує він не багато, не
мало — 26 тис.євро. 

Родина матері дівчинки
вже продала усе можливе —
старий автомобіль, мото?
цикл, але цього занадто мало.

Боярська міська рада,
виконком, редакція газети
"Боярка?інформ" звертаєть?
ся до усіх, хто може допо?
могти цій бідолашній дів?
чинці. Ваш, навіть невелич?
кий внесок, може відкрити

цілий світ для маленької
Олександри.

Кошти можна перераху?
вати за наступними реквізи?
тами:

Найменування банку:
"ПриватБанк"; Номер ра?
хунку: 29244825509100;
МФО: 305299; ЗКПО:
14360570. Призначення
платежу: для поповнення
картки 4149605050365899
Кардашевої Ірини Сергіївни,
ІНН 3073911823.

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ

БІ дитині
Допоможіть

ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ!

БІ служби
Районні

Згідно з Указом Прези?
дента України "Про спроще?
ну систему оподаткування,
обліку та звітності суб'єктів
малого підприємництва"
спрощена система оподатку?
вання, обліку та звітності
запроваджується для таких
суб'єктів малого підприєм?
ництва — фізичних осіб, які
здійснюють підприємницьку
діяльність без створення
юридичної особи, і у трудо?
вих відносинах перебуває не
більше 10 осіб, та обсяг
виручки яких від реалізації
продукції (товарів, робіт,
послуг) за рік не перевищує
500 тис. грн. 

Статтею 7 вищезгада?
ного Указу Президента
України встановлено, що
на фізичних осіб, які зай?
маються підприємницькою
діяльністю без створення
юридичної особи і здійс?
нюють торгівлю лікеро?
горілчаними та тютюнови?
ми виробами, паливно?
мастильними матеріалами,
то такі особи не можуть

бути платниками єдиного
податку.

Крім того існують і інші
законодавчі обмеження за
видами діяльності для плат?
ників єдиного податку, а
саме, єдиноподатнику забо?
ронено:

— здійснювати обмін іно?
земної валюти (Закон №
2505);

— займатися виробниц?
твом, експортом, імпортом
та оптовим продажем підак?
цизних товарів (крім ПММ)
(Закон № 2505, частково
Закон про держпідтримку);

— займатися виробниц?
твом та імпортом підакциз?
них ПММ (Закон про держ?
підтримку);

— займатися оптовим і
роздрібним продажем підак?
цизних ПММ, видобуван?
ням і виробництвом дорого?
цінних металів і дорогоцін?
ного каміння, оптовою та
роздрібною торгівлею про?
мисловими виробами з доро?
гоцінних металів (Закон №
2505);

— здійснюють діяльність
з перепродажу предметів
мистецтва, колекціонуван?
ня та антикваріату, діяль?
ність з організації торгів
(аукціонів) виробами мис?
тецтва, предметами колек?
ціонування або антикваріа?
ту, тобто є дилерами (Закон
України від 22.12.2006 р.
№ 535?V).

Крім того не можуть бути
платниками єдиного податку:

— ломбарди (Закон про
держпідтримку); 

— довірчі товариства,
страхові компанії, банки та
інші фінансово?кредитні та
небанківські фінансові уста?
нови (Закон про держпід?
тримку, Указ про єдиний
податок); 

— спільна діяльність
(Указ про єдиний податок). 

Відділ масово
роз'яснювальної роботи

та звернень громадян
Державної податкової

інспекції у КиєвоСвято
шинському районі

ЧЧИИММ  ННЕЕ  ММООЖЖЕЕ  ЗЗААЙЙММААТТИИССЯЯ  ППЛЛААТТННИИКК  ЄЄДДИИННООГГОО  ППООДДААТТККУУ  

ММ УУ ХХ ИИ   ——   НН ОО СС ІІ ЇЇ
ІІ НН ФФ ЕЕ КК ЦЦ ІІ ЙЙ НН ИИ ХХ   ЗЗ АА ХХ ВВ ОО РР ЮЮ ВВ АА НН ЬЬ
Мухи є носіями таких

інфекційних захворювань,
як дизентерія, сальмо?
нельоз, черевний тиф, холе?
ра, вірусний гепатит, тубер?
кульоз, а також яєць глистів
та лямблій.

Розмножуються мухи в
вигрібних ямах туалетів,
сміттєзбірниках. Постійно
стикаючись з залишками
продуктів, що гниють, мухи
поглинають безліч бактерій,
небезпечних для людей і
тварин. Сідаючи на м'ясні,
молочні продукти, солодкі
вироби, овочі, фрукти,
ягоди, мухи забруднюють їх
мікробами та яйцями гли?
стів, чим сприяють розпов?
сюдженню інфекційних та
глистяних захворювань.

Є різні надійні засоби для
знищення мух та боротьби з
ними, та найважливіший з
них — дотримання санітар?
но?гігієнічних умов. Чим
чистіші житлові та інші
приміщення, двори, вулиці і
вся територія населених
пунктів, тим менше мух.
Головне  — не допускати

розмноження мух, знищую?
чи їх ще в личинковому
стані. Сміття, харчові відхо?
ди, гній необхідно компо?
стувати, тобто пошарово
перекладати землею або
торфом (10?15 см.) і утрам?
бовувати. Місце під компост
спочатку утрамбовувати
шаром глини (15?20 см).
Рекомендується накривати
компости поліетиленовою
плівкою.

— Поверхню неканалі?
зованих туалетів, помийних
ям регулярно, кожні 5?7
днів, у літній період оброб?
ляти крутим кип'ятком чи
соляркою.

— Не допускайте мух у
приміщення. Харчові про?
дукти зберігайте закритими
в шафах. Не залишайте на
столах брудний посуд з
рештками їжі.

Для знищення мух у при?
міщенні використовуйте
липучки, мухобійки.

Лікарпаразитолог
КиєвоСвятошинської рай

СЕС Музалевська З.Т.
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НОВІ ОРБІТИ БОЯРСЬКОГО ФУТБОЛУ

Як повідомив нам голова
міської федерації футболу
Юрій Зорнік, 24 серпня стар?
тує ІV чемпіонат міста Бояр?
ка з футболу серед "ву?
личних" команд — улюбле?
на всіма так звана "Коро?
бочка". 

З моменту започатку?
вання (тобто — з 2006
року) в турнірі взяли участь
47 футбольних колективів.
За трирічним рейтингом, з
урахуванням всіх особли?
востей проведення змагань,
можемо вивести наступний
рейтинг престижності ко?
манд?учасниць:

І місце — 
команда "Руйнівники". 
ІІ місце — 
міліційне "Динамо". 
ІІІ місце — 
команда міськ
виконкому "Вікторія". 
А тепер — трохи історії.

"Коробочний" чемпіонат було
започатковано 2006 року.
Того року участь в чемпіонаті
взяли 27 команд міста.

2007 рік — 35 команд?
учасниць. Кількість команд

прямо пропорційна зростан?
ню активної цікавості до
турніру. 

2008 рік — 27 футболь?
них колективів. Ви здивова?
ні деяким кількісним спадом
команд?учасниць? Запев?
няємо: це не спад цікавості
боярчан до наймасовішого
виду спорту. Така ситуація
пояснюється більш жорстки?
ми вимогами щодо участі в

змаганнях. Зокрема — забо?
роною грати гравцям класу
"профі", тобто — учасникам
районного чемпіонату. Ціл?
ком зрозуміло, що гравців?
любителів — учасників чем?
піонату, — які гуртувалися
навколо них, поменшало...

Хто ж був чемпіонами
"коробочного" чемпіонату за
ці три роки? 

2006 рік — команда
"Газовик" (Перша найсиль?

ніша трійка за підсумками
року: команди "Газовик",
"Вікторія", "Руйнівники").

2007 рік — команда
"Динамо" (райвідділу мілі?
ції). Кращі з кращих —
"Динамо", "Перемога",
"Альфа".

2008 рік — "Руйнівни?
ки" — нині діючий чемпіон,
який з нетерпінням чекає
нагоди ще раз довести свою

футбольну майстерність. А
найкращими цього року
були команди "Руйнівни?
ки", "Невгамовні", "Стара
Боярка". 

До уваги команд —
учасниць турніру 2009:
заявки щодо участі оргко?
мітет приймає до 14 серп?
ня. Крім того, посилюють?
ся вимоги до команд?учас?
ниць з метою зацікавлення
і залучення непрофесійних
команд любителів футбо?

лу. Зокрема, встановлюєть?
ся більш жорсткий регла?
мент змагань: в матчах цьо?
горічного турніру за кожну
команду може грати лише 1
(один, і не більше!) гравець
районного чемпіонату. 

За більш детальною
інформацією звертайтеся за
телефоном:

80990154450
Юрій Зорнік

Літо! Відпустки. Від�
починок... Та навіть це не
завадить впевненому пос�
тупу Боярських футбо�
лістів до сяйливих вершин
чемпіонської слави...

Нещодавно у важкоатле?
тичній залі Національного
університету фізичного
виховання та спорту Украї?
ни відбувся відкритий чем?
піонат Києва з пауерліфтин?
гу. Наш район на цих зма?
ганнях був представлений
чотирма спортсменами, які
здобули дві золоті та одну
срібну медалі. Абсолютним
чемпіоном змагань серед
чоловіків став києвосвято?
шинець, майстер спорту
Дмитро Аврамчук. У ваговій
категорії до 100 кг. він
показав такі результати:

присідання зі штангою:
300 кг. жим лежачи — 195
кг. тяга — 305 кг. Слід зау?
важити, що зі штангою
такої ваги не змогли впора?
тися навіть атлети у над?
важких вагових категоріях,
де власна вага спортсменів
сягала 150 кг.

Абсолютною чемпіон?
кою серед жінок стала
також наша спортсменка
кандидат у майстри спорту
Олена Ковриженко, її
результати у в.к. до 67.5 кг
(135 — присідання зі
штангою, 65 — жим лежа?
чи, 155 — тяга). У цій
самій категорії срібну
медаль здобула 17?річна
Каріна Бабенко (140?присі?
дання зі штангою, 60 кг  —
жим лежачи, 130 кг —
тяга), яка, до речі, цього
року мала всі шанси потра?
пити на юніорський чемпіо?
нат світу, але, виступаючи
на першості України, не
впоралась з хвилюванням,
припустилась помилок й
отримала нульову оцінку.

Четвертий наш спорт?
смен — Максим Маяков?
ський, хоч і лишився без
медалі, але виступом задово?
лений, адже вперше виконав
норматив кандидата у май?
стри спорту України. У ваго?
вій категорії до 82,5 кг пока?
зав результати (245 — при?
сідання зі штангою, 115 —
жим лежачи, 235 — тяга).

Готували спортсменів до
змагань срібний призер

світу, майстер
спорту Сергій
Осипчук та зас?
лужений тренер
України, майстер
спорту Сергій
Тетянюк.

До речі, слід
сказати, що у під?
вальному примі?
щенні, з якого
так активно "ви?
селяють" секцію
важкої атлетики,
підготовлено 30
кандидатів у май?
стри спорту, з
яких 11 стали
майстрами спор?

ту України, і двоє досягли
звання майстрів спорту
міжнародного класу.

10 вихованців Сергія Те?
тянюка стали чемпіонами
України, 12 — призерами
України.

Є також чемпіон світу з
важкої атлетики та срібний
призер світу з пауерліф?
тингу.

Більше 100 вихованців
здобули звання чемпіонів
Київських обласних зма?
гань.

Але сьогодні у відділення
важкої атлетики та пауер?
ліфтингу складні часи.
Дирекція Боярської ЗОШ
№3 вимагає терміново
звільнити приміщення. На
прохання тренера про допо?
могу відгукнулась директор?
ка гімназії Світлана Сушко,
та надала спортсменам про?
сторе приміщення одного з
підвалів цього освітнього
закладу.

Нова зала потребує ре?
монту. Слід довести до ладу
електрику, сантехніку, вен?
тиляцію, забетонувати під?
логу та професійно її покри?
ти плиткою та дошками.

Справа зрушила з місця.
Районна адміністрація вже
допомогла дошками. На
решту потрібні кошти.
Спортсмени самотужки
зібрали 23 тис. грн, а ще
потрібно 90 тис. грн. Тож
необхідна підтримка спон?
сорів. Сподіваємось, що у
місті й районі знайдуться
люди, яким небайдужа доля
цієї секції. Адже це один з
небагатьох осередків, які
складають потужну конку?
ренцію численним "гендели?
кам" у боротьбі за майбутнє
нації.

Тож за інформацією
звертайтесь за телефоном: 

+38 (050) 3840574
На фото: Заслужений

тренер України Сергій Тетя?
нюк зі своїми наймолодши?
ми вихованцями на марші
Миру у Боярці.

Радислав Кокодзей

Н Е П І Д Й О М Н А  В А ГА  Б ОЯ Р С Ь К И Х  АТЛ Е ТІ В

Наша Інтернет
довідка
Пауерліфтинг (силове триборство) відноситься до порівняно молодих видів спорту,

відомий він трохи більше 30 років. Назва походить від двох слів "power" — сила, міць і "?
ліфт" — піднімати.

Першовідкривач цього виду — американці. У колишньому СРСР пауерліфтинг знають із
1989 року, саме тоді в Москві вперше виступили американські й англійські спортсмени з
показовими виступами.

Офіційні Чемпіонати світу проводяться з 1972 року, Чемпіонати Європи — з 1980. З
кожним роком цей вид спорту стає усе більше популярним, про що свідчить постійно зрос?
таюче число країн?учасниць міжнародних змагань.

Поряд зі змаганнями з пауерліфтингу в чоловіків успішно проводяться й міжнародні
змагання серед жінок.

З початком виступів російських чоловічих і жіночих збірних, з 1991 року відбулися
істотні зміни в міжнародній трійці.

Більшість рекордів Світу і Європи встановлено росіянками.
У кожного виду спорту велике майбутнє. Міжнародна федерація пауерліфтинга домага?

ється включення силового триборства в програму Олімпійських ігор. В 1998 році в Москві
відбулася зустріч президента Олімпійського комітету Хуано Антоніо Самаранча, Президен?
та Міжнародної Федерації пауерліфтинга Богачева В.В., де піднімалося питання про виз?
нання цього виду спорту.

Ми думаємо, пройде не так багато часу й пауерліфтинг, завдяки своїй популярності, буде
включений у програму Олімпійських ігор.

Як вид спорту, пауерліфтинг — те саме, що й важка атле?
тика, а саме з важкоатлетичним двоєборством, але при цьому
має ряд істотних відмінностей. Пауерліфтинг — силовий вид,
важкоатлетичне двоєборство — спортивно?силовий. Перевага
пауерліфтинга також у тім, що рухи його більш прості, і цим
він доступний не тільки чоловікам. Спортсмени протягом
багатьох років мають можливість показувати високі результа?
ти з мінімальним відсотком травматизму. 

Силове триборство містить у собі наступні вправи: присі?
дання зі штангою на плечах, жим штанги, лежачи на горизон?
тальній лаві, тяга станова. Всі сили спортсмена підібрані так, щоб задіяти основні групи
м'язів. Вправи універсальні й знаходять застосування у всіх видах спорту.

У процесі заняття відбувається зміцнення опорно?рухового апарата; підсилюється кро?
вообіг м'язових тканин, що сприяє їх розвитку. Тренування з вагою позитивно впливає на
білковий обмін, підсилює анаболічні процеси, підсилює імунну систему.
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БІ Усміхнись

Та одразу зазначимо: ні
болючої теми віддавлених в
тісняві ніг чи жорсткого
масажу спини і ребер під час
посадки в "години пік", ні
продертих сидінь, ні навіть
не завжди чистого салону ми
торкатися не будемо. Візьме?
мо картину майже ідеальну:
середина дня, майже пустий
салон щойно вимитої "марш?
рутки" і просто безліч віль?
них місць: сідай де хочеш.
Сіли. І що бачимо? Ні, не за
вікном, а в салоні? 

Так, саме їх: численні
наклейки, причому всі
чомусь виключно російсь?
кою мовою. Ні, не оті тради?
ційні типу "За безквитковий
проїзд та провіз багажу —
штраф" або "Проїзд по Бояр?
ці — 1 грн., по Києву — 2
грн.;", а інші, які, мабуть,
мають піднімати настрій чи
то пасажирам, чи водіям.
Отже, читаємо і... коментує?
мо. Тексти наклейок цілком
реальні, в наших маршрут?
них таксі побачені; комента?
рі — наші, а свої самі дода?
вайте. 

— "На вопрос "Когда
поедем?" водитель не
отвечает." Так ось, значить,

з чого починається наша
поїздка... Втім, без паніки.
По?перше, відповідає, хоча й
не завжди охоче. А по?друге,
чому ж і не відповісти:
може, пасажир на поїзд
запізнюється або на перше
побачення... Втім, це,
мабуть, зовсім не актуально.
На відміну від наступного
гасла:

— "Лучше ехать стоя,
чем жить на остановке."
Та хто ж сперечається?
Втім, може, краще просто в
оті самі "години пік" марш?
рутних таксі пустити біль?
ше? І більших: типу автобу?
сів, а не переобладнаних із
вантажних в пасажирські
"Газелей"... Ага, ось і пряме
керівництво до дії:

— "Прижмись к сосе
ду — дай надежду стоя
щим на остановке". Логіч?
но... А якщо перед тобою —
сусідка... зі своїм власним
чоловіком? Навряд чи він
обмежиться лише фразою з
наступної наклейки: 

— "Не стой над ду
шой!". Та не стою я, а вишу!
Бо, по?перше, в переповне?
ній маршрутці (таки забув
про ідеальне, бо реальність

сильніша) далі протовпити?
ся просто нереально, а по?
друге, здачу чекаю. До речі,
що там про гроші?

— "Льготных мест
нет: водитель — ветеран
маршрута". Це, здається,
до мене ніякого відношення
поки що не має... Тому обме?
жимося коротким комента?
рем: особливо ефектно ця
фраза виглядає, коли за кер?
мом хлопчина років двадця?
ти... 

— "Это вам не МТС:
все входящие — плат
ные!". Дякуємо за нагаду?
вання. Це вже ближче до
теми — і сучасно, й актуаль?
но. А ще що?

— "Водитель не дед
Мазай: зайцев не возит".
І це зрозуміло. На відміну від
наступної фрази:

— "Водитель не ось
миног — всем сдачу дать
не может". Це що — натяк?
Особливо в парі з наступним
"перлом":

— "Как заплатишь,
так и поедем". Цікаво, як
цей принцип реалізується в
умовах фіксованої й чітко
визначеної плати за проїзд?
Чи, може, мається на увазі
"Коли заплатиш, тоді й пої?
демо"? За роз'ясненнями не
звертатимемося: вони — на
наступній наклейці:

— "Землю — крестья
нам, заводы — рабочим,
деньги — водителю!" Реа?

лії чи мрії? А як же власники
маршрутів? З ними погоди?
ли? До речі, за що ж плати?
ти? Як щодо комфорту та
дотримання правил?

— "Быстрее, чем у
нас, только самолетом".
Ну, це, скоріше, на саморе?
кламу схоже. Звісно, дещо
нескромно, але з певним
смаком... Й головне — зав?
жди правда! Навіть у багато?
годинній "пробці"... 

— "Аптечка, огнету
шитель и туалетная бумага
находятся у водителя".
Ага, ось воно. А до чого тут
туалетний папір? Відповідь
— на наступній наклейці:

— "Ну что, смертни
ки, полетаем?" Ні, дякую, я
краще вийду... Але як? Адже 

— "Остановок "тута",
"тама" и "здеся" на марш
руте НЕТУ!". Все вірно
(див. "Правила посадки і
висадки пасажирів"). Та ще
й з урахуванням особливо?
стей менталітету та мовлен?
ня середньостатистичного
пересічного пасажира...
Класно! Особливо — останнє
слово... 

— "Тише скажеш —
дальше выйдешь". Зрозу?
міло. А що ж робити, щоб
вийти вчасно? Порада —
лаконічна — на наступній
наклейці:

— "Хочешь выйти —
кричи!". На розмірковуван?
ня часу вже нема, тож вере?

щу, як той заєць, навздогін
останньому рейсу діда
Мазая...

Мабуть, заверещав я за?
надто голосно: водій так різко
загальмував, що я влучив
лобом точнісінько в наступну
наклейку: 

— "Место для удара
головой". Таки спробував.
Боляче. Хоч би подушечку
підклали під ту наклейку чи
що: навіщо ж довірливих
пасажирів дурити...

P.S.: Ось так і закінчилася
наша уявна подорож... Звіс?
но, салон загального транс?
порту — не музей наочності.
Та й хто, врешті?решт, на ті
наклейки звертає увагу...
Втім, недаремно ж мовиться:
"Сказка — ложь, да в ней
намек, добру молодцу урок".
Бажаючи мати з даного
факту урок позитивний,
редакція нашої газети оголо?
шує конкурс на кращу пропо?
зицію щодо недорогого,
дотепного й водночас акту?
ального оформлення салонів
маршрутних таксі. Пропо?
нуйте, а ми передамо ваші
пропозиції нашим дорогим
перевізникам. Щоб напис на
задніх дверцятах однієї з
"маршруток" "Осторожно:
люди!" не мав для них сум?
них наслідків. Бо, не дай
Боже, як повискакують...

Григорій Уважний

З РОЗДУМІВ СЕРДИТОГО ПАСАЖИРА 
Маршрутні таксі настільки тісно увійшли в наше

життя, що зараз ми навіть не уявляємо, як обходилися
без них раніше. Більше того, часто�густо саме ранкова
поїздка в "маршрутці" "програмує" наш настрій на цілий
день... От про це — про засоби створення настрою, гар�

ного чи навпаки — ми сьогодні і поговоримо.

Приходить чоловік у цирк
зі свинею. Говорить: 

— Хочу у вас із номером
виступати. 

— Що вмієш? 
— У мене свиня францу?

зькою говорити вміє. 
Усі дивуються. Просять

показати. Він повертається
до свині й запитує: 

— Парле?ву?франсе? 
Потім б'є її із усіх сил

ногою під ребро. 
— Уііі — Уіііі — Уііі...

***
— Я своєму чоловікові,

перш ніж їду у відпустку,
купую пояс вірності.

— Як цікаво! І як це
виглядає? 

— Ставлю чоловіка посе?

редині і обставляю його
пляшками з горілкою. 

Після цього він ні про яких
жінок навіть думати не хоче.

***
Вечір. Підворіття. Троє

молодиків. Нудьга. Йде
чоловік.

— Дядько, дай закурити!
— Не палю, хлоп'ята.
— А в морду?
— Тримай!
Молодик зносить ворота,

мужик йде далі. Через хви?
лину:

— Дядько, а за що?
— Сигарети вдома зали?

шилися, а "в морду" у мене
завжди з собою!

***
Опівночі. На трамвайній

зупинці стоїть бабця. До неї
підходить чолов’яга і запитує: 

— Бабуся, ви що тут
робите? 

— Як що, трамвай чекаю. 
— Але ж пізно, трамваї

вже не ходять. 
— А що ж рейки тоді не

розібрали?

***
Два п'яні куми розходять?

ся по домівках:
— Ну що, кум, по домів?

ках?
— По домівках!
— У сім'ї?
— У сім'ї!
— А завтра зустрінемося?
— Звісно, приходь до тре?

тьої години.
Ну і розлучилися.Один

трамваєм поїхав, а інший
через парк пішов. Зустріча?
ються наступного дня.Той,
який трамваєм поїхав —
людина як людина, а той,
який через парк пішов —
побитий, в бинтах, в гіпсі,
на милицях.

— Кум,а що таке?
— Та, уявляєш, йду —

нікого не чіпаю, раптом олень
рогами в бочину як дасть, я і

відлетів. Встав, тільки крок
ступив, мені літак крилом як
дасть по спині, а в кінці раке?
та в голову залетіла.

— Ну це ти вже прибрех?
нув!

— Не віриш? Спитай у
механіка каруселі...

Звісно, реклама повинна зацікавлювати, привертати
увагу, зрештою — вражати. Але ж не на смерть! Дивишся
на таку рекламну пропозицію фірми "Lisim" і думаєш, чого
від неї буде більше тим, хто про розкішну шевелюру може
тільки мріяти: радості чи навпаки... До речі, а не лисим
вашою пропозицією скористатися можна?
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Філія�Києво�Святошин�

ське відділення № 5399

ВАТ "Ощадбанк" запро�

шує на роботу охоронників.

Вимоги до кандидатів:

— володіння правила�

ми утримання та застос�

ування вогнепальної зброї;

— придатність за ста�

ном здоров'я;

Довідки: м. Боярка,

вул. Сєдова, 9, 

тел.: 40)900; 41)088

К А З К А  П Р О  Д І Д А  К А Р П А
Реклама

ОголошенняБІ Дитяча сторінка

На постійну роботу пот�
рібен водій автомобіля ГАЗ
53 Асенізатор.

Вимоги: стаж роботи,
відсутність шкідливих зви�
чок, здатність утримувати
авто в ідеальному стані.

Довідки за телефоном:
8(067) 507)09)60;
8 (063) 233)17)09

ЗАПРОШУЮ
КП "Боярка�Водоканал"

надає послуги населенню з
викачки рідких нечистот з
вигрібних ям.

Об'єм асенізаційної
машини — 3,8 м3, вартість
послуги — 120 грн.

Зручність та якість га�
рантуємо!

Довідки за телефоном: 
40)249

ПРОПОНУЄМОПРОДАМ 

весільну
сукню

в ідеальному
стані

+38 067 904 46 86

Недалеко від Києва, на околиці “старої” Боярки жив дід Карпо. Мовчазний був дід, від�
людькуватий. Жив сам в старенькому будиночку, ні до кого в гості не ходив, і до себе ніко�
го не звав. Сторонилися його сусіди, а діти трохи побоювалися, бо дід Карпо був дивакува�
тим і ніколи не посміхався.

Був у діда ставок, викопаний на весь город, тож картоплі він не садив, а розвів силу�си�
ленну всякої риби. Карасі і плотва, окуні і лящі..., навіть один старезний сом — розкошу�
вали в чистій глибокій воді. Але найдорожчими господареві були
коропи — недарма звали його дід Карпо. Він і обличчям був схо�
жий на великого коропа: круглі булькаті очі, обвислі вуса. Гово�
рили, що він вміє розмовляти з рибою.

В той час по Боярці прокотився слух про Чудо. Якось дід
Карпо зайшов до магазину, і там в черзі почув, що дві бабці між
собою говорять про курочку, яка допомагає людям.

— Знаєш, — одна другій каже, — онучку мою Мар’янку?
— Та як не знати, звісно, знаю, найменшенька у вас із дідом

серед онуків.
— Так от, така вередлива дівчинка росла, така плаксуха. І п’яти

хвилин не проходило, щоб вона сліз не лила, мов царівна�несміяна.
То сонце їй жарке, то вітерець холодний, то птахи голосні, то вода
занадто мокра. Ох і важко нам з нею було. І вона, бідолашна, страж�
дала, та нічого з собою поробити не могла. А зараз Мар’яночка наша
ходить весела, усміхнена — любо�дорого дивитися на дівчинку.

— Та ви що! А що ж сталося? Як вона так враз змінилася?
— Так слухайте. Дізналися ми, що недалеко біля стадіону у діда

з бабцею живе особлива курочка. На вигляд звичайна біла курка, а дива творить. Наша
Мар’янка як побувала у неї і отримала її малюнок, так враз і змінилася. А вдома я поміти�
ла: як тільки чоло дівчинки нахмуриться, немов хмаринка найде, і очі сльозами наповнять�
ся, вона зразу дістає той аркушик. Подивиться на малюнок і знову посміхається як весня�
не сонечко...

Слухав ту розмову дід Карпо і думав:
—   Дурниці це все. Бути такого не може, 85 років на світі живу. А не бачив, щоб кури

могли малювати, — аж розхвилювався.
Вийшов з магазину, забувши про покупки. Сів на велосипеда і поїхав в Нову Боярку:
—   Я їх викрию, на чисту воду виведу. Будуть знати як людей дурити, — бурмотів він,

крутячи педалі.
Біля двору діда й баби, де жила курочка, стояли люди. Тут тихо було і темно, немов

перед грозою. І в дворі теж стояли люди, чекаючи своєї черги, немов у затінку. Зате з хати,
куди заходили поодинці, немов лилося світло сонячного ранку. А кожен, хто виходив звід�
ти, наче частину світла виносив із собою. Зайшов до хати і дід Карпо:

—   Добридень, — привітався. Сів на стілець.
По столу, прямо перед ним, почала ходити курочка. То одним оком на діда подивиться, то

другим. І таким йому це смішним здалося, таким кумедним, що не витримав дід і розсміявся.
—   Дякую тобі біленька, розвеселила.
А курочка походила�походила, а потім намочила лапу в фарбу і щось намалювала на

чистому аркуші, що лежав перед нею, і дзьобом підштовхнула його дідові.
Дід взяв, подивився, склав малюнок удвоє і сховав у кишеню. Ще раз подякував куроч�

ці і пішов.
Приїхав дід Карпо додому, сів на березі свого ставка, щось подумав, піднявся, вийшов

за ворота. Зібрав на вулиці всіх сусідських дітлахів:
— Ходіть зі мною, на човні покатаю.
На ставку риби висовували голови з води і

робили те, що їм говорив дід: плавали навко�
ло човна, махали хвостами по команді, плес�
кали плавунцями по воді. Діти аж пищали від
задоволення, а дід Карпо мовчав і ховав
посмішку у густі вуса.

Кажуть, що він почав посміхатися з того
часу і сильно помолодшав.

До нової зустрічі з кроликом Боярчиком

і психологом Тетяною Бондаренко
(далі буде)
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