
17 липня 2010 року

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

І пленарне засідання чергової

49 сесії Боярської міськради

Мандрівка літом
Боярка вітає... 

“Боярку�24”
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ЧИТАЙТЕ У НОМЕРІ:
ВІТАЄМО

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

Івана Купала – день літнього сон�
цевороту – припадає на 7 липня і
сходиться із святом народження
Іоанна Хрестителя.

Основні символи свята, навколо
яких відбувалися дійства, —ку�
пальський вогонь.

“...Один раз на рік, за народним
повір’ям, в ніч під Івана Купала,
папороть квітне маленькими, як на
кропиві, квіточками, що горять, як
вогонь. Кому вдасться роздобути
квітку папороті, для того нема нічого
неможливого: він знатиме, де є скар�
би в землі, і діставатиме їх без вели�
ких зусиль, він може закохати в себе
будь�яку дівчину... Роздобути квітку
папороті дуже важко, бо вона квітне
всього лиш одну мить і пильно охоро�
няється від людей чортами...”
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Боярська міська рада та виконав�
чий комітет щиро вітають Григорія
Івановича Ялого, члена виконкому,
Наталію Миколаївну Місячну,
інспектора ІІ кат. ВОС, депутатів
міської ради Зінаїду Олександрівну
Блик, Анатолія Нарімановича Мір�
заєва, Олександра Валерійовича
Чигрова з Днем народження!

Бажаємо досягти найвищих вер�
шин і ніколи не терпіти поразки.

Нехай Ваші близькі і рідні завж�
ди будуть поряд, нехай завжди буде
тверда земля під ногами, вірні друзі
поряд, й світле і безхмаре небо над
головою!

Хай минають негаразди та непо�
розуміння, підтримують та надиха�
ють рідні люди, розуміють та допо�
магають колеги.

Бажаємо Вам  богатирського здо�
ров’я, міцності духу молодечого
запалу, щастя, благополуччя, по�
дальших успіхів у всіх починаннях.
Щиро бажаєм щастя, успіхів, миру
та злагоди. Нехай Вас супроводжує
вдача, розуміння і підтримка з боку
рідних, колег і однодумців.

Міський голова
Т. Добрівський

ІВАНА КУПАЛА

№27�28 (139)
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БІ День
молоді

Свято ще не розпочалося,
та святковий настрій відчу�
вається в усьому: у веселих
усмішках, у яскравих при�
красах будинків, у майорінні
прапорів, по яким можна
вивчати всю географію об�
ласті, навіть в самому свіжо�
му ранковому повітрі, щедро
споєному раптовим враніш�
нім дощем… 

Спорт і молодь — свята
два крила!

Першими до свята долу�
чилися, звісно ж, спортсме�
ни. Більше сорока легкоат�
летів Києво�Святошинсько�
го району займають своє
місце у святковій спортивній
колоні. Ще мить — і парад�
алле відкриє заплановані
змагання.

Серед натовпу одразу ж
впадає в око міцна постать
Майстра спорту, Заслужено�
го тренера України важкоат�
лета Сергія Михайловича Те�
тянюка: спортивні нагороди
на його широких грудях
сяють, здається, яскравіше за
саме сонце. Поряд — його
молоді друзі: чемпіони Київ�
ської області з пауерліфтингу
Юрій Волошен та Ілля Бєлов.
Перше (воно ж і останнє!)
питання інтерв'ю повисає в
повітрі: оголошено старт лег�
коатлетичного забігу...

На стадіоні — головна
спортивна подія свята: фут�
больний матч ФК “Дина�
мо” — збірна Київської  обл�
держадміністрації (КОДА).
Перший тайм того історич�
ного матчу закінчився з
рахунком 2:0 на користь
динамівців. Поки футболі�
сти відпочивають, об'єктив
фотоапарату старанно фік�
сує знайомі обличчя. №7 —
Віталій Косовський, №14 —
Ігор Костюк, №19 — Олек�
сандр Радченко... Це —

динамівці. За збірну КОДА
грають голова облдержадмі�
ністрації Анатолій Йосипо�
вич Присяжнюк (№7) та
Боярський міський голова
Тарас Добрівський (№19)... 

Динамівці впевнено роз�
починають ІІ тайм, і після
технічного удару Ігоря Кос�
тюка рахунок стає 3:0. Втім,
збірна КОДА й не думає зда�
ватися! Артем Гандзюк
(№12 збірної КОДА) прори�
вається до воріт суперни�
ків... Удар. Гол! Рахунок —
3:1! Швидко летять хвилини
заключного тайму, немов
змагаючись з гравцями на
полі. Ось м'яч у Анатолія
Присяжнюка. Складна ком�
бінація, чудовий прохід, тех�
нічний і чіткий завершений
удар — гол! Вирішальний гол
матчу, який закінчився з ра�
хунком 3:2 на користь дина�

мівців. Зовсім трохи не вис�
тачило збірній КОДА до пе�
ремоги або хоча б до нічиєї...
Зате цілком заслужених
нагород і захоплених віталь�
них слів вистачило на всіх...

При нагоді зазначимо:
легкоатлетичним забігом та
футбольним матчем спортив�
на програма свята — обласні
змагання “Олімпійський
день” — не обмежилася.
Змагання з силового багато�
борства важкоатлетів із залу�
ченням учасників свята,
показові театралізовані вис�
тупи рицарів з клубів історич�
ної реконструкції із залучен�
ням молоді, стрільба з лука,
відкритий турнір з пейнтболу

та показові виступи адептів
сучасних й національних
бойових мистецтв — кожний
міг знайти собі забавку до
вподоби...

Талант — то пісня
душі...

Погодьтеся, що пісню
передати журналістським
рядком просто неможливо.
Тож обмежимося короткою
констатацією. Святковий
концерт відкрили наші добре
відомі всьому району співач�
ки Леся Сідницька та Аня
Байрамова (керівник —
Олена Іванчук) — “делегат�
ки” районного відділу куль�
тури та туризму. А Києво�
Святошинський районний
центр творчості молоді
“Оберіг” (керівник — Надія
Іванівна Скакодуб) привіз
на свято свого дзвінкоголо�

сого соловейка — Тетяну
Сарапіну. Крім того, хорео�
графічний колектив “Сонеч�
ко” порадував глядачів
народним танком.

Втім, насолодитися вис�
тупом наших землячок часу
немає: поспішаю до “Слобо�
ди майстрів”.

Майстерні руки зміню�
ють наш світ… 

“Слобода майстрів” того
дня “окупувала” територію
колишнього панського маєт�
ку. В затишних тінистих
алеях розташувалися май�
стер�класи з національних
традиційних ремесел: лозо�
плетіння, плетіння з бісеру,
лялькарства, писанкарства. 

З жалем оминаю десятою
дорогою Фестиваль варени�
ків (в програмі — конкурс
на кращий вареник та на
швидке поїдання вареників,
але ж піддаватися спокусі не
маю права!) й тримаю курс
на намет з прапором�гербом
“Оберіг” — Києво�Свято�
шинський районний ЦТМ”.
Тут проводить майстер�клас
Олена Володимирівна При�
ходько — керівник студії ру�
коділля (бісероплетіння, в'я�
зання гачком та спицями).
Доступитися до столика май�

стрині непросто — всіх ба�
жаючих долучитися до диво�
вижного мистецтва бісеро�
плетіння невеликий намет
вмістити просто не може! За
сусіднім столиком цього ж
таки намету захоплено вирі�
зає щось гострим різцем
вихованець студії різьблення
по дереву (керівник —
Олексій Петрович Полі�
щук). У хлопчини вже з'я�
вився перший “учень”...

Втім, навіть не на май�
стерню, а на міні�музей схо�
жий цей намет. Бо предста�
влені в ньому роботи Люд�
мили Василівни Білої (сту�
дія “народна лялька�мотан�
ка”, яка працює від “Обере�
гу” на базі Крюківщинської
ЗОШ), зразкової студії
фітодизайну (керівник —
Лариса Володимирівна Іллі�
на), Тетяни Іванівни Сід�
лецької (студія на базі Юрів�
ської ЗОШ) тощо. Й що
цікаво: діти настільки про�
фесійно проводять майстер�
класи, що позаздрити їм би
змогли навіть досвідчені
педагоги.

— Не зважайте на юний
вік представників нашого
“Оберегу”, — радісно всмі�
хається директор ЦТМ
Надія Іванівна Скакодуб,
неначе підсумовуючи все
побачене і почуте мною. —
Всі вони — володарі гран�
прі Міжнародних, Всеукра�
їнських, обласних та район�
них конкурсів музичного
хореографічного мистецтва,
переможці виставок та кон�
курсів з ужиткового мистец�
тва тощо. Зрозуміло, що
запросити всіх на обласне

свято ми були просто не в
змозі, тому взяли з собою
найкращих з кращих... 

А на додачу… феєрія
свята!

Коли я залишаю гостин�
ний Макарівський парк від�
починку, повітря сповнюють
перші потужні, мов розко�
тисті баси довгоочікуваної
зливи, акорди. То на голов�
ній сцені готуються до вечір�
нього концерту молодіжні
рок�гурти. Серед них і рок�
група з Боярки “Cashemir”...

А свято вирує навколо,
свято вирує скрізь! В Пре�
зентаційній зоні ви можете
отримати вичерпну інфор�
мацію про стан молодіжного
руху в районах та містах
області. В Брифінгових на�
метах кожна бажаюча орга�
нізація чи структура, що
працює з молоддю, може
презентувати свою роботу та
обмінятися досвідом з коле�
гами. Для показових висту�
пів на роликових ковзанах,
скейтбордах та гірських ве�
лосипедах — екстрім�зона.
А скрізь, куди не кинеш
оком — соціально�пошукові
ігри, квести, флешмоби, фо�
то�сети, інтерактивні кон�
курси, соціальні акції, в
яких можуть взяти участь
всі бажаючі... 

Попереду — нагороджен�
ня молодіжними преміями
Голови Київської обласної
державної адміністрації (за
номінаціями) та Почесними
грамотами й Подяками Київ�
ської обласної ради.... Попе�
реду — молодіжна дискотека
та святковий феєрверк,
яким розквітне нічне небо. А
поки що над стадіоном
закладає химерні віражі лег�
кокрилий яскравий літачок,
який розпочинає аерошоу —
показові виступи авіамодель�
них клубів та гуртків. І
виразно вчувається в тому
басовитому гудінні потуж�
ний голос юних творчих сил,
на крилах яких лине наш
прекрасний Києво�Свято�
шинський район до нових
висот свого зростання. 

Радислав Кокодзей

КИЇВЩИНА ВІТАЄ МОЛОДИХ!
Цього року саме

Макарову було довірено
провести обласне свят�
кування Дня молоді. Тож і
зустрічав Макарів 26 чер�
вня представників всіх
районів нашої Київської

області. 
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МОЛОДІ — ДОРОГУ!

“Молодість — безцінний
дар природи. Його треба
приймати з вдячністю, нама�
гатися використати усі пере�
ваги цієї прекрасної миті”, —
звучать вітальні слова Бояр�
ського міського голови Т.Г.
Добрівського. Вітаючи при�
сутніх зі святом, Тарас Григо�
рович говорив про те, що у
Боярці є молоді, енергійні
люди, здатні внести свіжу
хвилю життя у розбудову
міста, організацію достойного
життя населення та його доз�
вілля. Він висловив надію,
що молодь Боярки стане пліч�
о�пліч з тими, хто мріє про
Боярку як місто краси та доб�
робуту і намагається зробити
усе можливе для цього. 

У підтвердження його
слів молоде покоління,
разом зі старшими настав�
никами Громадської органі�
зації “Спортивна громада
Боярки” презентували уча�
сникам і гостям свята свої
здобутки і досягнення. Ство�
рена 1 квітня 2010 року ГО
у своєму складі налічує
більш як 20 членів. Це лю�
ди, які прагнуть бачити нав�
коло себе здорових тілом і
духом боярчан і не тільки.
Вони згуртували людей, які
люблять спорт (важку атле�
тику, бокс, волейбол, дзюдо
та велоспорт) й усіма сила�
ми намагаються популяри�
зувати його серед земляків.
Адже така багата спортив�
ними здобутками наша рідна
Боярка! Серед спортсменів
Боярки є чемпіони світу й
Європи з самбо і важкої
атлетики, переможці

багатьох міжнародних тур�
нірів з важкої атлетики,
срібні призери України з
боксу, важкої атлетики, без�
ліч чемпіонів області та
району. 

На міській сцені свою
майстерність демонстрували
молодша та середня група
спортклубу Київської облас�
ті “Тейк�Вон�До “Спарта”,
борці дзю�до, важкоатлети,
вихованці тренера Тетяню�
ка Сергія Михайловича —
майстра спорту СРСР з
Важкої атлетики, президен�
та ГО “Спортивна громада
Боярки”. За 20 років своєї
тренерської діяльності май�
стер спорту виховав чемпіо�
на світу, більш як 100 май�
стрів спорту різних рівнів.
Разом із ним на святкову
сцену для вітального слова
піднялись майстер спорту з
боксу, голова виконавчої
ради ГО Володимир Сафо�
нов, заступники — Євген
Мегер, Михайло Вєрний,
В'ячеслав Сенчук. Ініціато�
ри і засновники ГО запроси�
ли усіх, хто любить спорт,
долучатись до організації. 

Заступник голови Києво�
Святошинської райдержад�
міністрації Іскоростенський
А.М. нагородив кращих
спортсменів, активну мо�
лодь подяками РДА і грошо�
вими винагородами. У ві�
тальному слові він говорив
про те, що молоді, як і завж�
ди у всі часи, належить май�
бутнє. Тому усім тим, хто
зібрався біля сцени, поба�
жав міцного здоров'я, нас�
наги, енергії, якої б вистачи�
ло на великі звершення. 

Найкращі колективи ра�
йонного відділу культури у
Боярці не вперше створю�
ють гарну атмосферу свята.
Прикрасою цьогорічного
свята стали Зразкова во�
кальна студія “Барви” (ху�
дожній керівник Олена
Іванчук), зразковий ан�
самбль “Любисток”, хореог�
рафічні колективи с. М.Ру�
бежівка, вихованці центру
дитячої творчості м. Вишне�
ве, Києво�Святошинського
центру творчості молоді
“Оберіг”, хореографічний
ансамбль “Дольче віта” с.
Новосілки. Прекрасні пісні
“Калинова душа”, “Цьом,
цьом, цьом”, “Рокен�рол на
городі” виконала Настя
Мунтяну. Олександр Носик
подарував запальні пісні
“Боярчанка”, “Поздний
вечер в Санремо”; викладач
Чабанівської ДШМ Анна
Богінська заспівала цілу
низку прекрасних пісенних
композицій. Виступало ба�
гато інших талантів Києво�
Святошинського району. Їх
вітали бурхливими оплеска�
ми. Свято завершилось дис�
котекою. 

Наталя Ключник

27 червня у парку Перемоги у м. Боярка на великій
сцені відзначали День молоді та День Конституції.
Свято організовано за підтримки голови Києво�
Святошинської райдержадміністрації В.В. Луцюка.

Наша довідка: 12 серпня — Міжнародний День молоді
Ідея Міжнародного дня молоді була запропонована в 1991 р. молоддю, яка зібрала�

ся у Відні (Австрія) на І сесії Світового молодіжного форуму системи ООН. Форум
рекомендував, щоб Міжнародний день молоді було оголошено спеціально для збору
коштів, просування та підтримки Фонду молоді ООН у партнерстві з молодіжними
організаціями. Рішення про оголошення 12 серпня Міжнародним днем молоді було під�
тримано на І сесії Світової конференції Міністрів у справах молоді, що проходила в
Лісабоні 8�12 серпня 1998 р. Ця рекомендація була підтримана 17 грудня 1999 р. 54
сесією Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у резолюції № “A/RES
54/120 I” (“Політика та програми, що залучають молодь”), та 12 серпня було ого�
лошено Міжнародним днем молоді. Асамблея також рекомендувала проводити про�
пагандистські заходи в підтримку Міжнародного дня з підвищення інформованості
про Всесвітню програму дій, що стосується молоді, прийнятої в 1995 р. (резолюція

Генеральної Асамблеї №”A/RES/50/81”).

СВЯТО ЮНОСТІ

ТА ТВОРЧОСТІ

27 червня, в День моло�
ді, Боярський будинок куль�
тури запросив боярчан на
свято. Цього дня можна
було переглянути виставки
робіт студійців, які невтом�
но пізнають нові техніки та
вдосконалюють свою май�
стерність, а після цього
насолодитися концертом.

Відкрили концертну
програму студійці ЛХС
“Слово” Катерина Байра�
ченко та Юлія Мартиненко,
які передали естафету Івану
Андрейченко. Він викону�
вав сольні пісні та вокально�
інструментальні композиції.
Дівочий ансамбль “Талі�
сман” грав того вечора
разом зі своїм керівником
Ігорем Івановичем Климен�
ком та керівником естрад�

но�фольклорної студії БК
Віталієм Михайловичем
Медведченком. Гарну ком�
панію дівчатам склали хлоп�
ці з колективу “Аромати
блюзу”, які зарядили при�
сутніх енергією своєї музики
та позитивом. 

На свято до юних талан�
тів завітав міський голова
Тарас Григорович Добрів�
ський, який привітав при�
сутніх зі святом, подякував
працівникам БК за те, що
вони навчають та всіляко
підтримують творчих дітей
та молодь, і побажав юним
майстрам та артистам твор�
чого натхнення та всіляких
успіхів. 

Методист Боярського БК
Дарія Сєчкова

З метою поліпшення бла�
гоустрою міста, залучення
підприємств, організацій,
установ та жителів міста
Боярка до участі у
спільній роботі з бла�
гоустрою, озеленення
та покращення сані�
тарного стану буді�
вель, прилеглих та
дворових територій,
активізації діяльності
органів територіально�
го громадського самовряду�
вання, міських служб в
питаннях благоустрою,
належного утримання жит�
лового фонду, запроваджу�
ється конкурс на кращий
благоустрій: “Боярка —
наш дім”, присвячений Дню
міста. 

Номінації конкурсу:
“Кращий благоустрій

прилеглої території” —
серед підприємств, установ
та організацій міста; 

“Кращий благоустрій

території закладу освіти” —
серед навчальних закладів
міста;

“Будинок зразкового
утримання” — серед обс�
луговуючих організацій
та мешканців багато�
квартирних будинків;

“Кращий пі�
д'їзд” — серед багато�
квартирних, багато�

поверхових будинків.
“Кращий двір” —

серед багатоповерхових
будинків;

“Кращий благоустрій
приватної садиби” — серед
власників приватних будин�
ків; 

“Краща вулиця приват�
ного сектора” — серед ву�
лиць приватного сектора;

Кожна номінація визна�
чає 1 та 2 місце. 

Третє місце визначається
за тими ж самими номіна�
ціями та критеріями, але з
додатком “Гірший”.

БІ з виконкому
Новини

ОО ЛЛ ОО ШШ УУ ЄЄ ТТ ЬЬ СС ЯЯ КК ОО НН КК УУ РР СС !!
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Відповідно до положення
про “Почесний житель міста
Боярка”, затвердженого
рішенням ХХVІІІ сесії V
скликання №28/1247 від 23
квітня 2008 р., міської Про�
грами розвитку культури на
2009 рік, з метою заохочен�
ня та стимулювання жите�
лів, працівників підпри�
ємств, установ та організа�
цій, об'єднань громадян,
посадових осіб органів міс�
цевого самоврядування за
визначні заслуги у розвитку
економіки та соціальної
сфери м. Боярка, збагачен�
ня національної інтелекту�
альної та культурної спад�
щини, плідну громадську
діяльність, керуючись ч. 2
ст. 43 Закону України “Про
місцеве самоврядування в

Україні”, щорічно, на День
Міста, відбувається нагоро�
дження найкращих боярчан
цією нагородою.

Подання про присвоєн�
ня звання “Почесний
житель міста Боярка”
вноситься за ініціативою
виконавчого комітету, тру�
дових колективів підпри�
ємств, установ та органі�
зацій незалежно від їх
форми власності та підпо�
рядкування, політичних
партій, громадських орга�
нізацій не пізніше ніж до
01 вересня поточного
року.”

Нагадуємо, що відповід�
но до Положення самовису�
вання на звання “Почесний
житель міста Боярка” не
розглядаються.

У поданні про присвоєн�
ня звання “Почесний
житель міста Боярка” під�
писаному керівником, вка�
зуються:

� відомості про кон�
кретні значні заслуги у різ�
них сферах діяльності, під�
тверджені документально;

� обґрунтування осо�
бистого внеску кандидата у
розвиток м. Боярка;

� вичерпні біографічні
дані про кандидата.

Подання про нагоро�
дження без надання зазна�
чених документів не розгля�
даються.

Просимо Вас надавати
свої кандидатури до міськ�
виконкому.

ББООРРГГООВВИИЙЙ  ЗЗААШШММООРРГГ
Як розповіла нам началь�

ник розрахункового відділу
Л.Н. Сломнюк, за період
квітня�травня�червня закри�
то доступ до центральної
каналізації 18�ти спожива�
чам. Відключення боржни�
ків проводиться без доступу
до їх квартир завдяки застос�
уванню системи “Спрут”.

Щомісячно з боржника�
ми проводиться робота з від�
повідними записами до жур�
налу реєстрації. Найбільш
злісним боржникам напра�

влено 60 актів�претензій для
подальшого стягнення за�
боргованості через судові
інстанції.

Шановні мешканці! Про�
симо вас з порозумінням
поставитися до даної про�
блеми. Водоканал просить
вас розрахуватися за надані
послуги з водопостачання та
водовідведення. Сплачені
вами кошти дадуть можли�
вість сплатити РЕМу за
використану електроенер�
гію, а також дадуть змогу

провести ремонтні та профі�
лактичні роботи на мережах
та об'єктах підприємства.

Та поки що в борговому
зашморгу злісних неплатни�
ків страждає водоканал.

Нач. Розрахункового
відділу Сломнюк Л.Н.

Сума заборгованості
населення за воду та
каналізацію станом на
25.06.2010 р. становить 
1 млн. 400 тис. грн.

БЕРЕЖІМО ВОДУ!
В зв'язку з різким підвищенням температури повітря збільшилися витрати води. Для

збільшення видобутку води міський голова Т.Г. Добрівський виділив кошти для очищення
двох свердловин, що призвело до значного збільшення їх дебету. Виходячи з того, що всі
свердловини 70�х років будівництва, їх терміново треба чистити, щоб покращити водоза�
безпечення міста. З іншого боку, очищення 25 свердловин потребує значних коштів. 

Водоканал звертається до мешканців міста з проханням не витрачати дорогоцінну арте�
зіанську воду для поливу присадибних ділянок, миття асфальтового покриття й транспортних
засобів у невстановлених місцях. До порушників будуть застосовуватись штрафні санкції. 

Директор комунального підприємства
“Боярка�Водоканал” Г.А. Павліченко

БІ служби
Комунальні

Найбільші боржники проживають за адресами:

1) вул.50 р. Жовтня, буд. №10 — 24,3 тис. грн.;
2) вул. Білогородська, буд. №17 — 13,8 тис. грн.;
3) вул. Білогородська, буд. №23 — 28,9 тис. грн.;
4) вул. Білогородська, буд. №27 — 64,5 тис. грн.;
5) вул. Волгоградська, буд. №20 — 21,6 тис. грн.;
6) вул. Гоголя, буд. №78 — 17,3 тис. грн.;
7) вул. Лінійна, буд. №28 — 46,2 тис. грн.;
8) вул. Лінійна, буд. №30 — 21,1 тис. грн.;
9) вул. Молодіжна, буд. №65 — 21,7 тис. грн.;
10) вул. Полярна, буд. №10 — 20,1 тис. грн.;
11) вул. Сєдова, буд. №9 — 58,5 тис. грн.;
12) вул. Ворошилова, буд. №26 — 36,2 тис. грн.;
13) вул. Маяковського, буд. №2 — 31,8 тис. грн.;
14) вул. Щорса, буд. №31 — 18,5 тис. грн.;

Літо — насправді гаряча
пора для комунальних
служб міста. Усі роботи по
підготовці до зими прова�
дяться саме літом. То тут, то
там комунальники ремонту�
ють, латають, замінюють
щось. Але цього року щоріч�
ний темп робіт сповільнив�
ся. З чим це пов'язано ми
запитали у Боярському БМ
ВУ ЖКГ.

— Найперше, що маємо
зробити влітку — врятувати
дахи, — розповідає Леонід
Аркадійович Шелковсь�
кий — заступник начальни�
ка по житловому фонду БМ
ВУ ЖКГ. — Адже цьогоріч�
ний сніг і морози добре
“попрацювали” над їх по�
верхнею. Ми маємо чимало
заявок громадян, яким
вкрай потрібен ремонт. Є
планові роботи, які намага�
ємося здійснити за графіком.
Але відремонтувати дах,
ліфт чи опалення можна
лише за наявності щонай�
менше трьох складових:
необхідних матеріалів, пали�
ва і коштів на оплату праці
робітників. Тут починаються
проблеми, бо на сьогодніш�
ній день стало “модним” не
платити за комунальні пос�
луги. Борг населення за жит�
лово�комунальні послуги по
житловому фонду станом на
1 квітня 2010р. складає біль�
ше 3,5 млн. грн. 

Про несплату боргів
населення ми підіймали
питання неодноразово. “Ре�
кордсменами заборговано�
сті”, які увійшли у “Десятку
кращих” м. Боярки, стали
будинки по вул. Білогород�
ська, 51 (борг мешканців
будинку �76 375 грн.; борг
власників квартир — 19
229 грн.), вул. 50 р. Жов�
тня, 10�а (борг мешканців
будинку — 27 859 грн., борг
власників квартир — 11
688 грн)., Б. Хмельницько�
го, 80 (борг мешканців
будинку �37 098 грн., борг
власників квартир — 10
516 грн.), Маяковського,
46 (борг мешканців будин�
ку — 21 134 грн., борг влас�
ників квартир — 10 497
грн.), Молодіжна, 8 (борг
мешканців будинку —
13 974 грн., борг власників
квартир — 9 590 грн.), Во�
рошилова, 26 (борг меш�
канців будинку — 130 983
грн., борг власників квар�
тир — 9 537 грн.), Вороши�
лова, 23 (борг мешканців
будинку — 112 180 грн.,
борг власників квартир —
9 099 грн.), Білогородська,
144 (борг мешканців будин�
ку — 107 789 грн., борг
власників квартир — 7835
грн.), Седова, 9 (борг меш�
канців будинку — 63 470
грн., борг власників квар�
тир — 7 500 грн.)

Запитували у мешканців
про причину такого стану.
Найчастіше одержували від�
повідь: я не буду платити, бо
комунальники нічого не
роблять. 

— Поміркуємо. Наспра�
вді, першочергові ремонтні
роботи щоліта потребують
чималих зусиль і коштів. Усі
роботи ведуться тільки за
рахунок власних коштів ко�
мунальних служб, левова
частка яких формується із
плати за надані послуги. На
капітальний ремонт даху од�
нієї багатоповерхівки витра�
чаємо близько 60 тис.
грн., — продовжує Леонід
Аркадійович. — А скільки
їх? Скільки часу необхідно
акумулювати плату за кому�
нальні послуги з мешканців
цього будинку, щоб оплатити
ці роботи? Дах, застарілі
комунікації треба міняти,
ліфти, які, як правило, вже
давно пережили свій експлу�
атаційний вік. У більшості
будинків проблеми одні і ті ж.
Тільки мешканці одних
будинків відносяться із розу�
мінням і допомагають вирі�
шити свої проблеми, а інші
навпаки — шкодять. Як,
приклад, нещодавно пройш�
ла хвиля вандальних викра�
день спеціальних пристроїв у
ліфтах, в результаті чого 8 з
них вийшли зі строю. Меш�
канці будинку по вул. Седова
№13 одразу ж з розумінням
поставилися до ситуації —
купили котушку, а працівни�
ки експлуатаційної організа�
ції її встановили, і ліфт зап�
рацював. А у сусідньому пі�
д'їзді й досі не працює. Свідо�
мий мешканець будинку по
вул. Білгородській 23/103
О.Ж. Дигас особисто надав
безповоротню фінансову
допомогу в розмірі 860 грн.
на заміну вкраденої запча�
стини ліфта. Протилежний
приклад. Скільки часу ми
витратили, щоб допроситися
власника квартири 19, що по
вул. Білогородській, 23
О.Жердєва впустити у квар�
тиру, щоб здійснити заміну
спільного стояка. Спочатку
писали оголошення, потім
заказні листи, врешті�решт
змушені були звернутись до
дільничного інспектора, а
“віз і нині там”. Людина сві�
домо ігнорує наші прохання,
а сусіди через це залишаться
на зиму без тепла. І що тут
можна зробити? Залишаєть�
ся одне — звертатись до суду. 

Отож, виявляється якесь
замкнуте коло: з одного
боку, мешканці будинків не
платять за послуги, а з іншо�
го послуги не можуть бути
надані до тих пір, поки не
з'являться кошти від сплати
заборгованості.

Наталя Ключник

ЗЗ АА ММ КК НН УУ ТТ ЕЕ   КК ОО ЛЛ ОО ??
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Щороку “пластуни” (та�
ку назву мають українські
скаути) проводять весняне
таборування — “Свято Вес�
ни”. Український скаутсь�
кий рух пластунів нараховує
в Україні на сьогодні 10 ти�
сяч дітей та молоді. Триден�
не таборування “Свято
Весни” є підготовкою та вод�
ночас початком таборового
літа для пластунів. Назва

заходу підкреслює, що в
такий спосіб ми — пласту�
ни — зустрічаємо прихід
весни та теплого періоду
року. І це не дивно, адже
одним з головних покликань
пластунів є плекання древ�
ніх традицій свого народу.
Беручи найцінніше з мину�
лого, й самі розвиваємось. 

Проводиться це табору�

вання, як правило, на почат�
ку травня, оскільки саме на
6 травня припадає день
пошанування Святого Юрiя.
Українськi пластуни обрали
своїм патроном ще 100 років
тому Св. Юрiя — опiкуна
всього середньовiчного ли�
царства. Культ цього велико�
го святого з криштально
чистим i стiйким характером
має в українському народi

свою довговiчну традицiю.
Особа нашого опiкуна об'єд�
нує в собi iдеали, якi висло�
влюють три головнi обов'яз�
ки пластуна: вірності Богові,
вірності України, наших
близьких i нас самих.

Зазвичай Свято Весни,
або ж СВ має також власну
тематику. Цю тематику що�
року обирає собi самостiйно

кожен осередок Пласту. Ми�
нулого року ми мали “Свято
весни по�київськи”, присвя�
ченого історії Києва. Цього�
річне СВ було співоче, тобто
присвячено українським піс�
ням. Бо ж пiсня вiчно серед
пластунiв.

Цьогорiчне СВ розпоча�
лось ще п'ятничного ранку
14 травня, тривало до 16
травня, i загалом учасники
провели простонеба 3 днi i 2
ночi. Дiставшись потрiбного
пункту Боярського лiсниц�
тва, почали розтаборування:
роставлення наметiв, копан�
ня кухонь, будiвництво табо�
рових споруд. Діти, що табо�
рували на “Святі Всени”
переоповідають про неймо�
вірне відчуття — усвiдом�
лення, що ти можеш прийти
на звичайну порожню галя�
винку i разом зi своїми дру�
зями побудувати ціле дитяче
містечко, у якому весело
грати з друзями.

Підготовка табору пройш�
ла швидко i недарма: у дiтей
був стимул, адже вже другого
та третього дня вiдбувались
конкурси з найкращого
оформлення наших малень�
ких таборів та кулiнарне зма�
гання. Кашi та супи, як i вся
робота на кухнi, киплять! В

результатi діти самостійно
готують 6�7 рiзних страв на
кожному пiдтаборi. 

Упродовж усього Свята
Весни команди змагаються в
навичках та вмiннях, якi
входять до традиційної про�
грами виховання та підго�
товки пластунiв, зокрема
туристичного виживання на
природі, спортивного орієн�
тування та подолання смуги
перешкод, впоряд (шику�
вання), спортивнi змагання
(футбол, волейбол), мис�
тецькi заняття (спiв, театр�
льнi виступи), iнтелектуаль�
нi конкурси тощо. Попри те,
що Свято Весни носить бiль�
ше вiдпочинковий характер,
воно є важливим елементом
рiчної виховної програми

пластунів, оскiльки успiх ко�
манди напряму залежить вiд
особистого рiвня пiдготовки
кожного її учасника, вiдтак
воно стимуює юнацтво до
покращення власних знань
та умiнь. Це таборування
якраз дає можливість плас�
тунам перевірити свої нави�
чки життя серед природи
перед тим, як потрапити на
довший час на літній табір.

Хочемо подякувати за
підтримку та сприяння у
проведенні Свята Весни
виконавчому комітету Бояр�
ської міської ради, а особли�
во Михайлу Геннадійовичу
Лєзніку, також начальнику
Боярської лісодослідної
станції — Анатолію Іванови�
чу Карпуку. Дякую за меце�
натську підтримку і щире
бажання допомоги Марку
Олександровичу Ткачуку та
фірмі “Індустріальні та дист�
рибуційні системи”. Дякує�
мо добродію Василю Бучку
та магазину туристичного
спорядження “Волоцюга”,
також Олександру Лінчев�
ському за надані подарунки
для переможців змагань
Свята Весни.

Оксана Баніт, 
пластунка, 15 років

ПЛАСТУНИ ПРОВЕЛИ ТАБІР У БОЯРЦІ

ГРАФІК 
виїзних прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації щомісяця у

населених пунктах району у другому півріччі 2010 року

№

п/п

Прізвище,

ініціали
Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

1. Луцюк В.В.

с. Горенка

14.07.10

с. Петрушки

11.08.10

с. Петрівське

08.09.10

с. Шпитьки

13.10.10

с.Гореничі

10.11.10

с. Личанка

08.12.10

с. П.П.Борща�

гівка 28.07.10

с. Хотів

25.08.10

с. Дмитрівка

22.09.10

с. Тарасівка

27.10.10

с. Лісники

24.11.10

с. Бобриця

22.12.10

2. Костина В.А.

с. Малютянка

01.07.10

с. Гатне

05.08.10

м. Вишневе

02.09.10

с. Білогородка

07.10.10

с. Княжичі

04.11.10

с. Шпитьки

02.12.10

с. Соф. Борща�

гівка 15.07.10

с. Личанка

19.08.10

с. Крюківщина

16.09.10

с. Мироцьке

21.10.10

с. Музичі

18.11.10

с. Ходосівка

16.12.10

3. Бажан М.В.

с. Бузова

13.07.10

с. Тарасівка

10.08.10

с. Забір'я

14.09.10

с. Малютянка

12.10.10

с. Горенка

09.11.10

смт. Чабани

14.12.10

м. Вишневе

27.07.10
�

с. Ходосівка

28.09.10

м. Боярка

26.10.10

с.Хотів

23.11.10

с. Соф. Борща�

гівка 28.12.10

4.
Іскоростен�

ський А.М.

с. Білогородка

02.07.10

с. Гореничі

06.08.10

с.Мих. Рубежів�

ка 03.09.10

с. Гатне

01.10.10

с. Петрівське

05.11.10

с. Забір'я

03.12.10

с. Віта Поштова

16.07.10

с. Музичі

20.08.10

с.П.П.Борщагів

ка 17.09.10

с. Бузова

15.10.10

с. Крюківщина

19.11.10

м. Боярка

17.12.10

5. Куцик О.І.

с. Лісники

12.07.10

смт. Чабани

09.08.10

с. Княжичі

13.09.10

м. Вишневе

11.10.10

с. П.П.Борща�

гівка 08.11.10

с. Петрушки

13.12.10

м. Боярка

26.07.10

с. Мироцьке

23.08.10

с. Бобриця

27.09.10

с. Віта�Поштова

25.10.10

с. Дмитрівка

22.11.10

с. Мих.�Рубе�

жівка 27.12.10

ГРАФІК
проведення “прямого телефонного зв’язку” з населен�
ням району керівництвом Києво�Святошинської рай�

держадміністрації у другому півріччі 2010 року

№
Прізвище, ім'я,

по батькові
Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

1.

Луцюк 

Володимир 

Володимирович

07.07.10 04.08.10 01.09.10 06.10.10 03.11.10 01.12.10

2.

Костина

Віктор 

Анатолійович

22.07.10 26.08.10 23.09.10 28.10.10 25.11.10 23.12.10

3.

Бажан 

Микола 

Вікторович

06.07.10 03.08.10 07.09.10 05.10.10 02.11.10 07.12.10

4.

Іскоростенський

Анатолій 

Миколайович

09.07.10 13.08.10 10.09.10 08.10.10 12.11.10 10.12.10

5.

Куцик 

Олександр 

Іванович

19.07.10 16.08.10 20.09.10 18.10.10 15.11.10 20.12.10

“Прямий телефонний зв’язок”здійснюється через приймаль�

ню громадян райдержадміністрації (каб. № 4), 14.00�16.00

Контактні телефони: 424�03�07; 424�00�09; 5�52�21

З проханням про допомогу звернувся Анатолій Вікторович Іщенко. Його донька Вік�
торія хворіє на ревматоїдний артрит вже 10 років і перебуває в стані постійного за�
гострення. Дівчина потребує постійного базисного лікування, обезболюючих препаратів
та препаратів, що підтримують загальний стан організму. Мінімальна вартість такого
лікування щомісяця складає приблизно 2000 грн. Кожні півроку необхідно проходити
профілактичне лікування вартістю 2 500 грн. На даний час фінансові можливості роди�
ни повністю вичерпані. Вікторії необхідно проведення операції з ендопротезування обох
колінних суглобів та післяопераційне лікування і реабілітація, інакше вона не зможе
самостійно пересуватись. Операція коштує 100 тис грн. Ще можливо врятувати молоду
дівчину від інвалідності! Просимо всіх небайдужих людей допомогти Вікторії.

Реквізити рахунку В.А. Іщенко:
Одержувач: Приватбанк
Найменування банку: Приватбанк
Номер рахунку: 29244825509100
МФО: 305299
ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: Допомога на операцію
Одержувач: Іщенко Вікторія Анатоліївна
Номер картки одержувача: 6762462050358172

Продовжується благоу�
стрій нашого рідного міста. 

Як повідомив головний
інженер БГВУ ЖКГ В.О.
Мурдій, до Дня молоді було
прибрано парки Перемоги
та Шевченка. Наразі про�
водиться ямковий ремонт
вул. Молодіжна та Шевчен�
ко, ведуться ремонтні робо�
ти котелень, в лісі поблизу
районної лікарні встановле�
но баки для сміття із лісу.

З питань благоустрою
просимо звертатися за 

тел.: 41�170.

ББ ЛЛ АА ГГ ОО УУ СС ТТ РР ІІ ЙЙ   ——   
СС ПП РР АА ВВ АА   ЗЗ АА ГГ АА ЛЛ ЬЬ НН АА !!

В рамках святкування Між�
народного дня “Молодь проти
паління, алкоголю та наркоти�
ків” 10�11 липня у передмісті
Боярки “Клуб сприяння роз�
витку велоруху” проводить
традиційний веломарафон
“Боярка — 24 години”.

Влаштування базового
табору планується на “Співо�
чому полі” — Поляні Зльотів в
лісовому “трикутнику” Бояр�
ка�Забір'я�Малютянка.

Довідки за тел.: 

050�310�11�78, 
Чистяков Ігор В'ячеславович

ДД ОО   УУ ВВ АА ГГ ИИ
ЖЖ ИИ ТТ ЕЕ ЛЛ ІІ ВВ   ББ ОО ЯЯ РР КК ИИ !!

БІ рух
Молодіжний
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Відомий наш Києво�Свя�
тошинський хор “Октава”
Вишнівської дитячої школи
мистецв (диригент, педагог
Ганна Стоянова) своїм
талантом підкорив Париж,
де вони були представлені
на фестивалі “Золоті зерня�
та”. На міжнародному
конкурсі з концертною про�
грамою хор виступив в сто�
лиці Франції у греко�като�
лицькій церкві. Співочі

таланти радо і любязно
зустрічали французи.

Зі своїм концертним ту�
ром вони побували в Чехії, а
також у німецькому місті
Дрезден. На подюку францу�
зам наші земляки подарували
художні полотна художника�
інваліда із села Чабани Юрія
Пацана. Всі були в захваті від
творчочті художника.

Євген Пікуль

Мітинг скорботи і пам'яті
відкриває ведуча заходу —
директор Білогородського
Будинку культури Тетяна
Лисюченко. Вона надає
слово голові РДА Володими�
ру Луцюку... 

Сільський голова Білого�
родки Микола Абрамчук
розповів про бої, які трива�
ли на полях Білогородки.
Після чого до мікрофону
підійшов голова районної
ради ветеранів війни, праці
та Збройних Сил Анатолій
Пастовенський.

На мітингу також висту�
пили партизан Сергій Бар�
насюк та визволитель Києва
танкіст Іван Кацан, які роз�
повіли про героїчні подвиги
наших воїнів в роки війни.

Хвилиною мовчання при�
сутні вшанували присутні

полеглих в боях… Залпи
салюту пам'яті розітнули
тишу… Букети квітів ляга�
ють на сірий холодний бетон
ДОТу…

Розпочинається концерт�
на програма, під час якої
прозвучали патріотичні
твори і пісні композиторів.

Колишні фронтовики та
солдатські вдови поминають
загиблих та померлих від
ран вже після війни за скор�
ботними столами… Поми�
нальний обід був пригото�
влений сьогоднішніми моло�
дими воїнами — військово�
службовцями місцевого гар�
нізону.

Учасники пам'ятних уро�
чистостей займають свої
місця в автобусах. Попере�
ду — шлях додому: шлях у
завтрашній день.

Євген Пікуль,
фото автора

22 червня, у день початку Великої Вітчизняної,
вже стало традицією вшановувати пам'ять загиблих в
роки війни воїнів�захисників. І цього року в с. Білогород�
ка Києво�Святошинського району, біля потужних
ДОТів, на місці лінії оборони Києва, зібралися колишні
фронтовики та партизани�підпільники з Боярки, Виш�

невого та прилеглих сіл…

БІ скорботи
День

ГГГГІІІІРРРРККККАААА    ССССТТТТООООРРРРІІІІННННККККАААА    ІІІІССССТТТТООООРРРРІІІІ ЇЇЇЇ

На заході були присутні
представники різних гро�
мадських організацій та нав�
чальних закладів, які прий�
шли вшанувати наших заги�
блих співвітчизників. Зокре�
ма, міський голова м. Бояр�
ка Добрівський Тарас Григо�
рович, голова Києво�Свято�
шинської районної держав�
ної адміністрації Луцюк
Володимир Володимирович,
голова Києво�Святошинсь�
кої районної ради ветеранів
Пастовенський Анатолій

Володимирович висловили
шану та подяку героям, які
захищали Україну від
загарбників; співробітник
Боярського краєзнавчого
музею Горенко Наталя
Філаретівна ознайомила
присутніх з історичною
інформацією про подвиги
жителів нашого міста та
району, а Заслужений вчи�
тель України, завідуюча
шкільним музеєм ЗОШ №2
Януш Альбіна Петрівна роз�
повіла про долі юних паруб�

ків�боярчан, які йшли доб�
ровольцями на фронт.

Ведучими заходу були
вихованці Боярського БК
Андрейченко Іван, Байрачен�
ко Катерина та Гоц Валерія,
які разом з іншими студійця�
ми виконали тематичну
поетично�пісенну компози�
цію. Долучилася до вшануван�
ня пам'яті жертв війни і Знова
Ніна Михайлівна — керівник
студії народних промислів
“Веселка” БК, яка прочитала
вірш на воєнну тематику.

На завершення зустрічі
всіх бажаючих запросили
переглянути сучасний доку�
ментальний кінофільм про
початок війни, який підготу�
вала культорганізатор БК
Медведченко Марина Іва�
нівна.

Ми не повинні забувати
гірких уроків історії, свято
оберігаючи завойований для
нас мир. З роками пам'ять
про війну не повинна пере�
творитися в формальність.
Для кожного українця вона
дорога по�своєму…

Методист Боярського БК 
Дарія Сєчкова

22 червня — день початку Великої Вітчизняної
війни. З нагоди Дня скорботи та вшанування пам'яті
жертв війни в Україні цього дня в приміщенні Боярсько�

го будинку культури відбулася година пам'яті.

ЗЗ АА   ПП ОО КК ЛЛ ИИ КК ОО ММ   ПП АА ММ '' ЯЯ ТТ ІІ ……

25 червня у приміщенні
районної СЕС відбулася
ХХІІІ звітно�виборча кон�
ференція Києво�Святошин�
ської районної організації
Товариства Червоного Хре�
ста. На ХХІІІ звітно�вибор�
чу конференцію обрано 60
делегатів, прибуло — 49.
Заслухавши і обговоривши
звітну доповідь голови Киє�
во�Святошинської районної
організації ТЧХ Л.М. Заї�
ченко, вислухавши делега�
тів і запрошених, присутні
відмітили, що робота у звіт�
ному періоді РОТЧХ була
спрямована на забезпечен�
ня статутних вимог з усіх
напрямків діяльності. Для
дієвої допомоги Товариство
працює за гуманітарними
програмами “Патронажна
сестра”, “Турбота”, “Чор�
нобильська”, “Здоров’я літ�
ніх людей”, “Соціальна під�
тримка хворих на туберку�
льоз”, “Гаряче харчуван�
ня”, “Громадські пункти
медичної допомоги Черво�
ного Хреста”, “Мобільні
санітарно�побутові бригади
ЧХ”, “Донорство”, “Чер�
воний Хрест і молодь” та
інші. Під постійною опікою
РОТЧХ перебуває обласний
туберкульозний диспансер,

приділяється увага розвитку
донорства, шляхом пропа�
ганди донорського руху та
заохочування донорів гума�
нітарною допомогою. В
службі “Милосердя” пра�
цює 4 патронажних сестри,
які обслуговують близько
370 чоловік. Постійно нада�
ється гуманітарна та мате�
ріальна допомога одягом,
продуктами харчування,
ліками, миючими засобами.
Під постійною опікою
РОТЧХ — обласний дитя�
чий будинок та дитячий
обласний протитуберку�
льозний диспансер. За звіт�
ний період (2006�2010рр.)
одержали допомогу понад
13 тис.чоловік на суму
близько 82 тис.грн. 

Червоний Хрест району
успішно співпрацює з усіма
громадськими організація�
ми, державними установа�
ми та релігійними громада�
ми, які займаються соціаль�
ним захистом населення.

Під час конференції ро�
бота Києво�Святошинської
районної організації ТЧХ
була визнана задовільною,
звіт ревізійної комісії
РОТЧХ — затверджено.

Ганна Бєлобородова

ПОДЯКА
Боярська міська

організація інвалідів війни
та Збройних сил висловлює
подяку голові Києво�

Святошинської організації
Червоного Хреста пані
Заіченко Лідії Миколаївні за
допомогу інвалідам війни
міста Боярка. 

Хай її приклад стане
зразком для усіх небайдужих

керівників організацій,
підприємств м. Боярки.

З повагою 
Голова Боярської

організації ІВ та ЗС. 
В. Нурищенко

ЗВІТНО�ВИБОРЧА КОНФЕРЕНЦІЯ

“ОКТАВА” 

ПІДКОРИЛА ПАРИЖ
БІ тижня

Події
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БІ служби
Районні

ДД ОО   ВВ ІІ ДД ОО ММ АА   ВВ ЛЛ АА СС НН ИИ КК ІІ ВВ   ММ ОО ПП ЕЕ ДД ІІ ВВДД ОО   ВВ ІІ ДД ОО ММ АА   ВВ ЛЛ АА СС НН ИИ КК ІІ ВВ   ММ ОО ПП ЕЕ ДД ІІ ВВ

Нові норми закону “Про
дорожній рух” зобов'язали
власників мототранспорт�
них засобів з об'ємом двигу�
на до 50 см3 отримати права
категорії А1 і зареєструвати
транспортний засіб до 1
листопада 2010 року. Про
зміни, що припали на долю
власників мототехніки в
нинішньому році, розповів
начальник РЕВ ДАІ м. Бояр�

ка Євгеній Анатолійович
Корнійко. Він повідомив про
те, що відповідно до Поста�
нови №1371 Кабінету Міні�
стрів від 23.12.09 передба�
чена обов'язкова реєстація
мототранспортних засобів. 

Відповідні зміни внесені
до Правил, з яких постанова
й проходить. Без надання
документів, які підтверджу�
ють факт покупки, можна

зареєструвати мопеди, прид�
бані до 29 грудня минулого
року. Проте, провести реє�
страцію необхідно не пізні�
ше, ніж 1 листопада 2010
року. Крім того, доведеться
сплатити вартість реєстра�
ційних документів і їх офор�
млення, номерних знаків,
послуг за огляд транспортно�
го засобу. Зареєстровані ску�
тери і мопеди отримають
реєстраційні талони і номер�
ні знаки, які передбачені
існуючим держстандартом
(102 грн. 25 коп).

Після закінчення термі�
ну, відведеного на реєстра�
цію мопедів, без відповідних
документів або придбаних в
поточному році, постановка
на облік даної категорії
транспортних засобів прово�
дитиметься виключно за
умови надання в підрозділ
ДАІ документів, що встано�
влюють право власності. 

Для реєстрації скутера чи
мопеда власнику необхідно

звернутися до підрозділу реє�
страційно�екзаменаційної
роботи ДАІ за адресою м.
Боярка, вул. Жовтнева 22�а
і представити на огляд
транспортний засіб з таким
пакетом документів: паспорт
громадянина України; доку�
менти, які підтверджують
придбання мопеда; посвід�
чення водія з відкритою
категорією “А1”; квитанції
про оплату за реєстраційні
послуги. 

Реєстрація мопедів з об’є�
мом двигуна до 50 кубічних
сантиметрів введена через
значне зростання дорожньо�
транспортних пригод за
участю водіїв малолітражних
мопедів, якими переважно
керують неповнолітні особи.
Відтепер водії мопедів, мото�
ролерів та інших двоколісних
транспортних засобів, які
мають двигун з робочим об'є�
мом до 50 куб. сантиметрів,
мають отримувати посвід�
чення водія категорії А1. 

Про це йдеться у змінах
до “Положення про порядок
видачі посвідчень водія та
допуску громадян до керу�
вання транспортними засо�
бами”, які затвердив Кабі�
нет Міністрів.

Право на керування
транспортними засобами
категорії А1 надається осо�
бам, які досягли 16�річного
віку.

Посвідчення водія кате�
горії А1 видаються особам,
які склали в реєстраційно�
екзаменаційному підрозділі
ДАІ теоретичний і практич�
ний іспити. На 29.06.2010
р. в МРЕВ у м. Боярка,
зареєстровано 20 мопедів.
Згідно Кодексу України про
адміністративні правопору�
шення ст.121, ч.5 штраф, за
користування незареєстро�
ваними мопедами — 170�
255 грн.

Розмову вела 
Ганна Бєлобородова

На даний час у м. Боярка
Києво�Святошинського ра�
йону Київської області на
ринку надання послуг з пере�
везення пасажирів та їх
багажу на таксі діє 7 служб,
що нараховують понад 200
транспортних одиниць.

Більшість таких служб
(шість) зареєстровано як
довідково�інформаційні, що
надають послуги з передачі
інформації про прийняті
заявки від населення міста
на перевезення як фізич�
ним, так і юридичним осо�
бам, використовуючи для
цього радіозв'язок. Власни�
ки довідково�інформаційних
служб не реєструються у
міськвиконкомі як підпри�
ємство, не показують кіль�
кість зайнятих на перевезен�
нях водіїв, не оформлюють
належним чином документи,
через що бюджет не отримує
кошти у вигляді податку на
доходи фізичних осіб та інші
платежі.

Водії таксі, які здійсню�
ють перевезення у м. Боярка
та на прилеглій території, не
мають державного посвід�
чення про реєстрацію, ліцен�
зії на право здійснення пере�
везень пасажирів та їх бага�
жу на таксі, чим порушуєть�
ся ст. 1 Закону України
“Про підприємництво”, ст.
29 Закону України “Про
автомобільний транспорт” і
ст. 9 Закону України “Про
ліцензування визначених
видів господарської діяль�

ності”, “Правила надання
послуг з перевезення паса�
жирів та їх багажу на таксі в
м. Боярка”. 

Підприємці�перевізники
теж не мають державної ре�
єстрації, відповідно не заре�
єстровані як платники по�
датків, через що і держава, і
міська рада не отримує від�
повідні кошти. Під час при�
йому на роботу водіїв такі
перевізники не проводять
обов'язкових стажувань,
інструктажів з безпеки до�
рожнього руху, охорони пра�
ці, пожежної безпеки, чим
порушують “Вимоги безпе�
ки до складу водіїв, порядок
прийому, стажування, інст�
руктажі та допуск водіїв на
лінію”. Тому водії таксі, як
правило, виїжджають на
лінію без необхідних дозвіль�
них документів. У цих доку�
ментах мають бути: по�пер�
ше — відмітка механіка про
передрейсовий огляд транс�
порту; по�друге — відмітка
медичного працівника, який
контролює стан здоров'я
водія при виїзді на лінію.

Відсутність зазначених
документів є порушенням ст.
30 Закону України “Про
автомобільний транспорт” і
п. 2.1. “Правил дорожнього
руху України” та відповідно
до статті 133�1 ч.9 КУпАП
“…перевезення пасажирів
або вантажу водієм, який не
пройшов передрейсового ме�
дичного огляду водіїв транс�
портних засобів, або переве�

зення без проведення перед
рейсового контролю техніч�
ного стану транспортних
засобів…” тягне за собою
накладення штрафу від 30
до 40 неоподаткованих міні�
мумів доходів громадян
(510�680 грн.).

Встановлено факти, що
під час роботи на лінії водії
працюють понад 14 годин,
чим порушується Кодекс
законів “Про працю”. Відпо�
відно до статті 133�1 КУпАП
“…порушення встановлено�
го режиму праці та відпочин�
ку…” карається штрафом від
40 до 45 неоподаткованих
мінімумів доходів громадян
(680�765 грн.).

Окрім цього, автомобілі,
що працюють в режимі
“таксі”, проходять техніч�
ний огляд на станціях діаг�
ностики не щорічно, а один
раз на два роки, чим пору�
шують пункт 3.1 “Правил
проведення державного тех�
нічного огляду автомобілів,
автобусів, мототранспорту
та причепів”. Суттєвою про�
блемою є те, що відповідно
до положення “Про порядок
та умови проведення обо�
в'язкового страхування
цивільної відповідальності
власників транспортних за�
собів” у перевізників мають
бути страхові поліси цивіль�
ної відповідальності. Проте,
більшість перевізників їх не
має, наслідком чого не своє�
часно відшкодовуються
збитки потерпілим у дорож�

ньо�транспортних пригодах
з вини власників “таксі”.

Проведений аналіз стану
виконання Правил переве�
зення пасажирів та їх бага�
жу в м. Боярка на таксі під�
тверджує, що для більшості
перевірених вантажних і
легкових таксі, характерні
наступні порушення: відсут�
ні свідчення приватного під�
приємця, трудовий договір,
ліцензія, ліцензійна картка,
дорожня документація, доз�
віл укрчастотнагляду на
користування радіостанці�
єю, реєстраційна картка. 

Таким чином, для здій�
снення перевезень пасажи�
рів такий перевізник пови�
нен мати ліцензію, ліцензій�
ну картку, посвідчення водія
відповідної категорії, свідоц�
тво про реєстрацію транс�
портного засобу, сервісну
книжку та медичну довідку.

Отже, для уникнення
непорозумінь з працівниками
ДАІ та унормування роботи
як підприємців�перевізників,
які здійснюють перевезення
пасажирів та їх багажу на
таксі в м. Боярка, так і для
фізичних осіб — суб'єктів
господарювання, які здій�
снюють на комерційній осно�
ві чи за власний кошт переве�
зення пасажирів на таксі без
застосування праці найманих
водіїв, необхідно якомога
швидше привести свою доку�
ментацію відповідно до чин�
ного законодавства. 

Начальник  ДАІ
по обслуговуванню 

Києво�Святошинського
району 

у ДАІ ГУ МВС України
в Київській області —

майор міліції  
І.А.Турчин 

Д О В І Д О М А П Е Р Е В І З Н И К І В
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“СТО ДНІВ” НАЧАЛЬНИКА РАЙВІДДІЛУ

Продовження. 

Початок у попередньому номері.

Наступний дзвінок — в
тему: “У дружини вкрали
мобільний телефон. Знайти
зможете?” Не вдаючись у
технічні деталі, Федір Федо�
рович переконує потерпілого
у необхідності написання
відповідної заяви...

— До речі, яка взагалі
картина розкриття подібних
злочинів? — цікавлюся піс�
ля того, як слухавка знову
лягає на важіль.

— Розкриття крадіжок в
районі залежить від того, що
вкрадено, — Федір Федоро�
вич по пам'яті починає нази�
вати цифри. — Розкриття
крадіжок суспільного май�
на — 44%, крадіжки з
дач — 51%. Найменший від�
соток розкриття кишенько�
вих крадіжок, які предста�
вляють чи не найскладніший
напрямок роботи. Адже на
цьому спеціалізуються “юве�

ліри” та “гастролери”, яких
“на кишені” взяти дуже
важко. Тому нами створено
групу, члени якої “катають�
ся” на “неблагополучних” в
цьому плані маршрутах.
Зокрема, зараз візьмемося
за 820�ий маршрут, який,
зважаючи на його протяж�
ність, користується надзви�
чайною популярністю у
кишенькових злодіїв... 

“Які нові форми та мето�
ди боротьби зі злочинністю
Ви плануєте застосовувати в
порівнянні з Вашим поперед�
ником?” — звучить зі слуха�
вки наступне запитання: те
саме, яке особисто я збираю�
ся притримати наостанок. 

— Я прихильник відкри�
тої форми спілкування з
населенням. Якщо є певні
проблеми — я готовий вас
прийняти. Кажіть, що вас не
влаштовує, в чому бачите
проблему — ми будемо ана�
лізувати й діяти у відповід�

ному напрямку.
Відповідь коротка і лако�

нічна, бо в телефон багато не
скажеш, та й лінію надовго
займати не варто, щоб біль�
ше людей могло зателефону�
вати. Тому продовження від�
повіді чую лише я. 

— Контрафактну про�
дукцію ми вже “вибили” і на
сьогоднішній день її нема.
Боремося з незаконною при�
ватною торгівлею, наводимо
порядок по санітарії. Лише
вчора провели комплексний
рейд в Лісниках, під час
якого виявили 146 “заробіт�
чан”, серед яких є й раніше
засуджені, і “гастролери”;
склали 3 протоколи за фак�
тами самогоноваріння, 9
протоколів за перевищення
швидкості, а ще — торгівля
без ліценції тютюновими
виробами та спиртними
напоями, торгівля у невста�
новлених місцях тощо. У
рейді було задіяно 49 праців�
ників міліції, з яких — два
патрулі ГАІ. По закінченні
сільський голова сказав: “Я
не пам'ятаю, щоб колись
проводилося відпрацювання
населеного пункту з такою
кількістю міліції”. На
черзі — рейд�перевірка ро�
боти приймальних пунктів
металобрухту.

ГАІ разом з нами переві�
ряє технічний стан пасажир�
ських перевезень маршрут�
ними таксі. Якщо транс�
портний засіб не відповідає
встановленим вимогам, пе�
ревізника позбавляємо лі�
цензії. Розпочали операцію
“Мак”, спрямовану на вия�
влення і документування
осіб, схильних до вживання
та збуту наркотичних речо�
вин, незаконних посівів від�
повідних рослин тощо. 

Але й про себе забувати

не варто, адже перше вра�
ження від будь�якої устано�
ви складається з її зовніш�
нього вигляду. Тому одним із
напрямів, яким ми почали
активно займатися — покра�
щення матеріально�техніч�
ної бази. Тривають ремонтні
роботи приміщення РОВД,
укладено угоду щодо будів�
ництва житлового будинку
для працівників. Звісно,
новий будинок належатиме
Міністерству, тому лише
частина квартир дістанеться
райвідділу. Виходжу з про�
позиціями на голів міських
та селищних рад, які готові
виділити землю для “Будин�
ку шерифа”. Так можна ви�
рішити житлове питання
дільничних інспекторів. Та�
кий “Будинок шерифа” вже
є в Петропавлівській Борща�
гівці, аналогічний проект
свого часу розроблявся в
Бобриці.

Дзвінок громадянки М.
був дещо шокуючим: “Мами
розпивають пиво і палять на
дитячому майданчику. Що
мені робити?” 

Відповідь рішуча й беза�
пеляційна:

— Викликайте міліцію!
По відношенню до поруш�
ниць буде складено адмін�
протокол, оскільки ці дії під�

падають під статтю щодо
порушення громадського
порядку.

— А які заходи прово�
дяться саме в Боярці? На
що спрямована головна
увага? — це вже моє за�
питання.

— Такі ж відпрацювання,
як і в інших населених пунк�
тах, як планові, так і поза�
планові. Напрями роботи —
оперативний та адміністра�
тивний: торгівля в невстано�
влених місцях, незаконний
прийом металобрухту, само�
гоноваріння, розпиття алко�
гольних напоїв у невстано�
влених місцях, санітарія,
наркотики, зброя... 

Відведена для “прямої
телефонної лінії” година
закінчилася непомітно. Вже
прощаючись, господар кабі�
нету промовив: 

— Про “сто днів” Прези�
дента ми вже знаємо. Тепер
наша черга звітувати, адже і
наші “сто днів” вже не за
горами. 

І міцно потиснув руку:
так, як це може зробити
лише людина, впевнена у
своїх силах і правильності
обраного шляху.

Розмову записав
Радислав Кокодзей

Хоча з Федором Федоровичем Краснояровим —
начальником Києво�Святошинського РВ ГУ МВС Украї�
ни в Київській області — ми зустрілися в його робочому
кабінеті, але ця зустріч була незвичайна. Тому що не
інтерв’ю це було, й не урочистості з нагоди чергового
свята, а участь в роботі “прямої” телефонної лінії,
вперше в історії райвідділу започаткованої його новим

начальником...

ЗНАЙОМТЕСЬ: КРІМІНАЛІСТИ
20 червня відзначають

День криміналіста. Робота
цього відділу дуже важлива і
кропітка, адже саме кримі�
налісти першими з’являють�
ся на місці злочину і прово�
дять усі необхідні експерти�
зи, які допомагають знайти
злочинця. Про те, як працює
сектор техніко�криміналі�
стичного забезпечення робо�
ти Києво�Святошинського
районного відділу міліції ГУ
МВС України в Київський
області, розповів начальник
відділу, підполковник міліції
Олександр Миколайович
Негода. В експертній службі
він працює з 1999 року, а
посаду керівника відділу
обіймає з 2008 року. Під
його керівництвом знахо�
диться шість криміналістів,

серед яких є жінка. “Зараз
вона в декретній відпуст�
ці — народила нам малень�
кого експерта”: жартує
Олександр Миколайович. Та
поповнення очікується не
тільки таким шляхом — піс�
ля випуску в Академії міліції
три нові спеціалісти прибу�
дуть і в відділ криміналісти�
ки. — “Було б дуже добре,
якби були перспективи з
житлом. Декому доводиться
щодня добиратись з Брова�
рів. Але робота наша цікава і
“випадкові люди” у нашому
відділі майже не трапляють�
ся. Відділ забезпечує огляд
місць подій по усім загально�
кримінальним злочинам —
крадіжки, вбивства, ДТП.
Криміналісти працюють з
дактилоскопічним матеріа�

лом, досліджують холодну
зброю, документи. Кожен
експерт повинен мати три
доступи роботи — з дактило�
скопії, холодної зброї і трасо�
логії дослідження слідів
взуття, автомобільних шин,
знарядь зламу. З штату рай�
відділу міліції службу вивели
у 1999 році. Головне упра�
вління і централізована кри�
міналістична лабораторія
знаходяться на Подолі”, —
розповідає про роботу відді�
лу Олександр Миколайович.
На запитання, які злочини
доводиться розслідувати
найчастіше — відповідає:
“Крадіжки особистого май�
на”. А по Боярці — крадіж�
ки з автомобілів. Основа
проблема в роботі відділу —
не вистачає коштів та техні�

ки для роботи.
К о м п ' ю т е р и
застарілі і не
в і д п о в і д а ю т ь
нормам, навіть
принтери дово�
диться заправ�
ляти за свої
кошти. Зараз
з’явились дак�
т ил о с к о п і ч н і
сканери, які ду�
же полегшили б
і прискорили ро�
боту криміналі�
стів. Проте на їх
придбання теж
немає коштів.
Але, незважаю�
чи ні на які складнощі, саме
завдяки професіоналізму
експертів сектору техніко�
криміналістичного забезпе�

чення розкрито багато кримі�
нальних справ. 

Ганна Бєлобородова

ШШ АА НН ОО ВВ НН ИИ ЙЙ   ФФ ЕЕ ДД ОО РР ЕЕ   ФФ ЕЕ ДД ОО РР ОО ВВ ИИ ЧЧ УУ !!

Прийміть щирі вітання з Днем народження від Ваших
колег.

Бажаємо Вам щастя, благополуччя, подальших успіхів у
будь�яких починаннях, щоденних справах, сміливих планах
та сподіваннях. Нехай у Ваших задумах завжди буде муд�
рість, у службових справах — підтримка однодумців, в
серці — добре і сонячно від людської вдячності!

Нехай Ваш життєвий і професійний шлях буде наповне�
ний новими злетами та досягненнями.

Міцного Вам здоров'я, щастя, вдачі та плідної роботи.
Нехай щастить завжди та всюди і хай Бог благословляє усе
Ваше подальше життя.

Колектив Києво�Святошинського РВ

БІ хроніка
Кримінальна
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БІ життя
Культурне

“ЛІСОВА ФІЄСТА” ЗБИРАЄ ДРУЗІВ

Багато незабутніх вра�
жень традиційно дарує своїм
друзям Лісова Фієста, яких
традиційно прибуло на По�
ляну близько тисячі. Та все
ж таки найяскравіший день
фестивалю — субота, 19
червня: день заключного
гала�концерту...

Зранку — клопоти госпо�
дарські: приготування їжі,
зустріч доїжджаючих... По�
тім — праця суспільно�ко�
рисна: встановлення волей�
больної сітки, натягування
суто туристичних гойдалок
зі страховкою та жумарами,
з довжелезною линвою, на
якій можна злетіти високо�
високо, аж ген до недосяж�
них верхівок сосон чи навіть
до самого сонця... На поляні
розминаються прихильники
народних бойових мистецтв,
а зовсім поряд можна прид�
бати роботи юної художниці
з автографом чи найсвіжішу
(2010�го року видання!)
збірку туристичних пісень з
передмовою Валерія Умно�
ва, відомого всій Фієсті як
Старлєй. 

Паралельно — робота
творчих майстерень та про�
ведення денного дитячого
концерту. І коли на велико�
му каре з'являються добрі
чарівники з гітарами в руках
(виявляється, й гітара може
творити справжні дива!), до
них з усіх таборів стікаються
наймолодші фієстівці — її
завтрашній день. Втім, дуже
скоро до каре підтягуються й
дорослі, і от уже добре відомі
всім поколінням дитячі пісні
звучать у виконанні дружно�
го хору...

Фінальний гала�концерт
підкрадається непомітно, не�
мов тепла червнева ніч...
Його відкрила Київська гру�
па “П'ятий прокуратор” піс�
нями “Блюз после долгих
скитаний” та “Руки прочь от
любви”. Після чого концерт
перетворився на справжні�
сінький пісенний марафон.
Судіть самі — 75 учасників з
Києва, Харкова, Вінниці,
Кіровограду, Ворзеля, Чер�
нігова, Житомира, Дніпро�
петровська, Черкас, Одеси,
Боярки при загальній кіль�
кості гостей понад 800 чоло�
вік!..

Як будь�яке явище уні�
кальне, описати його просто
неможливо. Це треба чути,
вмостившись на каріматі
посеред вологої від роси
трави. Це треба відчути,
занурюючись в напівдрімоту
під струнний перебір мінор�
но�філософської пісні й ви�

риваючись з тої напівдрімо�
ти на хвилі оплесків вдячних
слухачів. Це треба осягнути
разом з усіма тими крапля�
ми�словами, які живлять
твоє єство. Бо, мов чисті
кришталеві краплі, зрива�
ються зі струн слова одкро�
вення, проростаючи крізь
ніч. Краплі�слова, які саме
тепер і ось тут, на цій поляні
і в цьому лісі, і в цьому світі,
і в цьому столітті пророста�
ють у вічності чи то деревом,
чи то тобою... 

Персоналії Фієсти�2010
Звісно, на фестивалі бар�

дівської пісні не помітити
дівчину на ім'я Барда було
просто неможливо. Стилізо�
ване українське вбрання,
незвичне ім'я, пісні�бала�
ди... Що це — імідж чи
стиль життя?

Галина Галкіна родом з
Ізмаїлу Одеської області. Ця
Фієста для неї третя... А
звідки ж це ім'я — Барда? 

— Колись, — розповідає
моя співрозмовниця, — я
жила дуже своєрідним моло�
діжним напівхіпічним жит�
тям. Та після народження
сина Добрині я раптом зро�
зуміла, що моя модель пове�
дінки ляже в основу його сві�
тосприйняття й світобачен�
ня. Тому потрібно змінюва�
тися кардинально. Так як
слово — це, перш за все, об�
раз, то я і взяла собі це слав�
не ім'я. Колись жила дівчина
на ймення Барда, яка своїми
піснями пробуджувала ра�
дість, світло й любов в ду�
шах, і яка пізніше стала
щасливою дружиною та ма�
тір'ю... Спочатку імені Бар�
да я зовсім не відповідала,
так як по суті своїй — дуже
сердита, гнівлива, перепов�
нена пристрастями. Та я тяг�
нулася до цього імені, й ста�
ла більш стриманою, розсуд�
ливою. Так за декілька років
мені вдалося, що називаєть�
ся, “за вуха” витягнути себе
на рівень Барди по суті
своїй. А щоб не бути зовсім

“овочем”, я можу трохи роз�
гніватися, приревнувати
тощо. Та всередині це мене
вже не зачіпає. Тобто, я
практично перестала бути
тією гнівливою й сластолюб�
ною дівчиною, якою колись
була. В цьому мені допомог�
ло “коріння” імені Барда.

— А як щодо народного
“прикиду” — це спосіб
життя чи просто ще однин
штрих перевтілення у відпо�
відності до виконуваних
пісень?

— Якщо чесно, я хотіла б
ходити вулицями у довгому,
суто жіночому вбранні. І
коли в мене буде достатньо
грошей, щоб купити гарну
дорогу тканину і красиво це
пошити — щоб це не мало
вигляд шмаття�лахміття, а
теж створювало образ — то
я відмовлюся від джинсів і
буду ходити в довгих спід�
ницях і платтях. А це вбран�
ня (Барда пустотливо крут�
нулася й присіла в легкому
напівреверансі) я придума�

ла сама, а подруга пошила.
Мені в ньому комфортно,
тому взагалі саме так я себе
почуваю зараз. 

Заключне слово Фієсти
Так в чому ж полягає

отой унікальний, і при цьому
суто практичний феномен
Лісової Фієсти, завдяки яко�
му Фестиваль відбувається
за будь�якої погоди, змушу�
ючи раз на рік забути про всі
нагальні справи й вирушати
у визначений час попри все й
наперекір усьому до Боярсь�
кого лісу?

Цей феномен — у самому
факті його проведення! Ад�
же після Лісової Фієсти чис�
тішими залишаються і ліс,
і... душі! Початок цієї тези
охоче пояснює “батько”
фестивалю — Олександр
Крамар:

— Перше, що ми роби�
мо, прибувши на Поляну
Зльотів — прибираємо ліс
від сміття. Адже на декілька
днів це — наш дім, а хто ж
приймає гостей у неприбра�
ній господі? Останнє, що ми
(тобто, організатори й
справжні друзі фестивалю,
які залишаються на кілька

днів після його закінчення)
робимо перед відбуттям
додому — знову прибираємо
ліс від сміття. І хоча кожно�
му табору видаються сміттє�
ві пакети, повірте — роботи
вистачає. Тому я особисто
хочу подякувати Боярсько�
му міському голові Тарасові
Григоровичу Добрівському
за допомогу у вивезенні
сміття: цього року Боярська
міськрада виділила нам
транспорт для успішного за�
вершення “сміттєвої за�
чистки”. 

Що ж до продовження
тези, то нею просто живе
весь Фестиваль. Бо лише че�
рез очищення можна досяг�
ти отого вищого катарсису,
який дозволяє вийти на
більш високі рівні розуміння
й творчості. І яке очищення
може бути глибшим і якісні�
шим, ніж очищення вогнем
багаття, гітарною струною,
дзвінкоголосою ніччю й
щирим словом?

— Тобто, як і всі поперед�
ні роки, Лісова Фієста вда�
лася?, — задаю останнє
запитання.

— Звісно ж, так. Хоча
було декілька моментів, які
вказують на те, що формат
фестивалю треба дещо міня�
ти. Зокрема, з'явилися лю�
ди, які, прибувши на фести�
валь, навіть заключний гала�
концерт не відвідали! Я ро�
зумію, що для декого поспіл�
куватися біля вогнищами з
друзями за пляшечкою —
теж відпочинок... Але для
чого, в такому разі, йти на
Фієсту й заважати іншим? З
іншого боку, з'явилися й
такі, які намагаються “пере�
тягти ковдру” на себе, прив�

ласнюючи собі звання орга�
нізаторів. Останнє, в якійсь
мірі, радує: якби Лісова
Фієста не користувалася по�
пулярністю, не була ціка�
вою, таких людей просто не
було б... 

Та все таки, на наш
погляд, повинна торжеству�
вати справедливість. Тому
змушені нагадати: ідея ство�
рення фестивалю авторської
пісні “Лісова Фієста” та
його організація належать
людям, які проводять фести�
валь впродовж 15 років —
керівникам Київського клу�
бу авторської пісні “Дом”
Олександру Євгенійовичу та
Маріанні Володимирівні
Крамар.

І ще одне потрібно зрозу�
міти. “Лісова Фієста” — це
дійсно дивовижна країна,
яка об'єднує таких різних
людей, у яких все — спільне.
Тут спільна їжа і спільний
ліс, і спільні струни гітар, які
промовляють особисте. З
якого народжується оте ве�
лике спільне серце, яке зігрі�
ває й оберігає цю гостинну
Поляну серед чорториїв
буденного життя.

Тож нехай на цьому фес�
тивалі ніколи не буде місця
злу. І нехай линуть за вітром
вірші — мов віддушини
спрагло розкрилених душ,
рахуючи роки, мов кроки
зростання. Нехай білим
лебедем злітає молитва й від�
дзеркалюється небо в серцях
і піснях. Знай, що десь і
комусь ти потрібний. А від�
так — знай і вір: все, у чер�
вні спрагло намріяне, обо�
в'язково здійсниться в житті.

Радислав Кокодзей

З 18 по 20 червня на Поляні Зльотів під Бояркою
відбувся традиційний щорічний фестиваль бардівської
творчості “Лісова Фієста”. Цьогорічний фестиваль —

напівювілейний: п'ятнадцятий...
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Нагадаємо, що Боярсь�
кий “Кубок мера” стартував
в 2002 році. Першими воло�
дарями кубку стала команда
“Стара Боярка”. Взагалі
цим кубком двічі володіли
команди “Стара Боярка” та
ФК “Боярка”. А цього року,
як і минулого, володарем
Кубку стала команда “Вікто�
рія”. Крім названих команд,
цей кубок мали радість три�
мати в руках “Україна”,
“Зеніт” і “Фанат”. 

Перемога — сильним!
В Кубку�2010 взяло

участь 16 колективів; до
фіналу дійшли чотири фут�
больні команди нашого
міста: “Ветеран”, “Стара
Боярка”, “Фанат” і “Вікто�
рія”.

У півфіналі “Вікторія” з
рахунком 2:0 перемогла
“Ветерана”, а “Фанат” з
рахунком 8:2 впевнено здо�
лав “Стару Боярку”. Таким
чином, в матчі за ІІІ місце
зустрілися “Ветеран” і
“Стара Боярка”. Рахунок —
2:2. По пенальті з рахунком
4:3 виграв “Ветеран”, заво�
лодівши ІІІ місцем.

У фіналі зіграли “Вікто�
рія” і “Фанат”. Це був най�
драматичніший матч Кубку�
2010. Наприкінці другу тай�
му “Вікторія” не змогла втри�
мати рахунок 3:2. В остан�
ньому ривку “Фанат” зрівняв
рахунок. Підсумок — 3:3.
Після затяжної серії пенальті
загальний рахунок — 9:8 на
користь “Вікторії”. Таким
чином, “Вікторія” перемогла
і другий раз поспіль здобула
Кубок мера.

Кращим гравцем Кубку
мера було визнано Олексія
Шатохіна (“Фанат”), кра�
щим воротарем — Олексан�
дра Сусленко (“Вікторія”).

Вітаючи учасників, Бояр�
ський міський голова Тарас
Добрівський звернувся до
присутніх з такими словами: 

— Я щиро вдячний всім
за ту захоплюючу й цікаву
боротьбу, яка щойно відбу�
лася на цьому майданчику.
Наша мрія — щоб такі май�
данчики були в усіх школах
нашого міста — нашими
спільними зусиллями таки
здійсниться. Хочу висловити
особливу подяку суддівській
колегії — Юрію Зорніку та

Костянтину Лахтадирю. Хо�
чу подякувати також й Івану
Яструбецькому за фінансову
допомогу.

Особливе захоплення вик�
ликали слова В.В.Чанова: 

— Я хочу вас привітати з
цим святом молодості і здо�
ров'я, зі святом футболу й з
цим дуже гарним полем. Я
вважаю, що в Боярці таких
полів повинно бути десять�
дванадцять. І сподіваюся,
що найближчим часом у
складі Київського “Дина�
мо”, замість румунських і
бразильських легіонерів,
з'являться і жителі Боярки.

Коли слова не розхо�
дяться з справами...

Втім, була у цього фут�
больного свята ще одна осо�
бливість. Цьогорічний Кубок
мера мав дуже серйозного
спонсора, яким стало буді�
вельно�монтажно�налаго�
джувальне підприємство
“Термо плюс”. Дане підпри�
ємство в Боярці абсолютно
невідоме, тому цікаво, яке
відношення воно має до фут�
болу взагалі й до нашого
міста зокрема? Свої секрети
відкриває засновник ком�
панії Іван Михайлович Яст�
рубецький:

— Наша компанія займа�
ється проектуванням, будів�
ництвом та експлуатацією
об'єктів газопостачання. Тоб�
то, встановленням та обслу�
говуванням газових котлів,

кондиціонерів, тощо. Пере�
ваги нашої компанії — в
цілодобовій роботі сервісної
служби. На місце наші май�
стри можуть прибути протя�
гом трьох годин з моменту
виклику. Всі роботи вико�
нуються виключно високо�
кваліфікованими фахівцями
й за доступними цінами. 

— Тобто, Ваше спонсор�
ство носить суто рекламний
характер? — задаю прово�
каційне запитання.

— А от і не вгадали! —
сміється Іван Михайло�
вич. — Ми не просто хочемо
прийти у ваше місто, а й по
мірі можливостей допомогти
його розвиткові. Бо лише за
цієї умови наша компанія
почуватиметься на Боярсь�
кому ринку надання послуг
впевнено. Тому це — не
разова рекламна акція, а
початок плідної й, сподіваю�
ся, довгострокової співпраці
з Боярською владою.

— Спонсорська допомога
Кубку мера — випадковість?

— Ні, — долучається до
розмови гравець команди
“Ветеран” і комерційний ди�
ректор компанії Володимир
Миколайович Олійник. —
Добробут кожного жителя і
кожного підприємця зале�
жить від міцної влади і, ви�
бачте за банальність, власно�
го фізичного здоров'я. Тому
ми просто не могли залишати�
ся осторонь від акції, спрямо�
ваної на пропаганду здорово�
го способу життя, яка прово�
диться в День молоді. А те, що
даний Кубок проводиться під
егідою Боярського міського
голови, свідчить лише про те,
наскільки серйозно в Боярці
ставляться до проблем молоді
та спорту. Щиро сподіваюся,
що й наш скромний внесок у
цю справу піде на користь
всій Боярській громаді.

Радислав Кокодзей

28 червня на “коробочці” біля Боярської ЗОШ №1
відбувся дев'ятий розіграш кубку Боярського міського
голови з футболу. Нагороди переможцям вручив Заслу�
жений майстер спорту, легендарний воротар Київсько�
го “Динамо” Віктор Васильович Чанов.... 

“ВІКТОРІЯ” НЕ ЗРАДЖУЄ!

Бажаючих привітати во�
лейболістів з Турніром та но�
вим майданчиком зібралося
чи не більше за самих учасни�
ків змагань. Серед них —
голова Києво�Святошинської
райдержадміністрації Воло�
димир Луцюк, заступник
голови Києво�Святошинської
РДА Анатолій Іскоростенсь�
кий, Малютянський сільсь�
кий голова Руслан Силенко,

директор Боярської ДЮСШ
Василь Коновалов, головний
спеціаліст відділу у справах
сім'ї, молоді та спорту Києво�
Святошинської адміністрації
й голова Києво�Святошинсь�
кої районної федерації волей�
болу Микола Пономаренко...

Не залишилися осторонь
й представники суто волей�
больної “богеми”. Полишив�
ши всі свої нагальні справи,

того дня до Малютянки заві�
тали віце�президент Федера�
ції волейболу України,
Заслужений тренер України
Георгій Дмитрович Поддєнє�
жний; представник Федера�
ції волейболу України, суддя
Міжнародної категорії Юрій
Акопов; судді міжнародної
категорії з Києва Василь
Хуторний та Генадій Конда�
ков; судді національної кате�
горії Андрій Льопа та Лев
Торосян, які, власне, й суди�
ли цей історичний чемпіонат.

А хто ж переможці?
Втім, повернімося до

“іменинників” та самого
Чемпіонату. 16 чоловічих й
одна дівоча команда взяли
участь у Чемпіонаті. При
цьому Кубок з пляжного
волейболу на приз голови
Києво�Святошинської рай�
держадміністрації був прове�
дений всього за... два дні —
26�27 червня!

В результаті запеклої
боротьби ІІІ місце посіла
Боярська команда “Промел�
1”, “срібло” ІІ місця виборо�
ла команда с. Музичі. А при�
зове “золото” дісталося все
ж таки боярчанам, отримав�

ши свого законного володаря
в особі Боярської команди
“Промел�2”. 

Зазначимо, що цей тур�
нір мав несподіване продов�
ження... в планах на май�
бутнє. Представники Всеук�
раїнської Федерації волей�
болу, які прибули того дня до
Малютянки, всерйоз заціка�
вилися майданчиком�ново�
будовою. Та настільки, що
висловили думку про можли�
вість проведення в Малю�
тянці Всеукраїнських зма�
гань з пляжного волейболу.

Вітаючи всіх учасників,
Заслужений тренер України
Георгій Дмитрович Поддєнє�
жний звернувся до присут�
ніх з такими словами: 

— Я живу в Боярці, і
просто дуже приємно здиво�
ваний, що у наших сусідів —
с. Малютянка — вже є
такий чудовий майданчик,
на якому на такому високо�
му рівні були проведені сьо�
годнішні змагання. Я пере�
конаний, що цей турнір хоча
й перший, та далеко не
останній. Ми “пропишемо”
його в календар змагань з
пляжного волейболу, який,
як олімпійський вид спорту,

зараз активно розвивається
в нашій країні. Хотілося б,
щоб з'являлося якомога
більше талановитих спорт�
сменів, які б поповнили ряди
збірних команд України. А
зараз я хочу вручити Подяку
від Федерації волейболу
України голові Києво�Свято�
шинської райдержадміні�
страції Володимиру Володи�
мировичу Луцюку за допо�
могу в проведенні цього дій�
сно волейбольного свята...
Свята, яке вдалося на славу. 

— Дійсно, цей турнір ми
плануємо зробити щоріч�
ним, — додає Микола Поно�
маренко. — А поки що
запрошуємо вас всіх взяти
активну участь у Всеукра�
їнському волейбольному тур�
нірі з пляжного волейболу,
який ми плануємо провести
в липні... 

На додачу до медалей та
кубку всі команди�фіналісти
отримали цінні подарунки —
цифрові фотоапарати. Тож
ми не здивуємося, якщо най�
ближчим часом хлопці з'яв�
ляться у нашій редакції в
якості... фотокорів!

Радислав Кокодзей

Мабуть, ви погодитесь, наші шановні читачі, що
пляжний волейбол притаманний саме молоді. Тож не
дивно, що саме 27 червня в с. Малютянці відбувся фінал
відкритого чемпіонату з пляжного волейболу на призи
голови Києво�Святошинської райдержадміністрації. А
родзинкою турніру став новий волейбольний майдан�
чик, який того дня опробували не лише спортсмени...

“ПЛЯЖНА” ПЕРЕМОГА БОЯРСЬКИХ ВОЛЕЙБОЛІСТІВБІ хроніка
Спортивна
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СТРАЙКБОЛЬНІ “БОЇ” А ЛЮТЕЖІ

Створений 20 березня
1945 року, національний
музей�заповідник “Битва за
Київ у 1943 році” — держав�
ний культурно�освітній та
науково�дослідний заклад
військово�історичного профі�
лю, основним завданням яко�
го є збереження, комплекту�
вання, вивчення і викори�
стання пам'яток історії Украї�
ни періоду Великої Вітчизня�
ної війни та висвітлення подій
Київської стратегічної насту�
пальної операції 1943 року.

На мармурових сходах
військових ліцеїстів вже че�
кає директор музею Іван
Петрович Викован, який і
провів для юних богунівців
екскурсію музеєм.

Живий подих історії
Чи не найбільше вражен�

ня справила на майбутніх
військових діорама “Битва за
Київ. Лютізький плацдарм.
1943 рік”, розташована у
головному корпусі музею.
Нині діорама (відкрита 4
травня 1980 року в Свято�
Покровській церкві с. Нові
Петрівці, в 1993 році перене�
сена до відкритого 5 листопа�
да нового приміщення музею;
автор — Народний художник
Росії, Заслужений діяч мис�
тецтв України М.С.Просє�
кін) — монументальний па�
м'ятник героїзму радянських
воїнів, що форсували Дніпро і
визволяли столицю України.

“Неначе дійсно побували на
полі бою Великої Вітчизня�
ної”, — згадуватимуть пізні�
ше хлопці. 

Екскурсія була хоча й
цікавою, та короткою. Бо на
хлопців чекали того дня й
інші важливі справи. Сфото�
графувавшись на виході з
музею, ліцеїсти виходять на
головну алею музею, де роз�
міщені зразки бойової техні�
ки часів Великої Вітчизняної.
І прямують на високий кур�
ган, де знаходиться пам'ят�
ник�музей визволителям
Києва (архітектори А.М.Мі�
лецький, В.В.Бакланов та
скульптор І.Г.Першудчев),
споруджений у 1958 році й
увінчаний скульптурою вої�
на�визволителя. Допитливі
очі вчитуються в назви 65
з'єднань і частин, удостоєних
звання “Київських”, а та�
кож нагороджених орденами
за визволення Києва, викар�
бувані на пілонах...

Гра — справа серйозна
З високого кургану добре

видно дві лінії оборони, по�
льові оборонні споруди ко�
лишнього командно�спосте�
режного пункту штабу 1�го
Українського фронту, око�
пи, бліндажі та спостережні
пункти командуючого війсь�
ками фронту генерала армії
М.Ф.Ватутіна, командуючо�
го 38�ю армією генерал�пол�
ковника К.С.Москаленка,

командуючого 3�ою гвар�
дійською танковою армією
генерал�лейтенанта танко�
вих військ П.С.Рибалка, 420
м. ходів сполучення... А
ще — фігури червоноармій�
ців, кулемет і гранатомет,
червоний прапор, який
майорить на вітрі.

Саме тут відбуватиметь�
ся... ні, не страйкбольна гра,
а відтворення тих подій за
участю ліцеїстів�богунівців.
Короткий інструктаж, після
якого — отримання зброї,
зайняття позицій...

Вибух... Атака... Час від
часу у “перекличку” страйк�
больної зброї владно врива�
ються голоси гвинтівок та
кулемета, які, хоча й б'ють
“холостими”, примушують
щільніше притискатися до
розпеченої сонцем землі...
Та немає часу припасти
спраглими губами до фляги,
і нема можливості сховатися
у лагідну прохолоду білоко�
рих берізок, які зовсім
поряд... Бо — “війна”... 

Своїми враженнями по
закінченні реконструкції ді�
литься ліцеїст 2 взводу 8 ро�
ти Андрій Бондаренко, який
на страйкболі — вперше:

— Мабуть, лише тепер я
зрозумів, як це важко — за�
хищати Батьківщину. І не
пару годин, і не під пластико�
вими кульками, і не граю�
чись, як ми сьогодні, а п'ять
років, коли все по�справж�
ньому: і кулі, і ворог, і
смерть... 

Хто ж допоміг ліцеїстам
випробувати себе? Один із
організаторів цієї рекон�
струкції — боярчанин Воло�
димир Пацера — на питан�
ня, чому гра відбувається
тут, відповідає:

— А де? В
ліцеї ми вже
провели дві
зимові гри. В
лісі? Що ціка�
вого можна
запропонува�
ти дітям в лі�
сі — такого,
щоб гра не пе�
ретворилася
на банальну
“стрілялку”,
тим самим
втративши і виховне, і нав�
чально�тренувальне значен�
ня? На полігоні? На який
полігон пустять дітей?
Музей надав нам частину
свого інвентарю й просто
пустив на свою територію.
Адже я не думаю, щоб
комусь дозволили грати в
бліндажах, де був Ватутін,
Рибалка, Москаленко...
Звісно, ці бліндажі й окопи
були відновлені вже після
війни, але в даному випадку
це не має ніякого значення.
Бо земля ця щедро полита
справжньою кров'ю... 

— Хто ж є спонсором цієї
реконструкції?

— А нема у нас спонсо�
рів! — знову дивує мене Во�
лодимир Іванович. — Ліцей
виділив на поїздку 25 літрів
бензину, та й по тому. Все
інше ми купували за свої
гроші. Адже і набої, й акуму�
лятори для зброї, і піротех�
нічне забезпечення — все
потребує грошей. Споря�
дження збирали по крихтам.
Один із друзів — торгівельна
марка “Тир Попадало” —
саме для ліцеїстів надав нам
40 тисяч кульок для стрільби. 

— Нам — це кому?
— Нашій команді —

“Першому тракторному”.

Більшість членів команди —
кияни, боярчан троє, з Тара�
сівки — один. Особливістю
команди є те, що приблизно
60% — військовослужбовці,
які служать в армії зараз:
один капітан, всі інші —
майори. 

А ось що розповів мені
майор Вадим Білан —
заступник начальника НОК
КВЛ імені І.Богуна:

— Ця гра, яка проходить
під егідою страйкбольних
клубів Києва та Боярки, є
третьою із спільно запланова�
них заходів, спрямованих на
військово�патріотичне вихо�
вання військових ліцеїстів�
богунівців. В грі брали участь
кращі ліцеїсти нашого нав�
чального закладу: відмінники
й передовики з навчання та
дисципліни. Адже це не про�
сто цікава форма відпочинку,
яка дуже подобається нашим
хлопцям, а й максимально
реальна бойова підготовка.
Тому право на участь у грі
потрібно заслужити. А взага�
лі саме страйкбол дає нашим
хлопцям дуже яскраве й ціл�
ком зрозуміле на “дитячому”
рівні уявлення про те, що їх
чекає в майбутньому.

Радислав Кокодзей

13 червня вихованці Навчально�оздоровчого ком�
плексу Київського військового ліцею імені І.Богуна
(начальник — полковник Данило Володимирович Рома�
ненко) відвідали Лютізький плацдарм в с. Ново�Петрів�
ці Вишгородського району Київської області. Точніше —
Національний музей�заповідник “Битва за Київ у 1943
році”. Втім, самим лише відвіданням музею справа не
обмежилася... 

ЛОВИСЬ РИБКА ВЕЛИКА І... ВЕЛИКА!

Тепер може й рибка лови�
тися цілком, як то кажуть,
законно, про що подбали
члени ГО “Відродження
Притварки”. “Ми вже дов�
гий час працюємо над тим,
щоб водойми у м. Боярка
відновили свою славу відпо�
чинкових зон, а не санкціо�

нованого зливання каналіза�
ційних стоків”, — розпові�
дає А.Ф. Кириленко — член
громадського об'єднання.
Чотири роки тому зібралась
група людей�однодумців,
глянули на Лодочний і Цер�
ковний стави і вирішили —
час навести лад. Тоді голо�

вою правління нашої органі�
зації був Писаренко Олек�
сандр Іванович, який і об'єд�
нав нас навколо себе. Най�
перше завдання — витягти
із водойм гілля старих дерев і
зарибити стави. Захотіли —
зробили. Сподобалось, і про�
довжили роботу!”.

Постійних членів органі�
зацій тепер 150. Серед них
Андрій Халіцький, Андрій

Кириленко, Володимир
Петриненко, Генадій
Марьянський, Сергій Синен�
ко, Анатолій Онікієнко та
багато інших активних чле�
нів організації. За сприяння
Боярської міської ради та
міського голови Тараса Доб�
рівського Церковний став у
минулому році почистили.
На Водохреща вирізали опо�
лонку і збудували спеціальні
сходи для безпеки так, щоб
люди могли омитись хре�
щенською водою тут, біля
своєї церкви, у своєму місті.. 

“Та ми — лише шефи
цих ставків, які завжди бу�
дуть в користуванні бояр�
чан”, — додає Андрій Ха�
ліцький. — В чому ж заклю�
чається наше шефство? У
вивезенні сміття (транспор�
том допомагає міськрада),
закупівлі риби для зарибнен�

ня, очищення ставків (су�
ботники проводяться регу�
лярно). Лише на лікування
риби пішло дві тисячі дола�
рів! Для чого все це? Тут
буде просто зона відпочинку
для боярчан: з дитячим май�
данчиком, з дикими качками
(чи, може, з часом, і лебеді
тут поселяться) на водному
плесі, з жаб'ячим хором
вечорами... 

Боярська міськрада, ви�
конавчий комітет та боярсь�
кий міський голова Тарас
Добрівський особисто віта�
ють з нагоди Дня Рибалки
справжніх патріотів свого
краю, членів ГО “Відрод�
ження Приварки” й усіх
рибалок Боярки. Бажають
їм гарного настрою, насна�
ги, добробуту в родинах. 

Наталя Ключник

Другої неділі червня, небайдужий до риболовлі люд
відзначатиме своє професійне свято — День рибалки.
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сторінка
ДитячаБІ Реклама

Професійна, кваліфікована підготовка 

водіїв категорії А.В.С.Д.

Додаткове водіння — категорії А.В.С.

М. Боярка, вул. Білогородська,51, 

корп. 5к. 4�5; 

тел/факс 04598 70�168;

Довідки за тел. 067 909 54 11, 

e�mail: Suhbe@mail.ru

Прийом документів: 

вівторок, четвер — 

з 17.30 до 20.00

Автошкола

Бориса

Сухорученка

Колектив КП “ІА “Боярка�
інформ” від усієї душі

вітає колегу — 
найкращого дизайнера

Чумакову Ольгу
з Днем народження! 

Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співа,

Для Вас усі найкращі квіти
І найласкавіші слова.

ЧП “Рута�С”

ТРЕБУЮТСЯ:

— ПРОДАВЕЦ�
КОНСУЛЬТАНТ

36�048, 35�592

В Боярці біля одного з дитячих садків
жила сім'я: тато, мама, син і донька. Якось
тато з сином із старого сухого дерева, що
колись росло в дворі, зробили стіл. З того
часу всі полюбили їсти на свіжому повітрі. 

Люди не знали, що по білизняній мотуз�
ці, яка була натягнута над столом, проляга�
ла найголовніша мурашина дорога. Весь
день, з раннього ранку на цій дорозі кипів
рух в обидві сторони. То мурахи�солдати
йшли на війну за нові території. То мурахи�
служники несли їжу королеві. То мурахи�
робітники доставляли будівельний матеріал
до мурашника. 

Якось тією дорогою проходив мурашка
Мураш. Малий, худий, він був найслабшим
серед інших, одна лапка у нього погано зги�
налася і він не міг нічого робити.

— Як же мені хочеться бути таким
сильним, як наш Генерал. Всі мене слуха�
ють, всі мене люблять… — мрійливо заду�
мався мурашка.

Раптом він почув, що за столом люди
говорять про якусь силу. Зупинився, при�
слухався.

— Борщ, то — сила! — сказав тато, —
особливо той, що варить наша мама.

— Чого це? — недовірливо промовила
дівчинка, знехотя бовтаючи ложкою в тарілці. 

— Мала ти ще, тому й не знаєш про
силу, — доїдаючи другу порцію, розсудливо
відповів брат.

— Ти сам малий. Подумаєш борщ.
Картопля, буряк, морква та капуста…

— Молодець. Правильно назвала
майже всі овочі, а про трави забула? —
втрутилась в суперечку мама.

— Н і ,
не забула. Та
до чого тут
розмови про
чарівну си�
лу? Ми ж не
в казці.

Тато пос�
міхнувся.

— Д а �
ремно не ві�
риш, чарів�
на сила бу�
ває і у зви�
чайних ре�
чах.

Мурашка відчував, що зараз повинна
прозвучати найголовніша таємниця. Він так
нахилився, що… впав прямісінько в тарілку
з борщем.

З переляку він почав розмахувати всіма
шістьма своїми лапами, намагаючись за
щось зачепитися. І тут йому до рота потра�
пив борщ. Мураш зробив один ковток, дру�
гий, третій… і не зупинився, доки не виїв
все, що було в ложці. 

— Ой, щось зі мною відбувається. Ой,
ой, здається я росту, — мурашка з подивом
дивився на свої лапи. Вони витягувались,
стаючи більшими і сильнішими: — Здаєть�
ся, я вже можу звідси вибратись. 

— Як добре, що дівчинка не забрала
ложку з тарілки. Бо стільки борщу я точно
не з'їв би, — думав Мураш дорогою додому.

Тепер він знав як здобути справжню
силу і поспішав поділитися своїми знаннями
з усім мурашиним народом. 

— Ма�
мо, на столі
м у р а ш к а !
Приберіть
його! Я бо�
юсь! — зак�
ричала дів�
чинка.

— Ого,
який веле�
тень! Я
знаю, це —
мурашиний
Генерал, —
авторитет�
но заявив
х л о п ч и к ,
підсовуючи
соломинку
під лапи
Мурашу.

— Я не Генерал, мене навіть в робітни�
ки не взяли, не те що в армію, — сказав
комаха. 

Його слова почули люди. Чомусь це ніко�
го не здивувало.

— Я був найслабший в нашій сім'ї,
мене всі жаліли та друзів у мене не було, —
продовжував розповідати Мураш.

— В це важко повірити, — сказала
мама, — ти зараз такий великий і здаєшся
дуже сильним.

— Я змінився після того, як потрапив у
ваш борщ. 

Тато, мама і брат дивилися як Мураш
вправно вибирається на головну мурашину
дорогу, поспішаючи додому.

— Так що, борщ справді має чарівну
силу? — запитала дівчинка і потягнулася за
ложкою.

Їй ніхто не відповів. Та відповідь вона
вже й так знала.

Дівчинка сиділа за столом, їла мамин
борщ і все думала, звідки в ньому така сила…

А ви знаєте?

Тетяна Бондаренко

ППРРОО  ММУУРРААШШККУУ  II   ММААММИИНН  ББООРРЩЩ
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