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"Бояринка" — перший крок

до здійснення мрії
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Грає команда! Візок для перемог —

не перешкода!

"Я — декадент 

сучасної доби..."
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ВВВВІІІІ ТТТТААААЄЄЄЄММММОООО

ЗЗЗЗ ДДДДННННЕЕЕЕММММ ННННААААРРРРООООДДДДЖЖЖЖЕЕЕЕННННННННЯЯЯЯ

Прийміть найщиріші вітання з
нагоди професійного свята — Дня
залізничника!

Щоденною кропіткою працею
багатьох поколінь плекалася і тепер
примножується трудова слава колек&
тивів залізничників усієї України.

І сьогодні ви робите все заради
збереження і подальшої розбудови
транспортного конвейєра, стабіліза&
ції у справі перевезення па&
сажирів і господарських вантажів,
технічно&економічного піднесення
галузі.

Ми шануємо вашу працю, споді&
ваємося на ваше розуміння і під&
тримку економічних реформ, які
мають сприяти перетворенню Украї&
ни в одну з провідних держав світу.

У день професійного свята бажаю
всім вам прихильної долі, вагомих
здобутків, міцного здоров’я, миру та
злагоди в родинах, невичерпної
енергії, професійної удачі.

Секретар ради М. Лєзнік

ШШШШ АААА НННН ОООО ВВВВ НННН ІІІІ     ПППП РРРРАААА ЦЦЦЦ ІІІІ ВВВВ НННН ИИИИ КККК ИИИИ

ЗЗЗЗ АААА ЛЛЛЛ ІІІІ ЗЗЗЗ НННН ИИИИ ЧЧЧЧ НННН ОООО ГГГГОООО

ТТТТ РРРРАААА НННН СССС ПППП ОООО РРРР ТТТТ УУУУ

Боярська міська рада та виконав&
чий комітет щиро вітають Добрів&
ського Тараса Григоровича, міського
голову; Лєзніка Михайла Геннадійо&
вича, секретаря ради; Шульгу Вале&
рія Володимировича, заступника
міського голови; Василенко Людми&
лу Анатоліївну, секретаря керівника
з Днем народження!

Хай Вас підтримують, розуміють
та надихають рідні люди, минають
негаразди та непорозуміння. Хай
доля збагачує Вас життєвою
мудрістю, енергією, натхненням та
радістю. Хай Ваш життєвий шлях
квітне яскравим цвітом і буде спов&
нений сердечності і тепла, дружньої
підтримки. Впевненості Вам та
оптимізму.

Бажаємо Вам здоров’я, миру і
злагоди у домі, тепла і затишку в
сім’ї, мудрості та виваженості у
справах.

Від усього серця бажаємо Вам
богатирського здоров’я, сил духов&
них і фізичних, терпіння, удачі,
оптимізму.

Будьте завжди в доброму гумо&
рі, святковому настрої. Перемог
Вам на життєвих стежинах!

Шановні боярчани!
Працює Боярський міський виборчий штаб кандидата на пост Пре�

зидента України С.Л. Тігіпка.

Штаб знаходиться за адресою: м. Боярка, вул. Молодіжна, 77,

бібліотека, 2�й поверх, редакція "БІ".

Приєднуйтесь до команди однодумців, яка візьме на себе відпові�

дальність як за долю України, так і за долю Боярки!
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ВВ .. КК РР АА ВВ ЧЧ ЕЕ НН КК ОО ::   
КК АА ЛЛ ІІ ФФ ОО РР НН ІІ ЙЙ СС ЬЬ КК ОО ГГ ОО   ГГ РР ИИ ПП УУ   ВВ   РР АА ЙЙ ОО НН ІІ   НН ЕЕ ММ АА ЄЄ

БІ ситуація
Епідеміологічна

— На жаль, ситуація
навколо грипу дещо заполі�
тизована. Протягом минуло�
го тижня 4�5 нарад різних
рівнів — від Міністерства
охорони здоров’я до найниж�
чих ланок — відбувались
щоденно. Позиція Міністер�
ства: такої напруги в суспіль�
стві не мало б бути, тому що
лікарі тримають ситуацію під
контролем. Сьогодні реально
маємо загострення сезонного
захворювання. Його особли�
вість лише в тому, що цього
року це загострення розпоча�
лось раніше. Але тут ми теж
не бачимо проблеми. Усі
заходи, які проводились
минулого року, проводяться і
зараз: дезинфекція, щоб
розірвати патогенний лан�
цюг, і захисні засоби: маски,
гумові рукавички.

— Але ж маски від�
сутні, хоч нас з екранів

телевізорів запевняють,
що на це виділяється сила�
силенна грошей. 

— Тут спрацьовує чис�
то людський фактор. Завтра
скажуть, що цукор дорож�
чає, і піде лавина закупівлі
цукру. Так і з масками. Але я
глибоко переконаний, що
пошити 1�2 маски, якщо їх
немає в продажу — не проб�
лема, пропрасувати її двічі
на день і використовувати.
Хіба це проблема, якщо
людина дбає про своє здо�
ров’я? Інша справа, якщо
ні, тоді шукатиме причину. 

— Чи виправдані прог�
нози щодо швидкого поши�
рення грипу?

— Загалом по Україні
нам прогнозували, що до
25% населення звернеться
за медичною допомогою, 10
% мають перехворіти і тіль�
ки 1% — можуть померти.
Щоб не нагнітати  ситуацію
медики відсторонились від
політичних деталей справи і
сконцентрувались на своєму
обов’язку — надавати допо�
могу. На тлі загальнопоши�
реної паніки у перші дні
спостерігалось збільшення
кількості звернень за допо�
могою. У минулу суботу їх
було близько 80, 140�150 в
неділю, а вже в понеділок —
1400 за добу! У вівторок
ажіотаж потроху почав спа�
дати — викликів стало 1081,
середу — 948, четвер —

795, п’ятницю — 650, субо�
ту — 530, неділю — 211 і в
понеділок (10.11.09) —
230. До того ж більша поло�
вина цих викликів — резуль�
тат паніки та ажіотажу. 50
% цих людей потрібні були
лікарняні, щоб перечекати
дома з банальним нежитем
вдавану епідемію. Але ми
нікому не відмовляли,
розуміючи, що в країні епі�
демія і люди налякані. Тому
лікарі були і є налаштовані
на заспокоєння, максималь�
не розуміння і сприяння
людям.

— Скільки зараз людей
знаходяться у лікарні?

— 51 хворого проліко�
вано за увесь цей період. В
інфекційному відділенні зна�
ходиться зараз 30. З них —
19 дорослих, 10 дітей, 2 ва�
гітні жінки (одній 17 років).
У всіх легка форма гострого
респіраторного вірусного за�
хворювання. Каліфорнійсь�
кого грипу чи підозри на
нього не маємо в жодному з
зазначених випадків.

— А як ви визначаєте
є він, чи його немає?

— На жаль, швидких
спеціалізованих тестів у нас
немає. Визначаємо спочатку
за симптомами, а потім мате�
ріал, що взятий для аналізу,
відправляється в обласну
санепідемстанцію і там про�
водяться більш детальні дос�
лідження. У нас достатньо
пробірок, матеріалів та іншо�
го посуду, щоб цей процес
забезпечити. Ми отримали
також 6 тис. масок, 526 упа�
кувань “Таміфлю”, достат�
ньо забезпечені дезинфікую�
чими засобами, різними
необхідними для ін’єкцій
розчинами, марлею, бинта�

ми, ватою, виробами однора�
зового використання (шпри�
цами, системами тощо).

— А ліжко�місць для
хворих?

— І з цим усе гаразд. На
час оголошення епідемії пе�
репрофільовано неврологіч�
не та терапевтичне відділен�
ня і на базі інфекційного від�
ділення розгорнутий інфек�
ційний госпіталь. Якщо буде
масове надходження хворих,
плануємо задіяти дільничні
лікарні. Буде потрібно —
протягом години ці місця
будуть готові для прийому
хворих. За вказівкою обла�
сного відділення ми тимчасо�
во відмінили планове ліку�
вання хворих. В кого немає
невідкладних показань, заго�
стрень інших хвороб — поки
що не приймаємо. 

— Як і до кого в разі
недуги треба звертатись?

— Як зазвичай: у швид�
ку допомогу або приймальне
відділення. Цілодобово пра�
цюють 2 “гарячі лінії”
(04598�42�203; 04598�41�
203). Спеціально проін�
структовані фахівці скоор�
динують що треба робити у
тій чи іншій ситуації. Окрім
швидкої допомоги ще ство�
рено мобільні бригади, задія�
ний увесь автотранспорт —
12 автомобілів. Мобілізовані
усі дільничні лікарі. У вій�
ськкоматі призупинили ро�
боту комісії з призову і всіх
“вузьких” спеціалістів після
двогодинного профільного
прийому направлено на
виклики.

— Як плануєте відо�
кремити хворих на грип
від інших?

— В реєстратурі виділи�
ли спеціальне вікно. Також

на першому поверсі поліклі�
ніки відкрито 2 кабінети для
прийому тільки хворих з
симптомами грипу, якщо во�
ни будуть. Робота полікліні�
ки подовжена до 20:00, щоб
люди змогли в разі потреби
звернутись після роботи. В
суботу — до 14:00, в неді�
лю — в режимі чергування.

— По телевізору
радять робити щеплення.
А ви?

— Щеплення прово�
дяться добровільно. Ми опи�
тали усіх своїх співробітників
і жоден не захотів зробити
його. Причина? Немає чітко
вираженого штаму грипу,
проти якого проводиться
щеплення. Нам дають орієн�
товний штам, а сиворотка —
тільки під конкретний.

— Ходять чутки, що
цей штам схожий на
“іспанку”. 

— Відверто скажу —
багато чого говорять, але
знаю точно, що в районі епі�
демії немає! Ми навіть ще не
наближаємось до епідеміч�
ного порогу (300 хворих на
10 000 населення). А в нас в
районі зареєстровано 150
тис. населення, проживає
насправді набагато більше, а
викликів загалом було 5
тисяч. Паніка згасла, ситуа�
ція стабілізується.

На завершення хочу
звернутись до усіх: наразі
маємо щорічну типову
ситуацію загострення гост�
рих респіраторних вірусних
захворювань. Це притаман�
но нашій території. Медики
готові, суспільство теж має
бути готовим і не варто пані�
кувати. 

Наталя Ключник

Останній тиждень жовтня видався складним.
Налякані повідомленнями зі ЗМІ про те, що Україну
поглинає каліфорнійський грип, люди намагаються вря�
тувати своє життя. Та чи насправді ця ситуація така
страшна, якою нам її змальовують, запитаємо у голов�
ного лікаря ЦРЛ Києво�Святошинського району,
кандидата медичних наук, Заслуженого лікаря України

Василя Віталійовича Кравченка

Клінічні ознаки грипу
А/HINI: головний біль, біль у
м’язах, суглобах, біль у горлі,
підвищення температури ті�
ла, сухий кашель, нежить,
закладеність носа, в окремих
випадках блювота і понос.

Щоб попередити зара�
ження грипом типу А/HINI
потрібно: 

— уникати контакту з
особами, які мають прояви
грипозної інфекції;

— обмежити відвідини
великого скупчення людей;

— часто провітрювати
приміщення;

— часто мити руки з
милом протягом 20 секунд;

— прагнути не торкати�
ся очей, носа або рота
немитими руками;

— уникати обіймів,
поцілунків та рукостискань;

— прикривати ніс чи
рот при чханні або кашлі
одноразовою носовою сер�
веткою, яку зразу ж після
використання потрібно
викинути;

— якщо у людини є
симптоми грипу, то необхід�
но триматися від неї на від�
стані не менше 2 метрів;

— уникати переохолод�
ження;

— повинно бути повно�
цінне вітамінізоване харчу�
вання.

Що потрібно робити,
якщо людина захворіла на
грип?

— При перших ознаках
захворювання хворого
необхідно покласти у ліжко і
викликати лікаря;

— залишити хворого
дома, окрім тих випадків,

коли потрібна термінова
медична допомога;

— хворі на грип небез�
печні для оточуючих і повинні
бути негайно ізольовані. Не�
припустима їхня поява в гро�
мадському транспорті, дитя�
чих колективах і інших місцях
масового перебування людей;

— хворого необхідно
розташувати в окремій кім�
наті або обгородити шир�
мою. Виділити йому індиві�
дуальний посуд, рушник,
предмети особистої гігієни;

— не допускати контак�
ту хворого із здоровими чле�
нами сім’ї, окрім тих, хто
доглядає за ним;

— особа, яка доглядає
за хворим, повинна носити
чотиришарову марлеву
пов’язку або разову маску,
яку потрібно міняти кожні 4

години. Після кожного кон�
такту з хворим, з предмета�
ми, які були в контакті з хво�
рим, необхідно ретельно
мити руки з милом;

— маска повинна бути
або одноразовою, яку після
зміни викинути в корзину,
або багаторазовою, яку після
прання господарським
милом необхідно ретельно
прасувати гарячою праскою;

— забруднену постільну
білизну хворого, його одяг не
переносити в оберемку, тіль�
ки у спеціально виділеній
для цього ємкості (корзина,
тощо);

— провітрювати примі�
щення декілька разів на добу;

— щодня робити вологе
прибирання приміщень;

— повітря в приміщен�
нях повинно бути достатньої
вологості;

— мати разові носові
серветки і корзину для вико�

ристаних серветок в межах
досяжності хворого;

— створити хворому
комфортні умови. Вкрай
важливим є спокій, постіль�
ний режим;

— якщо у хворого лихо�
манка, необхідно дати
жарознижуючі ліки (препа�
рати парацетамолу або ібу�
профену). Після цього
викликати лікаря;

— до приходу лікаря
давати пити багато рідини
(сік, негазована вода, морс,
компот тощо);

— організувати хворо�
му повноцінне, вітамінізова�
не харчування;

— не слід займатися
самолікуванням. Відповідне
медикаментозне лікування
хворому призначає тільки
лікар!

Районний терапевт
М.П. Цимбалюк 

ПРОФІЛАКТИКА ГРИПУ А/Н1N1



3Боярка Боярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм

БІ тижня
Події

ЗУСТРІЧ ЧЛЕНІВ БОЯРСЬКОГО ПЛАСТУ 
З ПРЕДСТАВНИКАМИ БОЯРСЬКИХ ШКІЛ

У вівторок, 6�го жовтня,
відбулася відкрита зустріч
представників боярського
осередку Пласту (Київська
область) із заступниками
директорів з виховної робо�
ти п’яти боярських шкіл і
Києво�Святошинської ра�
йонної класичної гімназії.
На зустрічі були присутні:
заступник голови Боярської
міської ради Валерій Шуль�
га, заступник голови Крайо�
вої Пластової Старшини з
питання розвитку осередків
ст. пл. Володимир Вус, ко�
ординатор Пласту у місті
Боярка Андрій Ковальов, та
Зоя Бургонська. Під час
зустрічі було презентовано
матеріали про Пласт і внесе�
ні пропозиції щодо організа�
ції у місті пластового руху з
числа учнівської молоді.

В результаті зустрічі було
досягнуто ряд домовленос�
тей, а саме: про сприяння
директорів шкіл у проведен�
ні презентацій Пласту у

боярських школах з 1 по 14
листопада поточного року,
допомогу представників
місцевої влади у проведенні
пластових акцій в Боярці,
підтримку і допомогу реалі�
зації Пласту в закладах
освіти.

Варто зазначити, що це
не перша зустріч боярських
пластунів з місцевою вла�
дою, яка сприяє розвитку
пластового руху у цьому
регіоні. Це без сумніву надає
поштовх для систематичної
співпраці боярського Пласту
з місцевою владою. Варто
відзначити, що заплановані
найближчі прямі акції “Пла�
сту” у Боярці, зокрема, Пла�
стова презентаційна експо�
зиція у навчальних закла�
дах, та відкрита українська
вечірка для жителів міста.

Михайлина Марченко
Джерело:

http://www.plast.org.ua/
news?newsid=3863

КОЛИ ОБІРВАЛОСЯ ЇЇ ЖИТТЯ…

19�річною випускницею
Київського педагогічного
училища Лупич Наталія
Петрівна розпочала свій
трудовий шлях на посаді
вихователя ясел�
садка №4 “Беріз�
ка”. За роки
роботи в садку
Наталія зро�
стала як май�
с т е р � ф а х і �
вець дош�
кільної спра�
ви, мала неа�
биякий ху�
дожній хист та
артистичні здіб�
ності. Завжди бу�
ла впевнена в своїх
силах та здібностях, зав�
жди знаходила спільну мову
з малюками�вихованцями,
їхніми батьками та колегами
по роботі. Наталя ніколи не

зупинялася на досягнутому,
її, як фахівця, завжди ціка�
вили новинки у методиках
виховання дошкільнят.

Задля професійного рос�
ту Наталя здобула вищу

педагогічну освіту,
та у 2003 році пе�

рейшла працюва�
ти до Боярської
ЗОШ №1. Про�
те за три роки
повернулася у
рідні стіни — до
“Берізки”.

— Не можу
без малечі, — так

пояснила вона тоді
свій вибір.
Щодня, доглядаючи

та застерігаючи галасливу і
непосидючу малечу, Наталя
Петрівна мріяла про власну
дитину. Минав час, та запо�
вітне бажання здійснилося

лише 2004 року. Син Дмит�
рик приніс радість і щастя в
родину. Цієї осені сім’я зно�
ву чекала поповнення.

Приємну звістку про
народження донечки ми зна�
ли вже за кілька годин, а
наступного дня колеги по те�
лефону вітали Наталю Пет�
рівну з народженням донеч�
ки. І нічого не віщувало біди.
І раптом страшна звістка —
Наталі більше немає… Наш
садок “Берізка” — дружна
родина, а в родині, як прави�
ло, чужої біди не буває. 

Співчуваємо, сумуємо, па�
м’ятаємо. Адміністрація ДНЗ
“Берізка” висловлює подяку
міській владі — М.Г. Лєзніку,
В.В. Шульзі, колегам�освітя�
нам, профспілці району,
батькам вихованців та всім
добрим людям за підтримку
сім’ї у тяжку годину, допомо�
гу, швидке реагування.

Світла пам’ять нашій
Наталі.

Колектив ДНЗ №4
“Берізка”

А назавтра її не стало…Якими словами передати
відчуття в таку хвилину? Біль. Безпорадність. Образа.
Страх. Сум’яття почуттів. Мабуть, коментарі зайві,
коли раптом з життя йде близька людина, здорова
жінка, донька й сестра, мати й дружина, колега…

РР ЕЕ ЗЗ УУ ЛЛ ЬЬ ТТ АА ТТ ИИ   РР ЕЕ ЙЙ ДД ІІ ВВ   ПП ОО ДД АА ТТ КК ОО ВВ ОО ЇЇ   ММ ІІ ЛЛ ІІ ЦЦ ІІ ЇЇ
На початку вересня по�

точного року в ході прове�
дення заходів, спрямованих
на недопущення фактів по�
рушення податкового, ва�
лютного законодавства та
незаконного відшкодування
податку на додану вартість з
бюджету України, працівни�
ками податкової міліції ДПІ
у Києво�Святошинському
районі зібрані матеріали, на
основі яких прокуратурою
Києво�Святошинського ра�
йону порушено кримінальну
справу за ознаками злочину,
передбаченого ч. 3 ст. 212
КК України щодо умисного
ухилення від сплати подат�
ків в особливо великих роз�
мірах службовими особами
ТОВ “Ф”.

Згідно матеріалів справи
у період з квітня 2007 року
по вересень 2008 року служ�

бові особи ТОВ “Ф” прихо�
вали суми отриманих дохо�
дів, з яких нараховуються
податок на прибуток та по�
даток на додану вартість. В
результаті цього прихову�
вання бюджет України недо�
отримав податків на загаль�
ну суму: 1 898 837, 26 грн.

В кінці вересня цього ж
року працівниками відділу
податкової міліції ДПІ у
Києво�Святошинському
районі спільно зі співробіт�
никами Управління контр�
розвідувального захисту
економіки ГУ СБУ в м.Київ і
Київській області та заві�
дуючим відділенням гігієни
харчування Києво�Свято�
шинського району, у м.
Вишневе обстежено ван�
тажний автомобіль марки
ЗІЛ 5301, наповнений сві�
жомороженою рибою. На

момент обстеження та пере�
вірки супровідних докумен�
тів відповідальною особою
був водій вищевказаного
автомобіля громадянин С.

В автомобілі виявлено
свіжоморожену рибу без
дозволів санстанції та вете�
ринарних свідоцтв, а саме:

— риба молодь судака в
кількості 2 тонни;

— риба пеленгас в кіль�
кості 0,750 тонни.

Всього у вантажному
автомобілі виявлено та опи�
сано 2.750 кг, риби на загаль�
ну суму 13 тис. 650 грн. 

Подальшу перевірку про�
водить Управління контр�
розвідувального захисту
економіки ГУ СБУ в м.Київ
та Київській області.

ДПІ у Києво)Свято)
шинському районі

С Е Р Д Е Ч Н О  В І Т А Є М О !

29 жовтня минула  91�а
річниця з дня народження
Ленінського комсомолу
(ВЛКСМ) — організації, яка
виховала десятки мільйонів
громадян України — держав�
них керівників і політичних
діячів, працівників народно�
го господарства, науковців,
майстрів мистецтв, військо�
вослужбовців, космонавтів,
підприємців.

Завжди, переймаючись
інтересами рідної країни,
комсомольці всіх поколінь
брали активну участь в
створенні могутньої інду�
стріальної держави, захи�
щали свою країну в роки
Великої Вітчизняної війни.

У повоєнні роки зводили
з руїн міста, села, заводи,
фабрики, шахти. Самовід�
дана праця і мужність

юнаків і дівчат були відзна�
чені шістьма високими дер�
жавними нагородами.

Комсомол діє і сьогодні
разом з Комуністичною пар�
тією, свідомими патріотич�
ними силами бореться за
перемогу на виборах канди�
дата на пост Президента
України від блоку лівих сил
Петра Миколайовича Симо�
ненка, за соціалізм і народо�
владдя.

У цей історичний день
вітаємо ветеранів комсомо�
лу — тих, хто у своїх серцях
береже незабутні роки вічної
молодості. Вітаємо нинішніх
комсомольців і бажаємо бути
гідними послідовниками
старших поколінь!

Київська обласна 
організація ЛКСМУ

Церква християн Адвен�
тистів сьомого дня у м. Бояр�
ка 04.10.2009 р. та 11.10.
2009 р. провела спеціальний
збір коштів для сім’ї погоріль�
ців Лахтадир і залучила до
цього церкву у м. Вишневе.

16.10.2009 р. зібрані
кошти в сумі 5853,00 грн.
були передані ПП Вознюку
Андрію для сплати за пилома�
теріали, необхідні для завер�
шення зведення даху будівлі.

12.10.2009 р. сім’ї

Лахтадир було передано 250
кг. гуманітарної допомоги у
вигляді одягу для дорослих
та дітей, а також постільна
білизна та набори особистої
гігієни (мило, зубні щітки,
паста, рушник та ін.).

Редакція “БІ”

18 жовтня 2009 року на
Байковому кладовищі Києва
відбулася церемонія вшану�
вання пам’яті Володимира
П’янова, відомого радянсь�
кого українського журналіс�
та, критика і перекладача.
Багато років Володимир
П’янов жив і працював у

нашому місті.
На панахиді були присут�

ні близькі і родичі публіцис�
та, сучасні українські пись�
менники В. Пепа, О. Шока�
ло, поетеса Леся Павлів,
представники міста Боярки.

Олексій Воєводін

БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА

ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА П’ЯНОВА

Втрачені:
свідоцтво про державну
реєстрацію фізичної особи�
підприємця Азізова Тімура
Гюльоглановича; довідку з

Пенсійного фонду; оригі�
нал реєстраційної картки;
довідку про взяття на облік
в ПДІ (4�ОПП); свідоцтво
платника єдиного податку;
книгу обліку та аудиту —
вважати недійсними.

БІ Оголошення
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ДДООППООММООГГТТИИ  
ННААЙЙММЕЕННШШ  ЗЗААХХИИЩЩЕЕННИИММ

3600 марлевих пов’я�
зок, виготовлених фабрич�
ним способом, згідно з реко�
мендаціями лікарів Києво�
Святошинської районної
лікарні члени ініціативної
групи Боярської міської
організації “Фронт змін”
доправляють до тих бояр�
чан, які найменш захищені.

Найперші 300 штук
пов’язок з рук голови Бояр�
ського міського осередку
“Фронт змін” Р.О.Українця
безкоштовно отримали чле�
ни Боярської міської органі�
зації ветеранів війни та
Збройних Сил, а також вдо�
ви тих ветеранів, кого вже
немає серед живих. “Дуже
дякуємо, що в такий час про
нас не забули. Ці пов’язки
стануть нам в пригоді, бо ми
самі намагались своїми рука�
ми їх виготовити. А тут —
подарунок від “Фронту

змін”. Це турбота, і це при�
ємно”, — висловився Воло�
димир Нурищенко, — голо�
ва міської організації ветера�
нів війни та Збройних Сил.

Не менш раді були і в са�
наторії “Барвінок”, коли на
їхню адресу надійшла про�
позиція першочергово забез�
печити пов’язками 150 дітей
і 50 дорослих. Для них підго�
тували 400 пов’язок. 225 —
вже отримали працівники
ФОП “Михальов Є.В.”,
адже вони продовжують
працювати і теж наража�
ються на вірусну небезпеку.
Як і працівники КП “ІА
“Боярка�інформ”, які пос�
тійно контактують із людь�
ми. Їм виділили 25 пов’язок.
60 — отримали прихожани
церкви “Нове покоління”,
200 — ЦТМ “Оберіг”.

На черзі багато інших,
серед яких — дитячі са�

дочки, школи,
багатодітні роди�
ни, підприємства
і просто люди,
яким потрібна
допомога.

Прес)служба
Боярської місь)

кої організації
“Фронт Змін”

Боярська міська організація “Фронту змін” долучи�
лась до організації ряду профілактичних заходів з
метою запобігання масовому розповсюдженню калі�
форнійського грипу та іншим гострим респіраторним

захворюванням.

БІ акти
Регуляторні

Про відведення місць для
передвиборчої агітації

Відповідно ст. 59 Закону
України “Про вибори Прези�
дента України”, — 

1. Встановити стенди,
дошки оголошень для передви�
борчої агітації в м.Боярка:

— по вул. Білогородській
(бувша Дошка Пошани, біля

АЗС );
— вул.Молодіжна (на тери�

торії ринку “Молодіжний”);
— площа Леніна (автобус�

на зупинка);
— площа Перемоги (авто�

бусна зупинка).
— 2.Начальнику БГВУ

ЖКГ М.І. Давиденку облашту�
вати дошки оголошень у вказа�
них місцях. 

3. Директору КП “ІА
“Боярка�Інформ” І.І.Цушку в
наступному номері газети нада�
ти відповідну інформацію.

4. Контроль за виконанням
даного розпорядження покла�
сти на заступника міського
голови А.К.Тахтарбаєва.

Секретар ради 
М.Г. Лєзнік

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЄВО�СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 27.10.2009 року №144/8

Про погодження розра)
хунків вартості очищення 1
мЗ побутових відходів для
власників асенізаційних
машин на очисних спорудах.

Розглянувши лист директора
КП “Боярка�Водоканал” Г.А.
Павліченко від 28.09.2009 р.
№553 щодо затвердження розра�
хунків вартості очищення 1 мЗ

побутових відходів для власників
асенізаційних машин на очисних
спорудах, відповідно пп.2 п.б)
ст.28 Закону України “Про міс�
цеве самоврядування в Україні”,�

РІШЕННЯ
від 06.10.2009 року №135/7

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Погодити комунально�
му підприємству “Боярка�Во�
доканал” розрахунок вартості
побутових відходів для власни�
ків асенізаційних машин на
очисних спорудах в сумі 5,80
грн. за 1 мЗ (додається).

2. Рішення набуває чин�
ності з моменту його підписання.

3. Визнати таким, що
втратило чинність рішення
виконавчого комітету Боярської

міської ради від 02.06.2009
року №73/5 “Про затверджен�
ня вартості очищення 1 мЗ рід�
ких побутових відходів для влас�
ників асенізаційних машин на
очисних спорудах м. Боярка”.

4. Зобов’язати директора
комунального підприємства
“Боярка�Водоканал” Г.А. Пав�
ліченко дотримуватись Правил
надання платних послуг згідно
чинного законодавства.

5. Керівникові КП “ІА
Боярка�інформ” (І.І. Цушко)
оприлюднити дане рішення в
газеті та на офіційному сайті в
10�денний термін після його
прийняття та підписання.

6. Контроль за виконан�
ням даного рішення покласти
на заступника міського голови
А.К. Тахтарбаєва.

Секретар ради М.Г. Лєзнік

Додаток 
до рішення виконавчого комітету міської ради від 06.10.2009 року №135/7

Розрахунок вартості очищення 1 мЗ побутових відходів для власників асенізаційних машин на очи)
сних спорудах КП “Боярка)Водоканал”

№ п/п Статті витрат Один.виміру Сума

1 Хімічні аналізи грн. 1,53

2 Реагенти грн. 1,05

3 Очистка стоків грн. 1,73

4 Собівартість грн. 4,31

5 Рентабельність грн. 0,52

6 пдв грн. 0,97

7 Відпустка ціна 1 мЗ грн. 5,80

Про встановлення тари)
фів на послуги з центрально)
го водопостачання та водо)
відведення

Розглянувши лист директо�
ра КП “Боярка�Водоканал”
Г.А. Павліченко про встано�
влення тарифів на послуги цен�
тралізованого водопостачання і
водовідведення, керуючись пп.
2, п. а. і пп. 2, п. б ст. 28 Зако�

ну України “Про місцеве сам�
оврядування в Україні”, п. 2
ст. 14 Закону України “Про
житлово�комунальні послуги”,
Постановою Кабінету Міні�
стрів України № 959 “Про
затвердження Порядку форму�
вання тарифів на послуги з
централізованого водопоста�
чання та водовідведення” від
12.07.2006 року, на підставі

висновків №741 і 742 Держав�
ної інспекції з контролю за
цінами в Київській області
“щодо розрахунків економічно
обґрунтованих планових
витрат на житлово�комунальні
послуги” від 18.09.2009 р. та
враховуючи  роз’яснення
обґрунтованості розрахунків в
газеті “Боярка�інформ” від
03.10.2009 року, �

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 04.11.2009 р. №173

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Встановити тарифи на

послуги з центрального водопо�
стачання і водовідведення за 1
куб. м. обсягу з ПДВ:

— для населення: водопо�
стачання 5,18 грн., водовідве�
дення 4,36 грн;

— для бюджетних організа�
цій: водопостачання 5,51 грн.,
водовідведення 4,78 грн;

— для інших категорій спо�
живачів: водопостачання 6,23
грн., водовідведення 5,35 грн.

2. Рішення вводиться в дію
з 01.11.2009 року.

3. Визначити таким, що
втратило чинність, рішення
виконавчого комітету міської
ради від 21.10.2008 року
№142/10 “Про встановлення
тарифів на послуги з централь�
ного водопостачання та водо�
відведення”.

4. Зобов’язати директора
КП “Боярка�Водоканал” Г.А.
Павліченко:

— дотримуватись вимог
Закону України “Про житлово�
комунальні послуги”;

— надавати щомісячний

звіт щодо погашення заборго�
ваності боржників.

5. Зобов’язати директора
КП “Боярка�Інформ” І.І.Цуш�
ка, забезпечити висвітлення
інформації про введення нових
тарифів відповідно п. 1 даного
рішення в засобах масової
інформації.

6. Контроль за виконанням
даного рішення покласти на
заступника міського голови
А.К. Тахтарбаєва.

Секретар ради М.Г. Лєзнік

Про координацію дій з про)
філактики поширення грипу та
гострих респіраторних захворю)
вань серед жителів м. Боярка

1. Утворити оперативний
штаб (робочу групу) для коорди�
нації дій з вирішення питань про�
філактики та боротьби з поширен�
ням пандемічного грипу та інших
гострих респіраторних захворю�
вань у складі згідно з додатком.

2. Забезпечити повноцінну
роботу штабу та функціонування
телефонної “гарячої лінії” (тел.
42�246).

3.Установити, що вимоги Міні�
стерства охорони здоров’я щодо
організації профілактики та
боротьби з поширенням пандеміч�
ного грипу є обов’язковими для
виконання усіма лікувальними
закладами, підприємствами, уста�
новами та організаціями незалеж�
но від форми власності.

4. Оперативному штабу здій�
снювати щоденний моніторинг
безумовного виконання аптечни�
ми закладами, що здійснюють
роздрібну торгівлю ліками, засо�
бами медичного призначення гра�
ничних рівнів цін на окремі лікар�
ські засоби, вироби медичного
призначення.

5. Призупинити з 2 листопада
2009 р. навчальний процес на три
тижні в усіх дитячих дошкільних
навчальних закладах незалежно
від форми власності.

6. Забезпечити широке вис�
вітлення у засобах масової інфор�
мації питань профілактики панде�
мічного грипу та інших гострих
респіраторних захворювань,
передбачивши визначення клініч�

них проявів цих захворювань та
рекомендації щодо термінового
звернення до лікаря у разі наявно�
сті перших проявів хвороби.

7. Робочій групі здійснювати
постійний моніторинг епідемічної
ситуації, пов’язаної з поширенням
пандемічного грипу та інших гос�
трих респіраторних захворювань.
Щодня до 10 та до 17 години
інформувати райдержадміністра�
цію про здійснення заходів щодо
запобігання поширенню пандеміч�
ного грипу та інших гострих респі�
раторних захворювань.

8. Керівникам підприємств,
установ та організацій м. Боярка,
незалежно від форм власності:

8.1. Заборонити проведення
будь�яких масових заходів на
території Боярської міської ради.

8.2. Вживати заходів щодо
введення жорсткого “режиму
маски”, посилення протиепідеміч�
них режимів на транспортних
засобах, що здійснюють переве�
зення пасажирів, ринках, підпри�
ємствах, в тому числі підприєм�
ствах торгівлі, громадського хар�
чування, і на будь�якому вироб�
ництві.

8.3. Забезпечити підтриман�
ня функціонування інженерних
споруд, мереж, комунікацій, а
також дотримання необхідного
температурного режиму в примі�
щеннях закладів охорони здо�
ров’я, освіти, культури, підпри�
ємств, установ та організацій.

9. Контроль за виконанням
цього розпорядження залишаю за
собою.

Секретар ради М.Г. Лєзнік

РІШЕННЯ
від 05.11.2009 року №151/4

Києво)Святошинсь)
кий районний відділ
ГУМВС України в Київ)
ській області запрошує для
проходження служби на
посаді інспектора патруль�

ної служби міліції чоловіків
віком до 28 років.

Умови проходження
служби: служба в ЗС Украї�
ни, освіта середня, заробіт�
на плата від 1400 гривень,
забезпечення речовим май�
ном, іногороднім надається
гуртожиток.

Є можливість отримання
безкоштовно вищої освіти у
відомчих навчальних закла�
дах МВС України.

Довідки за телефоном:
м. Боярка, вул. Хрещатик,
88, каб. 501; телефон: 

(067) 986)13)57;
(044) 406)07)83

БІ Оголошення
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ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ!
Четвертий рік працює на

посаді міського голови Т.Г.
Добрівський. На ваших очах
наше місто почало поступово
змінюватися на краще.

Для прикладу згадаємо,
що саме за ці чотири неповні
роки було зроблено для
Боярки вперше. 

Вперше в історії міста...
— бюджет міста збільше�

но з 6 до 26 млн. грн.;
— розроблено та затверд�

жено символіку міста (герб
та прапор); 

— створено щотижневу
міську газету “Боярка�
інформ”, міське радіо, місь�
кий портал;

— розпочало діяльність

громадське формування із
захисту правопорядку
“Боярська Варта”; 

— започатковано звання
“Почесний житель м. Бо�
ярка”;

— засновано літератур�
но�мистецьку премію ім. В.
Самійленка;

— дошкільні навчальні
заклади отримали індивіду�
альні котельні;

— збудовано 10 дитячих
майданчиків;

— здійснено реконструк�
цію парку Перемоги;

— збудовано 2 футболь�
них майданчики, останній —
поблизу школи №1.

Започатковано та реа�
лізується: 

— шляхопровід через
полотно Південно�Західної
залізниці, що поділяє місто
на дві частини; 

— “розв’язка на” Оде�
ській трасі;

— на стадії завершення
виготовлення Генерального
плану міста; 

— спільно з боярчанами,
громадською організацією
“Відродження Притварки”
проведена очистка церковно�
го ставу та розпочато бла�
гоустрій прилеглої території; 

— за підтримки боярсь�
ких “газовиків” виконують�
ся роботи щодо відродження
ставу в парку ім. Т.Г. Шев�
ченка;

— погашено 8 млн. грн.
боргів, залишених місту
попередниками;

— відкриваються соці�
альні магазини і аптеки для
інвалідів та ветеранів війни. 

Заплановано:
— будівництво дитячої

школи мистецтв та дитячого
садка на 200 місць в історич�
ній частині міста;

— будівництво льодового
стадіону та спортивно�оздо�
ровчої доріжки в лісі поблизу
Боярки;

— Будинку культури та
об’єктів соціально�культур�
ного призначення для моло�
ді, дітей, людей з обмежени�
ми можливостями тощо.

Мало це чи багато —
судити не нам, а вам —
жителям міста, які прийдуть
голосувати на майбутніх
виборах до місцевих рад. 

Проте, все те, що зробле�
но — лише перший крок,
який здійснила наша коман�
да (однодумці із числа апа�
рату виконкому та із числа
депутатів БМР) за такий
короткий термін. 

Наше місто — перлина
Київщини. Жителі мудрі та
працьовиті, молодь талано�

вита й обдарована, а при�
кладів тому — безліч. У Бо�
ярці закладено могутній по�
тенціал для майбутнього роз�
витку, який ми, наша ко�
манда, дійсно фахова та про�
фесійна, бачимо, та над яким
ми наполегливо працюємо. 

Так, звичайно, є проблеми,
є труднощі. Не все запланова�
не вдається одразу втілювати в
життя, і, перш за все — завдя�
ки шаленому опору тих, кому
не до вподоби зміни на краще,
хто звик чинити “деребан” за
часів горезвісного боярського
безвладдя. 

Це, звичайно, прикро,
проте це зрозуміло. Адже
пам’ятає Боярська міська ра�
да цього скликання й галас�
ливі акції так званих “анти�
рейдерів”, що вимагали уза�
конити самовільно встанов�
лений в центрі Боярки кіоск,
і розлиту ртуть в приміщенні
виконкому, що на два тижні
паралізувало роботу міської
ради, не кажучи вже про
нанесену шкоду здоров’ю
людей, і нескінченну низку
судових позовів до міського
голови з будь�яких приводів,
і брехливі опуси у різних
листівках, роздруківках та
газетках... Все це зрозуміло.
Проте, Бог їм суддя. 

Незрозуміло одне — що
саме сталося 20 жовтня
2009 року. 

Зрозуміло, що це остан�
ній шанс усіх тих, хто хоче
Боярку повернути до мину�
лого. Останній шанс тих,
кого роздирають заздрощі,
кого душить горезвісна най�
більша тварюка України —
“жаба”, і хто зрозумів, що
ще трохи — й Боярка для
них буде втрачена назавжди. 

Зрозуміло, що виконавча
влада, в особі її репресивних
органів, з простими людьми
не церемониться. Незрозумі�
ло інше! Невже нинішній
державі не потрібні амбіцій�
ні, ділові, рішучі, енергійні,
талановиті управлінці, що в
умовах роздутої кризи спро�
можні вирішувати надсклад�
ні завдання! 

Ми хочемо бути господа�
рями на своїй власній землі, у
своїх містах і селах, з впевне�
ністю дивитися у завтрашній
день, а не боятися підкинутих
хабарів та не принижувати
власну гідність перед примха�
ми різного роду провокаторів.
Зрозуміло для всіх, що тільки
вільна людина може бути
заможною, тільки заможна
людина створить заможну
державу, а не навпаки!
Хочеться вірити, що держава
може не тільки карати, а й
захищати своїх громадян! 

Заступник міського
голови В.В. Шульга

БІ подія
Резонансна

28 жовтня 2009 р. 
Прокурору 
Київської області

ЗВЕРНЕННЯ

20 жовтня 2009 року
близько 10 год. у приміщенні
Боярської міської ради пра�
воохоронцями Антикоруп�
ційного бюро МВС України
та слідчими прокуратури
Київської області був затри�
маний і взятий під варту за
підозрою отримання хабара
Боярський міський голова
Тарас Григорович Добрів�
ський. При цьому особа, яка
ніби мала передати хабар
Т.Добрівському, була затри�
мана з 20000 євро за кілька
кілометрів від Боярки у с.Пе�
трівському ще до того, як
почався обшук у кабінеті
Т.Добрівського. Обшук три�
вав до 17 год., але телебачен�
ня і радіо ніби по команді

почали транслювати “викри�
вальну інформацію про
мера�хабарника” майже
зранку. Скомпільовані сю�
жети на різних телеканалах
були особливо вражаючи�
ми — із заломлюванням рук
якомусь невідомому, з ко�
ментарем правоохоронця,
який, знехтувавши презумп�
цією невинуватості, страхав
глядачів строком ув’язнення
до 12 років, конфіскацією
майна тощо. Ошелешені бо�
ярчани почали бити на спо�
лох — де наш мер?! Бруталь�
на і брехлива інформаційна
атака найболючіше вдарила
по пристарілих батьках Доб�
рівського, а особливо — по
дружині, яка перебуває на
восьмому місяці вагітності! 

І лише після 21 год. цього
ж дня взятому під варту
Т.Добрівському було
пред’явлено обвинувачення у
вчиненні злочину, передбаче�
ного ч.3 ст.368 Кримінально�
го кодексу України. Своєї
вини Добрівський не визнав.

23 жовтня Києво�Свято�
шинський суд ухвалив
постанову, згідно з якою у
поданні слідчого прокурату�
ри А.О.Попова про обрання
стосовно Добрівського міри
запобіжного заходу у вигляді
взяття під варту — відмови�
ти. Водночас постановою
суду продовжили строк зат�
римання Добрівського на
десять діб.

У зв’язку з обставинами
проведення цього суду близь�
ко чотирьох сотень боярчан,
які прийшли підтримати
міського голову, стали свідка�
ми наруги, що чинилася над
правосуддям. Близько двох
десятків автомашин з міліці�
єю мовчазно оточували піке�
тувальників і приміщення
суду. Добрівського утримува�
ли у машині від 12 год. до 16
год., аж поки не розпочалось
так зване “відкрите” судове
засідання. Цинічно і нахабно
жодного представника Бояр�
ської міської ради до зали
суду не впустили, не впусти�
ли і дружину Добрівського.
Судочинці мовчки зачинили
двері, а міліціонери своїми
тілами створили непробивну
стіну. З постановою суду вда�
лося ознайомитися лише нас�
тупного дня. 

І знову все шилося білими
нитками, адже факту хабара
не було, Добрівському його
ніхто не давав!

Збурена громадськість
міста, депутати, керівники
підприємств і організацій,
ветерани, які особливо пова�
жають Боярського міського
голову, 26 жовтня скликали
загальні збори боярської гро�
мади. Десятки виступаючих
вимагали правди про обста�
вини затримання Добрів�
ського, висловили своє обу�
рення стосовно порушень
законодавства, а головне —

свою підтримку меру. Тарас
Добрівський хабара не брав!
Чиє це замовлення? Хтось
боїться високого рейтингу
Тараса Добрівського у ви�
борців, тому такими брудни�
ми методами намагається
“вибити” його зі списку кан�
дидатів у мери на місцевих
виборах, що мають відбути�
ся 30 травня 2010 року. 

Збори одноголосно ух)
валили звернення: грома)
да міста Боярки вимагає
припинити брудні оборут)
ки довкола міського голови
Тараса Добрівського, ви)
магає об’єктивного, неупе)
редженого розгляду спра)
ви і залишає за собою
право звертатись до най)
вищих інстанцій як в Укра)
їні, так і міжнародних, а
саме — до Представниц)
тва ООН в Україні, Пред)
ставництва Європейської
Комісії з вимогою дотри)
мання чинного в Україні
законодавства, а насампе)
ред — Загальної деклара)
ції прав людини і Євро)
пейської хартії місцевого
самоврядування.

26 жовтня відбулась та�
кож чергова сесія Боярської
міської ради, на яку прибули
керівники Києво�Святошин�
ського району, голови ба�
гатьох міських, селищних і
сільських рад Київщини. Усі
вони вітали Боярський депу�
татський корпус у його напо�

легливості захистити Добрів�
ського, обіцяли свою допо�
могу і закликали зберегти
стабільність у Боярці.

Депутати одностайно
ухвалили це звернення і
сподіваються на Ваше від)
повідне реагування. 

Секретар Боярської
міської ради

Михайло Лєзнік

Київське регіональне
відділення Асоціації міст
України звернулось до ЗМІ
з офіційною заявою з при�
воду затримання Боярсько�
го міського голови Т.Г.
Добрівського.

В заяві, зокрема, йдеться:
“Останнім часом в сус�

пільстві штучно створюєть�
ся образ ворога, і цей
образ — місцеве самовря�
дування. В суспільній свідо�
мості продовжується сис�
темне формування стерео�
типу муніципального служ�
бовця як злодія, ворога
українського народу, вину�
ватця в усіх негараздах, що
зазнає наша країна.

Звертаємося до ЗМІ, до
журналістів з вимогою при�
пинити формувати в гро�
мадськості негативну думку
про органи місцевого сам�
оврядування, їхніх посадо�
вих осіб та висвітлювати
події об’єктивно і неупере�
джено”.



БояркаБоярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм6

БІ роз’яснює
Держкомзем

Про затвердження По)
рядку сприяння проведен)
ню громадської експерти)
зи діяльності органів ви)
конавчої влади 

З метою створення
належних умов для участі
громадськості у формуванні
та реалізації державної
політики Кабінет Міністрів
України постановляє:

1. Затвердити Порядок
сприяння проведенню гро�
мадської експертизи діяль�
ності органів виконавчої
влади, що додається.

2. Міністерству юстиції

розробити та подати у три�
місячний строк Кабінетові
Міністрів України проект
Положення про електрон�
ний реєстр даних про стан і
результати проведення гро�
мадської експертизи.

3. Рекомендувати орга�
нам місцевого самоврядуван�
ня керуватися під час прове�
дення громадської експерти�
зи їх діяльності затвердже�
ним цією постановою Поряд�
ком.

Прем’єр)міністр України
Ю. Тимошенко

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 листопада 2008 р. № 976

Київ

ПОРЯДОК
сприяння проведенню громадської експертизи

діяльності органів виконавчої влади
(ВИТЯГ)

1. Цей Порядок, розро�
блений відповідно до пункту
4 статті 5 Указу Президента
України від 15 вересня 2005
р. № 1276 “Про забезпе�
чення участі громадськості у
формуванні та реалізації
державної політики”, виз�
начає процедуру сприяння
проведенню інститутами
громадянського суспільства
громадської експертизи
діяльності органів виконав�
чої влади.

2. Громадська експерти�
за діяльності органів вико�
навчої влади (далі�гро�
мадська експертиза) є скла�
довою механізму демокра�
тичного управління держа�
вою, який передбачає про�
ведення інститутами грома�
дянського суспільства оцін�
ки діяльності органів вико�
навчої влади, ефективності
прийняття і виконання
такими органами рішень,
підготовку пропозицій щодо
розв’язання суспільно зна�
чущих проблем для їх враху�
вання органами виконавчої
влади у своїй роботі.

У цьому Порядку під
інститутами громадянського
суспільства слід розуміти
громадські організації, про�
фесійні та творчі спілки,
організації роботодавців,

благодійні і релігійні органі�
зації, органи самоорганіза�
ції населення, недержавні
засоби масової інформації
та інші непідприємницькі
товариства і установи, лега�
лізовані відповідно до зако�
нодавства.

3. Орган виконавчої
влади сприяє інституту гро�
мадянського суспільства у
проведенні громадської екс�
пертизи у разі надходження
від нього письмового запиту
із зазначенням:

його найменування, відо�
мостей про легалізацію, міс�
цезнаходження та електрон�
ної адреси (за наявності);

предмета і мети гро�
мадської експертизи;

переліку документів та
інших матеріалів, необхід�
них для проведення гро�
мадської експертизи (да�
лі — матеріали);

адреси, за якою надсила�
ється відповідь на запит, або
прізвища, ім’я та по батько�
ві особи, уповноваженої
одержати таку відповідь, її
контактного телефону і
електронної адреси (за
наявності).

День надходження запи�
ту є датою початку прове�
дення громадської експер�
тизи.

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

1. На чиє ім’я пода)
ється заява громадянами,
які бажають безкоштовно
оформити державний акт
на право власності на
земельну ділянку, до місце)
вої ради чи до територіаль)
ного органу Держкомзе)
му?

Відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України
від 05.08.2009 № 844 та
Регламенту, затвердженого
Головою Держкомзему, на
їх виконання, громадяни,
які бажають безкоштовно
оформити державний акт на
право власності на земельну
ділянку згідно з прийнятим
рішенням про приватиза�
цію, подають відповідну
заяву до управління (відді�
лу) Держкомзему в районі
(місті). Однак подають не
самі безпосередньо, а через
органи місцевого самовряду�
вання, які здійснюють орга�
нізований прийом та переда�
чу таких заяв до відповідно�
го територіального органу
Держкомзему за актами
приймання�передачі.

Підставою для укладання
договору на виготовлення
технічної документації із
складання державного акта
на право власності на
земельну ділянку та догово�
ру на виготовлення та дер�
жавну реєстрацію такого
державного акта буде саме
заява громадянина до того
органу, який і укладає такі
договори.

У випадку, якщо заява
буде подана органу місцево�
го самоврядування і зверне�
на саме до нього, у територі�
ального органу Держкомзе�
му не буде підстав для укла�
дання вищезазначених дого�
ворів.

2. Чи можуть спадко)
ємці особи, якій згідно з
Декретом Кабінету Міні)
стрів України від 26 грудня
1992 року № 15)92 переда)
но у приватну власність
земельну ділянку, але дер)
жавний акт не видано, от)
римати державний акт на
право власності на земельну
ділянку на своє ім’я?

Абзацом другим пункту 1
Перехідних положень Зе�

мельного кодексу України
встановлено, що рішення
про передачу громадянам
України безоплатно у при�
ватну власність земельних
ділянок, прийняті органами
місцевого самоврядування
відповідно до Декрету Кабі�
нету Міністрів України від
26.12.1992 № 15�92 “Про
приватизацію земельних
ділянок”, є підставою для
виготовлення та видачі цим
громадянам або їхнім спад�
коємцям державних актів на
право власності на земельну
ділянку за технічною доку�
ментацією щодо складання
документів, що посвідчують
право на земельну ділянку.

Відповідно до Цивільного
кодексу України спадкуван�
ня відбувається за законом,
за заповітом або за спадко�
вим договором.

У випадку спадкування
за законом спадкоємець
(спадкоємці) подає заяву
про виготовлення та видачу
державного акта на право
власності на земельну ділян�
ку. До заяви додається сві�
доцтво про право на спад�
щину (на інше майно). У
зазначеному свідоцтві вка�
зується, що майно успадко�
вується спадкоємцем повні�
стю або в певних частинах.
Якщо повністю — держав�
ний акт видається на таку
особу, у випадку успадку�
вання частини майна, із зая�
вою мають звернутися всі
спадкоємці та отримати у
спільну часткову власність
земельну ділянку, передану
у власність спадкодавцю за
рішенням місцевої ради згід�
но з Декретом Кабінету
Міністрів України від
26.12.1992 № 15�92.

У випадку успадкування
за заповітом, питання по�
винно вирішуватися з огляду
на те, чи перейшло за запо�
вітом до спадкоємця нерухо�
ме майно, яке розміщене на
цій земельній ділянці. У
випадку відсутності на
земельній ділянці майна —
питання вирішується у судо�
вому порядку.

Питання спадкування
майна за спадковим догово�
ром є більш складним питан�

ням і можливість виготовлен�
ня та видачі такому спадко�
ємцеві державного акта на
право власності на земельну
ділянку має бути підтвердже�
но судовим рішенням.

3. Чи можна видати
державний акт на право
власності на земельну
ділянку для обслуговуван)
ня житлового будинку гро)
мадянину за рішенням
ради, прийнятим згідно з
Декретом Кабінету Міні)
стрів України від 26 груд)
ня 1992 року № 15)92 у
випадку, якщо житловий
будинок вже не є власні)
стю такого громадянина?

Відповідно до статті 120
Земельного кодексу України
до особи, яка придбала жит�
ловий будинок, будівлю або
споруду, переходить право
власності на земельну ділян�
ку, на якій вони розміщені,
без зміни її цільового приз�
начення, у розмірах, встано�
влених договором.

Якщо договором про від�
чуження житлового будинку,
будівлі або споруди не визна�
чено розмір земельної ділян�
ки, до набувача переходить
право власності на ту частину
земельної ділянки, яка зайня�
та житловим будинком,
будівлею або спорудою, а
також на ту частину земель�
ної ділянки, яка необхідна
для їх обслуговування.

Таким чином, у громадя�
нина, який продав або іншим
способом здійснив відчужен�
ня житлового будинку, немає
права на виготовлення та
видачу йому державного акта
на право власності на земель�
ну ділянку для обслуговуван�
ня житлового будинку,
оскільки останній йому вже
не належить. У такому
випадку на підставі договору
купівлі�продажу житлового
будинку та свідоцтва про
право власності на житловий
будинок, виданий його
покупцеві, орган місцевого
самоврядування має прийня�
ти рішення про те, що рішен�
ня про передачу у приватну
власність громадянину згідно
з Декретом Кабінету Міні�
стрів України від 26.12.1992
№ 15�92 втратило чинність.
Право на оформлення
земельної ділянки для обслу�
говування житлового будин�
ку у власність або у користу�
вання має новий власник
житлового будинку на загаль�
них підставах.
Продовження в наступному номері

Щ О Д О  О К Р Е М И Х  П И Т А Н Ь  Р Е А Л І З А Ц І Ї  П О С Т А Н О В И  К А Б І Н Е Т У
М І Н І С Т Р І В  У К Р А Ї Н И  В І Д  5  С Е Р П Н Я  2 0 0 9  Р О К У  №  8 4 4

Узагальнюючи практику застосування положень
постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2009
№ 844 “Деякі питання реалізації права власності на
землю громадянами України у 2009 році” та з метою
єдиного підходу до вирішення проблемних питань, які
виникають під час реалізації цієї постанови, Держком�

зем роз’яснює наступне.

На виконання постанови КМУ від 5 листопада 2008 р.
№976 “Про затвердження Порядку сприяння проведенню
громадської експертизи діяльності органів виконавчої
влади” створена Всеукраїнська громадська організація
“Конгрес сприяння захисту українських земель”. 

Боярчани, які хочуть стати членами цієї організації,
отримати посвідчення встановленого зразка та приймати
участь в проведенні громадської експертизи діяльності
органів місцевого самоврядування відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України, можуть звернутись до вибор�
чого штабу кандидата на пост Президента України 
С.Л. Тігіпка у м. Боярка за адресою: вул. Молодіжна, 77
(бібліотека, 2�й поверх, редакція “БІ”).

Для отримання посвідчень необхідно заповнити анкету,
написати заяву та залишити дві фотокартки розміром 3х4см.
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БІ платформа
Політична

Сергій Леонідович Тігіпко народився 13 лютого 1960
року в українському селі Драгонешти Лазовського району
Молдавської РСР. 

У 1982 році закінчив Дніпропетровський металургійний
інститут за фахом “інженер�металург”.

З 1982 до 1984 року служив у Радянській Армії, в тан�
кових військах.

З 1984 року — заступник директора з навчально�вихов�
ної роботи Дніпропетровського механіко�металургійного
технікуму.

З 1986 року працював завідувачем відділу пропаганди й
агітації Дніпропетровського обкому комсомолу, з 1989 ро�
ку — перший секретар Дніпропетровського обкому
ВЛКСМУ.

З 1991 року — заступник голови правління комерційно�
го банку “Дніпро”.

З 1992 року — голова правління “ПриватБанку”.
З 1994 до 1997 року, періоду введення гривні — позаш�

татний консультант Президента України з питань грошової
політики.

З 1997 року — Віце�прем’єр�міністр України з питань
економіки.

В період з 1997 до 2001 року був заступником голови
Державної комісії з проведення в Україні адміністративної
реформи, членом Вищої економічної ради Президента
України.

З 1999 року — Міністр економіки України.
З 2000 року — Народний депутат України, член парла�

ментського Комітету з питань фінансів і банківської діяль�
ності.

З 2002 року — голова Національного банку України.
З 2005 року — голова правління фінансово�промисло�

вої групи ТАС.
З 2007 року — голова правління ВАТ “Сведбанк” (пра�

вонаступник АКБ “Тас�комерцбанк”).
В 2008 році — радник Прем’єр�міністра України на гро�

мадських засадах і співголова Ради інвесторів при Кабінеті
Міністрів України.

16 червня 2009 року залишив усі посади і сконцентру�
вався на політичній діяльності.

Кандидат економічних наук.
Кавалер Ордена Почесного Легіону.
Одружений. Батько 4�х дітей.

ББ ІІ ОО ГГ РР АА ФФ ІІ ЯЯ

ССЕЕРРГГЕЕЙЙ  ТТИИГГИИППККОО::
““ППООДДННИИММЕЕММ  ЭЭККООННООММИИККУУ  ——

ППООДДННИИММЕЕММ  ССТТРРААННУУ””
Какой будет курс дол)

лара осенью?
Владимир, Киев 
Экономических предпо�

сылок для повышения курса
нет. У нас сильно снизился
уровень экспорта, но еще
сильнее упал импорт. В
результате мы сегодня не
имеем расходов валюты на
внешнюю торговлю, и у
гривны есть все основания
быть стабильной. Более то�
го, она еще может даже уси�
литься, если политика На�
ционального банка будет
разумной. 

Учитывая значительный
объем валютных резервов и
поступление очередного
транша от МВФ, Нацбанку
достаточно легко будет вер�
нуть курс примерно к 7,7 грн. 

Однако есть два фактора,
которые могут помешать
реализации такого оптими�
стического сценария. Это,
во�первых, продолжающий�
ся конфликт между Нацбан�
ком и правительством, кото�
рый является отражением
постоянного конфликта
между правительством и
Президентом. Такое проти�
востояние мешает гармони�
зировать макроэкономиче�
скую и финансовую полити�
ку, проводить согласован�
ные антикризисные меро�
приятия. Второй фактор —
непрозрачный механизм
рефинансирования коммер�
ческих банков и отсутствие
должного контроля за ис�
пользованием направляе�
мых на это бюджетных
средств. Это позволяет бан�
кам пускать эти деньги на
спекуляции вместо того,
чтобы направлять их в ре�
альный сектор экономики.
Таким образом, ресурсы
рефинансирования выходят
на валютный рынок и осла�
бляют гривну. А это может
подорвать все планы по
финансовой стабилизации
страны. 

Почему вы баллотируе)
тесь в Президенты? 

Александр, Харьков
Потому что у меня есть

четкое представление о том,
как вывести страну из кри�
зиса, упадка, обеспечить
экономическое развитие,
повысить благосостояние
людей. Но политика — это
не только должность Прези�
дента. Мы будем создавать
партию, бороться за продви�
жение своих идей и на
региональном уровне, и в
местном самоуправлении. Я
знаю, что происходит и

будет происходить в эконо�
мике, если не наступит
перемен к лучшему. Я доста�
точно поездил по стране,
чтобы почувствовать
настроение людей. Отноше�
ние к нынешним руководи�
телям страны — всем без
исключения — очень пло�
хое. Люди им не доверяют,
они требуют смены полити�
ческой элиты, ждут новых
лиц во власти. 

Когда политика является
делом узкого круга людей,
ничего хорошего не проис�
ходит. Я хочу, чтобы наши
граждане почувствовали,
что и от них многое зависит,
чтобы они точно знали,
зачем идут на избиратель�
ные участки, какой выбор
делают.

Есть ли у вас политиче)
ская партия или блок?

Юрий, Харьков
В настоящий момент

идет системная работа по
созданию партии, которая
сможет предложить обще�
ству эффективную идеоло�
гию.

Партия формируется в
соответствии с лучшими
достижениями современной
мировой практики. Во�пер�
вых, в аппарате партии
будут работать профессио�
налы, а не члены партии.
Во�вторых, все обязательно
будут платить членские
взносы, что обеспечит лич�
ное участие каждого в рабо�
те партии и создаст прозрач�
ный механизм пополнения
партийного бюджета. В�
третьих, партия будет отли�
чаться внутренней демокра�
тией, мы утвердим практику
открытых дискуссий, в кото�
рых смогут участвовать все
члены партии от низовых
структур до руководства, а
решения будут утверждать�
ся путем тайного голосова�
ния. 

Такая система, по моему
убеждению, способна
выявить и вывести в боль�
шую украинскую политику
молодых, компетентных,
ответственных, патриотиче�
ски настроенных людей. 

Для пенсионера можно
ли прожить за 620 грн?
Что ожидает пенсионеров
в будущем?

Константинова Светла)
на Ивановна, Львов

Мне этот вопрос очень
близок. У меня мама — пен�
сионер, всю жизнь прорабо�
тала медсестрой. Несмотря
на то, что за последние три

года пенсии в Украине нес�
колько раз увеличивались,
повышение цен сделало этот
рост пенсий незаметным.
Сегодня многие пенсионеры
находятся за чертой бедно�
сти — пенсии не хватает
даже на самое необходимое.
А ведь это люди, которые
всю жизнь честно работали,
они построили заводы, фаб�
рики, создали те богатства,
благодаря которым сейчас
существует страна. Это
очень несправедливо. 

На сегодняшний день
ситуация с пенсионной сис�
темой в Украине критичес�
кая. Дефицит Пенсионного
фонда постоянно растет, а
количество работоспособно�
го населения с каждым
годом уменьшается — на
100 работающих в Украине
приходится 89 пенсионеров. 

Я еще в 2003 году пред�
лагал приступать к реализа�
ции пенсионной реформы,
но она так и осталась на
бумаге. Причина в том, что
украинским политикам не
хватило политической воли
и ответственности для при�
нятия решения по такому
важному вопросу. Если мы
сейчас не сделаем этого, то
не сможем обеспечить дос�
тойную старость своим со�
отечественникам.

Какое ваше отношение
к малому и среднему биз)
несу? 

Евгений, Одесса
Малый и средний биз�

нес — основа процветаю�
щей экономики страны.
Сегодня эта сфера предпри�
нимательской деятельности
замучена непомерными на�
логами, бюрократией и кор�
рупцией. В развитых стра�
нах малый бизнес дает до 70
процентов ВВП, а у нас его
вклад составляет лишь 15
процентов. Чтобы увеличить
этот показатель, нужно
обеспечить снижение нало�
гов и возобновление креди�
тования малого и среднего
бизнеса, защитить его от
бесконечных проверок и
поборов со стороны чинов�
ников, кардинально упрос�
тить все процедуры реги�
страции и лицензирования.
Вопрос стоит жестко: или
мы обеспечиваем экономи�
ческое развитие страны, или
соглашаемся на переход в
разряд несостоявшихся
государств, на потерю эко�
номической и даже полити�
ческой самостоятельности,
на прозябание и отсутствие
всяких перспектив.
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“БОЯРИНКА” — 

ПЕРШИЙ КРОК ДО ЗДІЙСНЕННЯ МРІЇ

БІ на відкриття
Запрошуємо

В цьому приміщенні ще
просторо і пусто. Бо ще тіль�
ки�но завантажуються това�
ром прилавки�холодильники
і магазинні полиці, ще дріма�
ють касові апарати і шафки
для речей поки що гостинно
розкривають свої дверцята
назустріч лише світлу скупо�
го осіннього дня, яке впевне�
но вривається до приміщен�
ня крізь високі шибки звер�
нених у майбутнє вікон�
очей... Втім, відкриттям
гастроному, тим більше — в
новому мікрорайоні зараз
нікого не здивуєш. А от яке
відношення має суто торго�
вельний заклад до освіти і
педагогіки — це може бути
цікавим... Та наша розмова з
пані Демідовою розпочалася
з іншого.

“Ми самі знищили
наших чоловіків...”

— Взагалі я вважаю,
що Боярка — Богом обране
саме “дитяче” місто, тобто
місто для дітей! — впевнено
говорить моя співрозмов�
ниця. — Ви лишень поглянь�
те: чомусь саме в Боярці зна�
ходиться і Будинок дитини, і
Дитяча обласна лікарня, й
Інтернат для слабозорих
дітей, і військовий ліцей, і
школа для дівчаток “Леді”, і
Районна класична гімназія, і
дитячий санаторій “Барві�
нок”, і багато інших суто
дитячих закладів. Єдине,
чого не вистачає — школи
для хлопчиків.

— Конкурента військо�
вому ліцею? — задаю підсту�
пне запитання. — Чи його
брата�близнюка? Для чого?

Ірина Львівна на хвильку
замовкає, немов вагаючись,
чи можна відкрити мені цю
велику таємницю. А потім
видає таке, що спочатку
мене просто шокує: 

— Вважаю, що наші
чоловіки — найнещадніші
люди на землі, особливо —
на Україні...

Задоволена тим вражен�
ням, яке справили на мене її
слова, директорка школи
“Леді” починає чи то розши�
фровувати свою тезу, а чи
ділитися тим наболілим, що
визрівало поступово й обду�
мувалося не один день: 

— Ось погляньте: на�
роджується хлопчик... При�
близно до року він — під опі�
кою мами. Пізніше — няня,
бабуся чи яслі: теж жіноча
опіка десь так років до
трьох. Потім — дитячий са�
док, в якому на 100% жіно�
чий колектив і ніякого чоло�
вічого начала знову не спо�
стерігається. При цьому доб�

ре, якщо в сім’ї є батько. А
якщо нема? А якщо батько
постійно на роботі і сина ба�
чить, в кращому випадку,
лише ввечері? Знову — жі�
ноча опіка. Потім — перший
клас будь�якої школи: вчите�
лі — тільки жінки. І так до
9�го класу (крім трудовика
та, якщо пощастить, фізру�
ка). Крім того, не забуваємо
про ще один нюанс: при
спільному навчанні дівчата в
5�6 класі можуть дуже силь�
но принизити хлопчика, об�
разити чи навіть вдарити.
Адже вони за своїм більш
раннім розвитком старші за
своїх однокласників! Один
раз хлопчина стерпів прини�
ження, другий раз перетер�
пів — і вже з’являється пев�
ний комплекс, який в кож�
ному конкретному випадку
проявляється по�різному...
В результаті такого вихован�
ня підліток, юнак вже мис�
лить як жінка! І що ми хоче�
мо від таких вихованих нами
псевдочоловіків? 

Питання — риторичне,
тому Ірина Львівна продов�
жує:

— А далі? Звісно ж,
знаходиться якась “спідни�
ця”, яка керує кожним його
кроком: куди піти, де працю�
вати, яким бути... І якщо він
її не слухається, значить він
“не виправдав сподівань”, а
відтак можна його покинути
і знову шукати “справжньо�
го чоловіка”, який вміє і за�
хистити, і заробити, і життя
безтурботним зробити. Тіль�
ки де ж взяти таких чолові�
ків? І хто ж тих “справжніх
чоловіків” знищив, як не
ми — жінки?

В результаті якщо у сучас�
ного хлопчика хоча б на 10%
присутнє чоловіче начало, то
це — дуже добре. Тому й в
розпачі наші хлопчики,
потрапивши в дійсно чолові�
чий колектив, тому й жаха�
ються служби чи суто чолові�
чої роботи, тому й звичним
зараз стало, що чоловік заво�
дить сім’ю і не може її утри�
мувати. Звісно, не може. Бо
не вміє! Його весь час утри�
мували — він і далі не проти,

щоб так продовжувалося.
При цьому найважче пра�
вильно виховати дитину саме
в багатій родині. Адже там
вона росте в атмосфері все�
дозволеності... 

“Виховання чоловіка
— справа чоловіча!”

— А особисто Ви, звісно
ж, проти? — запитую, вра�
жений таким глибоким аналі�
зом нашого чоловічого життя.

— Та при чому тут я! —
ледь чи не відмахується моя
співрозмовниця і зізнаєть�
ся: — Спочатку в мене на�
віть думки не було відкрити
ще одну школу, оскільки це
процес надзвичайно склад�
ний. Але ідеєю створення
школи саме для хлопчиків
мене “заразили” батьки...
учениць школи “Леді”. “Ну
не можемо ми доньку возити
до Боярки, а сина — на ін�
ший кінець Києва, в кращо�
му випадку! Треба, щоб в
Боярці був аналогічний
хлопчачий заклад” — пере�
конували мене і мами, й
татусі моїх учениць. “Так
для хлопців у нас є військо�

вий ліцей імені Івана Богу�
на” — намагаюся втішити
чи то їх, чи то себе. А у відпо�
відь — аргумент вагомий:
“Куди хлопчиків приймають
лише після 7�го класу”... 

Довелося проводити сер�
йозне маркетингове дослід�
ження. Тому тепер з певніс�
тю можу сказати: попит на
те, щоб вихованням хлопчи�
ків займалися виключно
чоловіки, дуже високий. То�
му що потрібні не лише
знання, а й відповідне відно�
шення і повсякденне спілку�
вання. Причому з чоловіка�
ми успішними, які не просто
теоретично знають, як заро�
бити гроші чи захистити себе
й рідних, а й практично це
вміють і роблять.

Саме тому в нашій школі
для хлопчиків планується
створити максимально чоло�
вічий колектив учителів та
вихователів. Адже новий
заклад буде мати військово�
бізнесову спеціалізацію. Бо
ми всі хочемо, щоб наші
хлопчики зростали сильни�
ми, дисциплінованими і при
цьому вміли заробляти гро�
ші. А цьому (тобто — бути
дійсно головою родини)
хлопців потрібно навчати з
раннього дитинства. Тому
навчання в новій школі буде
з 1�го класу. 

Під зорею на ймення
“Бояринка”...

— Але втілення будь�
якої мрії без грошей, на
жаль, просто неможливе, —
переводить подих Ірина
Львівна. — Тому головна
мета відкриття гастроно�
му — заробити грошей, щоб
відкрити нашу школу для
хлопчиків. Паралельно йде
робота над підготовкою про�
екту та документації по ство�
ренню “хлопчачої” школи,
підбирається відповідне при�
міщення тощо.

— Чому ж “Боярин�
кою” ви назвали гастроном�
спонсор, а не, скажімо,
“Лицарем”? — цікавлюся.

— Мені здається, що
саме ця назва — м’яка,
ніжна і... патріотична. Ось

лишень погляньте (Ірина
Львівна бере до рук запро�
шення). Ми “втопили” ко�
льором дві літери — що вий�
шло? Так, Боярка — наша
мала Батьківщина...

Звісно, в день відкриття
нового гастроному на пер�
ших відвідувачів чекає яск�
раве шоу та багато приємних
несподіванок. Але все, що
планується — це, в першу
чергу, своєрідний акт вдяч�
ності головним спонсорам:
жителям Боярки. 

— І я глибоко вдячна
всім боярчанам, — закінчує
розмову Ірина Львівна. —
Адже кожний, хто придбав у
магазині бодай маленьку
булочку, автоматично стає
нашим спонсором. Так було
зі школою “Леді”, так буде і
з нашим новим “хлопчачим”
проектом. Що ж до всього
іншого... На кожного з нас
Господь покладає грандіозні
плани. Тому дуже хочеться,
щоб люди, які приходять
сюди, розуміли: вони не
просто купують хліб чи мо�
локо — вони долучаються до
важливої і шляхетної справи
зростання нашої нації дня
завтрашнього...

А до читачів — ділова про�
позиція. Давайте спільно
подумаємо над назвою для
нової школи для хлопчиків.
Пропонуйте! І, можливо, са�
ме ви станете “хрещеним
батьком” нового навчального
закладу, обдарувавши його
красивим і гордим іменем, з
яким іти йому у майбутнє.

Радислав Кокодзей

Саме 14 листопада в нашому рідному місті за
адресою: вул. Білогородська, 51, відкривається новий
гастроном “Бояринка”. Як розповіла мені Ірина Львів�
на Демідова, це — перший крок до реалізації на Боярсь�
кій землі нового проекту. Ні, не торговельного, а...

освітнього!
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БІ порада
Корисна А У  ВАС  Є  ЗАПАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ ВАРІАНТ?

Кум знайшов відповідь і
знову оптимістично дивиться
на життя. Він звернувся до
ломбарду — перетворив речі,
які лежали мертвим ванта�
жем десь в пилу на полицях,
на живі гроші. Прикраси
бабусі, годинник, що подару�
вали на ювілей, мікрохви�
льова піч, набір криштале�
вих келихів у серванті…
знайшлося багато цінностей,
без яких літо досить легко
пережити. Питаю його:

— Сергію, що на це
дружина каже?

— Вона розуміє, що
гроші нам потрібні саме
зараз, щоб закрити нагальні
питання, адже літо швидко
мине, якщо чекати доки
отримаєш зарплатню. А
позику ми поступово погаси�
мо, думаю, впродовж осені і
зими. Найголовніше —
гроші на руках, і ми можемо
63 дні, а то й більше, не тур�
буватися.

— Як це?

— Ломбард дає нам кре�
дит на 63 дні і можливість
подовжити строк повернення
позики або повертати її части�
нами, — пояснює кум, — для
нас це зручно. Привабило і те,
що мій ломбард бере відсотки
лише з фактичної суми креди�
ту і лише за дні користування
позикою. Тобто, якщо вар�
тість речі — 1500 грн., а я
хочу позичити тисячу і про�
довжити договір на тиждень,
то відсотки нараховуються
лише з фактичного періоду
користування позикою. Та�
кож існують знижки і дис�
контні картки для постійних
клієнтів. І взагалі ставляться
до тебе уважно, пропонують
такі умови позики, які вигідні
тобі. Коротше кажучи, друже,
ломбард дорожить клієнтом,
адже зацікавлений, щоб його
послугами користувалися нео�
дноразово.

— Куме, і як же ти
натрапив на такий…
людяний ломбард?

— Подивився, який з
ломбардів вже довго працює
на ринку, наскільки він роз�
галужений, адже зручно ма�
ти відділення поруч з домом і
в будь�якому місті країни,
якщо раптом гроші знадоб�
ляться у відрядженні, на�
приклад. Порівняв умови,
які пропонують інші ломбар�
ди, послухав, які відгуки у
людей про той, що мені спо�
добався, переконався, що
він у добрих відносинах з
державою. В офіс зайшов,
подивився, що все дуже
сучасно і солідно, обслугову�
ють швидко і ввічливо. От�
же, я задоволений, що вико�
ристав таку можливість. До
речі, у розвинених країнах
звертатися до ломбардів —
це побутова норма, а я тіль�
ки зараз спробував і радію!

Тепер і я знаю: таке
можна сказати лише про
один ломбард в країні —
“Скарбниця”. Він на ринку
вже 17 років, розповсюдже�
ний по всій Україні, відді�
лення працюють цілодобово.
Йому довіряють більше 7
млн. українців. Ломбард
“Скарбниця” зареєстрова�
ний Державною комісією з
регулювання ринку фінансо�

вих послуг України зі статусом
фінансового закладу. Це свід�
чить про повну відповідаль�
ність роботи “Скарбниці”
критеріям, встановленим дер�
жавою. Отже, коли все упи�
рається в гроші, “Скарбниця”
вчасно надає фінансову підт�
римку. І можна вирішувати
важливі питання незалежно
від зарплатні, родичів, друзів
чи від кризи в країні.

…Мені треба терміново
внести платіж по кредиту за
машину, а готівки не вис�
тачає. І я вже знаю, що ро�
битиму. І хай всі думають,
що мої справи — краще, ніж
у них!

Адреса ломбарду
“Скарбниця”: 

м. Боярка,
вул. Дежньова, 50/61

Мій кум — людина проста і весела, але це літо
змусило його нахмурити брови: дітей треба вивезти на
море, зібрати до школи, квартира потребує ремонту,
тарифи за неї виросли вдвічі… А зарплатня — раз на
місяць і “кризова” за обсягом. Як погасити термінові

витрати і “дотягти” до наступної?

БІ вітання
Наші

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

Апарат виконавчого комі�
тету та депутати Боярської
міської ради вітають з Днем
народження заступника місь�
кого голови Шульгу Валерія
Володимировича! Прийміть
наші щирі і сердечні побажан�
ня міцного здоров’я, радості,
миру і безмежного людського
щастя, терпіння, злагоди й
добробуту Вам й Вашій роди�
ні, творчої наснаги, душевної
краси, святкового настрою,
польоту мрій та перемог на
життєвих стежинах. Нехай
Вас супроводжує удача в дося�
гненні мети, вистачає енергії
для плідної праці. Хай
щастить Вам в усьому — у
великому й у малому!

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

Вітаємо з Днем народження
Секретаря ради, голову фракції
“Блок Юлії Тимошенко” Бояр�
ської міської ради М.Г. Лєзні�
ка. Зичимо Вам щастя, удачі,
міцного здоров’я, здійснення
всіх мрій та бажань. Нехай
кожен день Вашого життя буде
світлим, сонячним, дарує
радість і душевний комфорт, а
у Вашому домі панують добро�
бут, злагода і затишок.

Нехай людська шана буде
подякою Вам за плідну
працю, чуйність, уміння тво�
рити добро.

Депутати фракції
“БЮТ” БМР, члени бюро
ППО ВО “Батьківщина”

Дорогий наш
Тарасе!

Щиро вітаємо тебе з
Днем народження!

Нехай любов у твоєму
серці, незламна сила духу,
невичерпна енергія і опти�
мізм допомагають творити
добро, досягати успіху і
впевнено йти до намічених
світлих цілей.

Ти обрав почесний, але
нелегкий шлях — служіння
своєму рідному місту, його
жителям — і став народним
обранцем. Ми пишаємося
тобою і твоєю сумлінною пра�
цею на благо нашого міста.
Ми вдячні за твою небайду�

жість і людяність, за твою
чесність і відвертість, за твоє
бажання і вміння творити, за
те, що ти пам’ятаєш своє
коріння і не забуваєш друзів.

Від душі бажаємо тобі і
надалі знаходити резерви
для подальшої праці і жит�
тя, сповне�
ного поваги
до людської
особистості,
з а л и ш а ю �
чись таким
самим щи�
рим, добрим,
справедли�
вим, людя�
ним, яким ти
є сьогодні.

Ми тебе любимо.
Ми в тебе віримо.

Ми за тебе молимось.
Ти нам потрібен.
Ти завжди з нами.

Однодумці)
однокласники і вчителі.

Ветерани Києво�Свято�
шинського району та міста
Боярка щиро вітають місь�
кого голову Тараса Григо)
ровича Добрівського з
Днем народження!

Бажаємо Вам, шанов�
ний Тарасе Григоровичу,
міцного здоров’я, щастя,
благополуччя, подальших
успіхів у будь�яких почи�
наннях, щоденних спра�
вах, сміливих планах та
сподіваннях.

Хай Вас підтримують та
надихають рідні люди, розу�
міють та допомагають друзі і
колеги, минають негаразди
та непорозуміння.

Голова Ради ветеранів 
Києво�Святошинського району

А.В. Пастовенський
Голова Боярської організації

інвалідів війни і Збройних Сил
В.А. Нурищенко

Голова Боярської організації
ветеранів війни,

праці і Збройних Сил 
Б.А. Грецький

Уважаемый 

Тарас Григорьевич!

Сердечно поздравляем
Вас с Днем рождения.
Много Вам радости, мира,
благополучия и крепкого
здоровья.

Не унывай, борись с судьбой —
Твердил мне солнца яркий луч.
Не унывай, Господь с тобой,
Мне жаворонок пел из туч.

Не говори, что нет спасенья,
Что ты в печалях изнемог.

Чем ночь темней, тем ярче звезды,
Чем глубже скорбь, тем ближе Бог!

С уважением, семья Ефимовых.
Мы ждем Вас.
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БІ Культурне
життя

14 жовтня на свято Пок�
рови у залі Боярського бу�
динку культури було гамірно
та весело — тут вирував
справжнісінький ярмарок. А
який ярмарок без веселих
співів, жвавих забав та смач�
них наїдків? Студійці БК —
Гоц Валерія, Байраченко
Катерина, Дучко Софія,
Чорна Марина та Бондар
Назар подарували присутнім
концертну програму, яка
складалася з веселих та
патріотичних авторських і
запальних народних пісень.
А школярі Боярської ЗОШ
№1 підготували смачну час�
тину свята — традиційно
осінньої пори школярі прово�
дять ярмарок, на якому
кожен клас демонструє свої
творчі та кулінарні таланти.
Ось і цього року було на що
не лише подивитись, але й
скуштувати! На
столах, вкритих
вишитими рушни�
ками та ошатними
скатертинами, по�
серед букетів осін�
ніх квітів, кетягів
калини та виног�
радних грон розки�
нулись безмежні
таці млинців, висо�
чіли бездонні гор�

щики з варениками та споку�
шали апетитні солодощі.
Втриматись від смачної спо�
куси було неможливо! Та ось
настав час і розім’ятись.
Покрова Пресвята Богоро�
диця здавна вважалась пок�
ровителькою козацтва і, як
виявилось, не перевелись ще
козаки на нашій боярській
землі. Усі охочі могли позма�
гатися у силі та спритності у
спортивних міні�змаганнях,
влаштованих прямо тут таки
у залі. Свято швидко про�
майнуло, столи спустіли,
музика стихла, але спогад
про чудово проведений час
не полишить ще довго, і
повертатись в цю атмосферу
українського ярмарку захо�
четься знову і знову.

Методист Боярського БК
Дарія Сєчкова

ДУШЕВНА ПІСНЯ “НАДІЇ”
Українська пісня — люд�

ська порадниця і повірниця,
народна совість і мораль. І
слава тим, хто несе її в народ. 

13 жовтня відпочиваю�
чим та працівникам санато�
рію “Перемога” (м. Київ)
було влаштовано справжнє
свято пісні. Інакше бути і не
могло, адже за справу взяли�
ся учасники Народного хору
ветеранів війни та праці
“Надія” та учасники Народ�
ного аматорського ансамблю
“Горлиця”. “Це запрошення
було для мене справжньою
несподіванкою”, — розпові�
дає керівник обох колективів
Любов Рачинська. “Навіть
не знаю, як організатор доз�
вілля санаторію потрапила
на репетицію хору ветеранів,
почула нас і запросила висту�
пити з концертом для відпо�
чиваючих, серед яких, до ре�
чі, дуже багато ветеранів
Великої Вітчизняної війни.
Наступного дня було велике
правосла�
вне свято —
П о к р о в а
Святої Бого�
родиці, яке
ще й співпа�
дає з Днем
українсько�
го козацтва.
Саме до цих
свят ми і

приурочили свій концерт.
Тим більше, що в нашому
репертуарі є багато козаць�
ких пісень і ми не маємо їх
забувати, адже свого часу
вони теж боронили нашу
землю від ворогів.”

Крім пісень про війну, які
глядачі сприймали з особ�
ливим задоволенням та ще�
мом у серці, концертна про�
грама була насичена лірич�
ними, жартівливими пісня�
ми та чудовими гумореска�
ми, без яких не обходиться
жоден концерт “Надії” та
“Горлиці”. 

Свято пройшло на одному
диханні, артистів не хотіли
відпускати зі сцени. Вдячно�
сті глядачів не було меж,
адже подібний захід для них
було влаштовано вперше.
Вони проводжали колективи
до самого автобуса і дуже
просили приїздити до них ще. 

Тетяна Скочко

ЯК КОЗАКИ НА ПОКРОВУ ГУЛЯЛИ

““ЯЯ  ––  ДДЕЕККААДДЕЕННТТ  ССУУЧЧААССННООЇЇ  ДДООББИИ......””

— Я рада вітати вас,
друзі, на своєму святі. Сьо�
годні, в непрості часи кризи,
мені просто хотілося зібрати
друзів. Щоб подарувати вам
поезію, подарувати вам піс�
ню, — схвильовано зверта�
ється до присутніх пані
Тетяна. — Втім, мені б хоті�
лося, щоб це була проста і
неофіційна зустріч саме дру�
зів. І дуже б не хотіла, щоб
наше спілкування перетво�
рилося на якийсь офіціоз.
Тому що сьогодні разом з
вами я хочу перегорнути
альбом свого життя...

В цій надзвичайно ціка�
вій справі Тетяні Володай
допомогли її подруги —
Катерина Осадча та Наталя
Ключник, які й стали веду�
чими зустрічі. Втім, увага!
Тому що вже одна за одною
перегортаються сторінки
творчої біографії нашої та�
лановитої землячки, один за
одним виходять до мікрофо�
ну друзі пані Тетяни. І кож�
ного разу в подарунок —
приємний сюрприз, який
вітають дружніми оплеска�
ми. Автограф першого вір�
ша, написаного на горищі
Боярського краєзнавчого
музею, білі лілеї, чиї пелюст�
ки — немов сторінки першої
збірки Тетяни Володай,
слайд�фільм... І, звісно ж,
спогади, спогади, спогади...
І вірші, і пісні! Написані
самою Тетяною Володай чи
її друзями на її вірші, у вико�
нанні самої ювілярші чи
“Тріо Ріо” — нещодавно
створеного творчого колек�
тиву під керівництвом Маї
Іваненко — дзвінкоголосого
гурту співочих подруг у
складі Оксани Нурищенко,
Людмили Яковенко й Тетя�
ни Зубкової... І щире тепло
вітальних слів, і сяйво
усміху на вустах, і веселко�
вий сміх, який раз�по�раз

зривається зі сцени і дзве�
нить коштовними дзвіночка�
ми у переповненій залі...

Відкривши деякі таємниці
творчості Тетяни Володай,
голова обласної організації

спілки письменників України
Анатолій Гай вручає нашій
чарівній талановитій земляч�
ці квиток за №1 члена облас�
ної літературної студії... Зда�
ється, всі несподіванки і при�
ємні сюрпризи вичерпані...
Так, всі, крім однієї: справж�
ньою родзинкою свята став
аукціон робіт фотохудожниці
Альони Дудаєвої. В чому його
унікальність, запитаєте ви?
По�перше, всі роботи вико�
нані в стилі Ренуара. А, по�
друге, виручені від аукціону
кошти були урочисто і при�
вселюдно передані... ні, не
талановитій юній фотоху�
дожниці, а тій, хто був на них
зображений. Так, ви здога�
далися вірно: Тетяні Воло�
дай. А щасливими власника�
ми цих дійсно унікальних
робіт стали переможці аук�
ціону: Михайло Найден та
Микола Дударенко.

— Я дякую всім, хто
прийшов сьогодні розділити
зі мною моє свято, — схви�
льовано говорить пані Тетя�
на. — Дякую своїм друзям,
землякам�боярчанам, лю�

дям з неспокійним серцем і
щирою творчою душею.
Саме вони дають мені насна�
гу жити і творити, саме вони
підтримують і допомагають
“триматися на плаву”. Саме
вони завжди прийдуть на
допомогу, як це зробили
перший заступник голови
міжнародної організації
“Україна — Польща — Ні�
меччина” пан Томаш Том�
чак, директор “Ліс�ЛТД”
Олександр Ігнатов і дирек�
тор приватної школи “Леді”

Ірина Демідова, які й висту�
пили сьогодні головними
спонсорами свята — нашої
сьогоднішньої зустрічі. І,
звісно ж, адміністрації
“Оберігу” на чолі зі звукооп�
ератором Миколою Дударен�
ком та директором Надією
Скакодуб, які не лише прий�
няли нас всіх у цій затишній
мистецькій вітальні, а й за�
безпечили чудовий звук.

Поки гості розходяться, у
мене є чудова нагода відкри�
ти нашим читачам невелику
таємницю. Незабаром з’я�
виться наступна поетична
збірка Тетяни Володай
“Творці райдуг” (робоча
назва нової книги), декілька
поезій з якої прозвучали зі
сцени “Оберігу” того дня.
Чим же порадує пані Тетяна
своїх шанувальників цього
разу? Скоро дізнаєтесь. А
поки що про це знає лише
автор. 

Радислав Кокодзей

Це — і життєва позиція, і самосприйняття, і
назва незвичайного і надзвичайного ювілею. Адже пого�
дьтесь, що ювілей творчий — то свято особливе.
Свято таланту, щирих почуттів і справжніх друзів...

24 жовтня, у мистецькій вітальні “Оберігу”,
поетеса і журналіст, лауреат премії імені В.Самійлен�
ка Тетяна Володимирівна Зубкова відзначила 20�річний

ювілей своєї творчої діяльності.

БІ Оголошення

КЗ  КОР “Київська
обласна дитяча лікарня”
повідомляє про намір отри�
мати дозвіл на викиди заб�
руднюючих речовин в ат�
мосферне повітря котель�
нею, яка  знаходиться за
адресою: м. Боярка,

вул. Хрещатик ,83.
З зауваженнями та про�

позиціями щодо цього пи�
тання боярчани можуть
звертатись до Боярського
міськвиконкому 

(вул. Білогородська, 13).



Про історію відомого
футбольного турніру під
назвою “Стара Боярка”
мені розповів Юрій Зорнік.
Усміхаючись, пригадує: “То�
ді, у 1998�му, я хотів грошей
заробити. Оскільки усе, що
я вмію — це футбол, виник�
ла ідея провести комерцій�
ний турнір”. 

Тоді призовий фонд чо�
тирьох команд�учасниць —
2 команди зі “старої” Бояр�
ки, “Шипи” і ФК “Бояр�
ка” — склав усього 100 грн.
(скидались по 50 грн. заради
цікавості). Переможцем то�
го року стала команда “Ста�
ра Боярка”. Гра у футбол на
гроші виявилась цікавою і
запальною. Слух про неї
швидко поширився і вже на�
ступного року 12 команд
формували призовий фонд і
змагались за нього. Гостра
боротьба, розмови навколо
неї привернули увагу міської
влади (тоді міським головою
був А. Білюк), яка й запро�

понувала легалізувати тур�
нір. Так і зробили, і вже збір�
на команда з Боярки, більша
частина якої були гравці з
команди переможця — 98�
99 рр. “Стара Боярка”,
взяла участь у районному
чемпіонаті і стала чемпіоном
у Києво�Святошинському
районі з міні�футболу.

Перемогти у турнірі
“Стара Боярка” стало пре�
стижно, тому з року в рік до
складу команд, тренувань
підходили все професійніше.
У 2000 р. — 10 команд “ру�
бались” 2 місяці поспіль (то�
ді перемогла команда ФК
“Боярка”), а вже у 2001 до�
велось створювати 2 ліги, бо
всі бажаючі не вміщались у
графік. До футбольного сві�
ту Боярки підключилась
команда�переможець того
року “Фанат”, а також
“Сімплекс”. Це вже був ін�
ший рівень, більш професій�
ний, який викликав ще біль�
ший інтерес прихильників
футболу. Турнір став повніс�
тю фінансово незалежним і
не потребував стороннього

втручання. З’явилась мож�
ливість купувати сітки,
м’ячі та інший необхідний
спортивний реманент для
забезпечення турнірів. 

Так тривало до 2004р.
Продовжувались запеклі ро�
зіграші кубків, в перемогах
яких домінувала “Стара Бо�
ярка”. Усі чекали наступно�
го року, наступного турніру,
наступних вражень.

Раптом “футбольний
центр” перемістився у “но�
ву” частину міста. З’явився
зал у гімназії, стадіон “Зе�
ніт”, “коробка”, а стадіон у
“старій” Боярці почав пус�
тувати, поступово перетво�
рюючись на пустир. Минулі
баталії залишились тільки в
спогадах очевидців і учасни�
ків. Настала перерва…

…яка закінчилась у 2009
році, коли з’явилась можли�
вість відродити турнір у
“старій” Боярці на новозбу�
дованому майданчику євро�
пейського типу, який почав

будувати Тарас Добрів�
ський. Змагання тривали
лише 2 дні — ( 31.10 —
01.11), бо трохи підвела по�
года і ситуація, яка вирвала
на якийсь час Добрівського з
життя міста. 25 команд
подали заявку, але пощасти�
ло взяли участь лише 8 ко�
лективам. 

— Дізнавшись про об�
межений чисельний склад,
кращі гравці команд, які не
потрапили цього разу у тур�
нірний список, тимчасово
перейшли в інші, щоб тільки
взяти участь у турнірі, —
розповідає Юрій Зорнік. —
Було 5 колективів зі “ста�
рої” Боярки . “Перемога”,
“Фанат” і планувалась
участь команди міськвикон�
кому — “Вікторія”з “нової”
Боярки. Але події останньо�
го тижня (утримання під
вартою Боярського міського
голови) дуже засмутили
гравців команди “Вікторія”.
Молоді хлопці не повірили у
заздалегідь спланований міф
про хабар, бо вони знають
мера, вірять йому, тому

прийняли рішення не здава�
тись. Вони таки виставили
свою команду. Нехай поки
що без свого сильного лідера
Тараса, без сильних гравців,
яких тимчасово “вибили” з
команди, але з великим ба�
жанням — не відступати. Їм
було важко, але вони боро�
лись, бо у них був стимул —
бажання показати, що ко�
манда є і гравці, які за будь�
яких обставин будуть захи�
щати її честь! 

“Вікторія” дійшла до
фіналу, боролась і навіть
вигравала 2:0, але все ж
таки переможцем турніру з
рахунком 3:2 стала команда
“Перемога”.

— Грали, як і колись,
завзято. Якщо й хтось пере�
магав, то це в 1�2 м’ячі, —
продовжує Юрій Зорнік.
Чому б ні? Чудовий газон,
професійна робота арбітрів і
бажання не підвести Добрів�
ського, який мріяв зіграти
тут на новозбудованому
футбольному полі 40х20 м. з
штучним покриттям, обра�
мленому свіженьким, рів�
ним тротуаром, з безперечно
зручним паркінгом. Нові
сітки мали ловити разом з
іншими і його м’ячі. 

Коли Добрівський потра�
пив у халепу, роботи на май�
данчику були тимчасово
призупинені. Тоді вийшли
хлопці зі “старої” Боярки,
взяли в руки лопати і 18
тонн піску лягло під покрит�
тя рівним шаром. Вони і сьо�
годні взяли шефство над
майданчиком: охороняють,
слідкують за порядком. У
планах — зробити цивілізо�
вану роздягальну, туалет. 

— Тарас Добрівський
дуже хотів взяти участь у цьо�
му турнірі, а ще хотів закли�
кати людей творити у своєму
місті такі маленькі дива, як
цей майданчик, — продов�
жив Зорнік. Команди зібрали
гроші і продовжують розпо�
чату Тарасом справу. Наразі
купують щітки, щоб вичища�
ти з трави листя, цемент, щоб
навесні продовжити облаш�
товувати майданчик.

Звертаючись від фут�
больного світу міста, хочу
нагадати: на сьогодні маємо
5 футбольних чемпіонатів: з
футзалу проводиться протя�
гом 2 місяців,чемпіонат на
“Коробці” — 2 місяці, кубок
мера — 0,5 місяця і багато
різних інших змагань. 6 мі�
сяців — півроку, змагальний
період, решта півроку —
тренувальний. Для нас те�
пер неважливо: зима, чи
літо. Ми маємо де грати і де
тренуватись. Хочеться запи�
тати: А що ще нам треба?
Треба повернути Добрів�
ському відібрані права і про�
довжити розпочату ним
справу разом!

Наталя Ключник
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БІ хроніка
Спортивна

ГГ РР АА ЄЄ   КК ОО ММ АА НН ДД АА !!
Наприкінці жовтня відродився давно відомий

футбольний турнір під назвою “Стара Боярка”, а
разом із ним відбулось єднання великої частини боярсь�

кої громади в одну команду. І вона дає пас…

ВВІІЗЗООКК  ДДЛЛЯЯ  ППЕЕРРЕЕММООГГ  ——  ННЕЕ  ППЕЕРРЕЕШШККООДДАА!!

Розповідає прези�
дент клубу — Галина
Оревіна:

— Крім господа�
рів, в турнірі взяли
участь тенісисти з
Білорусії та Росії, а
Україну представляла
лише наша делегація. Втім,
про це ми дізналися вже на
місці. А тоді, отримавши
запрошення, трохи запаніку�
вали. Ні, в своїх силах ми
були впевнені. Бо ж до Поль�
щі ще якось треба дістатися,
й за браком коштів ця поїзд�
ка могла б і не відбутися. Та,
як відомо, світ не без добрих
людей, які завжди готові
прийти на допомогу. А най�
головнішими нашими спон�
сорами стали Андрій Плак�
сицький та Боярський місь�
кий голова Тарас Григорович
Добрівський. Тому ми дуже
вдячні їм і всім тим людям,
які не забувають інвалідів і
завжди допомагають...

І який же результат?
Вагомий і серйозний! А са�
ме — 2,3,5,6 місце серед
чоловіків і 2 й 3 — серед жі�
нок! Тобто, призове “сріб�
ло” і “бронза” цього сло�
в’янського тенісного турні�
ру отримали Боярську “про�
писку”!То чиї ж саме пере�
моги святкує разом з “Іка�

ром” Боярка? Ось лише
декілька імен переможців
— призерів і лауреатів Між�
народного тенісного турні�
ру: інвалід І групи на візку
Ірина Желева (ІІ місце),
Ольга Зарицька (ІІІ місце),
Олег Соколов (V місце),
Сергій Дьяков (VІ місце)...

Втім, спортивні уподо�
бання “ікарівців” самим ли�
ше тенісом та автоспортом
не обмежуються. Тому, ко�
ли 1 листопада в Борисполі
проходили обласні змагання
з шах та шашок, прапор
клубу “Ікар” знову майорів
гордо, сповіщаючи всіх про
чергову спортивну перемо�
гу: Аня Іванова здобула на
тих змаганнях І місце!

А поки шашкова коро�
лева приміряє свою корону,
“Ікар” готується випробову�
вати... нову дорогу, яка зро�
бить під’їзд до будівлі клубу
ще зручнішим. Спонсор вже
є, тому й дорога — буде!..

Радислав Кокодзей

Навіть якщо той візок — інвалідний... Це перекон�
ливо довели члени Боярського клубу інвалідів “Ікар”, які з
15 по 19 жовтня здобули цілий “віночок” перемог на
Міжнародному турнірі з настільного тенісу, що прохо�

див в місті�побратимі Боярки — в Пулавах (Польща).

НАЙКРАЩИЙ АНТИВІРУС —

ЧЧ ЕЕ ММ ПП ІІ ОО НН АА ТТ !!

А першими 25 жовтня на
майданчик вийшли, звісно
ж, команди дивізіону А:
“Промел” і ЛВУМГ (2:0),
Боярські “Ветерани” проти
команди Гатного (2:0), а
команда Національного пе�
дагогічного університету ім.
Драгоманова — з командою
Гатного (2:0). Саме ці ко�
манди задали тон першому
дню, а відтак — і всьому
чемпіонату.

Після чудового концер�
ту — змагання дивізіону Б.
Одразу зазначимо, що гра
цих команд була не менш
динамічною, а боротьба —
не менш запеклою. А ре�
зультат такий: Вишневе —
Фастів — 0:2, ДЮСШ —
Тарасівка — 0:2, Лісни�
ки — Музичі — 0:2.

А чим же порадував учас�
ників і вболівальників день 8
листопада? Ще більш запе�
клими поєдинками! Свідчен�

ням чого є хоча б рахунок
зіграних матчів. Зокрема,
боярські “Ветерани” розгро�
мили “Промел” з “сухим”
рахунком 2:0, а Хотів завдав
“Промелу” ще однієї пораз�
ки — 2:1. Що стало причи�
ною такої більш ніж “скром�
ної” гри Боярської “Моло�
діжки” (яка змінила своє
звичне всім ім’я на загадкове
й незрозуміле “Промел”) на�
разі достеменно невідомо...
Команда села Лісники пере�
могли Вишневе (2:1), а Му�
зичі — Тарасівку (теж 2:1).
Гості з Фастова повелися зов�
сім не гостинно: “розкатали”
команду Боярської ДЮСШ з
рахунком 2:0! Втім, гра є
гра, а тому не розчаровувати�
ся потрібно, а вчитися і гра�
ти, здобуваючи отой самий
“бойовий” досвід, який і
гарантує перемогу... 

Радислав Кокодзей

Мабуть, саме до такого дещо несподіваного виснов�
ку дійшли адепти дійсно здорового способу життя!
Адже наперекір негодам, кризам й епідеміям, 25 жовтня
в Боярці таки стартував відкритий Чемпіонат Києво�

Святошинського району з волейболу 2009�2010...
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***
Загальний тираж 5000 прим.

Требуются:
Менеджеры на работу.

Предварительная за&

пись на собеседование по

телефону: 

0937�37�88�14; 

Юрий.

Реклама
ОголошенняБІ Вітання

ЗАПРОШУЄМО НА ВІДКРИТТЯ

ГАСТРОНОМУ “БОЯРИНКА”

12:00

Работа!
Стань консультантом

компанії "Оріфлейм" (вар&

тість реєстрації — 10 грн.)

та отримай дисконтну кар&

тку на знижку у 23% на

продукцію. 

Запис за телефоном: 

067�844�83�67. 

Ірина

УВАГА!
Рідкі шпалери багато&

разового використання.

Натуральне, екологічно

чисте покриття для стін та

стелі. Без швів. Ціна — від

9 грн./кв.м. Український

виробник. Консультації

безкоштовні. Телефон: 

093�772�73�00; 

097�795�77�43. 

Дмитро

Все виды 

наращивания ногтей.

г. Боярка, телефон: 

097�575�48�77; 
Светлана

ОБ’ЯВА

Працює громадська

приймальня “Блоку Юлії

Тимошенко” за адресою: 

м. Боярка, 

вул. Молодіжна, 76.

Прийом громадян:

понеділок&п'ятниця —

14.00&19.00;

субота — 10.00&16.00;

неділя — вихідний

Гейко Галину Олексіївну
щиро вітають з ювілеєм чоло�

вік, діти, колеги, друзі.

Бажають міцного здоров'я,

материнського щастя, сімей�

ного благополуччя.

097 378 22 49, Віктор
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