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День знань —
то свято особливе...
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Один приклад краще за сім
мудрих повчань

Нарада Історія,
в міськраді яка зцілює...

Боярська міська рада та вико
навчий комітет щиро вітають
Михайла Костянтиновича Цебра,
водія міськвиконкому, ювіляра
Боярської організації інвалідів
війни та Збройних Сил Павла Яко
вича Нору з Днем народження!
Бажаємо Вам міцного здо
ров'я, щастя, яскравих успіхів,
здійснення найзаповітніших мрій
та натхнення у справах. Нехай
рідні завжди оточують Вас
любов'ю та розумінням, а коле
ги — повагою.
Від усього серця бажаємо, щоб
на Вашому життєвому шляху не
з'являлись труднощі і негаразди.
Нехай Ваша доля буде довгою та
щасливою, і Вас завжди оточує
сімейний затишок та гармонія з
навколишнім світом.
Нехай кожен день буде осяя
ний злетом душі, а добре самопо
чуття і гарний настрій стануть за
порукою Вашого процвітання.
Миру, злагоди, шани, любові та
достатку у Вашому домі!
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1 ВЕРЕСНЯ — День знань — осо
бливе свято! Завжди яскравий, насиче
ний емоційністю та хвилюючою атмо
сферою. Голосно звучить урочиста музи
ка, звідусіль лунають теплі поздоровлен
ня i кожне людське серце, хвилюючись,
відгукується на заклик першого дзвони
ка! У цей день від всієї душі хочеться по
бажати успіхів у навчальному процесі й
щоб новий навчальний рік приносив
тільки приємні враження!
Окреме, велике спасибі вам, вельми
шановні педагоги, за тепло сердець, без
доганне виконання такої відповідальної
місії, як виховання у підростаючого поко
ління любові до рідного краю, до Украї
ни, та до людини як найбільшої гумані
тарної цінності. Бо саме ви сприяєте фор
муванню юних особистостей, від яких
залежить майбутнє українського народу,
завтрашній день нашої Вітчизни.
Міський голова Т. Добрівський
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Післясмак від першого
варіанта Податкового кодек
су залишився такий: адміні
стрування колосально поси
лилося; бідні заплатять за
багатих; Податковий кодекс
є в кращому разі тюнінгом
податкової системи, не став
ши очікуваною мірою інстру
ментом розвитку і творення.
Група, котра готує ПК до
другого читання, напрацьо
вує дещо іншу філософію
документа. Формально ко
манду очолює перший віце
прем'єр Андрій Клюєв. Од
нак саме на столі віцепре
м'єра Бориса Колеснікова
здійснюється операція з "пе
ресадки"
напрацьованих
"органів" у "тіло" Кодексу.
Як це відбувається, і які ідеї
юрмляться у податковій
атмосфері? Із цього запитан
ня почалася наша розмова з
віцепрем'єром з питань
Євро2012 Борисом Колес
никовим.
— Ми повинні йти до
західноєвропейської моделі
оподаткування. Але той
шлях, який Західна Європа
пройшла з 1945го по 2010
й, пройти за п'ять років, а не
за 65. Тому що якби Західна
Європа розвивалася з 1945
го за тими законами, що
Україна в 90х, вона зараз
нагадувала б пустелю Гобі.
Тепер щодо самого
кодексу. Я вже сказав, що

зору

БОРИС КОЛЕСНІКОВ:

варіант буде один. Що стосу
ється мінфінівського варіан
та, який було прийнято в
першому читанні, то він був
далеко не найкращим. Я не
чув жодного позитивного
відгуку.
— Мінфін і податкова
й досі залишаються про
відними інстанціями в під
готовці
Податкового
кодексу?
— Якщо так буде, то, за
великим рахунком, нічого
хорошого не вийде. Не тому
що там сидять неспеціалісти.
Зрештою, податкова — це
департамент Мінфіну, а
Мінфін — департамент уря
ду. Просто відчувається від
сутність стратегічного еко
номічного бачення.
Наше завдання — не на
лякати бізнес, а створити
максимально комфортні по
даткові умови для кожного
сегмента. Водночас, хоча я
далеко не фанат Мінфіну,
потрібно пам'ятати, що у
нього є щомісячні зобов'я
зання: платити зарплату
вчителям, лікарям, допома
гати Пенсійному фонду, в
якому бракує грошей. Тому
фантазувати можна. Але є
зобов'язання.
Щоб іти швидко, потріб
но приймати сміливі рішен
ня. У програмі Президента
вони закладені. Ставляться
наріжним каменем зміни
щодо податку на прибуток,
найбільш конкурентного по
датку в Східній Європі. Став
ка в 19% — як старт, щоб не
втратити доходів бюджету. І
щороку — по відсотку вниз,
до 16%. Це — найнижча
ставка податку в Європі,
крім Болгарії та Кіпру.
Другий важливий пункт у
програмі Президента — це
нульова ставка податку на
прибуток для малого бізнесу.
На п'ять років. Малий бізнес
п'ять років матиме можли

"МИ ПОВИННІ ВБИТИ СХЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОДАТКІВ.
І В ЦЬОМУ СУТЬ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ"

вість вкладати гроші в роз
виток свого виробництва, не
сплачуючи податку.
— Під час обговорення
Податкового кодексу Ви
зустрічалися з представни
ками різних галузей. Хоті
лося б коротенько дізнати
ся про результати цих
зустрічей.
— Я зустрічався, наприк
лад, із рекламістами. Гадаю,
податку на рекламу бути не
повинно: доходи для бюдже
ту копійчані, а складність
адміністрування для бізнесу
величезна. Замість креативу
вони думають про адміні
стрування. Це неправильно.
Має бути загальний принцип
сплати податків.
— Борисе Вікторовичу,
Ви кажете про тричотири
тижні обговорення. А коли
ж у такому разі кодекс
буде ухвалено? Адже тре
ба готувати бюджет май
бутнього року.
— Важливо, щоб кодекс
було ухвалено не пізніше від
остаточного варіанта дер
жбюджету на 2011 рік. Щоб
новий бюджет було підгото
влено на його основі. Гадаю,
оптимальними строками бу
дуть 1 листопада — 15 груд
ня. Коли остаточно затвер
джується бюджет.
— Чи збережеться від
шкодування ПДВ для зер
нотрейдерів, для експорте
рів лісу?
— Ми вважаємо, що від
шкодування ПДВ при екс
порті зерна не буде. Так само
і лісу. Експортуйте не дере
вину, а меблі, не зерно, а
м'ясо. Тобто спочатку додай
те вартість. Адже з чого
набирається ПДВ при екс
порті зерна? ПММ? Так, є
така стаття витрат, але вона
незначна за мірками цього
високодохідного бізнесу.
— А ВЕЗ і території прі
оритетного розвитку зали

шаться? Наприклад, ідея
Василя Джарти про пере
творення Криму на ВЕЗ.
— Ми розмовляли з Васи
лем Григоровичем на цю
тему. І дійшли висновку, що
пільги необхідно надавати
лише галузям. Для Криму
головна пільга — це нульова
ставка податку на прибуток
для готелів. Окрім того, що
до Криму готується окрема
програма. Як, до речі, і по
Карпатському регіону, ін
ших туристичних регіонах
країни. Але пільги там бу
дуть тільки галузеві.
— Що Ви скажете про
податок на нерухомість?
— Робоча модель податку
на нерухомість на сьогодні
така:
40 кв. метрів на людину
не оподатковуються. У нас
не так багато сімей із трьох
осіб, чия квартира більше
120 кв. м. На будьякий зай
вий метр — 10 грн. податку.
Це м'яка ставка. Треба звик
нути до того, що за зайві
метри доведеться сплачувати
окремо від комунальних пла
тежів. Звичайно, цей пода
ток непорівнянний із цінами
на квартири, особливо в
Києві. Проте якийсь пере
хідний період має бути. Що
ж до сільської місцевості, то
якщо у вас будинок до 200
кв. м, то ви не сплачуєте
нічого. А понад це — 10 грн.
за кожний метр раз на рік.
— Ходять чутки, що
президент наклав морато
рій на обрізання пільгових
пенсій.
— Це не так. Пільгові
пенсії, на пропозицію Яну
ковича, буде обрізано. Чому
шахтар або металург, який
простояв усе життя біля
печі, отримуватиме пенсію
дві тисячі, а "заслужений"
депутат — 16 тис. грн.?
— Тоді втрутиться Кон
ституційний суд і насампе

ред захистить права юрис
тів, заборонивши навіть
найменше скорочення їх
ніх пенсійних прав. Що то
ді? Експерти кажуть, що
вихід — у проведенні ре
ферендуму з пенсійних пи
тань.
— Ви говорите про
інструменти і про те, що не
можна знижувати рівень
соціального
захисту…
Давайте інструментів не
чіпати. Як зробити — це
юридичні деталі.
— Депутатські пенсії —
це один момент. А суддя
Конституційного
суду,
який отримує 46 тис. грн.
пенсії?
— Має бути морально
відповідальна планка. При
пустімо, 8 тис. грн. Більше
цього, напевно, не повинно
бути пенсії. Або треба пере
ходити до персоніфікованої
накопичувальної системи.
Те, що ви зобов'язані — пла
тите державі. Можна навіть
знизити ставку при обов'яз
ковій сплаті в накопичуваль
ний Пенсійний фонд. Хочете
велику пенсію — заробляйте
більше, платіть у приватний
або державний Пенсійний
фонд за персональним прин
ципом.
Коли у країні середня
пенсія буде не 1 тис. грн., а 6
тис.грн., то, відповідно, і
максимальна планка буде не
8 тис.грн., а 20 тис. І це буде
цілком прийнятно для сус
пільства.
Стратегічне завдання —
щоб 22 млн. українців пра
цювали в Україні і, бажано,
із зарплатою, яка об'єднує
нас із Європою. Поки що
наша зарплата з Європою
нас роз'єднує.
Юлія Мостова,
Наталія Яценко,
фото Василя Артюшенка

АЗАРОВ ПРОСИТЬ ВИРОБНИКІВ НЕ РОЗДУВАТИ ЦІНИ НА ПРОДУКТИ
Прем'єрміністр України Мико
ла Азаров застеріг вітчизняних
виробників від притримання про
довольчих товарів і створення
штучного ажіотажу. Про це він
заявив під час чергового засідання
уряду.
Як передає кореспондент ЛІГА
БізнесІнформ, М.Азаров зазначив,
що Президент України Віктор Яну
кович доручив уряду терміново
перевірити обґрунтованість стрім
кого збільшення цін на продоволь
чі товари. За словами глави уряду,
останнім часом штучно роздува
ються ціни на продукти харчуван
ня, зокрема, на гречку.
"Я хочу звернутися до вітчизня
них виробників продуктів: не при
тримуйте товар. Уряд створив вам
умови для прямого виходу до
покупця через ярмарки і торгові
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мережі. Найближчим часом, якщо
буде необхідно, уряд закупить
достатню кількість крупи та інших
продуктів, щоб швидко погасити
ажіотаж. Тому хочу спитати у
виробників, які зараз притриму
ють товар: що ви тоді будете з ним
робити, коли попит впаде?" — заз
начив М.Азаров.
На його думку, забезпечи
ти стабільність на продоволь
чому ринку — це спільний
інтерес уряду і виробників.
"Тому ми запрошуємо всіх
учасників продовольчого рин
ку до партнерства. Ще раз
наголошую: врожаю поточно
го року разом із перехідними
запасами більш ніж досить
для забезпечення потреб
населення, і ми з цим впора
ємося", — наголосив Прем'єр.

Нагадаємо, раніше Президент
України підписав доручення щодо
стабілізації ситуації на ринку про
довольчих товарів, забезпечення
доступності для населення това
рів першої необхідності і недопу
щення необґрунтованого зростан
ня цін.

Боярка І н ф о р м

БІ

День

знань

ДЕНЬ ЗНАНЬ —
ТО СВЯТО ОСОБЛИВЕ...
Яке приходить до нас з першим осіннім днем...
Яке пахне новенькими книжками й осінніми квітами...
Яке в пам'яті одних зринає легкою павутинкою "баби
ного літа" спогадів, а в мріях інших — нетерплячим
баченням себе дорослими випускниками... Чи не єдиний
день, коли такі різні "батьки" і "діти" налаштовані на
одну хвилю, яка єднає покоління, немовби фокусуючи в
собі час і простір...

Звісно, у всіх навчальних
закладах цього дня дзвеніли
перші дзвоники, радісні
усмішки вигравали на зас
маглих за літо обличчях, і
букети квітів в руках — як
символ поваги, символ надії,
символ першого в цьому
навчальному році "побачен
ня" зі своїми наставника
ми... Та при цьому в кожній
школі було щось своє, осо
бливе, що й стало родзин
кою свята.
Святкові вітання у Бояр
ських ЗОШ №2, №4... А в
Боярській п'ятій — ювілей!
А в інших?
Наприклад, у КиєвоСвя
тошинській класичній гімна
зії (директор — Світлана
Миколаївна Сушко) лунав не
один, а цілих два перших
дзвоника! В які захоплено
калатали маленькі хлопчик і
дівчинка, яких вели за руку
символічним коридором до
країни знань їхні найстарші
товариші по навчанню. А
потім — традиційний для
гімназії щорічний ритуал:
посвячення у гімназисти най
менших, тих, хто цього року
вступив до першого гімназій
ного класу. І новий номер від
вокальноінструментального
ансамблю "Перлинка"... І
просто унікальний творчий
сюрпризподарунок
від
Боярської школи мистецтв,

більшість вихованців якої є
учнями гімназії. Тож як не
привітати свою Альмаматер
зі спільним "професійним"
святом вчителів і учнів —
Днем знань?

На святковій лінійці у
Боярській першій (дирек
тор — Катерина Миколаївна
Мелашенко) не було... один
надцятикласників. Та зовсім
не тому, що найстарші вирі
шили продовжити собі кані
кули: цього року в школі вза
галі нема 11го класу. Тому
"ветерани"десятикласники
цілком заслужено почували
себе на святі найголовніши
ми персонами. А родзинкою
свята стала... вчителькаіме
нинниця! Справа в тому, що
ветеран праці Раїса Іванівна
Юрченко 1 вересня відзна
чила своє шосте десятиліття,
прожите саме в Боярській

першій. Так, не просто про
працьоване, а саме прожите.
Бо в цій школі працювала її
мама, весь час працює сама
Раїса Іванівна та її донька. Й
внучок здобуває знання
також саме в цій школі —
своїй, рідній...
Свято у Боярській ЗОШ
№3 (директор — Стелла Єв
генівна Михайлова) серйоз
но постраждало від... "авіта
мінозу"! Тому що славнозвіс
на команда КВК "Вітаміни"
цього дня відбувала на супер
кубок України, який прохо
дитиме в "Артеку". А відтак
святковий Наказ першоклас
никам довелося зачитувати
самій Королеві країни Знань,
яка разом зі своїми фрейлі
нами поведе далі по життю
цих маленьких громадян
України і Боярської третьої.
Що ж до майбутніх випу
скників року 2011, то вони
подарували Її Високості
танок про... перше кохання!
Яке вони візьмуть з собою у
своє доросле життя...
Втім,
найголовнішою
подією початку нового нав
чального року в Боярці стало
поповнення славної когорти
міських навчальних закла
дів. Адже саме з 1 вересня

року 2010го в нашому місті
відкрилася приватна загаль
ноосвітня школа для хлопчи
ків "Кадетство" (виконуюча
обов'язки
директора —
Наталя Анатоліївна Мазу
ренко). Тому в цій новій
школі взагалі всевсе поно
вому! А оскільки свого "бо
йового" досвіду навчальний
заклад, зрозуміло, поки що
не має, то вирушили юні ка
дети всією школою (а це —
учні 1, 2 та 4 класу: всього
аж... 10 чоловік!) до справ
жніх військових — ліцеїстів
Навчальнооздоровчого ком
плексу Київського військо
вого ліцею імені І.Богуна.
Чи то досвід з першого ж дня
переймати, чи союз побрати
мів створювати, а чи просто
разом спільне свято відсвят
кувати — хто зна...
І було ще одне, що єднало
всіхвсіх учнів нашого міста
і нашої держави: зустріч з
вірними друзями і дорога
мрій та надій попереду.
Ходімо по ній разом?
Радислав Кокодзей ,
фото В. Бистрицького

Боярка І н ф о р м

ЯК ШКОЛА ГОТУВАЛАСЯ
ДО ЗУСТРІЧІ З ДІТЬМИ

Гори виритої землі, дощ,
суцільна маса грязюки —
перше моє враження від по
баченого біля котельні шко
ли №1. Прошу голову ра
йонної державної адмініст
рації прокоментувати ці обс
тавини, адже завтра 1 верес
ня. Володимир Володимиро
вич Луцюк зауважує:
— В цьому році бюдже
том району ми передбачили
капітальний ремонт котель
ні Боярської школи №1.
Гроші були виділені, ми
запланували заміну котлів,
капітальний ремонт примі
щення, перехід з твердого
палива (вугілля) на еколо
гічно чисте. Думали одне,
але обставини спонукали
трохи змінити план робіт.
Збирались замінити тільки
котли, а прийшлось міняти і
теплотрасу. Приступили до
теплотраси — водоканальні
труби вимушені були замі
нити. Так одне за другим, як
справжній ремонт! Тому, ми
вирішили вирізати, викину
ти все і зробити заново, бо
за таких обставин робити
капітальний ремонт — да
ремно викинуті кошти.
Отже, замінили подачу
гарячої води, (це зробив
“Водоканал”), викачали
воду, яка була тут в підвалі
багато років, і не знали,
звідки вона прибуває. Знай
шли пробоїну, замінили
труби — тепер лежать про
ізольовані з терміном експ
луатації в 50 років. Школа
буде з теплом. Все нормаль
но. Сьогодні засипемо тру
би, щоб для дітей було без
печно. Основні роботи сьо
годні будуть завершені.
— Скажіть, будь ласка,
чому саме цій школі Ви
вирішили допомогти?
— Тому, що тут в най
більш аварійному стані зна
ходилася котельня, прак
тично не підлягала подаль
шій експлуатації. Було бага
то нарікань, не вистачало
тепла в школі. Скаржились
батьки учнів, які тут навча
ються, вчителі. Крок за кро
ком ідемо вперед, допомага
ти будемо й іншим школам
обов'язково. Дай Бог, щоб
всім все було добре. До по

чатку опалювального сезону
закінчимо і внутрішні робо
ти. Вже через двітри неділі
здамо котельню в експлуа
тацію. Запрошуємо Вас
прийти, подивитися, сфото
графувати. Я задоволений
тим, що ми встигаємо до
першого жовтня завершити
всі роботи і вчасно дати
тепло для школи. Були в нас
деякі проблеми, перешкоди,
та все подолали спільними
зусиллями. Особлива подя
ка Анатолію Тахтарбаєву за
його самовіддану роботу, як
бачите, дощ, та він стоїть на
посту, разом із своїми пра
цівниками невідступно до
водять відповідальну справу
до завершення.
Приємні враження після
знайомства з директором
Боярської школи №1 Кате
риною Іванівною Мелашен
ко. Вчительметодист вищої
категорії, Відмінник освіти
України. Очолює школу два
роки, до цього 8 років пра
цювала заступником дирек
тора КиєвоСвятошинсьої
районної класичної гімназії.
— Перша Боярська
школа на теренах нинішньої
Боярки з'явилася дійсно
першою. Це відбулося 1861
року, коли в хаті священни
ка відкрилася Церковно
приходська школа після від
міни кріпатства. Так була
започаткована перша шко
ла. І так склалося, що буду
валися нові мікрорайони,
нові школи, і перша школа
змінювала своє обличчя.
Вона була і Церковнопара
фіяльною, потім була реміс
ничим училищем, бурса, в
1939 році — перший випуск
десятирічки. Частина шко
ли збудована в 1959 році. В
школі не було жодного капі
тального ремонту. Притому,
що школа розрахована на
250 осіб, у ній завжди нав
чалося більше дітей. Нині в
школі — 511 учнів, тобто
вдвічі більше. І це велика
відповідальність, треба під
готувати приміщення на
таку кількість учнів, багато
зношеного обладнання. Але,
як Ви побачили, школа
чистенька, привітна. І весь
наш колектив, і діти, і бать
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ки надзвичайно допомагають
берегти все те здобуте. Бо
вона така трохи домашня, ця
школа. Тут всі в основному
постійні мешканці. Це місце
ве, корінне населення старої
Будаївки.
Була така найбільша про
блема — зношеність котель
ні. Минулого навчального
року її зупиняли 5 разів.
Котли вичерпали свій ресурс
і тому постало питання про
їх заміну. Ставилося воно і
раніше, але якимось чином
не могло бути вирішене.
Цього року, слава Богу, Гос
подь і влада нам допомогли, і
ось на 31 серпня у нас відно
влено приміщення котельні.
Воно зовсім змінене, зали
шились тільки стіни від ста

БІ

Події

рої, все інше — нове. Буде
встановлено чотири котли на
альтернативному паливі,
при цьому замінена мережа
теплопостачання і водопо
стачання до котельні. Це ве
лика справа, бо в нас була
велика проблема з цим: вода
тікала кудись, і тікала вона
нам до підвалу. За багато
років в підвальних примі
щеннях накопилась вода.
Цього року вже в наших
підвалах сухо. Сподіваємося,
що буде тепло і взимку. Все
це зроблено спільними
зусиллями, бо один в полі не
воїн. Безумовно, райдер
жадміністрація, відділ освіти
опікувались все літо пробле
мами будування. Керівники
всіх установ, причетних до

тижня

ДОПОМОГА СІМ'Ї, В ЯКІЙ НАРОДИЛИСЯ ДВІЙНЯТА

Дотримуючись традиції,
яка склалася з 2008 року в
міській раді, Михайло Генна
дійович Лєзнік, секретар ра
ди, вручив призначену допо
могу сім'ї Газнюків —
Михайлу Васильовичу та
Надії Дмитрівні, жителям м.
Боярка, в яких 29 квітня
цього року народилися двій
нята. В сім'ї підростає стар
ший син, 2008 року наро
дження. Михайло Геннадійо
вич привітав Надію Дмитрів
ну, яка вдруге, і одразу втре
тє, стала мамою. Вручивши
матеріальну грошову допо
могу на придбання дитячої
коляски, побажав мамі гар
ного здоров'я, а маленьким
боярчанам швидко рости.
Надія працює в центральній
районній лікарні м.Боярка
операційною
медичною
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сестрою. Михайло — слюсар
підприємства“Укртрансгаз”.
— Велике спасибі, —
тримаючи на руках одного з
малюків, зворушливо про
мовила молода мама. —
Звичайно, для нас це велика
сума. Щоб зібрати кошти на
недорогу коляску, нам пот
рібно чотири місяці. Тому,
ми дуже вдячні.
— Тим, хто звертається
за матеріальною допомо
гою, — констатує Михайло
Геннадійович,— за умови
народження двійнят, зви
чайно, з великим задоволен
ням виконуємо таку місію,
бо діти — це найголовніше,
це наше майбутнє.
Новонароджені
посміхались також і мені,
Валентині Сіродан

будівництва, щопонеділка
збирались у школі проводити
наради. І на сьогодні роботи
ще не завершені, ще не під
ключені котли, але вони вже
стоять, вже готове примі
щення котельні. Сьогодні за
вершуються роботи з укла
дання труб, розгладжування
території, бо ж залишити
ями на початок навчального
року ніяк не можна. Нага
даю, у нас 511 дітей — обо
в'язково хтось поцікавиться і
захоче побігти. З часом там
ми все гарно зробимо, засіє
мо травичкою. Але найго
ловніше, що в нас буде теп
ло! Мені надзвичайно при
ємно, що наша влада вико
нує свої обіцянки.
Я повинна сказати, що за
два роки, власне, в нашій
школі відбулися вагомі зміни.
Школа оновилася. Батьки
повернулися обличчям до
школи. Вони хочуть, щоб їхні
діти сиділи в ошатних класах,
щоб їм були гарні вікна, щоб
стояли гарні парти. Цього
року, скажімо, за нашими
підрахунками, в школу було
вкладено 70 тисяч гривень.
Це не значить, що стільки
було зібрано коштів. Ми вра
хували і ті роботи, які роби

лися безкоштовно, і матеріа
ли. Це по справжньому бать
ківська турбота. В нас дуже
хороший колектив, дуже
хороші діти і батьки.
Школу готували до ново
го навчального року всією
громадою, долучилися до
цього спонсори: це керівни
ки СМУ33 Магомедов Ма
гомед Алієвич та Магомедов
Рамазан Алієвич. Це підпри
ємство своїм коштом для
школи зробило новий ганок.
В нашій школі працює
багато вчителівсподвижни
ків, які, не шкодуючи влас
ного часу і сил, все робили,
аби на перше вересня школа
зустріла гідно своїх вихован
ців. Леся Дмитрівна Біленко
все літо із своєю родиною,
свекрухою та чоловіком, ро
били ремонт у класі. Батьки
допомогли матеріами, а вони
втрьох ціле літо працювали.
Звичайно, зовнішній вигляд
кабінету зовсім змінився, він
став ошатним.
У нас працює вчительме
тодист російської мови та
світової літератури Раїса
Іванівна Юрченко. 1го ве
ресня їй виповниться 60
років. Ця жінка присвятила
все своє життя школі. Бать

ко Раїси Іванівни колись був
директором цієї школи, ма
ма — вчителька. В цій школі
працює її донька вчителькою
англійської мови. Онука та
кож привели в цю школу.
Ось ми підготували грамоту
для Раїси Іванівни, завтра на
святковій лінійці будемо вру
чати. Як бачите, колектив
потужний, цікавий, працез
датний, прагне хороших
змін, і все для цього робить.
Безперечно, відкриваєть
ся ще одна нова, чиста сто
рінка навчального року.
Хотілося б, щоб вона була
заповнена змістовним, плід
ним навчанням. Адже для
цього так багато зроблено
владою, вчителями, батька
ми. Побажаємо шанувати
своїх наставників, які відда
ють свої знання, набуті з
роками. Роки — це мудрість,
мудрість — це життя. Дорогі
вчителі, нехай Ваша працьо
витість, невтомна енергія,
душевне тепло приносять
Вам заслужену шану і пова
гу людей! Наші найщиріші
поздоровлення!
Підготувала
Валентина Сіродан,
фото автора

ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ДОРОГИ ДО КОЛЕДЖУ
— Територія Боярського
коледжу екології та природ
них ресурсів відіграє важливу
роль для нашого міста і всього
району, — розповідає Тарас
Григорович Добрівський. —
За чотири роки перебування
на посаді міського голови
мені вдалося телефонізувати
цей мікрорайон (провели
стандартну лінію “Укртеле
кому”), вуличне освітлення
зробили, на під'їздах анти
вандальні ліхтарі повісили і
збудували дитячий майдан
чик. Ну і, нарешті, завдяки
губернатору і районній адмі
ністрації (місту виділили
близько 10 млн.грн., за всю
історію Боярки такого не
було), ми спромоглися розпо
чати ремонт дороги. Роботи
розпочинаються саме з цієї
дороги, тому що вона у вкрай
занедбаному стані. Тут хо
дить перший маршрут, яким
студенти дістаються техніку
му. Вона вже давно потребу
вала ремонту... Нарешті
роботи розпочалися. Будемо
просити, щоб до першого ве
ресня 50% дороги було зроб
лено. Всю завершимо вже
наступного року.
Олександр Леонідович
Смола, начальник дорожної
дільниці, констатує цікавий
факт. "25 років тому довело
ся робити цю дорогу. Тепер
от знову, збіг обставин та
кий. Давно тут ніхто не пра
цював, дорога занедбана.
Але для нас тут роботи на
декілька днів. Зробимо".

В цьому мікрорайоні про
живає відома людина, шано
ваний всіма — ветеран праці
та Великої Вітчизняної
війни, вчений бджоляртва
ринник Іван Олександрович
Богданенко. Він нагородже
ний Орденом "Великої Віт
чизняної війни" І ступеня та
багатьма медалями. Прожив
змістовне, сповнене праці й
героїзму життя. Тому саме
його коментарі мене цікави
ли найбільше.
— Живу тут з 1949 року.
Вчився, працював. Багато
чого пам'ятаю і можу поді
литися враженнями від про
житого. Стосовно дороги? Її
робили приблизно 2025 ро
ків тому. Тоді директором
технікуму був дуже толко
вий спеціаліст Нікодім Гри
горович Водолазький. Бага
то чого було зроблено цим
чоловіком, всі інші, які були
після нього, нічого не роби
ли. Ставало все гірше і гір
ше. Водолазький і дорогу до
технікуму організував. І не
тільки дорогу, сад посадили
фруктовий. З однієї сторо
ни — груші, з іншої — яблу
ка, вишні, виноград на 1,52
га. І жито сіяли, ячмінь,
картопельку садили. Все
було своє: і м'ясце, і сальце,
і молочко. А тепер земля гу
ляє... а я ходжу і чухаю свою
лису голову. Чому ж воно
так? Тоді ж і дорогу стелили,
і корівники відбудували,
свинарники. Розвели багато
свиней (200 голів тоді було).

Заріжемо бичка чи заколемо
поросятко — годували сту
дентів, ніхто тоді з учнів не
голодував, гарно діти вчили
ся. А якщо якесь загальне
свято — гуляли всі разом: і
старі, і молоді. Дружно так
було тут, в технікумі. Ставок
був свій, а в ньому рибка,
лови і їж скільки завгодно! А
тепер земля гуляє, а хліб
дорожчає. Такі діла на на
шім фронті.
Ну, що я хочу сказати ще.
Ходив я до нашого мера,
жалівся йому на цю дорогу.
Молодий він ще, але толко
вий хлопець. Пообіцяв він
мені, що тільки з'являться
кошти — зробить. Нічого
нам не залишалося, як тільки
чекати. Голосували за нього,
вірили, що зверне увагу на
наші проблеми. От бачите, за
стільки років, тільки він про
явив ініціативу.
Валентина Сіродан

Боярка І н ф о р м

ПОДАРУНКИ ДІТЯМ
У четвер діти Боярського
дитячого будинку змішаного
типу разом з Галиною Воло
димирівною Косовською,
Заслуженим вчителем Укра
їни та директором цього зак
ладу, зустрічали гостей —
Миколу Григоровича Мілев
ського, заступника голови
районної партійної організа
ції "Українська Платформа"
КиєвоСвятошинського ра
йону та бізнесмена з міста
Вишневе — Анатолія Анато
лійовича Петрика.
Гості приїхали до дітей не
з порожніми руками.Старші
діти із задоволенням допо
могли перенести пакунки з
автомобіля до актової зали,
де на них уже очікували мен
ші дітки. Вони не метушили
ся, не бігали в різні боки, а
спокійно чекали своїх гос
тинців. Самим маленьким
тут приділяють найбільшу

увагу. Можна сказати, не ви
пускають з рук. Нещодавно
до Дитячого будинку привели
дівчинку Катрусю (років чо
тирьох), яка, як маленьке
налякане зайчатко, не знала
як себе поводити і до кого
прихилитися. Все їй нове,
незнайоме... Але діти дуже
привітно прийняли її у свою
сім'ю. Тут її і на ручках три
мають, щось розповідають.
Волоссячко дівчинки розчі
сане, гарненько одягнена,
чепурненька така, як лялеч
ка. Обігріли її тут, заспокої
ли... от тільки очі у Катрусі
дивилися якось не подитя
чому, як мені здалося, подо
рослому, з розумінням.
— Любиш свою маму?
— Люблю, — відповіла
не задумуючись.
— Мама захворіла. От
вилікується і прийде до тебе.
Правда?

Дівчинка стверджуваль
но кивнула голівкою. Серце
кров'ю обливається, дивля
чись на цих діток, адже рідні
батьки, якщо вони і є в ко
гось з цих дітей, як могли так
безвідповідально постави
тись до своїх дітей? От, нап
риклад, Катрусю знайшли
на дорозі і привели до Г.В.
Косовської. Галина Володи
мирівна, Заслужений вчи
тель України, знає, як з та
кими дітками працювати,
аби вони почували себе, як
вдома. Віддає їм всю себе.
"Зараз у нас 35 дітей. Нас
мало, але всі хороші. У нас
таких немає, що аж вкрай
ледачі. Кожний в міру своїх
можливостей старається."
І діти, і гості всі разом сі
ли у коло, аби один одного
бачити і відверто поспілку
ватися. Галина Володими
рівна, представивши гостей,
попросила Анатолія Анатолі
йовича дати корисні наста
нови дітям.
— Розкажіть, будь ласка,
про свій бізнес і що потрібно,
аби стати бізнесменом?
— Мій бізнес пов'язаний
з автотранспортом, автопе
ревезеннями. Маю невелич
ку станцію технічного обслу
говування та проммагазин.
У мене працює десять осіб.
Перше, що потрібно для біз
несмена — отримати освіту,

6 РОКІВ "ДЗВОНАМ ЧОРНОБИЛЯ"
Наприкінці серпня Киє
воСвятошинська района
класична гімназія приймала
в своїх оновлених й відре
монтованих стінах гостей —
голову районної ради Григо
рія Косенка, заступника
голови райдержадміністра
ції Анатолія Іскоростенсько
го, протоієрея СвятоМи
кольського храму Боярки —
отця Валерія.
А зібралися гості з нагоди
6річного Дня народження
районної громадської орга
нізації "Дзвони Чорнобиля",
яку весь цей час очолює
Діана Кузнецова.
У фойє гімназії пройшла
виставка робіт дітейінвалідів

та дітей з багатодітних сімей,
де, зокрема, можна було
помилуватися витворами з
бісеру . А в актовій залі голо
ва райради Григорій Косенко
звернувся зі словами приві
тання до всіх присутніх й вру
чив почесні грамоти обдаро
ваним дітямінвалідам й пре
зиденту РГО "Дзвони Чорно
биля" Діані Кузнецовій. До
гостей й учасників свята
зверталися з промовою
заступник голови РДА Анато
лій Іскоростенський, дирек
тор гімназії Світлана Сушко,
проієрей СвятоМикольсько
го храму отець Валерій.
Подарунками й призами
дітей — учасників святково

го дійства, забезпечив бла
годійник, підприємець Ана
толій Матейко. Святковий
10кілограмовий торт іме
нинникам виготовила Люд
мила Коваленко. Діти ласу
вали солодощами, фрукта
ми. Справжнісінький День
народження! За який щира
подяка організаторам —
РГО "Дзвони Чорнобиля"
(президент — Діана Кузне
цова), благодійному фонду
"Вікторія" (президент —
Світлана Сушко), фонду
інвалідів Чорнобиля — уча
сників ліквідації наслідків
аварії на ЧАЕС.
Євген Пікуль

друге — бути надзвичайно
працьовитим. Оце дві найго
ловніші вимоги, які має
виконати кожен, хто бажає
стати справжнім бізнесме
ном. На сьогоднішній день,
діти, для вас найголовніше
— це гарно вчитися. Це як
корінь, як основа, на якій
буде будуватися ваше май
бутнє. Доброта — це дуже
важлива риса у людини, і я
помітив, що у вас тут родин
ні, дружні стосунки між діть
ми. Тому я від щирого серця
хочу поділитися з вами тим,
що мені Бог дає.
— Так, це наша сім'я і ми
стараємося, щоб дітки допо
магали один одному. Старші
знають, що вони повинні
дивитися за меншими, —
продовжує директор закла
ду. От якби так всі люди ро
били, як Ви. Ніхто не каже,
щоб багато давати, але...
Якщо подивитися, яка вели

БІ

Слова

ка градація між тією висо
тою... чисто в соціальному
плані — то можна було б і
пожертвувати якусь каплю
для таких дітей. Але ми про
те не думаємо, а знаємо, що
нам потрібно вчитися, і ми
будемо вчитися. Вам вдячні
за прихід до нас, за ваші
гостинці. Сподіваємось, заві
таєте до нас знову.
В егоїстичному світі, де
кожний думає про себе наба
гато більше, ніж про інших,
така щедрість трапляється
не часто. Але ж ми христи
янського світогляду люди і
нам притаманні такі якості,
як доброта до ближніх, щед
рість. Чому ж так мало вияв
ляємо уваги до таких нуж
денних дітейсиріт? А вони
ось, поряд з нами, і чекають
на нас...
Валентина Сіродан,
фото автора

подяки

Виконавчий комітет Боярської міської ради з нагоди від
значення 19ї річниці Незалежності України в м.Боярка звер
тався до підприємців та всіх свідомих громадян з проханням
надати безповоротну фінансову допомогу на організацію та
проведення загальноміських святкових заходів.
Кошти надійшли, свято відбулося. Тому хочемо подякува
ти всім небайдужим до свого міста, до боярчан. Друкуємо спи
сок підприємців, які виділили кошти до Дня Незалежності:
1. ПП "Автотрейдінг К Автолюкс", президент — Мах
фуд Сааде.
2. Тов. "ФСГВ", генеральний директор — Дімчев Воло
димир Афанасійович.
3. ФОП М.П. Мішура.
4. ФОП Тамара Іванівна Савельєва.
5. ПП Андрій Миколайович Лисогорко.
6. ФОП Валентина Йосипівна П'янова.
"Фінансова допомога, що надійшла, сприяла якісній
організації й проведенню Дня Незалежності України та
стала вагомим внеском у справу розвитку м. Боярка", —
підкреслив заступник міського голови В.В. Шульга.

БІ

Наші

вітання

Щиро вітаємо з 65річчям подружнього життя сім’ю
Єфімових — Федора Семеновича та Євдокію Дмитрівну!

Боярка І н ф о р м
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ПОНЕДІЛОК
6 вересня
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки тижня
10:00 Токшоу "Легко бути
жінкою"
11:05 Д/с "Наука і образ"
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:15 Погода
12:25 Право на захист
13:00 Зірковий ранок
13:30 Х/ф "Повернути Віру"
15:00 Новини
15:15 Euronews
15:25 Діловий світ.
Агросектор
15:30 Погода
15:35 Ревізор
16:00 Молодіжне токшоу
"Нащадки"
17:00 Шефкухар країни
18:00 Вікно в Америку
18:20 Новини
18:45 Діловий світ
19:00 Про головне
19:25 Погода
19:40 Чоловічий клуб. Бокс.
Бій за титул чемпіона Європи за
версією ЕBU European External
у напівлегкій вазі. С. Мердов 
С. Лазо
21:00 Підсумки дня
21:25 Слово регіонам
21:35 Діловий світ
21:45 Світ спорту
21:55 Погода
22:00 Футбол. Чемпіонат
світу FIFA2010.
Ретроспектива. Кращі
миттєвості
22:50 Трійка, Кено
ТРК "Ера"
23:00, 00:00 Підсумки
23:15, 23:35 Вертикаль влади
23:30 Підсумки  дайджест
23:50 Погода
00:10 Спорт
00:15 Від першої особи
00:45 Док.фільм
1+1
06:10 Т/с "Янгол 
охоронець"
06:55 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
07:25 "Смакуємо"
07:50 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 Т/с "Інтерни"
08:35 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:10 Х/ф "Вічне кохання"
14:10 Х/ф "Нянька за
викликом"
16:05 "Анатомія слави"
17:00 ТСН
17:30 Т/с "Доктор Тирса"
19:25 "Погода"
19:30 ТСН
20:10 "Міняю жінку  2"
21:30 Х/ф "Не треба
сумувати"
23:35 ТСН
23:55 Х/ф "Ларо Вінч.
Початок"
01:55 ТСН
ІНТЕР
06:00 Д/п "Всесвітній
мандрівник"
06:55 "Шалені татусі"
07:00 Новини
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07:10 "Ранок з Інтером"
07:30 Новини
07:40 "Ранок з Інтером"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з Інтером"
08:30 Новини
08:40 "Ранок з Інтером"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Повернення
Мухтара2"
11:05 Т/с "Невидимки"
12:00 Новини
12:15 "Знак якості"
12:45 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів10"
14:00 "Детективи"
15:05 "Зрозуміти.
Пробачити"
15:50 "Чекай на мене"
17:20 Т/с "Сусіди"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Циганки"
19:05 Т/с "Кармеліта.
Циганська пристрасть"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Обручка"
21:30 Т/с "Російський
шоколад"
22:30 Т/с "Я повернуся"
23:40 Д/п "Фанати та
шанувальники"
01:05 Д/п "Неймовірні
подорожі"
02:15 "Подробиці"
02:45 Т/с "Бережіть
чоловіків"
НОВИЙ КАНАЛ
Профілактика
14:00 М/с "Пригоди Джекі
Чана"
14:35 М/с "Зоряні війни:
війни клонів"
14:55 Teen Time
15:00 Т/с "Друзі"
15:55 Teen Time
16:00 Т/с " Відчайдушні
домогосподарки"
16:55 Т/с "Вороніни"
17:55 Т/с "Щасливі разом"
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:25 Т/с "Курсанти"
20:15 Т/с "Щасливі разом"
21:20 Т/с "Вороніни"
22:20 Світлі голови
23:20 Т/с "Відчайдушні
домогосподарки"
00:30 Репортер
00:50 Спортрепортер
00:55 Погода
01:00 Служба розшуку дітей
01:05 Т/с "Крузо"
01:50 Студія "Зона ночі".
Культура

ВІВТОРОК
7 вересня
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:25 Про головне
10:00 ВІДКРИТТЯ VII СЕСІЇ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
11:05 Д/с "Наука і образ"
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:15 Погода
12:25 Темний силует
12:35 Наша пісня
13:25 Х/ф "Таємниця
"Чорних дроздів"
15:00 Новини
15:15 Euronews
15:25 Діловий світ.

Агросектор
15:30 Погода
15:35 Ближче до народу.
Андрій Шевченко
16:00 Молодіжне токшоу
"Нащадки"
17:00 В гостях у Д. Гордона
18:00 Шефкухар. Вечеря
18:20 Новини
18:45 Діловий світ
19:00 Про головне
19:25 Погода
19:40 Чоловічий клуб. Бокс
21:00 Підсумки дня
21:25 Слово регіонам
21:35 Діловий світ
21:45 Світ спорту
21:55 Погода
22:00 Футбол. Чемпіонат
світу FIFA2010.
Ретроспектива. Португалія 
КНДР
1+1
06:05 "Служба розшуку
дітей"
06:10 Т/с "Янгол 
охоронець"
06:55 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
07:25 М/ф
07:45 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 Т/с "Інтерни"
08:35 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:10 Т/с "Детективне
агентство "ІвандаМар'я"
11:20 "Шість кадрів"
11:50 Т/с "Вогні великого
міста"
12:55 "Сімейні драми"
13:55 Х/ф "Не треба
сумувати"
15:55 Т/с "Закон і порядок.
Злочинний намір"
17:00 ТСН
17:25 "Сімейні драми"
18:25 Т/с "Детективне
агентство "ІвандаМар'я"
19:25 "Погода"
19:30 ТСН
20:10 Т/с "Маргоша  3"
22:15 Т/с "Інтерни"
23:25 ТСН
23:45 Х/ф "Діти Хуан Ші"
02:00 ТСН
ІНТЕР
06:00 Д/п "Всесвітній
мандрівник"
06:55 "Шалені татусі"
07:00 Новини
07:10 "Ранок з Інтером"
07:30 Новини
07:40 "Ранок з Інтером"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з Інтером"
08:30 Новини
08:40 "Ранок з Інтером"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Повернення
Мухтара2"
11:05 Т/с "Невидимки"
12:00 Новини
12:15 "Знак якості"
12:45 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів10"
14:00 "Детективи"
15:10 "Судові справи"
16:10 "Зрозуміти.
Пробачити"
17:20 Т/с "Сусіди"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Циганки"
19:05 Т/с "Кармеліта.

Циганська пристрасть"
20:00 "Подробиці"
20:45 Футбол. Збірна
України Збірна Чилі
22:40 Д/п "Футболіст В.
Воронін. Втратити обличчя"
23:55 Д/п "Неймовірні
подорожі"
01:00 "Подробиці"
01:30 Телевізійна служба
розшуку дітей
01:35 Т/с "Бережіть
чоловіків"
НОВИЙ КАНАЛ
05:05 Т/с "Колишня"
05:45 М/с "Майстер Менні"
06:10 Т/с "Курсанти"
07:00 "Підйом"
07:05 Смішарики
07:10 "Підйом"
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 "Підйом"
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:40 "Підйом"
09:00 Т/с "Кадети"
11:15 Т/с "Ранетки"
12:20 "УСЕ для ВАС"
12:35 Т/с "Татусеві дочки"
13:40 М/с "Велике
мультиплікаційне шоу"
14:00 М/с "Пригоди Джекі
Чана"
14:35 М/с "Зоряні війни:
війни клонів"
14:50 Teen Time
14:55 Т/с "Друзі"
15:55 Teen Time
16:00 Т/с "Відчайдушні
домогосподарки"
16:55 Т/с "Вороніни"
17:55 Т/с "Щасливі разом"
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:25 Т/с "Курсанти"
20:20 Т/с "Щасливі разом"
21:20 Т/с "Вороніни"
22:25 Здрастуйте, я Ваша
мама!
23:20 Т/с "Відчайдушні
домогосподарки"
00:35 Репортер
00:50 Спортрепортер
00:55 Погода
01:00 Т/с "Крузо"
01:45 Студія "Зона ночі".
Культура

СЕРЕДА
8 вересня
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:25 Про головне
10:00 Токшоу "Легко бути
жінкою"
11:05 Д/с "Наука і образ"
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:15 Погода
12:25 Хай щастить
13:00 Кордон держави
13:15 Сільрада
13:45 Х/ф "Тегеран43"
15:00 Новини
15:15 Euronews
15:25 Діловий світ.
Агросектор
15:30 Погода
15:35 Золотий гусак
16:00 Молодіжне токшоу
"Нащадки"
17:00 В гостях у Д. Гордона
18:00 Шефкухар. Вечеря

18:20 Новини
18:45 Діловий світ
19:00 Про головне
19:25 Погода
19:40 Чоловічий клуб. Бокс.
Бій за титул
Інтерконтинентального
чемпіона серед молоді за
версією WBС у важкій вазі. Я.
Кіладзе  А. Кулікаускіс
21:00 Підсумки дня
21:25 Слово регіонам
21:35 Діловий світ
21:45 Світ спорту
21:55 Погода
22:00 Футбол. Чемпіонат
світу FIFA2010.
Ретроспектива. Словенія  США
1+1
06:05 "Служба розшуку
дітей"
06:10 Т/с "Янгол 
охоронець"
06:55 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
07:25 М/ф
07:45 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 Т/с "Інтерни"
08:35 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:10 Т/с "Детективне
агентство "ІвандаМар'я"
11:20 "Шість кадрів"
11:45 Т/с "Вогні великого
міста"
12:45 "Сімейні драми"
13:45 Т/с "Маргоша  3"
14:55 Т/с "Маргоша  3"
15:55 Т/с "Закон і порядок.
Злочинний намір"
17:00 ТСН
17:25 "Сімейні драми"
18:25 Т/с "Детективне
агентство "ІвандаМар'я"
19:25 "Погода"
19:30 ТСН
20:10 Т/с "Маргоша  3"
22:15 Т/с "Інтерни"
23:25 ТСН
23:45 Х/ф "Друге життя"
01:40 ТСН
ІНТЕР
06:00 Д/п "Всесвітній
мандрівник"
06:55 "Шалені татусі"
07:00 Новини
07:10 "Ранок з Інтером"
07:30 Новини
07:40 "Ранок з Інтером"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з Інтером"
08:30 Новини
08:40 "Ранок з Інтером"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Повернення
Мухтара2"
11:05 Т/с "Невидимки"
12:00 Новини
12:15 "Знак якості"
12:45 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів10"
14:00 "Детективи"
15:10 "Судові справи"
16:10 "Зрозуміти.
Пробачити"
17:20 Т/с "Сусіди"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Циганки"
19:05 Т/с "Кармеліта.
Циганська пристрасть"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Обручка"
21:30 Т/с "Російський

шоколад"
22:30 Т/с "Я повернуся"
23:40 Д/п "Феномени нашого
часу"
00:55 Д/п "Неймовірні
подорожі"
02:05 "Подробиці"
02:35 Телевізійна служба
розшуку дітей
02:40 Т/с "Бережіть
чоловіків"
НОВИЙ КАНАЛ
05:05 Т/с "Колишня"
05:45 М/с "Майстер Менні"
06:10 Т/с "Курсанти"
07:00 "Підйом"
07:05 Смішарики
07:10 "Підйом"
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:35 "Підйом"
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:35 "Підйом"
09:00 Т/с "Кадети"
11:15 Т/с "Ранетки"
12:20 "УСЕ для ВАС"
12:35 Т/с "Татусеві дочки"
13:40 М/с "Велике
мультиплікаційне шоу"
14:00 М/с "Пригоди Джекі
Чана"
14:35 М/с "Зоряні війни:
війни клонів"
14:55 Teen Time
15:00 Т/с "Друзі"
15:50 Teen Time
15:55 Т/с " Відчайдушні
домогосподарки"
16:50 Т/с "Вороніни"
17:55 Т/с "Щасливі разом"
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:25 Т/с "Курсанти"
20:15 Т/с "Щасливі разом"
21:20 Т/с "Вороніни"
22:20 Зроби мені смішно
23:20 Т/с "Відчайдушні
домогосподарки"
00:35 Репортер
00:50 Спортрепортер
00:55 Погода
01:00 Служба розшуку дітей
01:05 Т/с "Крузо"
01:50 Студія "Зона ночі".
Культура

ЧЕТВЕР
9 вересня
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:25 Про головне
10:00 Токшоу "Легко бути
жінкою"
11:05 Д/с "Наука і образ"
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:15 Як це?
12:50 Аудієнція
13:15 "Надвечір'я" з Т.
Щербатюк
13:45 Х/ф "Тегеран43"
15:00 Новини
15:15 Euronews
15:25 Діловий світ.
Агросектор
15:30 Погода
15:35 Книга. ua
16:00 Молодіжне токшоу
"Нащадки"
17:00 Здоров'я
18:00 Шефкухар. Вечеря
18:20 Новини
18:45 Діловий світ

Боярка І н ф о р м

19:00 Про головне
19:25 Погода
19:40 Чоловічий клуб.
Змішані єдиноборства
21:00 Підсумки дня
21:25 Слово регіонам
21:35 Діловий світ
21:45 Світ спорту
21:55 Погода
22:00 "Попередження" з М.
Вереснем
22:50 Трійка, Кено,
Максима
1+1
06:05 "Служба розшуку
дітей"
06:10 Т/с "Янгол 
охоронець"
06:55 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
07:25 М/ф
07:45 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 Т/с "Інтерни"
08:35 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:10 Т/с "Детективне
агентство "ІвандаМар'я"
11:20 "Шість кадрів"
11:45 Т/с "Вогні великого
міста"
12:45 "Сімейні драми"
13:45 Т/с "Маргоша  3"
15:55 Т/с "Закон і порядок.
Злочинний намір"
17:00 ТСН
17:25 "Сімейні драми"
18:25 Т/с "Детективне
агентство "ІвандаМар'я"
19:25 "Погода"
19:30 ТСН
20:10 Т/с "Маргоша  3"
22:15 Т/с "Інтерни"
23:25 ТСН
23:45 Х/ф "Ризикуючи
життям"
01:30 ТСН
ІНТЕР
06:00 Д/п "Всесвітній
мандрівник"
06:55 "Шалені татусі"
07:00 Новини
07:10 "Ранок з Інтером"
07:30 Новини
07:40 "Ранок з Інтером"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з Інтером"
08:30 Новини
08:40 "Ранок з Інтером"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Повернення
Мухтара2"
11:05 Т/с "Невидимки"
12:00 Новини
12:15 "Знак якості"
12:45 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів10"
14:00 "Детективи"
15:10 "Судові справи"
16:10 "Зрозуміти.
Пробачити"
17:20 Т/с "Сусіди"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Циганки"
19:05 Т/с "Кармеліта.
Циганська пристрасть"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Обручка"
21:30 Т/с "Російський
шоколад"
22:30 Т/с "Я повернуся"
23:40 Д/п "Незакінчена
пісня. Юрій Гуляєв"
00:50 Д/п "Неймовірні

подорожі"
01:55 "Подробиці"
02:25 Телевізійна служба
розшуку дітей
02:30 Т/с "Бережіть
чоловіків"
НОВИЙ КАНАЛ
05:05 Т/с "Колишня"
05:45 М/с "Майстер Менні"
06:10 Т/с "Курсанти"
07:00 "Підйом"
07:05 Смішарики
07:10 "Підйом"
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 "Підйом"
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:40 "Підйом"
09:00 Т/с "Кадети"
11:15 Т/с "Ранетки"
12:20 "УСЕ для ВАС"
12:35 Т/с "Татусеві дочки"
13:40 М/с "Велике
мультиплікаційне шоу"
14:00 М/с "Пригоди Джекі
Чана"
14:35 М/с "Зоряні війни:
війни клонів"
14:55 Teen Time
15:00 Т/с "Друзі"
15:55 Teen Time
16:00 Т/с "Відчайдушні
домогосподарки"
16:55 Т/с "Вороніни"
18:00 Т/с "Щасливі разом"
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:25 Т/с "Курсанти"
20:15 Т/с "Щасливі разом"
21:20 Т/с "Вороніни"
22:20 Новий погляд
23:20 Т/с " Відчайдушні
домогосподарки"
00:35 Репортер
00:50 Спортрепортер
00:55 Погода
01:00 Служба розшуку дітей
01:05 Т/с "Крузо"
01:50 Студія "Зона ночі".
Культура

П’ЯТНИЦЯ
8 вересня
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:25 Про головне
10:00 Токшоу "Легко бути
жінкою"
11:05 Д/с "Наука і образ"
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:15 Погода
12:20 Король професії
12:45 Крок до зірок.
Євробачення
13:35 Х/ф "Прийшла і
говорю"
15:00 Новини
15:15 Euronews
15:25 Діловий світ.
Агросектор
15:30 Погода
15:35 Околиця
16:00 Молодіжне токшоу
"Нащадки"
17:00 Токшоу "Віра. Надія.
Любов"
18:00 Все для тебе
18:20 Новини
18:45 Магістраль
19:05 Погода
19:10 Х/ф "Біг"
21:00 Підсумки дня

21:25 Слово регіонам
21:35 Діловий світ
21:45 Світ спорту
21:55 Погода
22:00 Футбол. Чемпіонат
світу FIFA2010.
Ретроспектива. Німеччина 
Сербія
1+1
06:05 "Служба розшуку
дітей"
06:10 Т/с "Янгол 
охоронець"
06:55 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
07:25 М/ф
07:45 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 Т/с "Інтерни"
08:35 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:10 Т/с "Детективне
агентство "ІвандаМар'я"
11:20 "Шість кадрів"
11:45 Т/с "Вогні великого
міста"
12:45 "Сімейні драми"
13:45 Т/с "Маргоша  3"
15:55 Т/с "Закон і порядок.
Злочинний намір"
17:00 ТСН
17:25 "Сімейні драми"
18:25 Т/с "Детективне
агентство "ІвандаМар'я"
19:25 "Погода"
19:30 ТСН
20:10 Х/ф "Далі  кохання"
00:00 Х/ф "Самотні серця"
02:00 ТСН
ІНТЕР
06:00 Д/п "Всесвітній
мандрівник"
06:55 "Шалені татусі"
07:00 Новини
07:10 "Ранок з Інтером"
07:30 Новини
07:40 "Ранок з Інтером"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з Інтером"
08:30 Новини
08:40 "Ранок з Інтером"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Повернення
Мухтара2"
11:05 Т/с "Невидимки"
12:00 Новини
12:15 "Знак якості"
12:45 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів10"
14:00 "Детективи"
15:10 "Судові справи"
16:10 "Зрозуміти.
Пробачити"
17:20 Т/с "Сусіди"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Циганки"
19:05 Т/с "Кармеліта.
Циганська пристрасть"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Обручка"
22:00 Велика політика з
Євгеном Кисельовим
00:45 Д/п "Неймовірні
подорожі"
01:55 "Подробиці"
02:25 Т/с "Бережіть
чоловіків"
НОВИЙ КАНАЛ
05:00 Т/с "Колишня"
05:40 Служба розшуку дітей
05:45 М/с "Майстер Менні"
06:10 Т/с "Курсанти"
07:00 "Підйом"
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07:05 Смішарики
07:10 "Підйом"
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 "Підйом"
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:40 "Підйом"
09:00 Т/с "Кадети"
11:15 Т/с "Ранетки"
12:20 "УСЕ для ВАС"
12:35 Т/с "Татусеві дочки"
13:45 М/с "Велике
мультиплікаційне шоу"
14:00 М/с "Пригоди Джекі
Чана"
14:35 М/с "Зоряні війни:
війни клонів"
14:55 Teen Time
15:00 Т/с "Друзі"
15:55 Teen Time
16:00 Т/с "Відчайдушні
домогосподарки"
16:55 Т/с "Вороніни"
17:55 Т/с "Щасливі разом"
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:25 Т/с "Курсанти"
20:20 Т/с "Щасливі разом"
21:35 Т/с "Вороніни"
22:00 Інтуїція
23:15 Т/с "Відчайдушні
домогосподарки"
00:25 Репортер
00:40 Спортрепортер
00:45 Погода
00:50 Х/ф "Нафта"
03:20 Студія "Зона ночі".
Культура

СУБОТА
11 вересня
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Погода
09:05 Доки батьки сплять
09:30 Так просто
10:00 Коло Олімпіади
10:25 Сьогодні  День
українського кіно. Д/ф
"Олександр Довженко. Між
кесарем та Богом"
11:00 Хітпарад
"Національна двадцятка"
11:50 Д/ф "Жертви 11го
вересня"
13:05 Погода
13:15 Як це?
13:40 Наша пісня
14:25 Світло
15:00 Погода
15:05 В гостях у Д. Гордона
15:55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем'єрліга. "Таврія"
(Сімферополь)  "Арсенал"
(Київ)
18:00 Золотий гусак
18:30 Ревізор
19:00 Погода
19:10 Х/ф "Біг"
21:00 Підсумки дня
21:40 Світ спорту
21:50 Фолькmusic
22:40 Погода
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено
1+1
06:00 "Літаючий будинок"
06:50 "Справжні лікарі"
07:50 "Світське життя"
09:05 "Хто там?"
10:15 М/с "Клуб Міккі 
Мауса"
11:05 М/ф "Повернення

блудного папуги"
11:45 М/ф "Планета  51"
13:35 Х/ф "Небеса: у
пошуках раю"
16:25 "Анатомія слави"
17:25 Х/ф "Молода Вікторія"
19:30 ТСН
20:10 Х/ф "Універсальний
солдат3: новий початок"
22:10 Х/ф "Шостий день"
00:30 Х/ф "Муха  1"
ІНТЕР
05:50 М/с "Трансформери 3:
Кібертрон"
06:10 Велика політика з
Євгеном Кисельовим
08:35 Прем'єра. "Ігри
чемпіонів"
09:00 "Формула любові".
Брати Клички
10:00 "Містечко"
11:20 "Позаочі". К. Лель
12:20 "Найрозумніший"
14:15 Х/ф "Ювілей"
16:40 Д/п "Три кохання
Євгена Євстигнєєва"
17:45 В. Леонтьєв "Головний
концерт у житті"
20:00 "Подробиці"
20:25 Ювілейний вечір Й.
Кобзона
23:10 Вечір боксу з
Володимиром Кличком
01:05 "Подробиці"
01:30 Т/с "Бережіть
чоловіків"
02:20 Х/ф "Меліса.
Інтимний щоденник"
НОВИЙ КАНАЛ
05:25 Х/ф "Хлопчик у
смугастій піжамі"
06:50 Х/ф "Майкл"
08:55 М/с "Дональд Дак"
09:35 М/с "Русалонька"
09:55 Зроби мені смішно
10:55 Здрастуйте, я Ваша
мама!
11:55 Інтуїція
13:10 Формула драйву
13:35 Файна Юкрайна
14:20 Даєш молодь
15:00 Світлі голови
16:00 Україна сльозам не
вірить
18:10 М/ф "Мадагаскар"
19:55 Х/ф "Молодик"
22:25 Х/ф "Блейд2"
00:35 Спортрепортер
00:40 Х/ф "Замерзла у
Майамі"
02:40 Студія "Зона ночі".
Культура

НЕДІЛЯ
12 вересня
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Погода
09:05 Хто в домі хазяїн?
09:25 Обережно  діти!
10:00 Крок до зірок.
Євробачення
11:00 Зірковий ранок
11:35 Погода
11:40 Х/ф "Прийшла і
говорю"
13:20 Шефкухар країни
14:10 Хочу в армію
14:35 Ближче до народу
15:00 Погода
15:05 У гостях у Д. Гордона
15:55 Євробачення2011.
Національний відбір. Кастинг
17:35 Діловий світ. Тиждень
18:20 Погода

18:25 Точка зору
18:55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем'єрліга.
"Іллічівець" (Маріуполь) 
"Карпати" (Львів)
21:00 Підсумки тижня
21:45 Чоловічий клуб.
Змішані єдиноборства
22:45 Погода
22:50 Трійка, Кено,
Максима
ТРК "Ера"
23:00 Ера бізнесу. Підсумки
23:30 Погода
23:35 Оперативний об'єктив
00:00 DW. Новини Європи
00:30 Док. фільм
1+1
06:10 "Справжні лікарі"
06:55 М/ф "Таємниця
третьої планети"
08:00 "Ремонт +"
09:05 "ЛотоЗабава"
10:15 М/с "Клуб Міккі 
Мауса"
10:40 "Шість кадрів"
11:00 "Велике перевтілення"
11:40 "Смакуємо"
12:15 Х/ф "Місто Ембер"
14:10 "Міняю жінку  2"
15:40 Х/ф "Далі  кохання"
19:30 "ТСНтиждень"
20:10 Т/с "Доктор Тирса"
22:05 "Світське життя"
23:05 Х/ф "Універсальний
солдат3: новий початок"
01:05 Х/ф "Убити
священика"
ІНТЕР
05:40 М/с"Трансформери 3:
Кібертрон"
06:00 Найрозумніший
07:40 Вечір боксу з
Володимиром Кличком
09:30 "Школа доктора
Комаровського"
10:00 "Україно, вставай!"
10:25 "Доки всі вдома".
Сестри Арнтгольтц
11:35 Х/ф "Парадіз"
13:40 Х/ф "Птах щастя"
15:25 "Вечірній квартал"
18:00 Х/ф "Дорога, що веде
до щастя"
20:00 "Подробиці тижня"
20:55 Х/ф "Щит
Батьківщини"
22:45 Х/ф "Країна свободи"
01:10 "Подробиці тижня"
02:05 Т/с "Бережіть
чоловіків"
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 Х/ф "Замерзла в
Майамі"
07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте в лікаря
08:25 Руйнівники міфів
09:40 М/с "Доброго ранку,
Міккі!"
10:25 М/с "Русалонька"
10:45 М/ф "Мадагаскар"
12:30 Кліпси
12:55 Шоуманія
13:40 Ексклюзив
14:25 Аналіз крові
15:10 Infoшок
16:10 Новий погляд
17:10 Х/ф "Молодик"
20:00 Україна сльозам не
вірить
22:25 Файна Юкрайна
23:55 Спортрепортер
00:00 Х/ф "Солдат Джейн"
02:15 Студія "Зона ночі".
Культура
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Новини

БІ

району

Благоустрій

міста

Р У К И М А Й С Т Р И Н І ЗВЕРНЕННЯ Т.Г. ДОБРІВСЬКОГО
В Будинку культури села
Білогородка, що на Київщи
ні, на громадських засадах
працює талановита май
стриня з вмілими руками
Надія Геваркян, яка вигото
вляє різноманітні ляльки.
Як сучасні, так й за народ
ними традиціями. Займаєть
ся цим унікальним мистец
твом Надія Петрівна вже
більше 20 років. Для вигото
влення своїх цікавих експо
натів вона використовує
льон, солому, кукурудзу, ло
зу, тканини, папір та інші
матеріали.
Її авторські роботи —
лялькимотанки, вузлові та
берегині, які вона реалізує
на столичному Андріївсько
му узвозі, користуються ве
ликим попитом у покупців.
Велика творча робота,
якою пишається Надія Пет
рівна, — це вертеп, який
вона виготовила і подарува

ла церкві Дванадцяти апо
столів, що у Білогородці, де
священиком є отець Василій.
У День Незалежності на
районному святі, яке прохо
дило у місті Вишневе, вона
демонструвала свою вистав
ку ляльок як представниця
Будинку культури села Біло
городка. Біля павільйону
юрмилося багато людей, які
хотіли подивитися та прид

бати витвори мистецтва.
Своє мистецтво Надія Пет
рівна передає молодому по
колінню в гуртку Вишнів
ського центру творчості ді
тей та юнацтва.
На днях делегація дітей з
Будинку культури міста
Боярка їдуть із концертною
програмою до Польщі. На
дія Геваркян подарувала дві
ляльки для польських друзів.

СВЯТКУЮТЬ ВИШНІВЧАНИ
21 серпня у центрі міста
Вишневе відбулося районне
свято до Дня Незалежнос
ті — 24 серпня.
В рамках урочистих
заходів пройшов районний
ярмарок продовольчих та
сільськогосподарських то
варів, а поруч, на святково
вбраній сцені, з концерт
ною програмою виступали
народні та самодіяльні
гуртки із сіл Київщини. Та
кож проводилися спортивні
змагання, конкурси, ігро
теки. Але саме цікаве при
готували в казані на 50 літ
рів. Такого смачного укра
їнського борщу з м'ясом та

грибами, який зварили
вишнівчани — кухар Оле
на Головач та продавчиня
Ірина Нечаєва, підтриму
вав багаття Дмитро Виш
няков — не кожного дня
смакуватимеш. До борщу
були ще й смачні пампушки
з часником, якими ласува
ли гості свята. Підсумок
конкурсу — диплом пере
можця — вручили найкра
щим кухарям.
Потім розпочалася уро
чиста частина — привітання
та нагородження кращих
людей міста, чий внесок в
розбудову та громадське
життя міст є вагомим. Подя

ки, грамоти, грошові премії
шанованим людям вручали
голова РДА Володимир
Луцюк, голова районної
ради Григорій Косенко та
міський голова Вишневого
Анатолій Гошко зі своїми
заступниками.
На урочисте районне
свято до Дня Незалежності
прибули також і заступники
голови РДА Віктор Костина,
Анатолій Іскоростенський,
Микола Бажан та інші
керівники та депутати.
Потім керівники міста та
району поклали квіти до
пам'ятника Великому Коб
зареві — Т. Г. Шевченку.

ОСВЯЧЕННЯ ХРАМУ
В день великого духовно
го свята — Успіння Пресвя
тої Богородиці, в Києво
Святошинському районі,
між селом Капітанівка та
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селом Мила, відбулося від
криття та освячення храму
Пресвятої Богородиці. Свя
щеником храму є отець
Володимир.
На урочисту подію
освячення
прибув
Патріарх Київський і
всієї
РусіУкраїни
Філарет, представни
ки духовенства з Киє
воСвятошинського
району, заступник
голови райдержадмі
ністрації
Анатолій
Пастовенський, голо
ва районної ради Гри
горій Косенко, сільсь
кий голова Дмитрівки
Тарас Дідич.
Після обряду освя
чення, літургії, про
веденої Патріархом
Філаретом, керівни
кам району, підпри

ємцям, які виступали спон
сорами будівництва храму
Успіння Пресвятої Богоро
диці, вручалися найвищі
церковні нагороди.
Зокрема, орден "Ісуса
Христа" Владика вручив
голові районної ради Григо
рію Косенку, сільському
голові Дмитрівки Тарасу
Дідичу, а директор ДГ "Дми
трівка" Анатолій Саченко
був нагороджений церков
ною грамотою.
В свою чергу, голова рай
ради Григорій Косенко вру
чив Філарету почесну гра
моту й ікону, а настоятелю
храму — отцю Володими
ру — вкритий позолотою
церковний підсвічник.
Добірку підготував
Євген ПІКУЛЬ,
фото автора

Шановні боярчани!
Виконавчий комітет Бо
ярської міської ради, члени
релігійних громад, працівни
ки комунальних підприємств
своєю працею в наведенні
чистоти й порядку в місті
довели, що гідні насліду
вання. З любов'ю до Бога, до
людей та свого рідного міста
ми спроможні творити вели
кі діла. День міста відбу
вається один раз на рік. Доб
рий господар завжди приби
рає свою домівку, свою тери
торію, тож не будьмо байду
жими — приберемо рідне
місто разом!

Звертаюся до керівників
організацій і підприємств,
жителів міста, громадських
організацій — вийти на вули
ці і прибрати місто! Щоб ми
не тільки прийшли на святку
вання, але й гідно підготува
лися до свята, гідно зустріли
гостей, з якими ось уже 10
років підтримуємо дружні,
партнерські стосунки. Хоті
лося б, щоб у них склалося
добре враження про наше
місто і цього разу. Будуть
гості з Польщі та Білорусі.
Організації, які найкра
ще підготуються до святку
вання Дня міста, будуть від
значені на урочистостях. Та
кож відзначимо й найгіршу
підготовку. Тому не чекайте,
коли до вас прийде "Боярсь
ка варта" із протоколом
накладання штрафу за пору
шення правил благоустрою.
День міста — це своєрід
ний підсумок нашої спільної
роботи. Закликаю вас на
вести порядок разом, разом і
відсвяткувати День нашого
міста, який пройде 18 верес
ня в парку Перемоги.

ДОРОГІ СПІВВІТЧИЗНИКИ!
Я, як керівник Боярсь
кої громадської організації,
як житель міста, стурбова
ний станом прибудинкових
територій. Ми працюємо,
роз'яснюємо мешканцям,
попереджаємо, штрафуємо.
Але це ж не метод. Шановні
жителі, просимо вас не тіль
ки прийти на святкування
Дня міста 18 серпня, але й
подбати про благоустрій
прибудинкових територій,
покосити траву, не вирощу
вати бур'яни, прибрати
будівельні матеріали. У
випадку не виконання цьо

го, ми змушені будемо з
вами зустрічатись, знайо
митись, складати відповідні
протоколи про адміністра
тивні порушення. А штра
фи цього року дуже великі.
Я й не проти знайомств, але
таке знайомство буде дорого
коштувати. Тому, бережіть
свій гаманець та заощад
жуйте кошти. Наведіть
порядок!
З повагою, Ростислав
Васильович Сокур,
начальник штабу ГО
"Боярська варта"

ОДИН ПРИКЛАД КРАЩЕ
ЗА СІМ МУДРИХ ПОВЧАНЬ
В п'ятницю, 27 серпня,
мер вивів колективи міської
ради, ЖЕКу, “Водоканалу”
до парку ім. Шевченка для
того, аби навести там поря
док. Згідно договору, який
узгодили минулої суботи,
приєдналися до цих робіт
представники РимоКато
лицької Церкви та отець
Ротдольф Гольчевскі.
Кажуть, немає більш без
захисного створіння, ніж
краса. Це так. Але немає й
нічого сильнішого за неї.
Краса існує для нас. Тож ко
му її берегти, як не нам?
Природі потрібна дієва
любов, яка виявляє себе у

конкретних справах, а не в
абстрактних заявах. Куль
турна, громадянсько зріла
людина, яка любить приро
ду серцем і розумом, ніколи
не чинить їй шкоди.
Посаджений цей парк в
місті для нас. Аби могли до
лучитися до природи, відпо
чити. На природі людина
має змогу розібратися у
своїх бажаннях, прагнен
нях, пристрастях. Переоці
нити щось, подумати, про
сто може заспокоїтись, про
сто помолитись... Хіба це не
чудово? Коли маємо таке
місце поряд. Я вже не наго
лошую на тому, що є куди

Боярка І н ф о р м

побігти дітям. Велосипедис
ти, мами з дитячими коляс
ками, хлопчаки з м'ячем —
це щоденна картина у пар
ку. Правда, в наш час, коли
життя до краю насичене, до
битися усамітнення можна
лише зламавши певною мі
рою усталений плин буття,
та все ж у парку завжди ба
гатолюдно. Особливо сьо
годні, коли сюди прийшли
працівники апарату вико
навчої влади, комунального
підприємства КП “Боярка
Водоканал”, та віряни Ри
моКатолицької Церкви.
— Проводимо цей загаль
номіський захід, який пови
нен об'єднувати людей різ
них конфесій. Ми всі рівні, і
для всіх відкриті. Ми розпо
ділили територію між релі
гійними громадами, “Водо
каналом”, ЖЕКом і місь
кою радою, — коментує
процес роботи Тарас Добрів
ський. — Ми дали старт і
приклад всім жителям міста,
аби напередодні Дня міста
разом навести лад на землі,
на якій живемо. На преве
ликий жаль, це факт. Наші
боярчани діляться на дві
категорії: ті, які смітять, і ті,
які прибирають, дбають і
піклуються про своє місто.
Ми сьогодні були прикла
дом. Показали всім: не цу
раємося ніякої роботи. Хоча

робили це неодноразово,
Хоча знаю, що через деякий
час знову насмітять. Що ж,
будемо організовувати знову
заходи, штрафувати, звер
татися до мешканців міста.
Сьогодні тут наводимо поря
док і чистоту для блага
людей.
— Ми взяли на себе най
важчу частину території,
яку треба було прибрати. А
як інакше? І так слава Богу,
я вже так стараюсь всім до
годити... і рукавички, якщо
треба, і лопату, і грабельки,
і мішечки — все, аби тільки
працювали, — коментує Ні
на Володимирівна Євлашев
ська, майстер благоустрою
міста.
— Після нашої кропіткої
роботи дуже приємно диви
тися на цю територію. Чис
то, прибрано. Робили це з
надією в серці, що і далі так
буде. Хотілося б, аби люди
цінили цю чистоту і знали,
що не треба кидати собі ж
під ноги. І пам'ятали вислів
"чисто не там, де прибира
ють, а там, де не смітять", —
ділилася зі мною Галина
Андріївна Павліченко, на
чальник “Водоканалу”.
Милувалася парковим
довкіллям і, полонена його
величчю, забула і про затер
плі ноги, і про біль у спині, і
про інші незручності.

— На території, яку дове
лося нам прибирати, було
дуже багато побитих скля
них пляшок. І так було
прикро. Хочеш кинути —
кинь. Але для чого ж би
ти? — жалілася бухгалтер
міської ради Ольга Василів
на Німенко. — І руками зби
рали, і граблями підгріба
ли... а шприців скільки? От
де біда! От тут і криється ко
рінь зла, де гріх, там і його
наслідки.
Ось дві працівниці “Во
доканалу”, дві рідні сестри,
несуть величезний синій мі
шок повний сміття. "Зимою
сніг покриває весь цей без
лад, а зараз все на виду. Є ж
таке сміття, що і не згниє, і
не згорить. Та воно б тут
лежало віками, якщо його
не прибрати". Погоджуюсь
із сестрами Марковськи
ми — Тетяною та Марією.
З Миколою Івановичем
Давиденком, начальником
Боярського головного ви
робничого управління жит
ловокомунального госпо
дарства, поспілкуватися не
вдалося через шум техніки.
Одна бензопилка чого варта,
тут не місце для інтерв'ю.
Зрізали сухе гілля.
Роботу закінчили. Приї
хав трактор вивести все зіб
ране. Я йшла, а довкола
шикувалися дерева в ряди.
Десь постукував дятел. М'я
кий килим паркової трави і
подекуди перше сухе листя
шелестіло під ногами. Дере
ва тягнулися вгору до бажа
ного світла. Парк живе
звичним життям, приймаю
чи у свої обійми однаково і
друзів, і недругів. Коли б він
умів їх відрізняти!
Валентина Сіродан,
фото автора

БІ

Соціальні

гарантії

НАРАДА В МІСЬКРАДІ
В зв'язку з тим, що ви
никло питання про спро
щення системи нараху
вання житлових субсидій
через підвищення цін на
комунальні послуги, вико
навчий комітет Боярської
міської ради запросив зас
тупника начальника уп
равління праці та соціаль
ного захисту населення

КиєвоСвятошинської РДА
Валентину Борисівну Ма
зур для роз'яснення проце
дури та з метою інформу
вання жителів Боярки.
Міський голова підтримав
цю пропозицію. З цього
питання 31 серпня відбула
ся нарада.
Валентина Сіродан

ПАМ'ЯТКА
ЩОДО НАДАННЯ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ
ЗА СПРОЩЕНИМ ПОРЯДКОМ
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
14 липня 2010 року №621 "Про посилення соціального
захисту населення при оплаті житловокомунальних
послуг" зменшено перелік документів для оформлення суб
сидій:
Пенсіонери подають лише заяву та декларацію;
працюючі подають заяву, декларацію та довідки про
доходи за попередні 6 місяців перед зверненням.
Зменшено відсоток обов'язкового платежу:
пенсіонерам, сім'ям з дітьми та інвалідам — до 10%;
працюючим — до 15%.
При зміні цін та тарифів на житловокомунальні послу
ги перерахунки діючих" субсидій здійснюються без звер
нень громадян.
Якщо обсяг витрачання води, тепла, газу та електрое
нергії вимірюється засобами їх обліку, під час підтверджен
ня права на отримання субсидії на наступний строк розмір
витрат громадян на оплату житловокомунальних послуг
(15 чи 10 відсотків середньомісячного сукупного доходу
зареєстрованих у житловому приміщенні) зменшується на
2 відсотки, але не більше як на 6 відсотків відповідно за
кожні 10 відсотків зменшення загальної суми вартості фак
тично використаних послуг у попередньому періоді проти
суми їх вартості за встановленими нормами споживання.
Телефон урядової "гарячої" лінії:
0800507309
Телефон „гарячої" лінії Київської облдержадміністрації:
(044)2067475
Телефон „гарячої" лінії КиєвоСвятошинської РДА:
(044)4092847
з питань соціального захисту населення при оплаті жит
ловокомунальних послуг у зв'язку з підвищенням цін

34річному Геннадію Якубову, який прописаний в м.Боярка, необхідна фінансова допомога. Чоловіка спіткало велике горе: на пішохідній доріжці
його збив автомобіль. Це трапилось в місті Ірпінь, де він працював. І хоч лікарі взагалі не давали йому шансів на життя — самовіддана любов 28річної
Марії до свого чоловіка, батька двох її синів — Геннадія (3 роки) та Михайла (2 роки) зробила чудо! Після семи місяців коми Геннадій прийшов до
тями. На сьогоднішній день він самостійно їсть, все розуміє, впізнає на дружину і дітей, просить почитати газету, дивиться телевізор. Марія
намагається повернути чоловіка до повноцінного життя всіма способами. Гроші на лікування збирає всім миром. Необхідно пройти курс реабілітації в
клініці "Оберіг", от тільки суму на лікування без вашої допомоги їм не зібрати. Тому Марія просить не залишати її сім'ю без підтримки.
Боротьба за життя триває. У кого є можливість допомогти сім'ї Якубових, телефонуйте Марії за номером: +38 (063) 8647992. Кошти можна
перераховувати за реквізитами:
Державний ощадбанк України Ірпінське відділення №7853.16930/7853/010. Розрахунковий рахунок 37395004, Код 02760778,
МФО 320177. Отримувач Якубова Марія Володимирівна.
З проханням про допомогу звернувся Анатолій Вікторович Іщенко. Його донька Вікторія хворіє на ревматоїдний артрит вже 10 років і перебуває в
стані постійного загострення. 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 ліку
вання вартістю 2 500 грн. На даний час фінансові можливості родини повністю вичерпані. Вікторії необхідно проведення операції з ендопротезуван
ня 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

Боярка І н ф о р м

На сьогоднішній день на лікування Вікторії перерахували кошти:






Боярська міська організація Партії регіонів
Боярський міськвиконком
ПП “Українець В”
ПП “Пінчук В”
ПП “Українець Р”

— 5000 грн.;
— 500 грн.;
— 800 грн.;
— 1000 грн.;
— 700 грн.
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БІ

На сторожі

здоров’я

Традиційно третьої неділі вересня своє професійне
свято — День фармацевтичного працівника — відзнача
ють люди, до яких ми звертаємося по допомогу, коли
яканебудь хвороба причепиться... Знаючи, як швидко й
непомітно летить час в очікуванні свята, ми вирішили
не чекати 18 вересня й просто завітали до однієї з
аптек нашого міста. Якої? Звісно ж — найпершої...

А причиною нашого вибо
ру стали слова нинішньої
завідуючої аптеки №252
(колишньої аптеки №5) по
вул. Хрещатик, 10 Ірини Ва
лентинівни Безверхої, яка
працює тут з 1985 року:
— Ми хочемо, щоб люди
знали: ми продовжуємо жи
ти! І ми хочемо, щоб наша
аптека не стерлася з карти
нашого міста, не загубилася
поміж всіх інших аптек.
Тому що це не просто місце,
де можна придбати ліки.
Це — жива історія Боярки.
Історія, яка зцілює. В пря
мому значенні цього слова...
І стільки надії, стільки
любові до свого рідного зак
ладу й своїх відвідувачів було
в тих словах, що не відгукну
тися ми просто не могли...
І доля, і життя,
і пам'ять...
Відлік своєї біографії Бо
ярська аптека №5 (нині —
№252) починає з кінця...
позаминулого століття! В
книзі історика Сергія Лисен
ка "Боярка: історикокраєз
навчий нарис" знаходимо
таке документальне свідчен
ня: "Метрична книга Будаїв
ської церкви за 1887 р. по
казує, що провізором бояр
ської аптеки був Болеслав
Йосипович Рачинський."
Спочатку приміщення ап
теки було дерев'яним, і лише
50х років минулого століття
його "взяли в цеглу". Це —
перша аптека Будаївки, в
якій у ті часи виготовлялися
найпоширеніші ліки. (До ре
чі, зараз виготовлення ліків
немає ні в Боярці, ні у Виш
невому, але це залежить не
від аптечних працівників, а
від нової аптечної "політи
ки", директованої "згори").
З часом боярська аптека от
римала статус центральної
аптеки КиєвоСвятошинсь
кого району. Тому ми просто

10

не можемо не згадати тих
людей, невід'ємною часточ
кою життя яких став життє
пис цього фармацевтичного
закладу.
В повоєнному 1945 році
завідуючою аптеки №5 ста
ла Олександра Аврамівна
Множинська. З 1946 —
Григорій Дмитрович Марти
нюк та Дмитро Ничипоро
вич Гончарук. Приблизно з
1956 по 1968 роки аптеку
очолювала Марія Антонівна
Дроздовська.
З серпня 1968 року апте
ка отримала статус цент
ральної аптеки КиєвоСвя
тошинського району. Її ке
рівником став Петро Ва
сильович Бовкун. А з лютого
1976 року — Юрій Дем'яно
вич Свінцицький.
Після перейменування у
1986 році на аптеку №252
заклад очолює (до жовтня
2009 року) Галина Олексан
дрівна Касьяненко. Потім
аптеку закрили... А зараз ап
текою №252 опікуються моя
чарівна співрозмовниця —
завідуюча Ірина Валентинів
на Безверха та директор Ігор
Дмитрович Киниця, дякую
чи якому аптека отримала
своє друге життя...
За всі ці роки аптека ви
ховала цілу плеяду аптечних
працівників, які зараз пра
цюють у всьому районі. А
сама будівля й аптекарські
шафи для ліків вірою й пра
вдою служать боярчанам ще
з тих прадавніх часів засну
вання закладу, зберігаючи
саму історію нашої малої
Батьківщини. Історію, яка
продовжує жити на старих
фото й у серцях боярчан...
Зараз колектив аптеки
складається з 7 працівників: 3
фармацевта, завідуюча, бух
галтер, санітарка і директор.
— Та насправді нас наба
гато більше! — рішуче стрі
пує непокірним пасмом пані

ІСТОРІЯ, ЯКА ЗЦІЛЮЄ...
Ірина. — Хтось вже на пен
сії, хто працює в інших ап
теках, хтось вже пішов з
життя, і лише старі фото
дбайливо зберігають їхні
посмішки... Та всі ми —
представники однієї великої
родини, домівкою якої є на
ша аптека. І поки ще живі
люди — жива й історія. Ви
думаєте, звідки в мене всі ці
матеріали? Люди принесли!
Ті, які прийшли в цю аптеку
в 1945 році й пізніше, отри
мавши у спадок неписаний
життєпис нашого закладу.
Їм зараз 80, 90, 95 років. А
всім разом нам стільки ж
років, скільки цій будівлі:
десь так як мінімум років
120 років!
...Нагадаємо, що на по
чатку жовтня 2009 року ап
текуветерана закрили. При
чина проста: не витримали
конкуренції з новими апте
ками, які почали з'являтися
в Боярці, немов гриби після
дощу... Півроку історична
будівля стояла зачинена,
злякано принишкла в снігах
від страшної невизначеності
своєї долі. І лише 8 березня
2010 року знову розпочала
свою роботу.
"Ми даруємо людям
тепло, добро і допомогу"
Втім, аптека №252 — це
набагато більше, ніж просто
фармацевтичний заклад.
Це — ще один осередок ду
ховності й історичної пам'яті
нашого міста. По крайній мі
рі, саме так її сприймають і
нинішні працівники, і жите
лі привокзального району
Боярки.
— Ви знаєте, — говорить
Ірина Валентинівна, — у нас
особлива робота. Бо наші
відвідувачі йдуть до нас не
лише за ліками. Вони нам
всевсе розказують! Ми зна
ємо не лише хвороби наших
відвідувачів, а й те, чим вони
живуть, їхні проблеми, сі
мейні таємниці, їхні долі...
Свого часу нас малювали,
нам писали листи, нам на
віть присвячували! І з кур
йозних випадків, які трапля
ються ледь чи не щодня, смі
ємося разом. (При мені,
наприклад, одна відвідувач
ка забула, що замовляла
напередодні, тому намагала
ся "вичислити" свої ліки за
вартістю покупки, яку зав
бачливо записала на клапти
ку паперу.) Тому мимоволі
відчуваєш себе членом кож
ної родини...
Що ж може запропонува
ти аптека своїм відвідува
чам? П'ятивідсоткові зниж
ки на ліки ліквідаторам (всі
групи), пенсіонерам, дітям
до 3х років та потерпілим
від аварії на ЧАЕС І, ІІ й ІІІ

категорії. 12 % знижки лю
дям, які роблять покупку
більше ніж на 200 грн.
— Це — дуже хороша
знижка, яку на сьогоднішній
день надає далеко не кожний
аптечний заклад, — з горді
стю говорить моя співроз
мовниця.
На додачу — замовлення
ліків, які можна отримати
вже наступного дня, при
потребі — доставку ліків. Й
відносно низькі, в порівнян
ні з іншими аптеками даного
мікрорайону, ціни на ліки.
Та найголовніше — оте
душевне тепло, яке є своє
рідною позачасовою візитів
кою цієї історичної аптеки,
яка має свої традиції і свої
реліквії.

а почуття їхні і душі живуть
в цих деревах... А он там,
трохи далі, у нас є сливова
алейка. Це вже моє поколін
ня, яке прийшло дев'ятнад
цятирічними в цю аптеку в
7080х роках, насаджува
ло. З того "набору" я одна
тут працюю... Всі інші хто
де, а сливи ростуть. І немов
якась незрима часточка дав
ніх друзів вічно з нами —
як оберіг від лихоліть і нега
раздів...
Як з'ясувалося, є у бояр
ських фармацевтів і влас
ний... гімн, який вони дбай
ливо зберігають ще зі сту
дентської лави. І є в ньому
такі слова: "...Мы дышим
все аммиаком и хлором, и
кислотой до сердца прожже

Цей скарб ні вкрасти,
ні забути...
Раніше, до свого закрит
тя, аптека обслуговувала до
100120 осіб в день! Причо
му цікаво, що на кількість
відвідувачів практично не
впливали ні епідеміологічна
ситуація, ні пора року, ні
будьякі інші фактори.
Чому? Колектив цієї аптеки
завжди славився добротою,
співчуттям, спокоєм, чуйні
стю, комфортом душевним.
Як для відвідувачів, так і для
працівників.
Як і в кожній установі,
тут Дні народження відзна
чаються спільно. Але є у ап
теки й свої традиції.
— Он подивіться, — вка
зує моя співрозмовниця за
вікно. — Бачите: чоловік і
жінка, і вічна пісня вірності,
любові й доброти, яка бри
нить над ними...
Старанно вдивляюся в
дощові сутінки за вікном,
але так нічого й не бачу.
— Не туди дивитесь, —
сміється пані Ірина. — Бачи
те: дві піхти. Вже й не пам'я
тає ніхто, коли їх посадили
на нашому подвір'ї. А років
1520 тому їх хотіли зрізати.
Так наша санітарочка їх від
стояла! І після того на наші
піхти вже ніхто не зазіхає.
Тих людей, які їх посадили,
може, вже й в живих немає,

ны, предосторожность мы
считаем вздором, и все на
вкус попробовать должны.
Мы дарим доброту, мы да
рим всем надежду, улыбки и
сиянье глаз, мы разделяем
боль, мы разделяем радость,
мы любим вас и ждем у нас"
Своєрідний заповіт, з яким
йде по життю не одне поко
ління фармацевтів.
— Ви знаєте, "в народі"
нас любовно називають ста
рою аптекою, — продовжує
Ірина Валентинівна. — Але
"стара" — це не лише вказів
ка на вік. Адже "старість" —
це мудрість, яка заключаєть
ся у вмінні віддати часточку
свого серці тим, кого лю
биш, не бути байдужими до
чужого болю, вміння не ли
ше розрадити, а й просто
вислухати. Мабуть, саме то
му до нас і тягнуться люди. І
не втрачаються зв'язки з ти
ми, хто вже тут не працює.
Саме тому і з'явилася думка
зібрати в цих стінах всіх
працівників — колишніх і
нинішніх. Адже це не просто
будівля, це — символ, це те
місце, куди можна поверну
тися, де живе наша юність і
наша пам'ять. Тут витоки
тієї сили, яка живить наші
життя... Прийдете до нас на
зустріч?
Радислав Кокодзей

Боярка І н ф о р м

БІ

Районні служби

Останнім часом в окремих
населених пунктах району
зареєстрована
підвищена
захворюваність дітей на
скарлатину. В 2009 році в
цілому по району на фоні
зниження захворюваності
дітей цією інфекційною хво
робою на 32% в порівнянні з
попереднім роком, в м.Виш
неве зареєстровано 23 випад
ки, в м.Боярка та с.Хотів —
по 8 випадків, в с. Дмитрів
на — 6 випадків, а в 5 селах,
де зареєстровано по 1 випад
ку, розповсюдження скарла
тини не було допущено.
В 2010 році вже зареєс
тровано 11 випадків захво
рювань в дитячих дошкіль
них закладах м. Вишневе :
"Ромашка", "Намистинка",
"Яблунька", "Орлятко" та
школі №4. Чому розповсю
дження захворюваності спо
стерігається лише в окремих
населених пунктах, адже
збудник скарлатини — бета
гемолітичний стрептокок —
вражає слизову оболонку
верхніх дихальних шляхів і
передається від хворої люди
ни до здорової дуже легко —
повітрянокрапельним шля
хом. Щоб знайти відповідь на
це запитання, потрібно знати
епідеміологічні та клінічні
особливості цієї заразної хво
роби. З цих особливостей і
визначається обсяг необхід
них протиепідемічних заходів
щодо запобігання розповсю
дження скарлатини.
Скарлатина належить до
групи так званих "некерова
них" інфекцій, тобто проти
неї немає вакцини (на відмі
ну від дифтерії, кору, крас
нухи та інших інфекцій), що
значно утруднює боротьбу з
розповсюдженням скарлати
ни особливо в організованих

інформують

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
СКАРЛАТИНИ МОЖНА ЗУПИНИТИ

дитячих колективах.
Таким чином головними
протиепідемічними захода
ми при скарлатині залиша
ються: своєчасна ізоляція
хворого — джерела збудни
ка, на весь період заразності
його та додержання режиму
дезінфекції з метою знищен
ня збудника хвороби, який
потрапив в зовнішнє середо
вище. Здається все так прос
то, але і тут є проблеми.
1. Як виявити скарлати
нозну інфекцію?
У випадках, коли перебіг
хвороби класичний, це не
складно.
Раптовий початок хворо
би, підвищення температури
тіла, поява головного болю,
болю в горлі (симптоми ка
таральної, фолікулярної,
лакунарної або некротичної
ангіни), поява рясної дріб
ної яскраворожевої висип
ки з боків, на грудях, живо
ті, на внутрішніх поверхнях
стегон, сідницях, спині, за
палення і біль в підщелепних
лімфовузлах (лімфаденіт)
дають можливість одразу
діагностувати скарлатину та
ізолювати хворого.
Але в ряді випадків спо
стерігається атиповий, стер
тий перебіг хвороби у вигля
ді скарлатинозної ангіни,
отиту, лімфаденіту без ви
сипки або остання може
бути не вираженою і її прий
мають за алергічну реакцію.
Хворі з симптомами запа
лення вух, лімфатичних вуз
лів, ангіни, висипкою на
шкірі, які були в контакті з
хворим на скарлатину, та
кож повинні бути ізольовані
на весь заразний період, то
му що в таких випадках не
виключається скарлатиноз
на етіологія захворювання.

Інкубаційний період при
скарлатині від 1 до 7 діб
(іноді до 12 діб).
В цей клінічно безсим
птомний період організм
зараженої людини веде
боротьбу зі збудником хворо
би, який розмножується в
слизових оболонках, лімфо
вузлах, накопичується, част
ково гине, і виділяє токси
ни — фактори агресії.
Коли імунна система кон
тактної дитини ослаблена в
цій боротьбі, перемагає збуд
ник: у дитини з’являються
симптоми хвороби.
Які заходи треба викону
вати, щоб призупинити по
дальше
розповсюдження
скарлатини?
1. Коли дізналися, що
Ви, або Ваша дитина будьде
контактували з хворим на
скарлатину, необхідно про
тягом 7 діб спостерігати за
станом здоров’я: двічі на
день вимірювати температу
ру, уважно оглядати шкіру,
горло. В разі появи симпто
мів, які не виключають
скарлатину, необхідно ізо
лювати хворого від інших
членів родини і викликати
лікаря додому.
Ні в якому разі не дозво
ляється хворому йти в ліку
вальнопрофілактичну уста
нову: адже він заразний для
оточуючих з першого дня і
весь період хвороби, а іноді
ще деякий час після покра
щення самопочуття.
Хворі на скарлатину,
ангіну, лімфаденіт з вогни
ща скарлатини ізолюються
від здорових дітей на 22 дні.
2. Збудник скарлатини —
бетагемолітичний стрепто
кок — досить стійкий в зов
нішньому середовищі, тому в
приміщенні, де лікується

хворий, необхідно 23 рази
на день проводити вологе
прибирання з використан
ням дезінфекційних засобів;
окремий посуд хворого треба
кип’ятити, а рушники, бі
лизну — прасувати гарячою
праскою!
Особа, яка доглядатиме
хворого, повинна користува
тись маскою, халатом, які
залишаються в кімнаті хво
рого і знезаражуються прас
кою.
В перші 5 днів хворий
витримує постільний режим,
навіть якщо температура
знизилася.
В особливій дієті необхід
ності немає, але поки хворо
му важко і боляче ковтати,
годуйте його теплою рідкою
або напіврідкою їжею (про
терті овочеві супи і пюре,
рибні та м'ясні парові котле
ти, каші, запіканки тощо),
невеликими порціями, але
частіше. Крім того, лікарі
рекомендують мед, кефір,
щоб поліпшити апетит і
запобігти дисбактеріозу ки
шечника. Хворому необхідно
більше пити: чай з лимоном,
сік, компоти, мінеральну
воду, тепле молоко. У перші
дні хвороби язик густо обкла
дений, мигдалики збільшені і
запалені, тому необхідно
якомога частіше полоскати
горло згідно рекомендацій
лікаря, адже саме він знає
індивідуальні особливості
організму вашої дитини.
Припухлі і хворобливі
шийні лімфатичні вузли пот
рібно зігрівати сухим теплом
(м'який шерстяний шарф
або шар вати, закріплений
бинтом).
Приблизно з 5го дня хво
роби язик очищується від
нальоту. Зазвичай до цього

часу зникає і висип, але це
ще не одужання. Не потрап
те до пастки: скарлатина
підступна. Не припиняйте
призначеного лікування.
На початку 2го тижня
починається лущення шкіри:
спочатку на шиї і мочках
вух, потім на тулубі, руках і
ногах. Іноді шкіра долоньок і
підошов очищається, ніби
шкірка з молодої картоплі.
Лущення — неодмінний су
путник скарлатини. Саме
воно свідчить, що у хворого
була скарлатина.
Другий тиждень хвороби
небезпечний ускладнення
ми. Можливий і рецидив:
висока температура, голов
ний біль і навіть висипання.
Значить, не було проведено
повноцінне лікування анти
біотиками, і стрептококи з
крові влаштувалися в тому
чи іншому органі, викликав
ши в ньому запальний про
цес. Якщо це серце — міо
кардит, якщо суглоби —
артрит, якщо середнє ву
хо — отит, якщо нирки —
нефрит або пієлонефрит,
тому необхідно ретельно ви
конувати всі рекомендації
лікаря.
3. Всім контактним з хво
рим на скарлатину необхід
но повноцінно харчуватися,
дотримуватися режиму пра
ці і відпочинку, уникати
стресів, переохолодження,
перегріву, тобто допомагати
імунній системі організму
вийти переможцем в бороть
бі зі збудником скарлатини.
Лікар епідеміолог
КиєвоСвятошинської
рай СЕС
О.В. Третяк

ЗАПИТАННЯ З "ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ" ДПІ
? Підприємство без
коштовно одержало ос
новні фонди. Чи включає
ться вартість таких фон
дів до бази оподаткування
єдиним податком?
В. Статтею 1 Указу Пре
зидента України "Про спро
щену систему оподаткуван
ня, обліку та звітності
суб'єктів малого підприєм
ництва" від 03.07.98 р.
№ 727/98 (у редакції Указу
Президента України від
28.06.99 р. № 746/99) виз
начено, що для суб'єктів ма
лого підприємництва —
юридичних осіб, які сплачу
ють єдиний податок, об'єк
том оподаткування вважа
ється сума виручки від реа
лізації продукції (товарів,
робіт, послуг), фактично
отримана таким платником

на розрахунковий рахунок
або (та) в касу за здійснен
ня операцій з продажу про
дукції (товарів, робіт, пос
луг). Тобто на спрощеній
системі оподаткування, об
ліку та звітності зі сплатою
єдиного податку платником
застосовується касовий ме
тод, при якому враховують
ся всі кошти, що надійшли
на розрахунковий рахунок і
в касу.
Оскільки підприємство
отримало у власність основ
ні фонди, а не кошти на роз
рахунковий рахунок або в
касу, то вартість таких
основних фондів не включа
ється до бази оподаткування
єдиним податком.
? Я, як СПД — фізична
особа, отримую від нере

зидента валюту за надані
послуги. Щомісяця спла
чую 200 грн. єдиного
податку та щоквартально
подаю до ДПІ звіт платни
ка єдиного податку. Чи
необхідно мені подавати
декларацію про доходи і
сплачувати
додатково
податок з доходів?
В. Указ Президента Ук
раїни "Про спрощену систе
му оподаткування, обліку та
звітності суб'єктів малого
підприємництва" від 03.07.
98р. № 727/98 (далі —
Указ № 727) не містить
норми, котра б розділяла
діяльність суб'єктів господа
рювання на митній терито
рії України та за її межами.
Тобто суб'єкти, які здійсню
ють зовнішньоекономічну
діяльність у розумінні Зако

Боярка І н ф о р м

ну України "Про зовнішньо
економічну діяльність" від
16.04.91 р. № 959XII,
сплачують єдиний податок у
загальному порядку.
Відповідно до п. 1 Указу
№ 727 під виручкою від реа
лізації продукції (товарів,
робіт, послуг) розуміють
суму, фактично отриману
суб'єктом підприємницької
діяльності на розрахунковий
рахунок або (та) в касу за
здійснення операцій з про
дажу продукції (товарів,
робіт, послуг). Залежності
від того, як саме отримана
виручка — в національній
чи іноземній валюті, немає.
Відповідно до ч. 8 ст. 2
Указу № 727 доходи, отри
мані від здійснення підпри
ємницької діяльності, що
обкладається єдиним подат

ком, не включаються до
складу сукупного оподатко
вуваного доходу за підсум
ками звітного року такого
платника та осіб, які пере
бувають з ним у трудових
відносинах, а сплачена сума
єдиного податку є остаточ
ною і не включається до пе
рерахунку загальних подат
кових зобов'язань як самого
платника податку, так і осіб,
які перебувають з ним у тру
дових відносинах, включаю
чи членів його сім'ї, які
беруть участь у підприєм
ницькій діяльності.
Відділ масово
роз'яснювальної роботи
та звернень громадян
Державної податкової
інспекції у Києво
Святошинському районі

11

БІ

Дитяча

Реклама

сторінка

ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ!
Вітаю Вас із чудовим хвилюючим святом — Днем знань!
Це день, із якого починається дорога в майбутнє для кожного з нас. Це день, що дає
можливість дорослим повернутися у свої золоті роки, а учням і студентам — до своєї другої
домівки — у школи та ВУЗи.
Усім, хто в цей День прийде до навчальних закладів здобувати знання, бажаємо досягти
своєї мети у житті, знайти взаєморозуміння з викладачами та батьками, зустріти добрих і
надійних друзів. А особливо, нашим дорогим першокласникам — ніколи не зупиняйтеся на
дорозі Знань, вона цікава і посправжньому нескінченна!
Боярська міська організація
Партії регіонів та фракція
партії в Боярській міській раді

Голова Боярської організації
п/партії “Молода Україна”
Є.І. Цушко
Депутати фракції “Блок Юлії Тимошенко”
Боярської міської ради та члени бюро Боярської
первинної партійної організації “ВО “Батьківщина”

Голова КСвятошинської районної
організації “Союз Лівих Сил”
Евген Данченко

Голова Боярської
організації ППУ
Ю. І. Єдаков

Депутат Боярської
міської ради, голова
фракції “Наша Україна”
А.К. Пестряков

Депутат Боярської
міської ради
О. В. Боднюк

— А що беруть у таких
походах? — запитала Холі.
— Зазвичай воду та їжу, —
відповів Джек.
— Як на пікнік ? — знову
допитується дівчинка.
— Так, — відповів їй брат.
І от, зібравшись, вони
вийшли о 12й годині. Маєток
Дрейсонів знаходився на
пагорбі біля лісу, тому малята
швидко дісталися лісу. І коли
вони вже дісталися гущавини
лісу, то почули запах диму.
— Мабуть хтось розпалив
багаття, — сказав Джек.
— Ходімо далі, — побоюю
чись, сказала Холі.
День був погожий, тому діти швидко
просувалися по лісу. І раптом вони почули
тривожний крик синиці. Діти продерлись
крізь кущі та побачили, що пташеня синиці
випало з гнізда.
— Треба допомогти їм! — рішуче сказа
ла Холі.
— Добре, — відповів Джек. Хлопчик,
взявши в руки пташеня, почав дертись на
дерево.
— Будь обережним, — сказала дівчин
ка. І ось, посадивши пташеня в гніздо, і
злізши з дерева, Джек з сестрою почули
людське "спасибі".
— Хто тут? — оглядаючись, спитав
Джек.
— Хто це сказав? — спитала Холі.
— Це я, — сказала синичка.
— Ти вмієш говорити? — спитали діти.
— Так.
Діти вже збирались іти, але неподалік
побачили язики полум'я.
— Як нам вибратись звідси? — крізь
сльози спитала дівчинка.
— Я виведу вас , — сказала синичка.
Коли діти прийшли додому, то одразу
сповістили батьків, які, звісно, були раді
бачити своїх дітей, про лісову пожежу. А ті
вчасно викликали пожежників.

ПТАШИНА ПОДЯКА

Одного разу братик і сестричка сімейства
Дрейсонів вирішили самі відправитись до лісу.
Хлопчику, якого звали Джек, було 7 років, а
його сестрі Холі — 6. Вони дуже любили при
годи, тому наважились піти в ліс самі.

Потрібні
телефоністки

Story boys
Приватний центр підготовки до зовнішнього
незалежного оцінювання
“Інтеграл”
готує старшокласників та випускників шкіл з
таких предметів: укр. мова та література, мате
матика, фізика, історія України.
Початок занять — у вересні.
Директор:
АЛЕКСАНДРА Олексій Миколайович
Телефони: (04598)46936, 0993369449.
У Боярці ми працюємо вже вісім років!

Тел. для довідок:
(044) 2733324;
0674046163

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Доставка. Послуги самоскида і фронтального навантажувача
Гнучка система знижок.
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