
1199  ССІІЧЧННЯЯ
ВВООДДООХХРРЕЕЩЩАА

ШАНОВНІ
БОЯРЧАНИ!

Прийміть мої найщиріші
вітання з нагоди величного
свята християн – Водохре�
ща, яке символізує вічність
життя і нерозривну єдність
поколінь.

Хай кожен ваш день буде
сповнений світла, а вашу
долю ніколи не обминати�
муть благородні справи!

Зичу вам міцного здоров’я,
благополуччя, особистого
щастя, здійснення усіх мрій і
сподівань!

Боярський міський голова 
Т. Г. Добрівський

– в межах розробленого Гене�
рального плану забезпечити ста�
більний, гармонійний, соціально�
економічний розвиток самодостат�
нього міста через зміну статусу
Боярки в місто обласного значення;

– захистити боярський ліс та
лісопаркові насадження шляхом
створення природного заповідника;

– забезпечити стабільне водо– та
теплопостачання із застосуванням
новітніх технологій і заміну мережі;

– впровадити сучасні технології
для отримання біогазу, теплової та
електроенергії на базі очисних споруд
Боярки для потреб жителів міста;

– почати роботи з каналізування
історичної частини міста згідно з
розробленим проектом;

– почати роботи з проектування
будівництва двох об'їзних доріг нав�
коло Боярки;

– побудувати шляхопровід через
залізницю відповідно до проекту,
схваленого Південно�Західною
залізницею;

– забезпечити безплатний проїзд
пенсіонерам Боярки шляхом запу�
ску комунальних маршрутів;

– вирішити питання щодо курсу�
вання, починаючи з 2011 року, при�
міських електропотягів за маршру�
том Боярка�Київ�Боярка;

– забезпечити Боярку суцільним
вуличним освітленням із застосуван�
ням енергозберігаючих технологій;

– завершити благоустрій ставу
біля Свято�Михайлівського храму і

продовжити очищення каскаду став�
ків та річки Пртиварки;

– реорганізувати парк ім. Т.
Шевченка  у оздоровчо�рекреаційну
зону міста;

– будівництво льодової арени,
басейну у складі багатофункціональ�
ного спортивного комплексу;

– продовжити реалізацію міської
програми "Дитячий майданчик – в
кожен двір багатоповерхівки!" та
програми "Майданчик зі штучним
покриттям для міні�футболу – в
кожну школу!";

– створити дієвий молодіжний
парламент;

– продовжувати надавати мате�
ріальну допомогу незахищеним вер�
ствам населення в рамках цільової
програми "Турбота";

– активно запроваджувати дієві
та ефективні моделі соціального
партнерства між владою, бізнесом
та громадою;

– підтримувати та всебічно
сприяти реалізації громадських іні�
ціатив у різних сферах життєдіяль�
ності Боярки.

16�го січня ц.р. в окрузі №5 відбудуться повтор�

ні вибори депутата Києво�Святошинської районної

ради. Голосуваня пройде на таких виборчих діль�

ницях:

13005 – Боярський Коледж екології та при                    

родних ресурсів

13006 – Будинок культури, вул. Шевченко, 84

13007 – Міжшкільний навчально�виробничий              

комбінат, вул. Самійленка, 2

13008 – Приміщення РайСЕС, вул. Вокзальна, 2

13009 – ЗОШ №2 вул. Жовтнева, 4 а

13010 – ЗОШ №1 вул. Лисенка, 11/23

13016 – ГВУ ЖКГ вул. Леніна, 30

13017 – ЗОШ №5 вул. Богдана Хмельниць– 

кого, 57 а

13018 – Гуртожиток ГВУ ЖКГ 

вул. Молодіжна, 12/2

13019 – ЗОШ №4 вул. Дзержинського, 28 

Загальний список кандидатів такий:

Глінський Артем Сергійович 

("Європейська партія України")

Дем'яненко Віталій Юрійович 

("Молодь до влади")

Добрівський Володимир Григорович 

(Партія регіонів)

Канюра Олександр Андрійович ("Удар")

Лихошерст Андрій Дмитрович 

("Сильна Україна")

Макаров Юрій Петрович 

("Українська платформа")

Мещеряк Олександр Юрійович 

("Фронт змін")

Незабитовський Ігор Миколайович 

(Українська народна партія)

Олійник Валентин Вікторович ("Пора")

Голова Боярської МТВК Ю. Л. Ворожбит

БОЯРСЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ВИБОРЧА

КОМІСІЯ ПОВІДОМЛЯЄ

ППРРООГГРРААММАА  ДДІІЯЯЛЛЬЬННООССТТІІ
БОЯРСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Газета Боярської міської ради

ББоояяррккаа №1 (157) 14 січня 2011 рокуінформ

З давніх давен свято Водохреща є для українського народу джерелом світлої радості, очищення
душі, оновлення помислів, зміцнення віри в перемогу добра і сподівань на краще майбутнє.

Дорогі земляки! Прийміть наші щирі вітання і сердечні побажання 
з нагоди Богоявлення Господнього!

Міцного вам здоров’я, миру, добра, сімейної злагоди та нових звершень на благо рідного міста!

Боярська міська організація Партії регіонів.

ЗРОБИМО НАШЕ МІСТО КРАСИВИМ!

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН
БОЯРКИ 
ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛІСІВ І
ПАРКОВИХ ЗОН

““ООЙЙ  РРААДДУУЙЙССЯЯ,,

ЗЗЕЕММЛЛЕЕ,,  РРААДДУУЙЙССЯЯ......””

ВОДА БУДЕ

ЦІЛОДОБОВО, ЯКЩО ЗА

НЕЇ СПЛАЧУВАТИМУТЬ...
стор. 2 стор. 4�5 стор. 6

ССллуужжббаа  ББоожжаа
у Свято6Михайлівському храмі 

(вул. І. Франка, 4)

почнеться 19 січня о 8600.

З 11�00 Боярський міський

голова запрошує до участі у

Водохрещенській купелі на

ставку «Церковний»
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13 cічня відбулася четверта
сесія Боярської міської ради VI
скликання. Депутати схвалили
план своєї роботи в нинішньому
році та затвердили програму
цьогорічного соціально�еконо�
мічного розвитку Боярки.
Одним із головних завдань
міськради є наповнення і збіль�
шення надходжень до міського
бюджету, адже зараз доводиться
працювати в умовах нових
Податкового та Бюджетного
кодексів. Згідно з першим доку�
ментом скасовується ринковий
збір, комунальний податок,
податок з реклами та 9 інших
видів податків. Натомість запро�
ваджені такі місцеві податки і
збори: податок на нерухоме
майно, який набере чинності у
2012 році, туристичний збір,
плата за окремі види підприєм�
ницької діяльності, які прив'язу�
ються до розміру заробітної
плати на 1 січня 2011 року,
плата за місця паркування влас�
ників транспортних засобів.
Цей збір планується справляти
із фізичних та юридичних осіб,
які здійснюють даний вид діяль�
ності, тобто надають послуги з
паркування автомобілів. У
Боярці передбачено 4 таких
місць, а здійснюватиме це орга�
нізація, яка виграє конкурс. 

Також сесією був встановле�
ний розмір  єдиного податку,
переглянуті орендні ставки на
землю та прийняті Положення з
встановлення та справляння

місцевих податків і зборів.
Щодо Програми соціально�

економічного розвитку Боярки,
то найголовнішим її пунктом є
затвердження Генерального
плану. Його реалізація надасть
нового імпульсу в розвитку міста.
Передусім цим планом передба�
чається розширення меж Бояр�
ки, позаяк саме через дуже стислі
земельні ресурси не відбувається
промисловий розвиток міста. У
цьому зв’язку важливим вбача�
ється створення вуличних комі�
тетів, які посилили б ефектив�
ність місцевого самоврядування.
Також буде проведена інвентари�
зація земельних ділянок з метою
укладання договорів з оренди
землі.

Крім бюджетного наповнен�
ня міста, передбачається вишу�
кувати нові шляхи залучення
додаткових коштів для покрит�
тя зарплати бюджетників, опла�
ти енергоносіїв та зростаючих
потреб міста. Планується вико�
нання певних економічних
заходів щодо каналізування ста�
рої частини міста, почати про�
ект будівництва двох об’їзних
доріг навколо Боярки. 

Фактично вже прийнято
рішення про будівництво шля�
хопроводів через залізницю, що
буде здійснено Південно�Захід�
ною залізницею, разом з якими
планується облаштувати і
транспортні розв’язки, які впи�
шуться в існуючу інфраструкту�
ру. Розглядається можливість

забезпечення безплатного пере�
везення містом пенсіонерів
комунальними автобусами. Це
здійснюватиметься двічі на день
– зранку і увечері. Ставиться
також завдання з 2011 року
запустити електропотяг за
маршрутом Боярка�Київ�Бояр�
ка. Крім того, передбачається
завершити програму вуличного
освітлення та впровадження
нових енергозберігаючих техно�
логій. Водночас плануються
чималий обсяг робіт з благоу�
строю ставу біля Свято�Михай�
лівського храму. Тут буде вста�
новлено освітлення, розміщені
лавочки, заасфальтовано пішо�
хідні доріжки. Ще один важли�
вий проект, над яким зараз
працює міськвиконком, це
будівництво спортивного ком�
плексу з басейном, льодовою
ареною, стадіоном з трибунами. 

Також у планах організація
вивозення сміття зусиллями
підприємства комунального гос�
подарства, але розв'язання цієї
проблеми ускладнюється тим,
що місто не має власного сміт�
тєзвалища. Для забезпечення
потреб міста щодо вивезення
сміття потрібно придбати міні�
мум 2 спецавтомобілі.

Сесія, яка відзначалася кон�
структивністю, також прийняла
за основу низку цільових
соціальних програм з подаль�
шим доповненням.

Ольга ГОРОДНЯ

У ході обговорення Гене�
рального плану розвитку Бояр�
ки в засобах масової інформації
з’являються матеріали, у яких
по�різному розглядаються перс�
пективи нашого міста. Зокрема
його жителів хвилює те, чи не
перетвориться Боярка на ще
один "спальний" мікрорайон
Києва?

За роз’ясненнями ми зверну�
лися до головного архітектора
міста Мельничука Володимира
Васильовича.

–  Насамперед хочу наголо�
сити, що згідно з Генеральним
планом виділення земельних
ділянок під забудову вестиметь�
ся не за рахунок лісо�паркових
зон та зелених насаджень. У
зв'язку з приєднанням частини
земель Петровського, Білого�
родки і Бобриці, навпаки, буде
збільшена площа для культур�
ного відпочинку боярчан.
Акцент  в Генплані зроблений
на будівництво житла, доріг,
комунікацій та створення
рекреаційних зон, а не проми�
словості.

Зокрема, в північній частині
міста передбачається звести
новий мікрорайон з 9–10�повер�
хових будинків, який розрахову�
ється на проживання 15  тисяч
людей. Також новий мікрорайон
з’явиться в південно�східній
частині Боярки (біля сільгосптех�
нікуму), де передбачається побу�
дувати понад тисячу квартир. 

Ще близько 3 тисяч боярчан

місцева влада збирається розсе�
лити в одній тисячі квартир у
висотках, які зведуть на місці
колективних садів, площа яких
перевищує 116 гектарів. Забудо�
ва тут вестимется точково, а
зміна цільового призначення
цієї землі дозволить господарям
дач отримати адреси. 

Значна частина нових висот�
них будинків має з’явитися і на
місці старого житлового фонду,
який планується знести або
реконструювати. 

Споруджувати нове житло в
місті планується і за рахунок
ущільнення існуючих районів.
Наприклад, у центральній
частині міста на 1,9 га вже зво�
диться 6�секційний 9�поверхо�
вий будинок на 200 квартир. У
цьому ж районі на ділянці пло�
щею 0,45 га по вулиці Білого�
родській проектом передбачено
зведення 4�секційного 9�повер�
хового будинку на 140 квартир.
На вулиці 40�річчя Жовтня
планується побудувати два
будинки на 70 і 100 апартамен�
тів. Ще один об'єкт на 70 квар�
тир архітектори хочуть бачити
на вулиці Колгоспній. 

Якщо всі ці плани будуть реа�
лізовані, Боярка отримає понад
десять тисяч нових квартир. 

Не менше уваги влада приді�
ляє і розвитку соціальної інфра�
структури. Генплан передбачає
будівництво трьох нових дитя�
чих садків на 930 – 950 місць,
трьох нових шкіл на 1,3 тис.

місць, реконструкцію кінотеа�
тру ім.Островського на вулиці
Вокзальній. 

Для зручності транспортно�
го сполучення зодчі пропону�
ють побудувати мостовий пере�
хід через залізницю в районі
вулиць Білогородської та Садо�
вої, а також тунель під залізни�
цею в районі вулиць Маяков�
ського, 50�річчя Жовтня,
Молодіжної і Ленінградської.
Це дозволить з’єднати Боярку і
Тарасівку, завдяки чому зні�
меться гострота проблеми зато�
рів, які утворюються в районі
залізничних переїздів. 

У віддаленій перспективі
міська влада пропонує побуду�
вати об'їзну дорогу навколо
Боярки протяжністю 15 кіло�
метрів, яка через Віту�Поштову
і новий мостовий перехід вийде
на вулицю Магістральну, а
через лісову дорогу – на трасу
Київ�Одеса. 

Реконструювати планується
і два існуючих парки – ім. Т. Г.
Шевченка та Перемоги. На ста�
діоні "Зеніт", розташованому в
одному з них, буде розширено
футбольне поле, побудовані
трибуни, льодова арена, прове�
дено капітальний ремонт басей�
ну. Завдяки приєднанню до
міста частини прилеглих лісів
влада має намір створити ще
один парк культури і відпочин�
ку площею майже 20 гектарів. 

Ольга ГОРОДНЯ

НАПОВНЕННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ –

ГОЛОВНЕ ПИТАННЯ
Міськради

СесіяБІ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН БОЯРКИ 

ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛІСІВ І ПАРКОВИХ ЗОН

графік
прийому громадян 

у виконкомі міської ради:

1. Добрівський Тарас Григорович, 

міський голова

середа з 14�00 до 17�00

2. Скочко Валерій Анатолійович, 

перший заступник міського голови

четвер  з  9�00 до 13�00

3. Дубовецький Валерій Михайлович,

заступник міського голови

вівторок  з  9�00 до 13�00

4. Сокиркін Віктор Іванович,

заступник міського голови

вівторок з 14�00 до 17�00

середа  з  9�00 до 13�00

5. Ключник Віталій Миронович,

керуючий справами

вівторок з 9�00 до 13�00

середа з 14�00 до 17�00

6. Паливода Дмитро Ігоревич,

секретар ради

вівторок з 14�00 до 17�00

середа з   9�00 до 13�00

Міністерством транспорту та зв’язку України на виконання
доручення Кабінету Мінністрів України від 30.11.2010 р.№
67528/1/1–10 розглянуто Ваше звернення на ім’я Прем’єр�мі�
ністра України Азарова М.Я. від 15.10.2010 № 51/2998 щодо
розв’язання транспортної проблеми в м. Боярка.

Повідомляємо, що зараз розробляється проектно�кошторис�
на документація на будівництво шляхопроводу замість переїзду
на 876 км пікет 3 (ст.Тарасівка) дільниці Київ – Фастів Пів�
денно�Західної залізниці. Розробка проектно�кошторисної
документації буде завершена у 1 півріччі 2011 року. Планом
капітальних інвестицій Південно�Західної залізниці на 2011 рік
передбачено будівництво зазначеного об’єкта. Питання щодо
фінансування та влаштування підходів до шляхопроводу вирі�
шується додатково.

Будівництво шляхопроводу замість переїзду на ст. Боярка
буде включено до переліку об’єктів Державної цільової соціаль�
ної програми підвищення безпеки на залізничних переїздах на
дільницях з інтенсивним рухом поїздів та автотранспортних
засобів шляхом ліквідації перетинів автомобільних доріг і заліз�
ничних колій в одному рівні на 2011�2015 роки.

Перший заступник міністра В.В.Корнієнко

На звернення Боярського міського 
голови надійшла офіційна відповідь 
з Міністерства транспорту та зв’язку 
України (лист №12847124/24/10!10 від 09.12.2010)

ОФІЦІЙНА ВІДПОВІДЬ



3БояркаБоярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм

За 2010 рік до виконкому надійшло 2740 звернень громадян , в тому числі
колективних звернень – 156, повторних звернень – 108,   надійшло через вищі
установи – 72 .

Від пільгових категорій населення надійшло 138 звернень, з них:
учасники бойових дій, Великої Вітчизняної війни  – 24;
особи, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС –  5;
інваліди  – 48;
ветерани праці – 17;
діти війни – 13;
одинокі матері  –  1;
пенсіонери – 22;
багатодітні сім'ї – 8

В зверненнях порушено 2893 питань, із них на особистому прийомі 89 звернен�
нь, з землекористування 891, житлових питаннь 413, транспорту 11, торгівлі 19,
житлово�комунального господарства 540, соціального захисту 180, опікунських
71, архітектурних 617, питаннь, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС
4, роботи ДДЗ  6 заяв, праці 2, інших 139.

Стан роботи із зверненнями громадян розглядається на апаратних нарадах
керівного складу та всього колективу. Робота   зі   зверненнями            громадян
перебуває на постійному контролі міського голови. Спеціалістом з питань звернень
громадян щотижня надається інформація  щодо стану роботи із зверненнями гро�
мадян. 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
За 2010 рік до виконавчого комітету Боярської міської ради надійшло  180

звернень.
– отримання матеріальної допомоги 161 заява
– отримання матеріальної допомоги на поховання 14   заяв
– інші питання 5  заяв

Надано матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення, всього на
суму  28 700 гривень.

Надано матеріальної допомоги на поховання, всього на суму 2 250 гривень.

ЖИТЛОВІ ПИТАННЯ
За 2010 рік до виконавчого комітету Боярської міської ради надійшло  413

звернень.
– Із них:
– виділення ліжко�місця 27   заяв
– виділення житла 29   заяв 
– постановка на квартоблік 51  заява
– визнання права власності 152  заяв
– приватизація кімнат  гуртожитку 64  заяви
– інші питання 86  заяв
– на розгляді  4   заяви

Залишаються невирішеними звернення громадян щодо поліпшення їхніх жит�
лових умов (у зв язку з відсутністю будівництва нового житла, і наявності відсе�
ленської  житлової площі).

ОПІКУНСЬКІ ПИТАННЯ
З питаннь опіки та піклування за 2010 рік до виконавчого комітету Боярської

міської ради надійшла 71 заява. 
– продаж квартири від імені н/л 14 заяв
– призначення опікуном 12 заяв
– продаж автомобіля 1 заява
– інші питання 29 заяв
– на розгляді 2 заяви

ЖИТЛОВО:КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
З житлово�комунальних питаннь до виконавчого комітету Боярської міської

ради за 2010 рік  надійшло 540    звернень.
– опалення в будинку  надійшло  22   заяви           
– встановлення інд. опалення надійшло  138   заяв        

– водопостачання  надійшло  28   заяв
– питання благоустрою  надійшло 72   заяви            
– плата за комунальні послуги   надійшло 44   заяви          
– питання санітарного стану  надійшло 41   заява         
– питання ремонту будинку надійшло 31   заява
– ремонт ліфта 6   заяв         
– інші питання надійшло 114   заяв
– на розгляді  44   заяви

Вирішення питань житлово�комунального господарства унеможливлюється
загальною кризою в сфері житлово�комунального господарства не тільки в нашо�
му місті, але й в державі в цілому.  Вирішення питань, що порушуються у звернен�
нях потребують багато коштів. 

ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ
Із земельних питаннь до виконавчого комітету Боярської міської ради за 2010

рік  надійшло 891 звернення.
–  приватизація землі надійшло 328  заяв
– розподіл земельної ділянки надійшло 68  заяв
– виділення земельної ділянки надійшло 131  заява
– зміна цільового призначення надійшло 40  заяв
– відміна рішення сесії 51  заява
– інші питання  надійшло 192  заяви
– на розгляді 81   заява

АРХІТЕКТУРНІ ПИТАННЯ 
З архітектурних питань за 2010 рік до виконавчого комітету Боярської міської

ради надійшло 617 звернень.  
–  дозвіл на будівництво надійшло 65 заяв
– прийняття в експлуатацію надійшло 110 заяв
– узаконення будівництва надійшло 267 заяв
– визнання права власності надійшло 67 заява
– розподіл ідеальних часток будинковолодіння 15 заяв
– інші питання  надійшло 81 заява
– на розгляді 12 заяв

ПИТАННЯ ТРАНСПОРТУ 
До виконавчого комітету Боярської міської ради за 2010 рік надійшло  11 заяв. 

– розглянуто 11 заяв

ПИТАННЯ ТОРГІВЛІ
До виконавчого комітету Боярської міської ради за 2010 рік надійшло 19 заяв.

– розглянуто 19 заяв

ПИТАННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЛІКВІДАЦІЄЮ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС
До  виконавчого комітету Боярської міської ради за 2010 рік надійшла 4 заяви.

– розглянуто  4  заяви 

ПИТАННЯ  РОБОТИ ДДЗ  
До виконавчого комітету Боярської міської ради за 2010 рік надійшло 6 заяв.

– розглянуто 6  заяв

ПИТАННЯ ПРАЦІ 
До виконавчого комітету Боярської міської ради за 2010 рік надійшло 
2 звернення.

– розглянуто 2 звернення

ІНШІ
З інших питань  до виконавчого комітету Боярської міської ради за 
2010 рік надійшло 139 звернень. 

– на розгляді 12 заяв

Підготувала: спеціаліст І категорії з питань звернень громадян 
Ратушна О.В.

ІНФОРМАЦІЯ
про стан роботи зі зверненнями громадян 

у виконавчому комітеті Боярської міської ради 
за 2010 рік

Реалізуючи вимоги Закону України "Про місцеве самоврядування", Указу Президента України від 07 лютого
2008 року №109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного
права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", та згідно  з дорученням голо�
ви Києво�Святошинської райдержадміністрації від 24 листопада 2008 року №45�1,  відповідно до ст.28 Закону
України "Про звернення громадян" та з метою поліпшення умов реалізації конституційного права громадян на осо�
бисте звернення до органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, удосконалення
організації розгляду порушених у таких зверненнях питань, підвищення відповідальності керівників комунальних
підприємств за належне реагування на обґрунтовані пропозиції, заяви і скарги, розв'язання проблем, які спричиня�
ють звернення громадян, розпорядження міського голови № 189 від 08.12.2008 року, виконкомом проведена певна
робота з удосконалення роботи із зверненнями громадян.
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На українських обширах
вже повновладно господарює
2011 рік. Зараз у дорозі його
первісток – січень: повний
молодечої сили, енергійний,
запальний. Морозами і відли�
гами своє вміння перевіряє,
на сніг не скупиться, примо�
вляючи при цьому статечно:

Сію, сію, засіваю,
Шлях весні прокладаю
Для багатого врожаю...
А ще за січень приємно,

що з ним здавен�давен порід�
нилися Різдвяні свята – най�
важливіші в зимовому і річно�
му циклі обрядовості не однієї
нації. У цих святах закарбо�
вана глибока народна
мудрість, яка твердить: немає
нічого найціннішого, ніж
добро, мир і злагода. Не забу�
ваймо, що кожен з нас тільки
раз у цьому світі, тож дбаймо,
щоб він був для всіх рідною
домівкою, а не місцем для
розбрату. 

На честь Різдва Христово�
го у різних куточках нашого
міста відбулися святкові захо�
ди. На одному з них – в місь�
кому Будинку культури –
побували журналісти "Бояр�
ка�Інформ".

–  На сцені ніби оживають
події двотисячної давнини.
Цар Ірод у своєму палаці в
Єрусалимі приймає правите�
лів поневолених ним народів,
чекаючи, що вони вчергове
підтвердять свою відданість
йому. Та у відповідь чує: не
можем ми тобі, жорстокий
деспоте, дари віддати, є цар
один достойний їх, одного

лиш царя ми будемо вітати –
Ісуса праведного. Спектакль
захоплює кожним своїм
новим поворотом. Це дійсно
чудовий сценарій, з вдало
підібраними костюмами
епохи, в яку жив Ісус Хри�
стос, та ангельським співом
хлопчиків і дівчаток. Цю про�
граму присвятили Різдву Хри�
стовому  працівники Будинку
культури, юні учасники його
фольклорно�естрадної студії
та  члени "Церкви спасіння".
Запам’яталася і переповнена
зала, яка раз�по�раз вибухала
тривалими оплесками, та
неприхована радість, з якою
дітки приймали від організа�
торів заходу гостинці – ново�
річі набори цукерок. 

Враженнями від свята ми
попросили поділитися пасто�
ра місцевої християнської
громади "Церква Спасіння"
Сергія Ткаченка.      

–  Різдво одне для всіх
християн. Його не можна
"приватизувати" і прив'язати
до якоїсь однієї гілки велико�
го дерева, коренем якого є
Ісус Христос. Найголовніший
зміст цього свята в тому, що
Спаситель прийшов на землю
рятувати людей від гріхів і
дарувати їм прощення та при�
мирення з Богом, показати
шлях до спасіння. Усім тим
добрим, світлим, що ми маємо
в нашому житті, в нашій
культурі, можна завдячувати
лише християнству. Напри�
клад, дитячі ясла, писемність,
повага до жінки, демократич�
ні свободи – це все результат

впливу християн на світогляд
народу. Ми маємо дуже бага�
то прогресивних надбаннь
християнської цивілізації.
Різдво – змінило весь світ.
Для нас, християн, це свято
дає можливість подарувати
людям радість. Ми підготува�
ли театральні сцени, діти
декламували вірші, вокальна
група співала колядки, до
того ж, і  подарунки для всіх
– це також приємно. Тому
щиро вітаю всіх боярчан з
величним днем народження
Боголюдини.  

Задоволена проведеним
заходом і  директор Будинку
культури Іванова Тетяна Ста�
ніславівна.

– День народження Ісуса
Христа – найшанованіше
свято у світі. Люди різних
соціальних верств, матеріаль�
ного становища, переконань і
поглядів не оминають це
свято своєю увагою. Долучи�
лися до цього і ми. За дав�
ньою українською традицією,
щоб відчути повну міру радо�
сті життя, потрібно миритися
в цей день, пробачати одне

одному образи, вільні й мимо�
вільні.

Що стосується роботи
Будинку культури у новому
2011 році, то наш колектив
має дуже багато планів. По�
перше, розширити гуртки, які
вже існують, і створити нові.
Плануємо відкрити художню
студію, яку  очолить людина,
яка має дві художні вищі осві�
ти – Андрій Ткаченко, син
заслуженого художника Украї�
ни, на жаль, уже покійного
Леся Ткаченка.  Студіями –
хореографічною, естрадного
танцю та групою шейпінгу
керуватиме Олександра
Наконечна, яка закінчила
інститут культури.  До речі,
вона багато гастролювала за
кордоном. Театральну студію
я візьму на себе, оскільки у
мене вища освіта з акторської
майстерності. До 8�го березня
відкриємо клуб "Патефон",
учасниками якого будуть
переважно представники
старшого покоління. Вони
влаштовуватимуть творчі
вечори, в тому числі за участі
письменників, бардів, народ�
них умільців.

З Різдвяними святами
нерозривно пов'язане і від�
значення старого нового року,
яке припадає на 14 січня,
коли православна церква
пошановує святителя Василя
Великого. Від третіх півнів
(приблизно з 4�ї години
ранку) дорослі та діти чолові�
чої статі починають ходити
від оселі до оселі, символічно
посипаючи помешкання хліб�
ними зернами і бажаючи гос�
подарям щастя, здоров' я та
достатку. Засівання – давно�
слов'янський новорічний зви�
чай, який символізує вічність
життя і благородство світлих
вчинків. 

Останнім святом Різдвяно�

““ООЙЙ  РРААДДУУЙЙССЯЯ,,
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го циклу є Водохреща, або
Йордан (19 січня).                   

Ой на річці на Йордані
Там Пречиста воду 

брала,
Свого Сина сповивала,
Прилетіли три янголи,
Взяли Ісуса на небеси,

А небеси отворились,
Всі низько поклонились –
Славім Бога!
Про особливості Водохре�

щі – у розповіді настоятеля
Свято�Покровського храму
отця Дмитра. 

– За переказом, в ніч з 18
на 19 січня на кожній водоймі
відбувається диво: cпокійна
перед тим вода несподівано
починає хвилюватися. Те ж
саме можна побачити і у виру�
баній напередодні Водохрещі
ополонці: рівно опівночі на її
поверхні з'являється хвиля.
Кажуть, що це Ісус Христос
увійшов у воду під час хрещен�
ня. Вважають, що набрана
така вода здатна зцілити від
найтяжчого недугу і тому здав�
на її зберігали за образами про
всяк випадок. У день Хрещен�
ня Господнього, як тільки пер�
ший церковний дзвін покличе
до заутрені, благочестиві
віруючі розпалювали на березі
вогонь, щоб Ісус Христос,
який прийняв купіль в Йорда�
ні, міг погрітися біля вогнища.
Після освячення води всі при�
сутні набирали її у свій посуд.
Старожителі стверджують, що
чим раніше зачерпнеш цю
воду, тим вона буде святішою.
Знаходились навіть  відчайду�
хи, які купалися в "Йордані",
пам'ятаючи, що в освяченій
воді застудитися не можна. З
Водохрещі всі йшли з моли�
твами додому, назад не ози�
раючись. Поки жінки накри�
вали на стіл, старший в родині
чоловік вінком із сухих воло�
шок кропив свяченою водою
усі будівлі і кожну кімнату
окремо. Потім господар писав
крейдою хрести на образах,
сволоку, дверях і миснику. А
вже тоді родина сідала за стіл і
перед їжою пила свячену воду.
Нею радили потерти очі, щоб
краще бачити, вуха, аби чути
лише добрі слова, лоба, щоб

голова була розумною. Магіч�
ною вважали таку воду і дівча�
та: вмиті нею обличчя увесь
рік виглядали як мальви.

У народі існувало чимало
прикмет, пов'язаних з Водо�
хрещою. Якщо цього дня
дерева вкриваються інеєм, –
весною того ж дня тижня пот�
рібно сіяти озиму пшеницю:
врожай буде добірним. Цілий
тиждень після “Йордану”
заборонялося прати білизну у
водоймі, тому що, за
повір'ям, під час Хрещення,
коли священник занурює
хрест у воду, вся нечиста сила
вистрибує від страху звідти. 

"Боярка�Інформ" повідо�
мляє: і цього разу місцем про�
ведення міської Водохрещі,
яке почнеться після служби
Божої у Свято�Михайлівсько�
му храмі (вул. Івана Франка,
4), буде розташований біля
нього став "Церковний". Не
сумніваємось, що цього дня
тут знову виявляться смілив�
ці, готові пірнути в освячену
воду, щоб почуватись міцни�
ми та здоровими увесь рік.
Зокрема, міський голова
Т.Г.Добрівський запевнив
нашу газету, що обов'язково
візьме участь, як і торік,  у
водохрещенській купелі. 

Упродовж усіх новорічно�
різдвяних свят площі і вулиці
нашого міста переповнює
гомінке велелюддя. З імпрові�
зованих сцен лунають пісні
різного жанру, в які впліта�
ється і "Величальна Боярці".    

Із давніх днів кохалась в
озерах і лісах.

Була і є колискою 
натхнення.

Усе пережила, тривоги
біль і страх,

Щоб відродитись 
й стати сьогоденням.

Твоїх долонь торкались
всіх часів митці –

Самійленкова пісня 
й слово з нами,

І прапор Перемоги 
тримаємо в руці

Й Корчагінської  
слави йдеш стежками.

Твоя слава понад світом
лине,

Вічна велич боярських 
лісів.

Наша Боярка – перлина
України

З давніх літ, до нинішніх
часів.

Від Будаївки – пагорба до
днів новобудов

Дає тобі Господь 
благословення, 

І кожен день несеш 
турботу і любов

Теперішнім й прийдешнім
поколінням.

Не здолають нас лихі 
невзгоди, 

Бо живем у дружній ми
сім'ї – 

Українці боярського роду
Завжди житимем у мирі

на землі.

Ця пісня, на переконання
багатьох боярчан, претендує
на Гімн нашого міста. Її автор
– керівник фольклорно�естра�
дної студії при міському
Будинку культури Ірина Ана�
толіївна Січкова. В інтерв'ю
нам вона не без гордості зазна�
чила, що створити цю пісню її

спонукала передусім любов до
Боярки.  

– Я  народилася тут, нав�
чалася, і проживаю постійно.
Переконана, що де людина
не подорожувала б, яку красу
не споглядала б – найрідні�
шим є своє, обжите місце.
Тут і люди рідні, тут кожна
стежина знайома, робота
цікава. Талановиті люди, а
вони скрізь, запозичують і
переймають все прекрасне,
що зустрічається їм у житті і
втілюють його там, де вони

проживають. А таланти роз�
дає Господь. Тільки одні
люди знають про свій талант
і розвивають його, служать
ним  для інших, дехто ж його
закопує, не використовуючи.
Такого висновку я дійшла з
роками, завдяки життєвому
досвіду. Адже справжня
мудрість приходить, на жаль,
із сивиною. 

– Цікаво, як же народжу�
валася "Величальна Боярці"?

– Прокинувшись якось
вранці, чую мелодію і пара�
лельно якийсь текст іде. Мені
просто проговорюється, і я,
підкорившись цій думці,
встаю, беру червоний флома�
стер, швидко все записую.
Що характерно – і слова, і
музика народжувалися разом.
Записувала проспівуючи.
Прочитала, і пісня мені спо�
добалась. Я показала її Любі
Рачинській – керівнику хору
ветеранів, потім в музеї,
також мої діти  озвучили це
творіння на могилі Володими�
ра Самійленка. Кучер Віктор
Васильович зробив фоногра�
му на синтезаторі, яку ми
використовували для висту�
пів. До нового варіанту пісні,
яку ви вже чули, оранжуван�
ня зробив  Віталій Михайло�
вич Медведченко. Ми разом з
ним співпрацюємо. Маємо
багато записів для випуску
альбому "З любов’ю до Украї�
ни". До нього увійдуть і
патріотичні, і ліричні пісні.
Хто приходить нас слухати,
особливо уважний до наших
авторських робіт. Тому, кори�
стуючись нагодою, запрошую
боярчан на наші концерти. І
бажаю всім їм чудового
настрою на Різдвяні свята.

Матеріали підготували
Володимир Сліпко, 
Валентина Сіродан

ЗЗЕЕММЛЛЕЕ,,  РРААДДУУЙЙССЯЯ......””
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ВОДА – ЦІЛОДОБОВО

Узвишшя на вулиці Василь�
ківській, 5 одразу впадає в око.
В багатьох місцях паркан поме�
режаний дірками. Та й пристой�
них розмірів цегляний будинок
вражає пусткою, всі його вікна
затулені поліетиленовою плів�
кою. За хвірткою зле гавкотить
пес, тож  доводиться гукати: "�
Чи є хто вдома?".  Якась хвили�
на�друга і біля нас з’являється
дівчинка років 14�ти. Разом з
нею простуємо до розташованої
в глибині подвір'я непривабли�
вої будівлі, схожої на хлів. На
порозі нас зустрічає стомленого
вигляду жінка, яка не приховує
здивування. Знайомимось. Це
Лахтадир Наталія Миколаївна,
мати п'ятьох дітей, яка і досі не
може оговтатись від страшного
удару у серпні минулого року.
Тоді, серед ночі, вони всі ледве
встигли вискочити з палаючого
будинку. Господиня майже весь
час повертається до тієї трагедії,
з її розповіді особливо запам'я�
товується, що та пожежа  була
вже не першою. А все сталося
через коротке замикання, як
пояснили пожежники.

– Перший раз ця біда тра�
пилась, коли нас взагалі вдома
не було, бо того дня ми поїхали
допомагати мамі копати карто�
плю. Це 120 кілометрів звідси,
згадує Наталія Миколаївна.
Вдруге ж, за її словами, поже�
жа сталася, коли сім’я вже
спала. Розбудив старший син,
який дивився футбол по телеві�
зору. Якби не він,  було б сім
трупів, схлипує господиня. 

Вже майже півроку ця
родина мешкає у колишньому
сараї, який допомогли пере�
лаштувати у примітивну оселю
родичі. Все робилося нашвид�
коруч, цієї холодної зими нез�
ручності відчуваються особли�
во. Надто перепадає дітям, які
ніяк не можуть звикнути до
нової обстановки. Що ж чекає
цю нещасну родину далі?
Лише співчуття сусідів? Госпо�
диня запевняє, що має надію

вже цього року повернутися до
згорілого будинку, коли його
відремонтують. Міський голо�
ва Т.Г.Добрівський посприяв у
перекритті покрівлі, депутат
міськради О.В.Видря придбав
мінеральну вату для утеплен�
ня, настоятель Свято�Покров�
ського храму отець Дмитро
пожертвував шифер для даху.

З побажаннями якнай�
швидшого повернення до рід�
ної домівки прощаємося з гос�
подинею, щоб вже невдовзі
зустрітися із заступником місь�
кого голови з питань житлово�
комунального господарства
В.І.Сокиркіним. Цікавимся у

нього, яку ще допомогу плану�
ють надати цій сім'ї місцеві
власті?

– Міський голова дав вка�
зівку продовжити допомогу
погорільцям. Комунальне під�
приємство вже перерахувало
кошти на виконання електро�
монтажних робіт. Також
будуть відновлені  двері та
вікна. Допомога цій родині від
міськвиконкому є оперативною
і значною за обсягом, щоб  ця
сім'я вже найближчим часом
могла жити в нормальних умо�
вах.

Валентина Сіродан

Комунальне підприємство
"Боярка�Водоканал" є джере�
лом міста Боярка. А від змісту
живильної вологи залежить і
здоровий побут його мешканців.

Як зазначено в Переліку
суб'єктів природних монополій
Київської області, КП "Боярка�
Водоканал" є природним моно�
полістом та посідає монопольне
(домінуюче) становище в тери�
торіальних межах м.Боярка
Києво�Святошинського району,
а це доводить, що життєдіяль�
ність цілого міста залежить від
якісної роботи підприємства.
Однак, в світлі світової еконо�
мічної кризи та фінансової
нестабільності в державі, наша
робота також страждає від
недостатнього фінансування.
Значна дебіторська заборгова�
ність, жорсткі вимоги кредито�
рів ставлять нас на коліна. 

На сьогодні підприємство не
в змозі оновлювати давно заста�

рілі водопровідні та каналіза�
ційні мережі, а постійні аварії
фінансово виснажують водока�
нал. Працівники нерідко на
голому ентузіазмі цілодобово
боряться  з проблемами, які
виникають. 

Тарифи на водопостачання та
водовідведення ледве зберігають
працездатність підприємства.
Але враховуючи скрутне фінан�
сове становище мешканців міста
як наших  споживачів, Водока�
нал всіма силами намагається
забезпечити найнеобхіднішим –
ВОДОЮ. Звичайно, всі наші
проблеми не можуть виправдову�

ватись тими помилками, які
інколи допускаються. Колектив
завжди готовий до співпраці,
реагує на зауваження та опера�
тивно виправляє недоліки.

Крім того, безжальний тиск
Київобленерго іноді ледве не

блокує роботу Водоканалу і
зупиняє насосні станції без
попередження. Оскільки, вико�
ристання електроенергії насо�
сними станціями дуже суттєве,
відповідно і коштує в загально�
му заліку надто багато.

На жаль, не всі мешканці
нашого міста розуміють, нас�
кільки важливо виконувати

свої громадянські обов'язки.
Відмовитись від користування
водою неможливо. Проте спла�
чують за використану воду не
всі. А саме 570 адрес нашого
невеличкого містечка. Що
складає на сьогодні в
1144735,66 гривень боргу
населення перед Водоканалом. 

Боротьба підприємства зі
злісними боржниками не припи�
няється. Щомісячно нові справи
поповнюють перелік поданих до
суду заяв про стягнення заборго�
ваності. Звичайно, закон бере
гору! Однак нерідко виграні
справи у суді важким тягарем
осідають у виконавчій службі,
яка не поспішає виконувати
рішення суду і повернення забор�
гованості розтягується на роки.
Найболючіше, що при цьому
страждають і  ті мешканці, які з
року в рік, копієчка до копієчки
сплачують всі нарахування. 

Навіть держава наважилась

на рішучий крок, надала допо�
могу комунальним підприєм�
ствам. З 01 січня 20011 року
законом України прийнято про�
водити нарахування  та стя�
гнення пені за несвоєчасне вне�
сення плати за житлово�кому�
нальні послуги. Колектив Водо�
каналу сподівається, що такий
захід змусить недобросовісних
споживачів замислитись і своє�
часно вносити плату за викори�
стану воду. 

Оскільки Водоканал не при�
пиняє своєї роботи ні вдень ні
вночі і стоїть на захисті найва�
жливіших інтересів свої спожи�
вачів, ВОДІ   В  БОЯРЦІ БУТИ
ЦІЛОДОБОВО. От тільки якою
буде ця живильна волога, вели�
кою мірою залежить від усіх
жителів нашого чудового міста.

Директор 

КП "Боярка:Водоканал"

В.І. Павлусь

міста
ЖиттяБІ

В БІДІ НЕ ЗАЛИШИЛИ

Рішенням третьої сесії Боярської
міської ради VI скликання було вирішено
дозволити КП "Боярка�Водоканал" та
БГВУЖКГ відключати від водопостачання і
тепла усіх боржників, чия заборгованість
перевищує два місяці.

На засіданні виконкому
міськради 11 січня було роз�
глянуто низку питань, по� в’я�
заних з життєдіяльністю
нашого міста. Найбільш болю�
чими були два – про коригу�
вання цін, тарифів на послуги
централізованого теплопоста�
чання і про коригування дію�
чих тарифів на квартплату.

З питань теплопостачан�
ня доповідав головний спеціа�
ліст комунального підприєм�
ства "Києво�Святошинська
тепломережа" В.В.Мазурець.
Він зазначив, що Національ�
ною комісією регулювання
ринку комунальних послуг
України (НКРЕ)були затвер�
джені тарифи на теплову енер�
гію у гривнях за 1 Гкалорію.
Фахівці комунального підпри�
єства перерахували ці тарифи
на 1 кв.м. опалювальної площі
і по Боярці вони підвищились
на 15% з 6,44 до 7,44 грн. за
кв.м. Для бюджетних органі�
зацій тарифи зросли з 687 до
741 грн. за гігакалорію.
Оскільки рішення НКРЕ
оскарженню не підлягають,
депутати міськради затверди�
ли тарифи одноголосно.

Секретар міськради Дми�
тро Паливода задав панові
Мазурцю запитання про втрати
у мережі. Адже вони на піджи�
влення котлів становлять до
200 тонн води щомісяця, але
боярчани не спостерігають озер
гарячої води на території міста.
"Відбуваються крадіжки теплої
води з батарей на побутові
потреби населення,�відповів
головний спеціаліст. – Ми
намагалися боротися з цим
ганебним явищем шляхом дода�
ван– ням до води фарбників,
але втрати зросли ще більше,
оскільки крадії зливали
воду.Крім того були зауважен�
ня  санепідемстанції. Тому

зараз будемо проводити рейди з
працівниками міліції і, де вия�
влятимемо незаконні врізки у
тепломережі, накладатимемо
штрафи". Ще представник
тепломереж зазначив, що за
два роки втрати у тепломере�
жах знизилися втричі.  

Друге питання, яке не
лишає байдужими всіх грома�
дян, збільшення квартплати.
З нього доповідав начальник
Боярського головного упра�
вління ЖКГ М.І.Давиденко:
"Це не є зміна тарифів, адже
ми провели підвищення заро�
бітної плати нашим працівни�
кам згідно зі змінами у зако�
нодавстві. Тому ми говоримо
про корекцію. Мінімальна
зарплата становила 605 грн.,
зараз – 941 грн. Тому я прошу
встановити тариф на кварт�
плату у розмірі 3,28 грн. – це
розрахована нашими економі�
стами ставка, щоб вийти на
собівартість послуг". 

Пролунали зауваження, що
тарифи зростають, а якість
послуг не поліпшується. Сан�
техніки або електрики вимага�
ють з мешканців гроші на
крани чи інші деталі. "А звідки
слюсарі візьмуть ті крани, я не
можу їх забезпечити,  своїм
робітникам навіть інструмент
пристойний купити. Сім міся�
ців не виплачую кваліфікова�
ним слюсарям премії, а зар�
плата в них 1500 грн. А між
іншим, за два роки управління
відремонтувало дахів більше
ніж за попередні вісім". 

Члени виконкому відзна�
чили, що корекцію тарифів
слід проводити пропорційно
підвищенню мінімальної зар�
плати і встановили квартпла�
ту у розмірі 2 грн. 22 коп. на
кожного члена родини.    

Кость Зацарний

ТАРИФИ: 

22,,  аа  ннее  33  ггррнн..
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Боярський міськвиконком
інформує територіальну грома�
ду, що міський голова Т.Г. Доб�
рівський, депутатський корпус і
місквиконком тримають під
контролем проблему, яка стос�
ується городнього товариства “�
Дари землі”. Йдеться про від�
стоювання його функціонуван�
ня на земельному масиві пло�
щею 14 гектарів, прилеглому до
вулиці Колгоспної і траси Бояр�
ка – Вишневе. Тут упродовж

багатьох років займаються
городництвом ветерани війни і
праці, інваліди, ліквідатори�
чорнобильці, багатодітні сім’ї
та малозабезпечені боярчани
(всього понад 300 городників
на сьогодні).

Генеральним планом
розвитку Боярки, розробка
якого зараз перебуває на завер�
шальній стадії, цей масив
передбачається включити в
межі міста.

Які фактори сприяють дов�
голіттю?

Перш за все це – спадко�
вість (геном людини). Якщо
дитина народилась у сім"ї дов�
гожителів, то й вона може
бути довгожителем (за винят�
ком нещасних випадків).

Фізичні вправи та ранкова
гімнастика мають бути
обов"язковими. М. Амосов
багато уваги приділяв біганню
та ходінню швидким кроком.
Якщо у людини сидяча робо�
та, то до і після неї їй краще
пройтися пішки, ніж користу�
ватись транспортом. Фізична
робота повинна чергуватися з
повноцінним відпочинком.

Сон – визначний фактор
відпочинку. Потрібно спати
не менше ніж 8 годин на добу.

Прийняття душу та водних
процедур. Душ слід приймати
щоденно. Для кращого стиму�
лювання кровообігу організму
необхідно приймати контраст�
ний душ (чергування холодної
та теплої води).

Досвід довгочасних спосте�
режень за хворими похилого
віку з наслідками мозкового
інсульту та аналіз ефективно�
сті повторних курсів відновно�
го лікування свідчать, що
навіть кілька років (2�3 роки)
після порушення мозкового
кровообігу в людей похилого
віку спостерігається позитив�
на динаміка – зменшення
порушень рухових функцій
або мовних розладів.

Основними причинами
розладу мозкового кровообігу
у людей похилого віку є атеро�
склероз,  гіпертонічна хвороба
та їх поєднання. Разом з тим,
необхідно зазначити, що і
чисто вікові зміни серцево�су�
динної системи та нервової,
нейрогуморальної регуляції,
метаболічних та біохімічних
процесів при старінні організ�
му самі по собі створюють виз�
начені передумови для розвит�
ку клінічного перебігу цере�
бральної судинної патології
взагалі та порушень мозкового

кровообігу у людей похилого
віку.   

Реабілітація хворих з пору�
шенням мозкового кровообігу
повинна починатися одразу
після гострого періоду і виходу
з критичного стану та здій�
снюватися, починаючи  з ран�
нього відновного періоду без�
посередньо в палаті, де знахо�
диться хворий.  

Велике значення на ран�
ньому етапі хвороби має
надання правильного поло�
ження паретичним  кінцівкам
та лікування положенням,
спрямованим на зменшення
м’язової гіпертонії, попере�
дження розвитку контрактур,
чергування спеціальних укла�
док хворого в положенні на
спині та здоровому боці, про�
ведення пасивної та активної
гімнастики під наглядом
ЛФК�інструктора.

Здійснення вказаних захо�
дів, при відсутності протипо�
казань, треба починати вже
на 4 �6 день хвороби.

Відновна терапія хворих
похилого віку, які перенесли
порушення мозкового кровоо�
бігу, повинна проводитись
також на фоні довготривалого
прийняття противосклеротич�
них препаратів та періодич�
них курсів вітамінотерапії.

Цим хворим небажані
дальні переїзди, в тому числі і
з метою лікування на курор�
тах, різка зміна кліматичних
умов, а санаторно�курортне
лікування краще проводити в
санаторіях місцевого типу. 

Не хворійте, будьте бадьо�
рими, ведіть здоровий спосіб
життя, ніколи не хвилюйтесь,
не сердтеся, не сваріться, і
тоді, напевно, доживете років
до 100!

Дорогі люди похилого віку,
я бажаю вам щастя, радості, а
головне –  здоров’я!

Лікар�геріатр ЦРЛ 
Києво�Святошинського 

району
Л. Мироненко  

роз’яснює ДПІ
Проблеми,БІ

ДО УВАГИ

ГОРОДНИКІВ

– Поясніть, будь�ласка,
хто буде платником збору за
першу реєстрацію транс�
портного збору і коли його
потрібно сплачувати?

– Відповідно до розділу VI під�
пункту 231.1 статті 231 Податко�
вого кодексу України від 02.12.10
р. № 2755�VI (далі�ПКУ), плат�
никами збору за першу реєстра�
цію транспортного збору є юри�
дичні та фізичні особи, які здій�
снюють першу реєстрацію в
Україні транспортних засобів, що
згідно зі статтею 232 цього Кодек�
су, є об'єктами оподаткування.

Відповідно до пп.14.1.163.
п.14.1. ст.14 ПКУ, перша реє�
страція – це реєстрація транс�
портного засобу, яка здійснюєть�
ся уповноваженими державними
органами України щодо цього
транспортного засобу в Україні
вперше.

Перша реєстрація може відбу�
ватися у двох випадках:

1. Коли реєструють новий,
тільки�но придбаний у продавця
транспортний засіб;

2. При реєстрації ввезеного з�
за кордону транспортного засобу
– як нового так і вживаного.

Перед такою реєстрацією
власнику транспортного засобу і
доведеться сплатити податок (ст.
237 ПКУ). Один�єдиний раз.

– Я приватний підпри�
ємець, займаюся вантажни�
ми перевезеннями. Як у 2011
році, згідно з Податковим
кодексом України, мені звіту�
вати та сплачувати збір за
забруднення навколишнього
природного середовища ?

– У Податковому кодексі
України від 02.12.10 р. № 2755�
VI (далі�ПКУ) правонаступни�
ком збору за забруднення навко�
лишнього середовища є екологіч�
ний податок.

Відповідно до п. 241.1 ст.241

ПКУ, податок, що справляється
за викиди в атмосферне повітря
забруднюючих речовин пересув�
ними джерелами забруднення у
разі використання палива, утри�
мується і сплачується до бюджету
податковими агентами під час
реалізації такого палива.

До податкових агентів нале�
жать суб'єкти господарювання,
які:

а) здійснюють оптову торгі�
влю паливом;

б) здійснюють роздрібну тор�
гівлю паливом (крім тих, хто
купив його в оптовиків).

Отже, тепер Ви не відповідає�
те за розрахунок і сплату еколо�
гічного податку, а також не звіту�
єте до податкової інспекції. За
Вас це робитимуть податкові
агенти – ті, хто торгує паливом.

Відділ масово:роз'яснювальної 

роботи та звернень громадян

Державної податкової інспекції 

у Києво:Святошинському районі

Помер колишній міський
голова Вишневого ( 2002– 2010
р.р.), кандидат наук з державно�
го управління, доктор філософії
МАУП, автор 15 книг, 8 з яких є
монографіями. Анатолій Гошко
був полковником міліції, учасни�
ком ліквідації аварії на ЧАЕС,
заступником голови "Асоціації
міст України".

А.О. Гошко народився 24
червня 1954 року,на Полтавщи�
ні. Закінчив Харківський юри�
дичний інститут. Після закінчен�
ня вузу працював слідчим, на
керівних відповідальних посадах
в УВС Київської області та Міні�
стерстві внутрішніх справ Украї�
ни, Адміністрації Президента
України. В 1991 році на альтер�
нативній основі обраний заступ�
ником міського голови Вишнев�

ської міської ради. 2002 року –
міським головою. З його іменем
пов’язані великомасштабні зміни
у благоустрої міста, започатку�
вання соціальних програм,
зокрема Програму розвитку
медицини на 2006�2011роки.
Згідно з цим документом, 20.11.
2008 р. було відкрито поліклініку
сімейної медицини, реконструйо�
вано міську поліклініку для
дорослих з добудовою 3�го повер�
ху, яку відкрито 11.12.2008р..

На сьогодні вона є кращою в
області. З ініціативи А.О. Гошко
почалося будівництво дитячої
поліклініки, було прийнято ряд
соціальних програм: допомоги
для соціально незахищених
верств "Турбота"; розвитку
фізичної культури і спорту;
"Культура �духовне багатство
нації"; комплексну програму
профілактики правопорушень та
боротьби зі злочинністю, згідно з
якою діє ГО "Спецзагін "Дель�
та"". 

Досвід Вишневого завжди
допомагав у роботі Боярського
міськвиконкому.

Світла пам’ять про Анатолія
Олександровича Гошка завжди
буде у серцях тих, хто його знав.

Боярський місквиконком

На сьогодні практично
кожен орган Державної подат�
кової служби України взяв під
свою опіку школу – інтернат чи
дитячий будинок. 

Не залишились осторонь і
працівники Державної подат�
кової інспекції у Києво�Свято�
шинському районі Київської
області.

Згідно з розпорядженням
Голови Київської обласної дер�
жавної адміністрації від
28.05.2010 №493 "Про закрі�
плення шефства над школами –
інтернатами та дитячими будин�
ками Київської області" ДПІ у
Києво�Святошинському районі
випала честь допомагати дітям
– сиротам і дітям, позбавленим
батьківського піклування, які
виховуються у Києво�Свято�
шинському районному дитячо�
му будинку змішаного типу
"Родина", що знаходиться у м.
Боярка, по вул. Молодіжній,
84.

Тому напередодні Дня Свя�
того Миколая,  перший заступ�
ник начальника ДПІ у Києво�
Святошинському районі,
начальник відділу податкової
міліції Лепський Станіслав Іва�
нович разом з працівниками
відділу податкової міліції заві�
тав до цього закладу.

Діти завжди раді гостям.
Кожному вихованцю податків�
ці подарували новорічні пода�
рунки, а дитячому будинку
мікрохвильову піч.

Вихованці із задоволенням
демонстрували податківцям
свої творчі здібності. Невелич�
кий концерт викликав у подат�
ківців захоплення.

Станіслав Лепський подяку�
вав вихователям, директору
дитячого будинку Косовській
Галині Володимирівні за те, що
колектив цього закладу своєю
любов’ю, невтомною працею
створює дітям умови для про�
живання, близькі до домашніх.

А дітям пообіцяв, що подібні
заходи будуть систематичними.

Під час візиту Галина Воло�
димирівна подякувала співро�
бітникам ДПІ у Києво�Свято�
шинському районі за увагу,
піклування та подарунки для
вихованців дитячого будинку. 

Символічно, що саме подат�
ківці проявляють свою небай�
дужість до проблем дітей. На
жаль, у суспільстві поширено
поверховий стереотип, за яким
"податківці – це ті, хто відби�
рає". Але життя засвідчує,
що,навпаки, податківці – це ті,
хто наповнює бюджет, з якого
отримують кошти дитячі будин�
ки, пенсіонери, студенти, а
також медпрацівники та вчите�
лі, які теж піклуються про
підростаюче покоління.

Відділ масово:роз'яснювальної 

роботи та звернень громадян

Державної податкової інспекції 

у Києво:Святошинському районі
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МОЛОДЕ ПОКОЛІННЯ 

ПІД ОПІКОЮ ПОДАТКІВЦІВ

ПАМ’ЯТІ А. О. ГОШКА
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Тихою зажурою зустрічає
мене цього погожого січневого
ранку ставок "Човновий".
Легенький морозець приємно
пощипує щоки, трохи сніжить.
Вдалині силуети кількох риба�
лок, яких ледве видно за довги�
ми шеренгами комишових в'я�
зок, котрі діагоналями помере�
жують став. Своїми обрисами
вони схожі на вартових. Втім,
це не метафора, бо цієї засні�
женої зими вставлені в ополон�
ки оберемки з комишу дуже
допоможуть рибі. Вона не
задихатиметься від нестачі
кисню. Так щороку відверта�
ють можливу задуху на цьому
та сусідньому ставку "Церков�
ний" члени громадської органі�
зації "Відродження Притвар�
ки". Однак не лише цим вони
переймаються, підкреслив в
розмові зі мною один з співза�
сновників організації Андрій
Халіцький. За його словами,
рибалки�ентузіасти доглядають
за обома ставками дуже
ретельно. Торік один з них, що
біля Свято�Михайлівського
храму, поглибили. Щоосені
ставки зариблюються. До речі,
останнім разом в них запустили
чималу партію щук та сомів.

Регулярними є також суботни�
ки з прибирання берегів, їх
благоустрою. Зокрема непода�
лік мосту вже облаштовано
дитячий ігровий майданчик,
чому допомогли спонсори.
Тісно співпрацює організація і
з місцевою владою. Особливо
це стосується вдосконалення
інфраструктурної системи біля
ставків, яка, як наголосив
Боярський міський голова Т.Г.
Добрівський,  має відповідати
найсучаснішим вимогам. Від�
повідний проект реалізовується
поетапно. Донедавна за
містком не зовсім безпечною
була частина дороги, яка веде
до дитячого садка "Берізка",
тому частково було укладено
тротуар. Наш обо� в’язок, про�
довжує далі міський голова,
подбати про цей історичний
мікрорайон, щоб з часом він
став модерним центром відпо�
чинку.  До цього спонукає, те,
зокрема, що неподалік Свято�
Михайлівського храму похова�
ний наш відомий земляк, поет
Володимир Іванович Самійлен�
ко. Він дуже любив берези,
тож в його честь тут буде виса�
джено березовий гай. Є також
рішення сесії на проведення

біля ставків освітлення, спору�
дження нових тротуарних дорі�
жок, які разом з іншими об'єк�
тами створять паркову зону. 

Оптимістично сприймає
перспективу і голова громадсь�

кої організації "Наше місто",
депутат міськради О.В. Бод�
нюк. У нас, зазначив він, з
партнерами з "Відродження
Притварки" повне порозуміння
щодо того, як зробити  терито�

рію біля обох ставків прива�
бливою. Головне у цій справі –
ініціативність, налаштованість
на конкретні справи. 

Валентина Сіродан

БІЛЯ СТАВКА “ЧОВНОВИЙ”...

Я маю право жити на землі, 
творити, дихати, учитись.

Я маю право на веселку й на весну,
на щедру осінь і на тепле літо,

На зиму, так безмежно чарівну, 
і на лани із стиглим житом.

На золотаве сонце в небесах, 
що щедро Україну зігріває.

На соловейка спів в гаях, і на любов
батьків, безмежну і безкраю.

Ще у 1959 році Генеральна Асамблея
ООН прийняла Декларацію прав дитини.
Тоді ж їх конкретика була визначена у від�
повідній Конвенції, яку у 1991 році рати�
фікуввала Верховна Рада України.

Статистика стверджує, що на нашій
планеті щоденно 80 тисяч дітей вмирають
від голоду в найбідніших країнах Азії,
Африки і Латинської Америки; 40 тисяч –
від нестачі ліків і медичної допомоги, а в
Україні щорічно збільшується кількість
хлопчиків і дівчаток, які постраждали від
Чорнобильської трагедії. Дітей підстеріга�

ють також інші хвороби, нещасні випад�
ки, грубість дорослих, а часом – і жорсто�
кість батьків.

За висновками всеукраїнського соці�
ологічного опитування, 8 відсотків підліт�
ків не знає жодного з прав, декларованих
Конвенцією про права дитини. І тільки 3
відсотки дітей впевнені в тому, що їхні
права виконуються. 

В центральній районній бібліотеці для
дітей пройшов один із заходів Всеукраїнсь�
кого  тижня прав дітей. Бібліотекар читаль�
ного залу Ніна Степанівна Жук провела з
юними читачами бесіду на тему: "Знання і
повага прав людини – шлях до взаєморозу�
міння". А наступного дня активісти бібліо�
теки, дев'ятикласниця школи №4 Іванна
Стадник та її ровесниця з  Боярської кла�
сичної гімназії  Діана Яременко презенту�
вали малюкам лялькову виставу "Золотий
ключик закону". Натомість працівники
бібліотеки підготували ігри, метою яких
було донести дітям їхні права та обов'язки.

Увагу юних гостей привернула і тематично
�інформаційна добірка матеріалів під
назвою "Я – держава – суспільство", яку
оформила в читальному залі бібліотекар
Ірина Миколаївна Ліхарєва.

Запам'ятався і захід бібліотеки, коли
сюди у супроводі заступника директора
Боярської середньої школи № 4 Олени
Іванівни Сивоконь  завітали учні перших
класів. Для деяких з них цей візит до кни�
гозбірні виявився першим у житті. Тому
бібліотекар читального залу для малят
Наталі Павлівни Дубан запропонувала
юним гостям стати читачами і розповіла їм
про важливість книги у житті. Активісти
бібліотеки під  керівництвом її завідувача
Ганни Олександрівни Брензей показали
лялькову виставу, в якій діти побачили
своїх улюблених казкових героїв: Бураті�
но і Мальвіну, кота Базіліо та лисичку
Алісу. Кожну правову статтю ляльковими
героями було коментовано з погляду тра�
диційного морального права. Після виста�
ви відбулася ігрова бесіда, яка визначала,
як учні орієнтуються у життєвих обстави�
нах, наскільки вони ерудовані й кмітливі.
Цікаво було всім, а дітям особливо. В їхніх
оченятах, які ще не мають фальші, було
лише щире захоплення. 

Валентина Сіродан

ТИЖДЕНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ

ППЕЕРРЕЕДДППЛЛААЧЧУУЙЙТТЕЕ  ННААШШУУ  ГГААЗЗЕЕТТУУ  ““ББООЯЯРРККАА66ІІННФФООРРММ””

Посвідчення 
(Чорнобильське, категорія 4),

серія В�П №764297, 
видане 13.04.2005 

Безсмертному Ігорю Сергійовичу
Київською ОДА, 

вважати недійсним

Редакції газети “Боярка�Інформ”

ПОТРІБНІ

головний бухгалтер,

журналіст

тел. 47�079

Рідні, близькі, друзі 
тепло вітають з 63�річчям 

Віктора Михайловича

Тарана
Вже один його зовнішній вигляд під�

креслює, що це харктерний українець.
Міцна статура, впевнена хода, яка так
личить його прізвищу, василькового
кольору очі, тепла посмішка,  яка зав�
жди випромінює прихильність до людей
і водночас глибоке знання життя. Вже
багато років Віктор Михайлович очолює
теплове господарство Київської обласної
дитячої лікарні, у колективі якої кори�
стується незаперечним авторитетом. Він
і чудовий батько, двоє його дочок багато
завдячують йому здобуттям вищої освіти
і його чіткій життєвій позиції, в якій
найважливішим іменинник називає
принциповість і відданість обраній про�
фесії.

Свій черговий день народження він
зустрів у розповні сил, сповнений нових
творчих задумів. Не сумніваємось, що і
подальший його шлях буде таким же
впевненим. 

Зичимо Віктору Михайловичу міц�
ного здоров'я, примноження родоводу,
сімейного затишку, особистого щастя.

Хай береже його Життя!
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