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Діалог між 

Президентом і Людьми"

стор. 8

Нова сторінка літопису

боярського футболу

Новини з�під сітки

волейбольної

Iсторія дівчинки, 

яка мріяла співати

стор. 11

ВІТАЄМО

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

З метою утвердження в Україні
ідеалів демократії, виховання почут�
тя національної гідності Президент
України Віктор Ющенко видав Указ
про святкування Дня Свободи
щорічно 22 листопада.

Цей день — 22 листопада — най�
кращий привід продемонструвати
мудрість і порозуміння, об'єднання
заради майбутнього України, націо�
нального відродження, духовної сво�
боди, економічного зростання, куль�
турного піднесення.

Так будьмо ж патріотами Бать�
ківщини! Пишаймося тим, що ми
українці! Нехай серця наповнюють�
ся гордістю за нашу державу, а плід�
на праця буде надійною запорукою
щасливого майбутнього. З Днем
Свободи!

Секретар ради М. Лєзнік

ЗЗЗЗ     ДДДД НННН ЕЕЕЕ ММММ     СССС ВВВВ ОООО ББББ ОООО ДДДД ИИИИ

Боярська міська рада та виконав�
чий комітет щиро вітають Німенко
Ольгу Василівну, спеціаліста I кат. з
питань бух обліку; Безверху Лілію
Миколаївну, головного спеціаліста з
юридичних питань; депутата міської
ради Паливоду Дмитра Ігоровича;
ювілярів Боярської організації інва�
лідів війни та Збройних Сил Юрке�
вича Володимира Станіславовича,
Володіна Івана Михайловича з Днем
народження!

Нехай кожен день Вашого життя
буде світлим і сонячним, дарує
радість і душевний комфорт!

Бажаємо вам щастя й вдачі, міц�
ного здоров'я, здійснення усіх мрій та
бажань. Хай у Ваших оселях завжди
панують мир, злагода і добробут!

Зичимо Вам міцного здоров'я,
добробуту, злагоди і домашнього
затишку, звершення усіх Ваших
планів і задумів.

Нехай Ваша працьовитість, нев�
томна енергія, душевне тепло при�
носять Вам заслужену шану і повагу
людей! Наші найщиріші
поздоров�
лення!

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!

стор. 11

стор. 10



Що таке “Провокація
хабара” і яка передбачаєть�
ся відповідальність за його
невдалу спробу:

Стаття 370 Криміналь�
ного Кодексу України
“ПРОВОКАЦІЯ ХАБАРА”

ч. 1,� “Провокація хаба�
ра, тобто свідоме створення
службовою особою обставин
і умов, що зумовлюють про�
понування або одержання
хабара, щоб потім викрити
того, хто дав або взяв хаба�
ра, — карається обмежен�
ням волі на строк до п’яти
років або позбавленням волі
на строк від двох до п’яти
років.”

ч. 2.� “Те саме діяння,
вчинене службовою особою
правоохоронних органів, —
карається позбавленням
волі на строк від трьох до
семи років.”

Згідно ст.368 КК України
передбачено покарання за
одержання хабара, а згідно
ст.369 цього ж закону перед�
бачено покарання за даван�
ня хабара, хоча має бути
навпаки: спочатку давання
хабара, а далі його одержан�
ня, і такі дії осіб вважаються
доведеними після того, як
одна особа дала, а інша
особа одержала хабара і
лише у такому випадку
наступає відповідальність за
ці злочини.

Багато хто знає, що у всі
часи у всьому світі репресив�

ні органи мали і мають масу
таємних агентів, які інфор�
мують працівників спец�
служб про все і всіх, отрима�
на інформація залежно від
порядності працівників
спецслужб потрапляє до ви�
щого керівництва або осідає
у кишенькових блокнотах
підлеглих, а далі іде на ко�
ристь держави або продаєть�
ся злочинцям при владі.

За послуги, надані агента�
ми, їм дозволяється порушу�
вати закон, а іноді вони зда�
ють спецслужбам своїх керів�
ників та найкращих друзів і
посідають на їхні високі
виборні посади, і відбуваєть�
ся зміна влади, перерозподіл
сфер впливу і матеріальних
цінностей, набутих народом.

Згідно публікації під
назвою “Хабар чи підстава”,
що була надрукована у газеті
Боярської міської ради від
31.10.09р. №43�44(123) з
посиланням на Постанову
Києво�Святошинського рай�
суду Київської області від
23.10.09р., до ГУБОЗ МВС
України надійшла заява
О.М. Коновалова, який зай�
мається питанням привати�
зації земельних ділянок, про
те, що він звернувся до
Боярського міського голови
Добрівського з проханням
підписати державні акти на
три земельні ділянки, але
той вимагає за це від нього
20 000 евро.

О.М.Коновалов з мічени�
ми доларами в сумі 26 000
зустрівся з депутатом Бояр�
ської міськради О.Бодню�
ком, який до того є тиристо�
ром ТОВ “Фенікс�2” і пере�
дав пакунок з грошима місь�
кому голові Т.Г.Добрівсько�
му, а О.В.Боднюк, який
начебто не знав про дійсні
наміри Коновалова, наказав
касиру свого підприємства
В.Гассу отримати вказані
кошти від Коновалова і пере�
дати їх Т.Г.Добрівському.

20.10.09р. о 9�й годині
ранку Коновалов у примі�
щенні кафе “Торба” смт.
Петрівське передав Гассу
26 000 доларів США для пе�
редачі Боярському міському
голові Т.Г.Добрівському за
підписання державних актів
на право приватної власності
на три земельні ділянки, але
за грошима прийшли праців�
ники ГУБОЗ МВС України,
які помітили гроші і...

У той самий день,
20.10.09р., перед обідом,
водій М.К.Цебро привіз з
Києва Боярського міського
голову Добрівського до місь�
кої ради та поїхав за його
дорученням, і через годину
почув по радіо “Шансон”,
що Добрівського затримано
за хабара і у водія міського
голови виникло лише одне
питання: як так блискавично
до ЗМІ надійшла така опера�
тивна інформація? І зразу у
голові водія прояснилося —
це була спланована акція.

20.10.09р. з обіду до 17
години у приміщенні Бояр�
ської міськради оперативни�
ки ГУБОЗ МВС України та
слідчі Київської обласної
прокуратури проводили
досудові слідчі дії, спрямова�
ні на встановлення факту
отримання хабара Боярсь�
ким міським головою
Т.Г.Добрівським при тому,
що 26 000 доларів США, які
було вилучено у касира ТОВ

“Фенікс�2” В. Гасса, вже
були у осіб, які проводили
обшук робочого кабінету
особи, яку необхідно було
звинуватити в отриманні
даних коштів як хабара.

20.10.09р. з 17�ої години
Т.Г.Добрівського міліціянти
возили де завгодно, і лише в
період часу з 21.30 до 21.52
його було затримано в
порядку ст.ст. 106,115 КПК
України за підозрою у вчи�
ненні злочину, передбачено�
го ч.З ст.368 КК України”.

23.10.09р. Т.Г.Добрів�
ському, як службовій особі,
яка займає особливо відпові�
дальне становище, яка одер�
жала хабара в особливо
великому розмірі, пред’яв�
лено обвинувачення у вчи�
ненні злочину, передбачено�
го ч.З ст.368 КК України,
що карається позбавленням
волі на строк від восьми до
дванадцяти років з конфіс�
кацією майна.

Того самого дня 400
боярчан прибули до Києво�
Святошинського райсуду і
вимагали від влади звільни�
ти громадянина України
Т.Добрівського, обраного
громадою, якого безпідстав�
но звинувачують в одержан�
ні хабара, якого, по суті, не
було у нього вилучено!

Я з розумінням ставлюся
до судді М.Омельченко, яка
розглядала подання слідчого
з особливо важливих справ
прокуратури Київської об�
ласті радника юстиції А.О.
Попова, який звернувся до
суду з поданням про обрання
щодо незаконно обвинуваче�
ного Т.Г. Добрівського міри
запобіжного заходу у вигляді
взяття під варту, мотивуючи
свої вимоги будь�чим, але не
фактом відсутності доказу
вчинення злочину.

Суддя М.Омельченко від�
мовила облпрокуратурі у
задоволенні подання про об�
рання запобіжного заходу у

вигляді взяття під варту і
ухвалила тільки продовжити
строк затримання Добрів�
ського до 10 діб.

Я знаю, що відчуває
Т.Добрівський, у якого зали�
шилася вдома дружина Вік�
торія на дев’ятому місяці
вагітності, і ніхто не знає, чи
не застосовуються щодо Доб�
рівського тортури, під якими
багато хто визнає себе вин�
ним у чому завгодно і
пишуть “явки з повиною”.

Я не буду кваліфікувати
дії адвоката, який набрався
мужності представляти інте�
реси незаконно позбавленого
волі Добрівського, і не буду
закликати громадян до актів
непокори. Залишається одне:
добиватися мирним і закон�
ним шляхом визнання судом
незаконними тримання під
вартою Добрівського і притя�
гнення його до кримінальної
відповідальності як завідомо
невинної особи, і добитися
притягнення до відповідаль�
ності осіб, які незаконно поз�
бавили волі та притягнули до
кримінальної відповідально�
сті Т.Добрівського.

При цій владі всі безправ�
ні і я відчуваю, що боярча�
нам доведеться звернутися до
світової спільноти по захист
прав і свобод людини, пору�
шених державою Україна.

Я впевнений у тому, що
Боярський міський голова
Т.Г.Добрівський буде звіль�
нений і повернеться до свого
кабінету добрим та справед�
ливим.

Валерій Йосипович
Павленко,

Член Національної Спілки
журналістів України, 

Голова Кіровоградського
обласного відділення

Всеукраїнського Комітету
оборони прав людини

0 (0522) 24�88�36, 
моб. 066 289�65�38
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БІ подія
Резонансна

ЛЛ ИИ СС ТТ   ВВ   НН ОО ММ ЕЕ РР
ВВИИТТЯЯГГ

До редакції газети “Боярка�інформ” постійно звер�
таються люди, які намагаються виказати своє став�
лення до подій, пов’язаних із утриманням під вартою
Боярського міського голови Тараса Добрівського. І якщо
раніше це були люди з Боярки, сусідніх сіл та області,
то зараз звертаються політики, бізнесмени, журналіс�

ти з усієї України. 

Суддя Печерського районного суду м. Києва Степанова
О.С., при секретарі Соколенко М.В., за участю прокурора
Калужинського А.В., адвоката Речицького М.Л., захисника
Савченка А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні
в м. Києві скаргу адвоката Речицького Миколи Леонідовича,
поданої в інтересах Добрівського Тараса Григоровича на
постанову прокурора Київської області Гардецького О.С. від
20.10.2009 року про порушення кримінальної справи віднос�
но Боярського міського голови Києво�Святошинського райо�
ну Київської області Добрівського Тараса Григоровича, за
ознаками злочину, передбаченого ч.З ст.368 КК України,

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ 
СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 листопада 2009 року 

справа №4�2944/09

ВСТАНОВИВ:

нальної справи відносно
Боярського міського голови
Києво�Святошинського
району Київської області
Добрівського Т.Г., за озна�
ками злочину, передбачено�
го ч.З ст.368 КК України.

Скарга обґрунтовується
тим, що оскаржувана поста�
нова була винесена з пору�
шенням вимог ст.ст. 94 та
98 КПК України при відсут�
ності необхідних приводів та
підстав. В скарзі адвокат
Речицький М.Л. вказує на
те, що неможливо достовір�
но говорити про прийняття
або неприйняття, наявність
або відсутність рішень Бояр�
ської міської ради №40/64
від 21.06.2005 року та
№43/142 від 09.09.2005
року. Гасc В.О., який був
затриманий з грошима, в
своїх поясненнях чітко вка�

зав, що Добрівського Т.Г.
знає лише як мера міста
Боярка, жодних розмов та
зустрічей з ним не мав, а
щодо грошових коштів пові�
домив, що мав вказівку заб�
рати їх у Коновалова О.М. з
ціллю обміняти, подальшою
долею грошових коштів не
цікавився, намірів переда�
вати їх в якості хабара
Боярському міському голові
не мав. Добрівський Т.Г. не
був затриманий та викритий
в отриманні грошових кош�
тів (хабара), при обшуку в
кабінеті міського голови та
огляді його особистих речей,
помічені грошові кошти
знайдені не були.

…
Вважаю, що досліджені

судом матеріали, які стали
підставою для прийняття
оскаржуваної постанови, не

містять достатніх даних, які
вказують на наявність в діях
Боярського міського голови
Києво�Святошинського
району Київської області
Добрівського Т.Г. ознак зло�
чину, передбаченого ч. З ст.
368 КК України, оскільки
вони не містять достатніх
даних на підтвердження
того, що поведінку Добрів�
ського Т.Г. можна розціню�
вати як вимагання, поряд з
власне отриманням неза�
конної майнової винагороди
в особливо великому розмірі
за дії з використанням свого
службового становища.

За таких обставин прихо�
джу до висновку, що поста�
нова про порушення кримі�
нальної справи відносно
Боярського міського голови
Києво�Святошинського ра�
йону Київської області Доб�

Адвокат Речицький М.Л.
в інтересах Добрівського
Т.Г. звернувся до суду зі
скаргою, в якій просить ска�

сувати постанову прокурора
Київської області Гардець�
кого О.С. від 20.10.2009
року про порушення кримі�
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БІ тижня
Події

рівського Т.Г. за фактом
одержання хабара в осо�
бливо великому розмірі,
поєднаного з його вимаган�
ням, прийнята без дотри�
мання вимог ст.ст. 94, 98
КПК України за відсутності
достатніх на те підстав.

Згідно ст. 2368 КПК
України суддя за результа�
тами розгляду скарги, вста�
новивши недотримання
прокурором вимог ст.ст.
94, 97, 98 КПК України
при порушенні криміналь�
ної справи, своєю вмотиво�
ваною постановою скаргу
задовольняє та скасовує
постанову про порушення
справи.

На підставі викладено�
го, керуючись ст.94, 97,
98, 2367, 2368 КПК Украї�
ни, суддя �

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу адвоката
Речицького Миколи Леоні�
довича, поданої в інтересах
Добрівського Тараса Григо�
ровича на постанову проку�
рора Київської області Гар�
децького О.С. від
20.10.2009 року про пору�
шення кримінальної спра�
ви відносно Боярського
міського голови Києво�Свя�
тошинського району Київ�
ської області Добрівського
Тараса Григоровича, за
ознаками злочину, перед�
баченого ч.З ст.368 КК
України, — задовольнити.

Постанову прокурора
Київської області Гардець�
кого О.С. від 20.10.2009
року про порушення кримі�
нальної справи відносно
Боярського міського голови
Києво�Святошинського
району Київської області
Добрівського Тараса Григо�
ровича за ознаками злочи�
ну, передбаченого ч.З
ст.368 КК України, — ска�
сувати.

На постанову може бути
подана апеляція до Апеля�
ційного суду м. Києва про�
тягом семи діб з дня її вине�
сення.

Суддя Печерського
районного суду м. Київ

Степанова О.С.
Секретар Соколенко М.В.

ДЕНЬ СВОБОДИ

УУУУККККРРРРААААЇЇЇЇННННИИИИ

22 листопада Україна
відзначала День Свободи.
Це свято було встановлено
Президентом Віктором
Ющенком на честь початку
Помаранчевої революції
2004 року “з метою затвер�
дження в Україні ідеалів
свободи і демократії”.

Рівно п’ять років тому,
після другого туру прези�
дентських виборів, на Май�
дані Незалежності в Києві
були розбиті перші намети і
почалася довготривала ак�
ція протесту проти фальси�
фікації волевиявлення гро�
мадян. Масові протести зму�
сили владу призначити тре�

тій тур виборів Президента,
внаслідок якого главою дер�
жави став Віктор Ющенко.

Помаранчева революція
через п’ять років для
багатьох українців стала
періодом розчарувань, для
декого — приводом із
ностальгією згадати про
події осені 2004�го.

Цього дня в Києві відбу�
лася акція організації “Ко�
мітет учасників Помаранче�
вої революції”. А ввечері в
Українському Домі прой�
шли урочисті заходи за уча�
сті Президента Віктора
Ющенка, який виступив з
промовою та вручив дер�
жавні нагороди.

З концертною програ�
мою на сцену вийшли
“ВВ”, Тарас Петриненко,
“Плач Єремії”, “Мандри”,
“Тартак”, “Кому Вниз”,
Марія Бурмака, Оксана
Білозір та інші.

Редакція “БІ”

ЯЦЕНЮК: “ТАКИЙ ФОРМАТ
ДІАЛОГУ МАЄ БУТИ МІЖ

ПРЕЗИДЕНТОМ І ЛЮДЬМИ”.

У Боярці на площі Лені�
на на зустріч у прямому
ефірі із політиком зібралося
чимало людей. Ще задовго
до початку розгорнулась
розмова людей з ведучими
телемосту на предмет проб�
лем країни, міста, причин їх
виникнення та можливих
варіантів їх вирішення. Лю�
ди говорили про те, як люб�
лять своє місто, але невдово�
лені малими пенсіями, висо�
кою інфляцією, процвітан�
ням корупції в країні. На
місцевому рівні бідкались,
що до цього часу не зробле�
на дорога у районі сільгосп�
технікуму, у старій частині
міста немає каналізації.
Серед проблем визначали
нерегулярний вивіз сміття
тощо. Поступово у процесі
дискусії визначались із за�
питаннями до кандидата в
Президенти

— Я не приїхав до вас
агітувати — це було б занад�
то банально, — почав розмо�
ву Арсеній Яценюк. — Я
хотів вас побачити, погово�
рити. Моя мета — щоб ви
задумались, якою хочете ба�
чити Україну, у якій державі
хочете жити. На мій погляд,
це саме той формат діалогу,
який має бути між Прези�
дентом і людьми. Перед вами
стоїть вибір — або темне
минуле, або зрозуміле май�
бутнє” — говорив Яценюк. 

Коротко представивши
свою виборчу програму
“Новий курс”, основою якої
є модернізація економіки
України через реалізацію
чотирьох основних цілей:
нова індустріалізація про�
мисловості, ефективне сіль�
ське господарство, здорові й
освічені люди і боєздатна
армія, перейшли до запи�
тань. Люди Київщини ціка�

вились механізмами реалі�
зації “Нового курсу”, чи бу�
де посилений контроль зі
сторони громадськості над
владою, як вирішувати�
муться питання із подолан�
ня корупції, чи реально під�
няти сьогодні сільське гос�
подарство, запитували,
якою за Яценюка має стати
боєздатна армія тощо. Бояр�
ка поставила питання кан�
дидату в Президенти щодо
наповнення місцевих бюд�
жетів таких пристоличних
регіонів і міст, як наше. Пов�
ний відеозвіт телемосту за
участю Боярки можна поба�
чити за адресою: http://
frontzmin.org/view_post.
php?id=794 за вкладкою
http://fileshare.in.ua/
2981815 Бориспіль 

Більшість людей на
площі Леніна у м. Боярка
говорили, що ще не зробили
свого вибору, тому й прий�
шли на телеміст аби сфор�
мувати власну думку. Їм від�
повідав Арсеній Яценюк:
“Я — інший. Я інший тим,
що не ховаюся за газетними
шпальтами та телевізором.
Я приходжу до людей, гово�
рю, спілкуюся, вступаю з
ними в дискусію і відпові�
даю на будь�яке запитання,
навіть якщо воно мені не
сподобається”.

Наталя Ключник

Арсеній Яценюк — кандидат у Президенти
України нині пропонує його у вигляді телемосту. Міста
центральної та східної України вже кілька тижнів
зустрічають молодого політика, лідера “Фронту
змін”. Він цікавий своєю жвавістю та переконаністю у
поглядах, які охоче аргументує. Зустрічі в обласних
центрах стають “епіцентром”, що об’єднує п’ять�
десять районних центрів за допомогою “телемостів”.
17 листопада такий телеміст об’єднав міста Київ�

ської області. У їх перелік потрапила й Боярка.

Д І Л Ь Н И Ч Н І  І Н С П Е К Т О Р И  М І Л І Ц І Ї

І  Г Р О М А Д С Ь К І С Т Ь  П Р О Т И

Р О З П О В С Ю Д Ж Е Н Н Я  Н А Р КО Т И К І В
Приємно зауважити, що

мешканці м. Боярка часті�
ше звертаються до дільнич�
них інспекторів міліції та
активістів громадської орга�
нізації “Спілка “ВОВК” з
приводу викриття незакон�
ного обігу наркотичних
засобів. Це можна пояснити
тим, що громадяни довіря�
ють дільничним інспекто�
рам міліції та можуть роз�
раховувати на їхню під�
тримку і захист. Міліція, в
свою чергу, тісно співпра�
цює з громадськими активі�
стами ГО “Спілка “ВОВК”,
опікуючись дотриманням
громадського порядку та
безпекою громадян.

Всі ми чули гасло: “Мілі�
ція з народом”. Тісна спів�

праця дільничних інспекто�
рів з громадянами приносить
свої плоди. Ось і нещодавно,
а саме 13 листопада 2009
року, у м. Боярка по вул.
Гоголя дільничними інспек�
торами міліції спільно з гро�
мадськими активістами під
час перевірки громадського
порядку біля багатоквартир�
них будинків було виявлено
громадян Г. та III, у яких під
час їхнього особистого огляду
було вилучено медичні
шприци, наповнені нарко�
тичною речовиною. Ці гро�
мадяни були затримані і
тепер дають пояснення щодо
встановлення місця прид�
бання наркотичних засобів.

ГО “Спілка “ВОВК”

Втрачені:
— диплом Українського

Національного аграрного
університету серії АВ ВС
№007186, виданий 31.03.
1997 р. Шперкачу Тарасу
Миколайовичу;

— виписка з залікової
книжки (диплом АВ ВС
№007186, виданий Шпер�
качу Тарасу Миколайовичу);

— диплом Українського
республіканського заочного
технікуму (серія ВТ�1,
№433729, виданий 21.02.
1992 р. на ім’я Шперкача
Тараса Миколайовича,
реєстр № 45);

— посвідчення машині�
ста�тракториста, видане
Шперкачу Тарасу Мико�
лайовичу;

— технічний паспорт
транспортного засобу МТ

“Днепр�11”;
— приписне посвідчення

Києво�Святошинського вій�
ськкомату на ім’я Шперка�
ча Тараса Миколайовича —
вважати недійсними.

***
Пропоную послуги няні,

гувернантки. Вища освіта.
Досвід роботи.

Тел. 093 377 48 06
Валентина

БІ Оголошення
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Життя без Інтернету у
сучасному світі просто важко
уявити. Перш за все це про�
відна технологія інформу�
вання населення, новітні під�
ходи для розвитку освітніх
можливостей людей, а для
молоді це взагалі провідна
комунікаційна галузь. Про�
блема поширення Інтернет�
послуг у місті Боярка хвилює
і мешканців міста, і міську
раду. Про стан розвитку
Інтернет�зв’язку і надання
Інтернет�послуг у місті ін�
формує заступник міського
голови В.В. Шульга:

“Якщо ще декілька років
тому боярчан хвилювало
питання тільки наявності чи
відсутності Інтернету, то
сьогодні вже турбує якість
та легальність послуг. У
нашому місті ця галузь ство�
рювалася стихійно, без
системного впорядкування
та законодавчої бази. Це
призвело до хаотичності
розміщення кабельних ме�
реж та пошкодження май�
на, що належить територі�
альній громаді міста. З ме�
тою впорядкування практи�
ки розміщення кабельних
мереж Інтернет�провайде�
рами виконавчим комітетом
Боярської міської ради 14
травня 2009 року було
прийняте рішення “Про
затвердження Положення
про порядок передачі в
оренду майна територіаль�
ної громади м. Боярка для
розміщення кабельної мере�
жі Інтернет�провайдерами
та мереж кабельного телеба�
чення”. Відповідно до поло�
ження, згідно з діючим за�
конодавством, а також вра�
ховуючи досвід інших міст
(Українка, Бровари, Славу�
тич), виконавчим комітетом
міської ради було визначено
дату та оголошено про про�
ведення конкурсу на пере�
дачу в оренду майна для роз�

міщення кабельної мережі
Інтернет�провайдерами.
Відбувся ряд зустрічей, під
час яких Інтернет�провай�
дерам було запропоновано
оформити належну доку�
ментацію, яка регламентує
їхню діяльність, та врахува�
ти скарги мешканців і нада�
лі працювати відповідно до
вимог законодавства. Була
виявлена ціла низка техніч�
них порушень, які вимагали
термінових дій з боку влади.
За ініціативою керівника
ВАТ “Укртелеком” І.М.
Сніжка, спільно з виконав�
чим комітетом, були органі�
зовані зустрічі з Інтернет�
провайдерами і встановле�
ний термін (26 жовтня), до
якого необхідно привести у
відповідність до законодав�
ства діяльність з надання
Інтернет�послуг. Незважа�
ючи на те, що термін попе�
редження переносився три�
чі, представники компаній
до споживачів поставились
безвідповідально.

З метою підвищення
ефективності використання
майна, що належить до
комунальної власності тери�
торіальної громади, впоряд�
кування розміщення ка�
бельних мереж на об’єктах
комунальної власності
м.Боярка, виконком Бояр�
ської міської ради вирішив
доручити Боярському ГВУ
ЖКГ до 1 грудня розробити
та провести заходи щодо
демонтажу телекомуніка�
ційного обладнання та ме�
реж суб’єктів господарю�
вання, які їх експлуатують з
порушенням норм чинного
законодавства, відповідних
рішень БМР, її виконавчого
комітету, технічних і буді�
вельних норм. 

Хочу зауважити, що
лише представники “Мак�
симум�нет” з’являлися на
усі зустрічі, призначені місь�
кою радою, враховували
зауваження, мали відповід�
ну до законодавства доку�
ментацію. Компанія була
визнана переможцем. Пра�
во надання Інтернет�послуг
мешканцям м. Боярка нале�
жить компанії “Максимум�
нет” та “Укртелеком”.

Ганна Бєлобородова

ВВ ІІ ДД   КК ІІ ЛЛ ЬЬ КК ОО СС ТТ ІІ   ДД ОО   ЯЯ КК ОО СС ТТ ІІ ВОНА ПРАЦЮЄ!
(ВОНА — ЦЕ ПОСТАНОВА № 844)

Відповідно до Постанови
Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2009р. № 844
“Про порядок безоплатних
оформлення та видачі гро�
мадянам України держав�
них актів на право власності
на земельні ділянки” 20
листопада у приміщенні
Боярської міської ради меш�
канці міста мали змогу
нарешті отримати довгоочі�
кувані державні акти. Дехто
чекав цієї події 3�4 роки. 

Заступник керівника
фракції БЮТ в районній
раді В.Д. Прокопчук наголо�
сив, що це не передвиборча
агітація, а конкретні реальні
справи представників фрак�
ції, які заздалегідь інформу�
ють населення, збирають

заяви і забезпечують при�
сутність представників тери�
торіального органу Держ�
комзему у кожному населе�
ному пункті. Громадяни, які
в боротьбі з корупційними
схемами за священне право
узаконити свою власність
провели не один рік, оцінили
переваги Постанови Кабіне�
ту Міністрів України № 844.
Отримавши дорогоцінний
папірець (який цього разу
дістався безкоштовно), з
щасливими обличчями,
потиснувши руку секретарю
міської ради М.Г. Лєзніку,
який особисто вручав дер�
жавні акти, люди залишали
приміщення БМР.

Ганна Бєлобородова

Виконавчим комітетом
Боярської міської ради
була створена оперативна
робоча група, яка розроб�
ляє заходи, спрямовані на
профілактику та запобіган�
ня поширення грипу
А/Н1/N1. Очолив групу
секретар міської ради М.Г.
Лєзнік. Проведені наради з
автоперевізниками, дирек�
торами магазинів, з керів�
никами міських ринків,
підписано розпорядження
про закриття на карантин
дошкільних навчальних
закладів освіти. На баланс
міської ради з райдержад�
міністрації безкоштовно
передано 500 метрів марлі.
За рахунок міської ради
пошито 2700 шт. марлевих
пов’язок, які були передані
автоперевізникам, праців�
никам комунальної сфери,
торговельних закладів,
ДНЗ тощо. Оперативно
спрацював С.М. Потилін
(ЗАТ “Мальви”). В найко�
ротший термін підприєм�
ством було організовано по�
шиття марлевих пов’язок
для Києво�Святошинського
району і Боярки зокрема,
за що — особлива подяка.

Редакція “БІ”

ПП РР ОО ФФ ІІ ЛЛ АА КК ТТ ИИ КК АА

ГГРРИИППУУ

ДДААЄЄШШ  ЗЗВВ’’ЯЯЗЗООКК!!
16 листопада з нагоди

професійного свята Дня пра�
цівників радіо, телебачення
та зв’язку цех телекомуніка�
ційних послуг № 20 Київ�
ської обласної філії ВАТ
“Укртелеком” з професійним
святом від імені працівників
міськвиконкому привітав
заступник міського голови
В.В. Шульга: “Нових ідей,
динамічного розвитку у світо�
вому інформаційному прос�
торі. Нехай ваші професійні
якості та знання служать сус�
пільству. За високий профе�
сіоналізм та сумлінну і плідну
працю в галузі зв’язку Подя�
ками відзначені:

Л.В. Тимощук — інже�
нер електрозв’язку 2к діль�
ниці ТЕСС;

Ю.М. Шевченко —
інженер електрозв’язку
дільниці ТЕСС;

Н.І. Левковську — елек�
тромеханіка електрозв’язку
групи ТЕТМ;

Н.М. Рейхерт — інжене�
ра електрозв’язку групи
ТЕТМ;

Н.М. Руденко — інжене�
ра�програміста групи КТ;

В.І. Остапенка — інже�
нера електрозв’язку 1к
групи КТ;

Н.К. Нємченко — інже�
нера електрозв’язку 2к діль�
ниці МПП

Про досягнення колекти�
ву розповів начальник цеху
І.М. Сніжко. Обсяг послуг
з кожним роком збільшуєть�
ся. Завдячуючи роботі кож�
ного працівника галу�
зі твориться та розвиваєть�
ся інформаційний простір
України. 

Ганна Бєлобородова

90 років виповнилось ПОЛІНІ
ГРИГОРІВНІ ЄРМОЛЕНКО.

Героїзм цієї жінки у роки
Великої Вітчизняної війни від�
значений багатьма нагородами,
серед яких: Орден “За муж�
ність”, Орден “Великої Вітчиз�
няної війни”, медаль “Захисник
Вітчизни”, медаль Жукова. Не
менш важливою нагородою для

Поліни Гри�
горівни є те,
що з плином

років її шанують і пам’ятають. В
День народження з квітами,
подарунками, грошовими пре�
міями, та з найкращими поба�
жаннями довгих років життя,
миру та злагоди завітали на юві�
лей почесні гості:

Ю.С. Доленко — заступник
голови ветеранської організації
Києво�Святошинського району;

А.М. Арчаков, А.Н. Мірзаєв —
представники Партії Регіонів;

Л.М. Заїченко — голова
районної організації”Червоного
Хреста”;

Л.Т. Надолужмо — секретар
організації ветеранів;

Л.П. Овчаренко — представ�
ник міської ради ветеранів;

Л.Т. Майданник — представ�
ник Боярської організації ветера�
нів війни, праці та Збройних
Сил.

ВІТАЄМО З  ЮВІЛЕЄМ!
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Я, Борис Артемович
Грецький — корінний меш�
канець Боярки. Мені, як і
багатьом ветеранам, небай�
дуже чим живе наше місто,
що відбувається в ньому та у
державі в цілому.

Щотижня, збираючись
разом, ми обговорюємо
нагальні проблеми організа�
ції ветеранів, а також неа�
бияку увагу приділяємо об�
говоренню прочитаних пуб�
лікацій у пресі. Ось нещо�
давно прочитали 19�й номер
газетки “Боярин”. Вибачте,
що буду називати речі свої�
ми іменами, але в народі цю
газетку чомусь називають
“Бабським радіо”. Думаю, є
за що. Адже недаремно на�
родне прислів’я каже: “На�
род скаже — як зав’яже”.

Одначе, повертаюсь до
“Боярина”. Редактор “Боя�
рина”, пан Олійник, в статті
пропонує нам подумки повер�
нутися до святкування Дня
міста. Мовляв, чудова органі�
зація свята, навіть з “родзин�
ками” на кшталт футбольно�
го матчу з футболістами,
кумирами 80�тих. Аж, на�
решті, як завжди у своєму
амплуа, пан Олійник пропо�
нує нам замислитися над пи�
танням, за які ж такі гроші
відбувалося все це дійство.

Знаєте, немало років я
прожив, немало бачив
людей: зустрічалися і хоро�
ші, і… Якось ніколи не
переймався такими статей�
ками, мета яких все спа�
плюжити і знеславити. А це
ось вперше не втримався, і
закортіло дати належну від�
повідь пану Олійнику.

Так от, повертаючись до
питання коштів, задіяних до
підготовки свята. Та тільки
не за рахунок Олійника, а
дякуючи спонсорським внес�
кам більшості приватних
підприємців міста вдалося
організувати таке свято, яке
прийшлося до вподоби
усім — “от мала — до вели�
ка”. Адже часи зараз нелег�
кі, люди просто переобтяже�
ні всілякими негараздами. А
тут така нагода розвіятись,
звеселитись. Особливо раді�
ли з того діти: різноманітні
конкурси, розваги, та й про
молодь не забули — будь
ласка, розважайтесь на кон�
церті й дискотеці.

А тепер хочу перейти до
головного, що саме й зачепи�
ло мене найбільше. Пише

нам пан Олійник, як справ�
жній “краєзнавець” з Білої
Церкви, що в Боярці, в пар�
ку Слави, молодь на кістках
загиблих воїнів розважаєть�
ся, витанцьовуючи на диско�
теці, а депутати, мовляв, від
всіх без винятку фракцій, а
також працівники міськви�
конкому на все це спокійні�
сінько дивляться. Та й біль�
ше того — самі влаштовують
дозвілля молоді саме в цьому
парку. Насамперед, хочу
сказати “краєзнавцю”, що в
парку Слави не поховано
жодного загиблого. Цей парк
створено на місці бувшого
парку дитячого санаторію
“Барвінок”, де проходили
курс лікування діти з захво�
рюванням кісток. Я пам’я�
таю до найменших подро�
биць де знаходились прохід�
на і центральна алея парку
санаторію (зараз там примі�
щення магазину), де знахо�
дився адміністративний кор�
пус санаторію (дерев’яний
будинок за відділенням мілі�
ції). На місці теперішнього
дитячого садка тоді знаходи�
лась школа юннатів, де зараз
розташовується конюшня —
були підвали, приміщення
під парник, кухня. 

А роками пізніше в парку
спорудили меморіал, наси�
павши курган, встановивши
обеліск і поклавши колом
плити з викарбуваними на
них іменами боярчан, які
загинули на фронтах Великої
Вітчизняної. Так що, шанов�
ний, як кажуть: “Не знаєш
броду — не лізь у воду”. І я не
думаю, що ті хлопці, чиї
імена викарбувані на плитах
в парку, були б проти того,
аби сучасна молодь, заради
щасливого зростання якої
вони віддали свої життя,
сміялася й веселилась поруч з
їхніми іменами.

Так що за рахунок полег�
лих не треба спекулювати, і
за Радянською владою не
треба сумувати, пане, бо тоді
б, живучи при омріяній вами
Радянській владі, Ви б не
змогли орендувати під прове�
дення дискотеки кінотеатр
ім. Островського, а належало
б приміщення того кінотеат�
ру, скажімо, дитячій музич�
ній школі або ж студіям з
розвитку дитячих талантів.

І наостанок хочу сказати,
що перш ніж плюндрувати
чиєсь, треба почати зі своєї
чесноти, а вона, як відомо,
починається з мозолів на
руках, а не на язиці.

Від імені багатьох бояр�
чан та себе особисто —
Борис Грецький, голова

Боярської міської органі�
зації ветеранів війни,

праці та Збройних Сил

А ПОЧИНАТИ ТРЕБА 

ЗІ СВОЄЇ ЧЕСНОТИ
УЛИЦЕ ИМ.  АНАТОЛИЯ КОРОЛЕВА — БЫТЬ!

Инициативная группа
ветеранов завода “Искра”
представила на конкурс
материалы о присвоении
звания “Почетный житель
г. Боярка” бывшему дирек�
тору завода “Искра” Коро�
леву Анатолию Петровичу.

Однако решением 43�й
сессии Боярского городско�
го совета это звание было
присуждено другим канди�
датам. Но, учитывая заслу�
ги А.П. Королева перед
Бояркой, мер города Т.Г.
Добривский предложил

переименовать улицу 40 лет
Октября на улицу имени
Анатолия Королева.

Инициативная группа
ветеранов завода “Искра”
поддерживает это предложе�
ние и просит включить в про�
ект бюджета города на 2010
год статью о финансирова�
нии переименования улицы
40 лет Октября на улицу
имени Анатолия Королева.

От инициативной группы
ветеранов завода “Искра”

И.Д. Илаева

БІ писали
Ви нам

Королев Анатолий Петро�

вич родился 24.07.1932 года в

г.Торез Донецкой области в

семье рабочих. В 1960 году

окончил Казанский авиацион�

ный институт по специально�

сти авиационные приборы и

автоматы. 

А начинал свой трудовой

путь с учалища трудовых резер�

вов в г. Харцызке, затем —

служба в рядах Советской Ар�

мии, учеба в техникуме, работа

токарем, слюсарем�сборщиком,

мастером производственного

участка, начальником сбороч�

ного цеха, начальником произ�

водства в г. Казань.

С18.6.1971 по 16.12. 1980

г.г. Анатолій Петрович —

директор завода “ИСКРА”

Министерства радиопромы�

шленности СССР

Королев Анатолий Петро�

вич трудовую деятельность на

заводе “ИСКРА” начал с

земельного участка, выделен�

ного для строительства маши�

ностроительного завода. За

почти 10�ти летний период

пребывания в должности

директора завода (самого

крупного предприятия в Кие�

во�Святошинском районе не

только по составу, но и по зна�

чимости выпускаемой продук�

ции оборонного значения),

зарекомендовал себя всесто�

ронне развитым руководите�

лем не только в сфере машино�

строительного производства,

но и в сфере строительства.

Королев Анатолий Петрович

внес большой вклад в развитие

города Боярка. Благодаря

Королеву в Боярке вырос

новый массив с асфальтными

дорогами, построены детские

сады, заводское общежитие,

“гостинки”, многоквартирные

дома по улицам Линейная,

Белогородская, Гоголя, Моло�

дежная и, наконец, завод

“ИСКРА”, где работало более 

7 тисяч человек — жители

“старой” и “новой” Боярки,

ближайших сел Киево�Свято�

шинского района.

Не одна сотня молодых спе�

циалистов со всего Союза рабо�

тала на заводе по направлению

как молодые специалисты.

Будучи грамотним специали�

стом, требовательным, принци�

пиальным и в тоже время чут�

ким, справедливим, Королев

умело направлял усилия кол�

лектива завода на выполнение

народнохозяйственных задач,

внося значимый вклад в эконо�

мику города и страны. Подни�

мая авторитет завода и города,

Королев А.П. уделял большое

внимание всем видам социаль�

ной сферы, поскольку на заводе

сформировался большой потен�

циал специалистов высочайшей

квалификации, руководителей,

которые, пройдя “школу”

Королева, благодарят руково�

дителя за хорошую подготовку к

восприятию жизненных труд�

ностей и перепетий.

А образованию и воспита�

нию он уделял особое внима�

ние: не один десяток работни�

ков завода учились в ВУЗах

страны за деньги предприятия.

При заводе несколько лет рабо�

тал филиал Киевского техни�

кума радиоэлектроники, где

желающие повышали образо�

вательный уровень без отрыва

от производства. Тесное

сотрудничество велось со шко�

лой рабочей молодежи под

девизом “каждому рабочему

среднее образование”. Со сред�

ними школами Боярки тесно

сотрудничал отдел подготовки

кадров, постоянно организо�

вывая со школьниками профо�

риентационные беседы и

экскурсии по заводу.

На заводе работал мед�

пункт, своя столовая, магазин�

кулинария. Очень активно

работал профком завода: это и

обеспечение путевками, прове�

дение спартакиад, фестивалей,

художественной самодеятель�

ности, Новогодних праздников

для детей. Учитывая все выше

изложенное и единогласную

поддержку ветеранов завода,

считающих, что Королеву А.П.

нет равных в плане внесения

личного вклада в развитие всех

сфер деятельности и авторите�

та завода и г.Боярки.

Бывший начальник отде�

ла кадров завода “ИСКРА”

Н.В.Коломиец

ХАРАКТЕРИСТИКА

Я мешкаю у Боярці вже
понад 50 років. Весь час в
місті була аптека, в котрій
можна було замовити ліки,
які в готовому вигляді не
випускає наша промисло�
вість. Не можу сказати
коли точно, але років з
чотири тому в аптеці №5,
що на вулиці Молодіжній,
я замовляв ліки. Сьогодні,
в центрі Боярки на площі
1га знаходиться близько
шести аптек, але в них не�
має провізорського відділу,
де можна було б  замовити
такий простий засіб, як
розчин для електрофорезу
калій�іод. Лікар невропа�
толог, який призначав про�
цедуру, попередив мене,
що замовити цей розчин
можна тільки в столиці або
десь в іншому місці, тільки
не в Боярці. Аптеки в Бо�
ярці ростуть, як гриби піс�
ля дощу. А чи мають вони
право називати себе авто�
ритетним ім’ям “Аптека”?
Це на ділі “аптечні кіо�
ски”, але ніяк не Аптеки. І
взагалі, треба міській владі
поставити питання, щоб
на сорокатисячну Боярку,
при наявності в місті трьох
солідних медичних закла�
дів — дитячої Обласної та
районної лікарні, районної
санстанції було б не менше
двох справжніх аптек з
провізорськими відділами,
так, як то було у 1992р. Це
були справжні АПТЕКИ
(на вулицях Хрещатик та
Молодіжній) з повним пе�
реліком готових медичних
ліків, з набором предметів
догляду за хворими, з про�
візорським відділом, з мі�
неральними водами та
рекомендаціями по їх
застосуванню і т.д. Іншим
так званим аптекам, якщо
вони не зможуть або не
захочуть стати АПТЕ�
КОЮ, змінити назву на
“АПТЕЧНІ КІОСКИ” з
усіма відповідними вис�
новками. Словом, треба
застосувати владу на ко�
ристь тисячам боярчан. І
все стане на свої місця.

Бажаю Вам успіхів на
цьому благородному шляху.

З повагою, 
мешканець м. Боярка

Кострицькии Е.В.

ШАНОВНИЙ 

ТАРАСЕ

ГРИГОРОВИЧУ!



4. Чи може громадянин
добровільно звернутися до
землевпорядної організа�
ції, яка має ліцензію на
відповідний вид робіт, про
виготовлення за його
кошти технічної докумен�
тації та державного акта
на право власності на
земельну ділянку?

Постановою Кабінету Мі�
ністрів України від 05.08.
2009 №844 передбачено
можливість безоплатних
оформлення та видачі дер�
жавних актів на право влас�
ності на земельну ділянку за
спрощеною процедурою.
При цьому можливість ско�
ристатися наданим правом
виникає у громадян, які вже
мають рішення органів міс�
цевого самоврядування або
органів виконавчої влади
про передачу їм у приватну
власність земельних ділянок.
Але це не обов’язок грома�
дян, а їх право, яким вони
можуть скористатися або ж
ні. У випадку, коли громадя�
нин за різних обставин
бажає добровільно укласти
договір на виготовлення тех�
нічної документації та офор�
млення і видачу державного
акта право власності само�
стійно із організацією, яка
має ліцензію на відповідні
види робіт, і оплата за таким
договором здійснюватиметь�
ся безпосередньо самим гро�
мадянином, ні територіаль�
ний орган Держкомзему, ні
структурний підрозділ Цен�
тру ДЗК не вправі чинити
перешкоди здійсненню цих
робіт. Разом з тим, з метою
унеможливлення в подаль�
шому звинувачень щодо
неправомірності дій або
невиконання постанови
Кабінету Міністрів України
від 05.08.2009 № 844,
доцільно брати відповідну
заяву (розписку) від грома�
дянина про добровільність
його дій.

Забороняється призупи�
няти реєстрацію та видачу
державних актів громадя�
нам, які уклали відповідні
договори з Центром ДЗК до
набрання чинності цієї
постанови Кабінету Мініст�
рів України. 

5. Чи може безкоштов�
но виготовлятися технічна
документація у випадку
прийняття рішення після 1
січня 2002 року?

У даному випадку рішен�
ня про передачу у приватну
власність земельної ділянки
мало прийматися вже за на�
явності розробленої землев�
порядною організацією, яка
має ліцензію на проведення
відповідних робіт, технічної
документації або проекту
відведення земельної ділян�
ки і в такому випадку безо�
платним є тільки вигото�
влення та реєстрація дер�
жавного акта на право влас�
ності на земельну ділянку.

6. У випадку передачі у
власність земельної ділян�
ки громадянину за рішен�
ням ради до 2002 року для
ведення особистого підсоб�
ного господарства в межах
населених пунктів та у роз�
мірі, що не перевищував
0,6 га, виникає питання:
за яким цільовим призна�
ченням виготовляти дер�
жавний акт на право влас�
ності на земельну ділянку?
Якщо у. цьому випадку у
державному акті на право
власності на земельну
ділянку необхідно вказува�
ти цільове призначення
“для ведення особистого
селянського господарст�
ва” то чи не буде це пору�
шенням статті 116 чинного
Земельного кодексу Украї�
ни при прийнятті райдер�
жадміністрацією розпо�
рядження про безоплатну
передачу громадянину зе�
мельної ділянки за межами
населеного пункту у розмі�
рі до 2 гектарів?

Статтею 56 Земельного
кодексу України в редакції
1992 року було встановлено,
що громадянам України в
межах населених пунктів
можуть передаватися безо�
платно у власність земельні
ділянки площею до 0,6 га
для ведення особистого під�
собного господарства.

Відповідно до частини
шостої статті 5 Закону Укра�
їни “Про особисте селянське
господарство” громадяни
України, які реалізували

своє право на безоплатну
приватизацію земельної
ділянки для ведення особи�
стого підсобного господар�
ства в розмірі менше 2,0 гек�
тарів, мають право на збіль�
шення земельної ділянки в
межах норм, установлених
статтею 121 Земельного
кодексу України для ведення
особистого селянського гос�
подарства.

Таким чином, законодав�
чо визначена можливість
отримати одним громадяни�
ном безоплатно у власність
земельну ділянку для веден�
ня особистого підсобного
господарства та для ведення
особистого селянського гос�
подарства.

Разом з тим, при прий�
нятті рішення про безоплат�
ну передачу громадянину
земельної ділянки із цільо�
вим призначенням “для ве�
дення особистого підсобного
господарства” таке право
власності згідно із Декретом
Кабінету Міністрів України
від 26.12.1992 № 15�92 уже
виникло,однак виготовити
державний акт та провести
його державну реєстрацію за
таким цільовим призначен�
ням на сьогодні технічно не�
можливо. Тому, органом
місцевого самоврядування
за заявою громадянина
приймається рішення про
уточнення цільового призна�
чення земельної ділянки,
яка вже знаходиться у влас�
ності цього громадянина. У
державному акті зазнача�
ються два рішення ради —
про передачу у власність
земельної ділянки згідно із
вищезазначеним Декретом
Кабінету Міністрів України
та про уточнення цільового
призначення цієї земельної
ділянки.

7. Який орган має
право вносити зміни до
рішення ради, прийнятого
згідно з Декретом Кабінету
Міністрів України від 26
грудня 1992 року № 15�92
в частині уточнення площі
або цільового призначен�
ня, якщо відповідної ради
вже не існує (об’єднання
декількох рад в одну,
включення в територію
міста тощо), або ж земель�
на ділянка знаходиться за
межами населеного пункту
(садівництво)?

Відповідно до Земельного
кодексу України в редакції
1992 року повноваження
щодо розпорядження зе�

мельними ділянками як в
межах, так і за межами
населених пунктів мали від�
повідні ради. Ці повнова�
ження до 12 червня 1997
року (дня набрання чинності
Законом України “Про міс�
цеве самоврядування в
Україні”) могли делегувати�
ся виконкомам цих рад.

На сьогодні згідно з пунк�
том 12 Перехідних положень
Земельного кодексу України
повноваження по розпоря�
дженню землями в межах
населених пунктів, які не
передані у приватну влас�
ність та на яких не розміще�
ні державні підприємства,
що підлягають приватизації,
належать органам місцевого
самоврядування (сесіям), а
за межами — відповідним
органам виконавчої влади
(районним, обласним дер�
жавним адміністраціям, Ка�
бінету Міністрів України).

У випадку злиття двох і
більше рад в одну або вклю�
чення території сільських
рад в межі міста, рішення
про уточнення як площі, так
і цільового призначення зе�
мельних ділянок приймають
діючі органи місцевого сам�
оврядування або ж відповід�
на міська рада, в межі якої
включена сільська, селищна
ради.

У випадку прийняття
радою (її виконавчим орга�
ном) відповідно до Декрету
Кабінету Міністрів України
від 26.12.1992 № 15�92
рішення про передачу грома�
дянину у приватну власність
земельної ділянки для веден�
ня індивідуального садівниц�
тва певної площі, а при виго�
товленні технічної докумен�
тації було виявлено розбіж�
ність між фактичною пло�
щею земельної ділянки та
площею, зазначеною у рі�
шенні, районна державна
адміністрація має прийняти
розпорядження про уточнен�
ня площі цієї земельної
ділянки (не про внесення
змін). При цьому у держав�
ному акті на право власності
на земельну ділянку має заз�

начатися як рішення ради,
так і рішення районної дер�
жавної адміністрації.

8. Чи можуть терито�
ріальні органи земельних
ресурсів брати заяви без�
посередньо у громадян на
безоплатні оформлення та
видачу державних актів на
право власності на земель�
ні ділянки у випадку бло�
кування або затягування
передачі таких заяв орга�
нами місцевого самовряду�
вання?

Як виняток такі дії мо�
жуть мати місце, однак, при
виникненні будь�яких непо�
розумінь із зазначеного пи�
тання територіальний орган
земельних ресурсів має тер�
міново повідомити про такі
факти Держкомзем.

9. Як бути, коли до
заяви громадянина на безо�
платні оформлення та
видачу державних актів на
право власності на земельні
ділянки додається технічна
документація (одна книж�
ка) на декілька громадян?
Чи потрібно у цьому випад�
ку розшивати таку технічну
документацію?

Якщо технічна докумен�
тація розроблена на декіль�
кох осіб, таку технічну доку�
ментацію розшивати не пот�
рібно. Разом з тим, до такої
документації мають бути
додані заяви на безоплатні
оформлення та видачу дер�
жавних актів на право влас�
ності на земельні ділянки
тих громадян, яким розро�
блялася ця технічна доку�
ментація.

У випадку, коли не всі
громадяни зможуть за різних
обставин одночасно подати
заяви на безоплатні офор�
млення та видачу державних
актів на право власності на
земельні ділянки, вони змо�
жуть скористатися своїм
правом пізніше, оскільки та�
ка технічна документація
після видачі державних ак�
тів громадянам, які подали
заяви, зберігається в терито�
ріальному органі земельних
ресурсів.
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БІ роз’яснює
Держкомзем

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

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.

Продовження. Початок у попередньому номері
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БІ Голодомору
До 76"річниці ДІВОЧА ДОЛЯ ЗРАЗКА 1933 РОКУ

Замість передмови
Свого часу, як історик, за

розпорядженням керівниц�
тва МВС України я був
відряджений Національною
академією внутрішніх справ
України для роботи в Галузе�
вому державному архіві
МВС України. Матеріали,
над якими я працював, —
сотні кримінальних справ
про “людоїдство”, “людо�
жерство”, “трупоїдство” і
т.д. Слідчий озаголовлював
їх у міру своєї грамотності й
володіння українською чи
російською мовою.

Я розв’язував уперше ці
пожовклі картонні папочки,
які слідчі зав’язували 70 ро�
ків тому, і людські долі випа�
дали з рук, розсипаючись на
столі. Офіційно надруковані
документи, листочки з учнів�
ських зошитів, списані
хімічним олівцем, іноді
фотографії звинувачених. 

… Архіви не брешуть…
А ось одна кримінальна

справа, яка свідчить, що
голод�33 лютував і в нашій
місцевості. Зокрема, й у Бо�
ярці та навколишніх селах.

…1933 рік в селі Малю�
тянка (25 км. від Києва) про�
живала якась дівчина Оля…

Із анкети обвинуваченої:
“Солоніна Ольга Пили�

півна, 1911 р. народжен�
ня — 21 рік, професія —
хлібороб, соціальний стан —
бідняк, малограмотна, б/п,
имущ. полож.� хата, состоя�
ние здоров’я — здорова,
семейное положення —
девица”.

“Девица” — означає нео�
дружена… Спасаючись від
голоду, котрий вже мав
поширення у Боярці і навко�
лишніх селах, Ольга їздила,

а бувало і ходила пішки, до
Києва. Там на Деміївці,
(нині Деміївський ринок у
районі Московської пло�
щі. — Авт.) вона працювала
в швейній майстерні. За
пайок з куска хліба та двох
картоплин.

Спочатку ділилась з
домашніми — матір’ю, дво�
ма братами і батьком�інвалі�
дом, яким колгосп не нада�
вав ніякої допомоги. Сім’я
пухла від голоду. В подаль�
шому і сама Ольга, єдина
годувальниця в сім’ї, на�
стільки ослабла, що не могла
вже добиратися на роботу.

Далі, як видно із “Об�
винувального висновку”:

“В скором времени мать
Ольги Орина умирает от
голода вместе с младшим
сыном Иваном, а через 2�3
дня умирает и старший брат
Михаил, а Ольгу за неявку
своевременно на работу
сократили с производства,
она проживает дома со
своим отцом”.

Тепер ролі двох, які зали�
шились живими, з п’яти чле�
нів сім’ї, змінились. Году�
вальником і рятувальником
від голодної смерті себе та
знесиленої дочки був батько.
Але для цього він був виму�
шений стати “людоїдом”.

“19.04.33. Із протоколу
допиту. Його проводив на�
чальник Васильківського рай�
відд. Київського облвідділу
ГПУ — Дроздов. (с.Малю�
тянка входила тоді в Василь�
ківський район, нині — в
Києво�Святошинський район
Київської області. Подано
мовою оригіналу .� Авт.)

“Батько Солонін Філіп
Іванович заводил до себе в
хату безпризорних, оставлял
ночевать, сонних убивал. В
течении одного месяца було
убито и сьедено 3 человека
от 60 до 20 лет возрастами.
Ольга работала на Демидов�
ке в Києве…”.

Із “Обвинувачувально�
го висновку”:

“Когда же закончили есть
девушку (с Боярки), перед
самой Пасхой в субботу отец
привел с Боярской станции
снова неизвестную женщину
лет 30… Отец положил неиз�
вестную женщину спать на
печи, а Ольга легла на полу.

Ночью услышала визг, прос�
нулась и увидела, что отец
на печи рубает топором при�
веденную неизвестную жен�
щину. Вдвоем они начали
носить мясо в ту же бочку, а
голову и ноги бросили под
припичек на утро, т.е. на
Пасху приступили варить
холодец…” (с.10)

Сотрудник Васильковского
ГПУ Маркитан 19.04.1933г.

Голова с/р Малютянки
Мельник П.И.

Секретар Юхименко Г.А.”
Ця кривава Пасха (судя�

чи з дати, вона в 1933 році
була ранньою) для голодую�
чої дочки та батька стала
фатальною. Рештки трупа
були виявлені сільськими
активістами, про що свід�
чить нижче процитований
акт:

Акт 17 квітня 1933.  “Я,
голова Малютянської с\р
Васильківського району
П.І. Мельник склали цього
акта про те, що цього дня бу�
ло закопано в землю шматки
м’яса зарізаної жінки в при�
сутності міліціонера т. Боги�
рова та сільвиконкомівця
Юхименко Г.А. про що й
складено цього акта.”

Що було далі? Далі все
йшло за тисячекратно від�
працьованим сценарієм…

“Следователь: п\уполно�
моченный Широкобоков
21.04.1933 постановил:

“Следственное дело
№148 Васильковского р\о
ГПУ по обвинению житель�
ницы с. Малютинки,
Васильковского р�на, Соло�
ниной Ольги Филипповны
по ст.174, п.4 УК УССР
направлено на расследова�
ние Суд Тройки при Колле�
гии ГПУ УССР с ходотай�
ством о применении к обви�
няемой Солониной О.Ф. —
высшей меры соцзащиты —
расстрел”.

Согласен — оперуполно�
моченнний Шабс

Утвержд.: зам. Нач.
КООГПУ и нач. СПО Чер�
дак 

Судебная Тройка при
Кол. ГПУ УССР от 15.04.33�
г. постановила: “Солонину
Ольгу Филиппивну заклю�
чить в конценлагерь сроком
на 10 лет, считая срок с
18.04.33 г. Дело сдать в
архив”.

Справу направлено до ар�
хіву. Про подальшу долю
дівчини Ольги нічого невідо�
мо. Скоріше всього стала
“лагерной пылью” як і міль�
йони її юних співвітчизниць.
Невстигнувши одружитися.
Стати матір’ю. Заспівати
колискову дітям.

Щодо батька Ольги?
Він, як свідчать документи,
встиг втекти і уникнути по�
карання.

В лісах Малютянки та
Боярки це було зробити не
важко. Скоріше всього десь
захолов. А може став здобич�
чю ще одного канібала.

Досi феномен Голоду�33
вивчався переважно в iсто�
рико�полiтичному або еко�
номічному аспектах. На
нашу думку, настав час дос�
лідити це явище i з точки
зору інших наук — медици�
ни, психології, соціально
економiчної географії,
демографії, юриспруденції
тощо. Без такого комплекс�
ного вивчення i аналiзу ця
українська трагедія для іно�
земної громадськості, пере�
січного європейця залиша�
ється незрозумілою: як
могло статися, що у центрі
Європи, у середині цивілі�
зованого ХХ століття на
найбагатших у світі чорно�
земах працьовитий хлібо�
робський народ міг мільйо�
нами вимирати від “голод�
ної” смерті? 

Коли європеєць чує про
це, то лише здивовано пово�
дить плечима, не в силах
збагнути цей парадокс.
Якщо економiчнi, соцiаль�
нi, демографiчнi, полiтичнi
наслідки голодоморів в
Укpaїнi хоч якоюсь мірою
дослiджyютъся, то ті духов�
ні втрати, що їх завдала
українському народові зло�
чинна політика тоталітарної
системи на селі, поки що
залишаються поза увaгою
науковців. 

Щодо штучних голодомо�
рів та Чорнобиля�86, то Ук�
раїна знову постає перед cві�
том лабораторією трагічного
досвіду, полігоном для
випробування націй на жит�
тєздатність. Чого лише варте
масове явище канiбалiзму!
Маємо підстави стверджува�
ти, що злочинів такого ха�
рактеру, такої масовості
(канiбалiзм був поширений
практично в кожному насе�
леному пyнктi на Україні) не
спостерігалося нiдe i ніколи
за всю iсторiю існування
людської цивiлiзацiї! 

Василь Сокур, 
кандидат історичних наук,

полковник міліції 
у відставці

Наш земляк�боярчанин, полковник міліції у відставці Василь Васильович Сокур —
професор кафедри історії держави та права Київського Національного університету
внутрішніх справ. Як людина творча і суспільно активна, він не обмежується лише
викладацькою діяльністю. На громадських засадах редагує всеукраїнський науково�
популярний журнал “Дивосвіт” (заступник головного редактора), виступає у пресі з
гострими публіцистичними статтями, пише вірші, досліджує маловідомі сторінки
нашої історії.

У ці поминальні дні 76 річниці Голодомору надаємо слово шановному автору. На
основі архівних матеріалів В.В. Сокур вперше дослідив феномен масового канібалізму

в Україні у 1932�1933�му роках.
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БІ платформа
Політична ССЕЕРРГГЕЕЙЙ  ТТИИГГИИППККОО: “УКРАИНА ДОЛЖНА БЫТЬ СИЛЬНОЙ!” 

Нужна ли гражданам
Украины страховая меди�
цина? Какой в ней толк?
Вера Гавриловна, Киевская
область.

Страховая медицина —
это форма организации здра�
воохранения, которая пре�
дусматривает обязательное
государственное страхова�
ние от болезней. Такая сис�
тема организации медицины
позволяет поставить оплату
труда медперсонала и дохо�
ды лечебных учреждений в
непосредственную зависи�
мость от качества лечения и
диагностики.

Закона об обязательном
медицинском страховании в
Украине нет. В Парламенте
зарегистрировано около де�
сяти законопроектов. В
странах ЕС в равной степени
распространены обе модели
финансирования здравоох�
ранения — страховая меди�
цина и бюджетная. На са�
мом деле, грань между эти�
ми моделями в большинстве
стран сегодня стирается.
Для нас в настоящее время
медицинское страхование
выглядит более приемле�
мым. Главное — деньги для
здравоохранения будут за�
щищены от нецелевого ис�
пользования. А страховые
компании выступят регуля�
тором отношений между
пациентом и врачом. Перед
нами пример России. Там
система прижилась и непло�
хо работает. Мы это видим
по тому, сколько украинских
врачей оставили свои рабо�

чие места на родине и спо�
койно работают в России. А
вот этих врачей, кстати,
надо бы вернуть. Многие из
них достигли определенных
профессиональных высот.
Их опыт очень пригодится. 

Кроме того должна разви�
ваться система добровольно�
го медицинского страхова�
ния. Суть такого страхования
заключается в том, что запла�
тив, к примеру, 100 грн. за
медицинскую страховку,
человек, в случае болезни,
получает лечение на 1000
грн. Разумеется, уплаченные
100 грн. не смогут покрыть
расходы не только на серьез�
ное лечение, но даже на
некоторые виды диагности�
ческих обследований. Поэ�
тому лечение оплачивается
по принципу распределения
риска крупных затрат между
большим количеством заст�
рахованных (одни люди бо�
леют чаще, другие — реже).

Если С. Тигипко станет
Президентом, как он пла�
нирует строить диалог со
Всеукраинским советом
церквей, куда входят
представители всех кон�
фессий Украины? Будет
ли существовать подобная
структура при нём. Наме�
рен ли он дальше разви�
вать межконфессиональ�
ные отношения? Роман
Фролов, Донецк

В противоречие с Консти�
туцией и светским духом
украинской республики, ны�
нешняя власть взяла курс на
создание государственной

церкви. Возникший еще в
начале 90�х годов раскол в
украинском православии за
последние годы серьезно усу�
губился из�за однозначной
поддержки Президентом Ук�
раинской Православной
Церкви Киевского патриар�
хата. Вместо использования
мощи Украинской Право�
славной Церкви Московско�
го Патриархата, ее влияния
в рамках Русской Правосла�
вной церкви (более 35%
священников РПЦ являются
выходцами с Украины, а
представители епархий УПЦ
составляли до 40% участни�
ков Собора, на котором в
январе 2009 года избирался
новый Патриарх Москов�
ский Кирилл) для создания
фактически самостоятель�
ной и национально ориенти�
рованной православной цер�
кви без конфликтов с Моск�
вой, откровенная враждеб�
ность в отношении УПЦ
МП, вынудила ее иерархов
искать поддержки в Москве,
что только усилило влияние
радикальных украинофобс�
ких сил на эту церковь, осо�
бенно, в восточных и южных
регионах страны. 

При этом, занимаясь цер�
ковными делами, власть
совершенно игнорировала
проблему распространения
тоталитарных сект, усиле�
ния влияния социально
опасных религиозных и
оккультных течений в моло�
дежной среде. Авторитет ре�
лигиозных конфессий никак
не использовался для реше�
ния социальных проблем,
возрождения моральных об�
щественных устоев, укре�
пления традиционных укра�
инских ценностей в моло�
дежной среде. Таким обра�
зом, вся религиозная поли�
тика была поставлена с ног
на голову. 

Необходимо прекратить
вмешательство власти в кон�
фликт между тремя основ�
ными православными цер�
квями Украины на стороне
одного из участников проти�
востояния. Власть должна
жестко пресекать любые
попытки политизации этой
проблемы, втягивания в нее
верующих, и не допускать
насилия. Президент Украи�
ны должен быть лидером
всех украинцев, а не только
христиан, тем более одной
из конфессий.

Как возродить в стране
патриотизм? Светлана Дан�
цова, Одесская область. 

Патриотизм — это лю�
бовь к своей стране, это,
прежде всего, высокая от�
ветственность за ту работу,
которую ты делаешь. Я про�

тив того, чтобы власть испо�
ведовала однобокое предста�
вление о патриотизме в уго�
ду одной части Украины. Все
персонажи, отношение к ко�
торым в Украине либо преи�
мущественно негативное,
либо двоякое, должны почи�
таться на уровне обществен�
ных движений, партий,
местных громад, но не на
официальном, государствен�
ном уровне. 

Украина должна утвер�
дить свое право на часть об�
щей с Россией истории, об�
щих побед и успехов. На�
пример, совместная победа в
Великой Отечественной вой�
не не должна трактоваться
как трагедия народа, зажа�
того между двумя тоталитар�
ными машинами. Миллионы
украинцев отдали свои
жизни в борьбе с фашизмом
бок о бок с другими советс�
кими людьми. Я служил в
танковых войсках и хорошо
помню военную историю.
Украинец, маршал Рыбал�
ко, будучи командующим
танковой армией, участво�
вал в штурме Берлина, а
потом именно его армия
спасла от уничтожения
Прагу. Можно заглянуть
еще дальше, вглубь веков, и
вспомнить, что именно запо�
рожские казаки в Смутное
время спасли Московское
государство и помогли стать
царем Михаилу Романову. 

Украина должна быть
сильной! А возродить пат�
риотизм на исторических
обидах и постоянном плаче о
судьбе украинского народа
невозможно. Переписыва�
ние истории и обвинения во
всех грехах соседей никогда
не приведут к возрождению
патриотизма. Совместный
честный труд, общие ценнос�
ти, любовь к своей роди�
не — вот условия возрожде�
ния патриотизма!

Как можно забрать свою
зарплату? Горпинец Сергей,
Запорожская область.

Невыплата зарплаты —
это такое же отвратительное
явление, как и воровство.
Хочу напомнить, что украин�
ское законодательство квали�
фицирует невыплату зарпла�
ты как уголовное преступле�
ние. Вы можете взыскать
свою зарплату с работодателя
в судебном порядке или обра�
титься в прокуратуру. 

Вам нужно подать иско�
вое заявление, в котором вы
должны доказать, что сос�
тоите в трудовых отношени�
ях со своим работодателем, и
наличие задолженности. К
заявлению вы прилагаете
пакет подтверждающих до�
кументов. Это могут быть

копии приказов о приеме на
работу или увольнении, ко�
пии трудовой книжки с соот�
ветствующими записями,
копии контракта или трудо�
вого договора, если таковые
подписывались, а также вы�
писка из штатного расписа�
ния, подтверждающая раз�
мер заработной платы. Сле�
дует отметить, что подавая
иск, связанный с трудовыми
отношениями, вы не платите
судебный сбор. После вступ�
ления в силу решения суда,
вы должны получить в суде
исполнительный лист и по�
дать его в орган государст�
венной исполнительной
службы по месту расположе�
ния ответчика. Потом орган
исполнительной службы дол�
жен проконтролировать,
чтобы ваш работодатель с
вами рассчитался.

Если же вы решили обра�
титься в прокуратуру, то вам
нужно написать заявление.
Его можно отправить заказ�
ным письмом или подать
лично. При непосредствен�
ной подаче заявления, вам
должны выдать документ,
подтверждающий факт по�
лучения. Получив от вас
заявление, прокурор обязан
на него отреагировать. 

Помните, чем больше
выигранных дел о невыпла�
ченных зарплатах, тем мень�
ше обмана и бесправия в
трудовых отношениях. 

Как можно повлиять на
пересчёт пенсий? Влади�
мир Николаевич, Херсон�
ская область.

На пересчёт пенсий вли�
ять можно и нужно. Есть за�
кон “О пенсионном обеспе�
чении” и он должен рабо�
тать, а если чиновники его
не выполняют, тогда пода�
вайте иск в суд. Чтобы вам
пересчитали пенсию, необ�
ходимо обратиться в отделе�
ние Пенсионного фонда по
месту жительства с соответ�
ствующим заявлением, сво�
им пенсионным делом и до�
кументами, подтверждаю�
щими возраст, страховой
стаж и заработную плату.
Территориальный орган
Пенсионного фонда обязан
принять решение по вашему
вопросу в течение 10 дней с
момента получения от Вас
документов. Если Вы подали
документы до 15 числа теку�
щего месяца включительно,
то пересчитанную пенсию
вы получите уже в этом
месяце, а если после 15
числа — то в следующем. В
случае отказа в пересчете
пенсии, вы можете оспорить
решение органа Пенсионно�
го фонда в административ�
ном суде.

Подається мовою оригіналу
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БІ інформують
Районні служби

ЯЯ КК   ВВ ББ ЕЕ РР ЕЕ ГГ ТТ ИИ СС ЯЯ   ВВ ІІ ДД
ГГ РР ИИ ПП УУ   ТТ АА   ГГ РР ВВ ІІ

В зв’язку з поширенням
каліфорнійського грипу
А/Н1/N1 з високим відсот�
ком смертності з аптек
зникли лікувально�профі�
лактичні засоби і навіть
марля та бинти. Але захи�
ститись можна і “підручни�
ми” засобами.

Маску можна пошити із
бувшої у використанні х/б
тканини — старої наволоч�
ки чи простирадла, які
можна підфарбувати розве�
деною водою зеленкою.

Можна також використа�
ти носові хустинки — піді�
брати колір і малюнок за
смаком чи в тон одягу. Між
згорнутою вдвічі тканиною
треба розмістити тонкий
шар вати або одноразову па�
перову серветку і прошити
по краях. Якщо ви не вміє�
те, чи не любите шити
можна скористатись звичай�
ним офісним степлером. На
протилежних краях потріб�
но закласти відрізки тасьми,
складену в декілька разів та
скручену нитку чи навіть
шнурки, щоб зручно було
зав’язувати на потилиці.
Через дві години носіння —
маску неохідно зросити яки�
мось антисептиком (борний
спирт, хлоргексидин, бак�
тосин, септол та ін.) і про�
гладити гарячою праскою.

Замість зниклої з аптек
оксолінової мазі можна зро�
бити свою: видавити в ложку
трохи дитячого чи іншого
нейтрального крему, капну�
ти туди одну�дві краплі піх�
тової чи розмаринової, чи
ялівцевої ефірної олії, пере�
мішати сірником і змащува�
ти носові ходи та крила носа.

Можна скористатись та�
кож іншими народними за�
собами і порадами. Замість
лимонів можна вживати
чорну смородину, хрін,
часник, цибулю, червону
горобину, червоний буряк,
шипшину, калину та ін.

Очищений зубок часнику
(не розжовуючи) можна
тримати в роті від 30�40
хвилин двічі�тричі на день.
Він виділяє фітонциди і
запобігає вірусним захворю�
ванням.

Смородину, калину та
горобину заливають кип’ят�
ком і настій п’ють як чай
або вживають у протер�
тому виг�
ляді з цук�
ром.

Головне — не “переборщи�
ти”, тому що може знизи�
тись артеріальний тиск і
виникнути гіперавітаміноз,
що теж не є добрим.

Хрін містить лізоцим, що
пригнічує хвороботворні
бактерії та віруси. Для при�
готування настою беруть
корінець хрону, ретельно
миють, подрібнюють (мож�
на на м’ясорубці), залива�
ють теплою водою з розра�
хунку 1 ст. ложка на склян�
ку води, настоюють 3�4
години і настоєм полощуть
горло, промивають ніс. 

Червоний буряк покра�
щує іммунітет, має проти�
бактеріальні та протипу�
хлинні властивості. Випив�
ши 2 ст. ложки бурякового
соку, можна дізнатись про
стан свого здоров’я: якщо
сеча після цього залишиться
звичайного кольору — все
нормально, якщо ж сеча ста�
не малинового кольору —
іммунітет потребує корекції.

Для лікування запалень
горла треба потерти буряк
на тертушці з дрібними
отворами, влити туди столо�
ву ложку оцту, накрити
блюдцем, а через 30 хвилин
долити гарячої води майже
до верху склянки, відцідити
і полоскати цим розчином
горло. З метою профілакти�
ки цю процедуру можна
робити після повернення
додому з роботи.

Свіжий буряковий сік
(для дітей — сік з відваре�
ного буряка) застосовують
від нежитю. Для цього з ва�
ти або клаптиків бинта роб�
лять турундочки, капають
на них сік і закладають у
ніздрі на 10 хвилин. Пацієнт
повинен знаходитись у ле�
жачому положенні і дихати
носом.

Вранці, хвилин 5�10, слу�
хайте оптимістичну, бадьору
музику, краще класичну, а
ввечері — мелодійну, заспо�
кійливу — 15�20 хвилин. І
завжди намагайтесь перебу�
вати в доброму гуморі!

ДОБРОГО ВАМ
ЗДОРОВ’Я!

Денисенко В.В., сімейний
лікар Гатнянської 

медичної амбулаторії
загальної практики 
сімейної медицини
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ПРО ОПОДАТКУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК,

ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ САДІВНИЦТВА 

Справляння земельного
податку здійснюється відпо�
відно до Закону N 2535,
яким визначено коло плат�
ників земельного податку,
ставки податку, порядок
його обчислення і сплати, а
також пільги окремим кате�
горіям платників. 

Об’єктом плати за землю
є земельна ділянка, яка пере�
буває у власності або кори�
стуванні, у тому числі на умо�
вах оренди. Власники землі
та землекористувачі, крім
орендарів, сплачують земель�
ний податок. За земельні
ділянки, надані в оренду,
справляється орендна плата.
Підставою для нарахування
земельного податку є дані
державного земельного ка�
дастру (стаття 13 Закону
№2535). Юридичні особи
самостійно обчислюють суму
податкового зобов’язання
щодо земельного податку в
порядку та за ставками, виз�
наченими Законом №2535. 

Відповідно до частини
другої статті 12 Закону
№2535 не справляється
плата за земельні ділянки, в
межах граничних норм,
встановлених Кодексом, ін�
валідів I і II груп, громадян,
які виховують трьох і більше
дітей, та громадян, члени
сімей яких проходять стро�
кову військову службу, пен�
сіонерів, а також інших
осіб, які користуються піль�
гами відповідно до Закону
України “Про статус ветера�
нів війни, гарантії їх со�
ціального захисту”, грома�
дян, яким у встановленому
порядку видано посвідчення
про те, що вони постражда�
ли внаслідок Чорнобильсь�
кої катастрофи. 

Коли земельні ділянки
приватизовані громадяна�
ми — членами садівничого
товариства і кожен грома�
дянин отримав документ,
що засвідчує право на
земельну ділянку, то такі
громадяни, крім тих, кому
надані пільги по земельно�
му податку згідно із части�
ною другою статті 12 Зако�
ну №2535, самостійно
будуть сплачувати земель�
ний податок до бюджету. За
земельні ділянки загального
користування, які знахо�
дяться у власності товари�
ства, земельний податок до

бюджету сплачуватиметься
товариством. 

Якщо власником землі чи
користувачем земельних
ділянок, наданих для веден�
ня садівництва, є садівниць�
ке товариство і члени това�
риства не оформили право
на свою земельну ділянку, то
таке товариство і буде плат�
ником земельного податку
до бюджету (включаючи
земельні ділянки загального
користування), за винятком
площ земельних ділянок, що
використовуються громадя�
нами — членами товари�
ства, яким згідно із части�
ною другою статті 12 Закону
№2535 встановлені пільги
по земельному податку. 

Враховуючи вимоги
чинного законодавства,
члени садівницьких това�
риств — пенсіонери, вете�
рани війни та інші категорії
громадян, визначені части�
ною другою статті 12 Зако�
ну №2535, мають право
користуватися пільгою по
земельному податку в
межах норми, встановленої
статтею 121 Кодексу. 

Зав. відділом масово�
роз’яснювальної роботи та

звернень громадян Дер�
жавної податкової інспек�

ції у Києво�Святошинсь�
кому районі Г.О. Ломака

ПРО СТАН ФУНКЦІОНУВАННЯ
“ТЕЛЕФОНУ ДОВІРИ” В ОРГАНАХ

ДЕРЖАВНОЇ КОНТРОЛЬНО�
РЕВІЗІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

За інформацією Голов�
КРУ України протягом 2008
року кількість звернень гро�
мадян до регіональних КРУ
за “телефоном довіри”
збільшилась майже в 2 рази
порівняно з 2007 роком, що
свідчить про зростаючий
рівень довіри з боку гро�
мадськості до органів ДКРС.
В той же час, кількість ана�
логічних звернень до КРУ в
Київській області залиши�
лась на рівні 2007 року. 

Із загальної кількості
повідомлень, що надійшли
за “телефоном довіри” до
регіональних КРУ, 47% сто�
суються порушень законо�
давства при витрачанні бюд�
жетних коштів, використан�
ні державного чи комуналь�
ного майна підконтрольни�
ми органам ДКРС об’єкта�
ми, 36% — повідомлень
щодо порушень,
розгляд яких не
належить до ком�
петенції органів
ДКРС; 17% —

надання роз’яснень з питань
діяльності органів ДКРС.

Слід зазначити, що про�
веденими органами ДКРС
контрольними заходами, під
час яких досліджувалась
отримана за “телефоном
довіри” інформація, встано�
влено фінансових порушень
на загальну суму понад 7
млн грн., що підтверджує
дієвість такої форми зв’язку
з громадськістю як “теле�
фон довіри”.

З огляду на вищевикла�
дене, Контрольно�реві�
зійне управління в
Київській області
звертає вашу
увагу, що від�
повідно до
доручен�
н я

Уряду, органи ДКРС прий�
мають участь в розгляді пи�
тань, пов’язаних з реагуван�
ням на факти порушень при
виплаті заробітної плати.

Шановні мешканці Київ�
ської області, якщо вам
стало відомо про можливі
порушення при нарахуванні
та виплаті заробітної плати,
її необґрунтованої затримки
та інше, просимо звертатись
за “телефоном довіри” КРУ
в Київській області

(044) 285�51�99.

Прес�
служба

КРУ 
в Київ�

ській області
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БІ справи
Комунальні

Боярська міська рада та
комунальні підприємства
міста надають різноманітні
послуги населенню житло�
во� комунального характеру
в розрізі наданих їм повно�
важень для забезпечення
життєдіяльності мешканців.

Так, за словами заступни�
ка начальника управління
БГВУЖКГ Л.А Шелков�
ського, станом на 01.01.09
загальна сума заборгованості
населення перед БГВУЖКГ
складала 2 млн. 391 тис. 879
грн. Незважаючи на усі
вжиті заходи з боку кому�
нального підприємства щодо
зменшення заборгованості,
жителі нехтують своїми
обов’язками і частина з них
ігнорує сплату за послуги.
Так станом на 01.11.09р.
борг збільшився і склав вже
3млн. 169 тис. 32 грн. 

“Ситуація на сьогодні
досить складна: 1273 влас�
ники квартир заборгували
більше 500 грн. З них 143
платники — більше 4 тис.
грн. А 11 — більше 10 тис.
грн.”, — коментує Шелков�
ський. “Ми усіма можливи�
ми способами пояснюємо
людям, до яких наслідків це
призводить. Затримка спла�
ти за послуги паралізує ро�
боту комунальних служб.
Доводиться відправляти
працівників у неоплачувану
відпустку, скорочувати чи�
сельність обслуговуючого
персоналу, а кваліфіковані
спеціалісти просто звільня�
ються. Хто ж у такому ви�
падку буде надавати послуги
населенню?”

Найбільша проблема,
яка виникла на сьогодніш�
ній день — забезпечення
якісної подачі тепла у оселі
жителів. Її неможливо за�
безпечити належним чином

через відсутність коштів, які
б мали надійти від мешкан�
ців міста. Ліквідація аварій
можлива тільки за умови
наявності паливно�мастиль�
них матеріалів, самих мате�
ріалів та людей, які б усуну�
ли проблему. Натомість
позиція людей вражає. Як
приклад: мешканка м. Бо�
ярка, яка проживає по вул.
Молодіжна,20, кв.26 звер�
тається до начальника КП
“БГВУЖКГ” із заявою про
відмову сплачувати за пос�
луги. Її не влаштовує якість
теплопостачання в кварти�
рі. При цьому власниця має
чималий борг за попередні
роки в сумі 4720,94 грн.
Виникає питання: за які ж
кошти його можна забезпе�
чити і яким ресурсом? Цей
випадок, на жаль, непооди�
нокий. Борг мешканців бу�
динку по вул. Б. Хмельниць�
кого,113 сягнув 60 тис.87
грн., Білогородська, 27 —
73 тис. 335грн., Білогород�
ська,134А — 79 тис. 876�
грн., Ворошилова, 23 — 75
тис. 775грн., Ворошилова,
26 — 96 тис.70 грн., Ліній�
на, 28 — 72 тис.58 грн.,
Маяковського, 2 — 71 тис.
72 грн. Особливо хочеться
звернутись до мешканців
цих будинків: не дивуйтесь,
якщо незабаром ваші бата�
реї стануть зовсім холодни�
ми. Це недбалість ваших
сусідів!

Ситуація, що виникла,
обговорювались у БМР нео�
дноразово. Востаннє — на
черговій апаратній нараді —
24.11.09р. за участі секрета�
ря БМР (в.о. міського голо�
ви) М.Г. Лєзніка, керівни�
ків комунальних підпри�
ємств М.І. Давиденка та
Г.А. Павліченко. “Ми виму�
шені звертатись до суду”, —
каже М.І. Давиденко. —
Проте навіть прийняті
рішення на нашу користь
загальної картини не змі�
нять”, — переконаний він.
“Треба вживати більш ради�
кальних заходів”. 

Однією з таких радикаль�
них мір було запропоновано
запровадження такої систе�
ми: тільки за наявності
довідки про погашення усіх
комунальних боргів мешка�
нець може отримати будь�
який документ у Боярській
міській раді. 

Наталя Ключник

В Головне управління ЖКГ надходять скарги від
мешканців м. Боярка щодо ненадання якісних послуг
комунальними службами міста. Про реальний стан
справ ми запитали у заступника начальника управління

БГВУЖКГ Л.А.Шелковського

ІСТОРІЯ ДІВЧИНКИ, ЯКА МРІЯЛА СПІВАТИ
БІ Культурне

життя

Указом Президента Ук�
раїни від 5 жовтня 2009 р.
Аллі Яківні Бібік присвоєно
почесне звання “Заслуже�
ний працівник культури
України”.

Шлях до визнання не був
устелений трояндами. Він
був довгим і повним випро�
бувань.

Вона була омріяною, дов�
гоочікуваною дитиною. На�
віть можна сказати нездій�
сненою мрією батьків —
лікарі заборонили її матері
народжувати. Характер у
матусі був ще той, (дістався
у спадок разом з чарівним
голосом донечці) — і 1936
року на світ з`явилася дів�
чинка Алла. З дня її наро�
дження для батьків не було
найкращої музики, ніж
голос коханої доні. “Это
будет знаменитость!” —
наче зазирнувши в майбут�
нє, пророкував тато Яків.
Лише три роки тішилася
дитиною мама. В перший
рік війни загинув тато. Дів�
чинку до себе на Буковину
забрала тітка. Післявоєнні
роки були дуже тяжкими і
Аллу віддали до дитячого
будинку. Там вона і почала
співати. Саме там, у дитячо�
му будинку, з’явились її
перші шанувальники, які
дарували маленькій “зіроч�
ці” цукерки, книжки та інші
дрібнички, яким завжди
радіють діти. Талановиту
Аллу направляють у дитячий
будинок для обдарованих
дітей. Її спів вже тоді збирав
під дверима кабінету, де
вона займалася, натовп.

“Хто це співає?” — запитан�
ня, яким будуть супрово�
джуватись виступи Алли
Бібік. ЇЇ голос завжди зму�
шував зупинитись, прислу�
хатись, відчути…

“Жаль, что у Вас нет воз�
можности учиться даль�
ше”, — поспівчував на дер�
жавних іспитах професор.
Та хіба ж були перешкоди
для Аллиного “Я хочу петь!”
Невдовзі їй запропонували
вчитись в Консерваторії і
співати в Оперному театрі
Харкова. Так склалося, що
цією можливістю Алла не
скористалася. Після закін�
чення Чернівецького музич�

ного училища вона з чолові�
ком переїхала до Боярки і
почала свою трудову діяль�
ність у Тарасівській російсь�
кій школі. Де б не з’являлася
Алла Бібік зі своїми творчи�
ми колективами — перші
місця, почесні грамоти і на�
городи діставалися саме їм. З
ансамблем “Аленушка”,
створеним на базі Боярської
лікарні, зайняли 1 місце на
конкурсі у Москві. Пізніше
з’явився ансамбль учителів
“Криниці”, якій приніс дип�
лом 1 ступеня та багато

інших нагород. У 1982 році
надійшло запрошення для
участі у Республіканському
конкурсі художньої само�
діяльності. Готувати ан�
самбль до виступу — завдан�
ня для Алли Яківни не нове.
Але на цей раз — тортури
для змученої душі. Пройшло
лише три місяці, як загинув
її єдиний син… Навряд ко�
мусь захочеться співати…
“Это была работа, и я её вы�
полнила”. І, звичайно ж,
перше місце. Як їй далось це
“виконання” — і сьогодні
згадувати не хоче. Тільки
повні очі сліз. 

Життя її не зламало. Роки
самовідданої праці, сила духу
та енергійність зробили Аллу
Яківну Бібік відомою та
шанованою людиною. “Я
живу и радуюсь солнцу, небу
и Всевышнему. Моя награда
не удивляет меня. Скорее это
закономерность. Я всю
жизнь “пахала”. А Бог все
видит”! 

Її розрадою і найвищою
нагородою стали її учні. З
другорядного шкільного
предмету завдяки Аллі Яків�
ні урок музики перетворився
для багатьох на найважливі�
ший у житті. З першого
класу і років 30 після закін�
чення школи деякі учні
відвідують уроки свого Вчи�
теля. І справа не в якихось
секретних методиках, спра�
ва в особливій атмосфері
цих зустрічей, в особистій
енергетиці педагога. 

Ганна Бєлобородова

МАЙБУТНІ ПОЕТИ ВЛАСНОГО ЖИТТЯ
В жовтні 2009 року Киє�

во�Святошинським район�
ним центром творчості мо�
лоді “Оберіг” був проведе�
ний районний літературний
конкурс “Дивослово”, в
якому взяли участь понад 70
учнів з більш ніж 20 закла�
дів освіти нашого району.
Оцінювати роботи були
запрошені такі спеціалісти
літературного жанру: Мико�
ла Купріянович Герасимен�
ко, Любов Кирилівна Осі�
пенко та Тетяна Володи�
мирівна Зубкова. Зважаючи
на велику кількість предста�
влених робіт (а їх було біль�
ше ніж 250!), члени журі
збиралися двічі. Варто заз�
начити, що цього року робо�
ти учасників були сильніші
та виваженіші ніж минуло�
го року, і почитати дійсно
було що. 

Конкурс проводився в
таких номінаціях: художній
прозовий твір (оповідання,

етюд, новела, казка), поезія
(вірш, балада, поема, гумо�
реска) та публіцистичний
твір (репортаж, нарис, ін�
терв’ю). Найбільша кіль�
кість робіт була представле�
на в номінації “поезія”. Та,
незважаючи на невелику
кількість прози та журналі�
стики, в цих номінаціях були
досить серйозні роботи. Лау�
реатами дипломів І�го ступе�
ня в номінації “поезія” ста�
ли: Хоменко Марія
(ВЦТДЮ на базі Петропав�
л і в с ь к о � Б о р щ а г і в с ь к о ї
ЗОШ), Слєпченко Марія
(КСР ЦТМ “Оберіг” на базі
Дмитрівської ЗОШ), Лесик
Анастасія (Вишнівська
ЗОШ № 2), Ніконова Яся
(КСР ЦТМ “Оберіг” на базі
Дмитрівської ЗОШ), Патла�
ченко Люба (ВЦТДЮ); в
номінації “проза”: Надія
Купрієнко (КСР ЦТМ “Обе�
ріг” на базі Юрівської
ЗОШ), Тичук Іван (Михай�

лівсько�Рубежівська ЗОШ),
Лисогор Ірина (Боярська
Зош №3); в номінації “жур�
налістика” — Борисенко
Вадим (ВЦТДЮ на базі
Петропавлівсько�Борщагів�
ської ЗОШ) та Ніконова Яся
(КСР ЦТМ “Оберіг” на базі
Дмитрівської ЗОШ). Роботи
переможців передані до
Центру творчості дітей та
юнацтва Київщини з метою
участі в другому — обласно�
му етапі конкурсу. 

“Приємно, що всі уча�
сники обрали дуже хороші
теми — світлі, радісні теми
дитинства” — розповідає
Любов Кирилівна Осіпенко.
“Я не помітила жодної “чор�
ної плями” і раджу всім ді�
тям, які пишуть вірші, ніко�
ли не зупинятися, спокійно
приймати критику та черпа�
ти натхнення в усьому, що їх
оточує”. 

Тетяна Скочко
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ББООЯЯРРССЬЬККООГГОО  ФФУУТТББООЛЛУУ

Як розповів голова Феде�
рації футболу м. Боярки
Юрій Зорнік, змагання про�
ходитимуть паралельно в
двох лігах. І лігу утворили 9
команд, ІІ — 11.

Цікаво, що до складу
відразу двох команд —
“Альфи” та “Зеніту — уві�
йшли прихильники та члени
Боярської міської організа�
ції партії “Фронт Змін”.
Втім, останнє не дивно. Ад�
же цьогорічний турнір про�
водиться під егідою та за
генеральним спонсорством
саме Боярської міської орга�
нізації “Фронту Змін”.

Втім, щодо коштів на
проведення чемпіонату, то їх
довелося збирати, як то
кажуть, “з миру по нитці”. А
тому чемпіонат відбувся зав�
дяки тим численним боярсь�
ким шанувальникам футбо�
лу, які відгукнулися й допо�
могли. Крім головного спон�
сора — Боярської міської ор�
ганізації “Фронту Змін” —
фінансову підтримку Бояр�
ським футболістам надали
Боярський міськвиконком,
“Таксі десятка” та благодій�
ний фонд “Вікторія”.

За давньою Боярською
традицією, чемпіонат почав�
ся відразу з... інтриги. Точ�
ніше — відкрився впевнени�
ми перемогами минулоріч�
них лідерів. Чемпіон двох
попередніх років команда
ФК “Боярка” впевнено виг�
рала у команди “Фанат�2” з
рахунком 6:3! Минулоріч�
ний срібний призер “Дина�
мо” (команда райвідділу
міліції) отримав перемогу
над “Руйнівниками” — 4:2.
А минулорічний бронзовий
призер “Фанат” здолав
“Перемогу” з рахунком 2:1.
Звісно, до перемог “Фана�
ту” всі давно звикли. Але
шалений опір “Перемоги”
засвідчив, що ці 17�річні

юнаки вже встигли вирости
із “дитячих коротких штан�
ців” і найближчим часом
стануть більш ніж серйозни�
ми суперниками своїм титу�
лованим супротивникам. 

А поки що бачимо, що всі
минулорічні лідери старту�
вали з перемоги. Цікаво, чи
вдасться новим командам
здолати цих футбольних
“китів”?

Втім, незалежно від фі�
нішного результату, минуло�
річні призери подали гарний
приклад дебютантам чемпіо�
нату — командам “Фронт�
Z” і “Град”. Зокрема, нова�
чок “Град” здолав легендар�
ного “Сфінкса” з рахунком
3:2. А “Фронт�Z” почувався
на майданчику невпевнено
рівно... перші 4 хвилини
зустрічі зі “Штормом”. Піс�
ля чого швиденько мобілізу�
вався і показав чудову швид�
кісну гру з великою кількі�
стю стрімких атак і міцною
обороною. Тому рахунок
цього матчу (лише 5:4 на
користь “Шторму”) можна
пояснити лише тим, що
“Шторм” більш досвідчений
і зіграний. Та, як відомо,
досвід — справа наживна.
Тому новачки відразу здоб�
ули симпатії вболівальників.
Дійсно, ці дві нові команди
здатні не просто грати, а й
змагатися за перемоги.

Надзвичайно цікавим був
поєдинок команд “Стара
Боярка” та “2�К”. хоча

матч і закінчився з нічийним
рахунком 5:5, але до остан�
ньої секунди тримав вболі�
вальників у величезному
напруженні.

Що ж до результатів ін�
ших матчів, зіграних 22�23
листопада, то вони такі. У
першій лізі: “Альфа” —
“Зеніт” — 5:1. У другій лізі
чемпіон минулого року “Руй�
нівник�2” — “Вінер” — 6:5.

Загалом після перших
двох ігрових днів чемпіонату
(коли всі команди зіграли по
одній зустрічі) турнірна
таблиця має такий вигляд.
Лідируючі місця відразу
захопили команди “Альфа”,
“Боярка”, “Динамо” та
“Фанат”: в їх активах вже є
по три очки. По одному очку
мають “Стара Боярка” та
“2�К”. З нулем очок турнір�
ну таблицю замикають ко�
манди “Перемога”, “Руйнів�
ники”, “Фанат�2” і “Зеніт”.

Втім, висновки поки що
вже потрібно робити лише
членам команд. Адже зігра�
но лише по одній зустрічі, а
відтак на вболівальників
чекає багато несподіва�
нок — приємних і не дуже... 

А от звернути увагу варто
на такий аспект Боярського
чемпіонату з футзалу. Тра�
диційною “хворобою” Бояр�
ки є дефіцит гарних ворота�
рів. Сильні нападаючі є, і
захисників вистачає, а от во�
ротарів — катма. Саме в цій
області — воротарській —
чемпіонат відкриває нові
імена надзвичайно перспек�
тивних “ворітників”. Таких
як Віталій Потапенко
(“Альфа”) та Максим Лит�
винов (“Руйнівники”). Спо�
діваємося, саме цих ворота�
рів, які захищають ворота
рідної команди на найостан�
нішому рубежі, ми незаба�
ром побачимо і на теренах
нашого району.

Що ж до гравців, то тон
чемпіонату задавали Василь
Примак і Віктор Гайдученко
(ФК “Боярка”), Олександр
Трипольський (“Альфа”) і
Ярослав Біленко (“Фанат”).

А взагалі, всі глядачі від�
мічають, що команди “виро�
сли”, більш обдумано “пере�
тасували” свої склади, виро�
били відповідну тактику по
відношенню до кожного
конкретного супротивника.
І є всі підстави сподіватися,
що чемпіонські сходинки
футзального п’єдесталу по�
шани таки змінять своїх
володарів. Втім, хто зна:
поживемо — побачимо...

Радислав Кокодзей

НОВИНИ З�ПІД С ІТКИ
ВОЛЕЙБОЛЬНОЇ

Лише рахунки зіграних
ігор! Адже районний чемпіо�
нат з волейболу продовжує
радувати своїх вболівальни�
ків запеклими баталіями.

Зокрема, 22 листопада
“Газовики” (тобто, команда
Боярського ЛВУ МГ) вигра�
ли у команди Гатного з ра�
хунком 2:1 і програли Хотову
з точно таким же рахунком
1:2. Втім, недовго гатнівчани
тішилися перемогою: зустріч
з “Промелом” (нагадуємо —
така нова назва Боярської
“Молодіжки”) принесла їм
лише поразку — 2:1. Здаєть�
ся, нарешті “Промел” (“Мо�
лодіжка”) оговтався від
втрати свого незмінного капі�
тана Олександра Красножо�
на (який перейшов до коман�
ди Боярських “Ветеранів”) і

таки зумів відпрацювати де�
що змінену тактику гри, яка
й принесла йому перемогу. 

Гості з Фастова, як рані�
ше, настроєні рішуче. Про
це, зокрема, свідчить їхня
перемога над командою Ліс�
ників з рахунком 1:2.

Порадувала шанувальни�
ків волейболу команда Бояр�
ської ДЮСШ. Складається
враження, що юніори чем�
піонату нарешті “прокину�

лися” і, повіривши у
власні зміцнілі сили,
почали грати “по�до�
рослому”. Щоправда,
порадувати своїх вбо�
лівальників юним вда�
лося лише динаміч�
ною грою, але аж ніяк
не рахунком. Адже
зустріч з командою с.
Музичі знову прине�

сла команді ДЮСШ лише
поразку — 0:2.

І лише нашим легендар�
ним “Ветеранам” поки що
нічим порадувати своїх при�
хильників. Адже впродовж
останніх двох тижнів в ак�
тиві цієї команди не з’яви�
лося ні поразок (що приєм�
но), ні перемог (що дивує).
Причина такого стану речей
проста: через хворобу грав�
ців команда змушена взяти
довготривалу відпустку, а
тому на майданчик вийде
лише тижнів через два...

Радислав Кокодзей

Мабуть, не один
читач нашої газети вже з
нетерпінням чекає на
них. Що ж новенького
там, на головному волей�
больному майданчику на�

шого міста?

Так, вона вже почала
писатися 22 листопада.
Бо саме цього дня в Бояр�
ці стартував ІІІ міський

чемпіонат з футзалу!

***
Територіальний центр

комплектування військово�
службовцями за контрактом:

запрошує чоловіків та
жінок віком від 18 до 40
років на військову службу
за контрактом до Збройних
Сил України.

Звертатись за адресою:
м. Київ, вул. Т. Шамри�
ло,19, каб. 100

Телефони: 
8�098�957�41�75; 
8�063�148�13�36

***
Втрачений технічний

паспорт на квартиру за ад�
ресою: м. Боярка, вул. Во�
рошилова,23,кв.86, прива�
тизаційний акт на дану
квартиру на ім’я Савової
Наталії Костянтинівни —
вважати недійсними.

***
Втрачений Державний

акт на право власності на
землю на території Боярсь�
кої міської ради Києво�Свя�
тошинського району Київ�
ської області серії ЯЖ
№205977 (0,0692 га), ви�
даний на ім’я Кравця Воло�
димира Миколайовича,
вважати недійсним

***
КП “Боярка�Водока�

нал” повідомляє, що згідно
висновків Комітету по
цінам від 18 вересня 2009
року за номерами №741,
742 з 01.01.10р. приво�
дяться у відповідність до
100% вартості тарифи на
водопостачання 1м3 —
5,61 грн., та водовідведен�
ня 1м3 — 5,06грн. для насе�
лення. 

Телефон для довідок: 
46�966.

БІ Оголошення



ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ

Працює офіційний 
web�портал Боярської

міської ради.

Свої запитання та побажання до

Боярського міського голови 

Т. Добрівського ви можете

залишити на форумі порталу

за адресою:

WWW.BOYARKA�INFORM.COM

Депутати фракції “Блок Юлії Тимошенко” 

Боярської міської ради та члени бюро Боярської пер�

винної партійної організації “ВО “Батьківщина”

Депутат Боярської міської

ради, голова фракції “Наша

Україна” А.К. Пестряков

Соціалістична партія

України, Києво�Свято�

шинська організація 

Депутат Боярської 

міської ради

О. В. Боднюк

Голова Боярської 

організації ППУ 

Ю. І. Єдаков

Голова К�Святошинської районної 

організації “Союз Лівих Сил” 

Евген Данченко

Боярська міська організація 

Партії регіонів та фракція 

партії в Боярській міській раді

Голова районного товариства 

у справах захисту прав споживачів 

Олександр Борецький

ШШШШААААННННООООВВВВННННІІІІ     ББББООООЯЯЯЯРРРРЧЧЧЧААААННННИИИИ
Прийміть наші найщиріші вітання з Днем Свободи.
Це свято відтворює загальнодержавну ідею і духовне оновлення, сприяє подальшому

утвердженню патріотизму, надихає на добрі справи задля розбудови нашої України як
демократичної, правової, економічно міцної, соціальної, знаної та впливової серед світової
спільноти держави.

Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя і любові, миру, добра і злагоди, творчого
натхнення і плідної праці на благо України, нашого талановитого і працелюбного народу!
Нехай день прийдешній принесе вам світле почуття радості від усвідомлення власної
причетності до будівництва нашого рідного дому, ім'я якому — Україна!
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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

Работа!
Стань консультантом ком�

панії “Оріфлейм” (вартість

реєстрації — 10 грн.) та

отримай дисконтну картку на

знижку у 23% на продукцію. 

Запис за телефоном: 

067�844�83�67. 

Ірина

пропонує
подорожі Україною та навколо Світу

Боярка, вул.Сєдова, 13, офіс 2.

(044) 401�60�01, 

(04598)  700�73 

(098) 555�11�44

(099) 555�11�44

www.protour.com.ua

sale@protour.com.ua

Туристична фірма

Директор

Герус Лариса Юріївна

Почесний працівник туризму України

Все виды 

наращивания ногтей

г. Боярка, телефон: 

097�575�48�77; 

Светлана

Запрошуємо до співпра�
ці водіїв зі своїм авто для
роботи в таксі м. Києва. 

063�183�35�44 
067�152�46�59

Рябича Олександра Миколайо�
вича щиро вітають з ювілеєм хре�
щений батько і вся його родина!

Бажаємо міцного здоров'я, дов�
голіття, сімейного благополуччя.
Дякуємо за працю з благоустрою
рідного міста і вулиці Хрещатик.
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