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8 березня  2008 року

Щиро і сердечно вітаю вас із весняним святом � 8 березня!

Нехай кожен ваш день буде сонячним і радісним, нехай довкола вас панують любов і гармонія, а на

вашу честь розквітають квіти й звучить музика. Будьте завжди усміхнені, сповнені надій та оптимізму.

Від усієї душі бажаю Вам величезного жіночого щастя, любові і добра! Нехай поруч з Вами завжди

будуть лише гідні люди, а серед них � чоловік, з яким будуть нестрашні будь�які негоди! Бажаю, щоб

кожен прийдешній день Ви зустрічали з посмішкою, з передчуттям радості, із впевненістю і щиросер�

дечним спокоєм!

Зі святом Вас, дорогі наші!

ЛЮБІ ЖІНКИ!

Боярська міська рада та виконавчий комітет щиро вітають ювіляра Боярської міської організації інвалідів

ВВВ та Збройних Сил Андрєєва В'ячеслава Олександровича; ювілярів Спілки ветеранів м. Боярка: Гайдаєн�

ко Лідію Василівну, Левицьку Марію Євстафіївну; депутатів Боярської міської ради V скликання: Носенюк

Клавдію Володимирівну, Орловського Сергія Анатолійовича, Тичинського Андрія Євгеновича, Горлінську

Людмилу Юріївну; працівників апарату виконкому: Слюсар Людмилу Іванівну, Петруху Оксану Анатоліївну,

Іванову Людмилу Петрівну з Днем народження!

Від усієї душі бажаємо Вам здійснення усіх життєвих планів, надій і мрій! Нехай кожен день Вашого життя

буде світлим і сонячним, дарує радість творчого натхнення, приємні несподіванки і душевний комфорт!

Бажаємо Вам щастя й вдачі, міцного здоров'я, здійснення всіх мрій та бажань. Хай у Ваших оселях завжди

панують мир, злагода і добробут.

Міський голова Т.Г. Добрівський

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

Навряд чи ви будете заперечува�

ти той факт, що свято 8 Березня є

одним з найулюбленіших свят нашої

країни. Чого варто хоча б те, що

Міжнародний Жіночий День

(обов'язково всі слова з великої літе�

ри!) ми святкуємо на початку весни.

Та, мабуть, мало хто знайомий з

історією цього свята. 

Жіночий день має давні традиції.

Виявляється, його відзначали ще в

Стародавньому Римі як матрони,

так і їхні рабині. Перші отримували

подарунки від чоловіків, другі �

вихідний. І ті й інші вирушали до

храму Вести, хранительки домаш�

нього вогнища. Дійство мало вели�

чезне значення, оскільки жіноцтво

утверджувало свої принципи. 

У слов'ян вкоренилась інша тра�

диція � святкувати День матері 

(який, до речі, нині активно пропо�

нують нам як альтернативу 8 Берез�

ня). У ті далекі часи жінки навіть

подумати не могли, що обмежуються

їхні права. А права слабкої полови�

ни людства тоді, як відомо, зводили�

ся виключно до обов'язків материн�

ства та збереження домашнього вог�

нища.

Згодом і ці традиції відійшли у

минуле. 8 березня 1857 року кілька

сотень робітниць текстильних та

взуттєвих фабрик Нью�Йорка про�

вели страйк і демонстрацію � вони

вимагали 10�годинного робочого

дня, поліпшення умов праці й одна�

кової з чоловіками заробітної платні. 

Допитливі історики навіть з'яс�

ували, що 8 березня 1857 була...

неділя. І коли 1908 року на з'їзді

соціалістичної партії США було

ухвалено резолюцію відзначати в

останню неділю лютого День амери�

канських жінок, ніхто з делегаток

не згадував страйк піввікової давно�

сті; просто взяли довільний день

року.

Натомість Клара Цеткін уже орі�

єнтувалася на американське жіноче

свято. Більше того, спочатку вона

пропонувала відзначати день жіно�

чої солідарності без відриву від чоло�

вічого колективу � "під час прове�

дення травневих свят". У 1913 році,

коли жінки Російської імперії впер�

ше приєдналися до своїх закордон�

них подруг у прагненні відзначити

Міжнародний жіночий день, 

8 березня на європейських календа�

рях у нас за старим стилем відпові�

дало 23 лютого. Що, втім, тоді ніко�

му не здалося підозрілим...

В СРСР 8 березня довгий

час був звичайним робітни�

чим днем, але 8 травня 1965

року, напередодні 20�річчя

Перемоги у Великій Вітчиз�

няній війні, Міжнародний

жіночий день 8 Березня був

оголошений в СРСР святко�

вим днем. 

Ось така історія 8 Бе�

резня.

Багато хто сумнівається,

що це свято дійсно "міжна�

родне". Проте, ще в 1977

році ООН прийняла резолю�

цію 32/142, призвавши всі

країни проголосити 8 Берез�

ня демь боротьби за жіночі

права � Міжнародним жіно�

чим днем. Цей день оголоше�

ний національним вихідним

в республіках колишнього

СРСР, а також в: Анголі,

Буркіна�Фасо, Гвінеї�Бісау,

Камбоджі, Китаї, Конго 

(там свято не "міжнарод�

них", а конголезьких жінок),

Лаосі, Македонії, Монголії,

Непалі, Північній Кореї і

Уганді.
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Засідання міськвиконкому

Основні питання
1.1.

Про проведення двомісячника
санітарної весняної очистки та
благоустрою м.Боярка
Підготував: заступник місько�
го голови   А.К.ТАХТАРБАЄВ
Доповідач: заступник міського
голови   А.К.ТАХТАРБАЄВ

1.2.
Про дотримання зовнішньо�

го естетичного вигляду МАФ
Підготував: головний спе�
ціаліст В.В.МЕЛЬНИЧУК
Доповідач: головний спе�
ціаліст В.В.МЕЛЬНИЧУК

1.3. 
Про погодження ТОВ

"Дорожні системи України"
влаштування пристроїв приму�
сового зниження швидкості
Підготував: заступник міського
голови   А.К.ТАХТАРБАЄВ
Доповідач: заступник міського
голови   А.К.ТАХТАРБАЄВ

1.4.
Про зміну режиму роботи

ДНЗ № З

Підготувала: зав. відділом
О.М.БАЛУЄВА
Доповідач: перший заступник
міського голови Р.В.ГЛАДКИЙ 

1.5.
Про затвердження схем

будівництва пішохідних
доріжок та заміни дорожніх
бордюрів м.Боярка
Підготував: радник В.В.МАЗУ�
РЕЦЬ
Доповідач: заступник міського
голови   А.К.ТАХТАРБАЄВ

1.6.
Про затвердження складу

комісії по вивченню місця роз�
ташування та розробці завдання
на проектування міні�котелень
по опаленню житлового фонду
котельні "Арксі" з затверджен�
ням схеми опалення заводсько�
го мікрорайону м.Боярка
Підготував: радник В.В.МАЗУ�
РЕЦЬ
Доповідач: заступник місько�
го голови   А.К.ТАХТАРБАЄВ

1.7.
Про результати ревізії

КРВ в Києво�Святошинсь�
кому районі в ДНЗ "Спад�
коємець"
Підготувала: зав. відділом
О.М.БАЛУЄВА
Доповідач: перший заступник
міського голови Р.В.ГЛАДКИЙ

1.8.
Про погодження тарифів

на платні послуги для спо�
живачів по КП Боярському
Головному ВУЖКГ
Підготувала: зав. відділом
О.М.БАЛУЄВА
Доповідач: перший заступник
міського голови Р.В.ГЛАДКИЙ

1.9.
Про затвердження "Поло�

ження про визначення автомо�
більних перевізників на міських
автобусних маршрутах загаль�
ного користування м.Боярка"
Підготував: заступник місько�
го голови В.В.ШУЛЬГА
Доповідач: заступник місь�
кого голови В.В.ШУЛЬГА

1.10.
Про   затвердження   скла�

ду  робочої  групи по комплекс�
ній  реконструкції  застарілого
житлового фонду
Підготував: радник В.В.МАЗУ�
РЕЦЬ
Доповідач: заступник місько�
го голови   А.К.ТАХТАРБАЄВ

2
Про надання дозволу на

розміщення об'єктів торгів�
лі, побуту, виробництв
Підготував: головний спе�
ціаліст І.Н.ЗАІТОВ
Доповідач: Заступник місь�
кого голови Р.В.ГЛАДКИЙ

Всього � 10 питань

3
Опікунські питання

Підготувала: спеціаліст
служби у справах неповно�
літніх Ю.М.ЦИМБАЛЮК
Доповідач: голова ради
опіки Л.І.ДУДН1КОВА

Всього � 5 питань

4
Про затвердження 

трудової угоди
Підготувала: керуюча спра�

вами З.М.ГАПОНЕНКО
Доповідач: керуюча справа�
ми З.М.ГАПОНЕНКО

Всього � 2 питання

5
Архітектурні питання

Підготував: головний спе�
ціаліст В.В.МЕЛЬНИЧУК
Доповідач: головний спе�
ціаліст В.В.МЕЛЬНИЧУК

Всього � 23 питання

6
Про право власності

Підготувала: Керуюча спра�
вами   З.М.ГАПОНЕНКО
Доповідач: Керуюча спра�
вами   З.М.ГАПОНЕНКО

Всього � 7 питань

7
Житлові питання

Підготувала: Головний спе�
ціаліст М.Р. СЛЮСАР
Доповідач: Головний спе�
ціаліст М.Р. СЛЮСАР

Всього �  4 питання

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання виконавчого комітету

№4 від   04.03.2008 року

Протягом робочого дня неодноразово виходиш на балкон редакції 
"БІ" і з другого поверху спостерігаєш таку картину. Навпроти жит#
лового будинку, що по вул. Молодіжна, 77, а також навпроти приват#
ної загальноосвітньої школи I#II ступеня для дівчаток "Леді" біля бор#
дюрів втрамбований минулорічний грунт вже зчищений, прибраний і
вивезений. "Леді" розпочали вздовж шкільного паркану "розбивати"
квітники…А праворуч і ліворуч, де приватний сектор, що називається
"кіт не валявся" #  суцільне сміття!

Над першим питанням порядку денного (як привчити людей до
чистоти і порядку, елементарної культури) роздумували члени викон#
кому на своєму засіданні № 4 від 04.03.2008 р.

Редакція "БІ"

Протокол апаратної наради з комунальними підприємствами від 03.03.2008 р.

Спеціаліст з комунальних питань           Безсмертна О.С.

Присутні Зміст доручення
Термін

виконання

Тахтарбаєв А.К.

Сербан В.В.
Слідкувати та підтримувати контейнерні площадки міста в ідеальному стані. постійно

Тахтарбаєв А.К.

Сербан В.В.
Відремонтувати ліфт по вул. Ворошилова, 23 III під'їзд.  терміново

Тахтарбаєв А.К. Завершити роботи по ямковому ремонту. до 10.03.2008 р.

Тахтарбаєв А.К.
Надати інформацію про роботу житлово�комунального напряму за остан�

ні два роки.
до 10.03.2008 р.

Тахтарбаєв А.К.
Підготувати рішення на виконком про заборону самовільного встановлен�

ня гаражів.
терміново

Тахтарбаєв А.К.
Підготувати нараду по питанням експлуатації котелень за участю пред�

ставників ТОВ "Енергомонтаж" та попередніх міських голів.
терміново

Тахтарбаєв А.К.

Сербан В.В.

Підготувати рішення на виконком та програму на сесію "Про комплексну

реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду". 
до 01.04.2008 р.

Тахтарбаєв А.К.
Розглянути можливість створення на наступній сесії управління

капітального будівництва.  
терміново

Сербан В.В.

Провести жорсткі дії по виселенню громадян, які проживають в гуртожит�

ку вул. Молодіжна, 12/2, не платять та не виконують правила проживан�

ня в гуртожитку.

терміново

Тахтарбаєв А.К.

Проаналізувати роботу спеціалістів комунальних підприємств. Розглянути

можливість розташування Боярського ГВУЖКГ та КП "Боярка�Водока�

нал" в одному приміщенні.�

Клименко В.Д.
Провести аналіз по енергозбереженню 2005�2007 Забезпечити ефективну

роботу гідрантів.

У цей же день заступник міського голови В. В. Шульга провів
нараду з керівниками дошкільних навчальних закладів міста
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Конкурс “Кращий двірник 2007 року”

Звертаються до Вас меш�
канці будинку № 144 по вул.
Білогородській м. Боярка. 

Напередодні свята � Між�
народного жіночого дня 8
Березня � просимо Вас на
найвищому рівні у всіх вище
перерахованих інстанціях
відмітити бездоганну роботу
Пильтяй Лідії Миколаївни  �
беззмінної господарки нашо�
го величезного двору і будин�
ку. Її праця настільки бездо�
ганна, що просто не вистачає
епітетів, щоб якнайповніше
охарактеризувати її сумлін�
не ставлення до своєї роботи.

Свій робочий день Лідія

Миколаївна починає на сві�
танку, а коли закінчує � одній
тільки їй і відомо: бачимо ми її
у нашому дворі і вдень, і
увечері, хоча сама вона в
нашому будинку не проживає.

У нашому будинку 108
квартир, сміття після нас
залишається дуже багато,
але Лідія Миколаївна підмі�
тає і збирає навіть недопал�
ки на такій величезній при�
будинковій території. В
під'їздах будинку вона при�
бирає регулярно. Кожного
разу, тільки�но від'їжджає
сміттєзбиральна машина,
Лідія Миколаївна одразу

прибирає сміття, яке зали�
шилося. Те, що неможливо
утилізувати � вона спалює.
Восени листя в нашому
дворі збирається кожного
дня. На початку весни вона
білить усі дерева, а їх у
нашому дворі не мало.

Можна іще довго пере�
раховувати приклади сумлін�
ного ставлення Лідії Микола�
ївні до своїх обов'язків.
Навіть у тяжкі роки перебу�
дови, коли заробітну плату
доводилося чекати довго,
вона працювала з такою ж
енергією і наполегливістю.
Окрім того, вона благородна

і порядна людина. Вона
навіть не відмовляє нам у
проханні проплати у пошто�
вих відділеннях за комуналь�
ні послуги. Людина абсолют�
но безвідмовна і, при цьому,
не визнає ніяких матеріаль�
них винагород від мешканців
будинку. Ми бажаємо їй сил і
здоров'я і з повною відпові�
дальністю хочемо заявити,
що якщо усі люди, від яких
залежить благополуччя,
чистота і порядок у нашому
місті, будуть так ставитися до
виконання своїх посадових
обов'язків, то у нас буде усе
добре.

Просимо врахувати наші
побажання і прохання і при
найменшій нагоді винагоро�
дити матеріально і адміні�
стративно Пильтяй Л.М. (та
інших, таких самих благо�
родних людей), оскільки на
її ставлення до роботи  не
впливають ні роки, ні стан
наших комунальних служб.

Шановні керівники Бояр�
ської міської адміністрації,
будьте патріотами нашого
міста, навіть якщо Ви не є його
жителями. Створюйте для
людей блага, а люди будуть
Вам вдячні. Хай у людей не
буде на що скаржитися.

Усі боярчани добре зна�
ють ділянку дороги (вул.
Магістральна) від м. Боярка
до с. Петрівське. І не лише
тому, що на цьому проміжку
частіше всього трапляються
ДТП. А ще й тому, що у
вітряну погоду на автомобіль
чи під його колеса завжди
могло упасти зламане гілля.

Півтора роки знадобило�
ся Боярському міському
голові Т.Г. Добрівському,

щоб переконати районну
владу у необхідності крону�
вання дерев вздовж траси.
За особистого втручання
голови К�Святошинської
р а й д е р ж а д м і н і с т р а ц і ї  
М.В. Пашинського  кошти
нарешті були виділені.

Напевно автомобілісти і
пасажири маршрутних
таксі, які їдуть в Київ, звер�
нули увагу наскільки світлі�
шою, просторнішою і охай�

нішою стала ця ділянка
дороги. Працівники К�Свя�
тошинського районного
ШБУ (керівник Царенко
Василь Михайлович) не
тільки якісно провели крону�
вання дерев, а й організува�
ли вчасний вивіз деревини та
спалення гілок. Тож, безпеч�
ної Вам дороги, водії і паса�
жири.

Іван Цушко

Заступнику голови
Боярської міської ради
з комунальних питань

Тахтарбаєву А.К.

Начальнику ЖЕК м. Боярка
Сєрбану В.В.

Директору КП ІА "Боярка#Інформ"
Цушку І.І.

З повагою, мешканці усіх 108�ми квартир будинку № 144

ЩАСЛИВОЇ ДОРОГИ!

Штабом цивільної обо�
рони м. Боярки, створеним
розпорядженням міського
голови від 22.12.2007 р.
№ 124�к в складі: началь�
ника штабу � заступника
міського голови Тахтарбає�
ва А.К., заступника началь�
ника штабу � першого
заступника міського голови
Гладкого Р.В., члена штабу
� начальника ВОС Сторо�
женка А.Ф., запрошеного
головного спеціаліста з
питань архітектури Бояр�
ської міської ради 
В.В. Мельничука провели
обстеження приміщень
ВАТ "Арксі" в м. Боярка по
вул. 40 років Жовтня 
№ 36.

В результаті обстежен�
ня виявлено:
� в обстежених приміщен�

нях вигоріли перегородки;
� частково пошкоджені

основні несучі конструк�
ції: стіни, перекриття,
колони, балки, сходова
клітина, що становить
небезпеку втрати несучої
здатності промислової
будівлі вцілому.

Висновки штабу:
� штаб вважає, що експлу�

атувати будівлю небез�
печно;

� штаб вважає за необхідне
після встановлення при�
чин пожежі провести екс�
пертизу несучої здатності

основних несучих кон�
струкцій з метою запобі�
гання руйнації будівлі та
нещасних випадків в
результаті руйнації;

� на основі проведеної екс�
пертизи виконати проект
реконструкції (перебудо�
ви промислової будівлі);

� даний акт направити всім
зацікавленим сторонам.

Начальник штабу:
А.К. Тахтарбаєв

Заступник начальника штабу:   
Р.В. Гладкий

Члени штабу:
А.Ф. Стороженко

В.В. Мельничук

В останньому номері "БІ" (№ 8) в рубриці "Резонансна подія" ми
повідомили нашим читачам, що 26 лютого на ВАТ "АРКСІ" сталася
пожежа. Редакція "БІ" двічі зверталася в ПДПЧ № 11 за коментарем,
але відповіді про причини пожежі, її масштаби, вжиті дії тощо ми

так і не отримали.
Разом з тим Штаб цивільної оборони м. Боярка, який очолює

заступник міського голови А.К. Тахтарбаєв, надав нам акт і висновки
штабу, які редакція "БІ" доводить до Вашого відома.

АКТ
29.02.2008 р.                                                                                        м. Боярка

Події тижня

ПОЗДОРОВЛЯЄМО 

УСІХ ЖІНОК 

ЗІ СВЯТОМ 8 БЕРЕЗНЯ!



БояркаБоярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм 4

Останнім часом побіль�
шало випадків самовільного
встановлення гаражів на
прибудинкових територіях.
Причому, вони встановлю�
ються поблизу дитячих май�
данчиків, на підземних
інженерних комунікаціях
тощо. Як правило, вони
встановлюються на при�
будинкових територіях бага�
токвартирних житлових
будинків.

На сьогоднішній день у
місті Боярка зафіксовано
незаконно встановлених
419 гаражів, у тому числі
на вулицях: 

� Молодіжна � 45;
� Чернишевського,2 � 13;
� Гоголя, 48 � 20;
� Полярна, 12 � 13;
� Гоголя, 78 � 21;
� 40 років Жовтня, 53 � 61;
� біля кафе "Азалія" � 21;
� Пастернака � 20; 
� Полярна/Волгоградська (під
високовольтною лінією) � 44; 
�  вул. Сєдова (біля гімназії) � 34;

� Гоголя,50 (ЖБК "Зоря") � 51;
� Маяковського, 47/25 � 26;
� Ворошилова, 23 � 16.

По вулиці Пастернака,
Ворошилова міськвиконком
зніс декілька самовільно
встановлених гаражів.

Власники автомобілів,
які мешкають в будинку по
вул. Білогородська, 51, двічі
самовільно кілками "розби�
вали" територію під гаражі,
незважаючи на підземні
інженерні комунікації.

Керуючись ст. 376
Цивільного Кодексу України,
п.п. 9,10 п.б ч.1 ст. 30 та ч. 2
ст.31 Закону України "Про
місцеве самоврядування в
Україні", ст. 211 Земельного
Кодексу України виконком
міської ради вирішив: 

Заборонити мешканцям
м. Боярка самовільно вста�
новлювати гаражі на прибу�
динкових територіях багато�
квартирних житлових будин�
ків, попередити їх, що у від�
повідності до ст. 211 Земель�

ного Кодексу України та ст.
376 Цивільного Кодексу
України, самовільно встано�
влені (збудовані) споруди на
самовільно захоплених
земельних ділянках підляга�
ють знесенню.  

Боярському головному
виробничому управлінню
житлово�комунального гос�

подарства (Сербан В.В.)
забезпечити виконання п.1
даного рішення.

Головному спеціалісту з
питань землевпорядкування
(Антипенко І.М.) та голов�
ному спеціалісту з питань
архітектури (Мельничук
В.В.) надати пропозиції з
визначення території для

будівництва нових автога�
ражних кооперативів та
подати їх на розгляд депутат�
ської комісії з питань архі�
тектури, містобудування,
земельних відносин та адмі�
ністративно�територіально�
го устрою.

Іван Цушко

САМОВІЛЬНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ГАРАЖІВ 

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО!

5 березня в актовій залі
Києво�Святошинського РВ
ГУ МВС України в Київській
області, який розташований
по вул. Хрещатик, 88 у

м.Боярка,  дільничні інспек�
тори міліції звітували про
результати роботи за січень�
лютий 2008 року. Головував
на слуханні начальник Киє�

во�Святошинського РВ ГУ
МВС України в Київській
області полковник міліції
Хілюк О.Б., заступник
начальника, начальник
МГБ Києво�Святошинського
РВ майор міліції  Стукал
М.М. та начальник ВДІМ ГУ
МВС України в Київській
області підполковник міліції
Середюк Сергій Володими�
рович. У залі  були присутні
представники міських та
сільських рад Києво�Свято�
шинського району. Серед
питань, винесених на роз�
гляд, були: робота дільнич�
них інспекторів та виконан�
ня ними своїх посадових
обов'язків на ввіреній їм
території.  Перед присутніми
зі звітами, проблемами та
пропозиціями виступили

дільничні інспектори м.
Боярки  та м. Вишневого,
дільничні сіл району. Як заз�
началося на засіданні, одною
з важливих складових в
роботі правоохоронних орга�
нів, а, зокрема, дільничних
інспекторів, є достатня кіль�
кість транспортних засобів
та достатня кількість діль�
ничних інспекторів.  Але,
нажаль, картина на сьогод�
нішній день невтішна. Так, в
Києво�Святошинському РВ
працює 50 дільничних на 49
сіл, 2 міста (м. Боярка і м.
Вишневе) і смт.Чабани.
Серед них 8 чоловік працює
на території м.Боярки. Згі�
дно статистичних даних за 2
останні місяці 2008 року
інспекторами  розглянуто
944 справи, серед яких  від�

мовлено у кримінальній
справі � 822, складено 216
адмінпротоколів. За звітний
період на території району
скоєно 27 вуличних злочи�
нів. В порівнянні з минулим
роком цього ж періоду
показники знизились  в два
рази, за лютий 2008 року
сталося 8 пограбувань, за
аналогічний період 2007
року � 16. Останнім часом до
співпраці з місцевими орга�
нами внутрішніх справ залу�
чено  громадське формуван�
ня "Боярська Варта" та гро�
мадську організацію "Вовк".
Тобто, можна зробити вис�
новок, що робота міліціянтів
покращується і вдосконалю�
ється.

Марина Смірнова

ДІЛЬНИЧНІ ІНСПЕКТОРИ МІЛІЦІЇ ЗВІТУЮТЬ

Оприлюднюємо протоко�
ли, що складені ГО "Боярсь�
ка Варта" за лютий 2008
року про порушення чистоти
міста, забруднення території
та створення стихійних сміт�
тєзвалищ. Відповідальні за
порушення:

� Ольшанська Світлана Іва�
нівна, голова правління
ЖБК "Восход", вул.Білого�
родська, 45;
� Коваленко Валентина

Станіславівна, завідуюча
гуртожитком ДП "АРКСІ",
вул.Білогородська, 134;
� Галицький Валентин Пав�
лович, викидає сміття на
вул.Хрещатик;
� Ілліна Олена Олександрів�
на, (забруднена прилегла
територія до кафе);
� Климчук Олександр Гри�
горович, вул.Білогородсь�
ка, магазин "Продтовари";
� Долгова Лідія Миколаїв�

на, вул.Зелена, 91;
Торгівля в заборонених

місцях, стихійні  ринки, тор�
гівля без відповідних докумен�
тів, торгівля DVD� дисками:

� Куценко Валерій Іванович;
� Білоус Людмила Василівна;
� Воля Олександр Петрович;
� Гриценко Леся Петрівна;
� Малиновська Ірина Василівна.

Інформація надана
Ростиславом Сокуром

"БОЯРСЬКА ВАРТА" ІНФОРМУЄ:
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ДАІ інформує

Пошук

Класик казав: "Історія �
це свіча, яка освічує рух
лабіринтами сучасності в
незвіданості нашого майбут�
нього…". Частинкою Бояр�
ської історії � тієї мерехтли�
вої свічечки, що може ледь�
ледь пролити світло на нашу
минувшину � є невеличка
ділянка землі між вулицями
Зеленою та Франка, що в
Cтарій Боярці�Будаївці.
Місцина, яку останні 60
років жителі історичної
частини нашого міста нази�
вають просто "вигін". 

Через "вигін" проходить
сім вуличок�провулків. З
північної та південної сторін
"вигону", що має вигляд
піщаної гори, красуються
два озерця з каскаду Бояр�
ських озер. Кілька столітніх
сосен похмуро споглядають
на перехожих, які сімома
стежинами стікаються через
"вигін" до вулиці Шевченка
та вранці поспішають на

роботу. 
Тут, за переказами ста�

рих людей, було Давнє кла�
довище. Яке, крім всього
іншого, було своєрідним еле�
ментом Будаївської культу�
ри, зокрема �  паркової архі�
тектури.

За спогадами пані Кате�
рини Попович�Тирон, тут
раніше був старезний цвин�
тар. Стояли пам'ятники з
чорного мармуру, які потім
частково порозтягували 
"чужі люди" для хатніх
потреб. А деякі, ніби похму�
рі тіні минулого, "стояли
боком" чи перевернутими
під кронами старих сосон,
яких "на вигоні" росло дуже
багато. 

"Там завжди у перший
понеділок після Великодня
сходилися люди на помин�
ки…", � згадує пані Катери�
на. 

Пізніше, як згадують
старі "будаївці", стали хова�
ти на Старому, що знахо�
диться неподалік за став�
ком, у напрямку вул.
Васильківської. В радянські
часи кладовище почало
занепадати, зарослі вишня�
ків заполонили цю терито�
рію. Так, це Давнє кладови�
ще було знищено радянсь�
кою владою. Пам'ятники
розтягнуті, могилки цинічно
зрівняні… На цвинтарі
побудовано магазин (який
пізніше згорів), де розлива�
ли і продавали гас... Вся
Будаївка ходила туди по гас.
Дорога йшла від Шевченка
через Франка до кладовища
на Зеленій. Та й зараз вона

ніби є � широка стежина до
Франка та аж до клубу… 

Нещодавно, ми проходи�
ли повз цей цвинтар…

Де�не�де, з минулорічної
трави та обледенілого снігу
видніють гранітні плити.
Ось там, можливо, лежить
прах твого прапрадіда… А
тут, з�під вимитого ставко�
вою водою піску, видніють
кості…  можливо � заснов�
ника Боярки�Будаївки. 

Проходимо до поодино�
кої могилки, обнесеної мета�
левим парканчиком. Пова�
лений металевий хрест і…..
кілограм сто битої склотари
довкола… Поруч � колода,
яка свідчить про "популяр�
ність" цього місця і досить
часті "веселі" посиденьки
тут. Шокують навіть не
залишки сміття чи викори�
стані шприци і кілька сотень
недопалків довкола колоди,
а два досить старих дерева,
які ростуть біля могили. До
їх стовбурів досить майстер�
но прибиті цвяхами баскет�
больні кільця. Моторошно
навіть уявляти, як боярська
молодь грає на костях своїх
предків у баскетбол…

А ось � неподалік, на
краю "вигону" � звалище
сміття, яке досить "затиш�
но" влаштувалося між кість�
ми померлих будаївських
людей. Втім, воно (сміття) �
всюди.. Шок, який перерос�
тає сумом столітніх сосен,
охоплює присутність і від�
штовхує подалі звідси…

Після відвідин Давнього
кладовища ми з друзями
вирішили не залишатися

байдужими до цього сумного
уламку нашої історії. За під�
тримки заступника боярсь�
кого міського голови пана
Валерія Шульги та молоді з
організації Українських
Бой�Скавтів було прийнято
рішення про проведення
прибирання території кла�
довища. Сто сорок 50�літро�
вих пакетів було самотужки
вивезено! І це ще не межа… 

Також, за підтримки
боярської міської ради, було
отримано дозвіл на встано�
влення на цьому місці про�
пам'ятного хреста.

Ініціаторами розпочато
роботу по відновленню
людської пам'яті. Зокрема,
боярські бой�скавти прово�
дять роботу щодо опитуван�
ня місцевих старожилів про
осіб, які поховані на цьому
місці. Зокрема, достеменно
встановлено, що тут
покояться:

1. Давид Тирон з роду 
"Боруль" та його дру#
жина (орієнтовно 1914#
1916 роки);

2. Гаврило Тирон, батько
Давида з роду "Боруль"
та його дружина (орієн#
товно 1880#1900 р.р.);

3. Представники родини
Кліменко;

4. Володимир Тирон з "Боруль"
(орієнтовно 1922#1923 р.р.);

5. Кіндрат Сіненко (орієн#
товно 1912р.);

6. Лука Лупич (орієнтовно
1914р.);

7. Представники роду Лисен#
ків;

8. Представники роду Хра#

пачевських;
9. Представники роду Мель#

ників;
10.Представники роду Петри#

ченків;
11.Представники роду Глу#

щенків;
12.Представники роду Лахта#

дирів;
13.Люди, які померли під

час Голодомору 1932#
1933 років.
Планується, що після

проведеної пошукової робо�
ти необхідно буде встанови�
ти пам'ятну дошку з іменами
похованих тут людей та
капличку. 

Отримавши благословен�
ня від церкви та не поли�
шаючи надію в пошуках
істини, група боярських
активістів звертається до
читачів з проханням: у
випадку, якщо хтось пам'я�
тає чи знає про те, як вигля�
дало це місце, хто конкретно
і коли тут був похований,
які особи брали участь в
історії існування та занепаду
цього цвинтаря � просимо
телефонувати та повідомля�
ти цю інформацію: 

за телефоном � 067�402�
21�34 (п. Світлана);

на поштову адресу:
01001, м. Київ, а. с. № 317;

за електронною адресою:
ubs@ubs.in.ua.

Не будьте байдужими до
своєї історії! Хай Бог Вас
благословляє та береже. Не
дайте згаснути ще одній
свічці нашої історії.

Cкавтмастер 
"Панкоцький"

"ВИГІН" ЧИ "ДАВНЄ КЛАДОВИЩЕ"?

Згідно даних ДАІ  Києво�
Святошинського району за
лютий 2008 року, внаслідок
дорожньо�транспортних при�
год загинуло 2 особи, травмо�
вано � 27 осіб, що в два рази
перевищує показники за ана�
логічний період 2007 року.
ДТП, які найчастіше трапля�
ються на дорозі:  наїзд на
пішоходів � 8, із них  2 особи
загинули, 7� травмовано.

Під час зіткнення  поране�
но 15 осіб. 

Наїзд на велосипедиста � 1. 
Причини, внаслідок яких

відбулися ДТП: перевищен�
ня швидкості � 14, при цьому
загинула 1 людина, поране�
но � 20 осіб. Однією з причин
скоєння ДТП залишається
керування транспортним
засобом  в нетверезому
стані, неправильне  маневру�
вання автомобілем. Якщо
проаналізувати, в які дні

тижня найчастіше трапля�
ються ДТП, то найбільш
аварійною виявляється п'ят�
ниця. Час скоєння ДТП � з
18 до 24 години. Можна заз�
начити, що  м. Боярка в
цьому місяці виявилося най�

більш аварійним. 
З питанням про причини

такої кількості аварій я звер�
нулась до старшого інспектора
організації дорожнього руху
Ситниченка Івана Васильови�
ча. Він розповів, що головною

проблемою є велика ямковість
доріг та відсутність дорожніх
знаків. Наприклад, найнебез�
печнішою зоною є перехрестя
Білгородська � Молодіжна.
Тут найчастіше трапляються
наїзди на пішоходів, тому, що
на цьому відрізку дороги  від�
сутні зебра, та дорожні знаки
2.1. (дати дорогу), 2.3. (голов�
на дорога), 5.35.1.2.(пішохід�
ний перехід).

Згідно ст. 6  Закону Укра�
їни "Про дорожній рух":
"Компетенція міської та
районної Ради народних
депутатів і міської та район�
ної виконавчої влади. До
компетенції міської та
районної Ради народних
депутатів і міської та район�
ної виконавчої влади у сфері
дорожнього руху належить:
виконання вимог законодав�
ства та рішень органів дер�
жавної виконавчої влади про

дорожній рух  і його безпеку;
визначення  компетенцій
підвідомчих  адміністрацій,
що створюються згідно із
схемою управління містом чи
районом, у сфері дорожнього
руху та його безпеки; розроб�
ка, затвердження та реаліза�
ція міських і районних про�
грам розвитку дорожнього
руху та його безпеки; форму�
вання міських і районних
фондів, у тому числі поза�
бюджетних, для фінансуван�
ня програм і окремих захо�
дів, спрямованих на розви�
ток дорожнього руху та його
безпеки; контроль за органі�
зацією навчання різних
соціально�вікових груп насе�
лення Правил дорожнього
руху, планування заходів,
пов'язаних із профілактикою
його безпеки, та контроль за
їх виконанням."

Марина Смірнова

ВІДОМОСТІ З ДАІ
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Крок третій
Минулого разу ми почали

розповідати про розробку
статуту ОСББ на основі
Типового статуту та вимог 
ст. 7 Закону "Про об'єднання
співвласників багатоквар�
тирних будинків". Отож, іні�
ціативна група, яка працює
над цим завданням, має
врахувати: у статуті (а не у
додатковому рішенні загаль�
них зборів) буде доцільно
визначити порядок прийнят�
тя рішення зборів шляхом
письмового опитування.
Необхідно визначити й прин�
цип розподілу голосів на збо�
рах ОСББ.

1. Після того, як визна�
читься достатнє коло зацікав�
лених власників житлових і
нежитлових приміщень, іні�
ціативній групі належить
скласти їх список, зібрати
інформацію про будинок і про
його мешканців (технічний
паспорт, кількість приватизо�
ваних і неприватизованих
квартир, наявність вбудова�
них нежитлових приміщень
та їх належність, площа, стро�
ки оренди, використання
допоміжних приміщень, кіль�
кість мешканців будинку, що
мають різні пільги, право на
субсидії, дані про дотації і
т.ін.).

Ініціативна група складає
список власників (співвлас�
ників) квартир і нежитлових
приміщень згідно з їхніми
правовстановлюючими доку�
ментами на житло. Якщо
попри всі зусилля не вдається
встановити власників деяких
квартир (з причин їх довгої
відсутності, неможливості
зв'язатися тощо), то, як виня�
ток, можна скористатися
даними паспортного відділу
ЖЕКа. У цьому списку нав�
проти кожного власника
(співвласника) квартири
необхідно вказати житлову
площу, що йому належить. Ці
дані можна взяти з поповер�
хового плану, який є у ЖЕКа.

2. Важливо з самого
початку своєї роботи в будин�
ку знайти підтримку ідеї ство�
рення об'єднання. Велику
користь принесе розповсю�
дження листівок, проведення
агітаційної роботи серед меш�
канців на зборах і в приват�
них бесідах, поширення пози�

тивного досвіду роботи ство�
рених об'єднань. Ініціативна
група на підставі отриманих
знань і напрацьованих доку�
ментів проводить роз'ясню�
вальну роботу серед власників
приміщень, надає можливість
ознайомитись з проектом ста�
туту, в разі необхідності про�
водить попередні інформацій�
ні збори. Форми такої роз'яс�
нювальної роботи різні. ОСББ
� це надійний і випробуваний
засіб значно поліпшити умови
нашого проживання, підви�
щити якість надання житло�
во�комунальних послуг, змен�
шити їх вартість.

Установчі збори із створен�
ня ОСББ планується провести
"___"________ р., про що
додатково буде вказано в об'я�
вах по під'їздах. Керівник іні�
ціативної групи �
____________, мешкає у
кв._____ і буде вдячний кож�
ному сусіду, який ознай�
омиться зі Статутом, залу�
читься до його доопрацюван�
ня, надасть пропозиції щодо
персонального складу Прав�
ління ОСББ.

На порядок денний уста�
новчих зборів планується
винести такі питання:

1. Про створення ОСББ.
2. Затвердження Статуту.
3. Вибори Правління і голо�

ви.
4. Вибори представників від

об'єднання, яким зборами
надаються відповідні повнова�
ження щодо оперативного
розв'язання нагальних питань
шляхом скликання зборів
представників (за необхід�
ності).

5. Вибори ревізійної комісії.
6. Затвердження назви ОСББ.
7. Визначення представни�

ка ОСББ для надання доку�
ментів для реєстрації.

8. Різне.
Наперед вдячні за спів�

працю. Підпис � ініціативна
група".

3. Після розробки Статуту,
завершення роз'яснювальної
роботи, встановлюється дата
проведення установчих збо�
рів. Не пізніш, ніж за 14
календарних днів до їхнього
проведення кожний власник
повинен бути повідомлений в
письмовій формі під розпис
або шляхом поштового від�
правлення (рекомендованим
листом). На практиці виника�
ють труднощі з визначенням
прізвищ і займаної площі дея�
ких власників житла, які три�
валий час відсутні. Ці дані
можна отримати у ЖЕКу
(обов'язково з печаткою).

Повідомлення повинно
містити:

� з чиєї ініціативи склика�

ються збори;
� місце проведення;
� час проведення;
� проект порядку денного.

Установчі збори вважають�
ся правомочними, якщо на
них присутні більше 50%
власників. Це � кворум. 

Важливо наголосити, що
кворум вираховується не за
кількістю представників від
квартир, а за кількістю їх
співвласників. На випадок
відсутності кворуму ініціатор
призначає нову дату, місце і
час проведення установчих
зборів. Можуть бути скликані
не раніш, як через 14 діб з дня
зборів, що не відбулись.

Крок четвертий
Минулого разу ми обіцяли

надати для ініціативної групи
текст приблизного звернення
до своїх сусідів, аби зацікави�
ти їх у створенні ОСББ у влас�
ному будинку. Воно має бути
наступного змісту:

Шановні сусіди, 
власники квартир!

Доводимо до вашого відо�
ма, що у нашому будинку
створена і діє ініціативна
група з організації об'єднання
співвласників багатоквартир�
ного будинку (ОСББ).

Термін "ОСББ" вперше
став відомий широкому загалу
в 1992 році, коли у Законі
України "Про приватизацію
державного житлового фонду"
було зазначено, що власники
приватизованих квартир
можуть створювати такі об'єд�
нання. Але аналог цього термі�
на "кондомініум" (у перекладі
з латини � "спільне володіння
майном") з'явився ще у Ста�
родавньому Римі, коли ви�
никла необхідність різним
сім'ям жити в одному будинку
і вирішувати багато спільних
питань. Відтоді у всіх без
винятку країнах світу такі
об'єднання (в тих або інших
формах) стали основою орга�
нізації спільного проживання
людей, альтернативи якій
немає.

В Україні статус ОСББ виз�
начається Законом України 
"Про об'єднання співвласників
багатоквартирного будинку",
згідно з яким ОСББ � це юри�
дична особа, створена власни�
ками приміщень для сприяння
використання їхнього власно�
го майна та управління. Утри�
мання і використання непо�
дільного та загального майна.
Тобто ОСББ має печатку, бан�
ківський рахунок, укладає
цивільно�правові договори, є
неприбутковою організацією.

На відміну від жеківських
будинків, члени ОСББ самос�

тійно визначають кошторис
утримання свого житла, роз�
мір внесків на утримання
будинку, структуру і стиль
управління, формують штат�
ний розпис, персональний
склад працівників та їх заро�
бітну плату (управителя, сан�
техніка, двірника, електрика,
бухгалтера, консьєржа тощо),
мають право оптимального
вибору виконавців житлово�
експлуатаційних послуг
(вивезення сміття, дезинфек�
ції, ремонтних робіт), самі
визначають черговість прове�
дення поточного ремонту і,
головне, � набувають реально�
го впливу на якість цих робіт.
ОСББ має більші, ніж окремі
мешканці, можливості вима�
гати від постачальників кому�
нальних послуг (тепло�, енер�
го�, водоканал) виконання
умов угод, які воно уклало з
ним. ОСББ, як юридична
особа, може отримувати кре�
дит на проведення ремонтів,
встановлення лічильників,
облаштування прибудинкової
території тощо. Цю прибудин�
кову територію у свою влас�
ність може отримати тільки
ОСББ, у той час, як власники
квартир � співвласники будин�
ку, такої можливості не
мають. Приватизація нежит�
лових приміщень будинку
може здійснюватись лише за
погодженням з правлінням
ОСББ, першочергове право
на викуп таких приміщень
також має ОСББ. Після при�
йому будинку на свій баланс
ОСББ може здавати в оренду
допоміжні приміщення і ске�
ровувати ці кошти на поліп�
шення технічного стану
житла...

Крок п'ятий
Минулого разу члени іні�

ціативної групи почали ознай�
омлення зі зверненням до
своїх сусідів. У цьому випуску
"Домкому" ви ознайомитеся з
другою частиною листівки,
яка може бути віддрукована і
вивішена на Дошку оголо�
шень біля кожного вашого
під'їзду.

"...Будинок, в якому ство�
рено ОСББ, зберігає право на
покриття різниці в тарифах 
(доки така система існує в
державі) і на участь в місце�
вих програмах, які стосують�
ся житлового фонду. У деяких
населених пунктах сесія міс�
цевої ради приймає рішення
про першочергове направлен�
ня коштів місцевого бюджету
на будинки, в яких створено
ОСББ. І це зрозуміло, бо
кошти в цьому випадку вико�
ристовуються ефективніше.

Колишній власник будин�
ку (як правило, місцева рада)

зобов'язаний взяти участь у
першому після прийому
будинку на баланс ОСББ капі�
тальному ремонті. Новоство�
рене ОСББ не повинно відпо�
відати за борги мешканців
будинку, які у них залиши�
лись перед комунальним
ЖЕКом.

ОСББ має особливості
оподаткування � воно за зако�
ном не платить податок на
прибуток у частині основної
своєї діяльності.

Зрозуміло, що ці права
поєднуються і з обов'язками,
головний з яких � забезпечен�
ня своєчасної сплати мешкан�
цями внесків за житлово�ко�
мунальні послуги та утриман�
ня будинку у належному тех�
нічному і санітарному стані. 

ОСББ побудоване на суто
демократичних засадах. Його
членом може бути кожний,
хто є власником (співвласни�
ком) житлового або нежитло�
вого приміщення. Члени
ОСББ мають право обирати і
бути обраними у керівні орга�
ни � Правління і ревізійну
комісію; у кількості 20%
можуть скликати позачергові
збори без рішення на те Пра�
вління, у тому числі достроко�
во переобирати керівництво.
Ці права і обов'язки докладно
закріплені у Типовому статуті
ОСББ з розподілом між: збо�
рами, Правлінням, зборами
уповноважених, а також чле�
нами об'єднання.

ОСББ має достатньо
широкий простір вибору
принципів свого господарю�
вання. Так, воно може пере�
дати свій будинок на баланс і
обслуговування житлово�
експлуатаційній організації
будь�якої організаційно�пра�
вової форми, в тому числі
залишитися на обслуговуван�
ні у комунальному ЖЕКу,
може укласти з ЖЕКом дого�
вори лише на деякі послуги,
може самостійно проводити
повне обслуговування житла,
укласти прямі договори з
постачальниками комуналь�
них послуг. Як виняток,
ОСББ може, очікуючи
сприятливіших умов, взагалі
не здійснювати будь�якої гос�
подарської діяльності, а вико�
ристовувати свій юридичний
статус для захисту житлових
прав мешканців будинку.

Ініціативна група із ство�
рення ОСББ у нашому будин�
ку напрацьовує проект кошто�
рису на перший рік роботи
об'єднання по самостійному
утриманню нашого житла,
який буде оприлюднений на
установчих зборах. Попередні
дані свідчать, що діяльність
створюваного ОСББ буде рен�
табельною...".

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО СТВОРЕННЯ ОСББ
(за матеріалами газети “Товарищ”)

Ведучий рубрики # депутат

Боярської міської ради 

О. В. Кликов

Домком
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4 березня в актовій залі

Боярської ЗОШ № 3 відбув�

ся Установчий З'їзд Молодіж�

ного парламенту м. Боярки.

Президія: міський голова

Добрівський Т.Г., а також

його заступник Шульга В.В.

Урочисте відкриття з'їзду

почалося з привітання мера,

в якому  Т.Г. Добрівський

звернувся до молодого активу

м. Боярки зі словами: "Бояр�

ка, вперед! Молодь,

�  все за нами!".

Міський голова

заручився підтрим�

кою молоді у справі

розбудови та благо�

устрою нашого міста.

Мета Молодіжної

Організації полягає

в тому, щоб розши�

рити світогляд моло�

ді, надати їй більших

можливостей для

участі у процесах

розвитку демократії

та громадянського суспіль�

ства в м. Боярка, а також

захистити законні, соціальні,

економічні, творчі, духовні та

інші спільні інтереси своїх

членів.

60 офіційних учасників

з'їду віком від 14 до 28 років

представляли інтереси Бояр�

ської молоді, в тому числі

представники різних спор�

тивних секцій нашого міста,

члени різних партій, школярі

та студенти вищих навчаль�

них закладів. Серед запроше�

них були присутні: депутат

районної ради  Лахтадир

А.М., депутат Боярської місь�

кої ради та директор ЗНЗ 

№ 3 Михайлова С.Є., завуч

ЗНЗ № 3 Кучеренко В.В., та

депутат Боярської міської

ради Скринник О.Г.

Головним завданнями

Організації є захист власних

інтересів молоді, а також вне�

сення пропозицій до органів

місцевого самоврядування.

На порядок денний були

винесені питання :

1. Ознайомлення з

метою створення Молодіжно�

го парламенту  м. Боярка.

Доповів Добрівський Т.Г.

2. Ознайомлення з Ста�

тутом Організації. Доповів

Остапенко О.В.

3. Прийняття Статуту

Молодіжного парламенту 

м. Боярка

4. Обрання Голови

5. Обрання Президії

6. Обрання КРК

7. Підписання деклара�

ції про співпрацю Головою

Молодіжного парламенту 

м. Боярка обрали Остапенка

Олександра (студент Київ�

ського Університету Культури

і Мистецтв, керівник

театрального гуртка на базі

Боярської ЗОШ № 3, член

партії "Батьківщина").

До складу постійного

керівного органу

парламенту, а саме

Президії було обра�

но:

Остапенка О.В.,

Кошелєва А.В., Смір�

нова А.С., Бородіна

А.В., Красножон О.В.,

Грабовенко О. В., Ков�

тун К.М., Мошківсько�

го М.А.,  Ковальова

А.В., Лахтадир В.М.,

Остапенко Є.В., Коше�

лєва Д.В.

Згідно чинного

законодавства представники

Організації прийматимуть

участь у роботі Виконавчого

Комітету та сесій депутатів

Боярської міської Ради. 

Фіналом З'їзду стало під�

писання Декларації про спів�

працю між новообраним голо�

вою Молодіжного парламенту

м. Боярка та мером нашого

міста, де обидві сторони

забов'язалися будувати свою

роботу на принципах прозо�

рості та взаємодопомоги. 

Ксенія Бойко

Територіальний центр по
соціальному обслуговуванню
одиноких громадян та
інвалідів розташований по
вул.Дежньова, 62, в м. Бояр#
ка.  Директор # Раїса Єремен#
ко. На сьогодні  м.Боярку
обслуговують два соціальних
працівника і 14 соціальних
робітників, опікується уста#
нова 167 підопічними. Центр
забезпечує якісне надання різ#
них видів соціальних послуг
одиноким непрацездатним
громадянам, інвалідам та
іншим соціально незахище#
ним верствам населення.

В одному із випусків
газети "Новий день" було
надруковане оголошення
Києво�Святошинського
територіального центру по
обслуговуванню одиноких
людей (Дежньова, 62 ) з
проханням поділитися
теплим одягом з тими, хто
перебуває у скрутному ста�
новищі. Думаю, що знай�
шлося багато небайдужих
людей, які відгукнулися на
це прохання. Серед них були
і ми, представниці Боярсь�
кої жіночої організації
"Жіноча Громада". Нам
вистачило 4�х днів, щоб
зібрати необхідні речі, а
Людмила Яременко та її син
Андрій організували транс�
порт для перевезення.

Тепло зустріли нас пра�
цівники центру разом із
директором Єременко Раї�
сою Степанівною. Ми пере�
мовились кількома словами,
домовились співпрацювати,
допомагати, чим зможемо.

Нехай це зовсім малень�

ка справа, але нам приємно,
що ми стали її учасниками, і
разом із теплим одягом пере�
дали тепло своїх сердець
одиноким і беззахисним. До
речі, Раїса Степанівна пові�
домила, що зараз дуже
потребує підтримки одна
сім'я, де нещодавно народи�
лося маля.

Тож приєднуйтесь до нас.
Нехай множаться добрі
справи, нехай ширшає коло
друзів, не байдужих до
чужого горя.

Хочеться відмітити самих
активних учасниць цієї
акції. Це Бондар Т.Г., Каба�
лик І.О., Венгер В.М., Яре�
менко Л.М., Петриченко
А.А., Інглятовська О.О.,
Скакодуб Н.І. та працівники
Будинку творчості "Оберіг",
Шимко Т.І., Ландар Н.М.,
Стаднюк З.В.

Голова "Жіночої Громади",
депутат районної ради

Лахтадир Ангеліна

З 14 по 22 березня уні�
кальна програма "Дорога
до щастя", "Дорога до
зірок" вирізняє тебе як
людину, що хоче бачити
щасливим своє життя. 

Чому сьогодні не зати�
хає війна на Сході? Куди
зникло одне із чудес світу
� держава Вавилон?
Разом з ведучим Артуром
Штеле, доктором бого�

слів'я, фахівцем в області
досліджень Біблійних
пророцтв, ми побачимо
дивовижні відкриття захо�
плюючої книги пророка
Даниїла.

Чи хочеш, щоб історія
твого кохання стала неза�
бутньою? Як сприймати
зіткнення у сім'ї?  "Доро�
га до щастя" допоможе
відчути перевагу щасли�
вих сімейних та дошлюб�
них відносин, секрет яких
розкриває Галина Штеле.

Програма "Дорога до
щастя", "Дорога до зірок"
транслюватиметься в
прямому ефірі через
супутникове телебачен�
ня: канал CNL та  Hope
Channel (супутник Hot�
bird). Запрошуємо на
перегляд програми за
адресою: Боярка, вул.
Садова, 11. 

18:00 � пряма трансля�
ція, 14:00 � повтор тран�
сляції.

Доброта

Більше 10 років боярчан,
особливо ветеранів війни і
праці, радує майстерністю
виконання хор "Співають
ветерани". Хор  � бажаний
гість на всіх святах. В репер�
туарі колективу патріотичні,
народні російські та укра�
їнські пісні. Це пісні сучасні,
а також пісні молодості вете�
ранів. Із самодіяльного
колективу хор поступово
перетворювався на хор ака�
демічного співу. За майстер�
не виконання співочих тво�
рів хор неодноразово нагоро�
джувався призами та пам'ят�
ними відзнаками на фести�
валях, конкурсах. Щоб
досягти таких результатів у
виконанні � потрібна кропі�
тка  праця над кожним
куплетом, над кожною
нотою. За це я щиро вдячна
колективу хору. 

У витоків заснування
хору стояли ветерани війни і
праці, діти війни. Згодом хор
став поповнюватися новими

поціновувачами пісні. І
знову робота "з нуля". Але ця
праця приносить радість і
задоволення, оскільки є
хороші результати. В репер�
туарі колективу "Сузір'я"
переважно класичні твори.
В хор вливаються люди не
байдужі до пісні. Тут вони,
насамперед, вивчають ази
співу. Результатом навчань і
кропіткої роботи є те, що
кожен хорист � соліст.

Я звертаюся до тих, хто
хотів би поповнити наш
колектив: "Приходьте до
нас!".

А на завершення хочу
сказати ще одне: "Дорогі
жінки! Поздоровляю вас зі
святом 8 Березня! Бажаю
вам здоров'я. Здоров'я вам і
вашим сім'ям! Господнього
вам благословення!  

Керівник колективу 
Алла Бібік

Наш контактний 
телефон: 42�620

НЕ СТАРІЮТЬ ДУШЕЮ
ВЕТЕРАНИ…

МОЛОДЬ � НАШЕ МАЙБУТНЄ!

ТЕПЛО ЖІНОЧИХ СЕРДЕЦЬ“ДОРОГА ДО ЩАСТЯ”
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Лариса Василівна � вчитель
початкових класів Києво�Свя�
тошинської районної класич�
ної гімназії. Чемно стукаю до
кабінету №318, відчиняю
двері і... одразу ж зачиняю їх.
Невже помилився? Начебто
ні... То чому ж до мене так
привітно посміхається жов�
теньке, немов курчатко,
сонечко, яке зручно вмостило�
ся на дерев'янім дашку повіт�
ки, і стиглі соняхи статечно
вклоняються важкими голова�
ми під вікном української
хати�мазанки? Чому щось
загадкове шепочуть сухим
кукурудзинням золоті качани,
а блакитні хмарки, простелив�
шись на даху, дивним чином
складаються у літери: "Родин�
ний музей"?..

Задоволена тим вражен�
ням, яке справив на мене вже
сам вигляд її класу, пані Лари�
са дзвінко сміється і веде мене
поміж парт до тої історичної
оази. Саме тут, під вишитими
рушниками й образами, за
заставленими череп'яними
горщиками столом, під пиль�
ним наглядом 35 пар цікавих
дитячих оченят, й відбуваєть�
ся наша розмова.

� Ідея цього музею виник�
ла просто раптово. На той час
у нас уже була добірка картин
та поробок, які ми розвішува�
ли на стінах. Щось самі з діть�
ми робили, щось � батьки. І от
якось на уроці я поглянула на
нашу "галерею" � чогось не
вистачає... А перед очима
вималювався образ українсь�
кої хати. Можливо, тому, що
мене найбільше приваблює
тема саме родинного вихо�
вання. Вважаю: щоб краще
взнати дитину, треба знати
сім'ю. Тому щороку ми тради�
ційно проводимо в березні
наше родинне свято, на яке
сходяться всі�всі родичі аж до
прабабусь включно. Тоді наш
родинний музей отримує
немовби друге дихання. Бо
розказують про наші "скар�
би" самі діти, відчуваючи себе
не лише екскурсоводами, а й
дослідниками. Якби ви знали,
скільки вони рефератів напи�
сали на тему вивчення укра�
їнських обрядів та звичаїв!..
Думаю, що ті, хто прийде на
наступний рік, вже продов�
жуватимуть традиції цього
класу...

Тінь смутку в голосі Лари�
си Василівни мені зрозуміла:
цей її клас � випускний...

А сонце потужно б'є в
шибку золотим променем, і
каскад веселих сонячних зай�
чиків пустотливо шугає кла�
сом, віддзеркалюючись в ясно�
му погляді Ларисиних очей. І
здалося на мить, що не вчи�
телька переді мною, а сама
весна відкриває таємниці своєї
чарівної сили.

То яким же повинен бути
сучасний вчитель? На думку
пані Лариси � Майстром своєї
справи. Професіоналом. Адже
дилетант може скалічити
дитячу душу. Тоді як ерудова�
на, інформаційно підкована
особистість, яка вміє користу�
ватися й Інтернетом, і мульт�
имедійний центром, і з музи�
кою та живописом на "ти" не

просто поведе дітлахів за
собою, а й пробудить в них
найголовніше бажання: диви�
тися на світ широко відкри�
тими очима, кожної миті піз�
наючи щось нове. Бо й діти
вже інші приходять до школи.
Тому вимога часу � не просто
давати дітям базові знання, а
навчити їх весь час перебувати
в творчому пошуку. Щоб вони
навчилися самостійно здобува�
ти ці знання. Саме ця навич�
ка, на думку Лариси Василів�
ни, повинна залишитися у них
на все життя... А продовжен�
ня � ліричне: 

� Я б сказала, що вчитель
� це постійна весна, � чую
впевнені слова моєї співроз�
мовниці. � Бо вчитель в обра�

зі холодної зими чи заплака�
ної осені дітям буде просто
нецікавим. Вчителька � то
квітка, яка постійно розцві�
тає і на має права відцвісти
чи засохнути. Я сама � берез�
нева квітка (легким рухом
моя співрозмовниця кокет�
ливо поправляє непокірне
пасмо), тому все тепло, яким
обдаровує мене весна, я
намагаюся донести до моїх
учнів.

Мабуть, не випадково моя
співрозмовниця � перемо�
жець районного та обласного
етапів цьогорічного конкурсу
"Вчитель року" в номінації
"Початкові класи". Тому
поступово розмова перекину�
лася на конкурс.

Як розповідає пані Лариса,
дізнавшись про конкурс, вона
вирішила спробувати свої
сили. "Адже конкурс дає
можливість самовдосконален�
ня, побачити, на якому рівні
знаходиться твоя педагогічна
майстерність, показати, чого
ти вже досяг як фахівець...
Взагалі я вперше беру участь у
конкурсі "Вчитель року". Спо�
чатку було трішки страшнува�
то, потім стало цікаво, а під
кінець � життєво необхідно:
хотілося йти все далі й далі..."
Найважчим пані Лариса вва�
жає період підготовки, найці�
кавішим � зустрічі з новими
людьми. Адже то � можливість
побачити багато такого, чого
не знайдеш навіть на шпальтах

фахових видань. "Освіта не
стоїть на місці, а розвивається.
З'явилося дуже багато талано�
витих вчителів. Це мене врази�
ло найбільше: я побачила,
скільки в нашій області над�
звичайно талановитих вчите�
лів.  Причому талановитість

молодіє! Це не вчителі�методи�
сти, а молоді дівчата, які
мають за плечима 5�6 років
роботи і... справжню педаго�
гічну майстерність". Тому всім
учасникам було цікаво. Хоча
відмінності між районним та
обласним етапами все ж таки
є. "На районі більше було твор�
чості, на області � науковості.
Обласний етап більше нагаду�
вав наукову конференцію. На
районі був більш родинний під�
хід, тому це стало дійсно педа�
гогічним святом".

� А взагалі я люблю робити
в житті все, що красиве. Тому
і танцюю (займаюся ірлан�
дськими танцями), і співаю в
хорі народного ансамблю
"Горлиця" Тарасівського

будинку культури, дуже
люблю в'язати, малювати і...
люблю бути мамою, тому що в
мене двоє діток. Які також
потребують материнського
тепла і ласки. Та найбільше в
моєму житті займає пісня... 

Пані Лариса набирає пові�
тря, розправляє плечі і... За
дверима класу лунає шкільний
дзвінок. Час прощатися.  

Чого ж чекає пані Лариса
від подвійного весняного
свята? Як з'ясувалося, радості
та... душевного спокою. При�
чина останнього � прозаїчна:
скоро прийде пора розставан�
ня. Адже цей клас � перший
випуск Лариси Плахтій як
вчителя гімназії. "Страшно,
що завтра вони підуть від
мене. Звісно, я впевнена, що
вони цілком готові до само�
стійного життя. І все ж таки, �
задума журливою хмаринкою
притьмарює погляд моєї спів�
розмовниці, � нам буде дуже не
вистачати один одного..."

Попереду � всеукраїнський
конкурс... Як відчуття? Моя
співрозмовниця знову пожва�
влюється: "Звісно, хвилюван�
ня є. Але з'явився азарт:
хочеться перемоги, хочеться
довести, що людські можливо�
сті � безмежні, що людина
може дуже багато, аби тільки
було прагнення. Іду з метою
перемогти. Адже не тільки під�
корення Олімпу, а й саме схо�
дження до вершини � то вже
саме по собі є перемогою".

Виходячи з гімназії, зустрі�
чаю Світлану Миколаївну
Сушко � директора цього нав�
чального закладу. Дізнавшись
про мету мого відвідування,
Світлана Миколаївна... мене
пожаліла: "Незабаром ви
знову у нас в гостях будете.
Ось виграє наша Лариса "рес�
публіку" � знову писати прий�
деться..."

І щось мені підказує, що
таки доведеться...

Радислав Кокодзей  

Коли весна першими струмочками та
ясним сонячним усміхом вливається у від#
криті вікна наших сердець, ми вітаємо бере#
гинь нашого роду. Тих, хто є для нас симво#
лом весни # наших коханих рідних жінок. У

однієї з них # Лариси Плахтій, яка саме 8
березня святкуватиме свій День народжен#
ня # ми побували в гостях напередодні цього
найсвітлішого весняного свята. Господиня
зустрічала нас на порозі свого... музею.

Наша довідка: Лариса Василівна Плахтій проживає в Боярці з 2002 року. 13 років

педстажу, 5 з яких пов'язані з Києво#Святошинською РКГ. Народилася і працювала на

Хмельниччині, свого часу закінчила музичну та спортивну школу. Щедро обдарована талан#

тами, Лариса # натура допитлива, творча, активна. Як сама пригадує, любов до книж#

ки, до вчительської професії відчувала з дитинства. Тому інших професій, ніж вчитель, для

неї просто не було. Вважає, що обрана нею професія # то поклик її серця, фах її душі.

“ВЧИТЕЛЬКА � 
ЦЕ ПОСТІЙНА ВЕСНА...”

Педагогіка
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Законом України "Про
охорону праці" (остання
редакція від 01.01.2008
року) визначено основні
положення щодо реалізації
конституційного права пра�
цівників на охорону їх життя
і здоров'я в процесі трудової
діяльності, на належні, без�
печні і здорові умови праці.

Незважаючи на те, що дія
Закону поширюється на всіх
юридичних та фізичних осіб,
які відповідно до законодав�
ства використовують найма�
ну працю, більшість підпри�
ємців, що здійснюють роз�
дрібну торгівлю продовольчи�
ми та промисловими товара�
ми і при цьому використову�
ють найману працю 1�2 про�
давців, у своїй діяльності нех�
тують вимогами згаданого
закону.

Автор статті працює у
сфері житлово�комунального
господарства, на підприєм�

ствах якої створені служби
охорони праці, а тому більше
уваги при розкритті цієї теми
буде приділено малочисель�
ним підприємствам.

Отже, кожен роботода�
вець зобов'язаний створити
на робочих місцях належні
умови праці відповідно до
нормативно�правових актів.
З цією метою він створює
службу охорони і призначає
посадових осіб, відповідаль�
них за безпечну експлуатацію
машин і механізмів та за без�
печне виконання робіт;
затверджує інструкції з охоро�
ни праці про обов'язки пра�
цівників, права та відпові�
дальність;  розробляє за учас�
тю сторін (адміністрації та
профоргану або уповноваже�
них трудового колективу)
колективний договір; забез�
печує належне утримання
будівель, споруд та обладнан�
ня; забезпечує усунення при�
чин, що призводять до нещас�
них випадків та професійних
захворювань; здійснює конт�
роль за додержанням праців�
ником технологічних проце�
сів, правил поводження з
механізмами, використання
засобів колективного та інди�
відуального захисту.

Тепер давайте подиви�
мось, що ж  відбувається з дот�
риманням стану охорони

праці в малочисельних колек�
тивах, зокрема в дошкільних
дитячих закладах та у приват�
них закладах торгівлі. Основ�
ний контингент працюючих �
жінки, які не мають спеціаль�
ної технічної підготовки, від�
повідальні за дотриманням
безпечних умов праці не приз�
начені і, по суті, стан охорони
праці тут пущено на са�
моплив.

Відповідно до вимог статті
15 Закону України "Про охо�
рону праці" на підприємствах
з кількістю працюючих 50 і
більше осіб роботодавець
створює службу охорони
праці; якщо ж працюючих
менше 50 осіб функції служби
охорони праці можуть вико�
нувати в порядку сумісництва
особи, які мають відповідну
підготовку; на підприємстві з
кількістю працюючих менше
20 осіб для виконання функ�
цій служби охорони праці
можуть залучатися сторонні
спеціалісти на договірних
засадах, які мають відповідну
підготовку.

Декілька слів щодо нав�
чання з питань охорони праці.

Відповідно до вимог статті
18 Закону України "Про охо�
рону праці" працівники під
час прийняття на роботу і в
процесі роботи повинні прохо�
дити за роботодавця інструк�

таж, навчання з питань охо�
рони праці, з надання першої
медичної допомоги потерпі�
лим від нещасних випадків і
правил поведінки у разі ви�
никнення аварії.

Враховуючи, що в останні
роки значно збільшилось
число нещасних випадків,
пов'язаних з виробництвом, а
також невиробничого харак�
теру Держпромнагляд Украї�
ни (центральний орган вико�
навчої влади з нагляду за охо�
роною праці) звертає особли�
ву увагу на своєчасне прове�
дення навчання  та атестації
керівників та посадових осіб з
питань охорони праці.

Автор статті є членом
обласної комісії з перевірки
знань з питань охорони праці
посадових осіб підприємств і
організацій житлово�кому�
нального господарства. 

До речі, нагадаю, що поса�
дові особи, діяльність яких
пов'язана з організацією без�
печного ведення робіт, під час
прийняття на роботу і періо�
дично, один раз на три роки,
проходять навчання, а також
перевірку знань з питань охо�
рони праці за участю проф�
спілок. Працівники, у тому
числі посадові особи, які не
пройшли навчання, інструк�
таж і перевірку знань з охоро�
ни праці, до роботи не допус�

каються. Пригадую один
випадок, що стався у місті
Боярка в одному з дошкіль�
них дитячих закладів. До
мене звернулась завідуюча
закладом з проханням допо�
могти оформити документа�
цію у зв'язку з нещасним
випадком, що стався з праців�
ником за межами установи.

Створена за наказом заві�
дуючої комісія зуміла своєчас�
но і якісно розслідувати цей
нещасний випадок, який в
кінцевому розумінні не був
пов'язаний з виробництвом.
Вивчення основ охорони
праці, а також підготовка та
підвищення кваліфікації
допомогли тоді адміністрації
покращити відношення до
охорони праці та, виходячи із
вимог ст. 25 Закону України
"Про охорону праці", до
керівника було застосовано
заохочення за активну участь
та ініціативу у здійсненні
заходів щодо підвищення
рівня безпеки та поліпшення
умов праці.

В наступних публікаціях я
детально зупинюсь на питан�
ня укладання колективних
договорів та проведення
медичних оглядів працівників
певних категорій та інших.

Вячеслав Свентицький

В цьому ми переконалися,
відвідавши нещодавно загаль�
ношкільний конкурс з такою
самою назвою, організатором
якого стала Боярська міська
дитяча школа мистецтв (дирек�
тор � А. Калмикова). Власне,
саме для вихованців школи цей
конкурс і був проведений.

Та якщо діти показували
свою майстерність і виборюва�
ли нагороди, то викладачі
школи навіть на конкурсі...

вчили своїх вихованців і дару�
вали щирий захват численним
глядачам, вийшовши на пар�
кет. Це � Костянтин Євлашев�
ський та гостя Боярки, чем�
піон України Олена Марти�
нюк й викладачі школи Олек�
сандр Телешко та Ольга
Савицька...

А знаєте, чому так непере�
вершено танцюють наставни�
ки? Мабуть, тому, що їх вихо�
ванці впевнено "наступають їм
на п'яти". І як тут не згадати
виступ вихованців школи
Ігоря Парубця та Каріни Кова�
ленко (І місце на Чемпіонаті
Європи "Kiev�open" в категорії
"Юніори�1") або театралізова�
ний авторський танець за
мотивами мультфільму "Ну,
постривай!" у виконанні Вади�
ма Гриднєва та Насті Кожедуб
(фіналісти цього ж чемпіонату
в категорії "Ювенали�2")?
Дійсно, не згадати їх просто
неможливо...

Як неможливо не згадати
про одне з відкриттів цього
незвичайного танцювального

дійства. Одним із учасників
конкурсу став... цілий 5�А
клас Боярської ЗОШ№5
(класний керівник � Лариса
Романівна Скуз). "Повільний
вальс" став першим виступом
в житті цього дружного й тала�
новитого класу...

Дуже строге журі дуже
принципово робило все
можливе, щоб... допомогти
конкурсантам. Адже це з його
мовчазної згоди ведучий зма�
гань щедро ділився з батьками
учасників цілком таємною
інформацією типу: "Чим
довше й голосніше ви, батьки,
аплодуєте, тим більше часу на
відпочинок у ваших дітей!" й
дотепно згладжував деякі
нюанси. Особисто мені най�
більше запам'яталася фраза:
"Сашко, ти куди? Танцювати?
Та ти ж партнершу забув!"   

Втім, конкурс � то є змаган�
ня. А значить � серйозне
випробування, міні�екзамен з
усіма необхідними атрибутами
типу суддівської бригади,
лічильної комісії, обов'язкової

програми, Срібним та Золотим
фіналами... 

Щасливі лауреати шику�
ються на сцені... Переможці
високо піднімають над голо�
вою кубки... Золото медалей
пускає по залу пустотливі
сонячні зайчики... А я вдивля�
юся в ці розпашілі усміхнені
обличчя з бісеринками поту й
намагаюся знайти відповідь на
простеньке питання: свідком
чого я був? Що це? Захоплен�
ня? Перші кроки на шляху до
майбутньої професії? Нелегка
праця, яка приносить найви�

щу насолоду? 
На зручному диванчику в

коридорі одна з учасниць щось
захоплено розповідає батькові
(чи не на роботі, бува, затри�
мався, тому й тріумфу своєї
доньки не бачив?). Про що
мова � не чую. Та здогадатися
про це неважко з захопленого
блиску дитячих оченят та
вперто стиснутих кулачків. Чи
не переконує, бува, дівчинка
його в тому, що заняття танця�
ми � це таки стан душі та спо�
сіб життя...

Радислав Кокодзей

Чарівна й прекрасна та пора # весна...
Час, коли розкриваються ніжні бутони
весняних первоцвітів і нестримно тяг#
нуться до життєдайного сонячного
тепла паростки молодості... Але що то

за дивина така, коли квіти зриваються з
місця, легко й невимушено кружляючи в
чарівному вальсі на казкових хвилях
мелодії? То # найкращий подарунок до
свята. То # "Подих весни"...

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

А В ПОДАРУНОК � РОЗКРИЛЕНІ КВІТИ ДИТЯЧИХ ТДИТЯЧИХ ТАЛАНТІВАЛАНТІВ

Охорона праці

Дитячі таланти
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..."прогулялися" до Хар�
кова. Втім, прогулянкою ту
поїздку можна назвати
виключно з огляду на те, що
принесла вона гарний
настрій, подарувавши впев�
неність в своїй непереверше�
ності. Впевненість цілком
виправдану. Адже поїздка
мала цілком офіційну й
більш ніж серйозну назву:
участь у Чемпіонаті України
з боротьби сумо серед молоді
та Кубку України з сумо
серед дорослих. Звичайно ж,
без наших боярчанок там не
обійшлося... І який же
результат?

Ярьомка Світлана просто
позмітала всіх з дохе! В
результаті � І місце на Чем�
піонаті України!!! А на
Кубку � ІІ місце в абсолютній
ваговій категорії, поступив�
шись лише майстрові спорту
Міжнародного класу, безза�
перечному українському
лідерові Олі Давидко. Звіс�
но, позначилася різниця в
віці, вазі та, найголовніше, в
досвіді. А це � суттєво. По
крайній мірі � поки що.

(Впевнений, що
про перемогу
Світлани над
сумоїсткою�япон�
кою в Тайвані ви
добре пам'ятає�
те...)

Б е р е з о в с ь к а
Іванна в абсолют�
ній ваговій кате�
горії на Чемпіона�
ті виборола ІІ
місце, пропустив�
ши вперед лише
більш досвідчену
х а р к і в ' я н к у .
Результат просто
чудовий! Адже
Іванна лише

починає свою спортивну
кар'єру, і в змаганнях такого
рівня брала участь вперше...

І ще одна зірочка засяяла
того дня над дохе. Хоменко
Таня посіла V місце в ваговій
категорії до 65 кг. Це �
досить таки вдалий дебют.
Підтвердженням чого є ІІ
місце на молодіжному чем�
піонаті області по дзюдо,
який проходив у Василько�
ві... 

Втім, хоча Перемога й
жіночого роду, та, як і
всяка добра справа, без
чоловічої участі вона
не обійшлася... Ось
якими думками з
цього приводу
ділиться улюбле�
ний Мужчина
наших дів�
чат, тобто
� їх тренер
В і к т о р
Васильо�
вич:

� Незва�
жаючи на
всю серйозність
цього виду бороть�

би, ми розглядаємо сумо
лише як... допоміжну підго�
товку самбіста чи дзюдоїста.
Адже для серйозної підготов�
ки борців самого лишень від�
працювання прийомів мало.
Для вдосконалення рухових
реакцій та мислення просто
необхідні і теніс, і плавання,
й лижі. Умов для таких комп�
лексних тренувань у нас
просто нема... Та є ще одна
беззаперечна перевага сумо.
Наприклад, в дзюдо та самбо
помилку можна виправити.
Сумо помилок не прощає.
Чому? Хоча б тому, що поє�
динок сумістів майже 
блискавичний: тривалість
схватки всього 5 � 30...
секунд! Звідси � миттєва
концентрація і блискавич�
ність реакції, швидкісне й
просторове мислення. З
огляду на це, завдання тре�
нера дуже "спрощується":
морально вивести своїх
вихованців на той рівень,
коли вони свідомо йтимуть
на подвиг. Тому найголовні�
ша запорука успіху � довіра.
Адже кожного разу тренер
відправляє своїх вихован�

ців... в бій. 

Та повернімо�
ся до звістки, яка
стала приводом до
написання цієї
статті. Звичайно,
результати "про�
гулянки" просто
вражаючі. Та це,
хоча й важливий
(перший крок
щодо перевірки
рівня обласних
спортсменів перед
участю їх в Чем�
піонаті Європи та
Світу), але лише
один із епізодів
с п о р т и в н о г о
життя наших
героїнь. Що ж до найближ�
чих планів, то вони лише
підтверджують, що спокій
нашим дівчатам... навіть не
сниться. Не вірите? Тоді �
ось що чекає боярчанок най�
ближчим часом. 

9 березня, коли ви чита�
тимете ці рядки, в Василько�
ві стартують Спортивні ігри
школярів Київської області.
Як нам стало відомо з цілком
закритих джерел, не виклю�
чений приїзд делегації з
польського міста�побратима
Боярки � Пулав...

14 березня у Чернігові
відбудеться Чемпіонат

України по самбо
серед молоді. 

17 березня
у ч а с н и к і в
Чемпіонату
України з
б о р о т ь б и
дзюдо прий�
м а т и м е
Луцьк. 

Д о с и т ь ?
Ні, продов�
жуємо! 5 квіт�

ня в Вишнево�

му стартує молодіжний тур�
нір по дзюдо. Очікуються
гості з шести областей,
зокрема � з Ніжина, Черніго�
ва, Корсунь�Шевченка,
Луцька, Миколаєва, Чернів�
ців, Білої Церкви, Обухова,
Броварів, Ірпеня, Бучі,
Фастова, Василькова і, зви�
чайно ж, Боярки... 

Ось такий вам "перспек�
тивний план". Втім, перс�
пектива � то справа майбут�
нього. А ми � про події, які
вже стали ще однією сторін�
кою славної історії нашого
спорту. 

Тому, користуючись
нагодою, вітаємо наших дів�
чат з... Хм, а з чим же їх
привітати? З довгоочікува�
ним першим теплом лагідно�
го весняного сонечка? З
Міжнародним жіночим днем
� 8 Березня? Чи, все ж таки,
з перемогою? 

Втім, хай самі розбира�
ються. А ми ще й ще раз (бо
� від щирого серця!) просто
їх В�І�Т�А�Є�М�О!!!

Радислав Кокодзей

БЕЗ ПРАВА НА ПОМИЛКУ АБО
"ЧОЛОВІЧА" ПЕРЕМОГА БОЯРСЬКИХ ДІВЧАТ

2 березня на центральному
міському стадіоні "Зеніт" 
(вул. Молодіжна) стартували
змагання з міні�футболу за
Кубок м. Боярка, присвячені
Масляній. Турнір стає тради�
ційним. Це другий розіграш
Кубка міста. У 2007 р. його
виграла команда із "старої"
Боярки.

У цих змаганнях прийняли
участь 8 команд: "Арсенал", 
"Стара Боярка", "Україна",
"Динамо", "Фанат", "Украї�
на�2", "Комуна", "Комуна�2".

В 1/4 фіналу жеребку�
вання звело досвідчений 
"Фанат" із молодою коман�
дою "Україна�2". Незважаю�
чи на низьку результатив�
ність, матч видався дуже
цікавим. Віктору Матейку
вдалося зібрати цікаву моло�
діжну команду, яка 2 тайми
грала на рівних з "грандом"
Боярки � командою "Фанат".
Чи то не вистачило досвіду,
чи везіння, але буквально на
останніх секундах матчу
"Україна�2" пропустила гол.

Основний склад "Украї�
ни" в 1/4 фіналу зустрічався
теж із молодою, але амбіт�
ною командою районного
відділу міліції "Динамо".
Варто відзначити, що "Укра�
їна" на гру вийшла чи не
найсильнішим своїм скла�
дом, але стався парадокс �
командної гри не було.
Кожен гравець грав індиві�
дуально, відчував себе 
"метром". Звичайно, гляда�
чам гра сподобалася. 2 заби�
ті голи у ворота "Динамо".

Але команді варто було б
замислитись.

Інші матчі 1/4 фіналу
закінчилися із результатом: 
"Стара Боярка" � "Арсенал"
(0�1), "Комуна" � "Комуна�
2" (3�0).

Якщо в 1/4 "Україна"
зіграла на "класі", то в 1/2
досвідчена старобоярська
"Комуна" не дозволила супер�
нику знайти "свою" гру. На 2
пропущених голи, зміцнивши
оборону, "Комуна" в гострих
контрвипадах завдала "Украї�

ні" 2 болючих удари. "Профі"
такого не очікували. Основ�
ний час завершився з рахун�
ком 2�2. У серії одинадцяти�
метрових ударів доля посміх�
нулася "Комуні" (7�6).
Виграла організація, дисци�
пліна і воля до перемоги.

В іншій парі 1/2 фіналу з
рахунком 1�0 "Фанат"
виграв у "Арсенала".

У фінальному матчі, від�
чувши спортивний азарт і
командну гру, "Комуна"
впевнено перемогла "Фанат"

Приємні вісті мають дивну властивість: приходити із деяким запіз#
ненням. Та, попри це, не звертати на них уваги ми просто не можемо.
І наступна звістка # яскравий приклад цього.

Поки місто захоплено вітало захисників Вітчизни, наші Боярські

дівчата, мужньо прийнявши виклик, саме 23 # 24 лютого впевнено здо#
бували перемогу. За що й були нагороджені медалями. Найсправжні#
сінькими! За те, що вони...

Спорт

КУБОК МІСТА З МІНІ)ФУТБОЛУ
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з рахунком 4�1 (3 голи у
матчі забив Р. Дорош).
Кубок міста з міні�футболу
на Масляну у "Комуни"!

Вітаємо команду�пере�
можця з Кубком�2008. Імена
переможців:

1. Микола Матвєєв (воротар);
2. Богдан Лемза;
3. Сергій Аркуль;
4. Максим Шоботенко;
5. Олексій Шевченко (капітан);
6. Руслан Дорош;
7. Роман Розливан;
8. Валерій Буртовий
Після завершення справ�

жнього футбольного дійства
я звернувся до голови Бояр�
ської міської федерації фут�
болу Зорніка Юрія Петрови�
ча із двома запитаннями:

1. Чому у Кубку�2008 на
"Масляну" не приймав
участь ФК "Боярка"?

2. Як вцілому Ви оцінює�
те нинішній турнір?

На що Юрій Петрович
відповів: "Саме в день розі�
грашу Кубка м. Боярка ФК
"Боярка" представляв наше
місто в 1/4 фіналу Кубка
Київської області з фут�
болу. Змагання прохо�
дили у м. Василькові.
Зауважу, що наші
хлопці з рахунком
6�3 переграли
діючого чемпіо�

на Київської області коман�
ду із Ксаверівки. Це значна
подія і хочу побажати ФК

"Боярка" у півфіналі області
зіграти з таким же успіхом.

Щодо сьогоднішнього
турніру. Я його розглядаю як
визначення готовності Бояр�

ських команд до участі в
районних змаганнях з

футболу у 2008 р. Тур�
нір показав, що окрім

"грандів" у місті з'я�
вилися молоді, а

головне амбіційні
команди: "Арсе�
нал", "Україна�
2", "Комуна�2".

Це молодіжні команди, до
складу яких входять хлопці
14�15 років. Їм ще багато
треба працювати, але це
майбутнє боярського фут�
болу.

Наостанок хотів би
висловити щиру подяку
Плаксицькому Андрію
Миколайовичу, президенту
ГО "Зеніт". Закінчилася
зима. Із залів  пора перехо�
дити на відкриті футбольні
майданчики. А їх у Боярці
недостатньо. Андрій Мико�
лайович надав нам можли�
вість провести турнір на
Кубок міста з міні�футбо�
лу, присвячений святу
"Масляної".

За турніром спостері#
гав і брав інтерв'ю 

Іван Цушко

Зустріти весну у 2008 році
Боярський міськвиконком
вирішив у "старій" Боярці.
Святкування Масляної розпо�
чалося у 8.00 год. на "Сільсь�
когосподарському ринку"
(перехрестя вулиць Кібенка
та Київської). Відвідувачі
ринку мали змогу скуштувати
млинця, а точніше, сирника.
Але святкового настрою не
було. І це відчули не лише
покупці ринку, а й заступник
міського голови В.В. Шульга.
Захід відбувся за підтримки
ТОВ "Корпусні меблі"
(директор Климчук А.П.),
Києво�Святошинської органі�
зації Соціалістичної партії
України, фірми "Леді"
(директор Демидова І.Л.).

"Втрачене" свято мешкан�
ці "старої" частини міста змог�
ли повністю надолужити в
Боярському Будинку культу�
ри (Народному домі) в 13.00.
Оголошення про свято Масля�
ної за тиждень було надруко�
вано в "БІ", розвішано по всім
зупинкам, магазинам та
іншим "людним" місцям. На
свято персонально були запро�
шені ветерани ГО інвалідів
ВВВ та Збройних Сил.
"Лежачих" інвалідів привезли
спеціально виділеним транс�
портом. За годину до початку
свята Будинок культури

гостинно запрошував гучною
музикою.

"Масляна в Будаївці" роз�
почалася рівно в 13.00. У
залі, що називається, "яблу�
ку ніде було впасти" � чоло�
вік 300.

Концертну програму роз�
почав Боярський будинок
культури. Глядачі бурними
оплесками зустрічали юних
артистів літературно�худож�
ньої студії "Слово" (керівник
Сєчкова І.А.), естрадно�
фолькльорної студії (керів�
ник Кучер В.В., балетмей�
стер Сухорукова Л.Д.).

Продовжили концертну
програму вихованці Боярсь�
кої районної державної
школи мистецтв (викладачі:
Литвиненко О.З., Шалашо�
ва Л.М., Кривобок О.В.,
Бабенко Ю.Й., Савчук Л.А.,
Балик В.Б.).

Як і попередніх юних
талантів, глядачі не хотіли
відпускати досвідчений хор
"Співають ветерани" (керів�
ник Бібік А.Я.).

Народний фолькльорний
ансамбль "Горлиця" Тарасів�
ського Будинку культури (керів�
ник Рачинська Л.М.) предста�
вив глядачам фолькльорну прог�
раму "Колодія". 

В перервах між концерт�
ними номерами змагалися

між собою "Весна" (Любов
Савчук) та "Зима" (Сергій
Бондар). "Весна" з "Зимою"
влаштовували для дітвори
всілякі забави, ігри та кон�
курси із чудовими призами.

Для активних і непосидю�
чих дітей на свіжому повіт�
рі вчитель фізичної культури
БСШ № 3 Сліпенчук М.М.
організовував різноманітні
спортивні змагання: гра з
м'ячем, перетягування кана�
та тощо.

А коли на сцену вийшов
ВІА "Синкопа" (керівник
Клименко І.І.), присутні заве�
ли танок. Танці продовжува�
лися до 18.00.

Яка ж це Масляна без
млинців? В перервах між кон�
цертною програмою усі
бажаючі відвідували імпровізо�
ване кафе. Люб'язні буфетниці
пропонували млинці із справ�
жнім будаївським медом. А ще
були чай, кава, соки, 5 сортів
вина, пиріжки та тістечка, 3
види рибних, 4 � ковбасних
бутербродів, смажені на спир�
ту "мисливські ковбаски"…

Не Масляна, а справжня
казка. Так і хочеться закін�
чити словами: "І я там був,
мед�пиво пив…".

"Масляну в Будаївці"
організували:

Єдаков Юрій Іванович,
голова ГО "Міська громада
"Боярчани";

Єрмолаєв Володимир
Вікторович, директор ТОВ
"Олімп";

Березовський Борис Ста�
ніславович, директор ТОВ
"Акваріус";

Парфеса Володимир Мико�
лайович, начальник Києво�
Святошинського ВУ ЖКГ.

Іван Цушко

"МАСЛЯНА В БУДАЇВЦІ"
Народний календар



ЗЗЗЗААААТТТТ    ШШШШВВВВЕЕЕЕЙЙЙЙННННЕЕЕЕ    ППППІІІІДДДДППППРРРРИИИИЄЄЄЄММММССССТТТТВВВВОООО    """"ЮЮЮЮННННІІІІССССТТТТЬЬЬЬ""""

запрошує на постійну роботу швачок та учнів швачок

Заробітна плата від 1 300 грн. та повний соціальний пакет,

відпустка 28 календарних днів, дотація на харчування 75 грн.,

матеріальна допомога на оздоровлення 300 грн. та інші соціаль�

ні гарантії.

Звертатися за адресою: 

м. Боярка, вул. 40 років Жовтня, 36 

(поруч з "Укртелекомом"). Контактні телефони: 

8�097�489�76�74, 8�044�537�67�65, 8�044�537�67�64, 8�298�46821

� затишний зал для проведення банкетів, святкування 
весіль та інших подій.

� зал для гри в більярд.
Вишукана кухня та привітний персонал задовольнять

бажання найвимогливіших відвідувачів.
ЛЛЛЛ аааа сссс кккк аааа вввв оооо     пппп рррр оооо сссс ииии мммм оооо !!!!

Наша адреса: м. Боярка, вуНаша адреса: м. Боярка, вул. Мол. Молодіжна, 77лодіжна, 77

КАФЕ "НАТАЛІ"
пропонує:

Боярська міська рада ого�
лошує конкурс на звання
"Кращий двірник �2007 року".

Інформацію про канди�
датури учасників конкурсу
просимо надсилати до редак�
ції газети "Боярка�Інформ".

Переможців конкурсу
буде нагороджено.

Міськвиконком

ШАНОВНІ
БОЯРЧАНИ!

Бажаємо, щоб твій шлях
був чистий і ясний, як сонце,
прозорий та світлий, як небо,
щоб на ньому завжди цвіли
червоні троянди кохання,
білі лілії вірності та зелені
гілочки надії, щоб щастя і
радість супроводжували тебе
в житті, а океан здоров'я зав�
жди тебе омивав, а поруч
нехай крокують вірні друзі і
просто хороші люди!

Сім'я Слюсар

ЛЛЛЛЮЮЮЮББББУУУУ    ДДДДООООННННЬЬЬЬККККУУУУ    ТТТТАААА

ССССЕЕЕЕССССТТТТРРРРИИИИЧЧЧЧККККУУУУ

ЛЛЛЛЮЮЮЮДДДДММММИИИИЛЛЛЛККККУУУУ    ВВВВІІІІТТТТААААЄЄЄЄММММОООО    ЗЗЗЗ

ДДДДННННЕЕЕЕММММ    ННННААААРРРРООООДДДДЖЖЖЖЕЕЕЕННННННННЯЯЯЯ!!!!

Газета Боярської міської ради
Реєстраційне свідоцтво КІ № 971 

від 23.10.2006 р.

Головний редактор

Марина Смірнова
***

Верстка 

Михайла Бурмістенка
***

Адреса редакції: Україна, 08154,
Київська обл., 

м. Боярка,
вул. Молодіжна, 77, другий поверх.

Телефон редакції 47*079.

E*mail: boyarka*inform@ukr.net

***
Відповідальність за достовірність

публікацій в газеті несуть автори та
рекламодавці

***
Передрук матеріалів без письмової

згоди редакції заборонено.
Газету надруковано в друкарні 

ТОВ “Поліпрінт”
на замовлення 

КП “ІА “Боярка-інформ”. 
***

Загальний тираж 5000 прим.

Ніжні матері, турботливі бабусі, любі

сестри, кохані дружини, милі дочки й

онучки!

Наші віддані і надійні друзі, близькі і рідні люди!

Сердечно вітаємо вас із найпрекраснішим святом весни � Міжна�

родним жіночим днем 8 Березня!

Від усієї душі бажаємо Вам величезного жіночого щастя, любові

і добра! Нехай поруч з Вами завжди будуть лише гідні люди, а серед

них � чоловік, з яким будуть нестрашні будь�які негоди! Бажаємо,

щоб кожен прийдешній день Ви зустрічали з посмішкою, з передчут�

тям радості, із впевненістю і щиросердечним спокоєм!

Єдності, згоди і благополуччя Вашій родині!

Соціалістична партія України  

Києво?Святошинська районна організація 

ДОРОГІ ЖІНКИ!

Повертає тепло, повертає весна, й симво�

лічно, що найперше свято присвячене Вам і

осяяне Вами, мов сонцем.

Любі жінки, дозвольте привітати Вас із

цим чудовим днем та висловити слова глибо�

кої вдячності, адже на Вашій мудрості, силі

та терпінні тримається світ. У буднях сього�

дення ми часто не помічаємо, скільки прекрасних, розумних,

добросовісних, самовідданих жінок працює серед нас.

Бажаю Вам, дорогі наші мами і сестри, дружини, бабусі,

онучки і доні, міцного здоров'я, невичерпної творчої енергії,

добра й упевненості у своїх силах, розуміння, кохання та вірно�

сті Ваших близьких.

Голова ГО

“Міська громада “Боярчани”

Ю.І. Єдаков

Вітаємо Вас із весняним святом � святом жіночності,

ніжності і краси!

Бажаємо Вам міцного здоров'я, особистого щастя, жіночої

чарівності, здійснення всіх Ваших заповітних мрій!

З найкращими побажаннями,

Начальник управління праці
та соціального захисту населення Леонід Шелковський

Директор територіального центру по соціальному

обслуговуванню одиноких громадян та інвалідів Раїса Єременко

У цей сонячний день прийміть наші сердечні вітання.

Шановні жінки м.Боярки, з чудовим весняним

святом 8 Березня. Це свято жінок�трудівниць,

дружин, сестер, матерів�берегинь сімейного вог�

нища, які щедро дарують світові тепло і ніжність,

мудрість і натхнення, самовідданість, всеперемагаючу любов

та красу. Зичимо Вам іскристого святкового настрою, добра і

кохання, злагоди і благодаті у Ваших родинах, успіхів Вам,

квітучого здоров'я  і завзяття, вагомих професійних здобутків

в ім'я розквіту нашої Батьківщини.

Депутати фракції "Блок Юлії Тимошенко" 

Боярської міської ради та члени бюро Боярської

первинної партійної організації "ВО "Батьківщина"

ПРИЙШЛО РАДІСНЕ СВЯТО � 8 БЕРЕЗНЯ!

ШШААННООВВННІІ  ЖЖІІННККИИ!!

ДОРОГІ ЖІНКИ!

Від усього серця вітаю Вас із святом

весни, любові та краси � Міжнародним

жіночим днем 8 Березня!

Мудреці кажуть: "Царство жінки � це

царство ніжності, тонкості і терпіння". 

І завдання чоловіка не зруйнувати його,

а захистити від усіх можливих життєвих

негараздів.

Від усієї душі бажаю Вам здійснення усіх життєвих планів,

надій і мрій! Нехай кожен день Вашого життя буде світлим і

сонячним, дарує радість творчого натхнення, приємні несподі�

ванки і душевний комфорт!

Депутат Боярської міської ради

О. В. Боднюк

Віл усієї душі, від себе особисто і від чоловіків організації

щиро поздоровляємо Вас із Міжнародним жіночим днем 8 Берез�

ня � днем  весни, днем відновлення природної краси.

Весняного настрою, здоров'я, любові і звичайного жіночого

щастя Вам, наші дорогі!

З постійною до всіх Вас повагою, вдячністю та шаною,

Голова президії районної організації 
інвалідів ВВВ та ЗС Грецький Б.А.

Голова президії міської організації
інвалідів ВВВ та Збройних Сил Нуріщенко В.А.

ШАНОВНА КРАЩА ЧАСТИНА ЛЮДСТВА, 
ДОРОГІ НАШІ ЖІНКИ!

ЛЮБІ ЖІНКИ!

Бажаєм щастя і тепла,
Весни, усмішок, сонця,

Щоб доля світла увійшла
До кожного віконця.

Хай навкруги цвіте бузок,
Та небо буде ясним;

І щоб життя було в жінок
Щасливим і прекрасним.

Аби завжди в душі у вас
Горів вогонь кохання;

І хай у цей весняний час
Здійсняться всі бажання.

З повагою, голова

районного товариства

у справах захисту

прав споживачів 

Олександр Борецький

ВВІІТТААННННЯЯ
ЖЖІІННККААММ  ЗЗ
ННААГГООДДИИ
88  ББЕЕРРЕЕЗЗННЯЯ

Вітання, оголошення, реклама
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