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6 вересня — День підприємців!
У день Вашого професійного

свята прийміть наші найщиріші
вітання та побажання успіхів у вашо�
му бізнесі. Нехай доля завжди посмі�
хається вам, а партнери ніколи не
підводять. Бажаємо вам завжди зна�
ходитись у потоці рівномірного і,
головне, поступового зростання обся�
гів виробництва та реалізації товарів
та послуг, а також постійного збіль�
шення надходжень та прибутків!

Запровадження цього свята на
державному рівні – це визнання тієї
ролі, яку відіграють у розвитку віт�
чизняної економіки підприємництво
і приватна ініціатива. Нині, коли є
всі підстави говорити не лише про
стійку тенденцію до стабілізації
національної економіки, але фак�
тично про її відродження, не можна
не відзначити особливого внеску того
сектору, який ви представляєте.

Міський голова 
Т.Г. Добрівський

ЗВЕРНЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

Т.Г. ДОБРІВСЬКОГО 

ДО БОЯРЧАН

День міста відзначається один раз
на рік. Добрий господар завжди при�
бирає свою домівку, свою територію,
тож не будьмо байдужими — прибе�
ремо рідне місто разом! 

Звертаюся до керівників організа�
цій і підприємств, жителів міста, гро�
мадських організацій — вийти на
вулиці і прибрати місто! Щоб ми не
тільки прийшли на святкування, але й
гідно підготувалися до свята, гідно
зустріли гостей, з якими ось уже 10
років підтримуємо дружні, партнерсь�
кі стосунки. Хотілося б, щоб у них
склалося добре враження про наше
місто і цього разу. Будуть гості з Поль�
щі та Білорусі. 

День міста — це своєрідний підсу�
мок нашої спільної роботи. Закли�
каю вас навести порядок разом,
разом і відсвяткувати День нашого
міста, який пройде 18 вересня в
парку Перемоги. 
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БІ з виконкому
Новини

ВЛАДА ДУМАЄ ЗАРАЗ ПРО ТЕ,
ЯКОЮ БУТИ БОЯРЦІ В МАЙБУТНЬОМУ

На нараді з питань вста�
новлення індивідуального
опалення були присутні:
Заступник Голови райдерж�
адміністрації Микола Вікто�
рович Бажан, представники
компанії, які спеціалізують�
ся на цьому, головний інже�
нер Віталій Олександрович
Мурдій, головний інженер
КПТМ Євген Олексійович
Мартиненко та інженер Лю�
бов Петрівна Тонка, пред�
ставники компанії “Енерго�
монтаж” Микола Мико�
лайович Антипенко і Вале�
рій Андрійович Лях. 

Міський голова Т. Доб�
рівський довів до відома всіх
присутніх ситуацію  з нерен�
табельності котельні "Арксі". 

— Я б хотів, щоб ми по�
будували нашу зустріч таким
чином, щоб була написана
програма на три роки, оха�
рактеризувати основні зав�
дання і питання стосовно
котельні "Арксі" і всього за�
водського мікрорайону. То�
му що, на жаль, стан цієї ко�
тельні залишає бажати кра�
щого. У нас по цьому мікро�
району залишилось 1700
квартир, які ще не переведе�
ні на індивідуальне опален�
ня. Рішенням міськвиконко�
му дано доручення провести
опитування серед мешкан�
ців цих квартир. Ми маємо
визначитись, що ми повинні
зробити, що ми хочемо: чи
будувати котельню в тому
районі, чи збільшувати мо�
дулі на котельні ЦРБ, чи
щось таке інше. Ми б хотіли
почути всі сторони, всіх фа�
хівців. Скрупульозно підійти
до цього питання. Нам всім
треба думати зараз з розра�
хунком на майбутнє. Я б
хотів, аби Микола Вікторо�
вич висловив свою думку.

— В райдержадміністра�
ції відбулася зустріч з пред�
ставниками інституту соці�
альних систем і технологій
Міністерства промислової
політики національної акаде�
мії наук України і ми запро�
сили спеціалістів цього інсти�
туту на сьогоднішню нараду
для обговорення концепції
стосовно наших подальших
рішень. Два роки тому в м.

Боярка, щоб активізу�
вати теплопостачання,
обрано шлях відходу
від центрального опа�
лення, завдяки чому
"Декоративні культу�
ри" закрили котельню,
її вже немає. Далі обра�
ли шлях закриття ко�
тельні "Арксі", і пере�
ходу на індивідуальне
опалення. На даний
момент 50 відсотків
споживачів від котель�
ні відійшли. Не буду за�
раз говорити правиль�

но це чи ні, але якщо шлях
обраний, зроблено перший
крок, то треба робити і дру�
гий. Але на даний момент ре�
сурси інженерних мереж
міста уже вичерпались і по�
дальше переведення на інди�
відуальне опалення просто
неможливе. Ті мешканці, які
встигли в цей потяг, скажімо
так образно, ті й залишаться
на індивідуальному опаленні,
а хто трошки забарився —
потяг уже пішов. Тобто,
встановлювати індивідуальне
опалення більше неможливо
через те, що мережі не
витримують того наванта�
ження. А в зв'язку з тим, що
оті 50 відсотків відійшли від
котельні, рентабельність її
впала до самого мінімуму.
Тому, якщо ви пам'ятаєте, на
сесії передали котельну "Кос�
мос" на баланс, аби збалансу�
вати витрати по цих котель�
нях. Прийшов час, коли нам
необхідні поради спеціалістів
для планування подальшої
нашої стратегії. Якщо всіх
переводити на індивідуальне
опалення, для цього потрібно
реконструювати мережу.
Можуть бути різні варіанти
вирішення цієї проблеми.
Нам потрібна допомога фа�
хівців, щоб спроектувати цей
модуль по теплозабезпечен�
ню, тому що на даний час
якоїсь цілісної структури чи
схеми стосовно цього немає.
Треба проаналізувати цю
теплосистему, яка на даний
момент є. Зробити проектні
роботи, розрахунки. Далі, ко�
ли будуть відомі конкретні
напрямки в роботі, підрахує�
мо витрати, тоді будемо шу�
кати спонсорів, просити дер�
жаву, інвесторів. Але без кон�
кретних розрахунків, цифр,
без конкретних термінів та
виконавців ми не зможемо
іти. На даний момент ми
маємо тільки бажання розпо�
чати якусь певну роботу. 

— За умов закриття ко�
тельні, — пояснює Тарас
Григорович, — у нас залиша�
ється три “малосімейки”, де
встановлення індивідуально�
го опалення взагалі не перед�
бачено. З бюджетних сфер
— це райвідділ внутрішніх
справ, але вони розробляють
свій проект котельні. Якщо
будуть кошти, то наступного
року розпочнуть будівниц�
тво. Ще є Боярська третя
школа і пожежна частина.
“Укртелеком” вже вставила
свою котельню, раніше вони
опалювались від "Арксі".
Тому, якщо ми далі будемо
йти шляхом індивідуального
опалення квартир — відсот�
ків 20 людей самі не в змозі
будуть встановити котли.
Тим більше, що зараз криза.
Валерій Андрійович розроб�

ПРИВАТИЗАЦІЯ ГУРТОЖИТКІВ
Громадяни, на яких по�

ширюється дія цього Зако�
ну, можуть реалізувати кон�
ституційне право на житло
шляхом приватизації житла
у гуртожитку (у випадках,
передбачених цим Законом)
або шляхом отримання
соціального житла (відпо�
відно до цього Закону та
Закону України "Про жит�
ловий фонд соціального
призначення"), або шляхом
самостійного (на власний
розсуд, за власні чи залучені
кошти) вирішення свого
(своєї сім'ї) питання (відпо�
відно до цивільного законо�
давства України).

Закон України про забез�
печення реалізації житлових
прав мешканців гуртожит�
ків регулює правові, майно�
ві, економічні, соціальні, ор�
ганізаційні питання щодо
забезпечення реалізації кон�
ституційного права на жит�
ло громадян, які тривалий
час на законних правах про�
живають у гуртожитках,
призначених для проживан�
ня одиноких громадян або
для проживання сімей.

Сфера дії цього Закону
поширюється на громадян,
які на законних підставах
тривалий час (не менше п'я�
ти років) зареєстровані та
фактично проживають у
гуртожитках, призначених
для проживання одиноких
громадян або для проживан�
ня сімей, та не мають іншого
власного житла.

Відповідно до Закону,
який введений був у дію
1991 року, цей закон не
поширюється на гуртожит�
ки, що на законних підста�
вах знаходяться у приватній
власності, у тому числі ті,
що передані територіальним
громадам у постійне чи тим�
часове користування. Тобто,
на даний час міська влада не
може займатися приватиза�
цією поки не буде встановле�
но право власності за кому�
нальним власником в особі
Боярської міської ради. 

Читаємо Закон України
"Забезпечення реалізації
права на житло мешканців
гуртожитків". Стаття 3 п. 6:
"Держава виділяє місцевим
бюджетам кошти на заходи,
пов'язані з прийняттям у
комунальну власність гурто�
житків (їх цілісних майно�
вих комплексів), а саме: на
виготовлення необхідної тех�
нічної документації, прове�
дення капітального ремонту
тощо, за заявками місцевих
рад, в обсягах та порядку,
які визначаються законом
про Державний бюджет
України на відповідний

фінансовий рік." Відповідно
до цього Закону передача
гуртожитків у комунальну
власність може здійснитися
протягом трьох років. 

Не можуть бути привати�
зовані у гуртожитках примі�
щення загального користу�
вання, а також вбудовані,
прибудовані та надбудовані
приміщення, що використо�
вуються для експлуатації
таких гуртожитків.

Є ініціативна група меш�
канців, які піднімають пи�
тання приватизації Боярсь�
ких сімейних гуртожитків. З
цього питання відбулася
нарада в кабінеті міського
голови.

Присутні висловлювали
свої думки:

Думка перша. "Кожен
депутат має право виносити
будь�яку пропозицію на
сесію. Як вирішить сесія —
це вже інше питання, але
ініціювати може кожен".
Думка друга. "Так само го�
лова міськради має повне
юридичне право виносити
будь�які питання на сесію.
Сесія підтримає чи ні, це та�
кож не від нас залежить, але
ми можемо зробити те, що
залежить від нас особисто.
Процедура приватизації,
дійсно, довготривала, але
якщо не буде старту — не
буде і подальшого розвитку".

Пояснює Микола Івано�
вич Давиденко, начальник
Боярського головного вироб�
ничого управління житлово�
комунального господарства.
"Чому довготривала? Врахо�
вуючи всі тонкощі справи,
всі нюанси з самовільним
переплануванням, перебуду�
ванням гуртожитків, з цих
причин будуть певні негараз�
ди, документального, юри�
дичного характеру (можливі
й штрафи). Дуже вагомий
фактор необхідності ремонту
капітального чи поточного.
Також виникає необхідність
запрошення архітектора,
інженера БТІ аби вони на
місці зробили переплануван�
ня та розрахунки. І, найго�
ловніше, без наявності кош�
тів ми нічого
не зможемо
з р о б и т и .
М о ж н а
прискорити
цей процес,
не чекаючи
гроші від
держави, а
вкладаючи
свої кошти,
та це вже за�
лежить не
від нас. Про
все це закон
чітко регла�

ментує. Його тільки треба
дотримуватися".

Секретар ради Лєзнік Ми�
хайло Геннадійович нагадав
всім присутнім, що насампе�
ред повинно бути рішення
сесії. Без цього рішення
питання не може вирішува�
тися. І це абсолютно закон�
но. Акцентуючи на відпові�
дальність посадових осіб, які
повною мірою відповідають
перед Законом України та
правоохоронними органами
за всі свої прийняті рішення,
які були підписані, ще впро�
довж 5 років навіть після
звільнення з посади, закли�
кав до чіткого виконання
всіх правових норм, аби
потім не відповідати перед
прокуратурою".

Підбив підсумок голова
міськради: "Наша сьогод�
нішня конструктивна розмо�
ва завершується. Ми розка�
зали законодавчу точку зо�
ру, таким чином і треба дія�
ти. Наша держава давно
пішла назустріч вирішенню
таких питань. Я попрошу
комунальну комісію розгля�
нути це питання і винести на
сесію. Порядок денний ви�
черпано, протокол є, будемо
діяти в межах чинного зако�
нодавства. Міський голова
не проти надання сімейним
гуртожиткам статусу, але
ліжко�місце ми чіпати не
будем. Чому? Тому, що в нас
є працівники ЖЕКу, “Водо�
каналу”, і як ми будемо ту
кімнату ділити на дві, три,
чотири частини? "

Боярська міська рада на
даний час не порушує Закон,
діє згідно чинного законодав�
ства, тому на апаратній на�
раді були дані доручення як
економічному відділу, так і
комунальному підприємству,
звернутися із клопотанням
до Верховної Ради про виді�
лення коштів, передбачених
в бюджеті на заходи з прий�
няттям у комунальну влас�
ність даних гуртожитків для
територіальної громади в
особі Боярської міської ради.

Валентина Сiродан
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Оскільки проведення
Дня міста Боярка відбу�
вається в щороку в третю
суботу вересня, а це вже, як
ви розумієте, не за горами,
тому заступник міського
голови Шульга Валерій Во�
лодимирович зібрав нараду,
де обговорювалася підготов�
ка до проведення Дня міста.
Валерій Володимирович
привітав присутніх з почат�
ком навчального року.
Побажав всім всіляких га�
раздів. "Дуже приємно, що
сьогодні ми зібралися у та�
кому складі. Крім закладів
освіти та представників гро�
мадських організацій, при�
сутні і депутати міської
ради, також представники
організацій, які займати�
муться заходами. Ми повин�
ні в цей  день й на цьому
святі показати найкращі та�
ланти, якими так багата
Боярка".

В програмі святкування
передбачені дві позиції: 17
вересня — зустріч гостей та
їхне розташування. До нас
приїде делегація гостей з

Польщі та Білорусі. Цього
року виповнюється 10 років
нашої з ними дружби. В
честь цієї дати посадимо з
ними дерева. Гостям приді�
лимо особливу увагу. Сергій
Лисенко, автор книги про
Боярку, який вільно володіє
польською мовою, проведе
екскурсію "Боярка історич�
на". Також будуть делегації
гостей з м. Славутич, м. Ук�
раїнка, м.Обухів та інших
міст нашої області. Також
керівництво області та ра�
йонної державної адміні�
страції. На завершення цієї
частини святкування 17 ве�
ресня відбудеться футболь�
ний матч. 

18 вересня в 10 год.30хв.
розпочинаються заходи на
стадіоні "Зеніт", що в парку
ім. Шевченка. Представни�
ки спортивної громади вело�
гонщиків дадуть старт на�
шій святковій програмі. По�
тім заходи переносяться до
ліцею Богуна. З 11 до 12 го�
дини в дуже красивій, ошат�

ній залі ліцею почнеться
свято та офіційний прийом
всіх гостей. Будемо приго�
щати їх цілющим чаєм, щоб
вони були в гарному наст�
рої. Після цього пройде уро�
чиста хода. Початок форму�
вання і шикування колони в
11.45 біля центрального
входу ліцею. Першими
будуть іти прапороносці, які
нестимуть прапори України
та Боярки, за ними —
оркестр МНС України,
далі — ліцеїсти�богунівці,
потім гості, депутати, місь�
кий голова з офіційними
делегаціями міст�побрати�
мів. За ними — колективи
загальноосвітніх навчаль�
них закладів, школи Леді,
Будинку культури, громад�
ських організацій, трудових
колективів і всі, хто прий�
матиме участь в урочистос�
тях. Завершать колону ве�
лосипедисти.

О 12.30 урочиста хода
розпочнеться. Вся процесія
рухатиметься до парку "Пе�
ремоги". Гостей запросять
на сцену. Гратиме музика. У

парку розпоч�
нуться різні
цікаві дійства. 

1. На сцені
відбудеться на�
г о р о д ж е н н я
почесних жи�
телів Боярки.

2. Номіна�
ція нагород�
ження "Бояр�
ка — наш дім".
Будуть відзна�
чені найкращі
заклади з бла�
гоустрою міста. 

3. Кращі громадські ор�
ганізації.

4. Нагородження лауре�
ата премії ім. Самійленка.

5. Відзначать кращих
підприємців року.

6. Буде влаштована вис�
тавка фотографій нашого
міста, оголошено перемо�
жця цього фотоконкурсу.

7. Після церемоній наго�
родження розпочнуться за�
ходи розважального харак�
теру, відбудеться конкурс
дерунів та вареників, почну�
ть працювати кухні, ігрові
майданчики, розпочнуться
спортивні змагання, декора�
тивно�мистецькі виставки.
Конкурс�виставка квітів
присвячена Дню міста. 

Все буде дуже гарно,
яскраво, з творчим підходом
будуть продемонстровані
здобутки нашого міста.

Розкрила плани 
і сфотографувала

Валентина Сіродан

ГГООТТУУЄЄММООССЯЯ  
ДДОО  ДДННЯЯ  ММІІССТТАА

ляв оптимізовану схему
мікрорайону Заводський.
Крім того, є рішення від 17
лютого 2009 року Боярської
міської ради, програми по�
етапного встановлення інди�
відуального опалення. Я дав
слово в кабінеті Максимен�
ка, що на індивідуальне опа�
лення не будем давати дозвіл
доти, доки не вирішиться
питання з тепломережами.
Але все�таки я переконуюсь,
що нам треба поставити
перед собою завдання, аби
котельня "Арксі" останній
сезон працювала. Краще ті
гроші, які ми вкладаємо в її
ремонт, вкласити в інший
напрямок. Один із варіантів
— покращити потужність
котельні ЦРБ і підключити�
ся до неї.

Голова міськради звер�
нувся до Валерія Андрійови�
ча, аби він оцінив ситуацію.

Валерій Андрійович зап�
ропонував різні варіанти
вирішення цієї проблеми —
і дуже дорогі, і дешевші. З
мільйонною різницею між
ними. На його думку, най�
оптимальніший — заміна
застарілих котлів на нові в
котельні Центральної Бояр�
ської лікарні, враховуючи,
що будуть використані ме�
режі теплопостачання сьо�
годні існуючі, і водопоста�
чання і електропостачання
тієї котельні, яка є. Повніс�
тю перехід на автономне
опалення, з розрахунків гід�
равліки, — це неможливо.
Треба міняти газопроводи.
Так, на його думку, один із
напростіших і найдешев�
ших варіантів — це приєд�
нання до котельні ЦРБ. 

— Ми повинні чітко обг�
рунтувати, що від виконан�
ня таких робіт виграє і
місто, і район, — констату�
вав заступник голови рай�
ради Микола Вікторович. 

Директор Інституту соці�
альних систем і технологій
Віктор Олексійович запро�
понував надати можливість
фахівцям цього інституту
попрацювати разом з наши�
ми фахівцями�боярчанами.
"Треба подивитися, розібра�
тися, тоді обговоримо і вине�
семо рішення на ваш рівень.
Адже є ряд цікавих питань,
про які ми маємо проінфор�
мувати ваших фахівців. В
тих місцях, де ми робили, в
два, три рази скорочується
витратна частина".

— Отже, надамо мож�
ливість фахівцям запропо�
нувати декілька варіантів,
кожний з різною сумою
витрат. Тоді вже і буде
прийняте остаточне рішен�
ня. Наступну нараду прове�
демо в більш розширеному
колі, — завершив голова
міськради Т.Добрівський.

Валентина Сіродан,
фото автора

БІ міста
Благоустрій
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Замовником "Джунглів"
виступила Боярська міська
рада, аби дітям було де
вволю розважатися. І чого
тільки в джуглях немає!
Урочисте відкриття розпо�
чав міський голова Тарас
Григорович Добрівський: 

— Шановні боярчани,
діти, депутати, працівники
виконкому! Ми зібрались
сьогодні, у цьому парку Пе�
ремоги, щоб офіційно від�
крити найбільший і найкра�
щий дитячий майданчик на�
шого міста. Майданчик має
назву "Джунглі", бо в ньому
багато різних розважальних
споруд. За період нашої чо�
тирирічної роботи ми відкри�
ли багато дитячих майданчи�
ків, але цей — найособливі�
ший! Так, ми це змогли зро�
бити, але завдяки допомозі
підприємців таких, як Арча�
ков Андрій, керівники зап�
равки "Нафтовіз", керівник
СМУ�33 Магомед Алієвич
Магомедов, а також компа�
нії "Інтер Атлетік".

Сьогодні відкриття цього
найкращого майданчика для
вас і ваших дітей, для їхніх
потреб. Сюди задовго до дня
відкриття прибігала малеча
розважатися і відпочивати.
Ми хочемо, щоб цей парк
став прикрасою нашого міс�
та. Тому розпочаті роботи в
ньому будуть продовжувати�
ся. Необхідно покращити
зовнішній вигляд парку,
провести ряд робіт з озеле�
нення. Плануємо тут до Дня
міста відкрити шахову дош�
ку з великими фігурами, а
також фонтан. День міста

будемо святкувати всі разом
18 вересня. Сьогодні ж у нас
така урочиста мить відкрит�
тя. Тож нехай дитячий, ра�
дісний сміх лунає в цьому
парку, на цьому дитячому
майданчику.

Тарас Григорович надав
слово першому заступнику
Голови Києво�Святошинсь�
кої районної державної
адміністрації Віктору Ана�
толійовичу Костині.

— Доброго дня, шановні
боярчани, шановні батьки і
діти! Дуже приємно, що ми
маємо таку чудову, радісну
подію, яка зібрала Боярку
для відкриття цього місця
відпочинку для нашої малечі.
Я відзначаю зусилля керівни�
ків органів місцевого самов�
рядування, які створюють
ось такі місця для дозвілля
наших дітей. І це позитивно.
Незважаючи на певну еконо�
мічну скруту, керівники
органів місцевого самовряду�
вання і, в першу чергу, місь�
кий голова міста Боярка та
виконком знайшли можли�
вість відкрити таке чудове
місце відпочинку. Я впевне�
ний, що нашій малечі буде
тут добре і вона буде відчува�
ти себе на цьому місці щасли�
вою. Тому хочу подякувати
Тарасу Григоровичу і всім,
хто взяв участь у будівництві.
Та побажати, щоб такі пока�
зові майданчики з'являлися
не лише у Боярці та всіх її
мікрорайонах, але й у Виш�
невому і інших населених
пунктах Києво�Святошинсь�
кого району. Ще раз вітаю з
цим святом! Успіхів і задово�
лення всім нашим юним
вихованцям! 

Що ж, свято відбулося.
Для дітей побудовано дійсно
яскраву казку.Тож нехай у
цих казкових "Джунглях",
світ для наших дітей буде
більш яскравим, кольоро�
вим і веселим. А нагуляв�
шись в ньому досхочу, нехай
смачно спочивають і бачать
тільки хороші,кольрові сни.

Валентина Сіродан,
фото автора
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— Міська рада і виконав�
чий комітет приділяє велику
увагу розвитку підприємниц�
тва у місті. Тому що підпри�
ємництво — це основний
наповнювач нашого буджету.
Ми це розуміємо і тому нама�
гаємося робити все, що від
нас залежить, щоб створити
умови для розвитку підпри�
ємництва та його функціону�
вання в нашому місті. По�
перше, незважаючи на дуже
скрутні часи, які зараз у нас є
з наповнюванням бюджету,
ми все�таки поставились із
розумінням до підприємців,
бо їм також не легко, тому ми
пішли на такий крок, як
зменшення орендної ставки
на землю для підприємств,
які зареєстровані в нашому
місті. Тобто, ми намагаємося

знизити податковий тиск, і
робимо все можливе, щоб
підприємцям було легше
оформлювати всі документи,
які проходять через нас. Так,
наприклад, якщо надходить
заява на виконком про
надання документів дозвіль�
ного характеру — це вирішу�
ється оперативно, без зайвих
затримок, і вчасно видаються
всі документи.

Єдине, що треба заува�
жити, ми просимо і хочемо,
аби підприємці також з розу�
мінням ставилися до нашої
роботи. Аби вони були доб�
росовісні, дотримувалися
букви закону, старались ви�
конувати і наші правила з
благоустрою міста. Прак�
тично це єдине питання, яке
стає на заваді хороших сто�

сунків влади та підприємців.
Ми докладаємо всіх зусиль,
аби зробити наше місто кра�
сивим. І значна частина від�
повідальності лежить саме
на підприємцях. Вони
повинні утримувати свої
заклади в належному стані,
особливо торговельні. Тоді
все в нашому місті буде га�
разд, і нам краще, приємні�
ше буде в ньому жити.

Напередодні Дня підпри�
ємця хочеться поздоровити і
привітати всіх підприємців
нашого міста. Побажати їм
стійко витримувати всі нега�
разди, які у нас зараз існу�
ють. Вийти переможцями з
цього кризового становища,
яке у нас зараз в країні скла�
лося. Вистояти належним
чином, не втративши свій

бізнес, але зміцнивши його.
Разом іти далі. 

Якщо потрібна якась
інформаційна підтримка,
документ — ми завжди гото�
ві іти назустріч. Запрошуємо
до подальшої співпраці,
спільної розбудови нашого
міста і сподіваємось, що це

дійсно буде взаємовигідна і
приємна співпраця, як для
підприємців, так і для місь�
кої влади.

Інтерв’ю зав.
економічним відділом

міськвиконкому записала
Валентина Сіродан,

фото автора

3 вересня на базі Києво�
Святошинського ЦСПР
пройшов тренінг з позитив�
ного мислення за проектом
"Позитивний погляд", метою
якого є формування у молоді

любові до свого рідного
міста. У тренінговому занят�
ті взяли участь представни�
ки 5�ти шкіл міста Боярка та
Києво�Святошинської ра�
йонної класичної гімназії.

Під час тренінгу школярів
інформували про переваги
позитивного мислення; їх
вчили акцентуватися на
позитивних процесах сього�
дення та бачити позитивні
зміни у житті міста.

Серед учнів шкіл обрали
тих, які вміють добре фото�
графувати, мають здібності
до написання творів та кра�
щих школярів�краєзнавців.
У ході заняття вони пройшли
ряд вправ на командну взає�
модію та позитивне налаш�
тування; отримали інформа�
цію про переваги позитивно�
го мислення та перевірили
це на практиці під час психо�
логічних етюдів. Молодь
дуже жваво обговорювала
сьогоденний вигляд рідної
Боярки, детально зупиняю�
чись і на негативних, і на
позитивних моментах. Серед

негативних майже всі зазна�
чили, що місто дуже засміче�
не, особливо ліс, парки, озе�
ра, більшість вулиць, не
вистачає майданчиків для
сміття. Щодо позитиву, то
більшість пишається тим, що
в місті є справді цікаві істо�
ричні місця та багата приро�
да. А ще молодим патріотам
було запропоновано скласти
слогани на тему "Молодь
любить Боярку". Ось, що в
них вийшло: "Молодь наша
просто клас, любить Боярку
весь час. Позитивно мислим
ми, боярчани молоді";
"Боярка — це супер, Боярка
— це клас, Боярку ми
любим, одна вона у нас".
"Боярка — це місто щастя".
Також кожний представник
групи написав есе про Бояр�
ку. Отримали наші учасники
і домашнє завдання: кожна

школа має зробити цікаві
фото за однією із тематик:
"Боярка мальовнича", "Істо�
ричні місця Боярки", " Улю�
блені куточки рідного міста",
"Боярка росте і розвиваєть�
ся", "Місто і люди", "Неочі�
куваний ракурс". Все це юні
фотографи мають зробити
до Дня міста, для того, щоб
представити свої найкращі
роботи та таким чином залу�
чити до патріотичної акції
якомога більше боярчан
шляхом виставкової діяльно�
сті. Сподіваємося, що бояр�
чани більше дізнаються про
історію нашого міста, ціка�
вих особистостей, навчаться
бачити позитивні зміни, які
відбуваються в Боярці.

Оксана Слєпова
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Саме такими дарунками 1
вересня привітала Боярська
міськрада на чолі з міським
головою Тарасом Добрів�
ським та заступником місь�
кого голови Валерієм Шуль�
гою дітей з багатодітних
родин та дітей�сиріт з почат�
ком нового навчального
року.

Того святкового дня 49
дітей отримали канцелярські
подарунки, які умовно мож�
на назвати першим набором
школяра. Зошити, ручки,
кольорові олівці та папір,
альбоми для малювання,
фарби, щоденники — весь
той школярський скарб годі

й перелічити!
Незважаючи на "робочу"

(без феєричних концертів
чи довготривалих розваг, бо
ж навчальний рік вже
почався) обстановку приві�
тання, з приємного й корис�
ного сюрпризу раділи і діти,
й дорослі. Ось, наприклад,
що говорить з цього приводу
голова громадської організа�
ції "Родина — 7'я" Тетяна
Василівна Ковальчук:

— Звісно, подарунок до
свята — річ приємна. Та най�
більше радує інше: нарешті
діти, які так потребують
уваги й допомоги всієї грома�
ди, починають отримувати

допомогу систематичну. Ви
лишень погляньте: у нашої
організації нема власного
приміщення, зате є гостин�
ний і затишний Києво�Свято�
шинський центр соціально�
психологічної реабілітації
населення, який завжди радо
приймає нас, тому й сьогодні
ми зібралися саме тут. У
нашої громадської організації
нема власної "статті доходів",
зате є друзі, які з розумінням
ставляться до наших проблем
і бажань, а тому радо допома�
гають в проведенні заходів.
Та й міська рада нарешті
почала більш серйозно стави�
тися до ГО "Родина — 7'я",
бачачи в нас не якихось чер�
гових прохачів, а людей, які
можуть і хочуть щось корисне
й потрібне робити в місті. І
вже роблять. Тому, користу�
ючись нагодою, я хочу подя�
кувати всім тим, хто допоміг

нам належним чином приві�
тати діточок з початком ново�
го навчального року, з Днем
знань. 

Також юних боярчан того
дня привітала з Днем знань
керівник відділу сім'ї, молоді
та спорту Києво�Свято�
шинської райдержадміні�
страції Людмила Миколаїв�

на Шпаченко. А "співавто�
ром" подарункових наборів
став книжковий магазин ПП
"Знання" (директор —
Наталя Володимирівна Глу�
щенко). І, мабуть, в контек�
сті специфіки свята, це —
символічно...

Радислав Кокодзей

Подарунки до свята бувають різні... Є такі, що
дарують радість короткочасну, а тому швидко забува�
ються. Але є й інші: ті, які відкривають перед своїм
новим господарем нові шляхи�дороги, немовби розсу�
ваючи горизонти, й супроводжують його досить дов�

гий час на життєвому шляху...

З ДНЕМ ЗНАНЬ В ІТАННЯ ó ВІД "ЗНАННЯ"БІ тижня
Події
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СМАЧНОГО: ВАРЕНИКИ ДО СВЯТА
Ще 23 серпня, звечора,

представниці ГО "Жіноча
громада" (голова — Ангелі�
на Лахтадир) та учасниці
клубу "Затишок" (керівник
— А.А. Мартинюк), що
працює при Києво�Свято�
шинському центрі соціаль�
но�психологічної реабіліта�
ції, домовлялися, чим пора�
дувати боярчан на День
Незалежності. Вирішили,
що покуштувати справжніх
українських вареників захо�
четься всім. До справи взя�
лися гуртом: хтось різав,
смажив, хтось місив тісто,

інші ліпили, ще хтось варив
— усі були задіяні в роботі. А
допомагала справі українсь�
ка пісня, котра звучала з
вуст господарочок. Вигото�
вили більше 700 вареників!
А смачні ж які! Із сиром,
картоплею, капустою, яблу�
ками. А до них — мед, сме�
тана, шкварочки. Не дивно,
що коли повиставляли все це
на столі, зразу ж і черга
зібралася. З великим задово�
ленням наші господарочки
пригощали всіх боярчан,
бажали їм приємного часту�
вання і козацького здоров'я. 

За таку сумлінну, з ду�
шею працю члени ГО "Жі�
ноча громада", представни�
ки компанії "Оріфлейм" Ма�
рія Мазуркевич та Світлана
Камінська вручили прекрас�
ні подарунки нашим майст�
риням. 

Залишилося назвати
прізвища тих, хто пригощав.
Це Таїсія та Андрій Бондарі,
Зінаїда Смоляр, Тамара
Оврашко, Ольга Інглятов�
ська, Галина Халіцька, Зіна�
їда Рябич, Любов Майданни�
кова, Ірина Кабалик, Надія
Миронюк. 

Особлива подяка Людмилі
Яременко, яка забезпечила
основними продуктами харчу�
вання та подбала про захист
майстринь та гостей від палю�
чого сонця і, звичайно ж,
Боярському міському голові
Тарасу Добрівському, котрий

преміював ГО "Жіноча гро�
мада" та клуб "Затишок"
поїздкою на виставку квітів до
Києва. Але про це вже в
нашій наступній публікації. 

ІАС Києво"Святошинсь"
кого ЦСПР

27 серпня представники
клубів "Затишок" та "Пози�
тив", що діють при Києво�
Святошинському центрі соці�
ально�психлогічної реабілі�
тації населення, відвідали
виставку квітів разом із
Боярським міським головою
Тарасом Добрівським, кот�
рий таким чином нагородив

активісток жіночого клубу
"Затишок" за активну участь
у святкуванні Дня Незалеж�
ності. Ця цікава подорож
була овіяна справжнім укра�
їнським колоритом. Всі дів�
чата були вдягнені у націо�
нальні костюми. На превели�
кий жаль дівчата із "Затиш�
ку" не взяли участі у параді

вишиванок, що був декілько�
ма днями раніше, бо тоді
неодмінно були б перемож�
ницями у всіх номінаціях.
Їхали весело, з українськими
піснями, що всю дорогу
лунали із автобуса. Здалося,
ніби потрапив до справжньо�
го українського села на якесь
народне свято. Мимоволі
починаєш підспівувати,
навіть якщо ніколи не чув
такої пісні. Або просто дослу�
хаєшся до пісенних слів і
розумієш усю мудрість укра�
їнського народу.

Ювілейна (55 років)
виставка квітів під патріо�
тичною назвою "Річка ви�

шиванок" традиційно прохо�
дила на Співочому полі і
перевершила всі очікування!
Орнаментні панно з квітів
були оригінальними, креа�
тивними, іноді мали неочіку�
ваний ракурс. Флористи
розмістили і Великодній
стіл, і портрет Кобзаря, і
Полтавську народну хату, і
молодиць, зроблених із кві�
тів, які вишивають візерун�
ки на українських сорочках.
Дівчата із "Затишку" також
були наче ті квіточки. Щас�
ливі усміхнені обличчя свід�
чили, що всі вони добре від�
почили, отримали нові вра�
ження, а деякі майстрині

надихнулися на цікаві вит�
вори, які зможуть зробити
своїми руками. Тим паче, всі
мали змогу під час виставки�
продажу придбати різні сад�
жанці, з яких навесні можна
самотужки робити різні ком�
позиції.

Продовження свята було
у музеї під відкритим небом у
Пирогово, де все завершило�
ся справжніми народними
гуляннями. Завзяті боярчан�
ки прославили наше рідне
місто піснями з великої
сцени, а тоді ще й з козаками
танцювали. Свято вдалося!

Оксана Слєпова

ВИСТАВКА КВІТ ІВ

ГАЗ — 
НАШ ПОМІЧНИК І ОДНОЧАСНО НЕБЕЗПЕКА

Блакитне паливо — саме
так називають газ, яким ми
користуємося в побуті. З
моменту, коли його почали
видобувати, в суспільстві
вирішилося багато питань
щодо опалювання житла
громадян і не тільки. З дав�
ніх�давен людина намагала�
ся покращити свої умови
проживання. Багато що
вирішилися за допомогою
блакитного палива.

Природній газ  не має
кольору і запаху, тому його
важко одразу виявити.
Вдихуючи повітря, насичене
газом, людина починає слаб�
нути і, зайшовши до примі�
щення, яке ним заповнене,�

іноді не має сили вибратися
назад. 

Тому запам’ятайте: газ �
це небезпека, яку ви одразу
не відчуваєте. 

Першими ознаками
наявності природного газу в
приміщенні є: запаморочен�
ня, головокружіння, відчут�
тя слабкості.  

Слід мати на увазі: газ, як
і вогонь, потребує неабияко�
го контролю. Тільки він
слабшає, виникають різного
роду  негаразди, які іноді
забирають людські життя. 

Пожежно�рятувальна
служба Києво�Святошинсь�
кого району вимагає дотри�
муватися наступних правил

пожежної безпеки під
час користування газо�
вим обладнанням:

� п р о в о д ь т е
встановлення та мон�
таж газового обладнан�
ня тільки після пого�
дження з відповідними
службами та за допомо�
гою спеціальних органі�
зацій, які мають відпо�
відні документи на про�
ведення даних робіт;

� не намагайтеся
самовільно усунути неполад�
ки газового обладнання;

� не забувайте вими�
кати газове обладнання,
якщо ви залишаєте житло;

� не дозволяйте дітям
користуватися газовим
обладнанням;

Якщо ви виявили наяв�
ність газу в приміщенні:

� негайно телефонуй�
те за номером 104;

� не намагайтеся увім�
кнути освітлення;

� спробуйте прові�
трити приміщення;

Громадяни ! Задумай�
теся, чи варто ризикува�
ти своїм життям і жит�
тям близьких вам людей.

Підготував:
Інспектор 11"ПДПЧ,

м. Боярка
РУ ГУ МНС України в

Київській області
лейтенант служби

цивільного захисту
С.І. Пилипенко

ПАМ’ЯТКА

ПРО ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ!

Аналізуючи  пожежі, які виникли в Києво�Святошинсь�
кому районі, необхідно відмітити, що 80 % з них — в жит�
ловому секторі. В переважній більшості пожежі стають
причиною безвідповідальності та недалекоглядності наших
громадян. Тому з метою попередження пожежі необхідно
виконувати наступні правила:

� постійно слідкуйте за станом печей та димоходів,
своєчасно ліквідуйте виявлені недоліки;

� не розпалюйте печі гасом, бензином та іншими лег�
козаймистими речовинами;

� уникайте перепалу печей та не ставте поблизу них
ліжка, шафи, столи та інші предмети побуту;

� слідкуйте за справністю електромережі, лагоджен�
ня та обслуговування її проводьте в присутності спеціа�
ліста;

� не захаращуйте горища будівель сіном та іншими
легкозаймистими предметами;

� не залишайте без нагляду дітей;
� не перенапружуйте електромережу великою кількі�

стю споживачів;
� не залишайте без нагляду ввімкнутий телевізор;
� не зберігайте предметів побутової хімії поблизу

джерел відкритого вогню;
� забороняйте розведення вогнищ поблизу будинків.
При виникненні пожежі негайно телефонуйте за номе�

ром 101.

Памятайте, що тільки при суворому дотриманні
правил пожежної безпеки можливо уникнути пожежі у
вашому будинку!

Підготував: Інспектор 11"ПДПЧ, м. Боярка 
РУ ГУ МНС України в Київській області лейтенант

служби цивільного захисту С.І. Пилипенко

БІ попереджає
МНС
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ПОНЕДІЛОК
13 ВЕРЕСНЯ

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "Ера"

06:00 "Доброго ранку,

Україно!"

06:00 Ранкова молитва

06:05, 06:30, 07:00, 08:00

Новини

06:10, 07:10, 08:10 Погода

06:15 Вертикаль влади 

07:05, 08:05 Спорт

07:15 Ера бізнесу

07:20 Автодрайв

07:45, 08:20 М/ф

08:15 Огляд преси

08:40 Корисні поради

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09:00 Підсумки тижня

10:00 Ток�шоу "Легко бути

жінкою"

11:05 Парк гумору

12:00 Новини

12:10 Діловий світ

12:15 Зірковий ранок

12:55 Право на захист

13:15 Х/ф "Війна і мир" 

15:00 Новини

15:15 Euronews

15:25 Діловий світ. Агросектор

15:30 Погода

15:35 Ревізор

16:00 Молодіжне ток�шоу

"Нащадки"

17:00 Шеф�кухар країни

18:00 Вікно в Америку

18:20 Новини

18:45 Діловий світ

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 Футбольний код

22:50 Трійка, Кено

ТРК "Ера"

23:00, 00:00 Підсумки

23:15 Вертикаль влади 

23:30 Підсумки�дайджест

23:35 Вертикаль влади 

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 М/ф "Ну, постривай!"

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"

09:25 "Смакуємо"

10:00 М/ф "Планета — 51"

11:35 Х/ф "Небеса: у пошуках

раю"

14:00 Х/ф "Молода Вікторія"

16:05 "Анатомія слави"

17:00 ТСН

17:30 Т/с "Доктор Тирса"

19:25 "Погода"

19:30 ТСН

20:10 "Міняю жінку — 2"

21:25 Х/ф "Пізанська вежа"

23:40 ТСН

00:00 Х/ф "Убити священника"

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

Мухтара�2"

11:05 Т/с "Невидимки"

12:00 Новини

12:15 "Знак якості"

12:45 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�10"

13:55 "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 "Зворотний бік

місяця"

01:00 Д/п "Неймовірні

подорожі"

НОВИЙ КАНАЛ

05:00 Т/c "Колишня"

05:45 М/c "Майстер Менні"

06:10 Т/c "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/c "Кадети"

11:00 Т/c "Ранетки"

12:05 Телемагазин "УСЕ для

ВАС"

12:20 Т/c "Татусеві дочки"

13:45 Велике мультиплікаційне

шоу

14:00 М/c "Пригоди Джекі

Чана"

14:35 М/c "Зоряні війни: війни

клонів"

14:55 Teen Time

15:00 Т/c "Друзі"

15:55 Teen Time

16:00 Т/c "Відчадушні

домогосподарки"

16:55 Т/c "Вороніни"

18:00 Т/c "Щасливі разом"

19:00 Репортер

19:15 Спортрепортер

19:20 Погода

19:25 Т/c "Курсанти"

20:15 Т/c "Щасливі разом"

21:20 Т/c "Вороніни"

22:20 Новий погляд

23:20 Т/c "Відчадушні

домогосподарки"

00:35 Репортер

ВІВТОРОК
14 ВЕРЕСНЯ

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "Ера"

06:00 "Доброго ранку,

Україно!"

06:00 Ранкова молитва

06:05 Новини.

06:10, 07:10, 08:10 Погода

06:15 Вертикаль влади 

06:30, 07:00, 07:30, 08:00

Новини

06:35 Вертикаль влади 

07:05, 08:05 Спорт

07:15 Ера бізнесу

07:40 М/ф

08:15 Огляд преси

08:20 Рейтингова панорама

08:30 Король професії

08:40 Корисні поради

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09:00 Підсумки дня

09:25 Про головне

10:00 Ток�шоу "Легко бути

жінкою"

11:05 Наша пісня

11:50 Темний силует

12:00 Новини

12:10 Діловий світ

12:15 Погода

12:25 Х/ф "Війна і мир" 

15:00 Новини

15:15 Euronews

15:25 Діловий світ. Агросектор

15:30 Погода

15:35 Ближче до народу

16:00 Молодіжне ток�шоу

"Нащадки"

17:00 В гостях у Д. Гордона

18:00 Шеф�кухар. Вечеря

18:20 Новини

18:45 Діловий світ

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 Футбол. Чемпіонат світу

FIFA�2010. Ретроспектива.

Франція — Мексика

В перерві: Трійка, Кено,

Максима

ТРК "Ера"

23:40 Підсумки

00:00 Вертикаль влади 

00:15 Підсумки�дайджест

00:20 Вертикаль влади 

00:35 Погода

00:40 Від першої особи

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 "Ну, постривай!"

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 "Іван�да�Мар'я"

11:20 "Шість кадрів"

11:45 Т/с "Вогні великого

міста"

12:50 "Сімейні драми"

13:50 Х/ф "Пізанська вежа"

15:55 Т/с "Закон і порядок.

Злочинний намір"

17:00 ТСН

17:25 "Сімейні драми"

18:25 Т/с "Детективне

агентство "Іван�да�Мар'я"

19:25 "Погода"

19:30 ТСН

20:10 Т/с "Банди. Кохання під

забороною"

21:15 Т/с "Маргоша — 3"

22:15 Т/с "Інтерни"

22:55 Т/с "Інтерни"

23:25 ТСН

23:45 Х/ф "Зруйновані замки"

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

Мухтара�2"

11:05 Т/с "Невидимки"

12:00 Новини

12:15 "Знак якості"

12:45 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�10"

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 "Птах щастя

М.Гнатюка"

00:55 Д/п "Неймовірні

подорожі"

НОВИЙ КАНАЛ

05:05 Т/c "Колишня"

05:45 М/c "Майстер Менні"

06:10 Т/c "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/c "Кадети"

11:00 Т/c "Ранетки"

12:05 Телемагазин "УСЕ для

ВАС"

12:20 Т/c "Татусеві дочки"

13:40 Велике мультиплікаційне

шоу

14:05 М/c "Пригоди Джекі

Чана"

14:40 М/c "Зоряні війни: війни

клонів"

14:55 Teen Time

15:00 Т/c "Друзі"

15:55 Teen Time

16:00 Т/c "Відчадушні

домогосподарки"

16:55 Т/c "Вороніни"

18:00 Т/c "Щасливі разом"

19:00 Репортер

19:15 Спортрепортер

19:20 Погода

19:25 Т/c "Курсанти"

20:15 Т/c "Щасливі разом"

21:20 Т/c "Вороніни"

22:20 Здрастуйте, я — ваша

мама!

23:20 Т/c "Відчадушні

домогосподарки"

00:30 Репортер

СЕРЕДА
15 ВЕРЕСНЯ

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "Ера"

06:00 "Доброго ранку,

Україно!"

06:00 Ранкова молитва

06:05, 06:30, 07:00, 07:30,

08:00 Новини

06:10, 07:10, 08:10 Погода

06:15 Вертикаль влади 

07:05, 08:05 Спорт

07:15 Ера бізнесу

07:20, 08:20 М/ф

07:50 Рейтингова панорама

08:15 Огляд преси

08:25 Соціальний компас

08:40 Корисні поради

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09:00 Підсумки дня

09:25 Про головне

10:00 Ток�шоу "Легко бути

жінкою"

11:05 Погода

11:15 Парк гумору

12:00 Новини

12:10 Діловий світ

12:15 Хай щастить

12:35 Сільрада

13:15 Д/с "Мистецтво міфу" 

13:40 Х/ф "Війна і мир" 

15:00 Новини

15:15 Euronews

15:25 Діловий світ. Агросектор

15:30 Погода

15:35 Золотий гусак

16:00 Молодіжне ток�шоу

"Нащадки"

17:00 У гостях у Д. Гордона

18:00 Шеф�кухар. Вечеря

18:20 Новини

18:45 Діловий світ

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 Футбол. Чемпіонат світу

FIFA�2010. Ретроспектива.

Аргентина — Корея

В перерві: Мегалот, Суперлото,

Трійка, Кено

ТРК "Ера"

23:40 Підсумки

00:00 Вертикаль влади 

00:15 Підсумки�дайджест

00:20 Вертикаль влади 

00:35 Погода

00:40 Від першої особи

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 "Ну, постривай!"

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 "Іван�да�Мар'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 "Банди. Кохання під

забороною"

15:55 Т/с "Закон і порядок.

Злочинний намір"

17:00 ТСН

17:25 "Сімейні драми"

18:25 Т/с "Детективне

агентство "Іван�да�Мар'я"

19:25 "Погода"

19:30 ТСН

20:10 Т/с "Банди. Кохання під

забороною"

21:15 Т/с "Маргоша — 3"

22:15 Т/с "Інтерни"

22:50 Т/с "Інтерни"

23:25 ТСН

23:45 Х/ф "Дефіцит" 

01:25 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

Мухтара�2"

11:05 Т/с "Невидимки"

12:00 Новини

12:15 "Знак якості"

12:45 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�10" 

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 "Блискавка�убивця.

Погоня за кульовою"

00:55 Д/п "Неймовірні

подорожі

НОВИЙ КАНАЛ

05:00 Т/c "Колишня"

05:45 М/c "Майстер Менні"

06:10 Т/c "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/c "Кадети"

11:00 Т/c "Ранетки"

12:05 Телемагазин "УСЕ для

ВАС"

12:20 Т/c "Татусеві дочки"

13:45 Велике мультиплікаційне

шоу

14:05 М/c "Пригоди Джекі

Чана"

14:35 М/c "Зоряні війни: війни

клонів"

14:55 Teen Time

15:00 Т/c "Друзі"

15:55 Teen Time

16:00 Т/c "Відчадушні

домогосподарки"

16:55 Т/c "Вороніни"

18:00 Т/c "Щасливі разом"

19:00 Репортер

19:15 Спортрепортер

19:20 Погода

19:25 Т/c "Курсанти"

20:20 Т/c "Щасливі разом"

21:20 Т/c "Вороніни"

22:20 Зроби мені смішно

23:20 Т/c "Відчадушні

домогосподарки"

00:35 Репортер

00:50 Спортрепортер

00:55 Погода

01:00 Служба розшуку дітей

01:05 Т/c "Чотири життя Тари"

01:35 Студія "Зона ночі".

Культура

ЧЕТВЕР
16 ВЕРЕСНЯ

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "Ера"

06:00 "Доброго ранку,

Україно!"

06:00 Ранкова молитва

06:05, 06:30, 07:00, 07:30,

08:00 Новини

06:10, 07:10, 08:10 Погода

06:15 Вертикаль влади 

06:35 Вертикаль влади 

07:05, 08:05 Спорт

07:15 Ера бізнесу

07:20, 07:40 М/ф

08:15 Огляд преси

08:20 Рейтингова панорама

08:40 Корисні поради

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09:00 Підсумки дня

09:25 Про головне

10:00 Ток�шоу "Легко бути

жінкою"

11:10 Крок до зірок.

Євробачення

12:00 Новини

12:10 Діловий світ

12:15 Погода

12:20 Аудієнція
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12:55 "Надвечір'я" з Т.

Щербатюк

13:25 Х/ф "Війна і мир" 

15:00 Новини

15:15 Euronews

15:25 Діловий світ. Агросектор

15:30 Погода

15:35 Книга. ua

16:00 Молодіжне ток�шоу

"Нащадки"

17:00 Здоров'я

18:00 Шеф�кухар. Вечеря

18:20 Новини

18:45 Діловий світ

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

ТРК "Ера"

23:00, 00:00 Підсумки

23:15 Вертикаль влади 

23:30 Підсумки�дайджест

23:35 Вертикаль влади 

23:50 Погода

00:10 Спорт

00:15 Від першої особи

00:45 Док. фільм

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 "Ну, постривай!"

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 "Іван�да�Мар'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 "Банди. Кохання під

забороною"

15:55 Т/с "Закон і порядок.

Злочинний намір"

17:00 ТСН

17:25 "Сімейні драми"

18:25 Т/с "Детективне

агентство "Іван�да�Мар'я"

19:25 "Погода"

19:30 ТСН

20:10 Т/с "Банди. Кохання під

забороною"

21:15 Т/с "Маргоша — 3"

22:15 Т/с "Інтерни"

22:50 Т/с "Інтерни"

23:25 ТСН

23:45 Х/ф "Правда та

наслідки" 

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

Мухтара�2"

11:05 Т/с "Невидимки"

12:00 Новини

12:15 "Знак якості"

12:45 Т/с "Каменська"

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 "Алла на шиї"

01:00 Д/п "Неймовірні

подорожі"

НОВИЙ КАНАЛ

05:30 Т/c "Колишня"

06:15 М/c "Майстер Менні"

06:35 Т/c "Нотатки про

вагітність�2"

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/c "Ранетки"

11:05 Т/c "Курсанти"

12:10 Телемагазин "УСЕ для

ВАС"

12:30 Т/c "Татусеві дочки"

13:50 Велике мультиплікаційне

шоу

13:55 М/c "Пригоди Джекі

Чана"

14:30 М/c "Зоряні війни: війни

клонів"

14:55 Teen Time

15:00 Т/c "Друзі"

15:55 Teen Time

16:00 Т/c "Відчадушні

домогосподарки"

16:55 Т/c "Вороніни"

18:00 Т/c "Щасливі разом"

19:00 Репортер

19:15 Спортрепортер

19:20 Погода

19:25 Т/c "Курсанти"

20:20 Т/c "Щасливі разом"

21:20 Т/c "Вороніни"

22:20 Світлі голови

23:20 Т/c "Відчадушні

домогосподарки"

00:30 Репортер

00:50 Спортрепортер

00:55 Погода

01:00 Служба розшуку дітей

01:25 Т/c "Чотири життя Тари"

01:30 Студія "Зона ночі".

Культура

П’ЯТНИЦЯ
17 ВЕРЕСНЯ

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "Ера"

06:00 "Доброго ранку,

Україно!"

06:00 Ранкова молитва

06:05, 06:30, 07:00, 07:30,

08:00 Новини

06:10, 07:10, 08:10 Погода

06:15 Вертикаль влади 

07:05, 08:05 Спорт

07:15 Ера бізнесу

07:20 М/ф

07:40 Будівельний майданчик

07:50 Рейтингова панорама

08:15 Огляд преси

08:20 Олімпіада: від малого до

великого

08:40 Корисні поради

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09:00 Підсумки дня

09:25 Про головне

10:00 Ток�шоу "Легко бути

жінкою"

11:05 Парк гумору

12:00 Новини

12:10 Діловий світ

12:15 Погода

12:25 Х/ф "Йди і дивись"

15:00 Новини

15:15 Euronews

15:25 Діловий світ. Агросектор

15:30 Погода

15:35 Околиця

16:00 Молодіжне ток�шоу

"Нащадки"

17:00 Ток�шоу "Віра. Надія.

Любов"

18:00 Відкритий Чемпіонат з

воднолижного спорту Ukrainian

Open 2010

18:20 Новини

18:40 Магістраль

18:55 Футбол. Чемпіонат

України. Перша ліга.

"Чорноморець" (Одеса) —

"Кримтеплиця" (Молодіжне)

21:00 Підсумки дня

21:25 Слово регіонам

21:35 Діловий світ

21:45 Світ спорту

21:55 Погода

22:00 FIFA у Південній Африці

— традиції 2010

22:55 Трійка, Кено

ТРК "Ера"

23:00, 00:00 Підсумки

23:15 Вертикаль влади 

23:30 Підсумки�дайджест

23:35 Вертикаль влади 

23:50 Погода

00:10 Спорт

00:15 Від першої особи

00:45 Док. фільм

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 "Ну, постривай! "

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 "Іван�да�Мар'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 "Банди. Кохання під

забороною"

15:55 Т/с "Закон і порядок.

Злочинний намір"

17:00 ТСН

17:25 "Сімейні драми"

18:25 Т/с "Детективне

агентство "Іван�да�Мар'я"

19:25 "Погода"

19:30 ТСН

20:10 Х/ф "Непереможний" 

22:40 Х/ф "Ідеальна втеча" 

00:45 Х/ф "Вечірка у Вегасі" 

02:20 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

Мухтара�2"

11:05 Т/с "Невидимки"

12:00 Новини

12:15 "Знак якості"

12:45 Т/с "Каменська"

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

Євгенієм Кисельовим

00:45 Д/п "Бомба для

Хрущова. Історичний детектив"

01:50 "Подробиці"

НОВИЙ КАНАЛ

05:25 Т/c "Колишня"

06:10 Служба розшуку дітей

06:15 М/c "Майстер Менні"

06:35 Т/c "Нотатки про

вагітність�2"

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/c "Ранетки"

11:05 Т/c "Курсанти"

12:10 Телемагазин "УСЕ для

ВАС"

12:30 Т/c "Татусеві дочки"

13:50 Велике мультиплікаційне

шоу

13:55 М/c "Пригоди Джекі

Чана"

14:30 М/c "Зоряні війни: війни

клонів"

14:55 Teen Time

15:00 Т/c "Друзі"

15:55 Teen Time

16:00 Т/c "Відчадушні

домогосподарки"

16:55 Т/c "Вороніни"

18:00 Т/c "Щасливі разом"

19:00 Репортер

19:15 Спортрепортер

19:20 Погода

19:25 Т/c "Курсанти"

20:20 Т/c "Щасливі разом"

21:35 Т/c "Вороніни"

22:00 Інтуїція

23:15 Т/c "Відчадушні

домогосподарки"

00:25 Репортер

00:40 Спортрепортер

00:45 Погода

00:50 Х/ф "Залишитися

живими"

02:20 Студія "Зона ночі".

Культура

СУБОТА
18 ВЕРЕСНЯ

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "Ера"

06:00 Ранкова молитва

06:05, 07:00, 08:15 Погода

06:10, 07:50 Ера здоров'я

06:35 Крок до зірок

07:05 Золота 10�ка М.

Поплавського

08:20 Олімпіада: від малого до

великого

08:40 Корисні поради

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09:00 Погода

09:05 Доки батьки сплять

09:30 Так просто

10:00 Коло Олімпіади

10:25 Наша пісня

11:15 Хіт�парад "Національна

двадцятка"

12:05 Погода

12:05 Х/ф "Жінка, яка співає"

13:35 Король професії

13:45 Д/ф "Іменем священної

війни"

14:15 Як це?

14:40 Світло

15:10 Погода

15:15 Х/ф "Мелодії

Верійського кварталу"

17:00 В гостях у Д. Гордона

18:00 Золотий гусак

18:25 Ревізор

18:50 Відкритий Чемпіонат з

воднолижного спорту Ukrainian

Open 2010

19:15 Чоловічий клуб. Змішані

єдиноборства

21:00 Підсумки дня

21:40 Світ спорту

21:50 Фольк�music

22:40 Погода

22:45 Мегалот

22:50 Суперлото, Трійка, Кено

ТРК "Ера"

23:00 Акваторія бізнесу

23:30 Погода

23:35 Ера здоров'я

00:00 Золота 10�ка М.

Поплавського

00:45 Док. фільм

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"

10:45 М/ф "Правдива історія

Кота у чоботях"

12:20 Х/ф "Засліплені

любов'ю"

16:05 "Анатомія слави"

17:05 Х/ф "Герцогиня"

19:30 ТСН

20:10 Х/ф "Сонячне

затемнення"

00:05 Х/ф "Муха 2" 

02:00 Х/ф "Вечірка у Вегасі"

ІНТЕР

05:50 М/с "Трансформери 3:

Кібертрон"

06:30 Велика політика з

Євгенієм Кисильовим

09:10 "Ігри чемпіонів"

09:35 "Формула любові"

10:35 "Позаочі"

11:50 "Найрозумніший"

13:45 Х/ф "Будинок на

Озерній"

20:00 "Подробиці"

20:25 Концерт "Пісні на двох.

Л. Лещенко та М. Добринін"

22:40 Х/ф "Як би не так"

00:55 Х/ф "Можливо" 

НОВИЙ КАНАЛ

05:35 Х/ф "Джек Хантер і

загублений скарб угаритів"

07:10 Х/ф "Мадемуазель

мушкетер"

09:00 М/c "Дональд Дак"

09:45 М/c "Русалонька"

10:05 Зроби мені смішно

11:05 Здрастуйте, я — ваша

мама!

12:05 Інтуїція

13:20 Формула драйву

13:45 Файна Юкрайна

14:25 Даєш молодь

15:05 Світлі голови

16:05 Україна сльозам не вірить

18:05 М/ф "Мадагаскар�2"

20:00 Х/ф "Скарб націй"

22:40 Х/ф "Блейд: Трійця"

00:50 Спортрепортер

00:55 Х/ф "Востаннє"

02:35 Студія "Зона ночі".

Культура

НЕДІЛЯ
19 ВЕРЕСНЯ

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК "Ера"

06:00 Ранкова молитва

06:05, 07:20, 08:15 Погода

06:10 Фільм фестивалю

Покров

07:00 Акваторія бізнесу

07:25 Укравтоконтинент

07:50 Сільський час

08:20 Здорове харчування

08:30 М/ф

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

11:30 Х/ф "Мелодії

Верійського кварталу"

13:15 Шеф�кухар країни

14:05 Хочу в армію

14:30 Ближче до народу.

14:55 Футбол. Чемпіонат

України. Прем'єр�ліга. "Зоря"

(Луганськ) — "Динамо" (Київ)

17:00 В гостях у Д. Гордона

18:00 Діловий світ. Тиждень

18:35 Погода

18:45 Євробачення�2011.

Національний відбір

20:30 Точка зору

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

06:25 М/ф "Правдива історія

Кота у чоботях"

08:00 "Ремонт +"

09:05 "Лото�Забава"

10:15 М/с "Клуб Міккі�Мауса"

10:40 "Велике перевтілення"

11:25 "Смакуємо"

12:00 Х/ф "Агент Коді Бенкс"

14:05 "Міняю жінку — 2"

15:30 Х/ф "Сонячне

затемнення"

19:30 "ТСН�тиждень"

20:00 Т/с "Доктор Тирса"

21:50 Т/с "Інтерни"

22:55 "Світське життя"

23:55 Х/ф "Непереможний" 

02:10 Х/ф "Синій оксамит"

ІНТЕР

05:55 М/с "Трансформери 3:

Кібертрон"

06:35 "Найрозумніший"

08:20 Д/п "Гладіатори

юрського періоду"

09:30 "Школа доктора

Комаровського"

10:00 "Україно, вставай!"

10:25 "Доки всі вдома"

11:35 Х/ф "Адель"

13:50 Х/ф "Карасі"

16:00 "Вечірній квартал"

18:00 Х/ф "Вийти заміж за

мільйонера"

20:00 "Подробиці тижня"

20:55 Х/ф "Вийти заміж за

мільйонера"

22:55 Х/ф "Людина з Місяця"

01:20 "Подробиці тижня"

02:10 Х/ф "Меч троянди"

НОВИЙ КАНАЛ

06:10 Х/ф "Мадемуазель

мушкетер"

07:45 Церква Христова

08:00 Запитайте у лікаря

08:25 Даєш молодь

09:15 М/c "Доброго ранку,

Міккі!"

10:00 М/c "Русалонька"

10:35 Х/ф "Син Маски"

12:30 Кліпси

12:55 Шоуманія

13:45 Ексклюзив

14:35 Аналіз крові

15:20 Info�шок

16:25 Новий погляд

17:40 Т/c "Татусеві дочки"

18:05 М/ф "Мадагаскар�2"

20:00 Україна сльозам не вірить

21:55 Файна Юкрайна

23:15 Спортрепортер

23:20 Х/ф "Заміна"

01:30 Студія "Зона ночі".

Культура
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БІ інформують
Районні служби

НЕ ВТРАЧАЙТЕ ПИЛЬНІСТЬ!
На зміну спекотному літу

прийшла лагідна осінь, хоча
попереду в нас ще багато
теплих, сонячних днів. База�
ри та магазини вражають
різноманіттям овочів та
фруктів. І всі ми дуже люби�
мо ними поласувати. Але не
треба забувати, що саме цієї
пори криється небезпека
зараження кишковими ін�
фекціями!

Минулого місяця до ліка�
рів району за медичною
допомогою звернулось 111
осіб з ознаками гострих
кишкових інфекцій. 88 з
них були змушені лікуватись
в інфекційному відділенні
лікарні в зв'язку з тяжкістю
перебігу хвороби. Врахо�
вуючи літньо�осінню сезон�
ність цих захворювань, ми
очікуємо найближчим часом
збільшення випадків зара�
жень кишковими інфекція�
ми, особливо тих людей, які
нехтують елементарними

гігієнічними правилами.  А
шлях зараження один —
через рот із забрудненими
мікробами харчовими про�
дуктами, водою, руками.
Потрапляють же ці мікроби
(сальмонела, кишкова та
дизентерійна палички, про�
тей, ентеробактер, цитро�
бактер, ротавірус) в навко�
лишнє середовище з випо�
рожненнями хворої людини
або людини�носія цієї
інфекції.

Основні ознаки хворо�
би — частий рідкий стул,
нудота, блювання, болі в
животі, підвищення темпе�
ратури тіла, слабкість.

Щоб уберегти себе від
захворювання на кишкові
інфекції радимо вам:

� не купуйте харчі на
стихійних ринках у невідо�
мих людей, в переходах, на
зупинках громадського
транспорту, в електропотя�
гах та ін.;

� овочі та фрукти
ретельно мийте або ошпа�
рюйте окропом, навіть якщо
потім з них буде зніматись
шкірка;

� не вживайте в їжу
підгнивші овочі та фрукті,
оскільки доведено, що, поде�
куди, псування їх спричине�
но вірусами, які викликають
тяжкі розлади шлунково�
кишкового тракту у людей;

� якщо захочеться
поласувати кавунами, диня�
ми та іншими овочами та
фруктами, радимо вимагати у
продавців сертифікати яко�
сті, в яких зазначено відсут�
ність хімічних домішок
таких, як нітрати, пестициди,
солі важких металів та інше,
тому що вживання таких хар�
чів може також призвести до
розладів шлунково�кишково�
го тракту, подібні до гострих
кишкових інфекцій;

� воду пийте тільки
кип'ячену або мінеральну в

пляшках;
� вироби з м'яса та

яєць піддавайте достатній
термічній обробці;

� не вживайте в їжу
молочних продуктів без тер�
мічної обробки, особливо
домашніх, за технологією
виготовлення яких немож�
ливо вести контроль;

� відмовтесь від вжи�
вання тортів та тістечок,
особливо з кремами, які
довго зберігались без охолод�
ження;

� не готуйте страви на
декілька днів, вживайте сві�
жу їжу;

� мийте руки перед
виготовленням їжі та під час
її вживання, після відвіду�
вання туалету, прийшовши з
вулиці до своїх осель;

� підтримуйте чистоту
у ваших домівках та на
подвір'ях, знищуйте мух,
тарганів, які є переносника�
ми мікробів;

� в подорож беріть з
собою індивідуальне мило,
рушник, гігієнічні серветки
та інші засоби гігієни.

Якщо ви все�таки не змо�
гли уникнути цих хвороб,
радимо звернутися за квалі�
фікованою медичною допо�
могою. Багато препаратів,
особливо антибіотики, да�
ють при кишкових інфекці�
ях швидкий ефект. Хвороб�
ливі симптоми зникають, і
людина вважає, що одужа�
ла. Однак, на жаль, це тіль�
ки здається. Неправильне лі�
кування призводить до роз�
витку хронічних захворю�
вань, різних ускладнень,
зростає небезпека заражен�
ня оточуючих.

Здоров'я Вам!

Лікар епідеміолог 
К"Святошинської рай СЕС

Л.М. Кузько

ПРОФСПІЛКИ ТА ПОДАТКОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО
Взяття на податковий

облік професійних спілок
здійснюється відповідно до
пункту 4.1 Інструкції про
порядок обліку платників
податків, яка затверджена
наказом ДПА України від
19.02.98 № 80 та зареєстро�
вана у Міністерстві юстиції
України 16.03.98 за
№172/2612, із змінами та
доповненнями (далі — Інст�
рукція), за їх місцезнахо�
дженням відповідним орга�
ном державної податкової
служби після присвоєння
ідентифікаційних кодів за
Єдиним державним реєстром
підприємств та організацій
України (далі — ЄДРПОУ).
Професійна спілка для пос�
тановки на облік подає доку�
менти, визначені пунктом
4.9 Інструкції, а саме: 

— заяву за ф. N 1�ОПП
(додаток 1); 

— копію свідоцтва
(документа) про державну
реєстрацію (легалізацію); 

— копію документа, що

підтверджує присвоєння
ідентифікаційного коду за
ЄДРПОУ (для професійної
спілки — за наявності). 

Таким чином, оскільки
отримання довідки про при�
своєння ідентифікаційного
коду за ЄДРПОУ є платним,
то подання копії такої довід�
ки профспілкою не є
обов'язковим, однак така
профспілка має бути вклю�
чена до ЄДРПОУ. 

У разі, якщо копія довід�
ки не надається, а в свідоцтві
про державну реєстрацію
(легалізацію) профспілки
відсутній код ЄДРПОУ, то
код ЄДРПОУ такої проф�
спілки вноситься за даними
заяви за формою № 1�ОПП. 

Звертаємо Вашу увагу,
що наказом Державної
податкової адміністрації
України від 28.12.99 № 729
внесено зміни до наказу Дер�
жавної податкової адміні�
страції України від 03.08.98
№ 380 "Про затвердження
Порядку присвоєння реєстра�

ційних (облікових) номерів
платників податків" (далі —
Порядок), відповідно до яких
абзац четвертий пункту 3
Порядку присвоєння реєстра�
ційних (облікових) номерів
платників податків втратив
чинність. Таким чином,
немає підстав для присвоєння
первинним профспілковим
організаціям реєстраційних
(облікових) номерів платни�
ків податків із Тимчасового
реєстру Державної податко�
вої адміністрації України. 

Профспілки та їх органі�
заційні ланки після взяття
на облік податковим орга�
ном для включення в реєстр
неприбуткових організацій
додатково подають заяву за
ф. 1�РН. 

Відповідно до абзацу "г"
пп. 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 Зако�
ну України "Про оподатку�
вання прибутку підпри�
ємств" (далі — Закон) до
неприбуткових установ і
організацій віднесені інші,
ніж визначені у абзаці "б"

цього підпункту, юридичні
особи, діяльність яких не
передбачає одержання при�
бутку згідно з нормами від�
повідних законів. 

Згідно з цим абзацом у
разі дотримання вимог заз�
наченого п. 7.11 Закону до
неприбуткових організацій
може бути віднесено проф�
спілки. 

Підпунктом 7.11.5 Зако�
ну перераховані види дохо�
дів неприбуткових організа�
цій, визначених у абзаці "г"
пп. 7.11.1, в тому числі
профспілкових організацій,
які звільняються від оподат�
кування. 

Первинні профспілкові
організації, що не мають
звільнених членів виборних
профспілкових органів та не
отримують доходів, які є
об'єктом оподаткування, зві�
тують за наслідками діяльно�
сті за податковий рік, тобто
надають Податковий звіт про
використання коштів непри�
бутковими установами і

організаціями за рік. Поря�
док складання податкового
звіту про використання кош�
тів неприбутковими устано�
вами і організаціями затвер�
джено наказом ДПА України
від 03.04.2003 р. № 153 та
зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 16.04.2003
р. за № 309/7630. 

При цьому порядок
подання звітності профспіл�
ками та їх організаційними
ланками, за винятком пер�
винних профспілкових орга�
нізацій, що не мають звіль�
нених членів виборних
профспілкових органів,
залишається відповідно до
законодавства та норматив�
но�правових документів
Державної податкової адмі�
ністрації України. 

Відділ масово"роз'яс"
нювальної роботи 

та звернень громадян
Державної податкової

інспекції у Києво"Свято"
шинському районі

БІ Оголошення

1. Загальні положення
Дитяча велогонка в м.

Боярка організована з метою
розвитку та підтримки в
дітей зацікавленості до їзди
на велосипеді та пропаганди
здорового способу життя.

Загальне керівництво та
організацію гонки проводить
МГО "Агенція "Дивосвіт"ра�
зом з НСОУ "Пласт", групою
ініціативних батьків та орг�
комітетом Групи компаній

Велокиїв. 

2. Участь в гонці 
Дитяча велогонка � зма�

гання на швидкість серед
дітей 3 років, 4 років, 5
років, 6 років, 7�8 років, 9�
10 років, 11�13 років. Діти
від 14 до 15 років беруть
участь в категорії "Юніори".

Під час реєстрації батьки
учасників заповнюють пись�
мову Згоду батьків на участь

наступного змісту:
Згода батьків на участь в

дитячій велогонці в м. Бояр�
ка 18 вересня 2010 р. 

На старт допускаються
учасники на будь�яких вело�
сипедах, технічний стан
яких відповідає загально�
прийнятим нормам. Відпові�
дальність за технічний стан
велосипеда лежить на бать�
ках учасників. Дозволено
використання додаткових

коліс, а також участь на
бєговєлах.

Наявність шолома та його
використання під час заїзду є
обов'язковою умовою участі
в велогонці.

3. Порядок реєстрації
Реєстрація на змагання

відбувається на місці прове�
дення гонки в день старту.
Для отримання номера бать�
ки учасника мають надати

заповнену Згоду батьків, а
також документ, що підтвер�
джує особу та рік народжен�
ня дитини. 

Реєстрація проводиться
18 вересня з 10:00 до 10:30. 

Реєстраційний внесок 20
грн., за кожну наступну
дитину з сім'ї — 10 грн. 

Информация с сайта
http://www.

velokiev.com/forum
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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

На лікування Вікторії перерахували кошти:

Снятинський В’ячеслав, Снятинська Ганна, Снятинська Наталя, 
Ковтун Регіна, Диренко Валерій, Студинецька Любов, 
Студинецький Володимир по 50 гривень. 

На сьогоднишній день зібрано 8 400 гривень.

34�річному 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 28�річної
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 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) 86�47�992. 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.

Вихованка ДНЗ "Берізка" Вікторія Скачкова, 2007 року народження, яка проживає в Боярці, по вулиці 1 Піщана, 61/1, перебуває на лікуванні з
діагнозом — гострий лімфобластичний лейкоз, перший гострий період. Дівчинка захворіла раптово, як це досить часто трапляється. Лікування
потребує значних коштів, яких сім'я не має.

Звертаємось до всіх небайдужих з проханням про допомогу маленькій Вікторії.
Врятуймо разом маленьке життя!

З повагою та надією колектив працівників ДНЗ "Берізка" та батьки дітей — вихованців дитячого закладу.
Контактний телефон батька дівчинки, Андрія — 096�696�12�54

Дитина потребує термінової допомоги

БІ гарантії
Соціальні

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 житлово�комунальних
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 житлово�комунальні послу�

ги перерахунки діючих субсидій здійснюються без звернень
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 житлово�комунальних 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: 
0!800!507!309

Телефон „гарячої" лінії Київської облдержадміністрації:
(044)!206!74!75

Телефон „гарячої" лінії Києво�Святошинської РДА:
(044)!409!28!47

з питань соціального захисту населення при оплаті жит�
лово�комунальних послуг у зв'язку з підвищенням цін

18 вересня, до Дня міста, вперше проводитиметься кон�
курс краси "Міс Боярка�2010".

За титул Першої красуні міста та Корону змагатимуться
10 найкращих дівчат.

В програмі конкурсу — дефіле учасниць в ділових
костюмах, купальниках та у вечірніх сукнях.

Прийди та підтримай свою фаворитку!
Конкурс пройде під патронатом Боярської організації

Партії регіонів.

Оргкомітет

БІ Оголошення

КОНКУРС КРАСИ

ДОРОГІ БОЯРЧАНИ!

Києво�Святошинська районна організація політичної
партії "Всеукраїнська партія "Дітей війни" проводить
прийом громадян — "Дітей війни", для оформлення
"Позовних заяв" з відшкодування недорахованих коштів
Пенсійним фондом.

Звертатись за адресою: м. Боярка, вул. Дежньова,62 з
понеділка по суботу  з 10.00 до 16.00.

Телефон: 045"98"40"240

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ МІСТА БОЯРКА!
Керівництво КП "Боярське ГВУЖКГ" вибачається за

незручності, пов'язані з нарахуванням комунальних послуг
в квитанціях за липень�серпень 2010 року, які виникли у
зв'язку з помилкою в системі програмування під час
передавання інформації про заборгованість мешканців за
опалення КП "Києво�Святошинська тепломережа" КОР.

Адміністрація КП "Боярське ГВУЖКГ"

***
Втрачений Державний

акт на право власності на
землю серії ЯГ №180942,
виданий Марії Степанівні
Лахтадир, вважати недій�
сним.

***
Втрачений оригінал Сві�

доцтва про реєстрацію Киє�
во�Святошинської районної
організації Української
Народної Партії від
25.02.2000 року № 24,
вважати недійсним.

***
Втрачений військовий

квиток, виданий Києво�
Святошинським військо�
вим комісаріатом Євгенію
Володимировичу Петрен�
ку, вважати недійсним.

З метою покращення
якості виборчих списків
для проведення виборів
депутатів місцевих рад та
сільських, селищних, місь�
ких голів 31 жовтня 2010
року, 15 та 29 вересня 2010
року з 9.00 до 17.00 у при�
міщенні Боярської міської
ради буде здійснено виїзний
прийом громадян провід�
ним спеціалістом відділу
ведення Державного реєс�
тру виборців Києво�Свято�
шинської райдержадміні�
страції Л.С. Щербаковою.
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Понад озером — димки
польових кухонь, притише�
ний брязкіт зброї, чіткі вій�
ськові команди. Обганяючи
селянську підводу, заванта�
жену валізами й клунками
та кошиками з різноманіт�
ним домашнім скарбом, пос�
пішає кудись курним шля�
хом чорна "емка", простую�
чи аж ген туди, до лісу, повз
широку галявину, на якій
пораються у високій росяній
траві біля замаскованої гіл�
лям гармати заклопотані ар�
тилеристи. Озброєні черво�
ноармійці групками і поо�
динці підтягуються на па�
горб біля ДОТу, на якому
саме дає для них концерт
агітбригада.  І майорять на
прохолодному вітрі квітчасті
хустки й ситцеві плаття, і
звучать під баян ліричні й
тривожні мелодії 40�х років
вже минулого століття, і на
крилах дзвінких дівочих
голосів линуть до сірих насу�
плених хмар, готових розро�
дитися по�осінньому холод�
ним дощем, слова "про того,
которого любила, про того,
чьи письма берегла"...

Та раптом потужний
вибух струсонув землю, пер�
ші постріли затріскотіли в
недалеких кущах — і зміни�
лося, змішалося все, хрест
навхрест перекреслене дов�
гою кулеметною чергою.
Якби не щільний натовп гля�
дачів за обмежувальною
стрічкою й сучасні потужні
фото� та відеокамери — пов�
не відчуття реальності бою...

Хранителі пам'яті 
Мій співрозмовник: ке�

рівник клубу "Красная звез�
да" Владислав Таранець —
один з тих, хто в такий ось
спосіб зберігають історію,
доносячи її до нас й виховую�
чи сучасні покоління.

— Сьогодні ми відтвори�
ли один із можливих епізодів
перших боїв, які відбувалися
тут під час оборони Києва 12
червня 1941 року. Відомо,
що саме Київ став єдиним із
усіх укріпрайонів колишньо�
го Радянського Союзу, який
тримав оборону найдовше —
74 дні. Це — одна із най�
більш героїчних сторінок на�

шої історії. Тому саме в
пам'ять про ті героїчні події
ми й проводимо цей захід —
традиційно в перші вихідні
вересня — саме тут, біля
ДОТу №401, який входив до
першої лінії оборони Києва.

— Учасники реконструк�
ції — кияни?

— Не тільки. На це свято
пам'яті традиційно з'їжджа�
ються реконструктори не
лише з різних куточків Украї�
ни, але й з інших країн. Тому
тут можна побачити не лише
зброю та форму, а й бойову
техніку тих часів, яка відтво�

рюється руками цих небайду�
жих до нашого славного
минулого людей. Зокрема,
участь в цій реконструкції
брали легкові та вантажні
радянські автомобілі, німець�
ка самохідка та мотоцикл і
навіть два літаки. Відтак гля�
дачі й учасники отримали
масу незабутніх вражень,
відчувши себе учасниками
подій далекого минулого.

— Хто є організатором та
помічником проведення
такого масштабного заходу?

— Організатор — клуб
"Красная звезда" м. Києва.
Зрозуміло, що такий мас�
штабний захід одноосібно
провести ми навряд чи змо�
гли б. Тому нашими поміч�
никами стала, зокрема, гро�
мадська організація КІУР,
яка займається вивченням
вітчизняної фортифікації.
Також ми хочемо подякува�
ти за підтримку та допомогу
в проведенні заходу Міні�
стерству Оборони України,
митній службі України,
податковій адміністрації та

кіностудії ім. О.Довженка за
надану зброю та консульта�
тивну підтримку. І, звісно ж,
селищній раді Білогородки,
яка завжди йде нам назуст�
річ при проведенні наших
заходів.        

...Закусивши вудила, не�
суть підводу перепуджені
коні — просто на застряглу
полуторку, яку виштовхують
з вибоїни відступаючі черво�
ноармійці... Проривається
до ДОТу фашистський де�
сант, і ось уже смертоносні
язики вогнеметів жадібно
облизують бетонний "ков�
пак", який сердито плюється
скупими кулеметними черга�
ми... Закладають вуха вибу�
хи снарядів й завивання
пікіруючих з небесної висо�
кості ворожих бомбарду�
вальників, дихання забиває
чадний дим "догораючої" в
полі ворожої самохідки, пло�
меніє червоним "кров" на
брудних бинтах й стиглі
кетяги горобини в запороше�
ному листі над головою...  

Чи потрібно це? Вдивіть�
ся в захоплені обличчя дітла�
хів, прислухайтесь до спога�
дів ветеранів — не "трибун�
них" промов, а ось цих про�
стих та щирих неофіційних

слів поблизу обпаленого вог�
нем бетонного громаддя
доту, які лунають в щедро
присмаченому гіркуватим
пороховим димом повітрі —
й самим собою прийде розу�
міння всієї риторичності цьо�
го запитання...

Суворий сувенір 
на згадку
Зникли патрулі, знято

обмежувальну стрічку, і за�
хоплені глядачі змішалися зі
втомленими "червоноармій�
цями" й "німцями", фото�
графуючись на згадку.

У дітлахів — свій "проми�
сел": пильно вишуковувати в
траві ще теплі гільзи й ре�
тельно набивати ними кише�
ні. Серед шукачів "скар�
бів" — хлопчаки у військо�
вому камуфляжі з золотими
"елками" на погонах. Це —
першокурсники навчально�
оздоровчого комплексу Київ�
ського військового ліцею
імені І.Богуна (началь�
ник — полковник Данило
Володимирович Романен�

ко), які лише чотири дні
тому дали клятву ліцеїста й
одягли військову форму.
Хлопці настільки зосередже�
ні збиранням "трофеїв", що
поспілкуватися з ними ми
зможемо лише згодом.

А життя поступово вхо�
дить в свій звичний ритм.
Червоноармійці перевіряють
зброю й боєкомплекти, зні�
мають та складають фор�
му... Й раптом перетворю�
ються на звичайних і звич�
них хлопчаків та дядьків —
наших сучасників — у
джинсівках й набагато зруч�
ніших за кирзові чоботи кро�
сівках. До польової кухні
підтягуються реальні герої
Великої Вітчизняної — вете�
рани�фронтовики з бойови�
ми нагородами на грудях — і
ось уже не пороховий дим, а
смачний запах наваристої
гречаної каші смачно лоско�
че ніздрі... Військові ліцеїсти
шикуються в похідну колону
й під командуванням свого
ротного — майора Андрія
Кришини — прямують до
автобуса. От тепер і поспіл�
куватися можна...

— Першого вересня я
склав свою першу присягу —
дав Клятву ліцеїста. Кроку�
вав плацом разом зі своїм
взводом, наступного дня зас�
тупив у свій перший наряд...
І думав: ось вона — армія...
Про фах військового знав з
кінофільмів та розповідей
діда й батька, з уроків історії,
з трансляції військового
параду на Хрещатику. Та
лише зараз почав розуміти
значення тих простих слів:
захищати Батьківщину.

— Страшно було?
— Ні! — дружно відгуку�

ються усміхнені хлопчаки.
А потім — пауза. І сер�

йознішають обличчя... І сти�
скають пальці  підібрані на
"полі бою" гільзи, які ще
пахнуть порохом... І тихо
зринає з чиїхось вуст ледь
чутний віддих: як момент
істини й щирості:

— Трохи... І вуха закла�
ло, коли кулемет... І від диму
кашляв...

По прибутті до ліцею
хлопчаків чекало повне й
остаточне... роззброєння!
Ціле відро гільз "добровіль�
но�примусово" вдалося зіб�

рати з двох ліцеїстських
взводів! Втім, по одному
"набою" — на згадку —
хлопчакам таки залишили
невблаганні батьки�коман�
дири. Та, здається, хлопців
не дуже розстроїла ця "експ�
ропріація": що поробиш —
служба. Бо найголовніше
вони зберігатимуть все ж
таки не в кишенях своїх
ліцеїстських одностроїв, а в
глибинах юних сердець...

Життя продовжується!
Реконструкція закінчила�

ся. Та мелодії пісень періоду
Великої Вітчизняної війни
продовжують звучати по�
тужним акордом пам'яті на
Білогородській землі, єднаю�
чи покоління, єднаючи ми�
нуле з майбутнім. Вздовж
вишикуваних шеренг по�
вільно просувається мото�
цикл з коляскою, підвозячи
"німців" і "червоноармійців"
до польової кухні... На бойо�
вій броні середини ХХ сто�
ліття — діти початку століт�
тя ХХІ... Із закіптюженої
амбразури доту відкриваєть�
ся прекрасний мирний кра�
євид: кучеряві верби над
плесом ставу; дахи хат на
протилежному березі, над
якими срібнокрилими джме�
лями гудуть у бездонній
небесній височині два літа�
ки, здійснюючи прощальне
коло; червоні кетяги гороби�
ни у зеленому листі над чор�
ним гранітом плити пам'я�
ті... І незрима присутність
героїв, які заплатили за це
найвищу ціну... І голоси си�
нів та дочок однієї вільної
країни, які зберігають й до�
носять саму історію нашу,
нашу пам'ять... 

Радислав Кокодзей

БІ й пам’ятали
Щоб знали

ПП ЕЕ РР ШШ ЕЕ   ПП ОО СС ВВ ЯЯ ЧЧ ЕЕ НН НН ЯЯ
ВВ ІІ ЙЙ СС ЬЬ КК ОО ВВ ИИ ХХ   ЛЛ ІІ ЦЦ ЕЕ ЇЇ СС ТТ ІІ ВВ

Різні посвячення проходить людина за своє
життя... Наприклад, своєрідним посвяченням у війсь�
кові для першокурсників навчально�оздоровчого ком�
плексу Київського військового ліцею імені І.Богуна
(начальник — полковник Данило Романенко), розташо�
ваного в м. Боярка Київської області, стала участь
(щоправда — лише в якості глядачів) в історичній
реконструкції подій Великої Вітчизняної війни, яка від�
булася 4�5 вересня в с. Білогородка, біля ДОТу №401.
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Та спочатку — невелич�
кий екскурс. Урочиста цере�
монія відкриття Перших
Всесвітніх ігор єдиноборств
(Sport Fccord Combat
Games), які тривали впро�
довж 8 днів, відбулася 27
серпня у столиці Китаю
Пекіні. Відкриття Ігор відбу�
лося у Національному кри�
тому стадіоні, який вміщає
18 тис. глядачів. За своїм
рівнем ці змагання не посту�
палися Олімпійським іграм.
В програмі змагань було
представлено 13 видів бойо�
вих мистецтв та єдино�
борств: 4 олімпійські дисци�
пліни та 9 неолімпійських.
Поряд зі знаним у всьому
світі айкідо, боксом, дзюдо,
джиу�джитсу, карате,
кендо, кікбоксінгом, самбо,
сумо таеквондо тощо уча�
сники змагань виборювали
першість й у таких поки що
мало відомих широкому
загалу видах як панкратіон
(давньогрецький вид бойо�
вого мистецтва, який поєд�
нує барцівську та ударну
техніку), боротьбу на поясах
Алиш, таїландський бокс
Муей�Тай тощо.

У кожному виді виступа�
ли найсильніші атлети світу
зі 168 країн, які до участі в
змаганнях пройшли нелег�
кий відбір. Офіційним орга�
нізатором Ігор стала міжна�
родна некомерційна органі�
зація Спорт Акорд, яка
об'єднує й підтримує міжна�
родні спортивні федерації.
Для проведення змагань
були обрані найсучасніші
спортивні комплекси, які
були задіяні під час прове�
дення пекінської Олімпіади�
2008.

Україну на Іграх предста�
вляла збірна команда у скла�
ді 72 спортсменів, а столицю
нашої держави — лише дві

спортсменки. Самбо (за кво�
тою Європи) — майстер
спорту, бронзова призерка
чемпіонату Європи серед
юніорок, срібна призерка
чемпіонату Європи серед
юніорок, чемпіонка світу
серед молоді, володарка
Кубку України, бронзова
призерка чемпіонату Європи
серед дорослих Олеся Савчук
(вагова категорія — 56 кг).
Сумо (за квотою Світу) —
майстер спорту України зі
сумо та дзюдо, чемпіонка
Європи серед юніорок, віце�
чемпіонка Європи серед
молоді, чемпіонка світу
серед молоді, дворазова
бронзова призерка чемпіо�
натів Європи серед дорос�
лих, бронзова призерка
Кубку світу Світлана Ярьом�
ка (вагова категорія +80 кг,
абсолютна вагова катего�
рія). Обидві дівчини —
вихованки тренера Віктора
Васильовича Мужчини.

Особа та ж,
та титул — інший...
Свою перемогу Світлана

Ярьомка здобула 29 серпня.
Під час боротьби за вихід у
фінал Світлана здійснила
просто диво: здолала
російську фаворитку в сумо
Анну Жигалову, в чиїй пере�
мозі, здається, ніхто не сум�
нівався. А першим місцем
Світлана поступилася лише
своїй більш досвідченій
землячці — майстру спорту
міжнародного класу, Заслу�
женому майстру спорту з
сумо, чемпіонці Світу та
Європи з Дніпропетровська
Ользі Давидко.

На згадку про ці змагання
Світлана привезла до Бояр�
ки пекінське срібло і звання
майстра спорту міжнародно�
го класу. Попереду — підго�
товка до участі в Олімпійсь�
ких іграх...

Не лише перемога 
дарує радість
Вишнівчанка Леся Сав�

чук вийшла на татамі 3
вересня. Боролася, як то
кажуть, до останнього: май�
стерно, самовіддано, напо�
легливо. Та потрапити до
трійки призерів не вдалося,
хоча й підійшла до чем�
піонського п'єдесталу дуже
близько, посівши 5 місце...

Втім, своїм результатом
дівчина зовсім не засмучена!

— Головне — займатися
улюбленою справою й мати
орієнтири та бачити шляхи

для самовдосконалення, —
говорить Леся. — Все це в
мене є, а відтак участь у
пекінських Іграх просто
стала ще одним важливим
уроком. Наскільки добре я
його засвоїла — покажуть
мої наступні результати.

Втім, тренер Лесі Віктор
Васильович був з цього при�
воду більш категоричним: 

— Можливо це видасться
вам дивним, але Лесину
"поразку" (саме так — в
лапках!) я ціную не менше,
ніж перемогу Світлани. Бо
дівчина здійснила, не побою�
ся цього слова, справжній
подвиг! П'ять місяців тому
Леся перенесла надзвичайну
складну операцію на коліні.
Ще вісім місяців лікарі кате�
горично заборонили їй будь�
які фізичні навантаження,
крім комплексу тренуваль�
них вправ. Та коли прийшов
час їхати до Пекіну, Леся не
вагалася ні хвилини. Під час
всіх зустрічей демонструвала
рівну сильну боротьбу зі сво�
їми суперницями, більшість
з яких — досвідченіші й здо�
ровіші за неї. А за вихід у
фінал програла знаєте кому?
Чемпіонці Азії! Подивіться
на карту: вся Азія проти тен�
дітної дівчини з маленького
пристоличного Вишневого...
Тому найбільше я радію з
того, що Леся повернулася
додому без травмування. А
щодо перемог, то з характе�
ром цієї дівчини вони в неї
ще попереду! І це не просто
красиві слова, а реальна
оцінка потенціалу та профе�
сійного рівня цієї таланови�
тої й самовідданої спорт�
сменки.

Що ж до української збір�
ної в цілому, то вона стала
бронзовим призером, вибо�
ровши у нелегкій боротьбі ІІІ
місце! Тим самим зробивши
ще одну серйозну заявку про

себе як крана європейського
рівня в царині спорту.

Вітає рідний 
край своїх героїв...
До спортивної зали Киє�

во�Святошинської дитячої
спортивної школи, яка зна�
ходиться у Вишневому, я
завітав після повернення
дівчат з Пекіну. У холі —
написана від руки вітальна
газета; при вході до спортив�
ної зали — рядочок гумових
капців... І той невисловле�
ний ніякими словами дух
довіри і здорового фанатиз�
му, який панує на татамі. Те,
що допомагає жити, бороти�
ся і перемагати.

— Знаєте, що найбільше
вразило особисто мене в
Пекіні? — запитує раптом
Віктор Васильович, обводя�
чи поглядом скромні стіни
спортивної зали. — Не при�
йом в посольстві, не реклама
по всьому місту, не
чотирьохзіркові готелі, в
яких були розселені учасни�
ки (звісно, все, включаючи
переліт — за рахунок прий�
маючої сторони!) і навіть не
те, що рівень життя Пекіну
відповідає кінцю ХХІ століт�
тя... Найбільше вразило те,
що криза взагалі ніяк не тор�
кнулася цієї країни! Врази�
ло, які кошти спрямовують�
ся на забезпечення здорово�
го життя нації та розвиток
спорту. І та увага, з якою
там ставляться до людей, які
самовіддано займаються
справою, в якій бачать своє
покликання. Порівняйте це
з історією Китаю та з реалія�
ми нашого українського сьо�
годення — і ви зрозумієте,
що я маю на увазі...

— А як відзначили ваше
повернення вдома? — нама�
гаюся повернути розмову в
більш приємне русло.

— Перше привітання —

від Боярки — дівчата вже
отримали, — жвавішає мій
співрозмовник. — Заступ�
ник Боярського міського
голови Валерій Володимиро�
вич Шульга сказав, що ми —
молодці... Що ж до району,
то мені відомо, що на честь
Світлани та Лесі райдержад�
міністрація готує урочистий
прийом з нагородами та
подарунками. Коли — поки
що таємниця навіть для
мене.

— Тоді може хоча б роз�
криєте таємницю такої
результативності вашої осо�
бистої тренерської праці?

— Просто мені щастить
на талановитих учнів. З
якими у нас складаються не
"службові", а цілком щирі й
дружні стосунки. Ми навіть
дні народження разом свят�
куємо й свята відзначаємо
теж разом, не кажучи вже
про наші спільні перемоги й
досягнення — великі й
маленькі!.. Тому просто нема
тренера Віктора Мужчини і
його вихованок, а є єдина
команда, спрямована на
досягнення результату в улю�
бленій справі. Команда, в
якій немає байдужих і випад�
кових людей. І яка запрошує
до свого кола таких самих...

Прощаючись, міцно
тисну Віктору Васильовичу
руку. Та швидко покинути
залу не вдається: майстер
спорту Міжнародного класу
приготувала для кореспон�
дента вашої улюбленої газе�
ти... майстер�клас від при�
зерки Перших Всесвітніх
ігор єдиноборств! І тому
тепер я цілком компетентно
можу заявити: доля і Києво�
Святошинського, і українсь�
кого спорту знаходиться у
міцних руках!

Радислав Кокодзей

БІ хроніка
Спортивна

Зовсім недавно Києво�Святошинський район прово�
джав своїх представників — вихованок тренера Віктора
Васильовича Мужчини — до Пекіну на Перші Всесвітні
Ігри з єдиноборств. І от боярчанка Світлана Ярьомка

повернулися додому: звісно ж — з перемогою!
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БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

ЛЛЮЮДДИИННАА  ЙЙ  ППУУГГООЛЛООВВООКК

В Церковному ставку, що
в старій Боярці, жив Пуго�
ловок. Він любив сунути
свого цікавого носа в кожну
шпаринку, тому всі мешкан�
ці ставка його добре знали.

— Що це? А навіщо?
Чому саме так? — можна
було почути в будь�якому
місці водойми. 

Якось Пуголовок побачив
у воді пару незнайомих ніг. З
цікавості висунув голову,
щоб подивитися, хто це кала�
мутить воду в його помеш�
канні. Та не встиг він і хвос�
том махнути, як опинився в
руках незнайомця. Той під�
ніс малого до обличчя:

— Ну що, будемо знайо�
митись? Я — Людина, а
ти — жабка.

— Я — Пуголовок, ти
помиляєшся.

— А ти хоробра, — зас�
міявся чоловік. — Зараз ти,
дійсно, пуголовок, але через
тиждень у тебе виростуть
лапки, відпаде хвіст, і ти
станеш справжнім земно�
водним — зеленою жаб�
кою, — пояснив він, — змо�
жеш бути і у воді, і на землі.

— Ух ти! А це правда?
Ти звідки знаєш? —  почав
допитуватись малюк.

— Я багато чого знаю
про тварин, бо я біолог,  вчи�
тель, — відповіла Людина.

— Вчитель�біолог? Це що
таке? — знову цікавість засві�
тилася в очах Пуголовка.

— Я із задоволенням тобі
розкажу трохи пізніше.

Така відповідь дуже спо�
добалась Пуголовку. Адже
більше всього на світі він
любив про щось дізнаватися.

З того дня Пуголовок і
Людина стали найкращими
друзями. Щовечора вони
зустрічалися на березі ставка.
Біолог розпалював маленьке
вогнище, сідав біля нього і
починав розповідати. Спочат�

ку полум'яні язички
лякали Пуголовка.
Та зовсім швидко
він зрозумів, що
можна милуватися
живою красою
вогню. Друзі не по�
мічали, як за розмо�
вами спливав час. А
рівно через тиждень
пуголовок перетво�
рився на маленьку
симпатичну жабку.

— Я стала зеле�
ною, я стала красивою, —
вистрибувала вона вже на
березі.

Ввечері вона знову зуст�
рілася з Біологом.

— Здійснилося те, про що
ти мені розповідав, — очі
Жабки світилися щастям, —
я справді стала земноводною.

— От і здорово. Давай
відсвяткуємо цю подію, —
Людина дістала запальничку.

— Знову буде розкладати
вогнище, — подумала жабка.

— Тепер ти вже зможеш
не просто милуватися вог�
нем, виглядаючи з води, ти
зможеш відчути  його тепло.
Стрибай сюди.  

Сьогодні я розповім тобі
казку. Це чарівна історія
про те,  як звичайна жаба
перетворилася на принцесу.

Жабка ще ніколи не чула
казок. Сиділа і слухала, зата�
мувавши подих. Потріскува�
ло вогнище, дзвеніли в пові�
трі комарі. Та жабка, навіть
не помічала своєї улюбленої
страви. Вона слухала і ніби
наяву бачила царський
палац, Івана�царевича і його
братів… 

Біолог так  захопився
розповіданням, що не помі�
тив, як стрельнула гілка від
вогню. Відлетіла жаринка і
потрапила на рукав його
сорочки.

— Зараз загориться! —
злякалася жабка.

Вона не роздумуючи
стрибнула на руку друга і від�
кинула своїми лапами
жаринку. Шкіра на її лапках
почорніла. Жабці було дуже
боляче. Вона тихо плакала.

— Ти врятувала мене, а
сама обгоріла, — Людина
обережно змащувала рани
рятівниці. Не плач, скоро не
болітиме. Я візьму тебе
додому і лікуватиму, доки не
виросте на твоїх лапках
нова шкіра.

— Я не зможу жити без
свого ставка, без друзів
Каченятка і Равлика.

— Мій дім зовсім поряд.
З вікна видно твій ставок, —
переконував її Біолог, —
тобі буде добре у мене.

Жабка попросила, щоб її
акваріум поставили на підві�
коння. Вона була дуже слаб�
кою. Ліки, звичайно, роби�
ли свою справу. Та для оду�
жання цього замало. Вона
зневірилась.

— Я ніколи не буду вже
зеленою і красивою, — і сльо�
зи котилися по її сірих щоках. 

Бом! Бом! Бом! Розлилося
по окрузі. Це дзвони Свято�
Михайлівського храму спові�
щали про початок вечірньої
служби. Звуки далеко розно�
силися в свіжому вечірньому
повітрі. Від трезвону щось
ворухнулося у серці Жабки.
Вона відчула, що повинна
сама боротися за одужання. 

— Треба зайнятися яко�
юсь великою справою, —
вирішила вона, — це  допо�
може мені одужати. 

— Обов'язково спробуй.
У тебе вийде, — підтримали
її друзі.

Сонце сіло. На небі з'яви�
лася  перша зірка. ЇЇ промені
дотягнулися до вікна. Жабці
здалося, що Зірка простягла
їй свою руку: "Привіт".

— Я буду рахувати зір�
ки, — вирішила Жабка.

Їй було важко. Та щодня
після вечірнього дзвону
Жабка ставала на лапки і
рахувала зірки. Розмовляла
з ними, дізнавалася їх імена.
Втрачені сили поступово по�
верталися в маленьке тільце.

Одного ранку вона про�
кинулась і відчула незвичай�
ну легкість. Жабка загляну�
ла в дзеркало, що висіло
навпроти вікна.

— Я знову зелена, я
знову красива, —  вона
заспівала від радості.

— Ну що, красуня? — в
кімнату заглянув Біолог.

— Пора додому, — ска�
зала Жабка.

Дитячий психолог 
Тетяна Бондаренко
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