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Вибори 2010 —

головне ще попереду

Полотна, щедро споєні

теплом і сонцем

“Бій закінчився, 

та спокій тільки сниться...”

Боярський рекорд, 

гідний книги Гіннеса

стор. 6

стор. 11

стор. 2

ЧИТАЙТЕ У НОМЕРІ:
ВВВВІІІІ ТТТТААААЄЄЄЄММММОООО
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— третє і завершальне велике
свято Різдвяно�Новорічного циклу,
яке православні та греко�католицькі
християни відзначають 19 січня. З
ним пов’язують хрещення на Йордані
Христа. Народні назви свята —
Йордана (або Ордана), Водохреща.

Коли Ісус Христос досяг 30�річного
віку, він прийняв хрещення в річці
Йордан. Вийшов на берег, а з небес
почувся голос Бога�Батька, який
назвав Ісуса своїм Сином. І на нього
зійшов Святий Дух в образі голуба.
Звідси ще одна назва — Богоявлення.
Православні та греко�католики
вважають, що саме це свято засвідчує
таїнство Святої Трійці. Адже в цей
день, за християнським вченням,
з’явився Бог у трьох іпостасях: Бог
Отець — в голосі, Син Божий — у
плоті, Дух Святий — у вигляді голуба.

ХХХХ РРРР ЕЕЕЕ ЩЩЩЩ ЕЕЕЕ НННН НННН ЯЯЯЯ     ГГГГОООО СССС ПППП ОООО ДДДД НННН ЄЄЄЄ

стор. 10

Боярська міська рада та виконав�
чий комітет щиро вітають Магомедо�
ва Магомеда Алійовича, члена викон�
кому, Матейка Анатолія Васильови�
ча, депутата БМР, ювілярів Боярсь�
кої організації інвалідів війни та
Збройних Сил Лахтадира Степана
Петровича, Сергієнка Володимира
Івановича  з Днем народження!

Прийміть найщиріші побажання
міцного здоров'я, особистого щастя,
невичерпної енергії і наснаги у всіх
Ваших добрих справах.

Хай у Вашому домі завжди пану�
ють мир і злагода, у серці — доброта, а
у справах — мудрість та виваженість.

Нехай доля і надалі буде прихиль�
ною до Вас, даруючи радість життя,
незрадливу вдачу, вірних і надійних
друзів.

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

Секретар ради М. Лєзнік
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Всього у виборах 17 січня
в Боярці взяли участь 16 871
особа. Близько 60% боярчан
прийшли на одну із 16
виборчих дільниць, знайшли
свої прізвища у списках і
змогли віддати голос за свого
кандидата. Інші — або нев"
часно подбали про уточнен"
ня у списках, або з тих чи
інших причин взагалі не з’я"
вились. 

Не всі виборчі дільниці
вчасно розпочали свою робо"
ту. Окремі ДВК ніяк не
могли прийняти рішення
стосовно того, чи вносити у
день виборів громадян до
окремих списків, чи ні. При"
чина — плутанина у законо"

давстві, яке забороняє це
робити, натомість окрема
постанова — дозволяє. Тут
члени більшості дільничних
комісій Боярки шляхом го"
лосування на першому засі"
данні вирішували, відпра"
вляти людей до суду, чи вно"
сити їхні прізвища до спис"
ків. У декого це викликало
обурення і вони вимагали
реалізації свого виборчого
права. Інші — просто роз"
вертались і йшли геть. 

За процесом уважно слід"
кували офіційні спостеріга"
чі, яких від кожної політич"
ної сили було 1 або 2. Атмо"
сфера на виборчих дільни"
цях була на початку дня
напруженою. Підігріті зая"
вами опонентів з екранів те"
левізорів про можливі фаль"
сифікації представники по"
літичних сил намагались ре"
тельно слідкувати за інши"
ми. Дрібні порушення на
кшталт допомоги бабусі, яка
забула окуляри, зі сторони
спостерігачів чи членів ДВК
не допускали. Щоправда,
були на дільницях випадки,

коли спостерігачі затримали
громадянина, який намагав"
ся винести виборчий бюле"
тень за межі дільниці, а у
скриньку вкинути схожий
листок або одну громадянку,
у якої виявилось чомусь 2
бюлетені замість одного. 

Потім усі зрозуміли, що
ніхто не намагається сило"
міць захопити владу і вибор"
чий процес І туру пройшов у
спокійному режимі. У нас
були нормальні європейські
вибори — ні більш, ні менш. 

Дільниці зачинились
вчасно, о 20:00, і члени
комісії швидко підрахували
результати. Вони виявились
такими: 

Віктор Янукович отримав
перемогу у таких регіонах:
Крим, Дніпропетровська об"
ласть, Донецька, Закарпат"
ська, Запорізька, Лугансь"
ка, Миколаївська, Одеська,
Харківська, Херсонська
області і місто Севастополь.

Юлія Тимошенко відпо"
відно: Вінницька, Волинсь"
ка, Житомирська, Івано"
Франківська, Київська, Кі"
ровоградська, Львівська,
Полтавська, Рівненська,
Сумська, Тернопільська,
Хмельницька, Черкаська,
Чернівецька, Чернігівська
області і місто Київ. 

У закордонному окрузі та"
кож переміг Віктор Януко"
вич, який на 16.00 19 січня
набрав 29,82 %. 2 місце —
Юлія Тимошенко (23,15%).
Третє місце — чинний Пре"
зидент — Віктор Ющенко
(16.04%). 

Загалом за Януковича

проголосувало 8 685 732 ви"
борців, за Юлію Тимошен�

ко — 6 158 712, за Сергія

Тігіпка — 3 210 018 осіб.
Що ж, тепер починається

боротьба вже між двома
кандидатами. Тепер вони бу"
дуть працювати над тим, аби
заручитися підтримкою тих
виборців, які голосували за
інших кандидатів. А це про"
понування вигідних умов
кандидатам, які програли. 

Люди вже навіть гово"
рять, що: “Той кандидат
запропонував тому, який
програв, такі умови, і тепер
всі будуть голосувати за
нього”. Та нічого подібного.
Люди за кого захочуть, за
того і будуть голосувати, а не
слухати всяких розмов. 

Чекаємо другого туру ви"
борів, де будуть нові підра"
хунки й історії, пов’язані з
цією подією. 

Другий тур президентсь�

ких перегонів. Як це буде.

У 2010 році другий тур
виборів Президента України
відбудеться третьої неділі
після дня виборів, тобто 7

лютого. 
У виборчий

бюлетень для
п о в т о р н о г о
голосування
включаються
два кандидати
на пост Пре"
зидента —
Віктор Януко"
вич та Юлія
Тимошенко. 

ЦВК не
пізніше, ніж за
десять днів до
дня повторно"
го голосуван"
ня, за подан"
ням кандида"
тів на пост
Президента,
сформує но"

вий склад окружних вибор"
чих комісій у кількості 14
чоловік — по 7 від кожно"
го кандидата, внесеного у
виборчий бюлетень. 

ЦВК на своєму засіданні
на підставі протоколів ок"
ружних виборчих комісій
про підсумки повторного го"
лосування у межах відповід"
них територіальних вибор"
чих округів не пізніше, ніж
на 10"й день з дня повторно"
го голосування, встановлює і
оголошує результати повтор"
ного голосування з виборів
Президента України. 

З двох кандидатур, обра"
ним Президентом України за
підсумками повторного голо"
сування вважається канди"
дат, який отримав більше,
ніж інший кандидат, голосів
виборців, які взяли участь у
виборах. 

Якщо у результаті пов"
торного голосування обидва
кандидати набрали однакову
кількість голосів, то вибори
Президента України вважа"
ються такими, що не відбу"
лися. 

Новообраний Президент
України вступає на посаду не
пізніше, ніж через 30 днів
після офіційного оголошен"
ня результатів виборів, а
також набуває повноважень
з моменту складання прися"
ги Українському народу на
урочистому засіданні Вер"
ховної Ради України. 

Після складання присяги
ЦВК вручає новообраному
Президентові України посвід"
чення Президента України.

Пам’ятка виборцеві

Голосування у другому
турі виборів Президента Ук"
раїни відбудеться 7 лютого з
8 до 20 години. На закордон"
них виборчих дільницях
голосування проводиться за
місцевим часом країни, де
створені ці дільниці. 

Про час і місце голосуван"
ня дільнична виборча комі"
сія сповіщає виборців не піз"
ніше, ніж за сім днів до дня
його проведення. 

У виборах Президента
України мають право брати
участь громадяни України,
яким на день голосування
виповнилося 18 років. 

При проведенні голосу"
вання на виборчій дільниці
член дільничної виборчої
комісії на підставі списку ви"
борців у відповідній виборчій
дільниці при пред’явленні
виборцем одного із докумен"
тів, які підтверджують гро"
мадянство України, зобов’я"
заний видати бюлетень.
Такими документами є: пас"
порт громадянина України;
паспорт громадянина Украї"
ни для виїзду за кордон; тим"
часове посвідчення громадя"
нина України; військовий
квиток; дипломатичний пас"
порт; службовий паспорт;
посвідчення особи моряка;
картка установи криміналь"
но"виконавчої системи. 

Виборець розписується за
отримання виборчого бюле"
теня у визначеному місці на
контрольному талоні вибор"
чого бюлетеня та у списку
виборців. 

Робити на виборчих
бюлетенях будь"які познач"
ки забороняється. 

Бюлетені заповнюються
виборцем особисто у кабінці
(кімнаті) для таємного голо"
сування. При заповненні ви"
борчих бюлетенів забороня"
ється присутність інших осіб. 

Виборець, який внаслідок
фізичних вад не може само"
стійно заповнити виборчий
бюлетень, має право з відома
голови або іншого члена діль"
ничної виборчої комісії ско"
ристатися допомогою іншого
виборця, крім членів вибор"
чої комісії, кандидатів на
пост Президента України,
їхніх довірених осіб, офіцій"
них спостерігачів. 

Не можна передавати
свій виборчий бюлетень ін"
шим особам. Отримання бю"
летеня від інших осіб (окрім
уповноваженого члена ви"
борчої комісії, який видає
бюлетені), заохочення або
примушення шляхом підку"
пу, погроз або іншим спосо"
бом виборців до передачі
бюлетеня іншим особам за"
бороняється. 

У виборчому бюлетені для
голосування виборець ро"
бить позначку “плюс” (“+”)
або іншу, що засвідчує його
волевиявлення, у квадраті
напроти прізвища кандидата
на пост Президента України,
за якого він голосує. Вибо"
рець може голосувати тільки
за одного кандидата або не
підтримати жодного канди"
дата на пост Президента
України. 

У разі непідтримання
жодного кандидата виборець
робить позначку “плюс”
(“+”) або іншу, що засвід"
чує його волевиявлення, у
квадраті напроти слів: “Не
підтримую жодного канди"
дата на пост Президента
України”. 

У разі, якщо виборець,
заповнюючи бюлетень, до"
пустив помилку, він має пра"
во невідкладно звернутися з
письмовою заявою до члена
виборчої комісії, який видав
йому виборчий бюлетень, з
проханням видати йому
інший виборчий бюлетень.
Член виборчої комісії видає
інший виборчий бюлетень
тільки в обмін на зіпсова"
ний. 

Громадянам України за"
боронено користуватися від"
кріпними талонами, але
спрощено голосування вдо"
ма. Якщо Ви хочете прого"
лосувати вдома, потрібно не
пізніше, ніж за 12 годин до
виборів, написати заяву у
дільничну комісію, у якій
вказати, що за станом здо"
ров’я прийти на дільницю ви
не можете (медична довідка
не обов’язкова). У заяві та"
кож необхідно вказати дані
людини, яка принесе вашу
заяву на дільницю. 

Якщо громадянинові ви"
повнилося 26 років, але нова
фотографія у паспорті вчас"
но не вклеєна, виборець мо"
же пред’явити будь"який ін"
ший документ, який засвід"
чує особу людини. 

Громадяни України, які
перебуватимуть у момент
виборів за кордоном, мо"
жуть взяти у них участь, за"
реєструвавшись на відповід"
ній виборчій закордонній
дільниці. Їхній список також
доступний на сайті Цен"
тральної виборчої комісії.

Наталя Ключник

Отже, перший тур виборів Президента України
пройшов і в Боярці теж. Попереду — другий. До нього
залишилося не так вже й багато часу. Давайте ж при"
гадаємо, з якими результатами завершили І тур і
з’ясуємо, що нас чекає попереду. 

Україна % Київська область % Боярка %

Віктор Янукович 35,32 Юлія Тимошенко 42,29 Юлія Тимошенко 35,57

Юлія Тимошенко 25,05 Віктор Янукович 15,45 Сергій Тігіпко 18,74

Сергій Тігіпко 13,06 Сергій Тігіпко 15,35 Віктор Янукович 14,79

Арсеній Яценюк 6,96 Арсеній Яценюк 8,77 Арсеній Яценюк 10,69

Віктор Ющенко 5,45 Віктор Ющенко 3,02 Віктор Ющенко 4,11

Петро Симоненко 3,55 Петро Симоненко 2,02 Володимир Литвин 3,02

Володимир Литвин 2,35 Володимир Литвин 3,57 Анатолій Гриценко 2,38

Олег Тягнибок 1,43 Олег Тягнибок 1,56 Олег Тягнибок 2,22

Анатолій Гриценко 1,2 Анатолій Гриценко 1,42 Петро Симоненко 2,07
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Вибори Президента
України 17 січня 2010 р. у
Боярці пройшли досить спо"
кійно, проте в ході підготов"
ки і проведення першого
туру Боярська міська рада
зіткнулася з великою кількі"
стю проблем. В ході голосу"
вання до робочої групи БМР
з забезпечення та реалізації
конституційних виборчих
прав громадян України над"
ходили численні звернення у
письмовій та усній формі
щодо невідповідності меж
звичайних виборчих діль"
ниць. А саме: перенесення з
однієї до іншої виборчої діль"
ниці вулиць, багатоквартир"

них будинків, окремих
будинків, невключення
вулиць до списків взагалі
(вул. Магістральна). За нео"
фіційними даними більше
тисячі мешканців Боярки не
проголосували з цих причин.
Як відбувалися вибори в
Боярці, коментує заступник
міського голови В.В. Шуль"
га:

“Відповідно до Указу
Президента України від 16
жовтня 2009 р. № 832/2009
“Про забезпечення реаліза"
ції конституційних виборчих
прав громадян України, про"
зорості та відкритості вибор"
чого процесу на чергових

виборах Президента Украї"
ни” та інших нормативно"
розпорядчих документів
Боярська міська рада прий"
няла розпорядження про
виконання у м. Боярка
Указу Президента України
від 16.10.09. Цим розпоряд"
женням була утворена місь"
ка робоча група, яка взяла
на себе повноваження орга"
нізації та координації дій
щодо виборів Президента
України. Відповідно до п.6,
ст.20 Закону України “Про
вибори Президента Украї"
ни”, постанови ЦВК від 30
вересня 2009р. № 141 “Про
затвердження Календарного
плану основних організацій"
них заходів з підготовки та

проведення виборів Прези"
дента України 17 січня
2009р.” виконавчим коміте"
том Боярської міської ради
рішенням від 17 листопада
2009р.№ 158/1 “Про утво"
рення виборчих дільниць на
території м. Боярка” було
визначено межі та примі"
щення для голосування 15
звичайних та 1 спеціальної
дільниць. Відповідно до
рішення Окружної комісії
дільниці були пронумеровані
від 46 до 60. 122 дільниця
була розташована у примі"
щенні БЦРЛ. Першого груд"
ня було прийнято рішення
про закріплення за виборчи"
ми дільницями підприємств
міста Боярка для мате"
ріально"технічного забезпе"
чення виборів. Боярська
міська рада вдячна всім
керівникам підприємств

міста, які допомогли в забез"
печенні матеріально"техніч"
ної бази виборчих дільниць.
Завдяки цьому можна сказа"
ти, що перебіг виборчого
процесу в Боярці відбувся
більш"менш організовано.

Стосовно перенесення
меж звичайних виборчих
дільниць та відсутності у
списках — всі зауваження та
скарги були передані до
Окружної виборчої комісії та
до відповідних органів дер"
жавного самоврядування.
На жаль, відповідно до
Закону України про Дер"
жавний реєстр виборців,
який був прийнятий 2007
року, впливати на процес
усунення порушень під час
голосування, зміни меж
дільниць та включення гро"
мадян до списків, міська
рада відповідно до чинного
законодавства не має права.
Ці повноваження передано
до Державного реєстру
виборців. Міська рада зро"
била все можливе, щоб про"
інформувати якомога
ширше коло виборців. Щоб
таких прикрих непорозумінь
не сталося в другому турі
виборів, необхідно, щоб
кожен громадянин обов’яз"
ково перевірив наявність
своїх даних у списках до п’я"
того лютого 2010 р.”.

Ганна Бєлобородова

ВИБОРИ ВІДБУЛИСЯ

Після першого туру вибо"
рів Президента Україна
знову опинилась на роздо"
ріжжі. Обирати свій шлях в
майбутнє українці будуть 7
лютого 2010 року. Але щоб
кожен з нас мав змогу захис"
тити свій вибір — необхідно
врахувати усі помилки та
недоліки, які мали місце в
першому турі. Про перебіг
подій виборчого процесу
територіального виборчого
округу № 96 інформує О.Г.
Скринник, член окружної
виборчої комісії:

“Почати хочеться з пози"
тивної інформації. Окружна
виборча комісія територіаль"

ного виборчого округу № 96
здала дані до ЦВК третя по
області і 29 по Україні.
Порушень виборчого проце"
су не було. Це говорить про
досить високий рівень підго"
товки членів ДВК. Хоча
можна додати, що всі зосере"
дились на політичних та
юридичних питаннях, а тех"
нічні питання (де поставити
печатку, і як закрити пакет)
обійшли увагою. На деяких
маленьких виборчих діль"
ницях заважала працювати
надмірна кількість спостері"
гачів від кандидатів на пост
Президента.

Складнощі були пов’язані

з тим, що Закон про ство"
рення Державного реєстру
виборців вказує, що органи
місцевого самоврядування
позбавлені права впливати
на формування списків
виборців, які знаходяться у
Державному реєстрі вибор"
ців. Тому було чимало невід"
повідностей в створенні
списків виборців, які нада"
валися за даними 2004 року,
та невідповідність меж зви"
чайних виборчих дільниць.
Мешканці міста з недовірою
поставилися до звернень
через ЗМІ перевірити свої
дані в списках. Вже на
виборчих дільницях з’ясува"
лось, що приблизно 10%
мешканців відсутні в спис"
ках. Ще невідомо, чи вдас"
ться опрацювати до другого
туру той обсяг звернень та
заяв, які надходять до Дер"
жавного реєстру виборців.
Постанова ЦВК від 12 груд"
ня 2009 р. № 475 “Про
роз’яснення щодо складання
та уточнення списків вибор"
ців для підготовки і прове"
дення голосування з виборів
Президента України 17 січня
2010р.” свідчить про те, що
згідно конституційного
права громадян дозволяється
приймати в день виборів

заяви громадян і вносити їх
до списків, але більшість
дільниць — відмовили.
Рішення приймалися колегі"
ально на засіданнях ДВК. 

Також хотілося б зверну"
ти увагу громадян на те, що

бюлетені, на яких більше
одної відмітки навпроти
прізвища кандидата, вважа"
ються недійсними. Навіть
якщо волевиявлення вибор"
ця цілком зрозуміле —
рішення приймається колегі"
ально членами ДВК”. 

Тож, шановні виборці,
щоб ваш голос був врахова"
ний, добре поміркуйте, перш
ніж писати на бюлетені
листи своїм обранцям на
пост Президента. Обов’яз"
ково перевірте наявність і
точність своїх даних у спис"
ках виборців до 05.02.10. А
також зрозумійте, що нема
кандидата “проти обох”. Є
Янукович і Тимошенко, і
Президентом стане хтось
один. 

Ганна Бєлобородова

ОО СС ТТ АА НН НН ІІ ЙЙ   ББ ІІ ЙЙ
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БІ

УУ   ВВ ИИ РР ІІ   СС ВВ ЯЯ ТТ КК ОО ВВ ИИ ХХ   ПП ОО ДД ІІ ЙЙ
15 січня актова зала Киє"

во"Святошинської райдерж"
адміністрації наповнилась
дзвінкими дитячими голоса"
ми, “вибухами” сміху, опле"
сками захвату. Це відбува"
лось свято Різдвяно"Ново"
річне, на яке були запрошені
діти з багатодітних сімей
разом зі своїми батьками, та
діти"сироти. Були тут діти
віком від 5 до 15 років, які
приїхали з Боярки, Вишне"
вого, села Тарасівка, з Хото"
ва, Шпитьок, Бобриці.

Організаторами святко"
вого дійства виступили: від"
діл сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації, ра"
йонне товариство “Червоно"
го Хреста”, громадська орга"
нізація “Родина — 7’Я”.

З вітальним словом до
дітей та їхніх батьків звер"
нувся заступник голови рай"
держадміністрації Олек"
сандр Лук’янчук, поздоро"
вивши всіх з казковими Но"
ворічними святами, поба"
жавши веселого настрою,
здійснення всіх заповітних
мрій і бажань, і, звичайно,

здоров’я. Наступними на
сцену виходили ансамбль
“Алегро”, зразкова студія
“Перлина”, студія бально"
спортивного танцю “Ритм”,
вихованці якої стали чем"
піонами України зі спортив"
них танців.

Та яке ж свято без пода"
рунків, призів, приємних
сюрпризів? Порадували дітей
подарунками цього дня на"
чальник відділу сім’ї, молоді
та спорту райдержадміністра"
ції Людмила Шпаченко, го"
лова районного товариства
“Червоного Хреста” Лідія
Заїченко, голова громадської
організації “Родина — 7’Я”
Тетяна Ковальчук.

Задоволені подарунками,
діти роз’їжджалися по до"
мівках автобусами, які на"
дало підприємство “Авто"
люкс”, директор — Микола
Стрілець. Солодощами та
м’якими іграшками дітей
забезпечив торговельний
комплекс “АШАН"2”, ди"
ректор — Гильві Жирон.

Євген Пікуль

НОВОРІЧНЕ ПОЗДОРОВЛЕННЯ 

ХВОРИХ ДІТЕЙ
Напередодні Новорічних

свят Дід Мороз і Снігуронька
не забули і про хворих діто"
чок, котрі знаходяться на
лікуванні в Київській обла"
сній дитячій лікарні (м.Бо"
ярка). 28 грудня члени мо"
лодіжного клубу, що діє при
Києво"Святошинському цен"
трі соціально"психологічної
реабілітації (керівник —
психолог Оксана Слєпова) з
притаманним їм позитивом
пройшлися по відділеннях
лікарні з цікавою Новоріч"
ною виставою. Вітали дітей
Дід Мороз, він так само “за
сумісництвом” психолог
(Владиченко Андрій, ЗОШ
№4), Снігуронька (Ференс
Крістіна, ЗОШ №4), поміч"
ниця Діда Мороза (Данюк
Настя, ЗОШ №4), дід
(Сокур Іра, гімназія), баба
(Смірнов Юрій, зубний тех"
нік). Ведучою була Палига
Настя з ЗОШ №1.

Дійство почалося з того,
що ведуча представила гля"
дачам “нових українців” —
діда і бабу, в яких вже були і
пральна машинка “Ariston”,
і телевізор “LG”, і посудо"
мийна машина “Bosch”. Дід
тільки те й робив, що у боу"
лінг шари ганяв, а баба шей"
пінгом займалась. Тільки не

було у них когось, хто допо"
магав би їм по господарству.
От і вирішили вони завести
хатню робітницю, але таку,
яка б і місця небагато займа"
ла, і їла б мало. От дід і зап"
ропонував її з снігу виліпи"
ти. Тож, як у казці мовить"
ся, “хлопнули” вони, “при"
топнули” — ось і вийшла в
них Снігуронька. Одна тіль"
ки біда з нею була — у її роз"
мові звучали одні реклами та
й з рук у неї все валилося.
Виявилося, що дід замість
мозку їй рекламний блок
вставив. Вирішили тоді дід з
бабою відвести Снігурку на
консультацію до психолога,
аби він їй “мозок прочис"
тив”. За допомогою спе"
ціальних методик та психо"
корекційної роботи психоло"

гу таки вдалося вилікувати
Снігуроньку! І виявилося,
що ніякий він не психолог, а
справжнісінький Дід Мороз!

Дід Мороз побажав на"
шим героям не забувати ка"
зок, тоді і його чудеса не зна"
добляться. Бабі він порадив
не тільки шейпінгом займа"
тися, а й смачні пиріжки
пекти, а діду — не тільки у
боулінг шари ганяти, а й з
ведмедиком боротися та
землю орати.

Свято вдалося на славу! І
артисти, і глядачі залишили"
ся задоволеними. 

Тут і казочці кінець, а хто
прочитав, — той молодець.
З Новорічними святами!
Добра, злагоди і миру!

Оксана Слєпова

““ РР ІІ ЗЗ ДД ВВ ЯЯ НН ІІ   ПП ІІ СС НН ЕЕ СС ПП ІІ ВВ ИИ ””   22 00 11 00
Члени РГО “Дзвони Чор"

нобиля” були запрошені на
“Різдвяні піснеспіви” у
Центр соціально"психоло"
гічної реабілітації, що рос"
ташований у м. Боярка, де  
з ініціативи протоієрея
Валерія і директора ЦСПР
А.М. Лахтадир були прове"
дені заходи з нагоди Різдва
Христового.

Величезна кількість ко"
лядок та їх мелодійних
варіантів, глибока змістов"
ність і значна різноманіт"
ність текстів, багатство
Різдвяних традицій і звича"

їв — усе це результат широ"
кого і інтенсивного розвит"
ку Різдвяного фольклору в
Україні впродовж багатьох
століть.

Зі свого боку, ми докла"
даємо значних зусиль, щоб
розвиток цієї багатої спад"
щини продовжувався сьо"
годні, підтримуючи бажання
всіх присутніх співати Різд"
вяні колядки, даруючи суве"
ніри від благодійників, щоб
зацікавити підростаюче
покоління.

Також дітям та інвалідам
з “Дзвонів Чорнобиля” від
прихожан храму Миколи
Чудодійника о. Рустік пода"
рував подарунки, а діти з
Недільної школи привітали
інвалідів зі святом, та заспі"
вали колядниці.

А за святковим столом
всі змогли скуштувати різні
солодощі і поспілкуватись.

РГО “Дзвони Чорнобиля”

ЩЕДРИЙ ВЕЧІР, ДОБРИЙ ВЕЧІР,

ДОБРИМ ЛЮДЯМ НА ЗДОРОВ’Я!
Гарні Різдвяні свята

минають швидко, але вихо"
ванці ДНЗ №3 мали нагоду
знову потрапи"
ти до Різдвяної
країни мрій. 20
січня вихователі
та діти старшої
групи запросили
батьків на Свят"
Вечір. Творчий
та натхненний
колектив дитя"
чого садка вико"
ристовує кожну
можливість вкласти у дитячі
серця дух і традиції укра"
їнського народу. А ще —
просто створити гарний
настрій і батькам, і дітям,
які теж залюбки беруть
участь у святкових виста"
вах. Навіть татусі, яких заз"
вичай не відтягнеш від теле"
візора, готуються заздале"
гідь, терпляче вчать свої
ролі, відвідують репетиції,
та беруть участь в численних
конкурсах разом з малечею. 

Тато Лерочки Скачко був
просто неперевершеним
Циганом! Ох і вечорниці
були! І Меланка"Вода з
Василем"Місяцем до Діда з
Бабою на гостини заходили,
і Козу водили, салом годува"
ли та лікаря викликали, і

цигани з циганчатами тан"
цювали! А молодички які
гарні завітали — виховате"

лів у народному вбранні було
просто не впізнати! Святкові
мелодії та піднесена атмо"
сфера того вечора об’єднала
присутніх в одну велику
родину. Та й це ще не все!
Не обійшлось і без традицій"
ної родинної вечері. Усіх
чекала щедра кутя і бануш
по"закарпатськи, який з

любов’ю (а що ще б змусило
готувати на таку прірву
гостей?) приготувала вихо"
вателька середньої групи —
Л.М. Іваненко, яку у садку
знають не тільки як гарного
фахівця, та чудову людину,
а й як талановиту акторку,
якій навіть роль Діда до
снаги. Про те, щоб згадка
про цей вечір залишилась не
тільки в душі, подбала заві"
дуюча ДНЗ Л.І. Дуднікова,
запросивши професійного
оператора. Особлива подяка
Л.М. Фарцабей, методисту
ДНЗ, за вміння згуртувати
колектив і малечу навколо
цікавих ідей. 

З побажаннями на добро,
на щастя, на многая літа,
гостинні господарі прово"
джали гостей.

Ганна Бєлобородова

та Різдвяних свят
Відлуння Новорічних
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ООММИИЛЛИИ  ТТІІЛЛОО  ЙЙ  
ООЧЧИИССТТИИЛЛИИ  ДДУУШШУУ

БІ Господнє
Хрещення

Насправді колючий мо"
роз не завадив тим, хто ша"
нує звичаї прадідів. На озері
того дня зібралось чимало
прихожан, адже за ініціати"
ви ГО “Відродження При"
тварки”, як годиться, на
очищеному озері вперше за
багато років відновлено ще
одну народну традицію —
вирубано хрест й підготов"
лено хрещенську купальню. 

“Ідею відновлення народ"
ної традиції на Водохреще
ми виношували давно. Іні"
ціатором її виступив Боярсь"
кий міський голова — Тарас
Добрівський, — розповідає
Андрій Халіцький. — А от
втілити задумане вдалось
вже у 2010 році. Рішення
прийняли, коли б ви дума"
ли…? У Новорічну ніч зібра"
лись близько 20 осіб, біль"
шість з яких — члени ГО
“Відродження Притварки”,
і вирішили, що зробимо це”.
Кілька годин поспіль А.Ки"
риленко, О.Барановський,
О.Писаренко, А.Онікієнко,
В.Чех, А.Борисенко,
О.Шаулич, М.Кривонос,
С.Синенко і А.Халіцький
працювали над льодовою
глибою, вирізаючи хрест.
Потім ще підправляли і шлі"
фували купальню, майстру"
вали сходи, розчищали під"
ходи, щоб зручно було і без"
печно боярчанам омити своє
тіло у хрещенських водах. 

19 січня отець Віктор ос"
вятив воду, привітав усіх
присутніх зі святом. Варто
нагадати, що воду, як могут"
ню стихію всесвіту, глибоко
шанували наші прадіди.
Вони вірили, що “непочата
вода”, набрана до схід сонця
з криниці, має магічну силу.
Тому в ній купали новонаро"
джених, напували корів,
щоб більше молока давали,

вмивалися, щоб позбутися
чар лихого ока. Слідуючи
народним традиціям, бояр"
чани омивали свої обличчя,
але в купальню занурюва"
лись тільки найсміливіші. 

Першим у ополонку без
страху пірнув Боярський
міський голова Тарас Доб"
рівський. За ним — затяті
“моржі”. Потім пірнув під"
приємець О.Рябіч, депутат
Боярської міської ради
А.Мерзаєв. Більшість впер"
ше ризикнули пірнути, аби
відчути усю гостроту відчут"
тів на собі. Героїв одразу
укутували не тільки рушни"
ками, а й підбадьоренням і
щирим захопленням. А ті, у
свою чергу, задоволено ді"
лились враженнями.

Серед козаків навіть була
одна жінка. За повір’ям,
жінки цього дня у воді не по"
винні були полоскати білиз"
ну, бо “там чорти сидять і
можуть вчепитись”, а от
дітей своїх омивати свяченою
водою незаборонено нікому.

Вітаючи боярчан зі свя"
том, Боярський міський го"
лова Тарас Добрівський го"
ворив про те, що цілюща во"
да завжди допомагала виг"
нати за поріг чвари та нена"
висть, заздрість та розбрат,
натомість надійно оберігала
від зла, робила нас усіх
ближчими один до одного.
“Усім, хто наважився омити
своє тіло і освятити душу,
буде даровано здоров’я і
благословення. Саме тому
ми вирішили свого первіст"
ка Михайла Добрівського
охрестити саме в цей день у
найстарішій в Боярці Свято"
Михайлівській церкві”, —
завершив Добрівський.

З радістю спостерігали за
дійством ті, хто влаштував
це свято — справжні козаки
ГО “Відродження Притвар"
ки”. “Давні традиції наших
предків повинні відтворю"
ватися знову і знову, бо в
цьому наша велика історія,
історія великого роду —
українського народу”, —
додав Андрій Халіцький.

Наталя Ключник

На Йордан можна
зміцніти не тільки духом,
а ще й тілом. У народі
кажуть: “У здоровому ті"
лі — здоровий дух! “ І до"
дають: “Ух!”. Саме так
чулося з усіх боків 19 січня
на озері поблизу Свято"

Михайлівської церкви.

За ініціативи Соціаліс"
тичної партії України в 2004
р. прийнято Закон України
“Про соціальний захист
дітей війни”. Цей закон ус"
тановлює правовий статус
дітей війни, визначає їхній
соціальний захист, та гаран"
тує соціальну державну під"
тримку.

На жаль, сьогодні відстоя"
ти права дітей війни можна
тільки одним способом —
через суд. У зв’язку із цим
Києво"Святошинська органі"
зація Соціалістичної партії
України та Києво"Свято"
шинська організація “Всеук"
раїнська партія “Дітей війни”
намагаються дійти до кожної
людини, яка представляє цю
категорію наших співвітчиз"
ників, щоб допомогти їй від"
стояти свої законні права. Їм
безкоштовно надається мето"
дична та практична допомога
в формуванні позовних заяв
до суду, яких протягом 2008"
2009 років подано понад
2300, з них 1000 — у м.
Боярка. Більшість із них була
задоволена Києво"Свято"
шинським районним судом.
Це зобов’язує ПФУ задоволь"

нити законні
вимоги дітей
війни.

О к р і м
цього, за іні"
ціативи пер"
шого секрета"
ря Боярської

міської організації Соціалі"
стичної партії В.М. Марце"
нюка дітям війни та членам
їхніх сімей безкоштовно роз"
даються медичні препарати.
Наприкінці 2009 р. Боярсь"
ка міська партійна організа"
ція, “Всеукраїнська партія
“Дітей війни”, разом із пер"
шим секретарем К"Свято"
шинського РК “Діти війни”
Ю.А. Колесніковим та депу"
татом Боярської міської
ради, головою фракції
соціалістів, С.С.Адаменком
урочисто вручали членам
партії дисконтні картки на
придбання ліків зі знижкою

в аптеці м. Боярка по вул.
Полярній, 10. Оформлення
дисконтних карток стало
можливим за підтримки
завідуючого аптекою
С.В.Королюка, А.А.Зава"
децького, члена бюро міськ"
кому Соціалістичної партії
України м. Боярка В.В. Осі"
пенка. Усі, хто отримали
такий подарунок, висловлю"
ють слова щирої вдячності, а
усім боярчанам бажають
здоров’я, миру, злагоди. До
побажань приєднуються де"
путат БМР, голова фракції
соціалістів, другий секретар
Боярського МК СПУ С.С.
Адаменко, перший секретар
Боярського СПУ В.М. Мар"
ценюк, перший секретар
Києво"Святошинського РК
“Діти війни” Ю.А. Колесні"
ков. 

Наталя Ключник

Діти війни — покоління людей, чиє
дитинство співпало з роками Великої
Вітчизняної війни. На долю цих людей
випали тяжкі випробування та страж"
дання. Голодне і холодне дитинство у
роки Великої Вітчизняної війни і ста"

рість нині, коли ледь животієш…

БІ тижня
Події

ЇЇ ММ   ДД ІІ СС ТТ АА ЛЛ АА СС ЬЬ
НН ЕЕ ЛЛ ЕЕ ГГ КК АА   ДД ОО ЛЛ ЯЯ

26 січня у приміщенні
Боярської міської ради відбу"
лась зустріч заступника місь"
кого голови В. В. Шульги та
голови Молодіжної ради м.
Боярка В’ячеслава Сєнчука з
представником “Французь"
кого культурного центру”
Світланою Гончаровою. Під
час зустрічі обговорювались
питання налагодження доб"
росусідських відносин з при"
столичними містами Фран"
ції, можливості культурного
обміну між молоддю та інте"
лігенцією, працівниками
культурних установ Боярки і

“Французьким культурним
центром”. В цілому наміти"
лись цікаві перспективи для
подальшого співробітництва.
Також “Французький куль"
турний центр” подарував
міській раді 7 екземплярів
науково"популярної книги
“Все про Францію” під ав"
торством Ю.Іванової. Це ви"
дання містить широкий кра"
єзнавчий матеріал, включно
з відомостями про культурну
спадщину Франції, її істо"
рію, економіку, досягнення в
сфері науки, спорту та осві"
ти. Книга буде передана до
музею та бібліотек міста.

Ганна Бєлобородова

КК УУ ЛЛ ЬЬ ТТ УУ РР НН ІІ   ЗЗ ВВ ’’ ЯЯ ЗЗ КК ИИ

БІ інформує
МНС Києво'Святошинського р'ну

Суворо дотримуйтесь правил користуванням газом і газовими приладами.

При наявності в приміщенні запаху газу:

— закрити головний кран на газопроводі та приладах;
— провітрити приміщення;
— не вмикати та не вимикати електроприладів;
— не запалювати відкритого вогню;
— викликати аварійну службу за телефоном 104.
Витікання газу може бути на з’єднаннях і кранах газопроводу, а також на кранах газо"

вих приладів. Виявити наявність витікання газу можна по запаху, на слух (чути шипіння)
та за допомогою мильної емульсії.

Забороняється застосовувати вогонь для виявлення витікання газу.

Не зачиняйте вентиляційних отворів.

ШШ АА НН ОО ВВ НН ІІ   КК ОО РР ИИ СС ТТ УУ ВВ АА ЧЧ ІІ   ГГ АА ЗЗ ОО ММ !!   
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“Якщо з роками кімната
людини не наповнюється
дитячими голосами — вона
наповнюється кошмара"
ми”, — зауважив багато
років тому Ш. Сент"Бев.

У кімнаті Лідії Михайлів"
ни Іванової дитячі голоси не
вщухають — дітей там аж
одинадцять. У сучасному
світі це — рідкість, без пере"
більшень. І хоч проблем та
турбот у великій родині
чимало, проте радість теж
можна помножити на оди"
надцять. У родині вісім
хлопчиків і три дівчинки.

Старшому — 23 роки, одна з
дочок заміжня і має дитину,
але мешкають усі разом в
двох кімнатах гуртожитку по
вул. Білогородській, 134. У
цьому гуртожитку Лідія
Михайлівна оселилася ще у
1988 р., а зараз працює тут
вахтером. “Майже всю зар"
платню доводиться витрачати
на сплату комунальних
послуг, а ще якось жити
треба, — розповідає Лідія
Михайлівна. — Своїми сила"
ми з усіма проблемами не
впоратись. Ось і звернулись
за допомогою до голови Бояр"
ської організації Партії Регіо"
нів Д.І. Паливоди та В.І.
Давиденка. І не залишились
без відповіді: партійці"регіо"
нали допомогли погасити
борги за комунальні послуги у
розмірі 1,5 тис.грн. Декілька
років тому забезпечили усіх
дітей шкільною формою.
Зараз я є членом цієї партії і
дуже вдячна, що не залиша"
ють мене без підтримки”.

Ганна Бєлобородов

ББ ОО ЯЯ РР СС ЬЬ КК ИИ ЙЙ   РР ЕЕ КК ОО РР ДД ,,   ГГ ІІ ДД НН ИИ ЙЙ   КК НН ИИ ГГ ИИ   ГГ ІІ НН НН ЕЕ СС АА

“Женщина в ДНЗ не
только работает, но и живет
большую часть своей жиз"
ни”, — розпочала свої ві"
тальні слова колегам завіду"
вачка ДНЗ “Джерельце”
Клавдія Іллівна Пшонна. Це
вона з великої любові і пова"
ги до своїх колег у прекрас"
ній світлій залі ДНЗ влашту"
вала нове свято — День
Ювіляра. Аякже інакше,
адже їх у 2009 було аж 18!
“Когда, как не сегодня, ска"
зать вам, дорогие мои, иск"
ренние слова благодарности
за ваш труд, за ваши сердца
и души”, — продовжила
Клавдія Іванівна.

18 ювілярів 2009 року із
67 членів колективу ДНЗ
вишикувались у групи — від
наймолодших — до найстар"
ших: 25, 30, 45, 50, 55, 60 і
навіть 70 років.

70"літній ювілей відсвят"
кувала у 2009р. Єва Васи"
лівна Колеснікова — поміч"

ниця вихователя, яка із сво"
їх 70"ти років 16 — працює
в ДНЗ “Джерельце”. 

65 років виповнилось ми"
нулого року Надії Михайлів"
ні Вакуленко. Нині вона ви"
хователь"методист, Відмін"
ник освіти України, нагоро"
джена Почесним знаком
Софії Русової. Надія Михай"
лівна 23 роки працює і живе
життям ДНЗ.

60"ти літній ювілей від"
святкували логопед Кузнє"
цова Валентина Михайлівна
(1 рік у ДНЗ), та завідувач"
ка ДНЗ “Джерельце”, Від"
мінник освіти України, на"
городжена Почесним зна"
ком Софії Русової Клавдія
Іллівна Пшонна ( 22 роки у
закладі).

30 років свого 55"літньо"
го життя подарувала дітям
ДНЗ “Джерельце” ювіляр"
ка"2009, Відмінник освіти

Щеглова Л.О., яка працю"
вала вихователем, фізінст"
руктором, а сьогодні опіку"
ється господарством закла"
ду. 55 років виповнилось
Ганні Василівні Раєвській.
(вона теж 30 років працює
вихователем), Парубочій
Вірі Іванівні (16 років в
ДНЗ) і бухгалтеру Джулен"
ко Вірі Іванівні (18 з них —
вона в рідному колективі).

Вітали “золотих” ювіля"
рів — вихователів Ольгу Іва"
нівну Ковалець та Інну Ана"
толіївну Гриценко. Обидві
ювілярки — Відмінники ос"
віти, відзначили свій півсто"
літній ювілей у 2009 р. Більш
як половину із тих літ, що
накувала зозуля, пропрацю"
вали саме в цьому садку.

45"літні — Непроста Іри"
на Іванівна — старша мед"
сестра І категорії (21 рік
працює у ДНЗ), та Ярошенко
Ірина Петрівна — помічник
вихователя (7 років в ДНЗ).

У молодшу групу ювіля"
рів 2009 року, 35"30"25р.р.,
потрапили: кастелянша
Світлана Єфремова, муз. ке"
рівник Притамання Мари"
на, вихователі — Ірина
Жайворонюк та Людмила
Пашкевич, і кухарі — Олена
Бруєва та Оксана Колесник. 

“Вам, дорогие мои кол"
леги, часто приходиться ра"
ботать по 12 часов каждый
день на протяжении целой
недели, а то и двух, если, не
дай Бог, кто"то заболеет. И
все из нас очень нужны и
важны. Ведь нам доверили
самое ценное, что есть в ми"
ре — маленьких детей. И мы
стали для них вторыми ма"

мами и нянями. Мы стали
для них учителями и друзья"
ми. Они вырастают на на"
ших глазах, и вскоре дове"
ряют нам своих детей. Это
ли не наибольшая награ"
да?”, — продовжила віталь"
ні слова керівник закладу
К.І. Пшонна. 

“Чи то під однією щасли"
вою зіркою, чи то в один
космічний час ці люди зібра"
лись тут, саме у цьому садку.
Усі разом жіночою сім’єю ви
не просто виконуєте свій
професійний обов’язок, але
й залишаєте тут частинку
свого серця”, — говорила,
вітаючи ювілярок і вручаю"
чи нагороди й подяки,
начальник економічного від"
ділу Боярської міської ради

Олена Балуєва. “З нього, та"
кого неспокійного і наповне"
ного любов’ю, проростають
квіти. І зростають у цьому
домашньому раю маленькі
діточки, як ті квіточки. Для
них вам вдалось створити усі
умови. Не дивно, що вже 3
роки поспіль ДНЗ “Дже"
рельце” посідає І місце у
рейтингу із 37 ДНЗ райо"
ну”, — продовжила вона.

Привітати ювілярів зап"
росили найдорожчих — ді"
тей"вихованців та фольк"
лорний ансамбль с. Великі
Дмитрівці під керівництвом
Романа Михайловича Чере"
пахи. Вінок щедрівок, коля"
док, яким підспівували за"
любки діти у залі, гармоній"
но доповнили веселі, жар"
тівливі українські пісні. А
після концерту і вітань усіх
ювілярів і гостей частували
смачними українськими
стравами.

У центрі події безумовно
були головні герої свята —
ювіляри 2009р. Їм дарували
найкращі пісні, теплі слова
побажання депутат БМР
Людмила Корзун, завідувач
ДНЗ №3 Л.І.Дуднікова, ко"
лектив фольклорного ан"
самблю Великі Дмитрівці.
До привітань приєднується
редакція газети “Боярка"
інформ” і бажає ювілярам
“многая лета”.

Наталя Ключник

Таку унікальну подію,
яка відбулась днями у ДНЗ
“Джерельце”, варто за"
пропонувати не тільки
записати у книгу історії
міста Боярка, але й книгу

рекордів Гіннеса.

РАЗОМ ЗНАЙДЕМО ВИХІД

ОБМОРОЖЕННЯ

БІ обережні
Будьте

Розвитку обмороження сприяють вологе повітря та вітер.
Небезпека дістати обмороження залежить від шкідливого
впливу низьких температур, порушення кровообігу. Осо"
бливо небезпечний мороз для ослаблених, втомлених, голод"
них, хворих людей. Найчастіше страждають периферійні
частини тіла: пальці ніг і рук, ніс, вуха, щоки.

Як уникнути обмороження?

Утримуйте взуття завжди у хорошому стані та сухим.
Воно не повинно здавлювати ногу. Змажте лице і руки несо"
лоним салом, риб’ячим жиром або жирним кремом у мороз"
ну, а особливо у вітряну погоду. Рухи на холоді посилюють
кровообіг і сприяють зігріванню тіла.

Перша медична допомога при обмороженнях

Перша допомога полягає у тому, щоб якомога швидше
відновити кровообіг на ураженій частині тіла. Це місце обе"
режно оголюють, аби не пошкодити примерзлу до одягу чи
взуття шкіру, і занурюють у теплу воду (+18"20°С), одноча"
сно проводячи легкий масаж. Поступово, протягом 20"30
хв., температуру води піднімають до +37°С. Повністю відіг"
рівшись, шкіра стає яскраво"рожевою, людина відчуває
біль. Та цього болю лякатися не слід, він свідчить про те, що
відновилася чутливість шкіри.

Після цього обморожену частину тіла обережно просушу"
ють м’яким рушником, протирають спиртом, накладають
суху пов’язку, тепло закутують. Щоки, ніс, вуха можна
зігрівати прямо й на вулиці, несильно розтираючи їх колови"
ми рухами, та все ж краще зайти до теплого приміщення.

Надаючи першу допомогу, треба попросити потерпілого,
щоб він ворушив пальцями на ушкодженій руці або нозі. Це
пришвидшує відновлення кровообігу. Зробивши усе
необхідне, людину слід напоїти гарячим чаєм, зігріти, тепло
закутати або обкласти грілками. Не можна розтирати обмо"
рожені частини тіла снігом — це лише пошкоджує шкіру,
сприяє занесенню інфекції.

Не слід також опускати обморожені руки або ноги в холод"
ну воду, зігрівати їх біля вогнища, на гарячій печі. Не слід
забувати й інше: обморожені місця довго будуть чутливими до
холоду й можуть повторно обморожуватись навіть через кіль"
ка років. Тому надійно захищайте їх від переохолодження.

Запам’ятайте: багато людей вважають, що є мазі, які
попереджують обмороження — наприклад, гусячий жир.
Це помилка — жири сприяють переохолодженню шкіри.

Інспектор 11�ПДПЧ м. Боярка С.І. Пилипенко
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БІ до виборців
Звернення

Д. ПАЛИВОДА:

“НАМ ВАЖЛИВО ОБ’ЄДНАТИСЬ 

І ПОБОРОТИ БІДНІСТЬ”

Шановні боярчани!

Дякую вам, шановні зем"
ляки, що, незважаючи на
погані погодні умови, непо"
розуміння із виборчими
списками та інші негаразди,
ви проголосували у першо"
му турі виборів Президента
України і підтримали лідера
І туру, лідера перегонів
Партії Регіонів Віктора
Януковича. Саме ваше
справжнє розуміння ситуа"
ції і відданий голос за Яну"
ковича у ІІ турі — 7 лютого,
допоможе остаточно зміни"
ти ситуацію в Україні на
краще. 

“Хто б не став Президен"
том, він повинен з першого ж
дня почати засипати ритвини
розколу, викопані п’ять років
тому. А ті, хто програють ці
вибори, повинні допомагати
новому Президенту і всім
людям, а не мститись за по"
разку”, — говориться у звер"
ненні В. Януковича до укра"
їнського народу. Він заува"
жив, що відколи до влади в
Україні прийшли нинішні
очільники держави, Україна
зазнала дуже серйозних і від"
чутних втрат, найголовніша з
яких — втрата довіри людей
до влади. У той самий час під"
ступний ворог — бідність —

“запустила свої кістляві
руки” у наше життя. 

“Бідність — це головний
ворог, якого нам треба буде
здолати. І на перше місце я
ставлю для себе не питання
політичної боротьби чи
з’ясування стосунків зі свої"
ми опонентами, а боротьбу з
бідністю”, — говорив Яну"
кович. 

Команда Партії Регіонів
у Боярці — люди, які без
зайвого популізму допома"
гають багатьом людям. Це
матеріальна допомога пен"
сіонерам, подарунки на
Новорічні свята дітям,
сплата за лікування бідним
людям, комп’ютери шко"
лярам тощо. У той час,
коли  інші політичні сили
прожили ці п’ять років у
сварках і чварах, забувачи
про проблеми людей. Їх ці"
кавить тільки влада. Судя"
чи з усього, вони й не зби"
раються змінювати свою
тактику.

Тож не дозвольте продов"
ження епохи брехні та нена"
висті в українській політиці!
Усі, хто розуміє, що наспра"
вді відбувається, об’єднуй"
теся і підтримайте Віктора
Януковича — кандидата у
Президенти, який завжди
відповідає за свої слова. 

Дмитро Паливода,

голова Боярської міської

організації Партії Регіонів

Звернення голови
Боярської міської органі"
зації Партії Регіонів 

Д. Паливоди.

ГГУУРРТТООЖЖИИТТООКК ::   
ССППРРААВВИИ  ККООММУУННААЛЛЬЬНН ІІ   ЧЧИИ   ППООЛЛ ІІ ТТИИЧЧНН ІІ ??

БІ Феміди
Рішення

— Часом ті, хто нама"
гаються бути кореспонден"
тами у пресі, такі, як у цьо"
му випадку О. Кожухов, й
самі не розуміють, що їх
просто використовують, на"
магаючись кинути кістку
розбрату між “народом” і
владою. Ми не маємо права
залишити боярчан обдуре"
ними, тому на кожен такий
випадок змушені реагувати і
подавати до суду. Так і
цього разу ситуацію з’ясову"
вали у суді.

— Що ж саме з’ясову"
вали?

— Дивіться, що нама"
гається розповісти читачам
О. Кожухов у статті “Обща"
га”: “...у гуртожитку є 100
ліжко"місць, а за його відо"
мостями зареєстровано 300
осіб — по 3 на кожне місце.
Кількість фіктивно зареєс"
трованих у гуртожитку осіб
складає близько 1 тис. осіб і
ця кількість зростає. 600
зайвопрописаних осіб у гур"
тожитку мають спільний
борг близько 1 млн. грн.”
Окрім цього, він заявив у
газеті, що вартість хабара за
реєстрацію в гуртожитку
складає 300$, людей вики"
дають на вулицю, гуртожи"
ток доводять до банкрут"
ства, щоб продати чи знести.
А як ні, то він і сам розва"
литься. Насправді, коли у
суді попросили Кожухова
аргументувати або довести
ці відомості — він зробити
цього не зміг і на наступні
засідання не з’являвся.

— Фактично це черго"
вий наклеп, надрукований в
“Боярині”? 

— Так. На жаль, люди
наші люблять, коли “смаже"
ним запахне”. А тут ще й
вигадані такою фантазією
автора. Отже, сторона"по"
зивач, КП “БГВУЖКГ”,
офіційно подала позов і до"
вела документально, що гур"
тожиток №6 по вул. Моло"
діжній, 12/2 призначений
для проживання одиноких
громадян. Ліжко"місце та"
ким людям надає не комен"
дант, а спочатку виконком
Боярської міської ради
приймає рішення, а потім
видається ордер. Тільки фі"
зичне вселення здійснює ко"

мендант. То де тут місце для
хабара?

— То фактично скільки
людей нині проживає у гур"
тожитку по Молодіжній,
12\2, і яка заборгованість
рахується за ними? Кожухов
каже, що майже мільйон.
Це правда?

— Ніхто нікого нікуди
не викидає. Наводиться еле"
ментарний порядок. Виселя"
ються ті люди, які порушу"

ють правила проживання:
пиячать, не працюють тощо.
З 1 по 3 поверх у гуртожитку
проживає 100 мешканців.
Щоправда, заборгованість
їхня станом на 1.09.2009р.
складає близько 52 450 грн.
На 4 поверсі знаходиться 21
кімната сімейного типу,
мешканці яких мають забор"
гованість 8 тис. 350 грн. Ці
дані документально були
доведені в суді. 

— Тож мертвих душ в
гуртожитку не існує?

— І фіктивна прописка
теж відсутня. Тому що пас"
портний стіл КП “БГ ВУ
ЖКГ” проводить збір доку"
ментів для реєстрації в уста"
новленому порядку і факт
давання 300$ та вирішення
начальником ЖЕКу питан"
ня щодо прописки Кожухов
нічим підтвердити не міг. 

— Кожухов пише, що
багато людей викинуто зі
своїх кімнат у приміщення
першого поверху, які не
можуть використовуватись

як житлові. Що на це ска"
жете?

— Скажу, що рішен"
ням №134/8 від 07.10.
2008 р. було надано дозвіл
на переобладнання 4 повер"
ху гуртожитку для одиноких
в сімейний гуртожиток.
Рішенням 162/2 від 18.11.
2008р. БМР передбачена
відповідна зміна статусу 4
поверху та внесення до ін"
вентаризаційних докумен"
тів. На виконання зазначе"
них рішень КП “БГ ВУ
ЖКГ” було видане розпо"
рядження №4 від 08.12.
2008 р. про переселення
осіб на 2 і 3 поверх. А усе,
що там пише Кожухов, абсо"
лютна вигадка. 

— І про знесення гурто"
житків, і про спеціальне
доведення їх до банкрутства
міською владою на чолі з
Добрівським?

— Усе це стара пісня,
яку виспівує “Боярин”, во"
рогуючи з Т.Добрівським
особисто. На мій погляд, це
ніщо інше, як боротьба за
владу в місті. І тут “Боярин”
використовує брудні техно"
логії, нав’язуючи читачу
брехливу інформацію.
Стиль такий.

— Згодна. То все ж, що
вирішив суд?

— 30.12.2009 р. суд,
розглянувши у відкритому
судовому засіданні справу,
вирішив наш позов, КП “БГ
ВУ ЖКГ”, задовольнити.
Кожухову Олегу Валерійо"
вичу сплатити моральну
компенсацію та судові вит"
рати за завдану шкоду діло"
вій репутації КП “БГ ВУ
ЖКГ”. А ще спростувати
інформацію, яка надрукова"
на в газеті “Боярин” №18 у
статті під назвою “Общага”
як таку, яка не відповідає
дійсності. 

Наталя Ключник

У № 18 газети “Боярин” за липень 2009р. було
опубліковано статтю під назвою “Общага”, де у пре"
амбулі звучало: “Люди в Боярці часто живуть всупереч
долі, долаючи усі життєві перепони, включаючи і ті,
які їм створює влада. Зрозуміло, що будь"яка влада бру"
тальна, а наша боярська — вінець службового хам"
ства. У цьому матеріалі піде мова про життя"буття в
гуртожитку №6 по вулиці Молодіжній, 12/2”. За цим
слідувала повна брехня. І про це сказати вже можна
точно. Чому — ми запитали у начальника КП “БГ ВУ

ЖКГ” М.І. Давиденка:

Загублений диплом мо"

лодшого спеціаліста серії ЖГ

№904489, реєстраційний

номер 1104, виданий Світла"

ні Миколаївні Дерев’янко 5

липня 1985 року Київським

медичним училищем № 3

Мінохорони здоров’я Украї"

ни, вважати недійсним.

Школа скликає друзів!

6 лютого 2010 року, о

16.00 Боярська ЗОШ І"ІІІ

ступенів № 1 проводить

традиційну зустріч з ви"

пускниками.

На зустріч запрошуємо

випускників 1950, 1960,

1970, 1980, 1990 та 2000

років, а також вчителів.

Оргкомітет

БІ Оголошення
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ОСОБЛИВОСТ І  ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИБІ інформують
Районні служби

Запровадження недер"
жавного пенсійного забезпе"
чення (НПЗ) є одним з
основних завдань і важли"
вих кроків реформування
системи пенсійного забезпе"
чення України. Створення
законодавчих передумов
функціонування інститутів
додаткового, добровільного
пенсійного забезпечення є
нагальною вимогою часу та
необхідною умовою існуван"
ня ефективної, соціально
справедливої системи відно"
син у сфері соціального
забезпечення населення.

Система НПЗ покликана
створити можливості для
збереження та примножен"
ня коштів вкладників з ме"
тою забезпечення отриман"
ня ними стабільного доходу
після настання пенсійного
віку. Перевага НПЗ в тому,
що збережені кошти збіль"
шуються за рахунок інвести"
ційного доходу. При цьому
державний нагляд за устано"
вами пенсійного забезпечен"
ня дозволяє запобігти прове"
денню надто ризикованих
операцій і втраті пенсійних
заощаджень.

Кошти, накопичувані на
пенсійних рахунках їхніх
учасників, як правило, є
значним джерелом інвести"
цій в економіці. Особливість
діяльності пенсійних фондів
у тому, що вони зацікавлені
здійснювати довгострокові
інвестиції для узгодження
власних потоків внесків і
виплат. Пенсійні фонди є
значними інвесторами. А це
дозволяє розвивати ринок
довгострокового запозичен"
ня коштів. 

Основний принцип діяль"
ності недержавних пенсій"
них фондів — добровільність
участі в них. Вкладники й
отримувачі виплат (учасни"
ки пенсійних фондів) мо"
жуть обирати найпривабли"
віші пенсійні схеми здій"
снення внесків та отримання
виплат. Вони також мають
змогу оцінювати надійність
напрямів інвестування кош"
тів. Зберігаючи гроші в бан"
ках, вкладники, на відміну

від учасників пенсійних
фондів, таких можливостей
позбавлені.

Уже сьогодні в Україні
існує понад 300 юридичних
осіб, котрі задекларували
пенсійне забезпечення як
основний вид своєї діяльнос"
ті. Щоб уникнути втрат
коштів вкладників таких
установ, необхідно створити
законодавчу базу для регу"
лювання їхньої діяльності.

Основна мета ухвалення
відповідного рамкового за"
кону — надання працівни"
кам можливості здійснювати
додаткові пенсійні заоща"
дження та отримувати біль"
ші пенсійні виплати за раху"
нок пенсійних накопичень
та інвестиційного доходу від
їхнього розміщення. Недер"
жавна пенсія має стати до"
датком до пенсій, що випла"
чуватимуться з державної
солідарної та обов’язкової
накопичувальної системи.
Це дозволить збільшити
співвідношення пенсійних
виплат до заробітної плати
працівника майже до 60%.
НПЗ також надає можли"
вість роботодавцеві додатко"
во заохочувати своїх праців"
ників із допомогою запрова"
дження пенсійних програм і
відрахування частини дохо"
ду на пенсійні рахунки пра"
цівників.

Досі більша частина зао"
щаджень не повертається на
фінансові ринки й перебуває
у вигляді готівкових коштів.
Тому відповідне удоскона"
лення пенсійного законодав"
ства слід спрямувати на ство"
рення альтернативного шля"
ху довготермінового збере"
ження коштів. Ця проблема
досить актуальна в Україні.
Коливання обмінних курсів
світових валют, цін на ринку
житла та державних цінних
паперів демонструють, що
реально захистити кошти
можна лише за рахунок ди"
версифікації (шляхом розпо"
ділу за кількома напрямами
вкладень). Акумулювання
активів великим фінансовим
посередником дозволяє ди"
версифікувати інвестиції та
зменшувати ризики.

Необхідно також створи"
ти нормативно"правову базу
для діяльності установ, котрі
вже фактично здійснюють
недержавне пенсійне стра"
хування. Це єдино прийнят"
ний спосіб впорядкувати цей
процес, стихійний розвиток
якого може призвести до
втрат пенсійних накопичень
учасників таких пенсійних
фондів.

Також необхідно забезпе"
чити збереження пенсійних
активів учасників недержав"
них пенсійних фондів через

створення відповідної систе"
ми взаємовідносин на ринку
пенсійних коштів. Діяль"
ність пенсійних фондів по"
винна регулюватися спе"
ціальним державним упов"
новаженим органом. Збере"
ження коштів гарантувати"
ме розділення функцій роз"
порядження, управління та
зберігання. Усі ці функції
мають виконувати окремі
юридичні особи. Крім того,
активи пенсійного фонду
залишаються відокремлени"
ми від активів зазначених
компаній, що гарантує їх
збереження навіть у разі
погіршення фінансового ста"
новища цих компаній.

До сфери регулятивного
впливу відповідного закону,
крім діяльності власне не"
державних пенсійних фон"
дів і фінансових установ,
котрі надають йому відповід"
ні послуги в сфері НПЗ
(адміністратор пенсійного
фонду, компанія з управлін"
ня його активами та збері"
гач), потрібно віднести й
діяльність банківських уста"
нов — надавачів послуг гро"
мадянам з відкриття й обслу"
говування пенсійних депо"
зитних рахунків, і страхових
організацій, що здійснюють
страхування життя та стра"
хування довічної пенсії.

Виходячи з міжнародного
досвіду, суб’єктами системи
додаткового (недержавного)
пенсійного забезпечення, як
правило, є засновники та
платники пенсійних фондів;
вкладники й учасники пен"
сійних фондів; недержавні
пенсійні фонди; компанії з
управління пенсійним фон"
дом; компанії з управління
активами пенсійного фонду;
зберігачі пенсійних фондів;
страхові організації, яким
дозволено здійснювати стра"
хування життя та страхуван"
ня довічної пенсії; банківські
установи, що надають послу"
ги з відкриття та обслугову"
вання пенсійних депозитних
рахунків; саморегульовані
організації у сфері недержав"
ного пенсійного забезпечен"
ня; особи, котрі надають
консультаційні й агентські
послуги; органи державного
нагляду та контролю у сфері
недержавного пенсійного
забезпечення; незалежні ак"
туарії; аудитори.

Основні принципи діяль"
ності НПЗ такі:
— економічно"соціальна за"

цікавленість працівників
і роботодавців у НПЗ;

— добровільність участі в
системі НПЗ (добровіль"
ність створення та приєд"
нання до раніше створе"
них пенсійних фондів,
добровільність пенсійних

внесків, вибору пенсійно"
го фонду та форми пен"
сійних виплат тощо);

— здійснення інвестиційної
діяльності виключно в ін"
тересах вкладників та
учасників з метою захи"
сту пенсійних внесків від
інфляції та збільшення
пенсійних накопичень із
допомогою отримання ін"
вестиційного доходу;

— державне регулювання
діяльності НПЗ і нагляд
за її здійсненням тощо.
Важливими гарантіями

стабільного функціонування
системи НПЗ і діяльності
пенсійних фондів зокрема,
захисту пенсійних заоща"
джень мають стати:
— розмежування функцій

управління пенсійними
фондами, управління ак"
тивами пенсійного фонду
та їхнього зберігання між
фінансовими установа"
ми, що надають відповід"
ні послуги;

— ліцензування фінансових
установ у системі НПЗ
спеціально уповноваже"
ними державними орга"
нами;

— здійснення зовнішнього
моніторингу операцій з
активами пенсійного
фонду та їхнього обліку
банківською установою"
зберігачем активів пен"
сійного фонду;

— створення страхового ре"
зерву в структурі активів
пенсійного фонду для за"
безпечення виконання
зобов’язань перед вкла"
дниками й учасниками
пенсійного фонду;

— розміщення активів пен"
сійного фонду за принци"
пами диверсифікації, від"
повідального ставлення до
інвестування, надійності,
ліквідності та прибутково"
сті такого інвестування;

— проведення регулярних
незалежних актуарних
оцінювань пенсійних
фондів;

— закріплення цілковитової
відповідальності фінансо"
вих установ, котрі нада"
ють пенсійним фондам
послуги з недержавного
пенсійного забезпечення,
усім належним їм майном.
Активи пенсійного фонду

складаються з власне пенсій"
них активів, що формуються
за рахунок пенсійних вне"
сків і доходу від їхнього роз"
міщення; коштів для забез"
печення діяльності пенсійно"
го фонду, які призначені для
покриття адміністративних
видатків фонду та форму"
ються за рахунок внесків
засновників або юридичних
осіб, котрі приєднуються до
раніше створеного фонду

(платники фонду); призна"
ченого для гарантування ви"
конання фондом своїх пен"
сійних зобов’язань перед
учасниками страхового ре"
зерву, який формується з
частини доходу від розмі"
щення пенсійних активів і
коштів для забезпечення ді"
яльності фонду.

Слід передбачити обме"
ження на інвестиційну ді"
яльність з пенсійними акти"
вами. Це має убезпечити
пенсійні заощадження від
ризикованих операцій і мак"
симально мінімізувати ймо"
вірність їхньої втрати. Слід
визначити й перелік об’єктів
інвестування, а також вимо"
ги до диверсифікації, тобто
обмеження за напрямами й
обсягами розміщення пен"
сійних активів. Вказані об"
меження повинні бути спря"
мовані на закріплення таких
правил інвестування пенсій"
них активів, які забезпечу"
вали б гарантований доход
за мінімального ризику
вкладень. 

Умови здійснення пенсій"
них внесків і виплат мають
передбачати широкі можли"
вості вибору для вкладників
пенсійних фондів. При цьому
вкладником може бути і
роботодавець — юридична
особа, котра сплачує внески
на користь своїх працівників,
і будь"яка фізична особа,
котра сплачує внески на свою
користь, на користь своїх
батьків, дітей, подружжя.

Нормативна база повин"
на надавати й роботодавцеві
можливості для сплати пен"
сійних внесків на т.зв. солі"
дарні пенсійні рахунки, де
обліковуються неперсоніфі"
ковані пенсійні накопичен"
ня. Відповідно до умов укла"
деного таким роботодавцем
пенсійного контракту з фон"
дом, після настання пенсій"
них підстав кошти у визначе"
них обсягах із солідарного
рахунку переводяться на
персональний рахунок пра"
цівника такого роботодавця,
з якого безпосередньо здій"
снюються пенсійні виплати.
Існування солідарних пенсій"
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них рахунків дозволяє робо"
тодавцеві створювати нові
ефективні стимули для пра"
цівників, зокрема, через до"
даткове заохочення у вигляді
пенсійних відрахувань на їх"
ню користь (це — важливий
інструмент кадрової політи"
ки підприємства). Крім того,
солідарні рахунки забезпечу"
ють додаткову пенсію для
працівників похилого віку,
котрі не встигають накопи"
чити достатню суму коштів
на персональних пенсійних
рахунках, проте зробили ва"
гомий внесок у розвиток під"
приємства. При цьому наяв"
ність солідарного рахунку
роботодавця не обмежує
працівника в самостійній
сплаті пенсійних внесків на
свою користь. Особливості
сплати роботодавцем пенсій"
них внесків на солідарні й
персональні рахунки можуть
визначатися пенсійною про"
грамою, що є складовою
колективного договору, ук"
ладеного роботодавцем зі
своїми працівниками.

Створення недержавних
пенсійних фондів найдо"
цільніше передбачити у
формі неприбуткових юри"
дичних осіб, які за своїми
типами поділяються на від"
криті, професійні й корпо"
ративні. Критерієм поділу
на зазначені типи є коло
можливих учасників відпо"
відного фонду за місцем і
характером їхньої роботи. 

Необхідно також законо"
давчо визначити вимоги до
адміністратора пенсійного
фонду, компанії з управлін"
ня активами фонду та його
зберігача, порядок їхнього
створення та ліцензування,
встановити відповідальність
за виконання зобов’язань
перед пенсійним фондом і
його учасниками, порядок
ліквідації. Пенсійний фонд
будує свої відносини з уста"
новами, що надають фінан"
сові послуги, пов’язані з
НПЗ, на договірній основі
(укладаються відповідно до"
говори про управління пен"
сійним фондом, управління
активами фонду та зберіган"
ня його активів). Слід вста"
новити обов’язкове ліцензу"
вання діяльності з управлін"

ня фондом, управлін"

ня та зберігання активів
фонду, окремі вимоги до
звітності пенсійного фонду й
інших установ, які задіяні в
системі НПЗ, а також поря"
док оприлюднення інформа"
ції про їхню діяльність і
доступу учасників пенсійно"
го фонду до даних про їхні
пенсійні заощадження та
діяльність фонду загалом.

Державний нагляд за
системою НПЗ доцільно
покласти на спеціальний
уповноважений орган вико"
навчої влади у сфері регулю"
вання ринків фінансових
послуг. Його має бути ство"
рено відповідно до Закону
України “Про фінансові
послуги та державне регу"
лювання ринків фінансових
послуг”. Крім того, нагляд
за діяльністю компаній з
управління та зберігання
активів пенсійного фонду
мають здійснювати Держав"
на комісія з цінних паперів і
фондового ринку та Націо"
нальний банк України.

У зв’язку з тим, що пен"
сійні внески є соціально зна"
чущими платежами, та з
метою уникнення подвійно"
го (подекуди потрійного)
оподаткування пенсійних
накопичень необхідно зап"
ровадити систему податко"
вих пільг для вкладників та
учасників пенсійного фонду.
Приміром, звільнити від
оподаткування пенсійні
внески незалежно від того,
хто їх робить (для робото"
давців — до 25% сукупного
оподатковуваного доходу,
отриманого працівниками,
на користь котрих сплачу"
ються внески; для фізичних
осіб — до 25% сукупного
оподатковуваного доходу та"
кої особи). При цьому слід
реалізувати принцип опо"
даткування пенсійних вип"
лат учасникам у джерела
виплати (це стосується пен"
сійних фондів, страхових
організацій й банківських
установ, які здійснюють не"
державне пенсійне забезпе"
чення). Також не слід опо"
датковувати інвестиційний
доход, отриманий від розмі"
щення активів пенсійного
фонду, та виключити з

об’єктів оподатку"
вання податком
на додану вар"
тість послуги з

управління пен"
сійним фондом. 

Узагальнюючи
викладене, зазначи"
мо, що ухвалення
відповідного рамко"
вого закону матиме
такі позитивні нас"
лідки: 

1. Дозволить
підвищити рівень

пенсійних виплат людям
похилого віку. Разом із пен"
сійними виплатами, що вип"
лачуватимуться з реформо"
ваної системи обов’язкового
пенсійного страхування,
середня пенсія становитиме
55"60% середньої заробітної
платні проти нинішніх 32%. 

2. Сприятиме розвитку
фондового ринку. 

3. Сприятиме розвитку
страхувального бізнесу. Роз"
виток недержавних пен"
сійних фондів спричинить
значне збільшення попиту
на продукти страхувального
бізнесу, зокрема на страху"
вання життя та на страху"
вання довічної пенсії з уста"
новленим періодом, довічної
обумовленої пенсії, довічної
пенсії подружжя. 

4. Приведе до зниження
обсягів тіньової економіки.
Через пільги в оподаткуван"
ні для учасників і вкладни"
ків недержавного пенсійно"
го забезпечення (внески до
недержавних пенсійних
фондів та одержаний інве"
стиційний доход не оподат"
ковуються, а оподаткову"
ються лише пенсійні випла"
ти) і обмеження на ці пільги
(внески до недержавних
пенсійних фондів не повинні
перевищувати 25% заробіт"
ної плати учасника) учасни"
ки недержавного пенсійного
забезпечення матимуть до"
датковий стимул вимагати
виплату свого заробітку в
офіційному секторі. 

5. Збільшення бюджет"
них надходжень у майбут"
ньому. Механізм сплати по"
датків збільшить бюджетні
надходження шляхом роз"
ширення бази оподаткуван"
ня: пенсійні виплати вклю"
чатимуть не тільки пенсійні
внески, що є доходом грома"
дян чи роботодавців, а, от"
же, підлягають оподатку"
ванню в будь"якому випад"
ку, а й інвестиційний доход. 

6. Зменшить залежність
від зовнішніх запозичень та
сформує додаткове джерело
довгострокового кредиту"
вання економіки. Оскільки
кошти недержавного пенсій"
ного забезпечення інвесту"
ються на довгострокову пер"
спективу (коли припустити,
що людина розпочинає свою
трудову діяльність у 25"річ"
ному віці, виходить на пен"
сію в шістдесят років і живе
до 67,9 років, то середня
тривалість інвестиції стано"
вить приблизно 20 років),
вони стануть додатковим
стимулом розвитку реально"
го сектору й економічного
зростання.

Пенсійний Фонд 

К�Святошинського району

ГРУДНЕ ВИГОДОВУВАННЯ ó 

ЗАПОРУКА ЗДОРОВíЯ НА МАЙБУТНЄ

Грудне вигодовування є
одним із найбільш геніаль"
них винаходів природної
еволюції життя. Протягом
усієї історії людства воно
було єдиним способом виго"
довування дітей.

Технічний прогрес при"
вів до появи консервованого
молока, і вже з середини XX
століття штучне вигодову"
вання стало поступово ви"
тісняти грудне.

Відокремлення матері та
дитини в пологових будин"
ках привело до появи жор"
сткого погодинного режиму
харчування, відмови від ніч"
ного годування, неможли"
вості перебування матері
біля дитини, необхідності
застосування засобів, що
імітують груди, необґрунто"
ваному додоюванню та дого"
довуванню сумішами з пля"
шечки. Комплекс цих фак"
торів привів до порушення
становлення і розвитку лак"
таційної функції жінок.
Результат не заставив себе
чекати — в 70"х роках XX
століття у розвинутих краї"
нах світу більше 50% ново"
народжених, яких випису"
вали з пологового будинку,
знаходились на штучному
вигодовуванні.

Це призвело до значного
зростання смертності ма"
люків та захворюваності
дітей.

На початку 80"х років
відбулась справжня револю"
ція у поглядах на вигодову"
вання раннього віку, яка
призвела до повернення
грудного вигодовування на
абсолютно новому якісному
рівні.

Була доведена необхід"
ність раннього (протягом
30"ти хвилин після народ"
ження) прикладання ново"
народженого до грудей, дов"
готривалого шкіряного кон"
такту (коли малюк після
пологів лежить на грудях
матері), сумісного перебу"
вання матері та дитини і
виключно грудного виго"
довування (без будь"яких
добавок та додоювання) до
6"місячного віку.

Якби всіх дітей від народ"
ження вигодовували вик"
лючно грудьми, то це дозво"
лило б щорічно рятувати від
смерті бльзько 1.5 млн дітей.
І не лише рятувати від смер"
ті, а й зміцнити їхнє здоров’я,
тому що грудне молоко —
найдосконаліше харчування
для дитини в перші 6 місяців
життя. У ньому міститься усе
необхідне для того, щоб дити"
на росла здоровою. Воно
попереджує кишкові та гост"
рі респіраторні вірусні інфек"
ції — дві основні причини
смерті грудних дітей.

Грудне молоко стимулює
імунну систему, перша пор"
ція молозива являється сво"
го роду вакцинацією від ін"
фекційних хвороб.

У ньому містяться сотні
антитіл та ензимів, що зміц"
нюють здоров’я.

Грудне молоко завжди
готове до вживання: його не
потрібно стерилізувати, охо"
лоджувати чи підігрівати.
Ніщо інше не може зрівня"
тися з ним.

У дітей, яких вигодо"
вували груддю, нижча ймо"
вірність онкологічних захво"
рювань, ожиріння, діабету,
пневмоній, алергійних та
кишкових хвороб.

Дослідження дають під"
стави вважати, що грудне
вигодовування сприяє роз"
витку нервової системи, а,
отже, інтелекту дитини.

Крім того, грудне вигодо"
вування дає таке незрівнян"
не благо як природну мож"
ливість проявити мате"
ринську любов до дитини з
перших хвилин її життя.
Грудне вигодовування — це
декілька годин щоденної
близькості та турботи, які
закладають міцну основу
теплих та довірливих сто"
сунків матері та дитини на
все життя.

Годуйте свою дитину
грудним молоком — віддай"
те їй найкраще!

Л.М. НАУМЕНКО,

заст. головного лікаря

ЦРЛ Києво�Святошинсь�

кого району з дитинства

і пологової допомоги
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БІ Культурне
життя ПОЛОТНА, 

ЩЕДРО СПОЄНІ ТЕПЛОМ І СОНЦЕМ

Бо саме 23 січня у Бояр"
ському краєзнавчому музеї
відкрилася виставка полотен
художника з Гореничів Во"
лодимира Павловича Лавре"
нюка. 

На представлених в екс"
позиції полотнах — розлогі
лани з важкими хвилями
достиглого колосся, спокійні
плеса ставків під кучеряви"
ми косами схилених до води
верб і шляхи"дороги, які
ведуть кудись далеко"дале"
ко: чи то за обрій"небокрай,
чи то у дитинство. Шляхи
життя народу українського й
автора цієї виставки.

Наша довідка
Народився Володимир

Павлович Лавренюк у Жаш"
ківському районі Черкаської
області, у мальовничому селі
Сабадаш. Саме тут закінчив
десятирічку, саме тут проки"
нувся у серці сільського
хлопчини талант до малю"
вання.

Після служби в армії
вирушив Володимир до Вла"
дивостока, де й вступив до
художнього училища. Та не
забувалася в юнацькому сер"
ці рідна земля українська,
оживала в снах мальовничи"
ми пейзажами, хвилювала
душу вільним вітром з моря,
на якому хвилі — неначе
прадідівські могили"курга"
ни. Тому, закінчивши учи"
лище в 1970 році та здобув"
ши фах учителя малювання
й креслення, вирушає моло"
дий художник на Київщину.

Для початку влаштувався
художником"оформлювачем
до Ірпінського управління
осушувальних систем та вод"
ного транспорту, в якому й
пропрацював... 14 років!

А дороги вели по землі
Київщини і по життю,
даруючи нові зустрічі, мрії,
досягнення. Саме тут зустрів
Володимир Павлович свою
дружину, саме тут знайшов
свого вчителя (професора та
художника Петра Олексійо"
вича Басанця), саме тут поз"
найомила донька пана Лав"
ренюка зі своїм обранцем...

Тому й не дивно, що про"
відна тема творчості члена
районної Спілки художників
та Асоціації народних уміль"
ців Володимира Павловича

Лавренюка — портрети рід"
ної землі, тобто — пейзажі.

І де б не відбувалися його
виставки — в Гореничах чи
Білогородці, Софіївській Бор"
щагівці, Боярці чи Києві —
скрізь знаходять його роботи
відгук у серцях відвідувачів.
Тому й не дивно, що чимало
робіт пана Лавренюка розій"
шлося"розлетілося по Європі
та Сполучених Штатах, на"
гадуючи тамтешнім земля"
кам нашим про їхнє прапра"
дідівське коріння... 

Мистецтво, 
яке об’єднує серця
Звісно, кожен із нас по"

різному сприймає будь"який
твір мистецтва. Що ж від"
крили для себе в цих полот"
нах гості Володимира Павло"
вича — відвідувачі його вис"
тавки? Щоб дізнатися це,
завітаємо до виставкої зали.

Думка професійна — від
художника Юрія Горбачова: 

— Звісно, у кожного —
своє враження від робіт
Володимира Павловича.
Особисто у мене — відчуття
теплоти та майстерності са"
ме “старої” школи живопи"
су. Зараз багато мистецтвоз"
навців і навіть просто люби"
телів живопису говорять, що
ця стара школа повинна піти
в небуття, остаточно вичер"
павши себе. Особисто я сам
працюю переважно в жанрі
“старого реалізму”, і мені
дуже приємно, що сьогодні я
був присутній на виставці
митця, який створює саме
такі, теплі й душевні роботи.
Теплий колорит, приглушені
фарби, пастельне і пастозне
“ліплення” кожної найдріб"
нішої деталі лугу, дерева,
гілки, вивіреність кожного
мазка і штриха — все разом
це зігріває душу, тому що не
полотно бачиш перед собою,
не малюнок, а вікно, широ"
ко розкрите просто у красу
рідної землі. Це картини, які
вчать милуватися не лише
фасадом власного будинку, а
відкривають чи не найбіль"

шу таємницю існування для
наших сучасників: якщо
озирнутися навколо, то по"
бачиш, що звичайнісінький
стіжок сіна чи дерево зі зла"
маною гілкою — це теж про"
яв довершеної, а відтак іс"
тинної краси.

Саме це, найголовніше в
творчості нашого гостя —
душевне тепло і щирість —
відзначалося й в інших
висловлюваннях:

“Вражає справжність цих
робіт: натуральність фарб,
теплота сонця, спокійна ра"
дість життя. Кожна карти"

на — це образок, на якому
назавжди відбився малень"
кий куточок рідної землі.
Тому я від щирого серця хочу
подякувати панові Володими"
ру за той реалізм і реалістич"
ність, за те людське бачення
природи та світу і за ту велику
любов до життя, якою промо"
вляє до наших сердець кожне
з цих полотен.” 

І — як узагальнення та
найвища оцінка: “Сьогодні,
коли я побував на цій вис"
тавці, мене не полишає від"

чуття, що я відвідав... своє
дитинство.”

Поки відвідувачі вистав"
ки стиха обмінюються вра"
женнями, є хвилинка пос"
пілкуватися з самим худож"
ником.

“Мабуть, ось так
потрібно малювати”

— У кожного свій шлях
в мистецтво... А як особисто
Ви стали художником?

Таке простеньке запитан"
ня, здається дещо спантели"
чило мого співрозмовника.

— Як я став художни"
ком? — перепитує задумли"
во пан Володимир. — Про"
сто ще навчаючись у другому
класі, взяв в руки олівець,
потім — пензлик... Коли
підріс, добрі люди мені під"
казали, що потрібно вчити"
ся. Отак все життя і вчуся.
Вчуся дивитися, бачити і
малювати.

— За вікном — зима і
мороз"тріскун, а на Ваших
картинах — погожа літня
днина... Випадковість?

— Мабуть таки не зов"
сім. Коли мені запропонува"
ли представити у вашому
місті свої роботи (30"40 кар"
тин), хотілося відібрати най"
краще, найважливіше. Вже
коли розвішував свої роботи
в цій залі, помітив, що зимо"
вий пейзаж — лише один...
Звісно ж, малюю і зиму.
Малюю — і дарую. А літо —
завжди зі мною...

— Випадково почув, як
Вам радили достойно “одяг"
нути” Ваші картини...

Навіть не дослухавши
мого запитання, Володимир
Павлович довірливо бере
мене під лікоть...

— Знаєте, і рамки, і
підрамники — все я роблю
сам. Безумовно, зі смаком
дібрана “багата” рама дійс"
но прикрашає картину, тому
подібні побажання дово"
диться чути часто. Але спра"
ва навіть не в тому, що гарна
рама й коштує відповідно...
Якось я був на виставці одні"
єї художниці. Особливо мене
вразила одна з її картин. Чи
не з півгодини простояв я

перед нею, і навіть не помі"
тив, що картина — без
рамки. Мабуть, саме так
потрібно малювати... 

— На більшості Ваших
картин — пейзажі. Що це —
ще один принцип Вашої
творчості?

— Та який там прин"
цип? — посміхається мій
співрозмовник і загадко"
во додає: — Просто всьому 
свій час.

— Тобто? 
— Наприклад, коли

розпався Радянський Союз,
я багато читав і про україн"
ців як націю, і про козаків.
Зараз у мене близько 40
робіт з “козацькими” сюже"
тами. Та не історичному ко"
зацтву я їх присвячую, а
нашій майбутній Україні. І
нашим дітям, для яких істо"
рія власної Батьківщини —
чи не суцільна біла пляма...
От Ви, наприклад, знаєте,
що бандуристи, яких навіть
татари не зачіпали, насправ"
ді були великими розвідни"
ками козаків?

Побачивши моє збенте"
ження, Володимир Павло"
вич вже сам задає наступне
запитання:

— А як це передати на
картині? От і я поки що не
знаю... Можливо, під час
наступної виставки викори"
стаю принципи панорами та
діорами: ось тут — картина,
а поряд — мушкет козаць"
кий, шаблюка гостра, спис
вірний. А можливо рішення
прийде саме собою. Коли
тому час настане. В будь"
якому випадку, цю тему ще
потрібно трохи доопрацюва"
ти. Адже виставка — це не
картини, по стінах розвіша"
ні, а спілкування і, якщо
хочете, одкровення... 

***

Поступово порожніє вис"
тавкова зала Боярського
краєзнавчого, і ранні зимові
сутінки м’яко огортають
теплі полотна, на яких спо"
кійно і впевнено квітує стиг"
ле літо. Яке чомусь продов"
жує бриніти в серці чи то піс"
нею, почутою того дня в му"
зейній експозиції, а чи най"
вищим одкровенням від мит"
ця Володимира Лавренюка:

“Все життя я серцем ли"
ну в те дитинство голубине,
де лишилась рідна хата й
хлоп’ят ватага"зграя голуби"
ними крилами — у небесну
синю вись. І тепер на схилі
літ кличе нас дитинства світ
й сиві голуби"думки поверта"
ють в ті роки...”

Радислав Кокодзей

Як ви гадаєте, наші
шановні читачі, для чого
приходить зима? Чи, бу"
ва, не для того, щоб ми
зрозуміли, як нам не вис"
тачає літа. Отого теп"
лого і сонячного, яке заві"
тало до Боярки... мороз"

ного січня року 2010...



БояркаБоярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм 11

БІ хроніка
Спортивна “БІЙ ЗАКІНЧИВСЯ, ТА СПОКІЙ ТІЛЬКИ СНИТЬСЯ...”

Чемпіонату, який розпо"
чався 22 листопада вже
минулого року. Нагадаємо,
що в іграх І ліги взяло участь
12 найкращих команд міста.
Чемпіоном двох попередніх
міських чемпіонатів був ФК
“Боярка”. Але цього року
відбулася зміна “короля”:
ФК “Боярка” впевнено дій"
шов лише до фіналу...

В надзвичайно важкому
матчі за ІІІ місце “Динамо”
та “Фанат” розійшлися з ра"
хунком 4:4, але в серії пе"
нальті фортуна була на боці
“Фанату”. Остаточний ра"
хунок зустрічі — 6:7, а від"
так “Фанат” — традиційний
(як і минулого року) бронзо"
вий призер чемпіонату.

У фіналі “Альфа” просто
розгромила “Динамо” з
красномовним рахунком
8:2, тим самим здобувши
звання чемпіона турніру! 

Відтак команда райвідді"
лу міліції, яка минулого року
виборола титул срібного

призера (ІІ місце) чемпіона"
ту, цього року взагалі зали"
шилася без медалей, а тому
змушена була задовольнити"
ся лише почесним ІV місцем
і вдячними оплесками своїх
власних вболівальників на
додачу. Що, врешті"решт,
теж непогано, з огляду на
ряд як об’єктивних, та і
суб’єктивних причин, які,
безумовно, суттєво вплинули
на результативність гри цієї
команди...

Таким чином, всі сходин"
ки чемпіонського п’єдесталу
посіли кращі з кращих: чем"
піон (І місце) — команда

“Альфа”, срібний призер (ІІ
місце) — ФК “Боярка”, а
бронзою (тобто — ІІІ міс"
цем) втішається “Фанат”.

— Сенсації не відбуло"
ся, — дещо засмучено конс"
татує голова Боярської місь"
кої федерації футболу Юрій
Зорнік. — Як і передбачало"
ся, кращі команди здобули
перші чотири місця, не зали"
шивши жодного шансу дуже
цікавим молодим командам,
які боролися до останньо"
го — “Перемозі”, “Старій
Боярці” (молодіжний склад),
“Руйнівникам” тощо. Втім,
знаючи, наскільки амбітні ці
команди й те, наскільки
швидко вони здобувають
“бойовий” досвід, є всі під"
стави сподіватися на те, що
вже наступного чемпіонату
серед призерів таки з’яв"
ляться нові імена. 

Найбільш хвилюючі хви"
лини чемпіонату — нагород"
ження кращих з кращих. Ні,
не команди (імена цих пере"
можців відомі ще з зіграних
матчів), а нагородження

гравців у номінаці"
ях. Запам’ятайте
цих людей! 

Кращим арбітром
був визнаний Кос"
тянтин Лахтадир
(ФК “Стара Бояр"
ка”), кращий захи"
сник — Василь При"
мак (команда “Бо"
ярка”), кращий на"

падник — Денис Невгад (ко"
манда “Альфа”), кращий во"
ротар — Віталій Потапенко
(“Перемога”), кращий гра"
вець турніру — Олександр
Трипольський (“Альфа”).

— І що ж тепер — від�

починок аж до наступного

чемпіонату? — запитую

після того, як зроблені всі

фото на згадку й останні

гравці залишають гостин�

ну залу.

— А от про відпочинок
можна лише помріяти! —
якось задерикувато стріпу"
ється пан Юрій і навіть забу"
ває на мить про власного
черевика, який саме в цей
час старанно зашнуровує. —
Тому що вже стартували ігри
Другої, так званої “народ"
ної” ліги, яка об’єднує більш
“спокійніші” команди, які,
можливо, поки що не такі
майстерні, але футбол люб"
лять аж ніяк не менше. В
цьому чемпіонаті ІІ лігу ут"
ворюють 16 команд (дві
групи по вісім команд), до
яких з першої ліги “опусти"
лися” “Руйнівники” та “Ди"
намо"2”. 

— Чи не затісно їм

всім в одній лізі?

— Якщо у нас виста"
чить часу, — серйознішає
Юрій Петрович, — то ми,
можливо, створимо ще й ІІІ
лігу, до якої увійдуть вете"
ранські команди та команди"
новачки, які тільки “здійма"

ються на крило”. Але поки
що це в наших планах лише
на рівні пропозицій...

А на закінчення, за дав"
ньою доброю традицією Бо"
ярського футзального чем"
піонату — слова вдячності
на адресу тих, хто фінансово
забезпечив проведення тур"
ніру. Відразу зазначимо, що
в зв’язку з кризою та різни"
ми негараздами в місті були
пропозиції цей чемпіонат
взагалі не розпочинати. “Та
ми традицій не порушує"
мо!” — рішуче говорить
Юрій Петрович. Відтак на
футбольний турнір довелося
скидалися, як то кажуть, “з
миру по нитці” — від членів
команд до найактивніших
вболівальників. Головним
спонсором І ліги виступило
ГО “Фронт Змін”. А коли
склалася ситуація, що гро"
ші, виділені на суддівство,
закінчилися, а Боярська
міськрада не могла пере"
рахувати відповідну суму у
зв’язку з виборами, на допо"
могу прийшли хлопці з “льо"
дової команди” Ніколи
Сбитного. Спасибі вам,
хлопці!

Так, чемпіонат закінчи"
вся, а тому чемпіонат... про"
довжується! А відтак місце
нашої наступної зустрічі змі"
нити за жодних обставин
просто неможна... 

Радислав Кокодзей

Помаранчеві таки пе"
ремогли біло"синіх! “Фа"
натівці” залишаються
вірними собі й надійно при"
кривають елітний бо"
монд, увійшовши до його
складу! Перші місця вже
розподілено, тому незгод"
них просимо не турбува"
тися: останню крапку

вже поставлено!

...Ні, наші шановні
читачі, не хвилюйтесь:
це — не телетайп з місць
подій політичних і тим
більше не політичний
прогноз на найближче
майбутнє. Це — резуль"
тати фінальних ігор ІІІ
чемпіонату м. Боярка з
футзалу І ліги від 24 січня
2010 року...

Б У Д Н І Т А Л Е Г Е Н Д И Б О Я Р С Ь К О Г О Л Ь О Д О В О Г О

Нагадаємо, що цього року
Боярський льодовий стадіон
довелося відкривати... двічі!
Відкриття перше — 4 січня.
Та без неприємного сюрпри"
зу не обійшлося: разом із
запрошеними на ковзанку
завітала... відлига. Тому
вдруге ковзанка відкрилася
вже після потепління, 12"го
січня, та так і працює з того
часу без вихідних і без
перерв на обід, з 10 ранку до
22 вечора.

Ніколу Сбитного мені
вдалося відшукати в неве"
личкій “адміністративній”
будочці льодового стадіону.
Та розпашіле обличчя мого
співрозмовника не від моро"
зу, а від роботи: субота, тож
бажаючих покататися, нез"
важаючи на сильний мороз,
не бракує. Видати ковзани,
час прокату зазначити, здачу
відрахувати — тільки всти"
гай повертатися...

Зрештою, вільна хвилин"

ка таки знайшлася. Втираю"
чи рукавом розпашіле чоло,
Нікола задоволено опуска"
ється в пластикове крісло і
продовжує нашу розмову,
яка розпочалася... ще поза"
минулого року:

— ...Зате тепер ми ціл"
ком самостійні. Ну, майже
самостійні, якщо врахувати
допомогу друзів. Щоб забез"
печити ковзанку водою (лід
заливаємо щовечора!), дове"
лося врізатись після всіх від"
повідних погоджень в трасу
водоканалу. Міськрада допо"
могла освітленням та біотуа"
летами. А чудовий лід, про"
катні ковзани (100 пар!) та
гарячий чай"кава — то вже
наші клопоти...

— Тобто, місто таки

допомагає вам?

— Авжеж. Та й ми в
боргу не залишаємося.
Наприклад, 16"го січня за
кошти команди льодового
стадіону був влаштований

салют"фейєрверк. Крім
того, саме наша команда (15
осіб, точніше — 13 + два
охоронця) виступила одни"
ми із спонсорів міського тур"
ніру з футзалу. А про гарний
настрій та здоров’я, яке
дарують боярчанам свіже

морозне повітря, дзвінкі
ковзани та льодове дзеркало,
я вже навіть і не згадую.
Тобто, чим можемо, тим і
допомагаємо розвиткові
спорту та пропаганді здоро"
вого способу життя в нашо"
му місті.

— Звісно ж, не безкош�

товно? — ставлю дещо про"
вокаційне запитання, яке,
втім, зовсім не псує настрою
мого співрозмовника.

— А ви спробуйте цілий
день та на морозі! То лише
збоку здається: весела музи"
ка і гроші, які самі “йдуть”

до рук — не робота, а каз"
ка... А лід весь час чистити?
А заливати його на морозі з
23.00, коли всі ковзанярі
вже ніжаться під теплими
ковдрами? А за порядком
слідкувати? (Правила пере"
бування на льоду вивішені

на видному місці.
Тому при нагоді
лише зазначимо, що
за весь час її існу"
вання на боярській
ковзанці було лише
два випадки травма"
тизму, та й то з
людьми, які, пере"
буваючи у стані ал"

когольного сп’янін"
ня, таки пробралися на лід.)
Що ж до цін, то вони не такі
вже й великі, порівняно з
київськими. Наприклад, ди"
тячий прокат (до 39 розміру)
— 15 грн., а дорослий — 25
грн. за годину. Вхід на лід —
10 грн. Якщо зі своїми ков"
занами — то хоч впродовж
всього дня катайся, якщо з
нашими — час перебування
на льоду обмежується часом
прокату ковзанів. А для
дітей до 7 років вхід на ков"
занку взагалі безкоштовний,
якщо не рахувати 10 грн. за
прокат ковзанів. 

— І багато бажаючих

поковзатись? 

— В будні ковзанку
відвідує близько 100 осіб в
день. Та найбільше відвіду"
вачів, звісно ж, у вихідні:
тоді ця цифра зростає як
мінімум в 3"4 рази.

Тому наостанку повідо"
мляємо про наступне. Якщо
погода не підведе, то в субо"
ту, 30 січня, з 12.00 до
14.00, на льодовому майдан"
чику відбудеться Боярський
міжміський міні"чемпіонат з
хокею. Поки що запланова"
на лише одна гра (між збір"
ними Києва та Боярки), але
хто зна, можливо, й ще
хтось приєднається? 

Радислав Кокодзей

...Тут зустрічаються з друзями і призначають
побачення; сюди приходять поодинці, парами чи
великими компаніями; тут жартують, шліфують під
запальні популярні мелодії, які линуть з колонок, свою
спортивну майстерність і, зрештою, просто диха"
ють свіжим повітрям. Тому що саме тут — на льодо"
вому стадіоні нашого міста, який його директор Ніко"
ла Сбитний скромно називає “просто ковзанкою” —

центр зимового життя Боярки масово"спортивної.
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передчасно пішов з життя 

ВАЛЕНТИН

ВАЛЕНТИНОВИЧ

МІРОШНИЧЕНКО

Пам'ять про нього
назавжди залишиться в
серцях тих, хто його знав.
Валентин Валентинович
був доброю, чуйною, над�
звичайно товариською лю�
диною та люблячим і тур�
ботливим чоловіком. Ко�
лективи працівників ДНЗ
№3, "Джерельце", "Спад�
коємець", "Іскорка", ІА
"Боярка�інформ", вико�
навчого комітету БМР
висловлюють щирі спів�
чуття Л.І. Дудніковій, дру�
жині померлого.

Жили�були в боярському
лісі два ведмедики — чор�
ненький Сонько і корич�
невий Їсько. Сонько дуже
любив спати, а Їсько —
їсти. 

Якось у них закінчила�
ся їжа. Треба було йти на
базар в Боярку щось
купити. От Сонько і каже:

— Збирайся, мабуть,
ти, брате, а я посплю
трохи.

Влігся на бочок,
вкрився теплою ковдрою
та й заснув.

Іде Їсько на базар, а назу�
стріч йому зайчик з повним
кошиком малини.

— Ти куди, Заєць?
— Несу своїм зайчат�

кам свіжої малинки трохи.
— А дай�но я спробую,

яка малина.
Протягнув зайчик ведме�

дику кошик, а той — гам, —
і з’їв всю ягоду.

Засмутився зайчик:

— Що ж я тепер своїм
діткам понесу, чим малят
годувати буду?

— Не переживай, —
каже йому Їсько, — ходімо
зі мною на базар, я твоїм
вуханям моркви куплю.

Ідуть вони далі вже
вдвох. Аж тут білка стрибну�
ла з дерева, мало не на голо�
ву ведмедикові. Через плече
у рудої торбинка, повна горі�
хів. Їсько каже:

— А що
це там у тебе в
торбі, дай�но
п о д и в л ю с я .
Заглянув, і ви�
сипав все до
своєї пащі.
Тільки шкара�
лупа в усі боки
полетіла.

— Т и …
ти що наробив.
Це я мамі зби�
рала, у неї сьо�
годні день на�
родження, —
заплакала Бі�
лочка.

— Не пе�
реживай, каже
їй Їсько, — хо�
дімо з нами на
базар, я куплю
твоїй мамі пиріг

святковий і нову скатер�
тину.

Ідуть вони далі вже
втрьох. Тут з�за куща їжак
викотився просто під ноги, а
на голках у нього грибочки
білі.

— О, які гриби у тебе,
а дай�но спробувати, —
каже Їсько. Їжачок повер�
нувся спиною:

— Скуштуй, це я тат�
кові обід на роботу несу.
Сам збирав.

Ведмедик один за
одним познімав всі
гриби:

— Дуже смач�
но, молодець, Їжак.
Нарешті я наївся.

— Ти що! Як
ти посмів все з’їсти!
Ось я тобі зараз…

— Чекай, Їжа�
че. Не сердься, дру�
же, не переживай, —
миролюбно відповів
Їсько. — Ходімо з
нами на базар. Я
твоєму таткові на обід
сосисок куплю.

Прийшли вони на
базар. Ведмедик купив ма�
лим зайчатам моркви віта�
мінної, для мами білочки
вибрав вишиту святкову ска�
тертину і духмяний пиріг, а
для Старого їжака замовив
кілограм найсвіжіших соси�
сок. Розрахувався за всі
покупки і раптом зрозумів,
що гроші закінчилися.

— Доведеться додому з
порожніми руками поверта�
тись. Що я братові скажу?

Повернув ведмедик з
базару, йде, ледве ноги пере�
ставляє. Соромно йому, що
брата без їжі залишив. Аж
бачить — собака біжить, в
зубах кільце ковбаси тримає.

— Де взяв? Пригости�
ли? — не втримався від
запитання Їсько.

— Ні, — гордо підняв
голову Пес, — заробив. Я
охороняв на базарі магазин,
от мене люди і нагородили за
чесну роботу.

— Я теж можу працю�
вати, — подумав ведме�
дик, — я дуже сильний, буду
важкі коробки носити і
мішки з цукром та бо�
рошном.

— Хочеш, я тобі допо�
можу на роботу влаштува�
тись? — запитав Пес, — у
мене є знайомий вантажник.

— Ура, я буду працю�
вати! — зрадів Їсько.

Весь день, аж
до закриття база�
ру трудився вед�
медик. То штов�
хав візок, заван�
тажений крупа�
ми. То носив
коробки з печи�
вом та цукерка�
ми. То тягав
ящики з молоком
і кефіром. 

Додому повер�
нувся пізно вве�

чері. Сонько тільки проки�
нувся:

— Ого, скільки їжі ти
приніс. Нам на місяць вис�
тачить. Як це тобі вдалося?

Їсько розповів братові
все, що з ним сталося цього
дня. — Завтра знову піду на
роботу.

— Ти молодець, а я от
проспав весь день, — Сонь�
ко опустив голову. — Візьми
мене з собою, будь�ласка,
завтра. Я теж хочу бути
корисним. 

Наступного дня два брата
зранку вийшли з дому
разом.

Дитячий психолог 

Тетяна Бондаренко

КАЗКА ПРО СОНЬКА ТА ЇСЬКА

КП "БГ ВУ ЖКГ"  на постійну роботу потрібні:

— інженер�теплотехнік — 1 особа;
— слюсар з експлуатації та ремонту газового 

устаткування 4�го розряду — 2 особи;
— слюсар�сантехнік 4�го розряду — 5 осіб;
— слюсар�сантехнік 3�го розряду — 5 осіб;
— слюсар з обслуговування теплових мереж 

5�го розряду — 1 особа;
— електрогазозварник теплових мереж 

5�го розряду — 1 особа;
— електромонтер з вуличного освітлення 

4 та 5�го розряду — 3 особи;
— електромонтер з внутрішньобудинкового

обслуговування 4 та 5�го розряду — 1 особа.
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