
19 грудня, саме у день

Святого Миколая, по

всій Україні і, зокрема,

в Боярці чарівними

святковими вогниками

засвітилися новорічні

ялинки.

Наша ялинка ! висо!

ка зелена красуня,

прикрашена яскра!

вими вогниками,

засвітилася завдяки

чарівним заклинан!

ням казкового Діда

Мороза та Снігу!

роньки, а ще зав!

дяки щирому ба!

жанню боярської

дітвори.

Цікаво було

спостерігати

за малечею.  
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ЗАСЯЯЛА 
МІСЬКА 

ЯЛИНКА

"НАЙНОВОРІЧНІШІ"
ПІДПРИЄМСТВА ТА
ОРГАНІЗАЦІЇ МІСТА

БУДУТЬ НАГОРОДЖЕНІ

ТV !

прогр
ама

УВАГА!
Передплатна ціна знижена

ПЕРЕДПЛАТИ ГАЗЕТУ СВОГО МІСТА

ПЕРЕДПЛАТНА КАМПАНІЯ.2013 ТРИВАЄ

1 МІСЯЦЬ .
4 ГРН

Символом 2013
року, за східним ка!
лендарем, є чорна

водяна Змія, яка уо!
соблює мудрість, тер!

піння, витривалість і роз!
важливість, збиваючи з пан!

телику супротивників своєю беззахисною і по!
вільною поведінкою. Саме чорна Змія несе лю!
дям в майбутньому році несподівані перевороти
і зміни в житті, нестабільність і мінливість подій.

11 стор.

Якщо Дід Мороз
приходить до нас з
Лапландії, то ет!
нічною Батьківщи!
ною сніговиків є,
безумовно, Бояр!
ка. До такого вис!
новку доходить
кожний, кому до!
велося хоча б раз
минати взимку
подвір'я боярча!

нина Олега Остапенка.

9, 11 стор.

У день Святого Миколая до Боярки ! відвіда!
ти маленьких пацієнтів Київської обласної ди!
тячої лікарні ! приїхав прем'єр!міністр України
Микола Азаров. "Це подарунки не від мене, а
від святого Миколая і від Діда Мороза", ! ска!
зав Микола Азаров, вручаючи яскраві пакунки
з солодощами діткам. 

2 стор.

МИКОЛАЙЧИКИ 

ВІД ПРЕМ'ЄР.МІНІСТРА 

МИКОЛИ АЗАРОВА

У номері

ПРО ОСОБЛИВОСТІ РОКУ 
ЧОРНОЇ ЗМІЇ

ВУЛИЦЯ КАЗОК ВІД…  

"СНІГОВОГО БАРОНА"!

5 стор.

ПРОГРАМА 
НОВОРІЧНИХ ТА

РІЗДВЯНИХ СВЯТ
м. БОЯРКА












Назва заходу

Музична програма (новорічні
пісні та мелодії)
Концертна програма
аматорських колективів та
виконавців Боярки
Привітання Діда Мороза та
Снігуроньки
Привітання міського голови з
Новим роком
Новорічний феєрверк
Новорічна дискотека та
розважально!конкурсна
програма

Музична та концертна
програма
Привітання міського голови 
з Новим роком
Новорічна дискотека

Музичний концерт!вистава
“З Різдвом Христовим”

Час

22.00 ! 01.00

01.00 ! 01.40

01.40 ! 02.00

02.00 ! 02.05

02.05 ! 02.10
02.10 ! 04.00

01.00 ! 02.30

02.30 ! 02.35

02.35 ! 04.00

з 16.00

Місце проведення

Будинок урочистих подій, 
вул. Білогородська, 134 а
Будинок урочистих подій

Будинок урочистих подій

Будинок урочистих подій

Будинок урочистих подій
Будинок урочистих подій

Будинок культури,
вул. Шевченка, 82 д
Будинок культури

Будинок культури

Будинок культури,
вул. Шевченка, 82 д

ОРГКОМІТЕТ

3 1.12. 2012 ! 01.01.2013

01.01. 2013

08.01.2013







Недільного ранку на вулиці нашого міста
вийшов потужний грейдер. На нього чекав
великий фронт робіт: очищення від намерз�
лого снігу з льодом узбіччя доріг та їх роз�
ширення. Адже не секрет, в останні дні пе�

ресуватися дорогами міста було небез�
печно � зустрічні машини ледве не торка�
лися  одна одної боками або дзеркалами. 

На жаль, місцеве комунальне підпри�
ємство "БГВУЖКГ" не має власного грей�

дера. Тож доводиться
мало не щодня оренду�
вати його, щоб хоч тро�
хи покращити стан зи�
мових доріг. У планах
міської влади � наступ�
ного року придбати
грейдер  для наших ко�
мунальників. Тож цієї
зими доведеться ко�
ристуватися орендова�
ною технікою та споді�
ватися на припинення
снігопадів. 

З метою формування приваб!
ливого зовнішнього вигляду
міста, створення святкової ат!
мосфери для мешканців і гос!
тей міста в новорічні та Різдвяні
свята на теренах Боярки відбу!
вається огляд!конкурс на кра!
ще новорічне оформлення ус!
танов, організацій і підпри!
ємств міста "Боярка новоріч!
на". 

У конкурсі розглядатиметься
святкове оформлення зовнішніх
вітрин, фасадів, прилеглих терито�
рій підприємств та організацій з
урахуванням світлового та декора�
тивного рішення. До участі в кон�
курсі запрошуються всі підпри�
ємства та організації міста Боярка
незалежно від форм власності, а
також приватні підприємці. Свят�
кове оформлення може тривати
протягом всіх новорічних та Різ�
двяних свят. Про нього можна по�
відомити за телефонами 41�710,
42�246. Цей дзвінок свідчитиме
про бажання підприємства чи ор�
ганізації взяти участь у конкурсі. 

Для підбиття підсумків конкурсу
створено комісію, яка здійснює ог�
ляд новорічного оформлення ус�
танов, організацій міста, визначає
трійку найкраще оформлених під�
приємств і, відповідно, трійку най�
неохайніших.

За перемогу в конкурсі учасники
отримають Дипломи виконкому
Боярської міської ради. 

Відзначення переможців кон�
курсу проводитиметься в Новоріч�
ну ніч.

ЛИШЕ ПОТУЖНОМУ ГРЕЙДЕРУ
“ПО ЗУБАХ” СЮРПРИЗИ

НИНІШНЬОЇ ЗИМИ



� Це не був звичайний порив, �
коментує ситуацію директор КП
"Боярка�Водоканал" Володимир
Павлусь. � Трубу діаметром 330 мм
ніби ножем розрізало. Якби ми дія�
ли за звичайною схемою: розкопу�
вали траншею, шукали трубу (а во�
на завдовжки 7�9 м), потім заміню�
вали її, і все це в умовах добрячого
морозу, � ремонт водогону міг би
тривати близько тижня. А це � до�
сить значні витрати і незручності
для жителів міста.

За словами Володимира Івано�
вича, часті пориви водопровідної
мережі змусили його шукати шля�
хи ефективного реагування на по�
дібні ситуації. Так було знайдено

можливість ремонтувати пориви за
допомогою спеціальних гнучких
хомутів італійського виробництва,
які витримують чимале наванта�
ження, що виникає при зсуві ґрун�
ту. Як розповів Володимир Пав�
лусь, працівники водоканалу тепер
не випадково "не поспішають" за�
копувати місце розкопу після за�
вершення ремонтних робіт.

� Враховуючи той факт, що місь�
ка інфраструктура має дуже по�
важний вік � більше 40 років, яму
потрібно засипати ґрунтом посту�
пово, � продовжує керівник підпри�
ємства, � щоб під час його просі�
дання не порушувалася цілісність
труби. Адже труба може знову рва�
тися практично у тому ж самому
місці. 

Та повернімося до героїчної ро�
боти працівників водоканалу у день
Святого Миколая. На прохання про

допомогу відгукнувся директор
БМУ�33 Магомед Магомедов � на�
дав ремонтникам потужний екска�
ватор, що швидко впорався із зав�
данням: прогризти асфальт та на
камінь замерзлу землю. За це під�
приємство висловлює йому щиру
подяку. В результаті, аварію було
ліквідовано близько 18�00. Вже о
18�30 підприємство увійшло в нор�
мальний режим подачі води спо�
живачам.

Залишається додати, що ліквіду�
вала аварію бригада працівників
КП "Боярка�Водоканал" на чолі з
майстром Станіславом Рибачуком.
Думається, що ці люди, які, незва�
жаючи на суворі погодні умови,
подбали про нас, споживачів, зас�
луговують принаймні слів вдячнос�
ті, що ми від імені усіх читачів газе�
ти і робимо.

Тетяна Зубкова, фото автора

¡ÓˇÍ‡
������������������������2222

Державтоінспекція Києво�Святошинського району попереджає водіїв
транспортних засобів про суттєве погіршення дорожніх умов у зв'язку з
сильними снігопадами.

Будьте уважні на дорогах, під час руху включайте ближнє світло
фар, не користуйтеся транспортом, на якому не встановлена зимова
гума.  

У разі потрапляння в ДТП, телефонуйте до чергової частини Києво�
Святошинського РВ за номерами: 102, (044)!406!07!83 та (04598)!4!02!02.

ФФФФааааккккттттииии    ттттаааа    ккккооооммммееееннннттттаааарррріііі
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ДОРОГІ ЗЕМЛЯКИ!
Від імені Боярської міської організації Партії регіонів щиро вітаю усіх вас

З НОВИМ РОКОМ ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!
Зичу всім боярчанам, аби у житті панували мир та благо!

получчя. Нехай у ваших домівках завжди живуть щастя,
достаток та любов. Бажаю, аби Новий 2013 рік став для
Боярки та всіх її жителів періодом звершень, нових досяг!
нень та процвітання. 

Нехай різдвяна зірка стане святим оберегом для ваших
сердець. А прагнення робити добро змінить світ на краще!

Голова Боярської міської організації Партії регіонів, 
секретар Боярської міської ради Дмитро Паливода

ВДАІ Києво�Святошинського РВ ГУМВС повідомляє про набір кандидатів
до вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців МВС у
2013 році.

У зв'язку з тривалим оформленням документів на навчання, бажаючим
необхідно звернутися з 15 січня 2013 року до відділу кадрового
забезпечення Києво�Святошинського РВ (м. Боярка, вул. Хрещатик, 88)
або до Управління ДАІ ГУ МВС Київської області (м. Київ, вул. Ернста, 3).

�	���
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Стисло

Крім малюків, подарунок від
прем'єр�міністра отримала і
лікарня. "У мене є ще один по�
дарунок. Це інкубатор для ви�
ходжування новонародже�
них", � зауважив Микола Яно�
вич та побажав усім малень�
ким пацієнтам видужати до
нового року та повернутися
додому.

Діти також приготували для
поважного гостя подарунки у
вигляді малюнків, вишивок та
поетичних привітань.

Як повідомляє Департамент
інформації та комунікацій з
громадськістю Секретаріату
КМУ, Микола Азаров два тижні

тому отримав листа і запро�
шення разом із пацієнтами
Київської обласної дитячої лі�
карні відсвяткувати День Свя�
того Миколая. Глава уряду ра�
до пристав на таку пропози�
цію і приїхав до Боярки для то�
го, аби поспілкуватися з діть�
ми. 

Прем'єр�міністр також наві�
дався до хворого хлопчика, не�
одноразового переможця віт�
чизняних та міжнародних зма�
гань з танців, який зараз про�
ходить лікування в Київській
обласній дитячій лікарні. Він
побажав йому якнайшвидшого
одужання і нових здобутків. 

Високого гостя в Боярці
зустрічали перший заступник
голови Київської облдержад�
міністрації і колишній очіль�
ник Києво�Святошинського
району Олександр Заєць, ви�
конувач обов'язків голови Ки�
єво�Святошинської РДА Ми�
кола Шкаврон, міський голо�
ва Боярки Тарас Добрів�
ський.

До речі, Микола Азаров то�
го дня також отримав пода�
рунок � ноутбук від ново�
призначеного першого зас�
тупника голови облдержад�
міністрації Олександра Зай�
ця.

�����	����� 
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свята З нагоди 

У день Свято!
го Миколая до Бояр!
ки ! відвідати ма!
леньких пацієнтів
Київської обласної
дитячої лікарні !
приїхав прем'єр!мі!
ністр України Мико!
ла Азаров. "Це по!
дарунки не від мене,
а від святого Мико!
лая і від Діда Моро!
за", ! сказав Микола
Азаров, вручаючи
яскраві пакунки з со!
лодощами діткам. 

19 грудня через зсув
ґрунту на перехресті вулиць
Молодіжної та Лінійної від!
бувся порив труби водогону.
Боярчани відчули це зразу !
на значній території Боярки у
кранах пропала вода. Корес!
пондент газети "Боярка!ін!
форм", ховаючи обличчя від
колючого вітру, зі співчуттям
спостерігав за роботою ко!
мунальників: землю, сковану
міцним морозом, старень!
кий екскаватор "не брав". А
потрібно було якось добра!
тися до пориву, щоб визна!
читися з тим, як ліквідувати
наслідки аварії.

25 грудня 2012 року

Конкурс проводиться за таких умов використання об'єктів:
• пропозиції щодо збільшення розміру орендної плати у порівнянні з виз�
наченим незалежною оцінкою стартовим розміром орендної плати;
• ефективність використання об'єкта оренди за цільовим призначенням;
• дотримання вимог експлуатації об'єкта, в т. ч. екологічних, санітарно�
епідеміологічних, протипожежних норм;
• проведення капітального ремонту (реконструкція, модернізація) орен�
дованих основних фондів (у разі необхідності);
• оплати вартості незалежної оцінки або відшкодування витрат на її вико�
нання одним з учасників конкурсу.

Кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів ! 08 січня;
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної ко�

місії такі матеріали:
заяву про оренду, в якій зазначається найменування особи, місцезна�

ходження (юридична адреса), вид діяльності, контактний телефон;
до заяви додаються:
а) для юридичних осіб:
� належним чином засвідчені копії установчих документів;
� документи, що посвідчують повноваження представника юридичної

особи;
� відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника кон�

курсу з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованостей;
� довідка про те, що проти нього не порушено справу про банкрутство.
б) для фізичних осіб:
� копія документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належ�

ним чином оформлена довіреність, видана представнику фізичної особи;
� копія свідоцтва про реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприєм�

ницької діяльності;
Усі учасники конкурсу подають зобов'язання (пропозиції) щодо вико�

нання умов конкурсу, зобов'язання (пропозиції) щодо забезпечення спла�
ти орендної плати та додаткові зобов'язання щодо експлуатації об'єкта,
платіжні реквізити.

Конкурс буде проведено 14 січня 2012  р. 
об 11!00 год. в приміщенні Боярської міської ради.

За довідками звертатися у фінансово�економічний відділ міськвикон�
кому (каб. № 10),

Київська обл., м. Боярка, вул. Білгородська, 13.  Тел.: 41!550, голов�
ний спеціаліст з економічних питань Петруха Оксана Анатоліївна.

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ БОЯРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 13 грудня 2012 року                              № 02�14/176

м. Боярка

Про проведення конкурсу "Боярка новорічна"
З метою формування привабливого зовнішнього вигляду міста, створення

святкової атмосфери для мешканців і гостей міста в новорічні та Різдвяні свя!
та та керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", !

1. Внести зміни в Положення про огляд�конкурс на краще новорічне оформлення
установ, організацій і підприємств міста "Боярка новорічна", затверджене розпоряд�
женням міського голови 29 листопада 2011 року № 02�14/195 (додаток № 1).

2. Провести конкурс "Боярка новорічна" відповідно до Положення про конкурс.
3. Інформацію про конкурс розмістити на сайті міста та в газеті "Боярка�Інформ".
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови

Дубовецького В. М.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т.Г. ДОБРІВСЬКИЙ

ОГОЛОШЕННЯ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Град", що розташоване за адресою: Київська обл., 

м. Боярка, вул. 40 років Жовтня, повідомляє про наміри отримання дозволу на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря в процесі своєї діяльності.

Предметом діяльності підприємства є виготовлення деталей, вузлів та іншого приладдя для авто�
мобілів та двигунів.

Підприємство належить до третьої групи за ступенем впливу об'єкта на забруднення атмосфер�
ного повітря, та не знаходиться на державному обліку територіальних органів Міністерства екології та
природних ресурсів України за обсягами потенційних викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

З метою отримання дозволу нами була проведена інвентаризація викидів забруднюючих речовин
та розроблені документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмос�
ферне повітря стаціонарними джерелами нашого підприємства. Після висловлення побажань, доку�
менти у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих ре�
човин в атмосферне повітря, будуть надані для затвердження до відповідних державних органів.

В результаті проведення вказаних вище робіт встановлено:
1. Стаціонарними джерелами утворення та викидів забруднюючих речовин є шліфувальний вер�

стат, зварювальні пости та фарбувально�сушильна камера.
2. У процесі діяльності підприємства до атмосферного повітря будуть потрапляти такі забруднюю�

чі речовини: оксиди азоту та вуглецю; ангідрид малеїновий, вуглеводні граничні, стирол, емульсол,
пил ЛКМ та зварювальний аерозоль.

3. Загальні фактичні обсяги викидів забруднюючих речовин складають 0,0027423 г/с та 
0,100082 т/рік.

Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публікації до Бояр�
ської міської ради: м. Боярка, вул. Білогородська, 13.

БУДЬТЕ ЧУЙНИМИ
Сувора зима знову перевіряє усіх на міцність. А нас, людей � на людя�

ність та гуманність. Адже поруч із нами, живуть люди, котрі з певних жит�
тєвих обставин не мають, де жити. Безхатченки взимку особливо вразливі
до впливу несприятливих погодних умов: сніг, мороз, вітер. Саме тому
цього року, як і торік, в Боярці відкриваються пункти обігріву для безхат�
ченків. 

Звертаємося до усіх небайдужих жителів Боярки з проханням допомог�
ти людям, котрі не мають даху над головою. 

Ви можете поділитися з ними теплими речами. 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 18 грудня 2012 року №117/2

Про визначення у Боярці пункту обігріву бездомних осіб
Враховуючи значне зниження температури повітря та з метою убезпечення

від можливого переохолодження та/чи обмороження, !

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Визначити у Боярці пункт обігріву безхатченків у приміщенні гуртожитку за адре�

сою: вул. Молодіжна, 12/2.
2. Коменданту гуртожитку Макаровій Любові Петрівні організувати та забезпечити

цілодобовий прийом осіб, які прибули до пункту обігріву, ведення журналу реєстрації
та цілодобове чергування вахтерів.

3. Керівнику КП "ІА "Боярка�інформ" розмістити інформацію про пункти обігріву в
гуртожитку по вул. Молодіжна, 12/2, у приймальному відділенні центральної районної
лікарні по вул. 40 років Жовтня, 51 та в Боярському християнському центрі милосердя
"Надія" по вул. Шевченка, 2, а також про збір теплих речей, � у чергових номерах газе�
ти, на листівках у місцях масового зібрання боярчан, на сайті, та оголосити через сис�
тему оповіщення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови
Дубовецького В. М.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т. Г. Добрівський
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№ Перелік об'єктів комунальної власності м. Боярка, що підлягає передачі в оренду на конкурсних засадах

1. Підвальне приміщення за адресою: м. Боярка. вул. Маяковського, 2 39,7 кв. м.



�Рік, що минає, був досить напруженим,
як для нашого міста, так і для країни в ці�
лому. Приготування до великого спортив�
ного свята � Євро�2012 внесли свої ко�
рективи в життя, без перебільшення, всієї
країни. Жило в очікуванні цього дійства й
наше місто, яке має багату, зокрема й
спортивну історію. Безумовно, радує той
факт, що українці запам'яталися інозем�
ним гостям як гостинна нація. Крім того,
приготування до проведення Євро�2012
дозволило значно покращити інфраструк�
туру нашої країни, а отже, дало поштовх
для її розвитку. 

Уже з кінця літа в місті, як і загалом по
всій країні, почалися приготування до
проведення виборів депутатів Верховної
Ради України, що відбулися 28 жовтня. Та,
мабуть, найбільш напруженим видався
останній місяць року. Щедрі снігопади (за
перші тижні грудня випала рекордна кіль�
кість снігу) завдали клопоту всім. Стихій�
не лихо спричинило перебої з електро�
постачанням. Деякі масиви і нашого міста
на певний час були знеструмлені. А ось
проблема очищення доріг міста від снігу
досі залишається актуальною. 

� Як Ви особисто вважаєте: чи кому�
нальники міста доклали всіх зусиль,
аби ліквідувати наслідки снігопадів?

� На це запитання у мене неоднозначна
відповідь. Адже ситуація справді складна.
Існує чимало суб'єктивних факторів. Так,
загальна протяжність доріг міста стано�
вить майже 300 км. Зрозуміло, що тієї
техніки, яку має КП "Боярське головне ви�
робниче управління житлово�комуналь�
ного господарства", замало, аби повніс�
тю очистити міські дороги від снігу. За по�
передніми підрахунками, аби наші кому�
нальники могли вчасно ліквідувати нас�
лідки зимової стихії, такої техніки має бу�
ти щонайменше двадцять одиниць. 

Безумовно, є й людський фактор. Ми не
знімаємо відповідальності з міських
служб. Так, був втрачений той момент, ко�
ли випав перший сніг. І якщо комунальни�
ки встигли очистити центральну вулицю �
Білогородську, то боротися з вже "вката�
ним" машинами снігом на інших дорожніх
артеріях міста наразі є досить складно.
Хоча майже щодня ми орендуємо грейдер
для очистки доріг міста. Є й інша обстави�
на. Роботі спецтехніки перешкоджають
автомобілі, які стоять обабіч доріг. За час
роботи спецтехніки виникала не одна ава�
рійна ситуація. Крім того, за цей короткий
період наше комунальне підприємство
вже витратило майже всі запаси паливно�
мастильних матеріалів і соляно�пісочної
суміші, які були заготовлені на всю зиму. 

� Яким Ви бачите вихід із цієї ситуа�
ції? 

� У планах на наступний рік � придбання
грейдера або іншої спецтехніки для нашо�
го комунального підприємства, щоб
ефективно боротися з наслідками сніго�
падів. Хоча скажу, задоволення це не із
дешевих. Адже вартість грейдера стано�
вить майже 1 млн грн. Це кроки, які стосу�
ються покращення роботи комунального
підприємства. Утім, переконаний, до бо�
ротьби зі стихією, по можливості, мають
залучитися й жителі міста, особливо
приватного сектора,  підприємства та ор�
ганізації. Принаймні відкидати сніг біля
своїх будинків, магазинів тощо можуть
практично всі. Взагалі стан житлово�ко�
мунального господарства міста є досить

проблемним, і ця ситуація характерна для
всієї країни. Так, майже щодня в місті
трапляється по 2�3 аварії на водо� та теп�
ло трасах. Ми по суті латаємо дірки. 

� Тарасе Григоровичу, знаю, що цьо�
го року з міського бюджету були нап�
равлені кошти для виготовлення про�
ектів, реалізація яких передбачає пок�
ращення роботи міської системи во�
допостачання та водовідведення. 

� Зрозуміло, що це вартісні проекти, ре�
алізувати які виключно за кошти міського
бюджету неможливо. Тому ми розрахову�
ємо на залучення ресурсів з держбюдже�
ту. Головна передумова для їх отриман�
ня � наявність проектів. Тож цього року з
міського бюджету були виділені значні
кошти для виготовлення необхідних доку�
ментів. У перспективі реалізація цих про�
ектів передбачає заміну повітродувок на
очисних спорудах, що значно зменшить
енерговитрати, а також заміну азбесто�
цементних труб протяжністю 4,5 км, бу�
дівництво свердловин та диспетчеризація
свердловин і КНС. Оскільки найбільш ак�
туальні проблеми � це кількість аварій,
якість води та високі тарифи. Ці заходи
дозволять вирішити їх в комплексі, а от�
же, підвищити рівень ефективності робо�
ти підприємства "Боярка�Водоканал". 

� Як відомо, наприкінці року, що ми�
нає, вдалося реалізувати ще один

важливий проект � провести реконс�
трукцію КНС № 6. Які позитивні наслід�
ки проведеної роботи?

� Насамперед це дозволить в наступно�
му році ввести в експлуатацію каналіза�
ційний колектор, який було проведено то�
рік до Боярської ЗОШ № 1. А отже, буде
вирішена важлива проблема міста � про�
кладання каналізаційних мереж в історич�
ній частині Боярки.

� Тарасе Григоровичу, сьогодні знач�
на увага приділяється, зокрема на рів�
ні області, питанню переведення бага�
токвартирних будинків на індивідуаль�
не опалення. 

� Наразі вже розроблена програма, яка
буде затверджена на найближчій сесії
міськради, про переведення всіх таких
будинків на індивідуальне опалення. Реа�
лізувати її передбачено за три роки. У
2012�му це питання було вирішено для
мешканців п'яти будинків. Хочу також на�
голосити, що місто бере дольову участь в
реалізації цього проекту. Так, за кошти
міського бюджету здійснюється заміна
газових підвідних мереж до будинків.
Крім того, цього року було замінено 100 м
мереж теплопостачання. 

� Не втрачають своєї актуальності й
питання освітлення та ремонту вулиць
міста. 

� Цього року нам вдалося зробити чи�
мало для вирішення цих проблем. Так, по
11 вулицях � Сахалінській, Герцена, Вол�

гоградській, Ворошилова, Маяковського,
Дежньова, Московській, Пастернака,
Колгоспній, Жовтневій (№ 7�19), пр. Сум�
ському та біля озера (історична частина
міста) було реконструйовано вуличне ос�
вітлення. Це дозволяє економити витрати
електроенергії взимку на 15 %, а влітку �
на 30 %. Крім того, на 18 вулицях частково
були проведені роботи з ремонту асфаль�
тного покриття. 

� Вже минув рік, як КП "Боярське го�
ловне виробниче управління ЖКГ" пе�
ребрало на себе функції щодо виве�
зення сміття з міста. Як Ви оцінюєте,
чи вдалося за цей час належним чи�
ном налагодити роботу підприємства
в цьому напрямі?

� Цього року місто отримало від району
подарунок � потужний сміттєвоз. Безу�
мовно, наявність необхідної спецтехніки
дозволила значно покращити рівень ро�
боти комунальників. Проте існують і проб�
леми. Наразі досі не вирішено питання
щодо вивезення негабаритного сміття.
Крім того, значна частина мешканців при�
ватного сектора досі не уклала угоди з КП
і значна частина мешканців, які мають
угоди, не сплачує за надані послуги. Чо�
мусь думають, що вони безкоштовні. Ро�
боту із забезпечення чистоти в місті про�
довжуватимемо і в 2013 році. Ще планує�
мо в новому році придбання додаткової

комунальної техніки. Проводитемо систе�
матичну роз'яснювальну роботу через со�
ціальні проекти. Також будемо працювати
в напрямі впровадження роздільного збо�
ру сміття.

� Наприкінці цього року депутати
міської ради внесли зміни до Правил
благоустрою, які передбачають де�
монтаж малих архітектурних форм, що
встановлені незаконно. 

� Вже цього тижня відповідні заходи бу�
дуть проведені. Першими під пильне око
комунальників, котрі уповноважені прово�
дити відповідні заходи, потраплять МА�
Фи, що знаходяться біля Тарасівського
переїзду. Варто зазначити, що цей досвід
вдало реалізовується в інших містах,
зокрема, в столиці. Тому прошу підприєм�
ців із розумінням поставитися до цих но�
вовведень та дотримуватися правил бла�
гоустрою. 

� Ви визначили одним із головних
завдань на найближче майбутнє � зат�
вердження генерального плану міста.
Коли цей документ буде винесено на
розгляд Боярської міської ради? 

� Генеральний план зараз на стадії зат�
вердження. Розгляд цього питання плану�
ється на найближчій сесії. Хочу також ска�
зати, що потребує коригування стратегіч�
ний план розвитку міста. Крім того, нами
замовлений детальний план парку Пере�
моги та парку Шевченка. Ним передбаче�
но, що в цих місцях будуть створені зони

відпочинку з відповідною інфраструкту�
рою. 

� Кінець цього року видався для міс�
та напруженим і з фінансової точки зо�
ру. 

� Наприкінці року виникла проблема з
вільними коштами для фінансування тих
чи інших програм. З великими потугами
намагаємося вчасно виплачувати заро�
бітну плату. Змушений констатувати,
міський бюджет � це фактично каса з вип�
лати заробітної плати. Надходження до
бюджету за останні два місяці значно ско�
ротилися. Сподіваємося, що бюджет нас�
тупного року буде кращим. Однак одразу
хочу зазначити, що вилучення до бюдже�
тів вищих рівнів у 2013 році перевищать
навіть цьогорічні та сягнуть понад 11,9
млн грн. Це становить 38 % від загальної
кількості коштів, що надходить до місько�
го бюджету. Безумовно, все це не дозво�
ляє місту самотужки вирішувати ті проб�
леми, які є вкрай важливими. Шляхи
збільшення надходжень до бюджету,
щоправда, є. Зокрема, за рахунок інвен�
таризації стану плати за землю, розмі�
щення в місті нових підприємств тощо. 

� Тарасе Григоровичу, попри всі
складності року, що минає, саме в
2012 році вдалося реалізувати чимало
соціальних програм та ініціатив. 

� Справді, цей рік видався досить плід�
ним. В рамках Програми підтримки соці�
альних ініціатив, яка фінансувалася з Бо�
ярського міського бюджету, вперше про�
ведено конкурс соціальних проектів. Його
переможці отримали право реалізувати
свої проекти. Цього ж року в місті дебюту�
вав Молодіжний мистецький фестиваль
ім. Івана Коваленка, в якому взяли участь
молоді люди з різних куточків України. До
Дня міста запрацювала міська система
оповіщення. В центральній частині Бояр�
ки встановлено гучномовці, через які на�
разі транслюється цікава та корисна для
жителів міста інформація. 2012�й також
можна назвати роком спортивних досяг�
нень. Наші футбольні та волейбольні ко�
манди зайняли гідні місця на чемпіонатах
різних рівнів, а боярчанка Ольга Шатило
стала призеркою Параолімпійських ігор в
Лондоні. Тому дякую всім, хто прославляє
нашу Боярку далеко за її межами. 

У планах же на наступний рік впровад�
ження вдалого досвіду ДНЗ № 3 щодо оз�
доровлення дітей продуктами бджільниц�
тва й в інших дошкільних навчальних зак�
ладах міста, а також створення Інтернет�
приймальні, за допомогою якої боярчани
змогли б отримати відповіді від представ�
ників міської влади на ті запитання, які їх
хвилюють, навіть не виходячи з дому. Та�
кож наразі розглядаються питання про
ремонт банно�оздоровчого комплексу та
будинку культури. 

� А як щодо стратегічних завдань?
� Безумовно, і в наступному році трива�

тиме робота з вирішення нагальних пи�
тань стратегічного розвитку міста. Йдеть�
ся про реконструкцію та добудову Бояр�
ської першої школи та районного стадіону
"Зеніт". Крім того, є добра новина: напри�
кінці року вчена рада Національної аграр�
ної академії прийняла рішення про вилу�
чення земельної ділянки для під'їзних
шляхів до тунелю, який проектується Пів�
денно�Західною залізницею. Її протяж�
ність 1,1 км.

Сподіваюся, що наступний рік буде ус�
пішним для нашого міста та його жителів.
Нехай новий 2013�й принесе в кожну ро�
дину щастя, добробут, любов та благопо�
луччя. Також хочу подякувати всім, хто бе�
ре активну участь в житті міста, представ�
никам апарату виконавчого комітету Бо�
ярської міської ради, депутатам, підпри�
ємцям, представникам громадських ор�
ганізацій, працівникам закладів, установ
та підприємств Боярки. Впевнений, що за
умови об'єднання наших зусиль, ми зро�
бимо наше місто кращим та комфортним
для проживання.

Святослава Бережна

ЙЙ
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Залишилися лічені дні до завер!

шення 2012 року. Кожному із нас він за!
пам'ятався по!своєму. Та, певно, всі по!
годяться з тим, що рік, який минає, ви!
дався насиченим та багатим на різно!
манітні знакові події. З якими здобутка!
ми та проблемами підійшло до зустрічі
2013 року наше рідне місто? Про це в ін!
терв'ю з міським головою Боярки Тара!
сом Добрівським. 
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7 грудня в Боярці відбулося
урочисте відкриття Центру ди�

тячого догляду, відкритого за
сприяння депутата Києво�
Святошинської районної ради
та голови громадського об'єд�
нання "Ми разом" Олександра
Юракова.

Вже зранку прикрашений
кольоровими кульками центр
з промовистою назвою "Дитя�
чі посмішки" радо запрошував
дорогих гостей � молодих ма�
тусь з малятами � завітати на
відкриття дитячого закладу. 

В урочистостях взяли участь
міський голова Боярки Тарас
Добрівський, керівники дош�
кільних навчальних закладів,
представники громадськості.  

Усіх присутніх привітав
Олександр Юраков: "Ми щиро
прагнемо робити корисні
справи для жителів міста. То�
му сьогодні для нас особли�
вий день � нам вдалося реалі�

зувати справді корисний
проект для молодих батьків �
жителів Боярки". Також депу�
тат наголосив, що це � соці�
альний проект, завдяки яко�
му діти з малозабезпечених
та багатодітних родин отри�
муватимуть якісні й доступні
освітні послуги.

Міський голова Боярки Та�
рас Добрівський щиро подя�
кував голові громадського
об'єднання "Ми разом" за
прагнення до співпраці на
благо громади міста.

І ось нарешті урочиста мить �
червону стрічку перерізано і

перші відвідувачі � діти та їхні
батьки переступають поріг
закладу. Тут їх зустрічають щи�
рими усмішками та солодо�
щами. А в ігровій кімнаті на
малюків вже чекають вихова�
тель та іграшки. Як повідомив
керівник міського осередку ГО
"Ми разом" Юрій Колесников,
згодом на базі центру дитячо�
го догляду працюватимуть
різноманітні гуртки, зокрема
малеча отримає змогу вивча�
ти англійську мову.

Присутні керівники дитячих
садків побажали новому зак�
ладу та усім його працівникам
і вихованцям успіхів. "Ми з ва�
ми � не конкуренти, адже нині
дитячі садки переповнені. Тож
ви робите потрібну справу", �
висловила спільну думку заві�
дуюча ДНЗ № 3 Любов Дудні�
кова.
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Батьки маленьких ді!
тей, котрі не відвідують ди!
тячий садок та не мають
вільних бабусь і дідусів, доб!
ре знайомі з проблемою: ку!
ди пристроїти малечу, коли
потрібно зайнятися терміно!
вими справами. Відтепер
вони мають змогу прилаш!
тувати своїх малят на той
час, коли їм конче потрібно
відлучитися. І при цьому бу!
ти спокійними за своїх дітей.

Заключний гала�концерт
розпочався гімном фестивалю
на слова Івана Коваленка і від�
крився віршем�талісманом
"Фестиваль", який прочитала
учениця Боярської ЗОШ № 1
Тетяна Стельмащук.

"Частина історії рідного
міста"

Фестиваль став важливою
сходинкою для багатьох тала�
новитих людей. Залишилися
позаду поетичний та вокаль�
ний конкурси, конкурс читців
та гітаристів. Тож заключний
гала�концерт складався з най�
кращих виступів нашої тала�
новитої молоді та урочистого
нагородження переможців, а
також вручення подяк тим, хто
віднайшов ці юні таланти, до�

поміг їм розкритися та повіри�
ти у себе � їхнім вчителям та
керівникам художніх студій. 

Вітаючи глядачів та фіналіс�
тів заключного гала�концерту
фестивалю, міський голова
Боярки Тарас Добрівський
звернувся до присутніх з таки�
ми словами: 

� Ім'я Івана Коваленка � це
частина великої історії нашого
міста. В присутності шанова�
ного товариства, поважних
гостей та боярської культурної
еліти хочеться сказати багато
приємних слів на адресу само�
го Івана Юхимовича і тих, хто
взяв активну участь в організа�
ції та проведенні цього Фести�
валю. Мені надзвичайно при�
ємно, що в цьому заході взяла
участь молодь з усієї України. 
І хочеться побажати, щоб усі ті
позитивні риси та якості, яки�
ми характеризувався наш зем�
ляк, поет�шістдесятник Іван
Коваленко, допомагали нам у
нашому житті. Відтак, від імені
депутатського корпусу, який
представлений на цій зустрічі, і
від себе особисто я хочу зас�
відчити, що цей наш фести�
валь ми будемо підтримувати й
надалі. Дякуємо вам за працю і
за участь в ньому!".

������, ��������!

Фінішує 2012!й рік…
Тому саме час підбити творчі
підсумки яскравого і непе!
редбачуваного, часом хи!
мерного року Дракона…

Однією із найяскравіших
мистецьких подій останньо!
го місяця року, що минає,
став заключний гала!кон!
церт Молодіжного мистець!
кого фестивалю імені Івана
Коваленка, який відбувся 7
грудня в залі Києво!Свято!
шинської районної класичної
гімназії (директор ! Світлана
Сушко). Девізом Фестивалю
стали слова Івана Ковален!
ка: "Людино, розцвіти!".

Снігові шапки на кронах де�
рев, на будівлях і навіть на са�
мій стелі виграють іскорками, у
морозяному повітрі лунає му�
зика. Численні учасники заходу
не побоялися суворого морозу.
Хмарки пари вириваються з
вуст ведучих та промовців. Але
загальна атмосфера заходу ви�
явилася напрочуд теплою та
приязною. Міський голова Бо�
ярки Тарас Добрівський та зас�
лужений журналіст України, де�
путат Боярської міської ради

Ніна Харчук завми�
рають перед білим
полотном. Мить � і
витончене обличчя
поета з'являється
з�під завіси. 

Коротке життя
Надсона було спов�
нене віршами та...
стражданнями. Се�
мен Якович Надсон
рано залишився
без батьків, його
виховував дядько.
Хлопця, всупереч
його волі, відпра�
вили навчатися до
військової гімназії.
Пізніше � до Пав�
ловського військо�
вого училища. На
навчаннях юнак застудився. Лі�
карі констатували початок су�
хот, які, зрештою, і поставили
крапку у житті поета. 

Літо 1886 року Семен Надсон
провів у Боярці. На той час тут
працювала унікальна клініка лі�
кування легеневих хвороб.

Можливо, саме тому поет, яко�
му лікарі рекомендували ліку�
вання у Швейцарії, обрав Бояр�
ку. "Доктор усиленно гнал меня
за границу, но я наотрез отка�
зался: вне России я ужасно
скучаю",� так писав Надсон з
Боярки одній своїй знайомій у
Петербург.

Поет мав багато шанувальни�
ків не лише в столиці Російської
імперії, а й в Україні, зокрема у
Києві. Боярська молодь також
не залишала Надсона наодинці
з його хворобою � у кімнаті
поета завжди було людно, іноді
до нього приїздили і гості з Києва.

Сонячна днина 14 груд!
ня 2012 року ! день народ!
ження відомого російського
поета Семена Надсона ! за!
пам'яталася урочистою по!
дією ! відкриттям пам'ятної
дошки на його честь, вста!
новленої на стелі меморі!
ального комплексу Бояр!
ського краєзнавчого му!
зею.
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10 стор.

5 стор.










ДДООРРООГГІІ  ББООЯЯРРЧЧААННИИ!!  

Щиро вітаю вас з Новим
роком та Різдвом Христо�
вим!

Нехай ваші серця будуть
зігріті любов'ю, теплом, до�
мівки наповняться добром,
радістю та Божим благо�
словенням, а очі світяться
щастям. 

Нехай із останніми хви�
линами Старого року вас
покинуть турботи та нега�
разди, а Новий � 2013 рік
буде щедрим на цікаві пла�
ни, нові досягнення та про�
фесійні перемоги. 

Бажаю, щоб Різдвяна зо�
ря запалила у ваших сер�
цях вогонь віри та любові,
надії та оптимізму, наснаги
та невичерпної енергії! 

Народний депутат України 
Кутовий 

Вячеслав Григорович 










ДДООРРООГГІІ  ББООЯЯРРЧЧААННИИ!!  

Щиро вітаю вас із новоріч�
ними святами! Нехай позаду
залишаться всі негаразди та
проблеми, а майбутнє буде
щедрим на позитив, любов
та яскраві моменти життя. 

Сподіваюся, що майбутній
рік стане знаковим для на�
шого підприємства, адже
саме на 2013�й запланована
реалізація важливих проек�
тів, що дозволить значно мо�
дернізувати роботу КП "Бо�
ярка�Водоканал", а отже,
підвищить рівень послуг, яке
надає наше підприємство. 

Зичу всім жителям міста,
аби в новому році здійснили�
ся найзаповітніші ваші мрії,
нехай успіх супроводжує вас
у всіх починаннях, а у ваших
оселях панують злагода та
добробут. 

Директор 
КП "Боярка!Водоканал"

Володимир Павлусь 










ДДООРРООГГІІ  ЖЖИИТТЕЕЛЛІІ
ББООЯЯРРККИИ!!  

Залишили�
ся лічені дні
до завершен�
ня 2012 року,
який був до�
сить багатим
на різноманіт�
ні події і, зок�
рема в житті
і с т о р и ч н о ї

частини міста. Сподіваюся,
що новий рік принесе у ваше
життя виключно позитивні
зміни. 

Щиросердно зичу вам та
вашим родинам злагоди,
миру, добробуту та процві�
тання. Нехай у ваших душах
панує любов, а очі завжди
випромінюють щастя. 

Депутат Боярської 
міської ради

Костянтин Пацьора 
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Символічно, що в цьогорічних
змаганнях взяли участь шість ко�
манд: з Білої Церкви, Дмитрівки
та чотири боярські � ДЮСШ, "Ве�
терани", "Промел" і "Фаворит".

� Це � турнір пам'яті і турнір
дружби, � розповідає організа�
тор заходу Олександр Красно�
жон. � Участь в ньому боярських
команд � це дійсно вже незмінна
традиція. Адже мій батько грав у
команді, яка зараз називається
"Ветерани", а нас, хлопчаків, які
лише робили перші кроки у во�
лейболі в складі "молодіжки",
вчив, відкриваючи таємниці цьо�
го чудового виду спорту. Та до
участі в турнірі ми запрошуємо
всіх охочих. Адже якщо ти граєш
у волейбол � ти наш друг і това�
риш.

До речі, про друзів. Саме за
їхньої підтримки проводиться
цей чемпіонат пам'яті. Зокрема,
цього року його спонсорами
виступили: Дмитро Мірзаєв,
Олександр Борецький, Михайло

Лєзнік, Олександр За�
рубін та… Боярська
міська рада. А серед
запрошених почесних
гостей турніру � при�

зерка парао�
лімпійських
ігор в Лон�
доні Ольга
Ш а т и л о ,
з а с т у п �
ник го�
лови Ки�
є в о �
С в я т о �
ш и н �

ської райдерж�
адміністраці ї
Анатолій Іско�
ростенський,
міський голова
Боярки Тарас
Добрівський,
академік Міжна�
родної академії
екології, друг
родини Красно�
жонів Степан
Міськевич…

Що ж до са�
мих ігор турні�
ру, то вони
пройшли як
завжди: гостро,
цікаво та на ви�
сокому рівні.
Найважче ж
всім без винят�
ку командам
далися ігри з бі�

лоцерківськими волейболіста�
ми. Ця надзвичайно сильна ко�
манда, яка порадувала глядачів
красивою грою, виявилася міц�
ним горішком навіть для старо�
жилів чемпіонату. Тож не дивно,
що саме білоцерківці забрали
на згадку про участь у змаган�
нях головний Кубок турніру,
який цього року змінив свою бо�
ярську "прописку". 

А ось друге та третє місця ви�
бороли боярські команди � "Про�
мел" та "Фаворит". 

…Після закінчення змагань ор�
ганізатори та гравці команди
"Ветерани" гуртуються біля ма�
шин. Тому що поїздка на кладо�
вище й покладання живих квітів
на мармур надгробка � це ще од�
на традиція турніру пам'яті, якої
неухильно дотримуються люди,
які особисто знали Михайла
Андрійовича Красножона…

Радислав Кокодзей, 
фото автора
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16 грудня в при!
міщенні Києво!Свя!
тошинської ДЮСШ,
що по вул. Молодіжній,
відбувся VI турнір
пам'яті боярчани!
на, відомого во!
лейболіста Ми!
хайла Андрійо!
вича Красно!
жона. 

Говорять, що Надсон дуже
любив боярський ліс, міг
прогулюватися там година�
ми і знаходив у ньому нат�
хнення для своїх поезій. Під
час однієї з таких прогулянок
він натрапив на галявину з
чистим струмком, вкриту
конваліями. Поет був зача�
рований такою красою і наз�
вав цю місцину "Долиною
конвалій".

Про ці та інші сторінки
життя поета під час відкрит�
тя меморіальної дошки на
його честь говорили числен�
ні промовці. Серед них місь�
кий голова Тарас Добрів�
ський, заслужений журна�
ліст України Ніна Харчук,
заслужений вчитель України
Альбіна Януш, член Націо�
нальної спілки письменників
України Тетяна Володай,
представник боярської гро�
мади Марія Кириленко та
голова Всеукраїнської твор�
чої спілки "Конгрес літера�

торів України" Олександр
Корж. До речі, Олександр
Іванович � випускник Пав�
ловського військового учи�
лища, де свого часу навчав�
ся Семен Надсон. Тому не
дивно, що він як військовий і
поет, котрий має особливе
ставлення до Семена Над�
сона, зробив особливий по�
дарунок Боярському краєз�
навчому музею: збірку тво�
рів Семена Надсона, видану
у 1913 році. 

Наше місто має особливу
творчу ауру � про це неодно�
разово говорили відомі осо�
бистості, життя яких пов'яза�
не з Бояркою. Тож літератур�
но�мистецька стела поповни�
лася ще однією меморіаль�
ною дошкою. Шануймо ж на�
шу історію, читаймо ж її ряд�
ками вулиць, літерами дерев
та квітів, слухаймо її звуками
натхнення...

Тетяна Зубкова, 
фото автора
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4 стор.

Доки Сні�
гуронька і
Дід Мороз
в и г о л о ш у �
вали чарівні
слова, які
годиться го�
ворити у та�
ку незви�
чайну мить,
діти... від�
верто беш�
кетували, немов соромилися
виявити перед однолітками
дитячу віру в диво. Можна до�
рікати дітям та їхнім батькам
за недоліки у вихованні, але
насправді їхньої вини у цьому
не так вже й багато. Хіба не
ми, дорослі, своїми нелогіч�
ними вчинками на усіх щаблях
нашого життя руйнували ди�
тячу віру в казку?!

Але цього дня диво таки
сталося. У якусь мить діти
згадали, що вони просто діти і
почали щиро радіти музиці,

снігу з морозцем, бенгаль�
ським вогням і казковим пер�
сонажам.

Тож святковий хоровод на
честь Дня Святого Миколая
став веселим стартом до різ�
двяно�новорічної феєрії. На
цьому, відкриваючи головну
ялинку міста, наголосив і
міський голова Тарас Добрів�
ський. Мер Боярки принагід�
но запросив усіх боярчан зус�
трітися тут, біля новорічної
ялинки, 1 січня Нового 2013
року.

�	���	 ����	 �����	
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Чин освячення звершив Свя�
тійший Патріарх Київський та
всієї Руси�України Філарет. Йо�
му співслужили благочинний
Києво�Святошинського району
протоієрей Василій Чупров�
ський, благочинний Святошин�
ського району протоієрей Ва�
лерій Семанцо, настоятель
майбутнього храму протоієрей
Павло Найденов, другий свя�
щеник парафії ієрей Максим
Кравчук, від Синодального уп�
равління Духовно�патріотично�
го виховання � головний свя�
щеник Київського гарнізону
протоієрей Тарас Мельник та
духовенство Києво�Святошин�
ського благочиння.

Подія зібрала значну кіль�
кість жителів міста. На урочис�
тому освяченні разом з усіма
молилися міський голова Бо�
ярки Тарас Добрівський, на�
чальник служби цивільного за�
хисту Києво�Святошинського
району МНС Володимир Мало�
вік, голова парафіяльної ради
Андрій Ковальов та інші шанов�
ні гості. Звісно, були і господа�
рі � працівники ДПРЧ № 33 
м. Боярка на чолі з начальни�
ком Володимиром Наталічем.

Ось освячений єлей стікає
по наріжному каменю з виби�
тим на ньому пам'ятним напи�

сом, крапельки святої води па�
дають на камінь, на місце, де
згодом постане новий храм, та
на обличчя присутніх людей.

Після завершення чину освя�
чення Патріарх звернувся до
присутніх з повчальним сло�
вом про важливість споруд�
ження храму та звершення лі�
тургійної молитви у громаді.
Патріарх наголосив, що будів�
ництво церков і храмів � це
символічне відображення того,
як мають відроджуватися хра�
ми людських душ. Також було
наголошено на важливості
розпочатої співпраці між Цер�
квою та пожежно�рятувальним
загоном МНС у Боярці. 

Завершилася подія вручен�
ням нагород та благословен�
них грамот усім, хто сприяв
створенню релігійної громади.
Настоятель парафії Павло Най�
денов подякував Предстояте�
лю за спільні молитви та освя�
чення наріжного каменя.

Другий священик парафії
Максим Кравчук також повідо�
мив, що на час будівництва
храму, громада розпочне здій�
снювати богослужіння у капли�
ці. Ця каплиця стане місцем
молитви не лише для числен�
них парафіян Київського Патрі�
архату, а й для колективу по�
жежно�рятувального загону
МНС.

"Нехай цей храм стане жи�
вим молитовним пам'ятником
усім пожежникам та рятуваль�
никам", � наголосив голова па�
рафіяльної ради Андрій Кова�
льов.

Міський голова Боярки Та�
рас Добрівський, вітаючи гро�
маду з цією визначною подією,
наголосив, що він щиро радіє
появі на теренах міста ще од�
ного осередку духовності.

Тетяна Зубкова, 
фото автора
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15 грудня у Боярці
відбулася знаменна по!
дія ! освячення наріжно!
го каменя під будівниц!
тво храму на честь ікони
Божої Матері "Неопали!
ма купина". Дуже симво!
лічно, що храм буде збу!
довано на території міс!
цевого пожежно!ряту!
вального загону МНС.






ДДООРРООГГІІ  ББООЯЯРРЧЧААННИИ!!

ЩИРО ВІТАЮ ВАС 
З НОВИМ РОКОМ 

І РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

Напередодні Нового року
можна з упевненістю сказати:
рік, що минув, збагатив нас
життєвим і професійним досві�
дом, подарував радість зустрі�
чей і відкриттів, перемог і до�
сягнень. У наступному році ми
повинні зробити все можливе
для подальшого зростання і
розвитку, для здійснення всіх
заповітних мрій. 

Нехай прийде в оселі мир і
злагода, благополуччя і щастя,
нехай радісні усмішки освітлю�
ють обличчя батьків і дзвінкий
дитячий сміх сповнює родин�
ний затишок. А Різдво Христо�
ве щасливою зорею засяє над
Вашими домівками, наповнить
серця і душі добром та лю�
бов'ю, додасть наснаги і надії
на краще майбуття. 

Бажаю вам міцного здо�
ров'я, родинного тепла, радос�
ті, надії і вірних друзів. 

Петро Мельник,
ректор Національного

університету  ДПС










ККООЛЛЕЕККТТИИВВ  ТТААККССІІ
""ДДЕЕССЯЯТТККАА""  ВВІІТТААЄЄ

ВВССІІХХ  ЗЗ  ННООВВИИММ  
22001133  РРООККООММ!!!!!!

Дорогі бо�
ярчани та гос�
ті міста, прий�
міть від нашо�
го колективу
н а й щ и р і ш і
привітання з
наступаючим

Новим 2013
роком та Різ�

двом Христовим! 
Нехай весь прийдешній рік бу�

де наповнений приємними поді�
ями, радісними зустрічами, но�
вими відкриттями. Сумні мо�
менти нехай залишаться у мину�
лому, а найкращі спогади зігрі�
вають вас цілий рік. Бажаємо,
щоб кожна людина знайшла
цього року своє власне щастя,
сімейну згоду і домашній зати�
шок. 

Ми працюємо для вас за
будь�якої погоди і без вихід�
них, щоб ніяка негода не зіпсу�
вала ваші плани і святковий
настрій! Завжди раді бути вам
в нагоді!

З найкращими привітаннями,
колектив таксі "Десятка"
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ТРК "ЕРА"
06:00 "Доброго ранку, Україно!"
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:10 За 80 днів

навколо спорту
06:20, 07:15, 08:15 Погода
06:25 Православний календар
06:30, 07:25 Рецепти здоров'я
06:35, 07:45 Глас народу
06:40, 07:20 Країна on Line
06:45 Вісті.Ru
07:30 Заголовки
07:35 Ера бізнесу
07:40 Гість студії
07:50 Фінансові поради
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:25 Офіційна хроніка
09:30 Погода
09:35 Книга.ua
10:00 Т/с "Маруся" 
10:45 Погода
10:55 Здоров'я
11:55 Офіційна хроніка
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:20 Погода
12:25 Аудієнція. Країни від А до Я
12:50 Крок до зірок
13:30 Х/ф "Рідна кров"
15:00 Новини (із сурдоперекла�

дом)
15:15 Euronews

15:35 Діловий світ. Агросектор
15:50 Т/с "Маруся" 
16:35 Т/с "Агент особливого

призначення" 
19:00 Діловий світ
19:15 Погода
19:20 Жарт з В. Винокуром
19:50 Зірки гумору. К. Новикова
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:30 Досвід
22:55 Трійка, Кено, Максима
ТРК "ЕРА"
23:00, 01:00 Підсумки
23:10, 01:10 Спорт
23:15, 01:15 За 80 днів навколо

спорту
23:20 Погода
23:25 Від першої особи
23:50 Клуб гумору
00:35 Поміж рядками

06:00 "Служба розшуку дітей"
06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
07:25 М/ф "Ескімоска" (1)
07:30 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:00 Т/с "Величне століття.

Роксолана � 2" (1)
12:10 "Неймовірні перегони � 3"

13:05 "Повне перевтілення. Дім
за тиждень � 3"

14:00 "Не бреши мені � 3"
14:55 "Сімейні мелодрами"
15:50 "Сімейні мелодрами � 2"
16:45 "ТСН. Особливе."
17:10 Т/с "Величне століття.

Роксолана � 2" (1)
19:30 ТСН
20:15 "Чотири весілля � 2"
22:45 ТСН
23:00 Х/ф "Пробіл" (2)
00:50 Х/ф "Козаки � розбійни�

ки" (2)

05:20 Х/ф "Приходь на мене по�
дивитися"

07:00 Новини
07:10 "Ранок з ІНТЕРом"
07:30 "Спорт у "Подробицях"
07:35 "Ранок з ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Грак"
12:00 Новини
12:55 Д/с "Слідство вели... з Ле�

онідом Каневським � 2"
14:50 Х/ф "Що приховує кохан�

ня"
16:50 Т/с "Кровинушка"
18:00 Новини
19:00 "Про життя"
20:00 "Подробиці"
20:30 "Спорт у "Подробицях"

20:50 "Подробиці. Неформат"
21:00 Т/с "Грак"
00:20 Х/ф "Мара" (2)

06:00 Т/с "Як я зустрів вашу ма�
му" (1)

06:50 Дізнайся як
07:15 Телепузики
07:40 Мультик з Лунтіком
08:15 М/с "Ліло і Стіч" (1)
08:40 М/с "Білка та Стрілка. Пус�

тотлива сімейка" (1)
08:55 Т/с "Кремлівські курсан�

ти" (1)
09:55 Т/с "Усі жінки � відьми" (1)
10:55 Т/с "Та, що говорить з

привидами" (1)
11:55 Т/с "Якось у казці" (1)
12:55 Богиня шопінгу
13:30 Т/с "Моя прекрасна ня�

ня" (1)
14:35 Даєш молодь!
15:25 Вайфайтери
16:00 Одна за всіх
16:35 У ТЕТа тато!
17:00 Досвідос
17:40 Віталька
18:25 Чортівня щодня
18:50 БарДак
19:25 Богиня шопінгу
19:50 Даєш молодь!
20:50 Віталька
21:35 Кузня зірок � 3
22:00 Веселі мамзелі
22:25 Рай, гудбай
23:00 Надто грубо для Ю�туб'а
23:25 Т/с "Надприродне" (2)

00:20 Одна за всіх

05:40 Світанок
06:40 Ділові факти
06:50 Погода
06:55 Спорт
07:00 Т/с "Леся+Рома"
07:35 Ділові факти
07:45 Максимум в Україні
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини з 

К. Стогнієм
10:35 Т/с "Дізнавач"
12:35 Анекдоти по�українськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти по�українськи
13:15 Т/с "Прокурорська пере�

вірка"
14:25 Т/с "Ліквідація"
16:35 Т/с "Дізнавач"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини з 

. Стогнієм
20:10 Т/с "Ліквідація"
22:05 Т/с "Прокурорська пере�

вірка"
23:20 Велика різниця по�україн�

ськи

05:55 "Чужі помилки. Повернен�
ня Кацмана"

06:40 "Усе буде добре!"

08:25 "Неймовірна правда про
зірок"

10:05 "Один за всіх"
12:05 Х/ф "Янгол пролетів" (1)
14:10 "Врятуйте нашу сім'ю"
16:00 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда про

зірок"
20:00 "Зважені та щасливі � 2"
22:00 "Вікна�Новини"
22:40 "Зважені та щасливі � 2.

Оголошення переможця"
01:30 Т/с "Лікар Хаус" (1)

06:45 Підйом
06:45 Очевидець. Смішно до бо�

лю
07:10 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Т/с "Віола Тараканова. У

світі злочинних пристрас�
тей"

10:10 Т/с "Вороніни"
13:25 Kids Time
13:30 М/с "Злюки бобри"
14:30 Kids Time
14:40 Teen Time
14:45 Т/с "Друзі"
15:40 Teen Time
15:45 Т/с "Молодята"
16:50 Т/с "Віола Тараканова. У

світі злочинних пристрас�
тей"

17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:40 Піраньї
20:00 Т/с "Назад у СРСР"
21:05 Т/с "Вороніни"
22:05 Т/с "Кухня"
23:10 Парад порад � 2
01:20 Репортер

06:00 Т/с "Єфросинія. Продов�
ження" (1)

07:00 Події
07:25 Ранок з Україною
09:25 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Бідні родичі" (1)
11:50 Ток�шоу "Нехай говорять.

Закрита школа Маші Рас�
путіної"

12:50 Т/с "Слід" (1)
15:20 Щиросерде зізнання
16:00 Право на захист
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с "Джамайка" (1)
19:00 Події
19:15 Події. Спорт
19:20 Ток�шоу "Говорить Україна"
20:00 Т/с "Бідні родичі" (1)
21:00 Т/с "Право на правду" (1)
22:00 Т/с "Слід" (1)
22:45 Т/с "Подружжя" (1)
23:45 Т/с "Тюдори. Другий се�

зон" (3)
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06:00 "Доброго ранку, Украї�
но!"

06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:15, 07:10, 08:10 За 80 днів

навколо спорту
06:20, 07:15, 08:15 Погода
06:30, 07:20, 07:35 Країна on

line
06:45 Вісті.Ru
07:30 Ера бізнесу
07:45 Православний кален�

дар
07:50 Фінансові поради
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:20 Офіційна хроніка
09:30 Д/ф "Вячеслав Чорно�

віл. Український вісник"
10:15 Т/с "Маруся"
10:55 Офіційна хроніка
11:05 Х/ф "Перевірка на до�

рогах"
12:40 Діловий світ
12:50 "Надвечір'я" з Т. Щерба�

тюк
13:20 Погода
13:30 Х/ф "Василь Буслаєв"
14:45 Х/ф "Пацани"
16:25 Х/ф "Порох"
18:00 Зірки гумору з В. Да�

нильцем, В. Моїсеєнком
18:55 Бенефіс Ю. Гальцева та

Г. Вєтрова
20:35 After Live (За лаштунка�

ми Шустер�Live)
21:00 Підсумки дня
21:10 Діловий світ
21:15 Шустер�Live
22:45 Трійка, Кено, Секунда

удачі
22:50 Шустер�Live
00:30 Підсумки

06:00 ТСН
06:45 "Сніданок з 1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з 1+1"
07:25 М/ф "Ескімоска" (1)
07:30 "Сніданок з 1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Сніданок з 1+1"
09:00 ТСН
09:10 "Сніданок з 1+1"
10:00 Т/с "Величне століття.

Роксолана � 2" (1)
12:10 "Неймовірні перего�

ни � 3"
13:05 "Повне перевтілення.

Дім за тиждень � 3"
14:00 "Не бреши мені � 3"
14:55 "Сімейні мелодрами"
15:50 "Сімейні мелодра�

ми � 2"
16:45 "ТСН. Особливе."
17:10 Т/с "Величне століття.

Роксолана � 2" (1)
19:30 ТСН
20:15 "Вечірній Київ"

22:00 Х/ф "Хенкок" (2)
23:55 Х/ф "Інтердівчинка"

05:30 Х/ф "Що приховує ко�
хання"

07:00 Новини
07:10 "Ранок з ІНТЕРом"
07:30 "Спорт у "Подробицях"
07:35 "Ранок з ІНТЕРом"
08:00 Новини
08:10 "Ранок з ІНТЕРом"
08:30 Новини
08:35 "Ранок з ІНТЕРом"
09:00 Новини
09:10 Т/с "Грак" 
12:00 Новини
13:00 Т/с "На шляху до серця" 
17:30 Х/ф "Пес Барбос і не�

звичайний крос. Само�
гонники"

18:00 Новини
18:10 "Вечірній квартал"
20:00 "Подробиці"
20:30 "Спорт у "Подробицях"
20:50 "Подробиці. Неформат"
21:00 "Вечірній квартал"
23:00 "Велика політика з Єв�

генієм Кисельовим"
02:00 Х/ф "Іван Васильович

змінює професію"

06:00 Т/с "Як я зустрів вашу
маму" (1)

06:50 Дізнайся як

07:15 Телепузики
07:40 Мультик з Лунтіком
08:15 М/с "Ліло і Стіч" (1)
08:40 М/с "Білка та Стрілка.

Пустотлива сімейка" (1)
08:55 Т/с "Кремлівські кур�

санти" (1)
09:55 Т/с "Усі жінки � відь�

ми" (1)
10:55 Т/с "Та, що говорить з

привидами" (1)
11:55 Т/с "Якось у казці" (1)
12:55 Богиня шопінгу
13:30 Т/с "Моя прекрасна ня�

ня" (1)
14:35 Даєш молодь!
15:25 Вайфайтери
16:00 Одна за всіх
16:35 У ТЕТа тато!
17:00 Досвідос
17:40 Віталька
18:25 Т/с "Моя прекрасна ня�

ня" (1)
19:25 Богиня шопінгу
19:50 Даєш молодь!
20:50 Віталька
21:20 Шури�мури
22:00 Веселі мамзелі
22:25 Рай, гудбай
23:00 Надто грубо для

Ю�туб'а
23:25 Т/с "Надприродне" (2)

05:45 Світанок
06:45 Ділові факти
06:55 Погода

07:00 Спорт
07:05 Т/с "Леся+Рома"
07:35 Ділові факти
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини з 

К. Стогнієм
10:30 Т/с "Дізнавач"
12:35 Анекдоти по�українськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти по�українськи
13:15 Т/с "Прокурорська пе�

ревірка"
14:25 Т/с "Ліквідація"
16:35 Т/с "Дізнавач"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини з 

К. Стогнієм
20:10 Т/с "Ліквідація"
22:10 Т/с "Прокурорська пе�

ревірка"
23:20 Велика різниця по�ук�

раїнськи
01:25 Спорт

04:55 "Чужі помилки. Картина
кров'ю"

05:40 Х/ф "Зигзаг удачі" (1)
07:00 Х/ф "Посилка з Мар�

су" (1)
09:50 Х/ф "Велика перер�

ва" (1)
15:40 Х/ф "Іронія долі, або З

легкою парою!" (1)
17:50 "Вiкна�Новини"
18:00 Х/ф "Іронія долі, або З

легкою парою!" (1)
20:00 "Національне талант�

шоу "Танцюють всі!�5".
Гала�концерт"

22:00 "Вiкна�Новини"
22:40 "Національне талант�

шоу "Танцюють всі!�5".
Гала�концерт. Оголо�
шення переможця"

00:40 Х/ф "Янгол проле�
тів" (1)

07:05 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Т/с "Віола Таракано�

ва. У світі злочинних
пристрастей"

10:05 Т/с "Вороніни"
13:25 Kids Time
13:30 М/с "Злюки бобри"
14:30 Kids Time
14:40 Teen Time
14:45 Т/с "Друзі"
15:40 Teen Time
15:45 Т/с "Молодята"
16:50 Т/с "Віола Таракано�

ва. У світі злочинних
пристрастей"

17:55 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:40 Піраньї
20:00 Х/ф "Сім'янин"
22:25 Україна чудес � 2
01:25 Репортер

06:00 Т/с "Єфросинія. Про�
довження" (1)

07:00 Події
07:25 Ранок з Україною
09:25 Т/с "Слід" 
10:00 Блакитний вогник на

Шаболовці � 2009.
Краще

11:50 Ток�шоу "Нехай гово�
рять. Останнє ін�
терв'ю Наталі Кустин�
ської"

12:50 Т/с "Слід" (1)
15:20 Щиросерде зізнання.

Софія Ротару
16:00 Право на захист
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с "Джамайка" (1)
19:00 Події
19:15 Події. Спорт
19:20 Ток�шоу "Говорить

Україна"
20:00 Т/с "Бідні родичі" (1)
21:50 Х/ф "Стань мною" (1)
23:50 Х/ф "Так не буває" (1)
01:40 Х/ф "12 мавп" (2)
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06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 07:55 Погода
06:10 Світ православ'я
06:40 Д/ф "Обитель Свято�

го Антонія"
07:05 Клуб гумору
07:45 Корисні поради
08:00 Шустер�Live
09:30 Школа юного супер�

агента
09:50 Шустер�Live
11:30 Лотерея "Укрпошт�

торг"
11:45 Погода
11:50 Концерт Інеш "Во�

гонь бажання"
12:35 Концерт А. Демиден�

ка "На відстані душі"
16:05 Концерт М. Гнатюка

"Час рікою пливе"
16:45 Новорічний жарт з 

В. Винокуром
17:40 Новорічний жарт з 

В. Данильцем, В. Мої�
сеєнком

18:30 Золотий гусак
19:00 Концертна програма

Вітаса "Мама і син"
20:50 Мегалот
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня

21:10 Українська пісня
21:45 Концерт Софії Рота�

ру
22:50 Суперлото, Трійка,

Кено
23:00 Твій голос
23:30 Погода
23:35 Клуб гумору

06:00 М/ф (1)
06:40 "Справжні лікарі � 2"
07:35 "Кулінарна академія.

Юлія Висоцька"
08:00 "Світське життя"
09:00 Квартирна лотерея

"Хто там?"
10:05 Дісней! "Чіп і

Дейл" (1)
10:55 "Світ навиворіт � 3"
12:55 Д/ф "Легенда про

динозаврів"
14:45 Х/у "Хенкок"
16:35 "Вечірній Київ"
18:30 "Розсміши коміка"
19:30 ТСН
20:00 Х/ф "Ялинки � 2" (1)
22:00 Х/ф "Турист" (2)
00:00 Х/ф "Американець" (2)

05:40 "Велика політика з

Євгенієм Кисельо�
вим"

08:20 "Містечко"
09:00 "Орел і Решка"
10:00 "Україно, вставай!"
11:20 "Сімейний пес"
12:25 Х/ф "Іван Васильо�

вич змінює професію"
14:15 Х/ф "Артистка"
16:15 "Вечірній квартал"
20:00 "Подробиці"
20:25 Концерт "День народ�

ження Інтера" 
22:30 Х/ф "Ніч закритих

дверей"

06:00 Єралаш
07:00 Мультик з Лунтіком
07:40 Малята�твійнята
08:00 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з Лунтіком
09:30 М/с "Білка та Стріл�

ка. Пустотлива сімей�
ка" (1)

09:50 М/с "Ліло і Стіч" (1)
10:50 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
13:00 М/ф "В гості до Ро�

бінсонів" (1)
14:55 Альо, директор?!
16:00 FAQ. Як зустріти Но�

вий рік
16:45 Веселі мамзелі
17:10 Х/ф "Бандитки" (1)
19:00 Х/ф "Няньки" (1)
20:55 Віталька
21:55 Даєш молодь!
22:20 Веселі мамзелі
23:00 Х/ф "Забери мою ду�

шу" (3)

05:20 Світанок
06:10 Інший футбол
06:40 Козирне життя
07:20 Останній герой�2
08:55 Зірка YouTube
10:00 Дача
11:10 Квартирне питання
12:10 Максимум в Украї�

ні
13:15 Т/с "Ліквідація"
15:10 М/ф "Карлик Ніс"
17:00 М/ф "Альоша Попо�

вич і Тугарин Змій"
18:45 Факти. Вечір
19:00 М/ф "Добриня Мики�

тович і Змій Горинич"
20:15 М/ф "Ілля Муро�

мець і Соловей�роз�
бійник"

22:00 Наша Russia
22:15 Х/ф "Завжди кажи:

"Так" (2)

05:00 "Наші улюблені мульт�
фільми" (1)

05:55 Х/ф "Максим Пере�
пелиця" (1)

07:30 "Караоке на Майда�
ні"

08:30 "Сніданок з Юлією
Висоцькою"

08:40 "Їмо вдома"
09:50 Х/ф "Іронія долі, або

З легкою парою!" (1)
13:55 "Зважені та щасли�

ві � 2"
19:00 "Х�Фактор � 3. Фінал"
22:05 "Моя правда. Неві�

домі чоловіки Наталі
Могилевської"

23:20 "Х�Фактор � 3. Під�
сумки голосування"

06:00 Будинки мажорів
09:00 М/с "Роги і Копита.

Повернення"
09:35 М/с "Пінгвіни з Ма�

дагаскару"
10:00 Готуй
11:00 Наші в Раші
12:00 Т/с "Назад у СРСР"
16:10 Х/ф "Сім'янин"

19:00 Х/ф "Гаррі Поттер і
Принц�полукровка"

22:00 Х/ф "Дюплекс"
23:50 Спортрепортер
00:00 Х/ф "Поганий Сан�

та" (3)

06:00 "Ранок на К1"
07:30 М/ф
09:00 М/с "Казки Ганса

Крістіана Андерсе�
на" (1)

10:05 М/ф "Курча Ципа" (1)
11:45 Х/ф "Класний мю�

зікл � 2" (1)
13:50 "Подаруй собі життя"
15:00 Х/ф "Блазень та Ве�

нера" (1)
17:00 "Матріархат"
18:00 "Розсміши коміка"
19:00 "КВК�2012"
21:40 Т/с "Надприрод�

не" (2)
00:10 Х/ф "Сімнадцятиріч�

ні" (2)

05:55 "Легенди бандит�
ської Одеси"

06:20 Х/ф "Будні карного
розшуку" (1)

07:50 Т/с "Прямуючи на
південь" (1)

09:45 "Залізний Оскар"
10:30 "Круті 90�ті"
11:30 "Речовий доказ". На

гачку у кидал
12:00 "Головний свідок"
13:00 Х/ф "Оскаженілий

автобус" (1)
15:10 Т/с "Оплачено смер�

тю"
19:00 Т/с "Павутиння"
23:00 Х/ф "Рестлер" (2)

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:25 М/с "Ну, постривай!"
07:35 Т/с "Інтерни" (1)
08:00 На валізах
09:00 Найкращий кухар на

селі
10:00 Таємниці зірок
11:00 Т/с "Подружжя" (1)
14:00 Т/с "Слід" (1)
17:00 Х/ф "Полуничний

рай" (1)
19:00 Події
19:20 Х/ф "Полуничний

рай" (1)
21:20 Х/ф "У гонитві за ща�

стям" (1)
01:45 Х/ф "Стань мною" (1)
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Молодий фінський
фахівець з полювання,
"фінік", умовляє свого
російського друга до!
помогти йому взяти
участь у справжньому
російському полюван!
ні, щоб познайомитися
зі звичаями і звичками
російських мисливців.

До болю знайомі нам
нескінченні застілля з
подальшими пригода!
ми, насиченими міц!
ним запахом горілки,
невпинно дивують і
вражають "фініка", але
все ж, порівнюючи тра!
диції історичного мину!

лого зі своєрідністю сучасності, фін не шкодує про втра!
чений час...

"Особливості національного полювання",
ICTV, Неділя, 30 грудня, 13:00

Надя і Ема ! близькі
подруги. Надя ! власниця
модного ресторану, яким
вона управляла разом з
батьком до його смерті.
Ема ж працює
позаштатним
кореспондентом в якійсь
малесенькій газеті. Під час
задушевної розмови
подруги зізнаються одна
одній, що втомилися
кожна від свого життя.
Надя пропонує на рік
помінятися місцями. Вона
оформляє доручення на
Ему і представляє її
персоналу ресторану, як
нову власницю.

"Стань мною",
ТРК “Україна”, п'ятниця, 28 грудня, 21:50

06:00 Ранкова молитва

06:05, 07:15, 07:55 По�

года

06:10 Д/ф "Подорож до

раю"

07:20 Моя земля � моя

власність

07:30 Сільський час

08:00 Укравтоконти�

нент

08:20 Сміх з доставкою

додому

08:50 Корисні поради

09:00 Погода

09:05 Фольк�music

10:00 Крок до зірок

10:45 Караоке для до�

рослих

12:05 Шеф�кухар

13:00 Погода

13:05 Х/ф "Хто кому

хто"

14:35 Х/ф "Життя як

цирк"

16:05 Ян Табачник.

"Честь маю запро�

сити"

19:10 Концертна про�

грама "Живи в

Україні"

21:00 Підсумки тижня

21:50 Фестиваль пісні

та гумору в Кобле�

во

22:55 Трійка, Кено,

Максима

23:00 Кіно в деталях

23:45 Погода

23:50 Сміх з доставкою

додому

06:10 Х/ф "Не може бу�

ти" (1)

07:50 М/ф (1)

08:15 "Ремонт +"

09:00 Лотерея "Лото�

забава"

10:10 Дісней! "Чіп і

Дейл" (1)

11:00 "Кулінарна акаде�

мія. Юлія Висоць�

ка"

11:25 М/ф

11:50 "Чотири весіл�

ля � 2"

13:10 Х/ф "Пізанська

вежа"

15:10 "Голос. Діти"

17:25 Х/ф "Ялинки � 2"

(1)

19:30 "ТСН�тиждень"

20:00 "Голос. Діти"

22:25 "Спецпроект: від�

голосся"

23:05 "Голос. Діти"

23:35 "Світське життя"

00:45 "ТСН�тиждень"

06:25 М/с "Бабка Йожка

та інші..."

07:45 "Глянець"

08:45 "Школа лікаря

Комаровського"

09:20 "Свати біля пли�

ти"

10:25 "Весільний роз�

мір"

11:25 Т/с "Сільський

романс"

15:25 Концерт "20 кра�

щих пісень року"

17:55 Х/ф "Любов і го�

луби"

20:00 "Подробиці тиж�

ня"

21:00 Х/ф "Самогубці"

23:05 Х/ф "Фанфан�

Тюльпан" (2)

01:20 "Подробиці тиж�

ня"

06:00 Єралаш

07:00 Мультик з Лунті�

ком

07:40 Малята�твійнята

08:00 Телепузики

08:35 Байдиківка

09:00 Мультик з Лунті�

ком

09:55 М/с "Білка та

Стрілка. Пустотли�

ва сімейка" (1)

10:20 М/с "Ліло і 

Стіч" (1)

11:20 М/ф "Кришталик і

Пінгвін" (1)

13:00 М/ф "Не бий ко�

питом" (1)

14:25 Т/с "Моя пре�

красна няня" (1)

15:00 Х/ф "Бандит�

ки" (1)

16:55 Х/ф "Няньки" (1)

18:50 БарДак

19:30 Одна за всіх

19:55 Віталька

21:25 Даєш молодь!

22:15 Слава зі Славе�

ком Славіним

22:25 Х/ф "Великий

Стен" (2)

00:40 Comedy Woman

06:20 Світанок

07:10 Квартирне питан�

ня

08:05 Анекдоти по�

українськи

08:40 Дача

09:15 Дивитися всім!

10:25 ОлімпіЛяпи

11:30 Козирне життя

12:00 Інший футбол

12:25 Спорт

12:30 Наша Russia

13:00 Х/ф "Особливості

національного по�

лювання" 

15:00 Х/ф "Особливості

національної рибо�

ловлі" 

17:05 Х/ф "Особливості

національного по�

лювання у зимовий

період" 

18:45 Факти тижня з 

О. Соколовою

19:45 Останній герой�2 

21:15 Х/ф "Наша Rus�

sia. Яйця долі" 

23:05 Х/ф Супергерой�

ське кіно" (2)

00:45 Х/ф "Завжди ка�

жи: "Так" (2)

05:05 "Наші улюблені

мультфільми" (1)

06:15 Х/ф "Карнавальна

ніч" (1)

07:40 "Сніданок з Юлі�

єю Висоцькою"

07:50 "Їмо вдома"

09:00 "Майстер 

чШеф � 2"

13:15 "Караоке на Май�

дані"

14:15 "Х�Фактор � 3. Фі�

нал"

19:00 "Битва екстра�

сенсів. Апокаліп�

сис. Фінал"

21:30 Х/ф "Сім верст до

небес" (1)

00:00 Х/ф "Моя мама �

наречена" (1)

05:55 Будинки мажорів

07:45 Церква Христова

08:00 Запитайте у ліка�

ря

08:25 Будинки мажорів

09:15 М/с "Роги і Копи�

та. Повернення"

09:50 М/с "Пінгвіни з

Мадагаскару"

10:15 Шоу "Шара"

11:10 Недільний офіс

12:15 Т/с "Щасливі ра�

зом"

15:00 Х/ф "Дюплекс"

16:50 Х/ф "Гаррі Поттер

і Принц�полукров�

ка"

20:00 Х/ф "Ельф"

22:00 Х/ф "Випадковий

шпигун"

23:45 Спортрепортер

23:50 Х/ф "Фред Клаус,

брат Санти"

06:00 "Ранок на К1"

07:30 М/ф

08:00 М/ф "Курча Ци�

па" (1)

09:40 Х/ф "Класний мю�

зікл � 2" (1)

11:50 Х/ф "Родина на�

прокат" (1)

13:45 Х/ф "Бум � 2" (1)

16:00 "Щоденник вагіт�

ної"

16:25 "Пороблено в

Україні"

18:00 "Розсміши коміка"

19:00 "КВК�2012"

21:40 Т/с "Надприрод�

не" (2)

00:10 Х/ф "Кохання на

стороні" (2)

06:10 "Легенди бан�

дитської Одеси"

07:30 Т/с "Оплачено

смертю"

11:30 "Легенди карно�

го розшуку". Суво�

рий грудень 53�го

12:00 "Агенти впливу"

13:00 Т/с "Спас під бе�

резами" (1)

15:00 Т/с "Павутиння"

19:00 Х/ф "07�й змінює

курс" (1)

21:00 Х/ф "Друге жит�

тя Федора Строго�

ва" (1)

23:00 "Круті 90�ті"

00:00 Х/ф "Принцеса

на бобах" (1)

06:00 Срібний апель�

син

06:50 Події

07:10 Х/ф "Вже хто б

говорив" (1)

09:00 Ласкаво проси�

мо

10:00 Герої екрану

11:00 Т/с  "Подруж�

жя"  (1)

13:00 Т/с "Слід" (1)

15:15 Т/с "Колір че�

ремшини" (1)

19:00 Події тижня

20:00 Т/с "Колір че�

ремшини" (1)

21:00 Т/с "Інтерни" (1)

00:15 Х/ф "Відділ. Зно�

ву Новий!" (2)

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

ТЕТ

ICTV

ТРК “УКРАЇНА”

НОВИЙ КАНАЛ

K1

НТН

СТБ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ЩОБ ВІЙНИ НІКОЛИ НЕ БУЛО!

.8 грудня, в приміщенні Києво!Свято!
шинського центру соціально!психологічної
реабілітації населення відбувся вечір вій!
ськової поезії і військової пісні… 

Вечір, який об'єднав найрізноманітніших лю�
дей � тих, для кого тема війни не є байдужою.
Серед них � учасник бойових дій в Сирії Вален�
тин Лямічев і командир взводу ліцеїстів�богу�
нівців майор Вадим Білан, голова Києво�Свято�
шинської районної організації ветеранів Афга�
ністану та воїнів�інтернаціоналістів Лариса Коз�
ленко та кадровий військовий, офіцер запасу
Олександр Корж, полковник медичної служби й
лікар Київського обласного дитячого санаторію
86�річний Микола Ткаченко та 38�річний пред�
ставник спеціальної пошукової групи "Корчагі�
нець" Всеукраїнського фонду пошуку "Пам'ять"
Олег Остапенко… Ще учасниками тематичного
заходу стали: київські та боярські поети, компо�
зитори і художники, Заслужений працівник
культури України, керівник народного аматор�
ського колективу академічного співу ансамблю
"Сузір'я" Алла Бібік і Заслужений вчитель Украї�
ни Альбіна Януш. 

Директор ЦСПР Ангеліна Лахтадир відкрила
вечір такими словами: 

� Тему нашого сьогоднішнього заходу я наз�
вала б так: "Збереження миру на всій планеті".
Миру, за який бореться все людство, де йдуть
війни. Будь�яка війна несе смерть, каліцтво,
жалобу тисяч материнських сердець. У війни �
холодні очі, у війни � свій розрахунок, своя без�
жалісна арифметика. Тому сьогодні ми якраз
будемо говорити про те, як зберегти мир. 

Розпочався вечір міні�спектаклем � інсцену�
ванням пісні боярчанина Радислава Кокодзея
"Золоті погони � бойові хрести". Після чого зву�
чали вірші та пісні. Поезії читали ведучий вечо�
ра Андрій Ткаченко, Віталій Приймаченко, Во�
лодимир Бубир, Олександр Корж, Елеонора
Зима, Валентин Лямічев, Любов Осіпенко, Ан�
на Відеречко, Інна Ковальчук, Микола Ткачен�
ко… А ще звучали пісні у виконанні Радислава
Кокодзея, Олени Новаковської, Людмили Гор�
лінської, Людмили Яковенко, "ТріоРіо+", Зіновія
Ціко, Антоніни Мартинюк, Ірини Сєчкової… Ав�
торські і маловідомі, але жодний їхній рядок ні�
кого не залишив байдужим! 

Найяскравіше проілюструвати ту атмосферу,
що панувала в залі, може такий епізод. Київ�
ська поетеса Інна Ковальчук приїхала того дня
до Боярки не виступати, а просто в гості. Але,
відчувши єднання споріднених душ, не змогла
залишитися лише глядачкою:

� Мені дуже приємно, що я, хоч і цілком ви�
падково, але потрапила на такий чудовий вечір. 

Творчі зустрічіTTTTVVVV    ––––    ААААннннооооннннсссс

11 стор.

Громадські слухання щодо врахування гро!
мадських інтересів під час розроблення деталь!
них планів території центральної частини м. Бо!
ярка з парком Перемоги та парку імені Т. Шев!
ченка 

З 26 грудня 2012 р. по 9 січня 2013 р. триватиме
громадське слухання щодо врахування громадських
інтересів під час розроблення детальних планів тери�
торії центральної частини м. Боярка з парком Пере�
моги та парку імені Т. Шевченка.

В проекті буде опрацьовано планувальне рішення
з використанням території орієнтовною площею  25
га.

Розробником даної містобудівної документації є
проектний інститут проектування міст "Діпромісто"
імені Ю.М. Білоконя. 

Замовником даної містобудівної документації є ви�
конавчий комітет Боярської міської ради.

Пропозиції (зауваження) просимо подавати до 09
січня 2013 року у виконавчий комітет Боярської місь�
кої ради, кабінет № 13 по середам з 09.00 до 16.00.
Відповідальні за організацію розгляду пропозицій �
спеціаліст І категорії з питань архітектури � Гончарова
Д.Є., головний спеціаліст з питань архітектури � Ро�
манюк А.О.

Інформуємо, що відповідно до п. 7 Постанови Кабі�
нету міністрів України № 555 від 25 травня 2011 р.
"Про затвердження Порядку проведення громад�
ських слухань щодо врахування громадських інтере�
сів під час розроблення проектів містобудівної доку�
ментації на місцевому рівні" пропозиції до проектів
містобудівної документації мають право подавати:

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які прожива�
ють на території, щодо якої розроблено відповідний
проект містобудівної документації на місцевому рівні;

2) юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких
розташовані на території, щодо якої розроблено від�

повідний проект містобудівної документації на місце�
вому рівні;

3) власники та користувачі земельних ділянок, роз�
ташованих на території, щодо якої розроблено про�
ект містобудівної документації, та на суміжних з нею
територіях;

4) представники органів самоорганізації населен�
ня, діяльність яких поширюється на відповідну тери�
торію;

5) народні депутати України, депутати відповідних
місцевих рад.



УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 

У КИЄВО!СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНі КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 
головного спеціаліста відділу 
обліку надходження платежів.

Вимоги до кандидатів: освіта повна вища (юридична, еконо�

мічна), стаж роботи в органах державної влади 3 роки або стаж

роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років, знання ПК.

Термін подання документів для участі в конкурсі 30 календар!

них днів з дня оголошення конкурсу.
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Відтак у грудні 2010 року було
створено Державну реєстраційну
службу України (Укрдержреєстр) �
центральний орган виконавчої вла�
ди, діяльність якого спрямовується й
координується Кабінетом Міністрів
України. Так, в нашій країні вперше
за часи незалежності забезпечено
"єдність" системи державної реєс�
трації прав, а реалізацію державної
політики у відповідній сфері покла�
дено на єдиний орган влади.

Нині в Україні створено 583 струк�
турних підрозділи управлінь юстиції,
що реалізовуватимуть повноважен�
ня Укрдержреєстру у сфері держав�
ної реєстрації прав � так звані реєс�
траційні служби.

Така служба вже діє і на території
Києво�Святошинського району.
Знаходиться вона за адресою: 
с. Петропавліська Борщагівка, 
вул. Я. Мудрого, 1 а (приміщення
сільської ради). Її керівником приз�
начено Людмилу Степанівну Шев�
чук. Саме до неї ми й звернулися,
аби отримати відповіді на запитання
щодо роботи нової служби, які най�
більше цікавлять читачів нашого ви�
дання. 

� Людмило Степанівно, мабуть,
найбільш актуальним є запитання
про те, якою буде процедура ре�
єстрації права власності та які
документи для неї потрібні?

� Вона визначена Порядком дер�
жавної реєстрації прав на нерухоме
майно та їх обтяжень, який затвер�
джений постановою Кабінету Мініс�
трів України від 22 червня 2011 р. 
№ 703.

Так, для проведення державної
реєстрації права власності на зе�
мельну ділянку зацікавлена особа
має звернутися до державного ре�
єстратора прав з відповідною зая�
вою, до якої має додати документи,
визначені вказаним вище Поряд�
ком. Слід зазначити, що перелік до�
кументів, які подаються для держав�
ної реєстрації прав, різниться за�
лежно від способу набуття права
власності та типу об'єкта нерухомо�
го майна, права на який підлягають
державній реєстрації.

До переліку загальних документів,
які в обов'язковому порядку пода�
ються для проведення державної
реєстрації прав, входять: заява про
державну реєстрацію; копії доку�
мента, що посвідчує особу заявни�
ка, реєстраційного номера облікової
картки платника податку згідно з
Державним реєстром фізичних осіб �
платників податків; документ, що
підтверджує внесення плати за на�
дання витягу з Державного реєстру
прав; документ про сплату держав�
ного мита (крім випадків, коли особа
звільнена від сплати державного
мита).

� Як відомо, Указом Президен�
та України від 8 квітня 2011 р. 
№ 445/2011 Держземагентство
визначено органом, який здій�
снює ведення Державного зе�
мельного кадастру і, відповідно,
здійснює державну реєстрацію
права власності на земельні ді�
лянки. В той же час з 2013 року це

має робити Укрдержреєстр, що
суперечить згаданому Указу. Як
буде вирішуватися ця проблема?

� Насправді ніякої проблеми не іс�
нує. Зараз Держземагенство здій�
снює державну реєстрацію земель�
них ділянок та державну реєстрацію
прав на земельні ділянки згідно з
Положенням про нього, затвердже�
ним Указом Президента України від
8 квітня 2011 р. № 445/2011.

Водночас, відповідно до Указу
Президента України від 5 жовтня
2011 р. № 965/2011, який набирає
чинності з 1 січня 2013 р., повнова�
ження Держземагенства в частині
державної реєстрації прав на зе�
мельні ділянки припиняються. За
Держземагентством залишиться
функція державної реєстрації самої
земельної ділянки, як об'єкта неру�
хомост,і в Державному земельному
кадастрі. У свою чергу Укрдержре�
єстр здійснюватиме державну реєс�
трацію прав на земельні ділянки.

Державний реєстр речових прав
на нерухоме майно міститиме всю
інформацію про речові права на зе�
мельні ділянки, а Державний зе�
мельний кадастр � інформацію про
земельну ділянку, так би мовити
"технічну інформацію". Водночас
слід зазначити, що такі інформаційні
системи працюватимуть паралель�
но, а не розрізнено чи на противагу
одна одній. 

� Як буде відбуватися процес
обміну базами даних Укрдержре�
єстру і Держземагентства щодо
власників земельних ділянок?

� Кабінет Міністрів України ще в
лютому минулого року прийняв пос�
танову "Про інформаційну взаємо�
дію органу, що здійснює ведення
Державного земельного кадастру,
та органу державної реєстрації
прав", в якій виписано порядок об�
міну відповідною інформацією.

� Чи створено вже Державний
реєстр речових прав на нерухоме
майно, а саме на земельні ділян�
ки та об'єкти, що розташовані на
них?

� Так, Державний реєстр прав як
єдина державна інформаційна сис�
тема, що має містити відомості про
права на нерухоме майно, їх обтя�
ження, а також про об'єкти та суб'єк�
тів цих прав, вже існує. 

Наразі проводиться дослідна екс�
плуатація вказаного реєстру, тобто
перевіряється налагодженість сис�
теми передачі даних тощо.

� Чи вже перенесені в нову сис�
тему відомості про власників не�
рухомого майна тощо?

� Державний реєстр прав наразі
не містить інформації про речові
права на нерухоме майно. Його поч�
нуть наповнювати відомостями з 
1 січня 2013 р., коли буде запровад�
жено державну реєстрацію прав за

новими правилами. Тобто державні
реєстратори будуть наповнювати
вказаний реєстр поступово, за ре�
зультатом розгляду заяв про дер�
жавну реєстрацію прав.

� Тож куди мають звертатися
власники земельних ділянок сіль�
ськогосподарського призначен�
ня для отримання документів, що
підтверджують право власності
на землю?

� Зміни у системі державної реєс�
трації прав стосуються також і по�
рядку оформлення права власності
на нерухомість, в тому числі й на зе�
мельні ділянки, з видачею відповід�
них свідоцтв. З 1 січня 2013 р. за�
мість державних актів про право
власності на земельну ділянку орга�
нами державної реєстрації прав бу�
дуть видаватися свідоцтва про пра�
во власності на нерухоме майно, яке
формуватиметься в процесі дер�
жавної реєстрації прав та видавати�
меться державними реєстраторами
разом із витягом з Державного ре�
єстру прав. 

При цьому слід зазначити, що по�
рядок оформлення права власності
на землю з видачею відповідних сві�
доцтв не розрізняється залежно від
цільового призначення земельної
ділянки. 

� Який час відведено для прове�
дення державної реєстрації ре�
чових прав?

� Чинне законодавство передба�
чає 14 робочих днів для проведення
державної реєстрації прав. Якщо
йдеться про обтяження речових
прав чи іпотеку, то цей строк стано�
вить один робочий день. У той же
час Закон України "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів
України щодо вдосконалення та
спрощення процедури державної
реєстрації земельних ділянок та ре�
чових прав на нерухоме майно" пе�
редбачає скорочення строку для
проведення державної реєстрації
прав з 14 до 5 робочих днів.

Державна реєстрація прав у ре�
зультаті вчинення нотаріальної дії
проводиться нотаріусом одночасно
з вчиненням такої дії. 

� А як щодо процедури оформ�
лення купівлі�продажу будинків
на "вторинному ринку"?

� Згідно з чинним законодавс�
твом, для здійснення операції з ку�
півлі�продажу будинку особам необ�
хідно декілька разів відвідувати бю�
ро технічної інвентаризації та звер�
татися до нотаріуса за посвідченням
відповідного правочину.

З 1 січня 2013 р. для здійснення
операції з купівлі�продажу будинку
особам необхідно буде звернутися
виключно до нотаріуса. Так, нотаріус
перевірить належність продавцю
будинку на праві власності в реєстрі,
який зараз ведуть бюро технічної ін�
вентаризації (Реєстр прав власності
на нерухоме майно); проведе дер�
жавну реєстрацію прав продавця в
"новому" Державному реєстрі прав;
посвідчить договір купівлі�продажу
відповідного будинку та на підставі
нього проведе державну реєстра�
цію права власності на будинок по�
купця. 

Що стосується бюро технічної ін�
вентаризації, то останні здійснюва�
тимуть технічну інвентаризацію
об'єктів нерухомого майна у випад�
ках, передбачених законодавством.
При цьому проведення технічної ін�
вентаризації об'єкта перед здій�
сненням його продажу буде не
обов'язковим та залишається на
розсуд сторін договору, тобто про�
давця та покупця.

Підготував Богдан Боровик
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ДПІ у Києво�Свято�
шинському районі Ки�
ївської області ДПС
нагадує платникам,
що ДПС України своїм
листом від 17.08.2012
року №1004/О/71�
12/20�3117 надала
роз'яснення щодо за�
повнення відповідних
кодів сплати у полі "Призначення платежу" розрахунково�
го документа у разі сплати платежів до бюджету:

1.1. кодів 101, 106, 109, 125 � у разі сплати самостійно
задекларованих сум;

1.2. коду 121 � у разі сплати сум адміністративного
штрафу за результатами перевірок підрозділів оподатку�
вання юридичних або фізичних осіб;

1.3. коду 130 � у разі сплати сум за результатами каме�
ральної перевірки;

1.4. коду 131 � у разі сплати сум за результатами доку�
ментальної перевірки підрозділів податкового контролю;

1.5. коду 132 � у разі сплати сум за результатами доку�
ментальної перевірки підрозділів оподаткування юридич�
них осіб;

1.6. коду 133 � у разі сплати сум за результатами доку�
ментальної перевірки підрозділів оподаткування фізичних
осіб;

1.7. коду 134 � у разі сплати сум за результатами доку�
ментальної перевірки підрозділів боротьби з відмиванням
доходів, одержаних злочинним шляхом;

1.8. коду 135 � у разі сплати сум за результатами доку�
ментальної перевірки підрозділів контролю за виробниц�
твом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів;

1.9. коду 136 � у разі сплати сум за результатами доку�
ментальної перевірки підрозділів погашення податкового
боргу;

1.10. коду 137 � у разі сплати сум за результатами доку�
ментальної перевірки інших підрозділів;

1.11. коду 117 � у разі сплати сум підприємством, щодо
якого розпочато провадження у справі про банкрутство;

1.12. коду 140 � у разі сплати сум в рахунок погашення
податкового боргу;

1.13. коду 145 � у разі сплати розстрочених (відстроче�
них) сум;

1.14. коду 146 � у разі сплати сум в рахунок погашення
інших видів заборгованостей перед бюджетами;

1.15. коду 148 � у разі сплати сум в рахунок погашення
податкового боргу в міжнародних відносинах.

Порядок заповнення поля "Призначення платежу" при
сплаті податків (зборів, обов'язкових платежів) до бюджету:

*;код виду сплати; податковий номер платника податку
(ЄДРПОУ � для юр. осіб, ідентифікаційний номер � для фіз.
осіб); роз'яснювальна інформація про призначення пла�
тежу в довільній формі;

Наприклад: 
*;101; податковий номер платника податку; податок на

прибуток від ТОВ "Приклад" за 2 кв. 2012 р.;;; 

де 
1 � службовий код (" * ");
2 � код виду сплати ("101" � сплата суми грошового зо�

бов'язання);
3 � податковий номер платника податку;
4 � друкується роз'яснювальна інформація про призна�

чення платежу;
5 � не заповнюється (обов'язково ставиться знак " ; ");
6 � не заповнюється (обов'язково ставиться знак " ; ");
7 � не заповнюється (обов'язково ставиться знак " ; ").

Сектор взаємодії із засобами масової інформації 
та громадськістю Державної податкової інспекції 

у Києво�Святошинському районі
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* ;101

; податковий
номер 

платника 
податку

; податок на прибу�
ток від ТОВ "Прик�

лад" за 2 кв. 2012 р.
; ; ;

1 2 3 4 5 6 7

Протягом попередніх
років функції у сфері держав!
ної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтя!
жень в Україні покладалися на
різні міністерства, відомства,
уповноважених суб'єктів. Та!
кий стан справ не лише суттє!
во ускладнював роботу самих
державних органів, але й
створював перешкоди для на!
лежної реалізації громадяна!
ми своїх прав.
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Тут, з боку дороги, вишикува�
лося аж 23 сніговики, а якщо всіх
разом  порахувати (з тими що на
подвір'ї пана Олега живуть), то
вийде аж 46! 

� Спершу думав: зліплю одно�
го�двох, сусіди приєднаються:
хто біля свого двору сніговика
поставить, хто � снігову скульп�
туру. От і стане наша вулиця ці�
кавішою, святковішою, � розпо�
відає Олег Остапенко. Та дово�
диться здебільшого самому їх лі�
пити, лише на допомогу дружи�
ни та доньки розраховую. Буває,
так втомишся, що рук�ніг не чу�
єш. А подивіться, яка краса, не�
мов в дитинство, в казку повер�
нувся! Вийдеш вранці � а вони
стоять, посміхаються широко…
Ви лишень уявіть: вдень дідусі та
бабусі з онуками тут гуляють,
молоді мами з дітьми. Навіть з
Києва спеціально приїжджають! 

������ �	��� ���… 

Якщо Дід Мороз прихо!
дить до нас з Лапландії, то
етнічною Батьківщиною сні!
говиків є, безумовно, Бояр!
ка. До такого висновку дохо!
дить кожний, кому довелося
хоча б раз минати взимку
подвір'я боярчанина Олега
Остапенка.

""""  ���� ���� �������� ���� ���� ��������     ���� 				 ���� ���� ���� 				 """" !!!!
Звичайне диво

Добрий настрій від юних
спортсменів

Спортивно�хореографічні
композиції у виконанні вихо�
ванців інструктора з фізичної
культури Людмили Лихвар та
вихователів Белли Сімак і
Мальвіни Семенди стали окра�
сою свята з нагоди дня Святого
Миколая, яке відбулося 19
грудня у ДНЗ "Спадкоємець". 

Середня група того дня дуже
порадувала численних глядачів �
вихованців ясельної групи та
батьків. Не можна було без щи�
рої усмішки спостерігати за
грою маленьких акторів, адже у
святковому дійстві тісно переп�
лелися вірші, пісні, спортивно�
хореографічні композиції і те�
атралізовані постановки. Мале�
ча розіграла сценку на тему ві�
домої казки про рукавичку. Тож
завзято вистрибували Жабка та
Зайчик, кумедно гарчав на усіх
присутніх страшенно симпатич�
ний Вовчик, на ялинках шукав
шишки вайлуватий Ведмедик...

А подарунки, їх на санчатах
вивезли янголята � посланці
Святого Миколая, викликали у
дітвори радісні усмішки та очі�
кування дива, адже зі святом
Миколая стартував передново�
річний марафон з безліччю цу�
керок та приємних несподіва�
нок.

Подарунок для малят
Святковий концерт та веселу

виставу на честь дня Святого
Миколая подарували старші

дітки і вихователі ДНЗ № 3 ви�
хованцям ясельної групи.

Хто такий Святий Миколай,
чому хороші дітки знаходять
вранці 19 грудня під своїми по�
душками подарунки і солодощі,
а неслухняні � тільки різочки?
На ці та інші запитання малята
знайшли відповіді того дня. 
І ніхто з дітей не хотів дружити з
бісеням Антипкою, і не хотів
засмучувати своїх батьків та
Святого Миколая. Адже він з
неба впродовж усього року
спостерігав за дітками і все про
них знає.

Секрет виховання хороших
людей та добрих громадян у
нашого народу передавався з
покоління в покоління. Тому по�
ява такого реального і водно�
час казкового персонажа як

Святий Миколай має глибоке
виховне значення. Тому саме
діти з особливою ретельністю
завжди готувалися до цього
дня. А подарунки � це звичай�
ний, але такий довгоочікуваний
атрибут свята, що годі й нама�
гатися передати радість дітво�
ри від їх отримання.

Святкова зустріч 
у бібліотеці

Саме цього дня учні 3�В Бо�
ярської ЗОШ № 3 і постійні чи�
тачі Боярської міської бібліоте�
ки для дітей (завідувач Людми�
ла Заєць) стали водночас і
учасниками, і глядачами свят�
кового дійства на честь Святого
Миколая. Про це подбали пра�
цівники бібліотеки та вчитель
Світлана Дронова. Третьоклас�
ники, затамувавши подих, слу�
хали ведучих, спостерігали за
грою своїх однолітків, слухали
привітання та приймали пода�
рунки від гостей � настоятеля
Свято�Покровської парафії міс�
та Боярки протоієрея Димитрія
Присяжного, заступника місь�
кого голови Валерія Дубовець�
кого. Також про подарунки для
дітей подбав  народний депутат
України Вячеслав Кутовий. Від�
так позитивних емоцій вистачи�
ло для всіх учасників свята.  

Тетяна Зубкова,
фото автора
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Дуже приємно, що акцію під�
тримали депутати Києво�Свято�
шинської районної ради на чолі з
головою Володимиром Луцюком
та Боярські ЗОШ № 3 і № 4, а та�
кож районна класична гімназія.

Іграшки та улюблені книжки,
одяг та канцтовари � такими були
подарунки, зібрані та придбані
впродовж місячника доброти і ми�
лосердя.

Заключне святкове дійство зі
Святим Миколаєм відбулося в
ЦТМ "Оберіг" 18 та 19 грудня. Йо�
го учасниками стали 130 діток з
багатодітних та малозабезпече�

них родин � жителів Боярки, Виш�
невого, Чабанів, Білогородки та
Бобриці, ще 20 діток�інвалідів ор�
ганізатори акції відвідали вдома.
Звісно, усі учасники миколаїв�
ських святкувань отримали пода�
рунки�миколайчики.

На одному з концертів, органі�
зованих у ЦТМ "Оберіг", пощасти�
ло побувати авторові цих рядків.
Найталановитіші вихованці закла�
ду щедро ділилися своєю творчіс�
тю з юними глядачами. Доволі
простора як для звичайних захо�
дів актова зала "Оберегу" була за�
повнена вщерть. Глядачі дуже
тепло і радісно сприймали дійс�
тво, в якому були і янголята, і бісе�
нята, й інші традиційні персонажі
та, звісно, Святий Миколай.

Юних гостей "Оберегу" зі свя�
том привітали організатори акції:
заступник міського голови Вале�
рій Дубовецький, директор ЦТМ
"Оберіг" Надія Скакодуб, голова
ГО "Родина 7'я" Тетяна Ковальчук
та директор ЦССДМ Оксана
Мельниченко. 

Добре, що наші діти зазвичай
радують нас, тому різочки зали�
шилися без ужитку, а подарунки
щиро потішили малечу, а надто і
через те, що про них подбали од�
нолітки.

Тетяна Зубкова
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З початку грудня в
рамках місячника доб!
роти і милосердя трива!
ла благодійна акція "У
світлиці Святого Мико!
лая". Її організаторами
виступили Києво!Свято!
шинський районний
Центр творчості молоді
"Оберіг", районний
центр соціальних служб
для сімей, дітей та мо!
лоді, Боярська міська
рада та районна органі!

зація "Родина ! 7'я".

ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ!
Кожен рік, який ми проживаємо, є по!своєму знаковим,

він приносить в наше життя щось нове. 2012!й був особли!
вим для нашої держави, нашого міста і, мабуть, для бага!
тьох боярських родин. Однією із важливих подій року, що
минає, стали вибори до вищого законодавчого органу дер!
жави ! Верховної Ради України. 

Їх результати засвідчили довіру значної частини жителів нашої
країни та, зокрема Боярки, до молодої політичної сили � партії
"УДАР" Віталія Кличка. Сьогодні у парламенті вже створено
фракцію партії "УДАР", що є безперечним доказом нашої спіль�
ної перемоги та прагнення до реалізації тих програм, з якими на�
ші кандидати йшли до виборців. 

І це тільки початок. Адже завдяки представництву членів нашої
політичної сили у Верховній Раді нам стане легше реалізовувати
й важливі соціальні проекти на місцях. Боярська міська організа�
ція партії "УДАР" планує спільно з жителями Боярки, представ�
никами громадських організацій в новому році провести низку
заходів, які є вкрай потрібними для вирішення важливих проб�
лем життя нашого міста. Адже свідченням ефективності діяль�
ності будь�якої політичної сили є виконання передвиборчих обі�
цянок. Цей принцип є пріоритетним для представників нашої
організації. 

У 2012 році нами було зроблено багато добрих справ для вирі�
шення соціальних проблем жителів нашого міста. І роботу в цьо�
му напрямку ми продовжуватимемо.У наступному році в Боярці
повноцінно розпочнуть роботу громадські приймальні партії.
Крім того, ми плануємо видавництво спеціалізованої газети, на
сторінках якої будуть порушуватися важливі соціальні проблеми,
зокрема життя Боярки. 

Та реалізувати всі заплановані проекти ми зможемо тільки
спільно з вами. Саме громадськість має брати активну участь в
обговорені всіх стратегічно важливих питань життя міста. І це
право громади ми будемо максимально захищати. 

Тож віримо, що новий рік принесе всім нам злагоду та порозу�
міння, що дозволить нашій країні та місту, зокрема, зробити крок
вперед. 

Шановні земляки, напередодні новорічних свят зичимо вам та
вашим родинам здоров'я, сімейного затишку, достатку та благо�
получчя, а також здійснення всіх ваших сподівань на покращен�
ня життя в нашій державі та рідному місті. 

Ми будемо разом із вами працювати для цього. 
Боярська міська організація 

політичної партії "УДАР" Віталія Кличка 
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Його учасниками стали
представники Боярської ве�
теранської організації, яку
очолює Лідія Хоменко, воїни�
інтернаціоналісти, які приїха�
ли до Боярки з Вишневого, і,
звісно, учні та вчителі школи.
Зустріч різних поколінь вида�
лася по�особливому зворуш�
ливою та теплою, сповненою
спогадів, щирих виступів та
слів подяк. Усіх учасників за�
ходу привітала голова Києво�
Святошинської районної ор�
ганізації ветеранів Афганіс�
тану Лариса Козленко, свої�
ми спогадами поділилися ве�
терани війни Зінаїда Коваленко
та Тамара Гущина, а також ма�

йор авіації, учасник Афганської
війни Олександр Бондаренко.
Усі виступаючі зичили школя�

рам � представникам молодого
покоління  � миру та благопо�
луччя. 

Учні в свою чергу привітали
захисників Вітчизни чудовим
концертом, після якого розпо�
чалася урочиста частина наго�
родження школярів, які беруть
активну участь у проведені різ�
номанітних заходів. Також гра�
моти за підтримку ветеран�
ського руху та патріотичне ви�
ховання молоді з рук Лариси
Козленко та її заступника Олек�
сандра Бондаренка отримали
директор школи Валентина
Кривенко та вчителі � Лідія Ми�
колаєнко, Оксана Біленко, Вік�
тор Кучер.

Завершив захід виступ вихо�
ванців дитячого будинку "Роди�
на", які навчаються в Боярській
ЗОШ № 5. Діти презентували
ветеранам та воїнам�інтернаці�
оналістам пісенний подарунок �
пісню "Наша армія". 

Євген Пікуль, 
фото автора
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"Людина кожна ! 
квітка неповторна"

� Ніякими директивами, ніяки�
ми постановами не можна при�
мусити людину написати вірш,
пісню � зазначає заступник Бо�
ярського міського голови Вале�
рій Дубовецький. � Це бажання і
прагнення творити або є, або
його немає. Я хочу подякувати
всім учасникам фестивалю за
те, що вони показали свою твор�
чість. Дуже хочу подякувати ор�
ганізаторам й ініціаторам цього
фестивалю, членам журі всіх
конкурсів, які провели величезну
роботу, виявивши таланти, які
ми сьогодні бачимо на цій сцені.
І я маю за честь нагородити дип�
ломами двох прекрасних людей,
без яких це мистецьке свято,
мабуть, так і залишилося б лише
в планах. Це � Марія Іванівна Ки�
риленко � душа фестивалю та
Ангеліна Миколаївна Лахтадир �
його оберіг… 

Безумовно, мистецьке свято,
в яке переріс фестиваль, вдало�
ся. І величезна заслуга в цьому
тих, хто вклав неймовірні сили,
час та кошти задля того, щоб
цей фестиваль таки став реаль�
ністю. Хто ж вони � друзі й поміч�
ники, які профінансували це
мистецьке починання, ставши
спонсорами його проведення?

Фестиваль фінансовано Бо�
ярською міською радою. Гене�
ральний спонсор фестивалю �
Дмитро Мацука: засновник пре�
мії імені своєї матері Ольги Рож�
манової, боярчанки, друга сім'ї
та популяризаторки творів Івана
Коваленка. Також до фінансу�
вання фестивалю долучилися й
організації: Спілка об'єднань
громадян "Демократична Київ�
щина" (голова � Ігор Найда) та
"Конгрес Літераторів України"
(президент � Олександр Корж).
Особливої подяки заслуговує
видавництво "Стікс" (директор �
Сергій  Коваленко), яке видало
прекрасні призові збірки творів
Івана Коваленка. 

Що ж до організаторів Фести�
валю, то ними стали голова
правління громадської організа�
ції "Центр розвитку громад" та
директор Києво�Святошинсько�
го центру соціально�психологіч�
ної реабілітації населення Ан�
геліна Лахтадир, директор Киє�
во�Святошинського центру
творчості молоді "Оберіг" Надія
Скакодуб та директор  Боярської
загальноосвітньої школи № 1
Катерина Мелашенко.

Що ж до людей, які мали без�
посереднє відношення до про�
веденню  Фестивалю, то це ав�
тор самої ідеї заснування Фес�
тивалю � композитор, гітарист,
автор багатьох пісень на слова 
І. Коваленка � Олег Саліванов,

Почесний Пре�
зидент Фести�
валю � донька
поета Івана
Коваленка �
Марія Кири�
ленко.

І, звісно,
"перші особи"
Фестивалю �
його учасники!
На жаль, їх вияви�
лося стільки, що
немає змоги назвати
всіх. Але деякі імена по�
винні прозвучати обов'язково.
Це дві  Боярські зіроньки, які яск�
равим сяйвом засвітилися на
цьому фестивалі. Це учениця
Боярської ЗОШ № 1 Валерія Гоц,
яка була відзначена відразу… в
трьох номінаціях! Спочатку дів�
чина стала лауреатом конкурсу
читців (ІІ місце). У вокальному
конкурсі Валерія була відзначе�
на премією ім. Ольги Рожмано�
вої за найбільш проникливе та
щире виконання. А в поетичному
конкурсі отримала спеціальний
приз за патріотизм (вірш "Рідна
Боярка"). А друга зірка � це
Олександр Марков, який також
тричі виходив на сцену для отри�
мання нагород  � за І місце в кон�
курсі гітаристів, а також  у складі
дуету з Іриною Гук та в квінтеті. 

Хоча кожний, хто піднімався
того дня на сцену, вразив гляда�
чів своїм нестримним юним та�
лантом. 

"Хто він ! той, хто плекав 
слова у серці?"

Людина, чиїм ім'ям названо
фестиваль. Поет, чиї рядки пробу�
дили юні таланти показати себе,
винести свою творчість на суд жу�
рі та глядачів. Боярчанин, чиє жит�
тя стало однією зі сторінок історії
рідного міста та рідної країни.

Про це згадав у своєму висту�
пі настоятель Свято�Покров�
ської Парафії протоієрей Димит�
рій Присяжний:   

� Сьогодні я дуже щасливий,
що маю можливість вшанувати
пам'ять непересічної особистості
Івана Юхимовича Коваленка, з
яким я, на превеликий жаль а чи
великий сором, перетнувся лише
в день його поховання. Підійшов�
ши до бездиханного тіла, з поди�
вом відчув те дивовижне тепло,
яке воно випромінювало. Є такий
феномен, коли святі Божі люди
навіть після свого упокоєння вип�
ромінюють дивовижне тепло зці�
лення і неповторність яскравих
рис творчого натхненного життя.
Як сказано, "у Бога всі живі, і хто в
Бозі помирає � в Бозі воскресає".
Тому хочу побажати: нехай ці сві�
точі яскравого сяйва, що сягає
небесних височин, ніколи не зга�
сають, а всіх вас благословляють,
й світла пам'ять про такі постаті,

як Іван Юхимо�
вич Ковален�
ко, завжди
живе в душі і
серці кожно�
го із нас. Хо�
чу побажати
всім Божого
натхнення і

благословен�
ня на вашій

творчій стежині.
А на закінчення,

згадавши, що Іван
Коваленко за фахом і за

покликанням душі був перш за
все вчителем, о. Димитрій зачи�
тав свою власну поезію "Шануй�
те ви наставників своїх"…

Достойним ! 
нагороди і вітання!

Це � найурочистіша мить Фес�
тивалю: мить відзначення най�
кращих, тих, хто вірив у свої сили і
намагався внести у великий

Всесвіт часточку свого безумов�
ного таланту, тих, хто йшов до пе�
ремоги чесно, впевнено та щиро.
У рамках Фестивалю надзвичай�
но успішно пройшов поетичний
конкурс "Віршована мелодія".
Дуже приємно, що на цей кон�
курс надсилали вірші з сіл та міст
усієї України: з Івано�Франків�
ської, Херсонської,  Дніпропет�
ровської і, звичайно, Київської
областей. На конкурсі також були
представлені Вінниця, Дрогобич,
Генічеськ, Житомир, Харків,
Львів, Суми, Ірпінь, Бориспіль і,
звичайно, наша рідна Боярка.

Імена переможців ми згадува�
ли в наших попередніх матеріа�
лах, їх також можна знайти на
сайті І. Коваленка. Тому сьогодні
ми називаємо лише імена тих
людей, з рук яких переможці от�
римали свої нагороди.

Просто неймовірно, які різно�
манітні таланти може таїти в собі
кожна людина! Нагородження
лауреатів Всеукраїнського пое�
тичного конкурсу "Віршована

мелодія" проводять міський го�
лова Боярки Тарас Добрівський,
почесний президент фестивалю
Марія Кириленко та президент
"Конгресу Літераторів України"
Олександр Корж.  

Одним із сюрпризів поетично�
го конкурсу стало те, що на вірші
деяких його учасників будуть на�
писані пісні, авторами музики
яких стануть Тетяна Володай та
Олег Саліванов.

Що ж до конкурсу читців, то
переможців у цій номінації наго�
роджували заступник міського
голови Боярки Валерій Дубо�
вецький та голова правління ГО
"Центр розвитку громад" Ангелі�
на Лахтадир. 

Переможці вокального кон�
курсу отримали свої дипломи та
премії з рук заслуженої артистки
України Інни Андріяш та співач�
ки, аспірантки Інституту мис�
тецтв національного педагогіч�
ного університету імені М. Дра�

гоманова Руслани Лоцман.
Та чи може пісня повноцінно

існувати без музики? Звісно ж,
що ні! Відтак переможців конкур�
су гітаристів нагороджував ком�
позитор Олег Саліванов та вик�
ладач по класу гітари Школи ест�
радно�джазового мистецтва
міста Києва Андрій Ширяєв. 

Замість післямови
То що ж головне в цьому мис�

тецькому дійстві, заради чого
воно було задумане? Про це ще
в минулому столітті сказав в сво�
їй поезії боярчанин, поет�шіс�
тдесятник Іван Юхимович Кова�
ленко, чиїм ім'ям і названо цей
фестиваль:
І кожен з нас приходить на цей світ
Лише для того, щоб розквітнуть щастям,
Розкрити всі таланти і уміння,
Щоб своїм цвітом осявати Всесвіт
І всім віддать його як найдорожчий дар.
Людино, розцвіти!

Радислав Кокодзей, 
фото автора

������, ��������!










ВВІІТТААЮЮ!!    

Щиро вітаю інвалідів війни,
учасників бойових дій та їхні
сім'ї з Новим 2013 роком!

Зичу вам усім доброго здо!
ров'я, наснаги, бадьорості, ра!
дості у ваших домівках.

Ви пройшли тяжкі роки війни,
брали участь у грізних боях за!
ради визволення нашої України.

Хай над нами усіма завжди
буде мирне небо. Нехай наші
серця зігріває доброзичли!
вість, радість та увага з боку
близьких людей та земляків.

З Новим роком!
З повагою, 

голова Боярської 
організації інвалідів 

війни, Збройних Сил 
та учасників бойових дій 

Володимир Нурищенко

Від імені ради організації інвалідів
війни Боярки висловлюю щиру по!
дяку підприємствам та підприєм!
цям, усім, хто надавав благодійну
допомогу інвалідам війни, людям
старшого покоління, немічним та
хворим, які були поранені, контуже!
ні, обморожені у боях з фашист!
ськими окупантами. 

У першу чергу дякуємо: голові проф�
організації ВРТП "Укргазенергосервіс"
Терентьєву Павлу Володимировичу; ге�
неральному директору Києво�Свято�
шинського ВУЖКГ Ройтеру Яну Семе�
новичу; генеральному директору ТОВ
"ТераВіта" Козаку Роману Івановичу;
голові профорганізації "Укргаз�
техзв'язок" Хоруженку Віктору Дмитро�
вичу; керівнику маршрутних переве�
зень Шубіну Дмитру В'ячеславовичу;
директору підприємства "Силует ЛТД"
Яневічу Борису Андрійовичу; власнику
кондитерського магазину Коваленку
Олександру Володимировичу; началь�
нику ЗАТ "БМУ�33" Магомедову Маго�
меду Алійовичу; директору ТОВ "ЕКЕР"
Науменку Володимиру Івановичу; ди�
ректору Боярської лісодослідної станції
Карпуку Анатолію Івановичу; генераль�
ному директору МП "Буденерго" Марі�
єнку Володимиру Анатолійовичу; керів�
нику підприємства "Агроспецком�
плекс" Сулімі Володимиру Івановичу;
директору�власнику школи "Леді" та
магазину "Бояринка" Демидовій Ірині
Львівні; власнику фірми "Автосервіс"
Лисогорку Олександру Анатолійовичу;
директору ЗАТ "Арксі" Баранову Кос�
тянтину Анатолійовичу; директору но�
таріальної контори Федотовій Ользі Ві�
таліївні та іншим підприємцям Боярки. 

Прийміть наші вітання з Новим 2013
роком та Різдвом Христовим! 

Щиро дякуємо вам за розуміння та
тепло ваших сердець. Нехай вам допо�
магає Бог у всіх ваших починаннях.

З повагою, 
голова Боярської організації 

інвалідів війни, Збройних Сил 
та учасників бойових дій 
Володимир Нурищенко

У всіх дітей є дар, яким ми, до!
рослі, на жаль, володіємо в меншій
мірі ! це віра в дива! Одним із най!
більш загадкових, але в той же час
чарівних доказів існування чуда для
діток є День Святого Миколая. 

Щороку це свято відзначають і в
ДНЗ�ЦРД "Джерельце". 

Цього року дорослі створили непов�
торну ауру дива на святі, під час якого
усі дітки отримали заслужені подару�
ночки.

Створити це диво вихователям, зок�
рема, допоміг депутат Київської об�
ласної ради Юрій Цікаленко, який в цей
день подарував усім дітям дитячих са�
дочків міста подарунки.

Від імені всіх завідувачок ДНЗ Бояр�
ки хочу подякувати Юрію Цікаленку за
любов і увагу до дітей.

Клавдія Пшонна,
завідувач ДНЗ!ЦРД "Джерельце"

Редакційна пошта

ВВДДЯЯЧЧННІІ  ЗЗАА  ППІІДДТТРРИИММККУУ

ДДЯЯККУУЄЄММОО  ЗЗАА  ЛЛЮЮББООВВ  
ТТАА  УУВВААГГУУ  ДДОО  ДДІІТТЕЕЙЙ

Холодна і сніжна погода
не завадила ветеранам війни та
воїнам!інтернаціоналістам
завітати до Боярської ЗОШ № 5,
де нещодавно відбувся захід до
Дня Збройних Сил України. 



4 стор.
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26 грудня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

Час Назва

15!30
"Льодовиковий період!4:
Континентальний дрейф"

(мультфільм)

17!10   "Топ Кет" (мультфільм)

19!00  "Бригада: Спадкоємець" (бойовик)

21!00 "Оселя зла: Відплата" (фантастика)

Що? Де? Коли?

Час Назва

15!30  "Мадагаскар!3" (мультфільм)

17!10   
"Секретна служба Санта!Клауса"

(мультфільм)

19!00  "Крок вперед!4" (мелодрама)

21!00  
"Президент Лінкольн: Мисливець на

вампірів"(фентезі)

27 грудня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

Бронювання квитків  у кінозалі: 097!033!86!87; 063!594!84!33

Час Назва

15!30  "Топ Кет" (мультфільм)

17!10   
"Рухай ластами!2"

(мультфільм)

19!00  
"Оселя зла: Відплата"

(фантастика)

21!00
"Універсальний солдат!4"

(фантастика)

28 грудня Кінотеатр 3D, м. Боярка, вул. Жуковського, 4

Потрясаючі вірші, потрясаючі пісні,
надзвичайно талановиті і дуже красиві
люди. І тема � тема війни: надзвичайно
складна і сумна, бо � трагічна… Я дуже
хвилююся, бо я не знаю вас, а ви не
знаєте мене. Але мені здається, що я в
якійсь мірі буду співзвучна з вами. То�
му я прочитаю вірш, який не стільки
про війну, скільки про любов на війні. 

Втім, просто концертом назвати
цей поетично�музичний захід було б
неправильно. Скоріше, це була від�
верта розмова, під час якої оживали і
трагедії минулого, й порушувались
проблеми моральності сучасників.
Про це у своїх виступах говорили Аль�
біна Януш, Олег Остапенко, Лариса
Козленко...

І ще один важливий момент. Саме

того дня вперше в історії ЦСПР було
започатковано виставку боярських
художників, приурочену до цього за�
ходу. Роботи Олександра Малінчен�
ка, Юрія Горбачова, Андрія Ткаченка
та його батька � Заслуженого худож�
ника України Олеся Ткаченка, Олек�
сандра Висоцького… Як контрасту�
вали ці ясні сонячні пейзажі з темою
заходу! І як яскраво показували красу
рідної землі � тієї землі, яку ніколи не
повинна топтати нога чужинця…

На закінчення � щира подяка орга�
нізаторам цього унікального вечора:
Андрію Ткаченку та Людмилі Горлін�
ській. І що важливо, під час заходу
народилися задуми нових творчих
проектів, які обов'язково будуть реа�
лізовані вже у новому році…

Григорій Уважний, фото автора

��� ����� ������ �� ����!Творчі зустрічі

Ця страва стане прекрасним варіантом для сімейної вечері,

але в той же час прикрасить святковий новорічний стіл.

Інгредієнти: Цибуля � 300 г,

бульйон � 100 мл, сметана � 100

мл, гірчиця � 1 ч. ложка, свиняча

вирізка � 4 скибочки, рослинне

масло, перець, сіль.

Спосіб приготування:
Цибулю нарізати скибочками

завтовшки 0,5 см. Розігріти на ско�

вороді трохи олії і викласти цибулю. Смажити цибулю на середньому

вогні при постійному помішуванні приблизно 10 хвилин до золотавого

кольору.

До цибулі додати бульйон і тушкувати ще 5�7 хвилин, не накриваю�

чи кришкою. Додати сметану, посолити, поперчити і тушкувати приб�

лизно 2 хвилини. Потім покласти гірчицю, добре перемішати і зняти з

вогню.

М'ясо вимити, обсушити. Розігріти на сковороді трохи олії і сма�

жити м'ясо по 4 хвилини з кожного боку. М'ясо подати з цибульним

соусом.

�'�� � ��������� ����

номераРецепт 

��� ��������� ���� ������ ����

Але це не означає, що рік Змії
буде сповнений розчарувань, зов�
сім ні! Все навпаки, змія мудра, бо
вона допомагає тим, хто ретельно
планує кожен свій крок, хто в
прийнятті важливих рішень не роз�
слабляється ні на хвилинку. 

Безсумнівно, напередодні ново�
річного свята ми всі замислюємо�
ся про те, як зустрічати Новий рік.
Адже недарма говорять: як, зус�
трінеш новий рік, так його і прове�
деш. 

Космічним елементом цього ро�
ку Змії є вода, а визнаними кольо�
рами � чорний і фіолетовий. Як ві�
домо, чорний колір символізує
космос або полярну ніч, це колір
самих глибин води.

Також року Змії відповідають си�

ньо�блакитні відтінки й зелений
колір. А водній стихії властива ди�
намічність, мінливість і рухливість.
Водяна Змія приносить людям пе�
реміни й нестабільність, саме тому
в цей рік дуже важливо все плану�
вати заздалегідь і ретельно зважу�
вати рішення, що приймаються.

Вибираючи, де зустріти Новий
рік, пам'ятайте про те, що змія не
терпить шуму, тому реко�
мендується зустріча�
ти свято в тісному
сімейному колі
або в компанії
друзів. Спро�
буйте розсла�
битися й ви�
кинути з голо�
ви всі похмурі
думки, забути
про турботи. У
новорічну ніч
дуже важливо
мудро дивитися на
речі, насолоджувати�
ся спілкуванням з близь�
кими людьми, відкинути дріб'язко�
ві переживання.

З одягу підберіть що�небудь
чорне або темно�синє. Для жінок
кращим вбранням будуть чорні
сукні, виготовлені з матеріалу, схо�
жого на зміїну шкіру. Чоловіки мо�
жуть урізноманітнити свої костю�
ми фактурними краватками. У
прикрасах віддайте перевагу до�

рогоцінному та напівдорогоцінно�
му камінню, особливо шикарно
виглядатимуть діаманти.

Обов'язковою умовою зустрічі
цього нового року буде присут�
ність на столі гілочки сосни, яка
символізуватиме довголіття. А на
ялинці має бути невеликий таліс�
ман року � змія. Їй полестить така
увага.

За традицією святковий
стіл повинен ломитися

від наїдків і напоїв.
Оскільки чорна во�

дяна Змія цінує
розкіш і деліка�
теси, то спро�
буйте зустріти
її рік чимось
незвичайним.

Змія дуже
любить зайців і

кроликів, тож на
столі не обійтися

без них. Якщо ви ку�
пуєте м'ясо свіжим, то

вам слід обов'язково його
заморозити, а потім розморозити,
щоб м'ясо стало м'якшим і тоді ви
зможете приготувати з нього по�
пулярне грецьке блюдо під назвою
"стіфадо".

Прислухайтесь до цих порад, і
тоді допомога Змії у новому році
вам забезпечена!

Підготувала 
Марія Селезньова

Символом 2013 року
за східним календарем є
чорна водяна Змія, яка уо!
соблює мудрість, терпіння,
витривалість і розважли!
вість, збиваючи з пантели!
ку супротивників своєю
беззахисною і повільною
поведінкою. Саме чорна
Змія несе людям в майбут!
ньому році несподівані пе!
ревороти і зміни в житті,
нестабільність і мінливість
подій.

Цікаво знати

Боярський будинок культури
концертно!розважальна програма за учас!
тю Діда Мороза та Снігуроньки. Новорічна
дискотека.

1 січня з 01.00 до 06.00 

8 січня о 18.00 

Боярський будинок культури
початок вистави 

"З Різдвом Христовим!"



7 стор.

Біля воріт пана Олега � ціла
снігова сімейка: солідний тато�
Сніговик, емоційна мама � Сніго�
ва Баба та ще й маленьке Сніго�
венятко на додачу!

� Це маля зліпили сусідські діт�
лахи, а я взяв його на лопату й
переніс до рідні, � відкриває та�
ємниці сніжної родини пан Олег. 

Аж раптом, піднявши голову,
помічаю серед гілок цілий зоо�
парк: он ведмідь зручно вмос�
тився на товстій гілляці, а ще
слон розкрилив величезні вуха і
навколо стовбура просто в по�
вітрі хвацько витанцьовує... Що
за чудасія така?

� А це сусіди вирішили мене
так заспокоїти, бачачи, як я кож�
ного дня "поранених" сніговиків
лікую (на жаль, "снігових ванда�
лів" теж вистачає: то руку ві�
діб'ють, то повністю поваляють):
почали мені великі плюшеві іг�
рашки зносити. "На, � кажуть, �
цих вже ніхто не розіб'є!" То я для
них "другий поверх" казкової ву�
лиці відвів, а сніговиків продов�
жую і відновлювати, і ліпити… Он
бачите ту шеренгу, � пан Олег
вказує рукою на триметрових
снігових велетнів. � Вони навколо
стовбурів дерев зліплені. А он в

тому сніговикові (порух рухи в
інший бік) всередині бетонне
кільце вмуроване, з тих, які
при спорудженні колодязів
використовують… От хай би
хтось спробував саме ці сні�
говики зруйнувати � чи
рукою, а чи власним ав�
то. Раз і назавжди
відбив би собі (в
прямому зна�
ченні слова!)
охоту працю інших
нівечити…

На моє про�
хання роз�

крити секрети технології спо�
рудження таких величезних сні�
говиків пан Олег лише загадково
посміхається. Зате відкриває ін�
шу "таємницю":

� Я цих сніговиків вже три роки
поспіль ліплю! І кожного року �
різні! Мабуть, за це мене хлопці з
автозаправки прозвали Баро�
ном Сніговиків. І повірте: це ду�
же почесний титул!..

Розмову вів 
Радислав Кокодзей, 

фото автора

������ �	��� ���… 
""""  ���� ���� �������� ���� ���� ��������     ���� 				 ���� ���� ���� 				 """" !!!!
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Уфологи знайшли безза�
перечний доказ викрадення
людей іншопланетянами.
Інакше, як пояснити те, що
після новорічних свят багато
людей не пам'ятають, де бу�
ли і що робили?

� Пашка, в мене комп'ютер
не працює.

� А ти пробувала кнопочку
натиснути таку велику?

� Так! Все рівно не працює!
� А в розетку включений?
� Не знаю… зараз візьму

ліхтарик і подивлюся.
� А ліхтарик навіщо?
� Та світло відключили…

Я ж тобі українською мо�
вою сказала: "Буду через
п'ять хвилин. Чого ти мені те�
пер кожних півгодини ви�
дзвонюєш?!”

Анекдоти

��%%&&  (())**++..((..
++))//33**..44

У цьому році морози ще не відступлять. Денна температура

очікується на рівні �2 � 16 °С. Морози триматимуться до кінця

грудня. У січні дещо потеплішає, стовпчик термометра

триматиметься нижче “0” лише вночі.

Більшість днів будуть сонячними з перемінною хмарністю. У

останні 4 дні нинішнього та перші дні наступного року сніжи�

тиме. Оскільки січень швидше за все буде теплим, у ці дні

варто спробувати насолодитися снігом. Вихідні варто вико�

ристати для розваг на свіжому повітрі, таких як катання на ли�

жах, санках чи ковзанах, оскільки у січні такої нагоди може не

бути.

¡ÓˇÍ‡
������������������������
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Усі ми вже живе!

мо в очікуванні но!

вого року. Ані ша!

лені снігопади, ані

слизькі дороги, ані

всюдисущі розмо!

ви про кінець світу

не впливають на

наш святковий

настрій. Що готує

нам новий рік? Ма!

буть, кожен із нас

прагне зазирнути

до майбутнього.

Можливо, відпо!

відь на це запитан!

ня відома всезна!

ючому та мудрому

птаху, який зачаїв!

ся на верхівці зас!

ніженого стовпа,

аби спокійненько
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"���������� ������"

������������  ��������  ��������  ����������������

Потрібен 
продавець-консультант

у магазин мобільного зв'язку 
(м. Боярка). 

Жінка 21!29 років. 
Знання ПК на рівні користувача.

Офіційне працевлаштування. 

З/п ! 2000. Графік роботи ! 5/2. 

(067)540-80-00, 
(063)600-07-07, 
(050)400-00-65

                  








ОВЕН

Ви загартуєте свій дух і досягнете нових висот. 
Цей рік вимагає від Овнів величезного напруження та надзвичайної
концентрації уваги навіть в дрібницях. Щодо фінансів, то 2013 буде досить
успішним. В особистому житті на початку 2013 року можуть виникати певні
труднощі. У той же час рік Змії віщує новий вибух емоцій тим Овнам, які зможуть
зберегти стосунки. В цілому новий рік обіцяє представникам цього знака
зодіаку багато приємних моментів. У той же час астрологи радять вам не
перевтомлюватися та пам'ятати про своє здоров'я. 

ТІЛЕЦЬ
Творчість та любов супроводжуватимуть вас. 

Цей рік буде вирізнятися підвищеною активністю. Ви проявлятимете свою
рішучість та сміливість. Разом  із тим на вас очікує романтичний період. Самотні
Тільці зможуть знайти свою другу половинку, яка принесе у ваше життя щось
нове. Сімейні ж представники цього знака зодіаку зможуть насолодитися
тишею та благополуччям. Астрологи також радять у новому році приділяти
більше уваги рідним � це забезпечить вам надійний тил. 

БЛИЗНЮКИ
Спрямуйте свої прагнення в майбутнє. 

Рік Змії для Близнюків буде надзвичайно успішним та продуктивним. Усі
починання увінчаються успіхом, а будь�яка справа не зустрічатиме перешкод.
Підприємці зможуть розширити свій бізнес, знайти нових партнерів. Також
астрологи радять цінувати старі зв'язки � це виявиться досить важливим для
вашого кар'єрного благополуччя. В особистому житті цей рік принесе вам
багато яскравих зустрічей. У багатьох представників цього знака зодіаку
розпочнеться щасливе сімейне життя. Також астрологи радять приділити увагу
правильному харчуванню. 

РАК
Зважуйте свої сили та можливості.

Кар'єрний шлях Раків у 2013 буде тернистим. Конкуренти намагатимуться
дискредитувати вас та ваші ідеї. Руку допомоги можуть простягнути старі друзі.
Що ж стосується грошей, то рік Змії обіцяє достатньо масштабні грошові
вливання. Всі борги, які ви брали раніше, ви повернете досить швидко. В
особистому житті гороскоп на 2013 рік обіцяє Ракам зустріч з любов'ю всього
життя. Якщо ви щасливі в шлюбі, то вашій родині нічого не загрожує. Ще в
новому році вам варто більше відпочивати. 

ЛЕВ
Ваш оптимізм та енергія надихають усіх навколо. 

Гороскоп на 2013 рік обіцяє Левам успіх. У новому році ви наберете небувалих
обертів. В бізнесі вам пощастить налагодити зв'язки з потрібними партнерами.
Однак в цьому році зростуть не тільки доходи, а й видатки. Можлива купівля
нерухомості. Якщо ви думаєте про переїзд до іншого міста або країни, то в
цьому році саме час діяти та реалізовувати свою мрію. В особистому житті Левів
накопичилося чимало проблем. Це рік виправлення помилок, гарний час для
налагодження стосунків зі своєю половинкою. Ті Леви, які давно мріяли про
дитину, можуть почати облаштовувати дитячу кімнату. Крім того, в цьому році у
вас з'явиться більше сил та енергії. 

ДІВА
Ви захочете досягнути вершини та підкорити цілий світ. 

У рік чорної Змії Дівам слід займати керівні посади. Новий соціальний статус
дозволить вирішувати багато завдань. Біля вас почнуть збиратися однодумці.
Ви обов'язково зможете знайти золоту середину між домашніми турботами та
роботою. Цей рік буде успішним для початку власного бізнесу. Доходи у вас
мають зрости вже в середині року. Особисте життя буде бурхливим та цікавим.
Діви, у яких сімейне життя налагоджене, стануть більш вимогливими до своїх
партнерів. 

ТЕРЕЗИ
Ви будете завершувати справи, які почали в минулому році. 

Якщо ви будете активно працювати та не будете вагатись, ви швидко зможете
вирівняти ситуацію. Щоб підвищити свою працездатність, вам потрібно скласти
точний план майбутніх дій. Гороскоп на 2013 рік стверджує, що поруч з вами є
людина, яка заради вас здатна на все. Осінь буде для вас періодом прийняття
важливих рішень, ви будете розмірковувати про майбутнє. Намагайтеся
уважно прислухатися до свого внутрішнього голосу. 

СКОРПІОН
Ви відчуєте піднесення та впевненість у собі.

Скорпіони досить успішно почнуть 2013 рік. Це час отримання дивідендів. Цього
року ви дозволите собі розслабитися, оскільки ви вже досить міцно стоїте на
ногах. Робота, як ніколи, буде приносити вам задоволення. В той же час зірки
радять тримати себе в руках та бути пильними.
Та попри позитивне налаштування, побудувати щасливе особисте життя буде
досить нелегко. Тому потрібно бути більш терплячими та стриманими.
Дослухайтеся до внутрішнього голосу. Крім того, зірки радять вам більше
відпочивати. 

СТРІЛЕЦЬ
Важливо зрозуміти, чого ви хочете в цьому житті. 

Цей рік стане для вас періодом відкриттів та досягнень. Ви значно підвищите
свої професійні навички. Ближче до кінця зими вам запропонують вигідну
роботу, можливо, навіть в іншій країні. Не звертайте уваги на дрібниці � це може
створити вам зайві проблеми. Доходи Стрільців будуть безпосередньо
залежати від їхніх зусиль. Але не переоцінюйте свої сили. Найбільш важливі
знайомства можуть статися в другій половині року. Стосунки, які розпочнуться в
цей період, можна буде назвати ідеальними. 

КОЗЕРІГ
Думайте глобально, на вас чекають великі перспективи. 

Це період, коли Козероги отримають шанс довести, чого варті. Впливові люди
зацікавляться вашими новаторськими ідеями. 
Дар переконувати не тільки допоможе залучити інвестиції, а й підвищить ваш
рейтинг. Не підпускайте до себе близько тих, хто прагне вам нашкодити.
Астрологи не радять також в цьому році брати кредити або позичати гроші. 
Близькі люди вимагатимуть від вас уваги та чуйного ставлення. Не забувайте
про тих людей, які поруч із вами. Ваше самопочуття значною мірою буде
залежати від емоційного стану. 

ВОДОЛІЙ
Дивіться на світ ширше, не бійтеся. 

2013 рік Водолій зустріне у повній бойовій готовності. В цьому році ви маєте
розраховувати здебільшого на власні сили. Це час для підвищення вашого
престижу. Досягаючи мети, проявіть дещо більше самовпевненості. Восени
можливі грошові надходження у вигляді спадщини або значної премії. У бізнесі
сміливо розраховуйте на допомогу друзів. У цьому році Водолії зможуть
зробити необхідні покупки, але вони повинні бути ретельно сплановані. 
В особистому житті Водолії шукатимуть романтику та флірт.

РИБИ
У 2013 році Риби в питаннях кар'єри 

зможуть перевершити самі себе. 
Ви нарешті зможете озвучити керівництву свої новаторські ідеї � з цього
моменту й розпочнеться для вас кар'єрне сходження. У цей рік фінансові
проблеми не будуть актуальними для  вас. Ресурсу вистачить не тільки для
безбідного існування, а й для того, щоб зробити незначний запас. У веденні
справ довіряйте своїм відчуттям, а не порадам випадкових партнерів � це
дозволить вам уникнути втрат накопичених коштів. Гороскоп 2013 радить
Рибам поставити на перше місце особисте життя. Крім того, в цьому році вам
доведеться усвідомити всю згубність шкідливих звичок.




ЩО ВІЩУЮТЬ ЗІРКИ

В 2013 РОЦІ?
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