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16 січня 2011 року  в одномандатному мажоритарному виборчо�
му окрузі № 5  відбулися повторні вибори депутата Києво�Свято�
шинської районної ради. За повідомленням Боярської міської
виборчої комісії, в голосуванні на десятьох дільницях взяли участь
2420 вибоців. 22 виборчі бюлетені були визнані недійсними. 83 ви�
борці не підтримали жодного кандидата.

Загальні підсумки голосування за дев’ятьох кандидатів такі:
Глинський Артем Сергійович – 11 голосів
Дем’яненко Віталій Юрійович – 26 голосів
Добрівський Володимир Григорович – 904 голоси
Канюра Олександр Андрійович – 147 голосів
Лихошерст Андрій Дмитрович – 184 голоси
Макаров Юрій Петрович – 27 голосів
Мещеряк Олександр Юрійович – 710 голосів
Незабитовський Ігор Миколайович – 228 голосів
Олійник Валентин Вікторович – 78 голосів

Отже, найбільшу кількість голосів на повторних виборах
16 січня 2011 року в окрузі № 5 – 904 – набрав  Добрівський
Володимир Григорович.

ПОВТОРНІ ВИБОРИ

Оновленим складом вступило в новий рік гро�
мадське формування "Боярська варта". Очолив
її юрист за фахом Олег НОВОХАЦЬКИЙ, за пле�
чима якого 30 років роботи в міліції. 

Яку мету відстоюватиме "Боярська вар&
та"? За що боротиметься? З цими запитання�
ми кореспондент "Боярка Інформ" звернулася до
командира громадського об’єднання.

– Наша варта почала діяти з грудня минуло�
го року. У моєму підпорядкуванні 7 працівників.
Ми свідомо обрали нелегкі умови та критерії від�
бору членів громадського формування, адже на
нас покладено відповідальне завдання – охорона
громадського порядку. "Варта" зобов’язана та�
кож слідкувати за додержанням чистоти, саніта�
рії на вулицях міста. Санітарний стан перевіряє�
мо і на подвір’ях приватного сектору, у примі�
щеннях та на території магазинів тощо. 

– Олег Олександрович, як ви будуєте свою
роботу?

– Згідно з графіком проведення нічних рей�
дів, які складають у міліції громадської безпеки
(МГБ) Боярки,  тісно співпрацюємо з виконую�
чим обов’язки начальника МГБ Олексієм Перфі�
ловим. Двічі�тричі на тиждень міліціонер разом з
двома членами "Варти" об’їжджають нічні вули�
ці та торгівельні заклади міста. Такий наряд пат�
рульної служби – один на весь район. Якщо десь
трапляються крадіжки, то наряд відправляють
на місце злочину. Якщо ж у місті тихо�мирно,
свою увагу приділяємо благоустрою. 

– Тобто, ви працюєте і на міліцію, і на
міську раду?

– Так, і нам потрібно встигати скрізь. А запо�
рукою успіху є тісна співпраця, адже всі ми пра�
цюємо на єдину кінцеву мету. 

– Яких результатів уже досягли? 
– У січні виявили три випадки продажу спир�

тних напоїв і цигарок неповнолітнім. Йдеться
про магазин "Оленка", що на вулиці імені Гого�
ля. Продавець Інна Зініч увечері продала цигар�
ки 11�річному хлопчику. А в магазинах – "АТБ",
"Форнетті", що на вулиці Молодіжній, продавці
Галина Кримпович та Наталія Якубовець прода�
ли дітям пиво. Зафіксувавши ці випадки, члени
рейдів по гарячих слідах викликали оперативно�
слідчу групу міліції, працівники якої склали про�
токоли цих порушень. Наслідки нашої роботи не

забарилися: одну з продавщиць уже звільнено.
Як відомо, українське законодавство забороняє
продавати спиртні напої та цигарки неповноліт�
нім. Адміністративним кодексом передбачено та�
кі покарання: за перше порушення штраф скла�
дає 850 гривень, за друге – 1700 гривень. Якщо
у магазині таке порушення сталося повторно, ке�
рівництво цього торгівельного закладу можуть
позбавити ліцензії. 

У ході своїх рейдів ми виявили також два
факти порушень торгівлі у нічний час, а це в
Боярці не дозволено. Факти порушень було
виявлено в магазині “Оленка” та ломбарді. Вин�
них за це покарано. 

"Варта" також посприяла тому, що до адмі�
ністративної відповідальності притягнено під�
приємців�директорів магазинів, які не прибира�
ли території біля своїх торговельних точок. Та�
ких випадків налічуємо 19.

– Чи є перешкоди у вашій діяльності?
– На жаль, є. Не можу замовчувати факт,

який нам дуже заважає. Станція Тарасівка тери�
торіально поділяється навпіл: одна частина нале�
жить Боярській міськраді, інша підпорядкована
Тарасівській сільській раді. Саме тут у трьох ма�
газинах спиртні напої продаються цілодобово.
Бувають випадки, коли купують горілку у Тара�
сівці, а після розпивання її бешкетують у Боярці.
Зупинити це неподобство ми поки що не взмозі.

– Що на вашу думку, може посилити авто&
ритет "Боярської варти"?

– Залучення бійців "Варти" до розкриття зло�
чинів на рівні з карним розшуком. Маю на увазі
нашу допомогу міліції у боротьбі з наркоманією,
крадіжками. Звичайно, щоб стати пліч�о�пліч з
міліцейськими фахівцями ми повинні зарекомен�
дувати себе як бойовий, згуртований механізм.
Тож зараз наполегливо працюємо над цим, вино�
шуємо спільні плани з працівниками міліції. Щоб
бути повністю підготовленими, у кінці випробу�
вального терміну бійці "Варти" складатимуть за�
ліки з навичок при застосуванні гумових кийків,
сльозогінного газу тощо. Словом, у своїй роботі
вони мають працювати як міліціонери. Мабуть,
єдине, що нас відрізняє, це заборона на викорис�
тання вогнепальної зброї. Наш авторитет підви�
щить і уніформа, яку вже замовлено для нас. 

Розмову вела Ольга Сільченкова

ДЗВОНІТЬ: 4'03'57
За цим номером приймаються заявки на ремонт опалення та

будинків, вуличного освітлення, ліфтів, кронування дерев там, де
цього потребують лінії електропередач. Телефонувати можна ці�
лодобово. 

Боярське головне виробниче управління житлово�комунального господарства

ГРАФІК
особистого прийому громадян керівництвом

Києво'Святошинської районної державної адміністрації

(м. Київ, проспект Перемоги,126)
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Куцик Олександр
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Вікторович

Борзило Ігор
Миколайович

Іскоростенський
Анатолій Миколайович

Бут Валерій
Григорович 

Куцик Олександр Іванович заступник голови 14.03.2011
райдержадміністрації

Борзило Ігор Миколайович виконувач обов’язків голови 08.06.2011
райдержадміністрації
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"БОЯРСЬКА ВАРТА" ДІЄ
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Боярське виробниче підпри�
ємство "Вентиляційні системи"
("Вентс") – єдиний україн�
ський виробник у галузі облад�
нання для систем побутової та
промислової вентиляції. Про�
дукція заводу сертифікована на
відповідність вимогам міжна�
родних стандартів ISO 90016:
2000. Крім українських, росій�
ських, білоруських сертифіка�
тів якості, вона також має євро�
пейський сертифікат якості
TUV та американський серти�
фікат якості UL. Вироби
"Вентс" знають понад 90 країн. 

Безперебійна робота заводу
залежить від багатьох чинни�
ків. Злагоджена діяльність ре�
монтно�інструментального цеху
– один з них. Колектив цього
цеху забезпечує якісним осна�
щенням все підприємство. 

Валентина Антонівна ЖУК
– інженер�технолог ремонтно�
інструментального цеху – одна
з тих, хто сприяв становленню
колективу ремонтників�інстру�
ментальників. Про неї наша
розповідь.

"Професію технолога 
обрала сама"

Ще навчаючись у Боярській
школі №4, Валентина знала,
чим займатиметься у самостій�
ному житті. Дівчину вабила тех�
ніка, тож серед багатьох спеці�
альностей, які пропонував Київ�
ський технікум радіоелектроні�
ки, віддала перевагу саме інс�
трументальному виробництву. 

– Дехто радив вчитися на
бухгалтера, мовляв, це більш ді�
воча професія, але я не могла уя�
вити себе за бухгалтерським зві�
том. Не моє це – цифри, фінан�
си. Штангелбнциркуль, лога�
рифмічна лінійка куди цікавіше,
– згадує Валентина Антонівна.

По закінченню технікуму у
1972 році працювала за нап�
равленням в одному з столич�
них конструкторських бюро.
Роботою була  задоволена. У
сім’ї й тепер згадують один ви�
падок. Чоловік сестри, який
тільки�но вступив до технікуму
нафто�газової промисловості,
просто розгубився, одержавши

завдання з курсової роботи. До�
помогла Валентина. На лога�
рифмічній лінійці вона на від�
мінно зробила всі необхідні роз�
рахунки та креслення, навчив�
ши цьому і свого родича.

На початку 70�х років мину�
лого століття у Боярці на повну
потужність запрацював новий
завод "Іскра", який потребував
багатьох досвідчених спеціаліс�
тів. У 1978 році у п’ятитисяч�
ний колектив заводу влилася і
Валентина Антонівна. Спочат�
ку працювала інженером�тех�
нологом у відділі головного ме�
ханіка, а з 1984 року інжене�
ром�технологом інструменталь�
ного цеху. 

За 16 подальших років че�
рез руки Валентини Антонівни
пройшли сотні креслень з роз�
роблення технічних процесів на
прес�форми для виготовлення
різноманітних видів продукції.
Робота інженера�технолога по�
лягає в тому, щоб перевірити
одержані від конструкторів
креслення та "розписати" тех�
нологічний процес для робітни�

ків, які за цими кресленнями
виготовлятимуть відповідні
прес�форми, штампи, кондук�
тори, приспособи тощо.

Та, на жаль, у 90�ті роки з
незалежних від заводу причин
виробництво почало скорочува�
ти свої потужності. У 2000 році
під скорочення потрапила і Ва�
лентина Жук. 

Через 2 роки, як тільки но�
востворений цех "Промінь" (до�
чірнє підприємство колишньої
"Іскри") почав виготовлення ди�
тячих візочків "Малятко", Ва�
лентину Антонівну покликали
повернутися на виробництво. 

У цехах колишньої "Іскри"
почало відроджуватися життя.
Головну прохідну прикрасила
нова вивіска: завод "Вентс". Ця
назва говорить сама за себе. На
базі колись засекреченої про�
дукції з’явилося виробництво
мирних, необхідних сьогодні
виробів �промислового та побу�
тового вентиляційного облад�
нання. Асортимент виготовле�
ного тут налічує зараз кілька
тисяч найменувань. 

Цієї характеристики "Вентс"
набув уже за участі інженера�
технолога інструментального
виробництва Валентини Анто�
нівни Жук, яка перейшла сюди
з "Променя" у 2006 році. 

П’ятдесят шість і одна

– Спочатку інструменталь�
но�ремонтний цех заводу тільки
ремонтував прес�форми, але
невдовзі почав виготовляти
штампи, кондуктори, приспосо�
би, нестандартне обладнання.
Ось тоді і знадобився інженер�
технолог мого профілю. Для ме�
не було великою радістю повер�
нутися до своєї улюбленої спра�
ви. Коли я пішла з "Іскри" за
скороченням,  довелося два ро�
ки відпрацювати у магазині. У
мене не було недостачі чи яки�
хось інших неприємностей, але
робота продавця була не до ду�
ші. Тому, незважаючи на мен�
шу зарплатню, я й перейшла на
"Промінь", де відкрилося вироб�
ництво дитячих візочків. Не все

ж у житті вимірюється гроши�
ма, – каже Валентина Жук. 

…Ремонтно�інструменталь�
ний цех заводу "Вентс", який
очолює Петро Мирославович
Яцишин, з року в рік розширює
свій парк обладнання, що дає
можливість виконувати більш
складні роботи. Але, як відомо,
нові верстати – це тільки
півсправи. Головне ж – кваліфі�
ковані спеціалісти. Зараз їх у
цеху 57. Примітно, що єдиною
жінкою серед них є Валентина
Антонівна. Бути на висоті у чо�
ловічому колективі, розбирати�
ся і в людях, і в деталях – це теж
потрібно вміти. Під її керівниц�
твом, тут же в цеху, слюсарем��
інструментальником працює і
чоловік – Леонід Якович. Як і
він, з заводу "Іскра" прийшли
сюди працювати досвідчені ви�
робничники Микола Мельник,
Олександр Дашкевич, Микола
Битько, Микола Шипка, Вале�
рій Васюра та інші. У колективі
є працівники, які у нинішньому
році відзначатимуть своє 70�річ�
чя. Про них тут кажуть, що во�
ни "дають фору молодим". Ва�
лентину Антонівну у цьому році
теж очікує кругла дата і ювілей у
подружньому житті. 

У цеху також багато молоді.
Оскільки зараз підготовкою фа�
хівців з робітничих професій
держава майже не опікується,
юнаки з усієї України приїж�
джають вчитися на завод
"Вентс" і, зокрема, в ремонтно��
інструментальний цех. Завдан�
ня їм підбирає, контролюючи
виконання і оцінюючи роботу,
інженер�технолог – Валентина
Антонівна Жук. Вона "дово�
дить" їх до присвоєння розрядів.
Виходить це в неї легко, без при�
мусу. Певно, батьківський дос�
від допомагає – подружжя Жук
виховало сина й доньку,  а зараз
їхньою втіхою є п’ятеро онуків. 

– Я справді багата, – каже
Валентина Антонівна. – Адже
про які цінності не йшлося б,
онуки – це набагато цінніше за
все матеріальне…

Ольга Сільченкова

У попередньому номері
"Боярка�інформ" повідоми�
ла про екстремальну ситуа�
цію, в якій опинилися понад
300 членів городнього това�
риства "Дари землі" – вете�
ранів війни і праці, інвалі�
дів, ліквідаторів�чорнобиль�
ців, багатодітних матерів та
інших соціально ущемлених
боярчан. Вони вкрай зане�
покоєні тим, що можуть поз�
бутися можливості поратися
на земельних ділянках
(кожна розміром 3 сотки),
які були виділені їм на за�
конних підставах понад 17
років тому під городництво
як малоімущим. Нещодавно
з’ясувалося, що, згідно з
розпорядженням поперед�
ньої районної влади, кілька
невідомих осіб оформили з

порушенням вимог земель�
ного законодавства  акти на
приватизацію майже всього
14�гектарного масиву город�
ників, розташованого за
школою № 4. Тепер ці особи
через посередників шукають
покупців землі на цьому ма�
сиві під індивідуальне будів�
ництво. За свідченнями го�
родників, ціна пропонованої
для продажу землі становить
2500 доларів за сотку. Од�
нак, відповідно до чинних
нормативних актів, здій�
снювати забудову в цьому
місці не можна. Передусім
тому, що виділена товарис�
тву “Дари землі” площа є
землями сільскогосподар�
ського обороту. Крім того,
тут пролягають лінія  елек�
тропередач високої напруги

та газова і водопровідна під�
земні траси та знаходяться
інші об’єкти інфраструкту�
ри.

У зв’язку з різким загос�
тренням проблеми городни�
ки з "Дарів землі" вирішили
провести 29 січня загальні
збори (початок о 10.00 у
школі № 4). Для вироблення
взаємоузгоджених дій вони
запросили на збори голову
Києво�Святошинської райра�
ди В.В. Луцюка, Боярського
міського голову Т.Г. Добрів�
ського, депутатів міськради,
членів міськвиконкому, ке�
рівників ветеранських орга�
нізацій.

У наступному номері на�
ша газета розповість про хід
зібрання городників та прий�
няті на ньому рішення.

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ЗУСТРІЧЕЙ 

З ВИБОРЦЯМИ

ДЕПУТАТІВ МІСЬКРАДИ 

ПО ВИБОРЧИХ ОКРУГАХ

Номер округу             Місце проведення зустрічі                       Дата та час

2 Сільгосптехнікум 02.02.2011 о 16:00

1,2,3 Будинок культури 02.02.2011 о 18:00

4,5 Зала райСЕС 03.02.2011 о 18:00

6,7,8 Боярська ЗОШ № 3 04.02.2011 о 18:00

9,10,11 Боярська ЗОШ № 3 05.02.2011 о 11:00

20,21,22 Боярська ЗОШ № 4 05.02.2011 о 13:00

12,13,14,15 Гімназія 05.02.2011 о 15:00

16,17,18,19 Боярська ЗОШ № 5 07.02.2011 о 18:00

ВІДДАНІСТЬ ПРОФЕСІЇ

ЗУПИНИМО АФЕРУ
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і люди
МістоБІ

19 січня добровільно, згідно з
рішенням міськвиконкому, була
демонтована торгівельна спору�
да, яка знаходилась поблизу
пам'ятника  Невідомому солда�
ту. На переконання ради вете�
ранів Великої Вітчизняної вій�
ни, такі місця повинні бути в на�
лежному естетичному стані. То�
му, захищаючи  пам’ятник та
прилеглу до нього територію, ко�
лишні фронтовики наполягли на
прийнятті місцевою владою та�
кого рішення. Наразі власник
демонтованого торгівельного
об'єкту Олександр Анатолійович
Полозенко дуже сподівається на
виділення йому іншої ділянки
для підприємницької діяльності.

Валентина Сіродан

Відповідно до статті ЗО Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про охорону пра�
ці", з урахуванням вимог Правил безпеки систем газопостачання України, затверджених наказом Держнаглядохоронпра�
ці України від 01.10.97 № 254, та з метою попередження нещасних випадків при користуванні газом населенням для по�
бутових потреб та іншими споживачами м. Боярка, виконком міської ради вирішив:

1. Директору КП БГВУЖКГ спільно з ВАТ "Київоблгаз":
1.1. У місячний термін здійснити спільні вибіркові перевірки утримання та виконання технічно�

го обслуговування побутових газових приладів, димових та вентиляційних каналів, вводів інженер�
них комунікацій в будівлях, сигналізаторів загазованості приміщень, а також наявності несанкціо�
нованих підключень газових приладів, самовільного встановлення, застосування та зберігання ба�
лонів скрапленого вуглеводневого газу в житлових та громадських будівлях м. Боярка.

1.2. Зобов'язати власників житлових будинків і громадських будівель (суб'єктів права власнос�
ті на ці будинки і будівлі, уповноважених житлово�експлуатаційних та інших організацій) забезпе�
чити утримання газових приладів, димових і вентиляційних каналів у належному технічному ста�
ні.

2. КП БГВУЖКГ провести роботу із заміни непридатних до експлуатації
газових приладів (плит та колонок) у квартирах малозабезпечених верств
населення м.Боярка.
3. КП БГВУЖКГ в разі виявлення несправних димових та вентиляційних каналів, а також

непридатних до експлуатації представник КП БГВУЖКГ, �який проводив перевірку, забовязаний
попередити власника під розписку про заборону використання газових приладів, скласти акт пере�
вірки та повідомити Київоблгаз для подальшого відключення споживача від газопроводу.

4. Матеріали перевірок надати до управління з питань надзвичайних ситуацій виконавчого ор�
гану Боярської міської ради для розгляду на засіданні Постійної комісії з питань техногенно�еколо�
гічної безпеки в Києво�Святошинському районі та ВАТ Київоблгаз.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на радника Боярського міського го�
лови А.К. Тахтарбаєва.

Міський голова Т.Г. Добрівський

ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ
при користуванні газом населенням для побутових потреб та іншими споживачами м. Боярка

ДЕМОНТАЖ РУНДУКА

''Любов до людей – це дар. І
він в людині або  є – або його
нема. Тут і десять лекцій не до�
поможе''– переконана в цьому
Демидова Ірина Львівна, пре�
зидент благодійного фонду. 

Ось уже 10 років як вона, ша�
нувальниця меценатства, ство�
рила  благочинну організацію
"Дитячий благодійний фонд "Ле�
ді". Його основними завданнями
є турбота про дітей, сприяння їх�
ньому духовному та фізичному
розвитку. Пріорітетна  аудиторія,
на яку спрямовується благодійна
допомога – це діти�сироти, діти з
неповних сімей та малозабезпе�
чених сімей, малюки�інваліди. 

– Ми прагнемо, щоб якомо�
га більше дітей змогли скорис�
татися можливостями, які на�
дає наш  фонд, – підкреслює
Ірина Львівна, жінка прекрас�
на як своєю зовнішністю, так і
душевною красою. Таке поєд�
нання в особі керівника фонду,
її наполегливість у задумах,
патріотизм та далекоглядність,
власне, вся її життєва діяль�
ність спонукає багатьох  підтри�
мати ідеї цієї чарівної леді.

– Я завжди, продовжує далі
пані Демидова, дотримуюсь по�
зиції: заробленим поділись! Хто
може заробити, хто – ні. Але
дітей підтримувати – це наш
святий обов'язок. Хіба людині
багато потрібно? Хіба наше
щастя залежить від наших
статків? До того ж, час такий
швидкоплинний, і ми маємо
встигнути залишити після себе
щось добре в цьому світі. Але
одній людині  втілювати якісь
добрі наміри в масштабах міста

фактично неможливо. Це мож�
на зробити тільки з командою,
з людьми, які поруч. Відтак ми
заохочуємо, щоб і виховання
дітей, і підтримка діяльності
нашого фонду підтримували
державні та  підприємницькі
структури, трудові колективи,
приватні особи. Щороку ми
звертаємось до підприємців і
просимо їх підтримати дітей,
які потребують допомоги.  Ро�
бимо це тільки на зимові свята.
Нещодавно провели таку акцію
у ЗОШ № 1, 3, 4, 5. За її реа�
лізацію відповідала Тетяна Ми�
колаївна Сафонова, яка звер�
нулася до багатьох підприєм�
ців.  І повірте, це не було легко.
Але заради дітей вона змогла це
зробити. Висловлюю подяку
представникам бізнесу з Бояр�
ки, які відгукнулися підтрима�
ти дітей через наш фонд. Це –
Демидов О.В., Куликова В.М.,
Світлична Н.А., Березовський
Б.С., Орел Л.І., Савельєва Т.І.,
Ярошовець Д.Г., Гнатюк Л.О.,
Кучерява Г.О., Сікорська Ж.,
Остапчук Т.А., Шило В.О.,
Гладиш З.З., Підручна Т.В.,
Москалюк О.О., Янишевська
І.В., Сухаренко Р.М., Дидь
Л.Г., Гормаш Н.С., Денчик
В.І., Філоненко Л.Г., Молча�
нюк  А.О., Філоненко В.В. та
колектив товариства "Аптека –
131". Ми вдячні за їхні пожер�
тви, людяність, за порозумін�
ня,  підтримку. Переконана,
всі разом робимо Божу справу,
тому щиро дякуємо людям.

Валентина Сіродан

ПРОСТО  ВДЯЧНІСТЬ
ЛЮДЯМ

У зв'язку з тим, що під час
проведення виборів на терито�
рії м.Боярка в списках вибор�
ців були виявлені відсутні або
невірні дані про виборців,
прохання до мешканців м.Бо�
ярка завчасно перед проведен�
ням призначених виборів пе�
ревіряти власні дані у списках

виборців до їх формування.
Звертатись до відділу ве�

дення Державного реєстру
виборців, який знаходиться
за адресою м.Київ, проспект
Перемоги 126, 3 поверх, ка�
бінет № 22, тел. 424�10�49.
При собі обов'язково мати
паспорт.

ПРО РЕЄСТР ВИБОРЦІВ

З метою впорядкування реєстраційних документів об’єднань
громадян виконком Боярської міськради просить керівників
об’єднань  надати оригінали установчих  документів та відомос�
тей про склад статутних органів.

Звертатися:Міська рада ( вул.Білогородська,13,к.4).
Довідки за тел.:41�710

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
Громадська приймальня народного депутата України 

МЕЛЬНИКА Петра Володимировича 

у Боярській міській раді (каб.№8).

Час роботи: вівторок�п'ятниця 10.00�17.00

За підтримки Київської обласної державної адміністрації 

та за сприяння Управління культури і туризму Київської області 

11 лютого 2011 року 
у Боярському будинку культури відбудеться концерт солістів 

обласної молодіжної громадської організації "Студконцерт" 

під назвою:

"Молодь Київщини співає про Україну". 

Початок концерту о 18.00. ВХІД ВІЛЬНИЙ

ББоояяррккаа  ббууддее  ччииссттооюю!!
Редакція газети “Боярка�інформ” 

оголошує конкурс на кращу соціальну рекламу, 
спрямовану на благоустрій рідного міста та дотримання чистоти 

в громадських місцях, приватному секторі 
і біля суб’єктів господарювання всіх форм власності 

(плакат, малюнок, графіка, текст).
Краща робота буде публікуватися на сторінках газети упродовж року.

ВВииннааггооррооддаа  ––  550000  ггррииввеенньь..



4 БояркаБоярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм

19 січня у всіх православних
церквах Боярки  відзначили
Водохрещу – одне з основних
християнських свят. Найбіль�
ше боярчан цього дня прий�
шли до Свято�Михайлівського
храму, розташованого біля
ставу "Церковний". Звідси ре�
портаж. 

Водохрещенський ранок. У
місцевій церкві не проштов�
хнутися. Почекаю зовні. Небо
сьогоднішнього ранку не дуже
привітне, та великий заас�
фальтований майданчик з роз�
міткою для паркування ма�
шин  вщерть заповнений лег�
ковими автомобілями. Навко�
ло храму не проштовхнутись.
Щойно закінчилася Божес�
твенна літургія, яку відправив
настоятель приходу, отець
Віктор. Чимало людей очікує
продовження свята під сіро�
блакитним куполом неба. Лю�
ди одягнені святково, хоч тро�
хи і моросить, та в усіх на об�
личчях неприховане радісне
чекання. Святити воду саме
сьогодні – традиція відома
майже кожній українській ро�
дині. І ось натовпом прокоти�
лося притишене "Ідуть, ідуть".
Над процесією височіли ко�
ругви, лунав спів церковного
хору, під який отець Віктор
щедро кропив усіх водою,
набраної з храмової криниці.
Краплі рясно падали на на�
товп і воду, яку люди принес�
ли з собою для освячення. Да�
лі шлях ходи проліг до ставу,
повз дороге боярчанам місце
– могилу відомого поета Воло�

димира Самійленка. На це
місце, на високий пагорб, зда�
ється, зійшлася вся Боярка. З
узвишшя відкривається вся
панорама ставу, неподалік від
берегу якого чітко видніються
на льоду великих розмірів
хрест і водохрещенська опо�
лонка.  До присутніх з віталь�
ним словом та проповіддю
звернувся сивочолий настоя�
тель храму. 

– " И было в те дни, при�
шел Иисус из Назарета Гали�
лейского и крестился от Иоан�
на в Иордане. И когда выхо�
дил из воды, тотчас увидел
Иоанн разверзающиеся небе�
са и Духа, как голубя, сходив�
шего на Него. И глас был с не�
бес: Ты Сын Мой Возлюблен�
ный, в Котором Мое благово�
ление".

У проповіді підкреслювало�
ся важливе значення місії Іо�
анна Хрестителя, який був
покликаний підготувати шлях
Господу, для того, щоб людс�
тво могло прийняти Месію�
Спасителя світу. "Иоанн крес�
тил людей в водах Иордана в
покаяние. Он призывал, что�
бы они изменили свой образ
жизни, чтобы они начали
жить по закону Божию. В это
самое время приходит Господь
Иисус Христос, о котором Бог
сказал Иоанну: "На ком уви�
дишь Духа сходящего, как го�
лубь, тот есть Сын Божий, Из�
бавитель мира". И вот Иоанн
Креститель видит грядущего
Христа Спасителя. "Ты ли
идешь ко мне креститься? Я

должен креститься у тебя". На
что Иисус ответил: "Так над�
лежит нам совершить всякую
правду". После этого  Иоанн
допускает Его к крещению.
Здесь кроме крещения, – ак�
центує отець Віктор –  прои�
зошло и Богоявление: Сын Бо�
жий сошел в воду, Дух Святой
сходит в виде голубя, и Отец
свидетельствует. Это праздник
открытия полноты Божества в
трех лицах.

Мы тоже в свое время при�
нимаем крещение, во время
которого облекаемся во Хрис�
та. После чего, должны стре�
миться жить по заповедям
Христовым. Ибо в таинстве
крещения каждый умирает
для греха и восстает новым,
обновленным человеком для
жизни вечной. А  здесь, сколь�
ко бы человек не блаженство�
вал, сколько бы ни радовался
красотам природы и мира,
наступает момент, когда чело�
век оставляет этот мир. Наи�
большее зло  – это смерть че�
ловека. После крещения Ии�
суса, Его воскресения и возне�
сения на небеса – смерть поте�
ряла свою силу. Христос побе�
дил смерть наибольшего врага
человечества. Все усопшие
ожидают воскресения, кото�
рое обещал Христос. 

Своим погружением Хрис�
тос освятил воды Иорданские,
даровал им силу благодати, и
потому она имеет великую си�
лу".

Хористи церкви величаво
проспівали "Слава Тебе Боже,

слава Тебе". Глибоко в душу
запали слова молитви: "За
очищение душ  и телес, за ис�
целение страстей, за овящение
домов, за освящение воды, и
ко всякой пользе". Натовп слу�
хав проповідь з благоговінням
і внутрішнім трепетом. Взяв�
ши в руки хрест, священослу�
житель торкався ним води, що
у ставку, тричі.  Одночасно
звертаючись до Бога в молитві
"Освяти воду сию Духом Тво�
им Святым Сам и ныне, Вла�
дыко. Даже всем прикасаю�
щимся ее и причащающимся,
мажущимся ею – освящение и
здравие; очищение и благосло�
вение. Спаси Господи и поми�
луй".

Таким величальним був по�
чаток церемонії Водохрещен�
ської купелі, якої з нетерпін�
ням чекали тисячі боярчан.
Вони не приховували свого за�
доволення атрибутами свята.
Особливо ж сходами, надійно
зробленими, з свіжотесаних
соснових дошок. Приємно йти
цією святковою доріжкою до
берега, устеленого, за тради�
цією, запашною соломою.
Цьогорічної Водохрещі погода
не розщедрилась на  морози,
навпаки, їх замінила відлига,
тож членам громадської орга�
нізації "Відродження Прит�
варки" довелося вирізати
п’ятиметровий хрест і поклас�
ти його на лід. Привертають
увагу і кілька великогабарит�
них наметів для переодягання
водохрещенських "моржів".
Це презент від місцевих влас�
тей, які охоче відгукнулися
своєю участю у святі. У цен�
тральному наметі  доброволь�
ців купелі чекає великих роз�
мірів самовар, гарячу воду в
якому підтримує вогнище із
сухого спирту. Вусібіч розно�
ситься аромат чаю, заправле�
ного духмяною м’ятою.

Серед охочих шубовснути у
воду зустрічаємо міського го�
лову Т.Г.Добрівського, його
першого заступника В.А.
Скочка, представників різних
підрозділів міськвиконкому,
активістів низки громацьких
організацій. У них піднесений,
бадьорий настрій, вони спо�
кійно лаштуються до пірнан�
ня, чується: "тричі під воду з
головою, бадьорись!".

Одним з перших сміливців
виявляється Т.Г.Добрівський.
Рішучий підхід до ополонки,
рвучкий стрибок під схвальні
вигуки наступних "моржів", з
яких вишикувалась справжня
черга. Зустрічаємо його, зви�
чайно ж, одним запитанням:
"Як свята водиця?"

– Чудова, у здоровому тілі
– здоровий дух!

Із задоволенням виходили з
купелі усі, хто побажав зміц�
нити своє тіло у водохрещен�
ській воді на весь рік. За�
пам’яталася наймолодша
учасниця пірнання. 

– Студентка економічного
університету Анжела Радчен�
ко, випускниця школи №1.

Відчуття – супер! Я навіть
одягатися не поспішаю. Спо�
чатку була на службі Божій,
поставила свічки, окропилася
святою водою і поспішила сю�
ди. Вперше і без боязні. Зараз
мені навіть тепліше, ніж було
перед купіллю.

Вперше окунутися в кри�
жаній воді наважилася мило�
видна пані, завідуюча відділом
економіки та підприємництва
Олена Миколаївна Балуєва.
Після вдалої купелі, вона дій�
шла висновку, що це обовяз�
ково треба робити  щороку.
"Напевно, атмосфера така і
люди сприяють. Легко залізти
і вилізти." 

Розпашілим підходить до
мікрофона міський голова.

– Шановні боярчани! Ві�
таю Вас усіх з сьогоднішнім
святом. Особливу подяку вис�
ловлюю представникам гро�
мадської організації "Відрод�
ження Притварки", які зроби�
ли тут такий чудовий благоус�
трій. Продовжуватимемо йо�
го, в тому числі за сприяння
влади. За цей ставок можна
лише порадіти за вже зроблене
в цьому місці  спільними зу�
силлями. І приємно, що тут і в
подальшому відзначатиметься
Водохреща.    Бажаю усім міц�
ного здоров’я, особистого щас�
тя, благополуччя.

Цікавимось враженнями від
Водохрещенського свята у бо�
ярчан, які з цікавістю спостері�
гали за почесною церемонією
біля храму і місцем купелі. 

– Віктор Михайлович Та�
ран. Я в захопленні, насампе�
ред тому, що вчергове серцем
доторкнувся до цієї чудової на�
родної традиції, народженої в
глибині століть. Її слід продов�
жувати, адже в ній витоки ду�
ху цілої нації. 

– Жанна Рибачук. Вітаю
всіх боярчан. Зробила це з ві�
рою, з любов’ю і трепетом.
Хай зникають будь�які негати�
ви. Нехай Господь благослов�
ляє кожного на світлі діяння,
щоб у житті утверджувалося
лише усе найшляхетніше.

Це говорили люди, які на
власному досвіді переконали�
ся, що означає духовна єд�
ність. Адже Церква – це ду�
ховна опора в житті. Як і рані�
ше, так і дотепер храми Божі є
центрами громадського і ду�
ховного життя. Вони мають
принципове значення для збе�
реження національної духов�
ності, культури, звичаєвості.

Увесь день місцевість біля
Свято�Михайлівського храму і
ставу "Церковний" була на�
повнена дзвінким багатоголос�
сям, сповненого неприхованої
радості за свято, яке підкрес�
лює нерозривну єдність поко�
лінь.

Після водохрещенської ку�
пелі починається ще один дав�
ній обряд. Його однаково дот�
римуються по всій країні – на�
родні гуляння.

Валентина Нагайчук

ВОДОХРЕЩА
край

РіднийБІ
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"Кожна держава склада&
ється і стверджується непо&
рушною цілістю кордонів".

Пилип Орлик.

"Зливаються в одно відділе�
ні одна від одної частини Укра�
їни: Галичина, Буковина, За�
карпаття і Придніпрянська Ук�
раїна в одну велику Україну.
Сповнилися відвічні мрії, для
яких жили і за які вмирали
найкращі сини України. Відни�
ні є тільки одна незалежна Ук�
раїнська Народна Республіка.
Віднині український народ,
звільнений могутнім поривом
своїх власних сил, має можли�
вість об'єднати  всі зусилля сво�
їх синів для створення нероз�
дільної незалежної  української
держави. На добро і щастя ук�

раїнського народу". Саме ці
слова прозвучали 22 січня
1919 року на Софійському
майдані в Києві,  де цього дня
було проголошено Акт собор�
ності українських земель. Ці
слова не втрачають своєї акту�
альності і нині. Адже і тепер со�
борність національного куль�
турного простору слід захища�
ти від сепаратиських спроб.  

У контексті національного
державотворення надзвичайно
важливу роль відіграло і підпи�
сання 22 січня 1918 року у
приміщенні київського Будин�
ку вчителя Четвертого універ�
салу, яким  Україна проголо�
шувалася самостійною держа�
вою – Українською Народною
Республікою. 

Загальновідомо також те,

що після гетьмана Скоропад�
ського державу очолила Дирек�
торія – другий числом україн�
ський Уряд. На чолі Директорії
стали Володимир Винниченко
та Симон Петлюра. На цей пе�
ріод припадає, як відзначають
сучасні дослідники, чи не най�
важчий час в історії УНР, адже
тоді на українських теренах то�
чилася не лише громадянська
війна, а й доводилося протисто�
яти загарбницьким намірам
більшовицької Росії і панської
Польщі. 

Поки криваві події відбува�
лися на Лівобережжі, у Львові,
13 листопада 1918 року прого�
лосили утворення Західноукра�
їнської Народної Республіки. Її
керівництво одразу задеклару�
вало намір об'єднатися з ліво�
бережними братами. Церемо�
нія злуки УНР і ЗУНР 22 січня
1919 року у Києві відбулася з
дотриманням усіх державот�
ворчих документів, під якими
підписалися делегації обох сто�
рін. При цьому ЗУНР, увій�
шовши до складу єдиної дер�
жавної структури на правах
федерації, зберегла власну ад�
міністрацію, Уряд, армію та
право на вирішення зовніш�
ньополітичних питань. 

Нині ж, оцінюючи події то�
го періоду і загалом  Акт злуки
зокрема, дослідники схиляють�
ся до думки, що, незважаючи
на те, що цей документ мав
певною мірою формальний ха�

рактер, усе ж таки
він є історичного зна�
чення, оскільки на
кілька подальших
десятиліть визначив
розвиток і формування полі�
тичних сил в Україні. Він та�
кож вплинув на національне
самосвідомлення українців,бо
виконував об'єднавчу в духов�
ному плані місію. Це був пер�
ший за останні 600 років  рішу�
чий крок нашого народу до
об'єднання.

Але ця визначна дата, яку
ніколи не випускали з уваги ук�
раїнські політики, тільки в ос�
танні роки відзначається на
державному рівні. Втім, не за�
буватимемо і того, що 22 січня
1973 року в Чорткові на Терно�
пільщині гурт молоді вивісив
жовто�блакитні прапори, за що
хлопців ув'язнили в радянсько�
му концтаборі. Ще одне свід�
чення патріотизму – самоспа�
лення на Чернечій горі у Кане�
ві у ніч з 21�го на 22�ге січня
1978 року Олекси Гірника, ви�
хідця з Прикарпаття,  на знак
протесту проти російської оку�
пації 

А 22 січня 1990 року сотні
тисяч українців узялися за ру�
ки, утворивши живий ланцюг
від Києва до Львова на згадку
про проголошення Акту собор�
ності. Це була громадська ак�
ція, яка засвідчила позицію ши�
роких мас наших співвітчизни�
ків. У серпні 1991 року вони до�

чекалися проголошення неза�
лежності України .

Тільки в соборності і єднос�
ті українського народу наша
сила. І це підтверджують всі іс�
торичні реалії. Україна вижила
за рахунок того, що ми століт�
тями берегли і плекали рідну
мову, культуру, історичну спад�
щину. Незважаючи на те, під
якими імперіями не перебувала
Україна, вона ніколи не була
розділеною. У нас є тепер Дер�
жавні герб, гімн і прапор, влас�
на грошова одиниця, яка сим�
волізує нерозривну єдність по�
колінь. Тож не даремно вели�
кий пророк Тарас Шевченко
свого часу наголосив, що  "…у
своїй хаті своя правда, і сила, і
воля". 

Для жителів сучасної Украї�
ни цей день, 22 січня, справді є
національним святом.

"Дороги іншої не треба, поки
зорить чумацький шлях

Я йду від тебе і до тебе 
по золотих твоїх стежках.

Мені не можна не любити, 
тобі не можна не цвісти

Лиш тоді варто в світі жити,
коли живеш і квітнеш ти,

Україно, Україно!"
Т. Петриненко

У ВІЧНІЙ ЛЮБОВІ Я ВІР�
НА ТОБІ, МІЙ РІДНИЙ
КРАЮ – Валентина Сіродан.

ОДИН НАРОД –

ОДНА ДЕРЖАВА

Автобиография

Не числился. Не значился. 
Не верил.

Не гнался. Не имел. 
Не состоял.

Не строил по кирпичику 
карьеры

И диссертаций впрок 
не защищал.

А потому давно не гложет 
ревность,

Что предпочел не офис, 
а вокзал.

Я разменял себя на 
ежедневность.

На ежедневный праздник 
разменял.

* * *
Речи не слышу – 

одни междометия.  
Тонем – не тонем?
Горим – не горим?
А уходящее тысячелетие
Только пугает исходом своим.
Господи! Боже! Терпенья 

достало бы
Выстоять, выжить,

и душу спасти...
И, не приемля молитву 

за жалобу,
Благослови, вразуми 

и прости...

* * *
Не бойтесь общества друзей
Тех, что не сделали карьеру:
Не стали в "дамки" прохо�
дить, 
Не стали пролезать в премье�
ры.

Не бойтесь нищеты друзей,
Да и своих пустых карманов,
А бойтесь призрачных идей
И блекло�розовых туманов.

Не стыдно выложить гроши
Перед блондинкой из продма�
га,
А стыдно подленькой души
В обмен на жизненные блага.

Не бойтесь жизнь перекро�
ить
И потерять во что�то веру, 
А бойтесь потерять друзей
Тех, что не сделали карьеру.

Из цикла "Акварели"

День прошел и стал 
уже вчерашним,

А из дней слагаются года.
То, что нет волос, уже 

не страшно.
Страшно: не ушла бы 

доброта.

Не жалею о листве опавшей,
Год минувший не сдаю 

в музей,
То, что постарел, – 

уже не страшно.
Страшно: не остаться 

б без друзей.

Жизнь ругать – и мелочно,
и пошло.

Как ругать подарок? 
Се�ля�ви...

И не страшно, что почти
все – в прошлом.

Страшно: не остаться 
б без любви.

Ценности меняются 
с годами,

Но одно с рожденья и навек:
Если вы любимы и с друзьями, 
Значит, вы счастливый 

человек.

ЄВГЕН ЗОЗУЛЯ: НА БОЯРСЬКІЙ ХВИЛІ

У цьому номері нашої га�
зети ми з вами доторкнемося
до духовної скарбниці нашо�
го земляка, який зробив по�
мітний внесок у розвиток су�
часної літератури. Його вірші
щирі, відверті, як і сам ав�
тор. Завжди привітний, щи�
росердний, не лукавий. Спіл�
куючись з Євгеном Олексан�
дровичем, усвідомлюю, що
забуваю про швидкоплин�
ність часу. Просто слухаю,

віддавшись впливу його крас�
номовства. Кажуть, які дум�
ки – така й людина. Думки
Зозулі, матеріалізовані у вір�
шах, розповідають нам і про
душевне багатство автора, і
про його оточення. Він тала�
новито оспівує велич почут�
тів, які підносять, окрилю�
ють; оспівує красу людських
взаємостосунків – з друзями,
між чоловіком та жінкою...
Торкається проблеми нашого
повсякдення. Інколи  в його
поезії промайне жартівлива
дитинність. Водночас його
глибокі роздуми над сутністю
переносять нас за межу зем�
ного, до бачення вічного.

Митець видав кілька пое�
тичних книг – "В гостях у
вас", "Несмотря ни на что",
"Причастие"... Книги акро�
віршів на жіночі та чоловічі
імена "Будьте здоровы".
Співавтор колективних збі�
рок "Квад�ратура круга",
"Современный ренессанс",
"ХХ век, запомни нас таки�
ми...", "Киев, русская поэ�
зия, ХХ век".

Валентина Сіродан
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ДПІ роз’яснює
Контроль,БІ

Як відомо з дитячої казки,
золоті яйця притаманно нес�
ти курочці Рябі, але, як з’ясу�
вали ревізори Контрольно�
ревізійного управління в Ки�
ївській області, не тільки...

Проблема забезпечення
безоплатним харчуванням
школярів при дефіциті місце�
вих та державного бюджетів
в Україні завжди мала особ�
ливе значення та актуаль�
ність.

Для забезпечення харчу�
вання учнів, які потребують
соціального захисту, з різних
рівнів бюджетів виділяються
кошти для проведення розра�
хунків з підприємствами�пе�
реможцями торгів. 

Після чого з такими під�
приємствами укладаються до�
говори, в яких передбачаєть�
ся, що вартість однієї порції
для окремих категорій дітей
не може перевищувати вказа�
ну у договорі ціну на день.

При формуванні ціни,
крім вартості закуплених то�
варів, враховується також
торгова націнка (на рівні 30�
40%) підприємства, яке на�
дає послуги з харчування. То�
му кількість продуктів харчу�
вання в порції та її склад нап�
ряму залежить від вартості
закуплених продуктів.

Проведеною ревізією КРУ
в Київській області одного з
районних комунальних під�
приємств цього регіону, яке
неодноразово вигравало тен�
дери з організації харчування
дітей, встановлено, що у
квітні 2010 року підприємс�
твом укладено договір із фі�
зичною особою�підприємцем
"Ц", відповідно до якого про�
дукти харчування постача�
ються "за цінами, вказаними

у накладних". Крім того, вар�
тість поставлених продуктів
харчування зазначається без
ПДВ, що в свою чергу збіль�
шує податкове зобов’язання
комунального підприємства
"КП".

Договорами, укладеними
між підприємством та органі�
заторами торгів, визначено,
що вартість продуктів харчу�
вання не може перевищувати
середню вартість зазначених
продуктів харчування по об�
ласті, за даними Держком�
стату України.

Однак, проведеним аналі�
зом цін встановлено, що ціни,
зазначені у накладних на
продукти харчування даного
постачальника, суттєво від�
різняються від середніх цін
по області, а також від цін на
товари інших постачальни�
ків.

Так, наприклад, у квітні
2010 року середня ціна на ку�
ряче яйце по області складала
0,72 грн. за штуку, в той час
як у ФОП "Ц" Підприємство
придбавало їх за ціною 1,08
грн. (без ПДВ), причому
вартість яйця у інших поста�
чальників становила – 0,6
грн. (з ПДВ).

Чому ж така різниця? Яй�
ця звичайнісінькі...не золоті.

Таким чином, внаслідок
закупівлі товарів за "цінами,
вказаними у накладних", які
вищі середніх цін по області,
лише за один місяць 2010 ро�
ку, за рахунок придбання "зо�
лотих яєць" завдано збитків
місцевому бюджету на 8 тис.
гривень.

Прес�служба КРУ 
в Київській області

Проведеною ревізією КРУ
в Київській області одного з
районних комунальних під�
приємств виявлено цікавий
факт "господарської" діяль�
ності підприємства, а саме
протягом 2010 року кому�
нальне підприємство "КП" оп�
лачувало послуги з користу�
вання легковими автомобіля�
ми (для перевезення адмініс�
трації підприємства) без
оформлення будь�яких доку�
ментів, які підтверджували б
вартість, обсяг та сам факт
надання таких послуг (мар�
шрутні листи, талони замов�
ника, заявки, акти прийому�
передачі тощо). 

Так, на підставі особистих
рішень керівника підприємс�
тва оплачено рахунки�факту�

ри складені у довільній формі
на такі "послуги" на загальну
суму понад 90 тис. гривень. 

Це при тому, що за полови�
ну вказаної суми на той час
підприємство могло б самос�
тійно купити або взяти у кре�
дит новий легковий автомо�
біль. 

Залишається незрозумілою
мотивація керівника підпри�
ємства у здійсненні вищезаз�
начених витрат та економічної
доцільності прийнятих рі�
шень...

Тут пригадується крилата
фраза із кінофільму "Діаман�
това рука" : "Наші люди в бу�
лочную на таксі не їздят".

Прес�служба КРУ 
в Київській області

Статтею 35 Податкового
Кодексу визначено, що грома�
дяни України із земель держав�
ної і комунальної власності ма�
ють право набувати безоплатно
у власність або на умовах орен�
ди земельні ділянки для веден�
ня індивідуального або колек�
тивного садівництва. 

Громадяни – члени садів�
ницького товариства мають
право приватизувати земельну
ділянку і така приватизація
здійснюється без згоди на те ін�
ших членів цього товариства. 

Землі загального користу�
вання садівницького товарис�
тва є його власністю і до них на�
лежать земельні ділянки, зай�
няті захисними смугами, доро�
гами, проїздами, будівлями і
спорудами та іншими об’єктами
загального користування. Ви�
користання земельних ділянок
садівницьких товариств здій�
снюється відповідно до закону
та статутів цих товариств. 

Згідно із статтею 116 Кодек�
су громадяни та юридичні особи
набувають права власності та
права користування земельни�
ми ділянками із земель держав�
ної або комунальної власності
за рішенням органів виконавчої
влади або органів місцевого са�
моврядування в межах їх пов�
новажень, визначених цим Ко�
дексом, або за результатами
аукціону. Безоплатна передача
земельних ділянок у власність
громадян провадиться у разі
одержання земельних ділянок
із земель державної і комуналь�
ної власності в межах норм бе�
зоплатної приватизації, визна�
чених цим Кодексом. 

Статтею 121 Кодексу, зок�
рема, встановлено, що грома�
дянам України можуть безоп�
латно передаватись земельні ді�
лянки із земель державної або
комунальної власності для ве�
дення садівництва у розмірі не
більше 0,12 гектара. 

Як встановлено статтею 125
Кодексу, право власності та
право постійного користування
на земельну ділянку виникає

після одержання її власником
або користувачем документа,
що посвідчує право власності чи
право постійного користування
земельною ділянкою, та його
державної реєстрації. Право на
оренду земельної ділянки вини�
кає після укладення договору
оренди і його державної реєс�
трації. Приступати до викорис�
тання земельної ділянки до
встановлення її меж в натурі
(на місцевості), одержання до�
кумента, що посвідчує право на
неї, та державної реєстрації за�
бороняється. 

Право власності на земель�
ну ділянку та право постійного
користування земельною ділян�
кою посвідчується державними
актами, а право оренди офор�
мляється договором, який реєс�
трується відповідно до закону
(стаття 126 Кодексу). 

Справляння земельного по�
датку здійснюється відповідно
до Закону N 2535, яким визна�
чено коло платників земельного
податку, ставки податку, поря�
док його обчислення і сплати, а
також пільги окремим категорі�
ям платників. 

Об’єктом плати за землю є
земельна ділянка, яка перебу�
ває у власності або користуван�
ні, у тому числі на умовах орен�
ди. Власники землі та землеко�
ристувачі, крім орендарів,
сплачують земельний податок.
За земельні ділянки, надані в
оренду, справляється орендна
плата. Підставою для нараху�
вання земельного податку є да�
ні державного земельного ка�
дастру (стаття 13 Закону N
2535). Юридичні особи самос�
тійно обчислюють суму подат�
кового зобов’язання щодо зе�
мельного податку в порядку та
за ставками, визначеними За�
коном N 2535. 

Відповідно до частини дру�
гої статті 12 Закону N 2535 не
справляється плата за земельні
ділянки, в межах граничних
норм, встановлених Кодек�
сом, інвалідів I і II груп, гро�
мадян, які виховують трьох і

більше дітей, та громадян,
члени сімей яких проходять
строкову військову службу,
пенсіонерів, а також інших
осіб, які користуються пільга�
ми відповідно до Закону Укра�
їни "Про статус ветеранів вій�
ни, гарантії їх соціального за�
хисту", громадян, яким у вста�
новленому порядку видано
посвідчення про те, що вони
постраждали внаслідок Чор�
нобильської катастрофи. 

Коли земельні ділянки при�
ватизовані громадянами – чле�
нами садівничого товариства і
кожен громадянин отримав до�
кумент, що засвідчує право на
земельну ділянку, то такі гро�
мадяни, крім тих, кому надані
пільги по земельному податку
згідно із частиною другою стат�
ті 12 Закону N 2535, самостій�
но будуть сплачувати земельний
податок до бюджету. За земель�
ні ділянки загального користу�
вання, які знаходяться у влас�
ності товариства, земельний
податок до бюджету сплачува�
тиметься товариством. 

Якщо власником землі чи
користувачем земельних діля�
нок, наданих для ведення садів�
ництва, є садівницьке товарис�
тво і члени товариства не офор�
мили право на свою земельну
ділянку, то таке товариство і бу�
де платником земельного по�
датку до бюджету (включаючи
земельні ділянки загального ко�
ристування), за винятком
площ земельних ділянок, що
використовуються громадяна�
ми – членами товариства, яким
згідно із частиною другою стат�
ті 12 Закону N 2535 встановле�
ні пільги по земельному подат�
ку. 

Враховуючи вимоги чинно�
го законодавства, члени садів�
ницьких товариств – пенсіоне�
ри, ветерани війни та інші кате�
горії громадян, визначені час�
тиною другою статті 12 Закону
N 2535, мають право користу�
ватися пільгою по земельному
податку в межах норми, вста�
новленої статтею 121 Кодексу.

– Чи вся сплачена платни�
ком податку сума процентів
за іпотечним кредитом вклю�
чається до розрахунку подат�
кового кредиту? 

– Відповідно до п. 10.2 ст. 10
Закону України "Про податок з
доходів фізичних осіб" від
22.05.2003 р. № 889�IV (зі змі�
нами та доповненнями) частина
суми процентів, включена до
складу податкового кредиту
платника податку – позичальни�
ка іпотечного житлового креди�
ту, дорівнює добутку суми про�
центів, фактично сплаченої плат�
ником податку протягом звітного
податкового року у рахунок його
погашення, на коефіцієнт, який
розраховується за формулою К =
МП/ФП, де К – коефіцієнт; МП
– мінімальна загальна площа
житла, яка дорівнює 100 м2; ФП
– фактична загальна площа

житла, яке будується (придбава�
ється) платником податку за ра�
хунок іпотечного кредиту. 

Якщо цей коефіцієнт є біль�
шим за одиницю, то до складу
податкового кредиту включа�
ється сума процентів, фактично
сплачена за іпотечним креди�
том без застосування такого ко�
ефіцієнта. 

– Наше підприємство змі�
нює місцезнаходження. Чи
повинні ми перейти з подат�
кової, в якій зараз перебуває�
мо на обліку, до іншої – за но�
вою нашою адресою? 

– Про зміну місцезнаход�
ження підприємства податкову
інспекцію повинен повідомити
держреєстратор, хоча це може
зробити і сама юридична особа.
А ось сплачувати податки і зві�
тувати за попереднім місцем до
кінця року потрібно буде за ста�

рою адресою. Зняття Вас з об�
ліку в податковій інспекції за
старою адресою відбудеться піс�
ля завершення поточного бюд�
жетного року.

– Працівник звільнився у
вересні 2010 року. Але ком�
пенсацію за невикористану
відпустку отримав у жовтні
2010 року. Як відобразити цю
виплату у формі № 1ДФ за
четвертий квартал? 

– Підприємство як податко�
вий агент мусить показати нара�
ховану та виплачену суму ком�
пенсації за невикористану від�
пустку при звільненні у формі
№ 1 ДФ з ознакою доходу "01".
При цьому не важливо, що
одержувач вже не працівник.

Відділ масово�роз’яснювальної 

роботи та звернень громадян

ДПІ у Києво�Святошинському районі

ЗОЛОТІ ЯЙЦЯ – НЕ

ВІД "КУРОЧКИ РЯБИ"

ТАКСІ, ТАКСІ ...

ВЕЗИ, ВЕЗИ...

ПРО ОПОДАТКУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ
ДІЛЯНОК, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ
САДІВНИЦТВА

ЗАПИТАННЯ З "ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ"
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роз’яснює ПФУ
ДемографіяБІ

Протягом 2010 року вико�
навчим комітетом Боярської
міської ради  зареєстровано 557
народжень , що  на  32  менше в
порівнянні з 2009 роком. Зда�
валося, що народжуваність  має
стимулювати  збільшення дер�
жавних соціальних виплат при
народженні, з 1 січня уряд
збільшив на 60% розмір дер�
жавної допомоги при народ�
женні дитини у порівнянні з
2010 роком. На першу дитину
розмір державної допомоги
наприкінці року становитиме
19,1 тисячі гривень, на другу –
39,2 тисячі гривень, а на третю
– 78,3 тисячі гривень),  але як

свідчить статистика – цей фак�
тор не є визначальним .

Аналізуючи  актові записи
про народження ,  безспірні до�
кази з персональними відомос�
тями про народжену дитину,
можна зробити такі висновки:
з   546  живонароджених    дітей
–  285  хлопчики,   261 – дів�
чинка. 

–  найбільша     група  мате�
рів віком 25�26 років,

– з названої кількості  заре�
єстрованих  народжень   в  160
випадках місцем народження
вказано м. Київ,  а  у  72 малю�
ків батьки не є мешканцями м.
Боярка.

В порівнянні з 2009 роком
зменшилась кількість  дітей на�
роджених поза шлюбом.  Так,
відомості про батька дитини  в
свідоцтві про народження запи�
сано зі слів матері  у 36 випад�
ках, а за спільною заявою бать�
ка та матері дитини –  при виз�
нанні батьківства  у  40.

Вперше народженню дити�
ни раділи в 298 сім’ях.  Другий
малюк з’явився у

201 �й  сім’ї,   третій  – у  47
сім’ях,  четвертий    у   6,    п’ята
дитина   у –  2 сім’ях   і навіть в
одній сім’ї з’явився 6�й  малюк.
Більше  ніж в попередні роки,
маємо двійнят,  а саме  5.  Троє
дітей народжено поза медич�
ним закладом, хоч мода народ�
жувати дома уже минула.

Не вистачило місяця,  щоб
обрати ім’я своїй дитині та за�
реєструвати своєчасно   її на�
родження 21 батькам. Як того
вимагає чинне законодавство,
на таких батьків складено про�
токоли про адміністративне
правопорушення і передано для
розгляду до міської ради.

На мою думку, найважливі�
шим етапом при  реєстрації на�
родження дитини  є вибір її іме�
ні.  Цей процес   досить склад�
ний, бо як назвеш дитину�таке
ім.’я буде на все життя, а бать�
ки хочуть щоб їх дитина була
найкращою. 

В 2010 році найпоширені�
шими  іменами серед хлопчиків

були: Іван – 18, Данііл – 16,
Артем – 15. Владислав – 12,
Андрій, Ілля та Єгор   по   – 10.
Серед дівчаток –  Анастасія –
24, Софія – 23,  Вікторія – 20,
Анна та Дар’я  по  12, , Марія,
Єлизавета по  10.

Водночас  набули популяр�
ності в минулому році чоловічі
імена  Арсеній, Глєб, Ярослав,
Матвій, жіночі  – Єва, Ксенія,
Катерина, Кіра, Маргарита. Не
полишили боярчани уподобань
й до дуже рідких або нетради�
ційних імен: Аристарх, Дарій,
Маркіян ,Остап, Платон, Севе�
рин,  Савелій,  Яромир , Гради�
мир , Ратмир, Варвара,   ,
Христина, Соломія, Орися.

Можна  бачити, що дітей
називають на честь святих, які
в цей день мають іменини  або
приблизно. Переконливий до�
каз тому – 3 червня 2010 року
зареєстровані   хлопчики (4)
були названі  Іванами.   Як пра�
вило, народжених 14 лютого чи
то хлопчиків чи дівчаток  нази�
вають   Валентинами.  Є непоо�
динокі  приклади,  коли дитину
називають у пам’ять своїх ро�
дичів.

Дуже часто  боярчани  оби�
рали закордонні імена   сподіва�
ючись на те, що їхня дитина бу�
де мати найунікальніше – Дані�
єль, Омар,  Каміла,  Міра,  Лі�
анна, Адріана, Тіна .  

Серед дівчаток були варіан�
ти подвійних імен: Марія�Луї�

за, Марія – Олександра,  Мар�
та�Купава.      

Законодавство України доз�
воляє батькам називати дити�
ну як завгодно, хоч навіть
будь�яким набором літер.  Тож і
з’явились імена Єлєна, Мілєна,
Кіріл, Кирил, Даніїл, Даниіл,
Даниїл, Ілья,  Дмитрій.  Але не
слід забувати ,  що малюку по�
тім рости, йти в школу, взагалі
йти між люди  і з “оригіналь�
ним” ім’ям   в нього можуть ви�
никати проблеми з його напи�
санням. 

Потрібно враховувати чи
римується ім’я із ім’ям по бать�
кові чи з прізвищем. Наприк�
лад, гарно звучить Іван Дмит�
рович чи Артем Михайлович.
Що не скажеш  про таке зву�
чання Діана Василівна чи  Ерік
Нікітович, або Звір   Аліса   чи
Щербина  Амалія.

І,  на жаль, в 2010 жодної
дитини не названо такими кра�
сивими відомими  іменами як
Надія, Світлана, Людмила, На�
талія, Тамара, Анатолій,  Вік�
тор, Василь.

Все одно, щоб не казали,
кінцевий вибір належить бать�
кам. Тільки вони і ніхто інший
має право назвати своє дитя, і
це рішення слід поважати.  

Спеціаліст 1�ї категорії
міськвиконкому

В. Медведєва

ДИТИНА НАРОДИЛАСЯ!

З першого лютого на базі
трьох найбільших боярських
шкіл – № 3,4 і 5 – відкрива�
ються дитячо�юнацькі клуби, в
яких безоплатно навчатимуть
гри в нарди. З ініціатором цієї
добродійної акції, президентом
Федерації нард Київщини Ті�
муром Азізовим зустрівся наш
кореспондент.

– Як сприйняло керівниц�
тво шкіл ваше починання?

– Дуже позитивно. Мало то�
го, усіляко стараються  підтри�
мати цю ідею, щоб популяризу�
вати нарди, як вид спорту в на�
шому рідному місті.

– Багато школярів ще не
сприймають нарди, бо не зна�
ють про їх існування. Як ду�
маєте, сподобаються нарди
дітям?

– Без всякого сумніву. Адже
це гра дуже старовинна і навчає
мудрості, тому зацікавленість
буде безперечною. Ця гра нас�
тільки захоплює, очищає свідо�
мість, що забуваєш і про політи�
ку, і про домашні клопоти. 

– Якою вам бачиться ор�
ганізація цих клубів і безпосе�
реднє навчання новачків?

– Спочатку діти отримають
теоретичні знання, ігрові та
практичні навички, проходити�
муть міжшкільні турніри, в
майбутньому це будуть гравці
від нашого  міста для проведен�
ня всеукраїнських юнацьких
змагань. Тобто, ми не збирає�
мось зупинятися, у нас є великі
перспективи.

– Цікаво, хто викладати�
ме в клубах?

– Я. 
– А чи вистачить особис�

того ентузіазму, якщо буде ба�
гато бажаючих?

– У такому разі у мене бу�
дуть помічники.

– Нарди в Боярці, нас�
кільки мені відомо, з’явилися
не з кавалерійського наско�
ку… Тут нещодавно вже від�
бувся перший етап відкрито�
го чемпіонату міста.

– У цих змаганнях взяли
участь 25 гравців різних віко�

вих груп.Найстаршим пред�
ставником був 78 річний бояр�
чанин Артавазд Абраамян,
якому надали грамоту Най�
мудрішого учасника чемпіона�
ту.  Перше ж місце посів Ро�
берт Шарашинідзе, уродже�
нець Грузії. Друге і третє місця
поділили між собою представ�
ники Азербайджану Равшан
Гусейнов і Шахрат Велієв. Але
варто зазначити, що всі учас�
ники були досить сильними.
Цей турнір привабив і велику
кількість глядачів. Не сумніва�
юсь, що вже найближчим ча�
сом ця прекрасна гра  захо�
пить широке коло боярчан.

Валентина Сіродан

НАРДИ ЗАМІСТЬ ПИВА
Управління Пенсійного

фонду у Києво�Святошинсько�
му районі запрошує фізичних
осіб – суб'єктів підприємниць�
кої діяльності, у тому числі тих,
які обрали особливий спосіб
оподаткування (фіксований
податок, єдиний податок); фі�
зичних осіб, які працюють на
умовах трудового договору; фі�
зичних осіб, які виконують ро�
боти (послуги) згідно з цивіль�
но�правовими договорами; ін�
ших осіб, які є застрахованими
в системі загальнообов'язкового
державного пенсійного страху�
вання з 04 січня по 31 березня
2011 року для подання звітів за
2010 рік про суми нарахованої
заробітної плати ( грошового
убезпечення, доходу) застрахо�
ваних осіб та суми нарахованих
внесків на загальнообов'язкове
державне пенсійне страхуван�
ня до органів Пенсійного фонду
України.

На другому поверсі примі�
щення Пенсійного фонду  на
стендах  відділу персоніфікова�
ного обліку, інформаційних
систем та мереж Ви знайдете
зручні зразки заповнення До�
датку 5 та Додатку 6.

Нагадуємо, що згідно По�
рядку 26�1 формування та по�
дання звітності :

1.3. Звіт до органів Пенсій�
ного фонду може подаватися
страхувальником:

– в електронній формі з ви�
користанням ЕЦП через центр
обробки електронних звітів
згідно з Порядком подання зві�
тів до Пенсійного фонду Украї�
ни в електронній формі, затвер�

дженим постановою правління
Пенсійного фонду України від
19.04.2007 № 7�7, зареєстро�
ваним в Міністерстві юстиції
України 27.04.2007 за №
436/13703 (звіт на паперових
носіях не подається); 

– на паперових носіях, заві�
рених  підписом  керівни�
ка/страхувальника та скріпле�
них печаткою (за наявності),
разом з електронною формою
на електронних носіях інфор�
мації;

– на паперових  носіях, як�
що у страхувальника кількість
застрахованих осіб не більше
десяти. 

1.4. Електронна форма зві�
ту до органів Пенсійного фонду
формується  страхувальником з
використанням спеціального
програмного забезпечення, ак�
туальні  версії  якого  безкош�
товно  надаються  страхуваль�
никам в органі Пенсійного фон�
ду за місцем взяття на облік.

1.5. Звіт страхувальником
повинен подаватися в повному
обсязі. В разі не подання однієї
із необхідних таблиць звіт не
приймається.

У разі виникнення питань
просимо звертатись до відділу
персоніфікованого обліку (
кімн.18,19,20) або телефону�
вати за номерами : 

045�98�723�41
730�41

Начальник відділу 

персоніфікованого обліку, 

інформаційних систем та мереж

І.М.Захарова

ДО УВАГИ РОБОТОДАВЦІВ!
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РекламаБІ

ППЕЕРРЕЕДДППЛЛААЧЧУУЙЙТТЕЕ  ННААШШУУ  ГГААЗЗЕЕТТУУ  ““ББООЯЯРРККАА''ІІННФФООРРММ””

У місті Боярка, по вулиці ІІ
Піщана, 2�А планується будів�
ництво водозабірної свердловини
для забезпечення питною водою
жителів міста.

Заява про екологічні наслідки
діяльності об`єкту: "Будівництво
водозабірної свердловини" для
постачання міста Боярка за адре�
сою: Київська обл., м. Боярка,
вул. ІІ Піщана, 2�А.

Мета проектованої діяльності:
організація господарсько�питного
водопостачання продуктивністю
200 куб. м/добу з використанням
підземних вод водоносного гори�
зонту у відкладах сеноман�кело�
вейського водоносного комплексу
(K2s+J2k). Проектом передбача�
ється влаштування водозабірної
свердловини глибиною 130 м.

(СНиП 2.04�84 п.5.13 табл.13).
Шляхи міграції птахів і тварин

в районі проектованої водозабірної
свердловини відсутні. При будів�
ництві та після його завершення
негативного впливу на рослинний і
тваринний світ не відбудеться.

Родючий шар грунту в ході бу�
дівництва комплексу споруд збері�
гається у повному обсязі і викорис�
товується для його відновлення по
завершенню будівництва.

Вплив на повітряне середови�
ще має незначний та короткочас�
ний характер при будівництві.
При експлуатації водозабірної
свердловини – вплив відсутній.

Перелік залишкових впливів:
відсутні.

Зобов’язання щодо здійснення
проектних рішень у відповідності з

нормами та правилами охорони
навколишнього природного сере�
довища і вимог екологічної безпе�
ки на всіх етапах будівництва та
експлуатації водозабірної свердло�
вини:

– "Замовник", в особі директо�
ра (Міського голови), зобов’язу�
ється виконувати норми і правила
охорони навколишнього середови�
ща і вимоги екологічної безпеки на
всіх етапах будівництва та експлу�
атації водозабірних свердловин;

– "Проектувальник", в особі
директора ПП "Виробнича фірма
Імпульс", зобов’язується постійно
вести авторський нагляд за вико�
нанням будівельно�монтажних ро�
біт по бурінню свердловини, будів�
ництву насосних станцій, якістю
робіт.

Інвестор�замовник: Боярська
міська рада.

Поштова і електронна адреса:
м. Боярка, вул. Білогродська, 13

Місце розташування майдан�
чиків (трас) будівництва (варі�
анти): земельна ділянка по вул.
ІІ Піщана, 2�А в м. Боярка, Киє�
во�Святошинського р�ну Київ�
ської обл.

Характеристика діяльності:
бдудівництво водозабірної свер�
дловини, продуктивністю 200
куб. м/добу.

Технічні і технологічні дані:
видобуток підземних вод із свер�
дловин протягом гарантійного
строку експлуатації.

Соціально�економічна необ�

хідність планової діяльності: гос�
подарсько�питне забезпечення м.
Боярка.

Клімат і мікроклімат: не
впливає.

Повітряне при будівництві –
викиди ДВЗ, при експлуатації
відсутні.

Водне: при будівництві –
можливість забруднення водо�
носних горизонтів, при експлуа�
тації – зменшення запасів під�
земних вод.

Грунт: тимчасовий локальний
вплив під час будівництва. При
експлуатації не впливає.

Рослинний і тваринний світ,
заповідні об`єкти: при будівниц�
тві та експлуатації не впливає.

Навколишнє соціальне сере�
довище (населення): покращен�
ня побутових умов населення.

Навколишнє техногенне се�
редовище: при будівництві та
експлуатації не впливає.

Відходи виробництва і мож�
ливість їх повторного викорис�
тання, утилізації, знешкодження
чи безпечного поховання: скла�
дування побутових і господар�
ських відходів у контейнер та ви�
везення на сміттєпереробний по�
лігон.

Участь громадськості: Бояр�
ська міська рада, м. Боярка, вул.
Білогородська, 13, прийомні дні.

ТОВ “Виробнича фірма Імпульс”

У місті Боярка, на території
парку ім. Шевченко планується
будівництво водозабірної свердло�
вини для забезпечення питною
водою жителів міста.

Заява про екологічні наслідки
діяльності об’єкту: "Будівництво
водозабірної свердловини" для
водопостачання КП "Боярка�Во�
доканал" за адресою: Київська
обл., м. Боярка,парк ім. Шев�
ченка.

Мета проектованої діяльності:
організація виробничого, господар�
сько�питного водопостачання про�
дуктивністю 144 куб. м/добу з вико�
ристанням підземних вод водонос�
ного горизонту у відкладах межигір�
ської, беркської та новопетрівської
сві палеогенової та неогенової сис�
тем (P3mz+br+N1np) (полтавська
серія). Проектом передбачається
влаштування водозабірної свердло�
вини глибиною 33 м.

Шляхи міграції птахів і тварин в
районі проектованої водозабірної
свердловини відсутні. При будівниц�
тві та після його завершення нега�
тивного впливу на рослинний і тва�
ринний світ не відбудеться.

Родючий шар грунту в ході будів�
ництва комплексу споруд зберігаєть�

ся у повному обсязі і використовуєть�
ся для його відновлення по завер�
шенню будівництва.

Вплив на повітряне середовище
має незначний та короткочасний ха�
рактер при будівництві. При експлу�
атації водозабірної свердловини –
вплив відсутній.

Перелік залишкових впливів:
відсутні.

Зобов’язання щодо здійснення
проектних рішень у відповідності з
нормами та правилами охорони
навколишнього природного середо�
вища і вимог екологічної безпеки на
всіх етапах будівництва та експлуа�
тації водозабірної свердловини:

– "Замовник", в особі дирек�
тора КП "Боярка�Водоканал",
зобов’язується виконувати нор�
ми і правила охорони навколиш�
нього середовища і вимоги еколо�
гічної безпеки на всіх етапах бу�
дівництва та експлуатації водоза�
бірних свердловин;

– "Проектувальник", в особі ди�
ректора ПП "Виробнича фірма Ім�
пульс", зобов’язується постійно вес�
ти авторський нагляд за виконанням
будівельно�монтажних робіт по бу�
рінню свердловини, будівництву на�
сосних станцій, якістю робіт.

Інвестор�замовник: КП "Бо�
ярка�Водоканал".

Поштова і електронна адреса:
м. Боярка, вул. Білогродська, 13.

Місце розташування май�
данчиків (трас) будівництва
(варіанти): земельна ділянка в
парку ім. Шевченка в м. Боярка
Києво�Святошинського р�ну
Київської обл.

Характеристика діяльності:
будівництво водозабірної свер�
дловини, продуктивністю 144
куб. м/добу.

Технічні і технологічні дані:
видобуток підземних вод із свер�
дловин протягом гарантійного
строку експлуатації.

Соціально�економічна необ�
хідність планованої діяльності: ви�
робниче, господарсько�питне за�
безпечення КП "Боярка�Водока�
нал".

Клімат і мікроклімат: не впли�
ває.

Повітряне при будівництві –
викиди ДВЗ, при експлуатації від�
сутні.

Водне: при будівництві –
можливість забруднення водо�
носних горизонтів, при експлуа�
тації – зменшення запасів під�
земних вод.

Грунт: тимчасовий локальний
вплив під час будівництва. При
експлуатації не впливає.

Рослинний і тваринний світ,
заповідні об`єкти: при будівництві
та експлуатації не впливає.

Навколишнє соціальне сере�
довище (населення): покращен�
ня побутових умов населення.

Навколишнє техногенне сере�
довище: при будівництві та екс�
плуатації не впливає.

Відходи виробництва і можли�
вість їх повторного використання,
утилізації, знешкодження чи без�
печного поховання: складування
побутових та господарських відхо�
дів у контейнер та вивезення на
сміттєпереробний полігон.

Участь громадськості: КП "Бо�
ярка�Водоканал", м. Боярка, вул.
Білогородська, 19�б, прийомні
дні.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА

Елена Владимировна
известная в Украине и за рубежом
снимает: порчу, проклятие,
одиночество, бесплодие,
безбрачие, невезение, алкоголизм,
решает проблемы в семье и бизнесе

096&408&29&81, 067&929&89&84,
097&469&39&38 

Свідоцтво про право власності Бойцової Ольги

Михайлівни № 355/94 від 01.06.1994 р. на квартиру 14

в буд. № 2, розташованого по вулиці Маяковського в м.

Боярка, вважати недійсним.

Продаємо автомобіль ЗІЛ�130 (термобудка, бензин і газ�метан, об’єм двигуна 6 літрів,

пробіг 64 тис. км) з конверсії, 1988 року випуску. Ціна договірна.

Здаємо в оренду нежитлове приміщення у центрі Боярки площею 80 м2. Ціна договірна.

Телефон: 097�461�77�07

ППООЗЗИИККАА на нерухомість, зем. ділянки, авто (різні марки), с/г техніку

та її комплектуючі. Телефон: (096) 647'82'07

Земляни найближчим часом можуть стати
свідками рідкісного явища, що відбувається раз на
кілька тисяч років.

За повідомленнями інсайдерів гавайської об�
серваторії Мауна Кеа, червоний гігант Бетельгей�
зе стрімко змінює форму. За останні 16 років зір�
ка втратила круглу форму, стрімко стискаючись в
полюсах, в той час як її екватор все ще утримуєть�
ся завдяки відцентрової силі. Це явні ознаки того,
що залишилися лічені тижні чи місяці до перетво�
рення зірки на наднову.

Із Землі буде видно, що раптово спалахнула ду�
же яскрава зірка. «Дуже яскрава» – означає сту�
пінь яскравості, рівну як мінімум повному місяцю,
як максимум – повного сонця. Триватиме подібне
космічне шоу близько шести тижнів, що означає
понад півтора місяці «білих ночей» в певних ділян�
ках планети. Решта людей насолодяться двома�
трьома додатковими годинами світлового дня і чу�
довим видовищем – вибухнула зірки вночі.

Через два�три тижні після вибуху зірка почне
згасати, а через кілька років – остаточно перетво�
риться для земного спостерігача на туманність ти�

пу Крабоподібної.
Хвилі заряджених частинок після вибуху дій�

дуть до Землі через кілька століть, і жителі плане�
ти отримають невелику (на 4�5 порядків менше
летальної) дозу іонізуючого випромінювання.

Відзначимо, що останнє свідоцтво спостере�
ження вибуху наднової на Землі датоване 1054
роком.

Нагадаємо, учені, що дослідили Бетельгейзе,
ще в лютому дійшли до висновку, що вона почала
згасати. Таке припущення було висловлено після
тривалого спостереження за зіркою через інфра�
червоний стерео�інтерферометр, іменований та�
кож ISI.

Вчені змогли розрахувати, що за останні 17
років зірка зменшилася в розмірах на 15%.

(Новини СвітМедіа) 

ДРУГЕ СОНЦЕ?
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