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Боярська міська рада та вико�

навчий комітет щиро вітають депу�

тата міськради V скликання Ялу

Аліну Григорівну; заступника місь�

кого голови Тахтарбаєва Анатолія

Карімовича; ювіляра міської орга�

нізації інвалідів війни та Збройних

Сил Наумченка Василя Ілліча з

Днем народження. 

Нехай кожен день Вашого

життя буде світлим і сонячним,

дарує радість і душевний комфорт!

Бажаємо вам щастя й вдачі,

міцного здоров'я, здійснення усіх

мрій та бажань. Хай у Ваших

оселях завжди панують мир, злаго�

да і добробут!

ШШААННООВВННІІ  ВВЕЕТТЕЕРРААННИИ!!

Сьогодні, в цей світлий і святий

для всіх нас день, звертаюся до Вас,

шановні боярчани, дорогі ветерани,

учасники бойових дій, трудівники

тилу, солдатські вдови! Від усієї душі

вітаю Вас, Ваших рідних та близьких

із знаменним днем � Днем Перемоги у

Великій Вітчизняній війні!

Цей вікопомний день уособлює

героїзм, силу духу, ратну працю й

вічну скорботу за мільйонами нероз�

квітлих українських доль, нездійснен�

них мрій і задумів. Для нас, нащадків

солдатів Великої Перемоги, найви�

щою життєвою істиною є вірність

їхній справі і громадянському обов'яз�

ку, довічна синівська шана і повага.

Наш земний уклін усім, хто виніс

роки окупації та пекло концтаборів,

хто піднімав з руїн і відроджував рід�

ний край.

Шановні ветерани! Ще раз, зі свя�

том Вас. Міцного здоров'я Вам, чудо�

вого настрою в цей святий і сумний для

всіх нас день. Хай не болять Ваші

рани, хай щастя і радість не перево�

дяться у Ваших оселях. Пишаємося

тим, що зробили для Перемоги наші

земляки. Зі святом Вас!

Міський голова  

Т. Г. Добрівський
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Великдень

В Свято�Миколаївському
храмі, який знаходиться на
території Навчально�оздо�
ровчого комплексу Київсько�
го військового ліцею імені
І.Богуна, чекають на почес�
ного гостя: депутата Верхов�
ної Ради України, генерала
армії, екс�міністра оборони
України Олександра Кузьму�
ка. Адже саме за його актив�
ної участі було збудовано цей
храм. Втім, це чекання про�

являється лише в тому, що
біля КПП ліцею � невелика
група військових, серед яких
і начальник комплексу пол�
ковник Данило Романенко.
Інших ознак очікування
непомітно: люди групками
підтягуються до сяючого
запаленими свічками храму,
стають під густий медовий
гул церковних дзвонів, 
о. Валерій Дьомін освячує
принесені Пасхальні куличі та
різноманітне "розговіння"...

Нарешті авто з довгоочі�
куваним гостем підкотило до
КПП... По закінченні моли�
тви Олександр Іванович
звернувся до присутніх з
такими словами:

� Скрізь по Україні буду�
ються церкви, і з кожним

роком все більше і більше
людей долучаються до віри.
Коли я їхав сюди, то побачив
плакат: "Христос воскрес �
воскресне Україна". Христос
воскрес � це для нас благо і це
для нас щастя. А Україні вос�
кресати не потрібно, тому,
що Україна й так жива. Їй
треба розквітати! І я свято
вірю, що так воно і буде. А
вам всім я щиро бажаю добра
і щастя. Христос воскрес!   

При нагоді зазначимо, що
саме військові ліцеїсти най�
першими в Боярці та й,
мабуть, в усій Україні святять
паски. Причина вагома:
попереду � тиждень вихідних,
а значить � нагода побувати
вдома. Яка ж поїздка без
подарунка та святого благо�
словення? Тож іще 26 квіт�
ня, в суботу, шикувалися
біля своєї церкви ліцеїстські
роти, і звертався до них зі
словами молитви та напутнім
словом о. Валерій, і спалаху�
вали в сонячному промінні
міріади маленьких веселок з
крапель води, якою освячу�
валися їхні пасочки. От і
добре: і в дорозі з Божим бла�
гословенням легше, і освяче�
ний подаруночок буде дуже

доречним на батьківському
столі...

А над парком Перемоги,
що біля Боярської міськради,
також лине до небесної бла�
киті мелодія церковних дзво�
нів. Прямую прямісінько
туди � до Свято�Покровської
парафії УАПЦ (настоятель �
о. Димитрій Присяжний).
Святі лики � в сяйві запале�
них свічок. Широко злітає
над натовпом кропило,
щедро зриваються з нього �
на усміхнені обличчя, на при�
несені харчі в очіпках із
вишитих рушників, на доло�
ні, що прикривають тремтли�
ві вогники запалених від
головної свічі в храмі цілі
низки свічок � потоки сяйли�
вих зірочок�перлів. "Христос

воскрес!" � лунає у враніш�
ньому повітрі, й натовп радіс�
но та дружно відповідає:
"Воістину воскрес!". А коли
чергова освячена група почи�
нає розходитися, о. Димитрій
підкликає до себе маленьких
діточок і щедро обдаровує їх
цукерками, крашанками,

маленькими пасочками, які
горою вивищуються на сто�
лику, встановленому просто
біля вхідних дверей храму. І
сам він в ті хвилини здається
такою ж дитиною � радісно
усміхненою, з відблисками
дива�казки в очах. Звичайно
ж, на те є своя причина.

"Дитяча душа найповніше
відкрита і Слову Божому, і
святковій красі. Мої батьки
(нині покійний батько �
юрист, адвокат з університет�
ською освітою, а мати �
Заслужена артистка Украї�
ни, провідна співачка театру
оперети, артистка�вокаліст�
ка) були, як їх тоді називали,
поміркованими атеїстами �
розповідає о. Димитрій. � Не
відкидаючи церкву (бо й

самих їх колись хрестили),
вони надто не вдавалися в
подробиці того, що відбу�
вається всередині храму
Божого. Тому я не пригадую,
на жаль, щоб в дитинстві був
з батьками на службі. А про
паску пам'ятаю здебільшого з
розповідей бабусі. Це вона

привчила мене, що на це
свято потрібно яєчка фарбо�
вані приготувати, пасочку
спекти. Жителька села Тара�
сівка з трьома класами цер�
ковнопарафіяльної школи,
вона розповідала про паску
багато й цікаво. Тому її
духовні настанови й цікаві
розповіді завжди жили в
моєму серці. А коли з часом я
прийшов до священства, то
це, мабуть, тому, що моя
прабабця була глибоко вірую�
чою, і мабуть її молитва і
релігійно�духовне виховання
спонукало бабусю мою прий�
ти до Бога і бути ревною хри�
стиянкою. І зараз я дуже
тішуся, коли дивлюся на
таких діточок, яким колись і
сам був багато років тому. І
душа радіє за них. Що батьки
їхні і ці дітки надолужують
те, чого ми були колись, в
роки войовничого атеїзму,
позбавлені..."        

Сонце продовжує своє
впевнене сходження до
зеніту. Його по�літньому
тепле проміння освітлює й
зігріває кожного живущого
під цим Богоданим небес�
ним склепінням. Життє�
дайним світлом і тихою
радістю сповнюється
тіло, а в серці тремтли�
вим вогником жевріє
думка: от би зберегти в
душі оту святу таїну, яка
вже відкрилася обраним, і
бодай часточку її пронести
через життя, освячене і
освічене прабатьківською
вірою. Христос воскрес!
Воістину воскрес! Славімо
його!..

Радислав Кокодзей

ХРИСТОС ВОСКРЕС! СЛАВІМО ЙОГО!
27 квітня... П'ята година ранку � а небо чисте, світле, бездонне.

Молоденькі сосонки закосичені сивими пасмами вранішнього туману.

Над заквітчаними білосніжним цвітом вишнями � урочисто�святкова

мелодія пасхальних дзвонів. Цими звуками і цим ароматом вщент

наповнене свіже вранішнє повітря. Ось�ось з'явиться сонце � поки що

невидиме за кронами Боярського лісу, про яке лиш здогадуєшся по

тому світлому сяйву, яким підсвічена небесна блакить. І на тому сяю�

чому небесному шатрі � щокастий окраєць півмісяця. А трохи вище

над ним � одна�єдина зірочка. Чи, бува, не ота Віфлеємська, яка колись

сповістила про народження Сина Божого?

Ось чому зовсім невипад�
ково відбулася пасхальна
благодійна акція, яка розпо�
чалася, з благословення Бла�
женнійшого Владики Воло�
димира, 28 квітня. Стартува�
ла вона в Києво�Печерській
лаврі, де відбувся дитячий
святковий концерт для дітей
із дитячих будинків та спе�
ціалізованих шкіл міста
Києва і області. Безпосеред�
нім продовженням цієї акції

стало привітання зі Світлим
Христовим Воскресінням �
головним святом усього пра�
вославного світу � в населе�
них пунктах. А продовжила�
ся безпосередньо по лікарнях
та дитячих будинках.

Зокрема, 29 квітня учас�
ники акції відвідали в Боярці
дитячу обласну лікарню,
дитячий будинок сімейного
типу "Родина" та дитячий
будинок "Малятко", вручив�

ши діткам пасхальні листів�
ки та буклети з благословен�
ням Блаженнійшого Митро�
полита Володимира, подару�
ночки та Пасхальні куличі,
випечені в Свято�Успенській
Почаївській лаврі. Крім того,
активну участь в цій акції
взяв і благодійний фонд "Рід�
ний дім".

Допомогу у роздаванні
подарунків надали волонтери
� студенти Медичного універ�

ПАСХАЛЬНЕ ВІТАННЯ ЗІ 
СВЯТО�УСПЕНСЬКОЇ ПОЧАЇВСЬКОЇ ЛАВРИ

Мабуть, найбільше подарунків до свят чекають знедолені, хворі й діти. Адже для них

будь�яке свято асоціюється в першу чергу з дивом, казкою, чарівними миттєвостями,

коли здійснюються найзаповітніші мрії...
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ситету. А Києво�Свято�
шинське благочиння забез�
печило це свято, так би
мовити, духовною частиною:
пасхальною виставою у

виконанні дітей і піснеспіва�
ми у виконанні дорослих
хорових колективів від Свя�
то�Михайлівської парафії
міста Боярка, яку очолює

протоієрей Віктор Мерзлікін.
Також були дитячі хорові
колективи недільних шкіл
від Боярської парафії Виносу
Чесних Древ (настоятель �
отець Андрій Бондарук) і
недільної школи отця Вале�
рія Дьоміна, настоятеля Свя�
то�Микольської парафії, яка
знаходиться при Навчально�
оздоровчому комплексі

військового ліцею імені І.
Богуна.

Умите вранішнім дощем
цікаве сонце привітно зази�
рає до світлих вікон "Роди�
ни". І дивується: чому так
порожньо в дитячому будин�
ку? Де ж його вихованці?
Хоча до обіду ще дві години,
всі зібралися, звичайно ж,
у... їдальні. Адже після неве�

личкої бесіди про Пасхальні
свята, яку провів у "родин�
ній" церкві отець Василь, всі
� і гості, і діти�господарі �
дружно розсілися за столами,
смакуючи привезеними зі
Свято�Успенської Почаїв�
ської лаври запашними
пасочками.  

Радислав Кокодзей

Велике світле Воскресіння Ісуса Христа є
радісним святом всього людства. "Христос
воскрес!", � співають дзвони, "Христос вос�
крес! Воістину воскрес!", � вітаються люди.
"Христос воскрес!", � гомонить навколо тво�

ріння Боже � навколишня пробуджена при�
рода!

Вже стало доброю традицією святкувати
у Боярському будинку культури День Хрис�
тового Воскресіння. Ось і цього року, 28
квітня, тут зібралися жителі міста та його
гості.

Свято відкрив настоятель Свято�Покров�
ського храму (м. Боярка) отець Димитрій
молитвою за здоров'я, процвітання та спа�
сіння всіх присутніх, міста Боярки, всієї
України. Молитва єднала серця людей,
налаштовувала на взаєморозуміння. Після
освячення отцем Димитрієм крашанок та
пасок, розпочався концерт християнських
пісенно�поетичних композицій.

Діти та молодіжна група прославлення
Церкви християн віри євангельської "Світло
життя" (м. Боярка, пастор Сергій Володи�
мирович Озеруга) під керівництвом Охрі�
менко Таїсії Миколаївни та Тетяни Остапен�
ко відкрили концерт, а проповідник Едуард
Хамзін закцентував увагу присутніх на осо�
бистості Ісуса Христа та значенні у нашому
житті Його жертви на Голгофському хресті.

Продовжили святкову програму гості �
Церква християн віри євангельської села
Петрівського (пастор Володимир Петрович
Ришко). Після проповіді пастора, молодіж�
ний хор в супроводі  художнього керівника
Віталія Білокурця (фортепіано) запропону�
вав учасникам свята змістовну композицію.

Після привітання, пастор ЦХВЄ "Надія
життя" Ростислав Ростиславович Шкіндер
надав  слово дітям. І ось маленькі християни
тішать і, водночас, вражають всіх присутніх
майстерністю виконання пісень. "Велики и
чудны дела Твои, Господи Боже Вседержи�
тель!", � лине з вуст наймолодшої чорнявої
дівчинки, і зал починає тихенько підспівува�
ти, та згодом пісня набирає сили і звучить
гімном всьому живому � "Свят, Свят, Ты
Един Свят!". 

Ще декілька творів виконує молодь, і
виходить гість з Ровенщини � проповідник
Михайло Якушевський. І зал завмирає від
прописних істин Святого Євангелія, які так
просто і чітко доносяться до  людських сер�
дець. Наводячи  власні   життєві    свідоцтва,
Михайло  Якушевський показує різницю
між життям по Божим законам і по законам
гріха. Враз проповідник оживляє вислови,
які висять по обидва боки сцени : " Хай
добро кожну душу зігріє", "В кожнім серці
хай радість живе", і проповідь відкриває
світлий образ Ісуса Христа, Його нескінчен�

ну любов до нас, радість, яка виникає від торкання Христо�
вого наших сердець, добро, яке приходить з вірою у Велике
Воскресіння Христове! І знову зал охоплює молитва. За
дітей, за молодь, за батьків, за стареньких, за служителів
всіх християнських церков, незалежно від конфесій, за
владу всіх рівнів, за Україну, за всіх людей! "Отче наш", �
промовляє весь зал і звучить всеоб'єднуюче "Амінь!".

Свято продовжується трапезою, організованою Будин�
ком культури за підтримки ЦХВЄ "Світло життя" та Юрія
Івановича Єдакова � голови громадської організації "Міська
громада  "Боярчани".

"Христос воскрес! 
Воістину воскрес!"   

Методист Боярського будинку культури 
Дарія Сєчкова

Освячення у Храмі Покрова  

св. Богородиці (настоятель Храму � 

Отець Миколай) та у Храмі Винесення

Чесних Дерев Христа Господнього

(настоятель Храму � Отець Андрій)

"ХРИСТОС ВОСКРЕС!"

Наша довідка: Благодійний фонд ордену святого Князя Володимира "Рідний дім" заснований у 2004 році

Корпорацією "Енерготрансінвест" (м. Київ), підприємствами ВАТ" Азот" (м. Черкаси), ВАТ "Чернігівське

Хімволокно" (м. Чернігів) та ЗАТ "Росава" (м. Біла Церква). Головними напрямами діяльності фонду є

духовність, здоров'я, освіта і культура, спорт та соціальна й медична допомога. Та з перших днів

заснування однією з пріоритетних програм діяльності фонду стала реальна допомога дітям з соціально

незахищених родин. Зокрема, робота по створенню умов для духовного розвитку дітей, росту їх

патріотичних почуттів, виховання високої відповідальності за себе і віри в процвітання країни. Святе

Благословення Блаженнійшого Митрополита Володимира, особиста участь, духовна опіка і допомога в

здійсненні практичних кроків постійно надається Архієпископом Володимиром, настоятелем Почаївської

Свято�Успенської Лаври, Архієреями Черкаської і Чернігівської єпархій, Благочинним м. Києва,

Настоятелем Свято�Іллінської парафії протоієреєм Віталієм Косовським. Фінансування різноманітних

проектів фонду здійснюється за рахунок добровільних внесків підприємств, приватних осіб та компаній.
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Перед разведчиками
старшины Поползина была
поставлена задача захватить
контрольных пленных.

Как только была поста�
влена задача, старшина
Поползин установил непре�
рывное наблюдение за про�
тивником с нескольких
наблюдательных пунктов.
Таким образом был намечен
объект атаки, подходы к
нему.

Каждая группа разведчи�
ков знала свою роль в этой
операции, до мельчайших
подробностей разработали
все детали взаимодействия в
бою, сигналы.

Продвигаясь ползком по
лощине, разведчики близко
подобрались к высотке на
опушке леса. Немецкий
пулемет стоял на скате
высоты.

В окопах гитлеровцев
было движение. Производи�
лась смена постов. Наши раз�
ведчики решили этим вос�
пользоваться. Старший сер�
жант Янин и рядовой Жар�

кенов поползли в
обход слева, а
бойцы Панчук,
Иванов под
командованием
старшины Нури�
щенка стали про�
бираться дальше
по лощине, и
незаметно для
немцев достигли
траншеи. Гитле�
ровцы стояли в
окопе и оживлен�
но разговарива�
ли. По установ�
ленному сигналу
разведчики с
двух сторон ата�
ковали немцев.
Старшина Нури�
щенко бросил
противотанко�
вую гранату в
траншею.

Рядовые Жар�
кенов, Панчук и старшина
Нурищенко вели огонь вдоль
траншеи на фланге. Группа
прикрытия тоже стреляла с
другого фланга. Оглушенные

фашисты не успели оказать
серьезного сопротивления.

Захватив важного "языка"
� гитлеровского офицера и
пулемет врага, разведчики без

потерь вернулись в свою
часть.

Лейтенант Н . Крючков

На Орловско�Курской…

Осталась в памяти навечно

Орловско�Курская дуга

Войны судьбу, взвалив на плечи,

Разбили злейшего врага

*****

Руины, пепел и железо,

В воронках взрытая земля…

Коварный враг упрямо лезет,

Как надоедлива тля

*****

Пылали танки там кострами,

И сотни пуль, как фейерверк,

Чертили трассы небесами,

Все устремляясь вниз и вверх

*****

И в этом крошеве бесстрашном

Войны вертелись жернова,

Теряли жизни в рукопашной

Но были всех одни слова:

*****

"Вперед, за Родину! За слезы,

За кровь и муки матерей!"

Бил по врагу упрям и грозен

Залп верных наших батарей

*****

Сейчас зато внучатам, детям

Живется радостно, светло

Чтоб не быть войнам на планете � 

Нам нужен мир, покой, тепло

1988 г.

Ко Дню Победы

Мы на фронте ковали Победу

И в горниле сражались с врагом

Партизаны громили по следу,

Добивая фашистов свинцом

*****

Под откосы летели составы

(нет покоя ни ночью, ни днем!)

Оставались от вражеской славы

Только трупы под мощным огнем

Мы добили проклятого зверя

И сломили фашизму хребет

Храбрый воин с боями отмерял

Сотни верст и сказал: "Войне � нет!"

*****

И вздохнула Европа свободной,

Залпы пушек давно не гремят,

Отношений не нужно "холодных",

Пусть всех радуют игры ребят

*****

Чтобы мир воцарился на свете � 

Свою жизнь отдавал патриот

За Отчизну, за счастье планеты,

Чтоб в единстве жил дружно народ

1994 г.

Ветеранам войны

Нам седина виски посеребрила:

Кого � за много лет с войны,

Кого � на фронте густо побелила,…

За это помнят нас сыны

*****

За, что юность наша улетела

И невозвратно молодость ушла,

За то, что смерть с собой забрать хотела

В свинцовом визге у села

*****

Смотрю на Вас, друзья по фронту, � 

И вижу путь Ваш от Москвы

Туда, где враг стоял на горизонте,

Где грудью против стали мы.

*****

Мороз, пурга, метель и слякоть,

Разрывы мин и артналет

Нам не давали ныть, грустить и плакать:

Мы знали цель одну: "Вперед!"

*****

� "Вперед!". Война с семьею разлучила

(а дома в счастье мы росли!)

За то, что сильно Родина любила, �

Мы � знамя Красное несли 

*****

Опасен путь под градом пуль, снарядов

Стоит дым пороха густой

И мины шлепают здесь гулко рядом…

Осколки вьются над тобой

*****

На переправе нас не раз бомбили,

На "огневых" обстрел густой…

(У нас потери тоже были),

А отдых редкий был порой

*****

По болотам, лесам, речушкам, топям

Не спали ночи напролет.

"Буржуйку" скрытно мы, бывало, топим

И она весело поет

О том, как ты вернулся из наряда,

Когда землянка � дом родной,

Когда при свете гильзы из снаряда

Ты пишешь весточку домой

*****

О том, что здесь, на фронте, все бывает,

Сейчас � дорога на Берлин!

Спасибо! Тыл отлично нас снабжает,

В достатке нам снарядов, мин.

*****

Тревоги нас преследовали годы

И жизнь была "на волоске",

Сейчас слагать об этом надо оды

Писать почаще на доске.

*****

Там мы привыкли е этой обстановке:

Обстрел. Бомбежки. Тихо вдруг..

Порой щетину стриги под нульовку

(В боях зарос ближайший друг)

*****

А сколько мы друзей в войну теряли!

(Не только память среди нас!)

За наше счастье жизнь они отдали,

За детский смех, просторный класс…

*****

За те улыбки, что мы видим,

За их уют и красоту…

Теперь ребенка зря мы не обидим

И все за светлую мечту

1975 г.

До Дня Перемоги

Нурищенко 

Володимир Андрійович. 

31.07.1923 року народ�

ження. Ветеран Великої

Вітчизняної Війни. Роз�

почав свій фронтовий

шлях  в 1943 році. Він виз�

воляв Україну, Білорусію,

Росію. Отримав три

поранення та контузію.

Нагороджений  трьома

бойовими орденами і 18�

ти медалями, у т.ч. "За

Відвагу" та "За бойові

заслуги".   

Сьогодні Володимир Андрі�

йович � голова Боярської

міської організації  інвалі�

дів війни та Збройних Сил.

Фурсов 

Анатолій Лукич. 

1924 р.н., учасник Великої

Вітчизняної війни з 1941

року. Сержант артиле�

рійського протитанково�

го полку № 1314. Приймав

участь у битві на Орлов�

сько�Курській дузі.

Нагороджений орденами

"Червоної Зірки", "Віт�

чизняної війни II ст.",

медалями: "За бойові

заслуги". "За визволення

Варшави", "За взяття

Берліна", "За муж�

ність", "За перемогу над

Німеччиною".

“Простите мне, 

родные ветераны,

Что память 

нужно ворошить.

Сейчас рубцами

видны Ваши раны,

Но.... мы должны 

и будем жить!”

1944 р. Операція "Багратіон". Розвідники 371�го Червонопрапорного полку.

На фото (зліва направо): старшина Лопатнєв, старшина Маркін, 

ст. сержант Нурищенко, рядовий Чатаєв, ст.. сержант Бробець.

ВВННЕЕЗЗААППННОО,,  ДДЕЕРРЗЗККОО,,  УУММЕЕЛЛОО
(витяг з фронтової газети 1�го Білоруського фронту "В бой, за Родину!")

Подається мовою оригіналу

ПРОЙДЕМО 
СПІЛЬНОЮ 
КОЛОНОЮ

Члени місцевого осе�
редку ГО "Український
соціалістичний рух" прий�
няли участь у першотрав�
невих заходах на майдані
Незалежності м Києва,
які організувала Соціаліс�
тична Партія України.
Після урочистостей від�
бувся святковий концерт
художніх колективів. По
закінченні свята � спор�
тивний забіг по вул. Хре�
щатик.

Громадська організа�
ція "Український соціалі�
стичний рух" запрошує усі
політичні партії і гро�
мадські об'єднання, які
сповідують ліві, соціалі�
стичні, соціал�демокра�
тичні та комуністичні ідеї,
9 Травня сформувати
спільну колону учасників
святкової демонстрації.

О.В. Кликов, 
голова  ГО "Український

соціалістичний рух"

Подається мовою оригіналу
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(фото) У нього блакитні, майже прозорі очі. Коли заговорив � на обличчі, глибоко прихована  у дрібненьких морщинках, прояви�

лась радість. Поважний  вік не став на заваді по�солдатськи, моторно   зняти верхній одяг на мою пропозицію. І тоді радість,

повага і гордість  з’явились у моїх очах.  Увесь кітель увінчаний нагородами! Цей чоловік� Андрій Сидорович Печенюк � ветеран

Великої Вітчизняної війни. І ось що він мені розповів.

� Було мені лише п’ятнад�
цять. Такого урожаю давно
не було, як того літа. Дзень�
тілі�дзень звучала пісня
вітру� пустуна, який  вигра�
вав свою мелодію, цокаючи
зернинами налитого колосу,
що ледь не лусне від важко�
сті. Ніби хтось підсинив
небо, запустив у нього жай�
воронка і намалював легких
коників. Гармонія...

Тільки не серп жниваря,
а солдатський чобіт порушив
її. У селі Будичани Чуднов�
ського району, що на Жито�
мирщині, радіо не було. Про
війну дізнались тоді, як
війська Червоної Армії від�
ступали. Усі біжать хто�куди,
літаки ревуть у небі. Високе
й густе будичанське збіжжя
рятувало життя солдатам,
які  вимушені відлежуватись
в ньому, переховуючись. У
село прийшли окупанти й
одразу давай господарювати.
Найперше відібрали корів,

овець, усю скотину. Органі�
зували загальний двір.
Людей погнали у поле і вла�
сівців  виставили зі зброєю. 

Однієї ночі  впав сильний
туман. Не літня гроза загур�
котіла над селом, не дужа
блискавка розкраяла небо
навпіл то 76 танків прорвали
ворожу лінію фронту. То
палали наші хати, а ми сиді�
ли у погрібах, закляклі від
страху. "Наші" протрима�
лись до вечора, а потім їх
німці вибили. Бомбили з
повітря.  Одна міна розтро�
щила хату мого товариша,
там і дістав своє перше пора�
нення. 

Мене призвали, як
радянські війська дійшли до
Шепетівки. На другий день
Різдва, у лютому, пішов я
прямо на Москву. Важкий то
був шлях. Одного разу по
тривозі підняли, і гайда.
Йшли три місяці.  Бувало, на
ходу заснеш, насниться щось
і, поволі, на метрів 5 відста�
неш. Прокинешся від холо�
ду, а догнати стрій вже сил
не вистачає. Командири під�
бадьорували: "Вперед! Не
втрачайте сили! Ми дійде�
мо". І дійшли. У складі 3 роти

мінометних військ потрапив
на ІІ Білоруський фронт.
Спочатку оборонялись, а
через деякий час  підходить
до мене командир: “Пече�
нюк? Звязківцем будеш?, � і,
не чекаючи відповіді, � Зі
мною, кроком руш!” І поча�
лось... Капітан Білобрагін
репетує, вимагаючи зв’язок.
"Перший � перший", � вере�
щу до наглядача І лінії фрон�
ту, у відповідь � ні пари з уст.
Так доля всучила мені
котушку з дротом і послала у
саме пекло. Кулі "фітька�
ють", усе реве навколо. Ось
на шляху купа дротів. Який
же мій, як полагодити? Глип
� поруч вже лежить убитий
зв’язківець. Я закляк від
страху� ні повернутись, ні
слово сказати.  Страх... На
війні я бачив його чимало.

Першу нагороду  "За від�
вагу " отримав за форсуван�
ня "Августовського каналу".
У важких боях був поране�
ний, але з поля бою не пішов,
бо не мав права. Тільки після
"взяття" забрали мене у сані�
тари у Гродно. Через місяць
став на ноги, і не було біль�
шої радості для мене, як
знову повернутися у свою

роту. Там і продовжив свій
тернистий шлях зв’язківця у
штабі полку.  І знову навколо
рвуться бомби, цього разу
поблизу м. Дансен. На поле
бою висунутись страшно:
навколо димова завіса, а я
тягну 4 пачки патронів по
траншеї. Автомат на грудях �
ранець на спині. Відбивають
гранатами. Назустріч фриц.
Я зреагував швидше � рив�
ком до німця: "Хенди� хох!", і
не спускаю з нього очей. Той
зацепенів. Взяв його  і веду.
Дістався середини траншеї.
Там  наші артилеристи звіль�
нили мене від патронів і гра�
нат. Доправив  полоненого у
штаб дивізії і назад, гнати
далі  фашиста, аж до Бал�
тійського моря.  За це отри�
мав ще одну нагороду "За
відвагу".

Пригадую, як форсували
Одер. Величезний човен,
завантажували  ящиками з
мінами  по 48 кг. кожен,
практично неможливо було
переправити на інший бік,
адже ворожий  снайпер про�
стрілював переправу. Двох
перевізників вже наздогнала
його куля. Прийшов  і мій час
переправляти вантаж. Горну

чимдуж веслами, розганя�
юсь, потім лягаю на дно
лодки і пливу за течією.
Кожен раз з вірою, що мене
не зачепить. Слава Господу
ось і берег! Так і курсував.
Туди міни � назад поранених.
Їх безліч. Лодка переванта�
жена сідає на мілину. Допли�
ваємо до прогалини, де снай�
пер сидить, благаю: "Лягай�
те, бо уб’ють!" Не чують �
паніка. Ворожа куля нещад�
но косить, поранені падають
рядами.  Їх хоронили наш�
видкоруч прямо на березі.
Треба було далі "гнати"
фашиста, і ми гнали. По 30�
40 км в день йшла по п’ятам
наша 330 дивізія 111 стріл�
кового полку ім. О.Невсько�
го. Друга моя нагорода 
"За відвагу" � за взяття
Одера.

Перемогу зустрів у м. Гам�
бурзі. Так, як нині, цвіли
сади, ніби й не було війни.
Тільки розруха навкруги. 9
травня день, що назавжди
залишиться у моїй пам’яті.
Зброю здали, пообідали, ніхто
не вірив, що усе позаду...

Спогади ветерана записала 
Наталя Ключник

ЗІ СТРЗІ СТРАХОМ І БЕЗ НЬОГАХОМ І БЕЗ НЬОГОО

22 річниця Чорнобиля

Відкрив мітинг голова
К и є в о � С в я то ш и н с ь к о г о
фонду інвалідів�учасників
ліквідації аварії на ЧАЕС
Юрій Івченко. І сумно плив�
ла мелодія дзвонів Боярсько�
го Свято�Михайлівського
храму над головами всіх учас�
ників цього реквієму пам'я�
ті, які зібралися біля поста�
менту на церковному пагор�
бі понад ставом. І впліталися
в ту мелодію слова панахи�
ди, і оживали в словах про�
мовців миттєвості тієї чорної
весни 1996, і притишували
свої двигуни автобуси, які
вирушали від храму до Нав�
чально�оздоровчого ком�
плексу Київського військо�
вого ліцею імені І.Богуна,
вихованці якого покладають
живі квіти до меморіалу.
Адже саме в гостинній залі
цього навчального закладу й
відбулася головна частина
акції пам'яті. Бо ж і досі

Чорнобильський вітер по
душах мете, Чорнобильсь�
кий пил на роки опадає;
годинник життя безупинно
іде, й одна лише пам'ять усе
пам'ятає. Пам'ять і люди,
пам'ять людей, пам'ять про
людей... 

На зустрічі, присвяченій
Дню пам'яті Чорнобильської
катастрофи, крім інвалідів
та учасників ліквідації аварії
на ЧАЕС, були присутні
численні гості. Серед них �
заступник голови Києво�
Святошинської райдержад�
міністрації Олександр
Лук'янчук; заступник голови
Боярської міськради Валерій
Шульга; голова обласного
фонду інвалідів�учасників
ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС, учасник ліквідації,
член екіпажу 731 батальйо�
ну Іван Дерда; голова Києво�
Святошинської районної
організації Червоного Хрес�

та Лідія Зайченко; завідуюча
у справах наслідків аварії на
ЧАЕС Тетяна Каченюк; уча�
сник ліквідації аварії на
ЧАЕС, командир 731 баталь�
йону спецназу полковник
Микола Босий; учасник
бойових дій, учасник лікві�
дації аварії на ЧАЕС, розвід�
ник, генерал�лейтенант
Василь Троянський... 

Метрономом пам'яті зву�
чать факти, які довгий час
були чи найбільшою таємни�
цею. П'ятниця 25 квітня
1986 року на ІV енергоблоці
Чорнобильської електро�
станції імені В.І.Леніна, збу�
дованій у 1970 році, плану�
валася як не зовсім звичай�
ний робочий день. Передба�
чалося зупинити реактор на
п л а н о в о � з а п о б і ж н и й
ремонт. Бо того дня були збої
в роботі, які й не дозволили
провести випробування 4�
рьохядерного реактора... 26

квітня, субота, 1 година 22
хвилини. Прийнято рішення
почати випробування й...
відключена аварійна систе�
ма захисту. ЕОМ видала
інформацію про необхід�
ність термінової зупинки
реактора. Але оператори
продовжували процес.

Потужність реактора швид�
ко зростала... 1 година 23
хвилини 40 секунд � натис�
нуто кнопку аварійної
зупинки реактора. А через
декілька секунд � вибух...
Тієї теплої квітневої ночі �
однієї з найкращих ночей
року, коли листя зеленим

РЕКВІЄМ ПАМ'ЯТІЧОРНОБИЛЬСЬКИХ ДЗВОНІВЧОРНОБИЛЬСЬКИХ ДЗВОНІВ
Є в нашій історії дати, які щорічно відмічаються в усіх населених пунктах

нашої держави. Та зовсім не святкові ці віхи пам'яті тому, що смутком

трагедії закосичені вони, надгробними хрестами позначені й омиті сльоза�

ми вдів та матерів, які не дочекалися своїх синів. Однією з таких дат є дні

пам'яті Чорнобильської катастрофи. Бо горем і болем увійшов 22 роки

тому в наше життя Чорнобиль, розділивши життя людей на "до" і "після".
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туманцем покриває дерева �
місто спало. І спала Україна,
ще не відаючи про велику
біду, що прийшла на її
землю. Ніч 26 квітня 1996
року навічно об'єднала всіх
живущих одним спогадом,
однією печаллю, однією
надією... 

Звучить рахунок 904:
всіх поіменно � у незабуття,
що не поверне молоді
життя... Серед них � 30
пожежників. І 6 тих найпер�
ших, які затулили собою
весь свій народ, зробивши
крок у вічність: Володимир
Павлович Правик, Віктор
Миколайович Кібенок,
Микола Васильович Ващук,

Василь Іванович Ігнатенко,
Микола Іванович Титенок,

Володимир Іванович Тишу�
ра... Хвилина Мовчання... А

живим вручаються Почесні
грамоти, премії і, звичайно
ж, нагороди, які, без будь�
якого сумніву, можна назва�
ти бойовими. Отець Віктор
був нагороджений медаллю
"За Заслуги" від Червоного
Хреста. Міцні потиски рук,
слова вітання. І звучить у
відповідь: "Служу народу
України". Бо і сьогодні ці
люди в строю.

А потім був концерт. І
лунали пісні сумні � як сер�
дечний щем, як незагойний
біль роз'ятрених ран � і бли�
щали сльози на суворих
обличчях. І лунали пісні
веселі � як сонячний ясний
промінь, як дзвінкий сміх

дітей, народжених вже після
трагедії � і розгладжувалися
зморшки, і сяяли усміхом
вуста... А час невпинно про�
довжував свій лет у вічність,
заносячи до скрижалей віч�
ності й ці хвилини. Так,
вони, об'єднавчі, безумовно
потрібні. Щоб вшанувати
загиблих і дати змогу живим
поділитися спогадами і
поспілкуватися. Ці миті пот�
рібні всім нам. Щоб залиша�
тися людьми. Адже лише той
народ має майбутнє, який
пам'ятає своє минуле. Яким
би страшним і трагічним
воно не було...  

Радислав Кокодзей 

24 квітня Києво�Свято�
шинським центром соціаль�
но�психологічної реабілітації
населення спільно з гро�
мадською організацією 
"Центр розвитку громад" було
проведено “круглий стіл” на
тему "Шляхи реабілітації
населення, яке проживає на
територіях посиленого
радіологічного контролю". У
цьому заході взяли участь
представники Боярської
міської ради, шкіл міста,
учнівська молодь.  Після при�
вітальних слів заступника
директора центру Тетяни
Шпиці та спеціаліста у спра�
вах дітей Боярської міської
ради Юлії Цимбалюк, висту�
пила психолог ЦСПР Ганна
Яценко. Вона виголосила
змістовну доповідь "Реаліза�
ція соціальних проектів як
дієвий метод реабілітації
населення, яке проживає на
територіях посиленого радіо�
логічного контролю". Керів�
ник інформаційно�аналітич�
ної служби центру Марія
Кириленко розповіла про те,
що оптимізація сто�
сунків "громадянин�чинов�
ник" є дієвим інструментом

послаблення соціальної
напруги в громаді.  Практич�
ні аспекти реалізації проекту
"Громадянська гідність" вис�
вітлила психолог ЦСПР
Оксана Слєпова.  Заступник
директора Боярської ЗОШ
№ 2, депутат міської ради
Людмила Гурнак охаракте�
ризувала проекти Києво�
Святошинського центру  як
надзвичайно важливі для
виховання молодих людей
свідомими та соціально
активними патріотами  свого
рідного міста.  Було дуже
приємно, що на цей захід
прийшло багато учнівської
молоді з числа тих, хто був
охоплений тренінговою робо�
тою за проектами "Молодь �
за Боярку!" та "Громадянсь�
ка гідність". Це невипадково,
оскільки підліткам кортіло
поділитися своїми здобутка�
ми щодо реалізації власних
соціальних міні�проектів.
Адже спеціалісти Центру
лише вчили розробляти про�
екти та планувати роботу,
все інше � ініціатива та зусил�
ля самих учнів.

Олеся Ващенко

РЕАЛІЗАЦІЯ 
СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

Чорнобильська трагедія
належить до тих подій,
справжнє значення яких для
нашої нації й для людства
ми, можливо, ще тільки
починаємо осягати. Адже 22
роки � занадто короткий
строк, аби суспільство хоча б
"у першому наближенні"
усвідомило, як змінила ця
катастрофа наше життя. До
трагедії ми були одні, а після �
стали іншими. Тепер дово�
диться  по�іншому дивитись
на світ, на своє майбутнє. 

Доторкнутися до світу
людей, для яких Чорнобиль �
це частина життя, боярчани
могли, відвідавши 26 квітня
у місті Боярка виставку
художніх робіт обдарованих
інвалідів, постраждалих від
аварії на ЧАЕС. Організато�
рами та спів�організаторами
заходу "Життя після ката�
строфи на ЧАЕС" виступили:
РГО "Дзвони Чорнобиля
Києво�Святошинського
району", Боярська міська
рада, Києво� Святошинсь�
кий центр соціально�психо�
логічної реабілітації населен�
ня та його інформування з
питань подолання наслідків
Чорнобильської катастрофи.

Головна мета цієї вистав�
ки � привернути увагу до
проблем інвалідів та чорно�
бильців. Так вважає Діана
Олександрівна Кузнєцова �
президент РГО "Дзвони Чор�
нобиля". 

� Тому, що наша держава

зайнята усім, окрім вирішен�
ня питання інвалідів та чор�
нобильців.  І вже 22 роки це
питання вирує. Найголовні�
ше питання, яке постає
перед нами  � це яким буде
наше майбутнє. Адже ніхто
не знає як себе ще виявить
Чорнобиль і якими наслідка�
ми може озватися. І кого, як
не нас, має турбувати це. 

Своїми спогадами ділить�
ся Козленко Лариса Леонті�
ївна � учасник бойових дій,
секретар районної спілки
воїнів�інтернаціоналістів
Афганістану, заступник
районного фонду інвалідів�
ліквідаторів наслідків на
ЧАЕС : "Я дуже хочу подяку�
вати Діані Олександрівні
Кузнецовій за таку велику
роботу, яка проводиться.
Людина не жаліє ні свого
часу, ні свого здоров'я, щоб
принести радість, внести
свою частинку доброти і тур�
боти до кожної сім'ї. Під час
ліквідації наслідків ката�
строфи, я була відповідальна
за евакуацію дітей. Прац�
ювала я тоді у воєнному
санаторії Києво�Свято�
шинського району. Кожна
мати, яка мала змогу, брала
свою дитинку та тікала куди
тільки могла.  А мені дове�
лось залишитись зі своїми
дітьми у Боярці, складати
списки діточок та "вибивати"
через воєнний округ поїзди
для евакуації. В мене навіть
кличка була � "генеральша",

бо ходила я в такому спор�
тивному костюмі з лампаса�
ми. "Оця генеральша точно
вирве якийсь вагон для Киє�
во�Святошинського району",
� жартували військові. Я
знала, що роблю добру спра�
ву. Мій чоловік був першим з
тих, хто, виконуючи дер�
жавне доручення, повісив на
плечі свій рентген�апарат і
спустився під воду, і освятив
її. Вже дев'ять років його
немає. Я не хочу, щоб наші
діти, онуки отримували
медалі за такі заслуги. Їх,
звичайно, не соромно носи�
ти, я їх ношу з гордістю. Але
я хочу, щоб кожна сім'я,
жодна дитина ніколи не від�
чула на собі, що таке війна з
атомом.  

Голова осередку "Союз
Чорнобиль України" Дерда
Іван Іванович: "За ці двад�
цять два роки ми втратили
десятки тисяч ліквідаторів. В
Боярці, біля церкви, спору�
джено пам'ятник людям, які
намагались захистити нас від
наслідків тієї страшної ката�
строфи. Під фундаментом
закопано пляшку з прізви�
щами загиблих. Я хотів
подякувати тим людям, які в
переддень свята віддають
частинку свого серця, своєї
уваги людям, які постражда�
ли від цієї великої катастро�
фи. Найголовніше питання �
це збереження життя. І ми
маємо про це дбати".

Виставка відбулась завдя�
ки талановитим людям, які
своєю творчістю дарують
нам моменти душевного спо�
кою та неосяжної гармонії.
Однією з учасниць виставки
стала Бондаренко Алла �
майстер по бісеру: "Я не
малюю, а от роботи з бісеру
роблю вміло. Схеми приду�
мую сама, невідомо звідки
з'являються квіти і кольори,
наче хто мною керує.  Творю
під музику Карла Орпа.
Вона  мене настільки нади�
хає, що без неї  роботи вихо�
дять у темних відтінках.

Найкращі твори виставля�
лись у Києво�Печерській
Лаврі. В мене вже дуже
багато грамот, подяк. Хочу
долучити до свого ремесла й
інших. Невдовзі у недільній
школі буду вести гурток по
бісеру, тому запрошую всіх
бажаючих. 

Плинуть роки, зростає
нове покоління, але сторін�
ки трагедії Чорнобиля
повинні закарбуватися наві�
чно у пам'яті людства, тому,
що атом не жартує, він
вимагає до себе шанобливо�
го ставлення.

Марина Асмолова

ЇХ ТВОРИ СКЇХ ТВОРИ СКОЛИХНУОЛИХНУЛИ СПОМИН…ЛИ СПОМИН…
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Набагато простіше збуду�
вати завод, фабрику, будинок
чи ще щось, аніж змінити
людську психологію. Чомусь,
нам усі винні: уряд � народу,
міська влада � мешканцям.
Дайте нам, побудуйте нам,
зробіть нам… Чи не спожи�
вацький підхід? А ми самі
чогось варті?

У Боярці пройшов двомі�
сячник санітарної весняної
очистки та благоустрою міста.
22, 29 березня та 5, 12, 19
квітня 2008 р. були організо�
вані та проведені суботники. 

На звернення міського
голови Т.Г. Добрівського:
"Давайте гасло "Зробимо
наше місто красивим!" разом
втілимо у життя!" відгукнули�
ся чимало жителів багатопо�
верхових будинків, приватно�
го сектору, колективів підпри�
ємств і організацій, громадсь�
ких та релігійних організацій.
Редакція "БІ" впродовж двох
місяців висвітлювала перебіг
заходів з благоустрою міста.

Ніде правди діти � місто
посвітлішало, стало набагато
охайнішим, причепурилось. І
усе це завдячуючи вам, бояр�
чани! Лише спільними зусил�
лями влади і мешканців міста
можна чогось досягти.

Не останню роль у цій бла�
городній справі відіграє гро�
мадське самоврядування.
Газета "БІ" вже розповідала
читачам, що:

� мешканці вулиці Коцю�
бинського (від № 35 до №
49) за власний кошт ввели в
експлуатацію каналізаційну

мережу;
� мешканці ряду багатопо�

верхівок організовуються у
товариства співвласників
квартир;

� мешканці будинку № 104
по вул. Хрещатик власноруч
збудували дитячий ігровий
майданчик.

І таких прикладів можна
навести десятки.

Міська влада завжди під�
тримує ініціативу: чи матеріа�
лами, чи технікою, чи іншими
ресурсами. Але вона не може
водночас, без підтримки гро�
мади, вирішити усі проблеми
міста. Допоможіть місту � і
місто допоможе вам.

Повернемось до листа�звер�
нення від групи мам, які меш�
кають у будинках по вул. Моло�
діжна, 72�а, 74, 76, вул. Біло�
городська, 27, вул. Сєдова, 5.

Шановні мами і татусі! У
названих будинках вас � біль�
ше тисячі осіб. Дитячий ігро�
вий майданчик, про який йде
мова, побудований лише три
роки тому. Зараз його стан
незадовільний. Чому? А тому,
що він збудований "чужими"
руками, він нічий, безгосп�
ний. І понівечили його ваші
діти, тільки трохи старші.
Причому, діти не з Білогород�
ки чи Малютянки, а з ваших
будинків.

Припустимо, побудує місь�
ка влада вам новий дитячий
майданчик. Запевняю вас,
через 3 роки і він буде пошмато�
ваний. І інша група мам знову
буде звертатись з проханням до
міського голови про будів�

ництво нового майданчика.
А розірвати цей ланцюг

може лише громадська ініціа�
тива, небайдужість, елемен�
тарне бажання.

Перед тим, як надрукувати
цього листа, я ознайомив з його
змістом керівників 5�ти гро�
мадських організацій, показав
їм ці фото. І усі вони (а серед
них � одна організація ветера�
нів війни і одна організація
інвалідів) виявили готовність
до Дня Перемоги облаштувати
цей дитячий майданчик власни�
ми силами. Причому, обраху�
вали, скільки потрібно фарби,
цвяхів і т.п., де візьмуть
кошти, хто із деревообробни�
ків надасть штахетник… І "на�
все�про�все" їм потрібен аж
один суботник. Єдине, чого
вони забажали, так це вигото�
вити і встановити біля кожного
під'їзду названих будинків пла�
кат із написом "Ганьба!".

А що ви думаєте з цього
приводу, шановні читачі?
Сподіваюсь, вам теж небайду�
же, в яких умовах ростуть і
виховуються наші діти. Хоті�
лося б почути думку татусів,
які мешкають у цих будинках,
депутатів А.М. Плаксицького
(вул. округу: Молодіжна, 72,
72�а, Білогородська, 27), Г.В.
Косовської (вул. округу:
Молодіжна, 74, 76, Сєдова,
5), представників громадсь�
ких організацій, будинкових
комітетів, усіх небайдужих
жителів м. Боярка.

Запрошую до діалогу.

Іван Цушко

ЗАПРОШУЮ ДО ДІАЛОГУ

Майбутнє нашої плане�
ти значною мірою зале�
жить від того, що наші діти
знатимуть про навколишнє
середовище і чи з повагою
будуть ставитись вони до
природи, чи почуватимуть�
ся її часточкою.

В яслах�садку "Берізка"
екологічній освіті малят
приділяється значна увага.

В першу чергу, вже тому,
що розташований він
поблизу лісу, озера, які по�
своєму чудові кожної пори
року. Екологічний світо�
гляд та культура � це про�
цес безперервний, тому в
педколективі виникла
потреба активного пошуку
змісту, знань, нетрадицій�
них підходів до вирішення

завдань екологічного вихо�
вання дошкільнят. У
дитинстві всі враження
набагато сильніші, яскра�
віші, відчуття казки може
зберігатися все життя. Сте�
жинками дивосвіту ведуть
діточок вже з ясельної
групи і до випуску в школу
вихователі: Н.П. Лупич,
С.І. Журавель, В.П. Наза�

ренко, О.Л. Тістол, І.В.
Андрієвська, В.П. Музи�
ченко, В.І. Гладуш, С.І.
Рибчинко.

Актуальні питання еко�
логічної освіти дітей дош�
кільного віку обговорюва�
лися днями в ДНЗ № 4
"Берізка", де відбулося
засідання районного мето�
доб'єднання.

"Любимо природу душею
і серцем". Цікаві змістовні
заняття з молодшими дош�
кільнятами � "Мешканці
водойми" та "Подорож до
весняного лісу", викликали
у дітей та дорослих емоцій�
но�позитивні та естетичні
переживання. Педагогіч�
ний колектив ДНЗ "Беріз�
ка", який очолює Л.Ф.
Майок, докладає всіх
зусиль для створення пози�
тивного емоційного кліма�
ту у роботі з дітьми та бать�
ками вихованців. Ми дуже
хочемо, аби розквітало
наше рідне місто, аби до
природи, як до душі людсь�
кої, ставилися обережно,
щоб якомога довше зберег�
ти відчуття чарівності від
милування природою як у
малечі, так і у дорослих.

Методист ДНЗ № 4 
В.В. Ковальчук

ЛЮБІМО ПРИРОДУ 
ДУШЕЮ І СЕРЦЕМ!

Шановний Тарасе Григо�
ровичу! Звертається до Вас
колектив мам з проханням
допомогти вирішити питання
з відбудови дитячого ігрового
майданчика по вул. Моло�
діжна, 72�а, 74. У цьому
майданчику граються діти,
які мешкають у розташова�
них поряд будинках: Моло�
діжна, 72�а, 74, 76, Білого�
родська, 27, Сєдова,5.

Майданчик встановлено 3
роки тому, але на сьогодні �
стан його незадовільний.
Дитячі гойдалки зруйновано,
зламано гірку, зруйновано
загорожу для піску (пісок
там теж відсутній).

Коли йде дощ, майданчик
стає непридатним для ігор,

оскільки його територія
наповнюється водою і перет�
ворюється на величезне 
болото.

У зв'язку з цим, просимо
Вас звернути увагу на наше
прохання і вирішити питан�
ня щодо ремонту майданчи�
ка, та огородити його терито�
рію парканом.

Результат звернення до
ЖЕКу з цього питання �
нульовий. На наше прохання
ніхто не відгукнувся.

Сподіваємося, що меру
нашого міста небайдуже, в
яких умовах зростає наймо�
лодше покоління боярчан.

Вх.№ В 3/49�979.2 від
02.04.08. Всього 31 підпис

Боярському міському голові
Добрівському Т.Г.

від колективу мам

ЛИСТ�ЗВЕРНЕННЯ

Ви нам писали

Людина і природа
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Кілька місяців тому біля
райвідділу міліції, що знахо�
диться на вул. Хрещатик 88,
було розгорнуте та частково
прибране сміттєзвалище.
Але ще багато роботи зали�
шилось. Бо одна справа
загорнути сміття бульдозе�
ром, а інша � людськими, а,
найголовніше, дитячими
руками, � порозгрібати оті
"корисні копалини" у вигляді
пластикових пляшок, битого
скла і усіляких речей людсь�
кого вжитку, поскладати їх у
мішки (а їх було більше п'я�
тидесяти), і на маленькому
саморобному візку тими ж
дитячими руками повивози�
ти ці "скарби". Всю цю робо�
ту організували і провели
представники адміністрації
Боярської музичної школи
разом зі своїми вихованцями
та їхніми батьками. Працю�
вали майже 2 дні. Потім з
великим натхненням діти та
їхні батьки посадили молоді
дерева, старанно їх побіли�
ли, посіяли траву, посадили
квіти.  Робота  з відтворення
"Алеї лип", яка колись була
частиною парку Перемоги,
була зроблена. Потім діти з
дорослими огородили резуль�
тати своєї праці пофарбова�
ними автопокришками, які
люб'язно надало приватне
транспортне підприємство. 

Отже, робота була завер�
шена до Великодніх свят. А
що ж далі? А  далі, з чиєїсь
злої волі, варварськи була
зруйнована огорожа, знище�
на краса алеї, праця дорос�
лих та дітей. Виявляється,
мало навести порядок, треба

ще самотужки захищати
його, боротись за життя
краси. Дивує байдужість
райвідділу міліції, що знахо�
диться поряд. Адже до них
приїздять люди з усього
району. Раніше вони байду�
же дивились на звалище,
кажучи: "Це не наша терито�
рія". Тепер байдуже дивлять�
ся на знищену огорожу. І
знову ж таки чую від них: 
"Це не наша територія". 

Діти та дорослі � це меш�
канці вул. Хрещатик, які
люблять свою вулицю. Так,
ми  не байдужі до безладу,
ми шануємо історію свого
міста, і, як можемо, намага�
ємося зберегти красу своєї
вулиці. У відтворення "Алеї
лип" великий вклад зроби�
ли: Кириченко Олександр,
його батьки �  Кириченко
Тетяна Миколаївна та Ген�
надій Вікторович, а також
учениці Боярської музичної
школи Муравйова Марина,
Стась Анна, Стась Анаста�
сія, дівчатка Діана (уче�
ниця ЗНЗ №3) та  Яна (її
сестричка), мешканці вул.
Хрещатик. Директор банно�
оздоровчого комплексу Сан�
дул Олександр Павлович,
який одразу відгукнувся на
наше прохання про допомо�
гу, організував викорчуван�
ня старих пеньків. Наша
громада, яку ми так і назва�
ли "Липки", дуже дякує усім
тим, хто нам допоміг у цій
праці! 

М.М. Муравйова,
викладач Боярської дитячої

музичної школи

З 18 по 20 квітня на
Богуславщині проходили
обласні змагання з техніки
велосипедного та водного
видів туризму серед учнів�
ської молоді Київщини.

У змаганнях приймала
участь 21 команда (200
учнів). Києво�Святошинсь�
кий район представляли учні
Вишнівських шкіл. На
жаль, боярчани участі в зма�
ганнях не брали. Сподіва�

юсь, що у нас все попереду. 
З 8 по 11 травня  у Жор�

новці проходитиме чемпіонат
Київської області з пішоход�
ного туризму. Може відгук�
нуться ентузіасти із Боярки? 

Контактні телефони з
питань участі в чемпіонаті: 

8�093�823�06�49, 
Валентина Анатоліївна; 

8�093�823�06�52, 
Юрій Миколайович.

На море поднялась страшная буря. Силь�
ные порывы холодного ветра, казалось, вспа�
ривали воду и она поднималась вверх огром�
ными волнами, которые стучали о пляж,
словно удары кузнечного молота. И каждая
волна выбрасывала на берег раков, моллюс�
ков и других морских жителей.

Но вот буря успокоилась � так же внезап�
но, как и началась. Море стало тихим, но
пляж превратился в болото, в котором изви�
вались тысячи морских звезд, выброшенных
из воды. И было их столько, что берег выгля�
дел розовым.

Это явление привлекло внимание многих
людей со всего побережья. Приехали даже
съемочные группы, чтобы заснять удивитель�
ное зрелище.

Морские звезды почти не двигались. Они
умирали.

Среди толпы людей, держась за руку отца,
стоял мальчишка. Грустными глазами он
всматривался в маленьких звездочек. Все на
них смотрели, но ничего не делали.

Вдруг ребенок отпустил руку отца, снял
туфли и носки и пошел на берег. Наклонил�
ся, поднял маленькими ручонками три звез�
ды, побежал к воде, отпустил их. Потом вер�
нулся обратно и еще раз повторил то же
самое.

Из�за цементной балюстрады выглянул
отец и спросил: "Что ты делаешь?"

"Возвращаю морские звезды воде. 
На берегу они все погибнут" � ответил мальчик.

"Но их здесь тысячи! Ты не сможешь спас�
ти их всех! Их слишком много! � продолжал
свое мужчина. � И такая же картина по всему
побережью! Ты не сможешь ничего изме�
нить!"

Мальчик наклонился, чтобы поднять еще

одну звезду, и, бросая ее в воду, сказал: "Но
я уже изменил � для этой звездочки!".

Мужчина еще минуту постоял, а потом
наклонился, разулся, снял носки и пошел на
берег. Он стал собирать звезды и носить их в
воду. Вскоре к ним присоединились еще две
девочки. Теперь уже четверо людей спасали
морских звезд. Вскоре их стало пятьдесят,
потом сто, двести, тысяча человек помогала
морским звездам выжить.

И так все звезды были спасены.
Чтобы изменить мир, достаточно чтобы

кто�то один, даже маленький, отважился
начать.

Бруно Ферреро

""ДДООССТТУУККААТТИИССЯЯ"" ДО
ЛЮДСЬКИХ СЕРДЕЦЬ

МОРСКИЕ ЗВЕЗДЫ

Минають Великодні і
травневі свята. Незважаючи
на похмуру і дощову погоду,
улюбленим місцем відпочин�
ку боярчан і столичних гостей
був і залишається ліс. А як на
природі обійтися без шашли�
ків? Правда, після "гастроле�

рів" залишаються гори сміт�
тя: пластиковий посуд, пляш�
ки… Скільки ще треба часу,
щоб сформувати у людей не
тільки екологічну, а елемен�
тарну культуру,  � невідомо. А
діяти треба вже сьогодні, щоб
усім нам було де відпочити.

ГО "Український соціалі�
стичний рух" 17 травня
запрошує представників усіх
політичних партій, громадсь�
ких об'єднань і організацій,
усіх бажаючих громадян
прийняти участь у прибиран�
ні лісових галявин (терито�
рія за ЦРЛ та лісництвом).

Громадська організація
забезпечує учасників акції

поліетиленовими мішками
для харчових відходів, а
також транспорт для виве�
зення сміття.

Прохання з собою мати
рукавички та знаряддя для
збирання сміття (граблі,
жердини з гострими нако�
нечниками тощо).

Місце зустрічі учасників
акції: лісова галявина на
перехресті вулиць Хрещатик
та Волгоградська (за ЦРЛ).

Довідки за телефоном: 
8�097� 922�22�43, 40�879.

О. В. Кликов,
голова ГО “Український

соціалістичний рух”

УУУУ ВВВВ АААА ГГГГ АААА ,,,,     АААА КККК ЦЦЦЦ ІІІІ ЯЯЯЯ !!!!

Підсумовуючи сказане

ОБЛАСНІ ЗМАГАННЯ З ТУРИЗМУ

Подається мовою оригіналу
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Указом Президента Украї�
ни від 18 серпня 2006 року
№ 658/2006 у нашій держа�
ві офіційно впроваджено
День охорони праці, який
відзначається щорічно 28
квітня у Всесвітній день охо�
рони праці.

З цієї нагоди у Боярсько�
му управлінні філії "ВРТП
"Укргазенергосервіс" напере�
додні свята проводився Тиж�
день з охорони праці. Мета
заходу � привернення уваги
керівників структурних
підрозділів та працівників
управління до вирішення
питань з поліпшення умов
праці, безпеки виробничих
процесів, запобігання випад�
кам виробничого травматиз�
му та професійних захворю�
вань. Для більш ефективної
роботи в цьому напрямку, на
час проведення заходу, були
створені спеціальні робочі
групи у кожному структурно�
му підрозділі.

Велику роботу з охорони

праці проводить створена на
базі Боярського управління
служба охорони праці, яка
безпосередньо підпорядкову�
ється начальнику управління
О.В. Шумейко, а методично
� начальнику відділу охорони
праці та пожежної безпеки
філії А.П. Коломійчуку. Очо�
лює службу інженер з охоро�
ни праці О.В. Лисенко під
керівництвом головного
інженера Г.М. Смахтіна.
Завдяки такій тісній співпра�
ці вдається у найкоротші тер�
міни вирішити всі проблемні
питання щодо забезпечення
безпечного проведення робіт
на об'єктах ДК "Укртранс�
газ".

Службою з охорони праці
щорічно розробляються ком�
плексні заходи, які спрямова�
ні на доведення умов і безпе�
ки праці до нормативних
вимог або підвищення існую�
чого рівня охорони праці на
виробництві.

Така наполеглива робота

служби та сумлінне ставлен�
ня всіх працівників до вико�
нання покладених на них
обов'язків, дає позитивні
результати. Так, по нашому
управлінню вже понад 10
років не було зафіксовано
жодного випадку виробничо�
го травматизму та професій�
ного захворювання, а це � 10
ремонтних бригад, електро�
технічна лабораторія, Бояр�
ська ремонтна база, дільниця
реконструкції компресорних
станцій, дільниця автомати�
ки та електрообладнання та
автотранспортна дільниця з
більш як 170�ма працівника�
ми у різних областях країни.
При цьому звернемо увагу на
те, що переважна більшість
робітників працює в умовах
із шкідливими виробничими
факторами та підвищеною
небезпекою. 

Для більш ефективної
роботи у цьому напрямку по
управлінню діє двоступене�
вий контроль перевірки стану
охорони праці: 1�й ступінь �
щоденний контроль на рівні
керівників структурних
підрозділів та уповноваже�
них працівників з питань
охорони праці, 2�й � виконує
постійно діюча комісія згідно
затвердженого графіку пере�
вірок. Крім цього, з боку філії
"ВРТП "Укргазенергосервіс"
діє 3�й ступінь, а ДК "Укр�
трансгаз" � 4�й ступінь кон�
тролю. Як показує практика,
такий розподіл дає позитив�
ний вплив на роботу у сфері
забезпечення належних умов
праці та відпочинку.

У Боярському управлінні

постійно проводяться планові
навчання працівників на
власній базі та в учбово�кур�
сових комбінатах, спеціалізо�
ваних навчальних закладах
та підприємствах. Щороку
організовується проведення
періодичних медичних огля�
дів працюючих, де визнача�
ється їхня професійна при�
датність, а також необхід�
ність проведення амбулатор�
ного чи санітарно�курортного
лікування. 

Раз на п'ять років у струк�
турних підрозділах прово�
диться атестація робочих
місць та складаються карти
умов праці. На їх основі роз�
робляється перелік вироб�
ництв, робіт, професій і
посад, зайнятість в яких дає
право на пільги та компенса�
ції, передбачені чинним
Законодавством.

Працівники, які викону�
ють роботи з підвищеною
небезпекою, щоквартально
проходять інструктажі, вив�

чають безпечні методи робо�
ти за діючими на підприєм�
стві інструкціями по видах
робіт, а також проходять
щорічну перевірку знань з
питань охорони праці.

Наостанок, хочеться
висловити подяку всім спів�
робітникам управління за
відмінну працю, взаємопова�
гу та розуміння задач, що
поставлені перед ними служ�
бою охорони праці. Особливо
хочеться відзначити наступ�
них працівників: слюсарів�
ремонтників Білоцерківсько�
го А.Г., Отришко В.П. та
Грузда О.С., пресувальників�
вулканізаторників Терещен�
ка Г.Ф. та Олійника М.І.,
токарів Кузьміна Д.В. та
Терещенка І.М., водіїв
Хижка О.Ю. та Потапенка
Ю.М., інженера ІІ кат.
Лук'янова Ю.П.

Служба охорони праці Бояр�
ського управління філії 

"ВРТП "Укргазенергосервіс"

ПРАЦЯ ПОВИННА БУТИ БЕЗПЕЧНОЮ

Безпека праці

Для підприємств і органі�
зацій, що фінансуються з дер�
жавного або місцевих бюдже�
тів, цільові заходи з охорони
праці виконуються за раху�
нок коштів, виділених на їх
утримання.

Щоб уникнути плутанини
на місцях, наведу орієнтов�
ний перелік інших, найбільш
характерних заходів, що не

належать до цільових, хоча і
мають певне відношення до
охорони праці та в переваж�
ній більшості фінансуються
за рахунок валових витрат.
Поряд із забезпеченням пра�
цівників ЗІЗ, мийними засо�
бами, молоком, лікувально�
профілактичним харчуван�
ням; організацією навчання
працівників, проведення
обов'язкових медичних огля�
дів працівників певних кате�
горій та інших заходів, які
вже наводилися вище, ними
також є:

� проведення атестації
робочих місць;

� експертиза та діагности�
ка потенційно�небезпечних
об'єктів і устаткування, про�
ведення експертизи технічно�
го стану будівель і споруд;

� відшкодування підприєм�
ствам і організаціям витрат,
пов'язаних із залученням

їхніх представників до участі в
розслідуванні аварій, нещас�
них випадків, проведення
експертизи їх причин, в тому
числі витрат на відрядження
осіб, які призначені членами
комісії зі спеціального розслі�
дування цих подій;

� здійснення профілактич�
них та інших заходів за
результатами медоглядів,
оформлення санітарних кни�
жок, медичних довідок водіїв;

� здійснення грошової ком�
пенсації працівникам на
придбання лікувально�профі�
лактичного харчування чи у
зв'язку з придбанням за влас�
ні кошти ЗІЗ (своєчасно не
виданих роботодавцем).

Хоча ці заходи не є цільо�
вими і не можуть міститися в
Комплексних заходах, біль�
шість з них повинні бути
предметом колдоговірного
регулювання і знаходити своє

місце у відповідному розділі.
Зобов'язання колективно�

го договору є двосторонніми,
тому цей документ повинен
містити не тільки вимоги з
охорони праці до роботодав�
ця, а й зобов'язання праців�
ників відповідно до статті 14
Закону України "Про охорону
праці" щодо безумовного
виконання кожним норм,
правил, стандартів, інструк�
цій з охорони праці, додер�
жання встановлених вимог
поводження з машинами,
механізмами, устаткуванням,
інструментами та пристро�
ями, обов'язкового користу�
вання засобами колективного
та індивідуального захисту
тощо.

Зобов'язання колдоговору
повинні певною мірою відпо�
відати принципам економіч�
ного стимулювання та мате�
ріальної відповідальності. 

З одного боку, роботодавець
повинен бути налаштований
на відшкодування усіх збит�
ків від незабезпечення норма�
тивних умов праці, від ава�
рій, нещасних випадків. З
іншого боку, економічний
механізм управління охоро�
ною праці повинен передба�
чати систему заохочень для
тих працівників, які сумлінно
виконують положення зако�
нів, інших нормативно�пра�
вових актів та актів підприєм�
ства з цих питань, не допуска�
ють порушень вимог особи�
стої та колективної безпеки. І
саме колективний договір, як
свідчить стаття 25 Закону
України "Про охорону праці",
повинен установлювати будь�
які види заохочень за сумлін�
не ставлення до вирішення
завдань охорони праці.

В. Свентицький

КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ � 
ЯК ДОДАТОК ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ
(Продовження. Початок у № 14)

Проведення навчання з охорони праці
сучасного обладнання та програми

Проведення навчання з охорони праці
сучасного обладнання та програми

Засідання служби охорони праці Боярського
управління філії ВРТП “Укргазенергосервіс”
Засідання служби охорони праці Боярського
управління філії ВРТП “Укргазенергосервіс”
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Медична служба цивільної оборони 

Києво%Святошинського району попереджаєРАДИКУЛИТ

Києво%Святошинське районне 

управління МНС України інформуєПОЖЕЖА

Казалось бы, ничто не
предвещало неприятностей, и
вдруг: неловкое движение � и
резко "вступило" в спину. Да
так, что слезы из глаз, и ни
согнуться, ни разогнуться
невозможно. Тем, кто хотя
бы раз в жизни такое испы�
тал, объяснять, что такое
радикулит, не нужно. 

Если верить статистике, от
радикулита страдает каждый
восьмой житель Земли старше
сорока лет. Но, к сожалению,
за последние несколько деся�
тилетий эта болезнь сильно
"помолодела". Сегодня на
радикулит жалуются уже не
только старики�пенсионеры,
но и достаточно молодые
люди. Особенно много среди

них профессиональных спорт�
сменов и лиц, занимающихся
умственным трудом, напри�
мер, тех, кто целыми днями
сидит за компьютером. 

Причины возникновения
радикулита

В нашем позвоночнике
находится спинной мозг, от
которого отходят множество
нервов, которые и отвечают
за согласованную работу
всего организма. Если эти
нервы повреждаются или
воспаляются, возникает
серьезное заболевание �
радикулит. 

Однако медики до сих пор
не могут прийти к единому
мнению, что именно является
основной  причиной возник�
новения радикулита. В XIX
веке считалось, что радику�
лит � это самопроизвольное
воспаление нервного кореш�
ка. В начале XX века медики
уверяли, что во всем винова�
ты межпозвоночные грыжи �
разрывы и выпячивание
наружу хрящей, располо�
женных между позвонками.
Дескать, они�то и сдавлива�
ют нервные корешки, вызы�
вая их воспаление. 

Сегодня  врачи считают,

что основная причина радику�
лита � в самом позвоночнике,
а именно в его повреждении.
Примерно 95% случаев воз�
никновение радикулита есть
проявлением остеохондроза, а
в оставшихся 5% �  застарелой
травмы позвоночника (не
исключено, что и той самой
межпозвоночной грыжи). 

Основные причины, кото�
рые  спровоцируют приступы
радикулита: стресс, различ�
ного рода инфекции, нару�
шения обмена веществ и,
разумеется, поднятие тяжес�
тей и неловкие движения. 

Признаки радикулита
Главный признак радику�

лита � боль. Что именно будет
болеть, напрямую зависит от
того, в каком месте повреж�
ден позвоночник. Шейный
радикулит характеризуется
сильной болью в области шеи
и затылка, кашель и любые
движения головой способст�
вуют усилению этой  боли. В
отдельных случаях при  шей�
ном радикулите начинает
кружиться голова, ухудшает�
ся слух и появляется шаткая
походка. При шейно�плече�
вом радикулите возникает
резкая боль в шее, плечах и

руках. При грудном � появля�
ются приступы сильной боли,
которая словно опоясывает
грудную клетку. И, наконец,
самый известный вид радику�
лита � пояснично�крестцо�
вый. Тот самый, когда "ни
сесть, ни встать". Спина
болит адски, особенно при
ходьбе и наклонах. 

Диагностика радикулита
Если Вы почувствовали

резкую боль в спине, немед�
ленно отравляйтесь к невро�
логу. Главная задача врача �
отличить радикулит от всех
остальных болезней, которые
сопровождаются похожими
симптомами. После того, как
врач Вас выслушает и ос�
мотрит, он обязательно
выпишет направление на
рентгенологическое исследо�
вание позвоночника. Это �
единственный способ оце�
нить, насколько сильно и в
каком месте поврежден
позвоночник. После того, как
поставлен диагноз, Вам обя�
зательно потребуется кон�
сультация врача�невролога.
Только поставленный на
основе современных исследо�
ваний  диагноз поможет док�
тору выбрать правильную

тактику лечения. Возможно,
предупреждая неприятности
в будущем, связанные  с этой
коварной болезнью, Вам
сегодня необходимо стацио�
нарное лечение. 

Профилактика радикулита
Помните: болезнь легче

предупредить, чем лечить! Не
занимайтесь самолечением!
Ранняя диагностика помо�
жет Вам избежать  возникно�
вения  осложнений. Не сле�
дует забывать и об основных
профилактических меропри�
ятиях: занимайтесь спортом,
лучшей профилактикой
радикулита является плава�
ние, активные физические
нагрузки с дозированным
поднятием тяжести. 

Особое внимание стоит
уделить борьбе с лишним
весом (позвоночник не в
состоянии постоянно носить
на себе тяжести). Не раздра�
жайтесь по пустякам, будьте
оптимистом!

Помните: активный и
подвижный образ жизни �
залог Вашего здоровья!   

О.А. Ткаченко,
районный невропатолог ЦРБ

Киево�Святошинского района

23.04.2008 р. о 19 год. 40
хв. до пункту зв'язку 17�
ПДПЧ смт. Чабани надійшло
повідомлення про пожежу,
яка виникла в житловому
будинку громадянки М. за
адресою: с. Хотів, вул.
Матросова.

За декілька хвилин до місця
виклику прибуло 1�ше відді�
лення 17�ПДПЧ смт. Чабани,
які терміново приступили до
гасіння пожежі. А оскільки
будинок був дерев'яний,
швидко загасити вогонь не
вдалося, тому для гасіння
пожежі було залучено ще
одне відділення 18�ПДПЧ 
м. Боярки. Поруч з будинком
і по вулиці пожежних водой�
мищ не знайшлося, тому воду
підвозили з центру села.

Внаслідок пожежі вогнем
було знищено: покрівлю та
перекриття будинку, побуто�
ву техніку, меблі, господарсь�
кі речі. Пошкодження вогнем
зазнали стіни, віконні рами.
Врятовано від вогню госпо�
дарську прибудову, ймовірна
причина пожежі �  коротке
замикання електропроводки.

23.04.2008 року о 22 год.
57 хв. в с. Тарасівка по вул.

Шевченка (поблизу переїз�
ду) сталася пожежа в само�
вільно побудованих господар�
ських бараках, що належать
місцевим мешканцям. Внас�
лідок пожежі вогнем знище�
но один дерев'яний барак
повністю. Пошкоджено вог�
нем розташовані поруч два
дерев'яні бараки.

Загасити швидко вогонь
двома відділеннями пожеж�
но�рятувальної служби не
вдавалося, оскільки піднявся
сильний вітер, протипожеж�
них вододжерел поблизу не
було, тому воду підвозили з
сільського ставка.

Під час гасіння пожежі
основні зусилля чергових
караулів були спрямовані на
"відрізання" розповсюджен�
ня вогню на інші бараки, але,
оскільки при самовільній
забудові громадянами не були
дотримані мінімальні проти�
пожежні відстані між будів�
лями, вогонь за лічені хвили�
ни швидко перекинувся до
сусідів, і тільки вмілі дії пра�
цівників пожежно�рятуваль�
ної служби змогли зупинити
розповсюдження вогню.

Дізнанням було встанов�

лено, що мешканець прилег�
лого будинку в самовільно
збудованій грубі цілий день
палив дрова для того, щоб
попіл використати як добри�
во на грядці, а увечері, не
загасивши вогонь, пішов
додому.

24.04.2008 року о 12 год.
56 хв. в с. Хотові по вул.
Московській виникла поже�
жа в приватному триповерхо�
вому житловому будинку роз�
міром  10 x 15 м.

Першим до місця викли�
ку прибуло 1�ше відділення
17�ПДПЧ смт. Чабани, які
терміново приступили до
гасіння пожежі. Також до
гасіння пожежі було залуче�
но ще декілька чергових
караулів пожежно�рятуваль�
ної служби.

Внаслідок пожежі вогнем
було знищено: покрівлю та
перекриття будинку, побуто�
ву техніку, меблі, господар�
ські речі. Пошкодження вог�
нем зазнали стіни, віконні
рами. Врятовано від вогню
розташований поруч сусідсь�
кий житловий будинок.
Причина пожежі встано�
влюється.

25 квітня на стадіоні
загону технічної служби
ГУ МНС України в
Київській області, що
розташований в м. Виш�
неве, відбулись чергові
змагання з пожежно�
прикладного спорту
серед ДЮП (дружин
юних пожежників). Ці
змагання проводяться
щорічно за підтримки Києво�
Святошинської райдержадмі�
ністрації.  У змаганнях прий�
мали участь учні віком від 15
до 17 років з 21�ї школи Киє�
во�Святошинського району.
Варто зазначити, що з нашо�
го міста на змагання приїха�
ли команди всіх шкіл. Пере�
можців визначала суддівська
бригада у складі: В.М. Мало�
вік, О.В. Лисенко, І.В.
Пеленченко. 

Змагання проходили у два
етапи: 100 метрової смуги з
перешкодами та пожежної
естафети. Перед початком
змагань професіонали з
пожежної частини провели
показові виступи та детально
розповіли, як користуватись
пожежним інвентарем  на
тих чи інших етапах естафе�
ти. Порівняно з минулим
роком, цьогорічні  змагання
пройшли доволі успішно.
Рівень підготовки юнаків з

кожним роком кращає.
Можливо призи та грошові
винагороди  надихають
наших школярів досягати
кращих  результатів в спор�
тивних іграх. Так, перше
місце в загальнокомандних
змаганнях, вже не перший
рік поспіль, здобула Михай�
лівсько�Рубежівська школа.
Приємно повідомити, що в
першу п'ятірку призерів зма�
гань потрапили такі Боярські
школи: третє місце вибороли
учні � БЗНЗ № 2, четверте
місце � БЗНЗ №4. Споді�
ваємось, що наступного року
наші хлопці, заохочені вина�
городою за третє місце, нама�
гатимуться досягти ще ваго�
міших результатів. А команді
переможцю, яка буде пред�
ставляти наш район на обла�
сних змаганнях з пожежно�
прикладного спорту, залиша�
ється побажати успіхів!

Марина Смірнова

КИЄВО�СВЯТОШИНСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ МНС УКРАЇНИ ПОПЕРЕДЖАЄ:
ГРОМАДЯНИ, БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ В ПОВОДЖЕННІ З ВОГНЕМ! 

НЕ РИЗИКУЙТЕ СВОЇМ ЖИТТЯМ! ДОТРИМУЙТЕСЯ ВИМОГ ПРАВИЛ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ! 

НЕ ЗЛОВЖИВАЙТЕ СПИРТНИМИ НАПОЯМИ!

ЗМАГАННЯ З ПОЖЕЖНО�
ПРИКЛАДНОГО СПОРТУ

Подається мовою оригіналу
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Податкова інспекція

Повоєнні "зелені кашкети"
Вулицею, більше схожою

на грунтову дорогу,  "шмор�
гаючи" зтоптаними чоботя�
ми, йшов низенький чоловік.
На ньому  вигоріла, просякла
солоним потом  гімнастерка.
Командирська сумка�план�
шет на боці. Наближаючись
до двору, чоловічок покриває
голову на кілька розмірів
більшим, ніж треба, зеленим
кашкетом зі строгою кокар�
дою � гербом. За тим розгор�
тає сумку�планшета, виймає
якийсь папір, "гуляє" по
ньому очима, басуючи з�під
лоба на двері хати,  терпляче
чекає. 

Нарешті його помітили.
Витираючи на ходу руки об
фартух, з’являється господи�
ня. На її стурбованому
обличчі німе запитання: 
"Чого треба?" Чоловік витри�
мує паузу, для значимості
розтягуючи слова, розпочи�
нає: "У вас Маріє... по моїм
даним 15 соток саду...,
кабан, корова і тільонок..." 

� Який сад? Десять кущи�
ків смородини, груша і три
яблуні. I не кабан, а двомі�
сячне поросятко. 

� Все рамно, свиня. I
шкуру треба здати.

� Порося  не продам, щоб
заплатити податок. Майте
совість у серці.

� Совість по службі фіна�
генту не положена. Він руко�
водствуєця планом і указа�
ніями.

Давно те було, а страшні�
шої людини, ніж фінагент
того часу, як пригадують оче�
видці, не було. Попри коміч�
ну недолугість його мови,
службу він ніс настільки
справно, що вулиця "вимира�
ла", коли той на неї ступав і
натягав на голову зеленого
кашкета. Кашкет був озна�
кою початку "ісполнєнія"
функцій: описував, що йому
хотілось, бо кожен двір
обов'язково щось був винен
державі � чи податок, чи само�
обкладення, чи позику... Бід�
ність прямо�таки волала з
голих стін і солом'яних під�
дашків. Треба було мати
кам'яну душу, щоб забирати
з вдовиних хатів рядна і
подушки � єдине і останнє,
що можна було забрати.
Забирав, бо мусив. Вантажу�
валось це добро на воза, яким
правив здавалось німий,
вічно неголений дядько.
Гірко плачучи і гнівно погля�
даючи на свого розпорядни�
ка, німо проводжали його
поглядом хатні. А той   щось
вибачливо белькотів.

Якось непомітно зникли
фінагенти саме в отій нена�
висній іпостасі. Доживши
свого віку, пішов у могилу

дідуган�соціалізм.17�річна
демократія запанувала в
нашій незалежній Україні.
Що змінилося? Податки,
принаймні, залишились, і на
зміну старим фінагентам
прийшли нові люди, нова
служба. Чим вони кращі? 

Однобічний рух 
чи партнерство?

У Вишневому зацвіли
вишні. Весняний пелюстко�
вий сніг не встигає притруси�
ти наш автомобіль, який
мчить до ДПІ у Києво�Свято�
шинському районі. Прямує�
мо до одного з двох орендова�
них приміщень, де тепер
"проживають" податківці
районної інспекції.

Асфальт � не запилена
грунтівка, мій співрозмовник
Григорій Олексійович Лома�
ка � податківець зі стажем.
Розмова точиться мимоволі,
спокійно й  приємно. Він зов�
сім не схожий на того чолові�
ка, та й кашкета з кокардою
у нього мабуть ніколи й не
було. На мою розповідь про
фінагента реагує посмішкою.

� Тінь минулого ще й досі
падає на нинішніх податків�
ців, хоч фактично ми не
спадкоємці фінагентів і мита�
рів, за яких податок був біль�
ше схожий на контрибуцію.
Ми ж не збираємо податки,
ми тільки контролюємо, так
би мовити, правильність і
чистоту процесу. На цьому
шляху теж чимало підводних
каменів. Мені особисто при�
кро, коли говорять багатоз�
начно: "А�а�а, це ж податко�
ва!" у тих випадках, коли ми
на цілком законних підставах
вимагаємо сплатити належ�
не. Усім відомо, що в історії
тіньового бізнесу є чимало
прикладів ошукування дер�
жави підприємливими ділка�
ми.  Однак ті, хто й досі зав�
зято та систематично складає
багатоступеневі схеми мінімі�
зації податкових зобов'язань,
мусять бути у нас під особли�
вим контролем. Судіть самі:
за результатами 2007 року із
платників податків на прибу�
ток до категорії "мінімізато�
рів" або як ми жартома нази�
ваємо їх "оптимізатори",
потрапило 206 підприємств
(мають низьке податкове
навантаження) та збиткових
� 7 (задекларували "від'ємне"
значення об'єкта оподатку�
вання). Дивись на них з�під
лоба чи ні � нічого не допомо�
же. Таких керівників  запро�
шують до податкової інспек�
ції для з’ясування причин
такого стану, їхні доповіді
заслуховуються на засідан�
нях спеціальної комісії, яка
створена при податковій
інспекції та обов'язково пере�

віряють один раз на рік.
Недосконалість законодав�
ства їм на руку. А як же рів�
ність у сплаті податків?
Чому, наприклад, Віталій
Клічко  за один з боїв одер�
жав 800 тисяч доларів і з них
350 тисяч спокійно сплатив,
як податок, а інші мають над�
прибудки і в "ус не дують", а
лише напихають кишені?
Якщо держава йде тобі в
усьому назустріч, то чому це
має бути однобічний рух?
Потрібна взаємність. Тим
більше, це стосується підпри�
ємств і тих структур, які
експлуатують землю, надра,
лінії зв'язку, газопроводи і
так далі. Найбільші в світі
податки платять шведи, але в
них при тому � найвищий на
планеті рівень життя. Чому в
нас не так?

За розмовою дістались до
одного з двох приміщень
податкової. Ганна Антонівна
Безбородько � заступник

начальника ДПІ у Києво�
Святошинському районі біль�
ше схожа на педагога, ніж на
керівника такої грізної струк�
тури, як районна податкова
служба. Дивовижна м'якість,
надзвичайно щире і приємне
обличчя, ніякого началь�
ницького шарму. 

Честь,  совість і людяність
+ професіоналізм = 

результат
� Не скажу, звичайно, що

у нас тут � церква, і всі у ній
святі,� каже Ганна Антонів�
на.  Але зверніть увагу на
таку ознаку � у нас працюють
159 кваліфікованих  фахів�
ців. Практично в усіх вища
освіта. Майже 15 тис. плат�
ників податків, з яких більше
третини юридичних осіб,
зареєстровано станом на
01.04.2008 року. Більше 9
тис. фізичних осіб�підприєм�
ців рахується на обліку. Усіх
обслуговують 4 управління, 9
самостійних відділів, 3 само�
стійні сектори, а також відділ
податкової міліції ДПІ у Киє�
во�Святошинському районі.
Освіченість дає широту світо�
гляду і мислення. I � ніякої
фінагентщини, якій по служ�
бі "совість не положена"!
Навпаки, совість і розум �
наріжний камінь нашої робо�
ти. Відхилення, звичайно,

бувають, і ми не скидаємо
цього з рахунку. Прийняття
Програми дій на 2008 рік
"Професійність. Порядність.
Відповідальність", яка
затверджена 29 грудня 2007
року Головою ДПА України
Сергієм Буряком саме окрес�
лює завдання органів подат�
кової служби на рік, що три�
ває. Підвищення в суспіль�
стві позитивного іміджу Дер�
жавної податкової служби
України, впровадження ідео�
логії партнерських відносин з
платниками податків, поси�
лення боротьби з корупцією в
органах ДПС та забезпечення
відкритої інформаційної
політики � наші орієнтири у
роботі. Головний курс � честь,
совість і людяність, забезпе�
чення добровільності у сплаті
податків. Контури цього
курсу уже позначаються на
результатах роботи. Надхо�
дження у казну держави
зростають з року в рік.

Тільки за 1 квартал 2008
року до Державного бюджету
мобілізовано податків та збо�
рів у сумі 71443,0 тис. грн.
(процент відхилення від прог�
нозованих показників складає
104,9), що на 31687,2 тис.
грн. більше в порівнянні з
показниками аналогічного
періоду минулого року та до
місцевих бюджетів � 68514,0
тис. грн. (процент відхилен�
ня від прогнозованих показ�
ників � 120,5), на 25250,5
тис. грн. більше в порівнянні
з минулим роком. 

Доля надходжень ДПІ у
Києво�Святошинському
районі за 1 квартал 2008
року по надходженнях до
Зведеного бюджету області
складає 13,4% від загальної
суми надходжень коштів.

Кращі, сумлінні платни�
ки податків є надійною опо�
рою податківців та керівни�
ків місцевих органів влади.
Тих, які не мають жодних
проблем із законом, а навпа�
ки, збільшують суми сплати
податків і платежів до
бюджетів усіх рівнів, наго�
роджуємо на місцевому рівні
і  представляємо в ДПА
України для відзначення.
Цьогоріч ними стали: Дер�
жавне підприємство
"Жулянський машинобудів�
ний завод "Візар"; Відокре�

млений підрозділ Національ�
ного аграрного університету
"Боярська лісова дослідна
станція";ТОВ з іноземними
інвестиціями "Чиста вода".
Відносини партнерства
мають реальне продовжен�
ня, зміцнюються і розвива�
ються. 

Ось так і  ми � родом з
дитинства 

Чи вдавалось кому�небудь
змінити металевий виріб? На
жаль, ні, адже він набуває
своїх остаточних обрисів вже
тоді, коли розплавленим
металом його вливають у
форму. Сумління майбутньо�
го платника податків форму�
ється  з дитинства. Які зерна
зронені у душу малечі, такі й
паростки проростуть. Казка
про податки, ділові ігри, лек�
ції з основ податкового зако�
нодавства. Саме цими шля�
хами торуються стежини до
свідомості майбутнього плат�
ника податків. Конкурс дитя�
чого малюнка "Податки
очима дітей" започаткований
ще у 2001 році. 

У тому, що кожна дитина
є чистим джерельцем талан�
тів переконуєшся, коли пере�
глядаєш творчі роботи, нада�
ні дітьми. Тут і розмаїття
фарб, і політ фантазії, і
висловлення потаємних
бажань. А найголовніше � не
дитяче розуміння теми
податків. Виявляється, діти
краще деяких дорослих
починають розуміти, що
сплата податків � це навіть не
обов'язок, а проста необхід�
ність кожної людини поділи�
тися тим, що маєш для   зміц�
нення своєї держави та зро�
стання добробуту її грома�
дян. Звичайно, ця життєва
теорема, засвоєна у дитин�
стві, буде перевірена часом,
та ще й не один раз. Втім,
сподіваємось, що наші діти
на своїх дорослих дорогах не
мінімізуватимуть доходи, не
спокусяться на зарплати у
"конвертах". Натомість,
будуть сумлінними платни�
ками податків, сповненими
гідності за себе та свою дер�
жаву громадянами.

У ПОДАУ ПОДАТКТКОВОї ВЛАОВОї ВЛАСНЕ  ОБЛИЧЧЯСНЕ  ОБЛИЧЧЯ

Статистика надходжень до Зведеного бюджету коштів, 
що контролюються податковою інспекцією ( в млн. грн.)
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"Митарі" чи "економічна
гвардія"?

Чорні тіні і плями нашої
сучасності можна вивести
тільки з допомогою одного
"хімікату" � кодексу розум�
них законів � Податкового
Кодексу � переконаний
начальник інспекції � радник
податкової служби І рангу �
Валерій Сергійович Богдан. 

� Чи можна сліпо вірити у
вдавану збитковість деяких
спритників? НІ! Особливий
"роздрай" в системі торгівлі,
яка уміє ловко ховати в тінь
свої прибутки і ще й вимагати
відшкодування у держави.
Тут весь час "панують" збит�
ки або ж "працюється" по
нулях � себто затрати і при�
бутки однакові. Здається,
повинні вже давно розорити�
ся з такими методами госпо�
дарювання, а вони "трима�
ються купи". 

� Майте, � кажу, � совість.
Саме ваше існування � уже
доказ того, що все у вас добре.
Для вас сплата податків, якщо
хочете й далі працювати, має
стати своєрідним "отче

нашим", нормою кровообігу.
Ні! Хитрують. До пори до
часу. Податкова міліція теж
набуває все більшого досвіду,
вчаться казати своє вагоме
слово і її оперативники.

Як приклад: наприкінці
березня поточного року
податківці провели виїзну
позапланову перевірку з
питань достовірності нараху�
вання суми бюджетного від�
шкодування ПДВ одного
ТОВ "П" нашого району,
основним видом діяльності
якого є  оптова торгівля
радіоапаратурою, і з’ясува�
ли, що підприємство неза�
конно заявило до відшкоду�
вання 32,1 млн. грн. Окрім
цього, має ознаки "фіктивно�
сті" (за юридичною адресою
його не існує, а фактичну
адресу встановити неможли�
во). По  вул. Південній, що у
м. Вишневому, в приміщен�
ні, яке належить підприєм�
ству "П", виявлено гральні
автомати. Підприємець "З" �
орендар грального притону,
документів на розміщення
гральних автоматів та ліцен�
зії на право здійснення діяль�
ності у сфері грального бізне�
су не надав. Отож, усе
майно: 23 гральні автомати
на загальну суму 175 тис.
грн.   описано та передано на
відповідальне зберігання до
вирішення питання по суті.

Інший приклад: 2 квітня,
в ході проведення операції 
"Акциз", працівниками відді�
лу податкової міліції ДПІ у
Києво�Святошинському
районі під час  огляду магази�
ну з продажу лікеро�горілча�
них виробів, який належить

приватному підприємцю
Андрію Б.,  за адресою: село
Гатне Києво�Святошинсько�
го району, виявлено 98 пля�
шок горілки, а саме: горілку
"Пшенична Грааль" та горіл�
ку "Пшенична "Олександрія"
на загальну суму 600 грн. 70
копійок з візуальними озна�
ками підробки марок акциз�
ного збору.

Ще однією больовою точ�
кою уcієї держави є виплати
зарплат у "конвертах" за
рахунок тіньових доходів.
Останнім часом "конверт"
став символом непрозорості й
незаконності маніпуляцій з 
"сірою" зарплатнею. Нато�
мість збитки, що завдаються
при цьому державі та її гро�
мадянам, далеко не символіч�
ні. Отримання зарплати
"чорним налом" тільки ство�
рює ілюзію переваги, адже
немає зарплат � немає лікар�
няних, немає пенсій, немає
виплат малозабезпеченим.
Насправді наслідки бувають
важкими, а іноді й трагічни�
ми, коли при досягненні пен�
сійного віку чи під час хворо�
би або каліцтва з'ясовується,
що  гідна пенсія чи пристойна
допомога залишились у "кон�
верті", але на цей раз �  у
чужому.

За кордоном бути подат�
ківцем � винятково висока
честь. Коли карабінери візь�
муть якогось злочинця, то
йому достатньо найняти
двох�трьох адвокатів, щоб
відкрутитися, а коли арешто�
вує економічна гвардія, то
тут уже ніякі адвокати не
допоможуть � тут завше без�
доганна і чиста робота. Ми

над цим трудимось. Запровад�
жуємо електронну звітність,
викриваємо шахрайські
схеми, модернізуємось і вдос�
коналюємось, щоб стати
партнером, а не митарем...

Післямова
Сьогодні про неї знають

усі. Втім, кожен ставиться
по�своєму. Одні кажуть: вона
жорстка і норовлива. Інші:
вона дбає про державу і сум�
лінно виконує свої обов'язки.
Але на побачення до неї при�
ходять не з квітами, а із звіта�
ми та розрахунками. 

Існує у неї дивна примха:
знайомитись із тими, хто
мінімізує податки та мно�
жить збитки. Здавалося б,
яка користь від спілкування з
шахраями. Натомість,
бажання направити на шлях
"істинний" таких горе�бізнес�
менів у неї не віднімеш. 

Стежить вона за своєча�
сністю та повнотою напов�
нення державної скарбнич�

ки. Переймається рівнем
необхідних знань тих, хто
прокладає курс у бурхливому
морі податкових законів та
нормативних циркулярів.  

Втім, не така вона грізна,
як дехто про неї говорить.
Часом  її можна побачити з
екрана телевізора, почути
голос � з радіоприймача.
Коли керівництво відзначає
за сумлінність у праці, вона �
довго запрошувати себе до
виходу не примушує. А за
святкової нагоди �  завжди
готова прийняти щирі вітан�
ня колег. 

З радістю і надією чека�
ють на зустріч із нею  малоза�
безпечені діти. Із посмішкою
згадують про неї школярі �
переможці конкурсів дитячої
творчості з податкової тема�
тики. 

Ви запитаєте, хто вона?  А
хіба Ви ще не зрозуміли?
Податкова служба нашого
району!

Наталя Ключник

Новини культури

Нашу розмову Таїсія
Миколаївна почала несподі�
вано:

� На жаль, ми були чи не
останніми відвідувачами хати�
музею Т.Г.Шевченка на Кози�
ній горі, яка... припинила своє
існування. Чому? Хто так
конче потребує цього музейно�
го приміщення в центрі Києва?

Хто дасть дітям
відповідь на це
з а п и та н н я ?
Чому на 60
музеїв м. Києва
припадає 140
тисяч (!) ігро�
вих закладів?
Чому на один
музей в нашій
рідній Боярці �
більше 50 
"точок" з ігро�

вими автоматами? Ці запитан�
ня виникають не лише у дорос�
лих... Ці запитання задають
діти!

...Протягом століть понят�
тя "духовність", "духовно роз�
винена особистість" завжди
поставали як велична мета
виховання й самовиховання.
Та особливої актуальності

щодо виховання наймолод�
шого покоління вони набува�
ють саме сьогодні. Адже саме
у віці з 12 до 14 років заклада�
ється ота сама духовність, яка
проявиться лише... після 20
років! 

Ще й досі немає чіткого
тлумачення поняття "духов�
ність". Найпоширенішим є
уявлення про духовне в
людині як про її релігійність і
відданість Богові. Але навряд
чи можна вважати духовно
розвиненою людину, яка
вірить в Бога, прагне викону�
вати десять заповідей Божих,
але не відчуває потреби в
підвищенні свого культурно�
го рівня. А хіба можна назва�
ти духовною людину, яка
негуманно ставиться до
інших і споживацько � до

природи? Тому процес вихо�
вання духовної культури у
підлітків передбачає облаго�
родження життя та помислів
дитини позитивним життє�
вим досвідом суспільного,
соціального, родинного
життя її народу та людства в
цілому, який передається із
покоління в покоління,
пошуку ідеалу і сенсу свого
власного життя, життя
людей, довкілля.

Таїсія Миколаївна переко�
нана, що духовність � чотири�
гранна, як ідеальна фігура �

піраміда. Перша грань � це
цінності людського серця,
спрямовані на зовнішній світ.
Це � пошук смислу життя.
Друга грань � це розуміння
сенсу життя. Третя грань � це
особисті відповіді на вічні
запитання: що є добро і зло,
істина і краса?.. І четверта
грань � грань�висновок із
трьох попередніх: це розумін�
ня унікальності власного вну�
трішнього світу та інших
людей. Що ж є "фундамен�
том" духовності? Три сфери�
"кита":

ДУХОВНОСТІ НАВЧАТЬ 
ШЕВЧЕНКО, ГОГОЛЬ Й... ДІТИ
Поспішаючи на цю зустріч з Таїсією Миколаївною Лантух � педаго�

гом�куратором Києво�Святошинської районної класичної гімназії,

я розраховував почути захоплюючу історію про відвідання гімна�

зистами родинного маєтку Гоголь�Яновських. І розповідь дійсно

захопила... глибиною усвідомлення тієї ролі, яка відводиться

кожному з нас у відродженні культурної спадщини і самої духов�

ності нашого народу. Деякі думки з цього приводу пропоную

нашим читачам.

Розумова сфера Вольові якості Емоційна сфера

Допитливість, спостереж�

ливість, аналітичність,

критичність, самостійність

мислення

Цілеспрямованість,

наполегливість,

саморегуляція,

самовладання.

Совість, любов, надія,

каяття. Забезпечує 

глибинний зв'язок з усім 

людством, Всесвітом.
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Незабутні миттєвості
повернення до того духмяно�
го дива дитинства особисто
мені допомогла пізнати
районна виставка виробів з
хліба, у якій взяли участь 19
шкіл району. 

Як розповідає заступник
директора з навчально�вихов�
ної роботи еколого�натураліс�
тичного центру Світлана
Аздравіна, задум цієї вистав�
ки, яка проводиться раз у два
роки, виник із бажання поєд�
нати традиції минулого з
сучасністю. А поштовхом
стало Всеукраїнське свято
української паляниці 2003
року. Традиційно виставка
хліба проводиться саме напе�
редодні Великодня. Адже на
весну припадає два великих
свята наших предків: Зустріч
птахів (так ось чому так бага�
то на виставці маленьких
жайворонків з тіста!) та
Пасха.

Та, як у кожній добрій
справі, реалізація перевер�
шила сам задум. Виставка
стала приводом для проведен�
ня учнями шкіл серйозної
пошукової роботи. Причому
рецепти паляниць та короваїв

вишукуються не лише в кулі�
нарних книжках, а запису�
ються від представників стар�
шого покоління. "Якщо буде
фінансування � ділиться зі
мною своїми мріями Оксана
Олександрівна � директор
К и є в о � С в я то ш и н с ь к о г о
районного центру еколого�на�
туралістичної творчості � то в
наших найближчих планах
видати збірку "Хліб в обрядах
та звичаях українського наро�
ду" на суто місцевому (тобто �
Києво�Святошинського райо�
ну) матеріалі. Буде в тій збір�
ці і розділ " З бабусиної скарб�
нички", який складатиметься
з рецептів домашніх пирогів
та хліба..."  

Нагадаємо, що саме в
цьому закладі існує єдиний в
області Музей Хліба. Тому
сюди не лише приходять на
екскурсії, а й знайомляться зі
звичаями наших предків на
народознавчих заняттях. Та
повернімося до самої вистав�
ки. Цікаво, що її переможців
визначають... самі діти!
(Найбільше екскурсій припа�
дає саме на квітень�травень.)
Причому, віддаючи свій голос
на користь того чи іншого

виробу, кожний представник
"народного журі" повинен
обґрунтувати свій вибір,
пояснивши, що саме сподоба�
лось і чому.

Безумовним лідером гля�
дацьких симпатій відразу ж
став коровай "Україна на
шляху до Євросоюзу" з Бояр�
ської ЗОШ №3. Також най�
більше відвідувачів затриму�
ється біля виробів школярів з
Боярської другої, Малю�
тянської, Забірської та Лісни�
ківської шкіл. Взагалі ж пере�
можці визначаються в двох
вікових (молодший (1�3
класи) та середній і старший

шкільний вік) та двох "гео�
графічних" (сільські чи міські
школи) групах. Кожна шко�
ла�учасник повинна була
представити 3 вироби з тіста.

Звичайно, вже є що порів�
нювати. "Минула виставка
була багатшою: було більше
короваїв та інших виробів, �
задумливо говорить пані
Оксана. � Нам навіть не
вистачило однієї зали! Крім
того, роботи цьогорічної
виставки представляють лише
3�4 обряди, пов'язані з хлі�
бом, тоді як існує їх набагато
більше. Звичайно, в цьому
винна "пристоличність" нашо�

го району... Та все ж таки
радує, що діти не забувають
бабусиних традицій і навіть
самі випікають хліб. Наприк�
лад � на уроках праці, як у
Києво�Святошинській район�
ній класичній гімназії чи у
Вишнівській ЗОШ №2...
Крім того, цього року у нас
навіть з'явилися відеозаписи
народних свят, зроблені сами�
ми учнями." 

...А особисто мені найбіль�
ше сподобалася калита  з
калиною. Вона така гарна,
рум'яна і... смачна. Не хви�
люйтесь, шановні читачі, ваш
кореспондент не з'їв одного з
найпривабливіших експона�
тів цієї диво�виставки. Просто
знаю, що абсолютно всі виро�
би � не просто їстівні, а випе�
чені за найсправжнісінькими
рецептами. То ж давайте не
гаяти часу, а швидше закача�
ємо рукава й... сядемо до
столу. На якому так спокусли�
во пахне свіжесенька паля�
ниця з нашого далекого
дитинства. Випечена нашими
власними руками... 

До короваїв ласо облизувався
Радислав Кокодзей

"ДО КОЖНОГО СВЯТА � СВОЯ ПОСВЯТА" 
АБО ЧИ ПАМ'ЯТАЄШ ТИ, ЯК ПАХНЕ ХЛІБНЕ ДИВО?
А чи пам'ятаєте ви ще, наші шановні читачі, як пахне свіжий хліб? Ні,

не той � у прозорому целофані з супермаркету. А інший: домашній,

щойно з печі, зі хрусткою скоринкою та лискучим смаглявим боком �

запашний�запашний хліб далекого дитинства...

� Ми прагнемо спрямувати
дитину до пізнання істини,
добра, краси, любові і ствер�
дження у своїй життєтворчос�
ті, усвідомлення своєї єдності
зі Всесвітом, � говорить Таїсія
Миколаївна. � Одним із таких
засобів є екскурсії по історич�
них місцях, музеях, театрах,
виїзди на природу (від неве�
личкої прогулянки до турпо�
ходу на кілька діб). Адже
екскурсія не тільки пробуджує
інтерес до явищ духовної
культури, а й збагачує уявлен�
ня і знання учнів про них.
Демонструючи певні історичні
об'єкти культурної спадщини,
ми впливаємо на емоційну
сферу учнів, формуємо в них
вишуканий смак. Наприклад,
працюючи над проектом
"Формування життєвої ком�
петентності особистості шля�
хом впровадження у вихов�
ний простір духовної спадщи�
ни українського народу"
("робоча" назва проекту � "До
витоків духовності"), учні 7�х
класів Києво�Святошинської
районної класичної гімназії
вивчали духовну спадщину
Т.Г.Шевченка та М.В.Гоголя.
Була проведена колосальна
робота: гімназисти відвідали
Центральний музей Т.Г.Шев�
ченка, хату�музей на Козиній
горі, музей на Пріорці в Києві,
садибу в с.Моренці та Шев�
ченків гай в м.Львові. екскур�

сійна діяльність була заверше�
на захистом проекту "Духовна
спадщина Шевченка � гімн
боротьби за волю та братер�
ство" у вигляді змагань, кон�
курсів, мультимедіапроек�
тів...

Діти створили "Ланцюг
духовності". Він � простий,
але надійний. Духовна сила
породжує віру, віра � надію,
надія � любов, а любов � тер�
піння. Терпіння, в свою
чергу, асоціюється з чисто�
тою. А чистота � це Мудрість. 

Отож, продовжуємо пізна�
вати й відкривати для себе
Мудрість народну, вивчаючи
духовну спадщину М.В.Гого�
ля. "Звісно, ми тільки�но на
початку цього шляху, але
маємо вже найрізноманітніші
враження від нашого дослід�
ження. Напередодні 199�ї
річниці з дня народження

Миколи Гоголя, ми вирішили
відвідати родинний маєток
Гоголів�Яновських, власними
очима побачити ті куточки
рідної України, які так май�
стерно описав в своїх творах
автор "Вечорів на хуторі
поблизу Диканьки". 

Так, природа дійсно нади�
хала! Безмежні погорбовані
рівнини з буйними чубами
гаїв, сизі луки й залишки ста�
рих вітряків та "журавлів"
біля криниць... Саме серед
цієї краси герої нашої розпо�
віді відчули свою цілковиту...
безпорадність. Справа в
тому, що до родинного маєт�
ку Гоголів дібратися майже
неможливо! І туристична, і
мапа автошляхів стверджу�
ють, що неподалік Сорочин�
ців є Гоголево. Але родинного
маєтку письменника там
немає! Бо, виявляється, що

за 35 км є ще одне Гоголеве, в
якому і знаходиться родин�
ний маєток автора "Мертвих
душ". Маєток є, та на жодній
мапі цей населений пункт не
позначений і на жодній доро�
зі нема жодного дороговказу
до цього другого Гоголева!
Лише за 10 км до села є мало�
помітний дорожній знак із
назвою населеного пункту...

Таїса Миколаївна перево�
дить подих, і в її голосі чуєть�
ся обурення:

� Невже людина, яка пра�
гне збагатити свій духовний
світ, вивчаючи творчу спад�
щину письменника, повинна
згаяти півдня на пошуки його
маєтку? Це так ми шануємо
пам'ять М.В.Гоголя і готує�
мося до святкування в 2009
році 200�річчя з Дня його
народження?

От і виникла у дітей думка
звернутися з листом до Мі�
ністра культури та Міністра
транспорту, а до громадсько�

сті � через газету. Втім, ця
неприємність не зіпсувала
вражень від родинного маєт�
ку Гоголів. Того маєтку, який
діти охарактеризували як

"Простота і величність. Про�
стота і краса". А бузкова
алея, яка веде до парадного
входу маєтку, одночасно і
вразила, і спантеличила.
Вразила красою гілок, які
змикалися над нашими голо�
вами суцільним шатром,
створюючи затишок і напов�
нюючи спокоєм. А спантели�
чення вилилося у запитання�
тезу до екскурсовода: "Чи
правда, що більшість родових
маєтків мали чи то бузкову
алею, чи бузковий садок, що
й приводило до... вимирання
роду? Бо бузок має таку силь�
ну енергетику, яка з часом
припиняє появу нащадків".
Екскурсовод тільки посміх�
нувся...

Та задумаймося на хвили�
ну: життям нашим правлять
саме духовні закони. Які опе�
рують найвищими моральни�
ми поняттями, виробленими
людством. Мудрість, визна�
чена ще в ІІ � І ст. до н.е.:

В цьому гімназисти пере�
конані... А вам, наші шанов�
ні читачі, відомі ці одвічні
закони?

Радислав Кокодзей

Природа � це моя мати.

Всесвіт � мій шлях. Вічність � 

моє царство. Безсмертя � моє життя.

Свідомість � мій обов'язок. Істина �

моє покоління. Любов � мій закон. 

Форма � мій прояв. Совість � мій вождь.

Мир � мій притулок. Досвід � 

моя школа. Перешкода � мій урок.

Трудність � мій стимул. Радість � 

моя нагорода. Біль � моя пересторога.

Праця � благословення.
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Гельвецій казав: "Завдан�
ня мистецтва � зворушувати
серця". Отож, 19 квітня у
приміщенні Краєзнавчого
музею серця  боярчан були
зворушені  роботами худож�
ника  Малінченка Олександ�
ра Миколайовича та флорис�
та Василенко Наталії Мико�
лаївни.

Наталія Миколаївна про�
понує свої роботи глядачам
вперше. Здавна українські
жінки вміло прикрашали свої
оселі. Це могли бути: вишива�
ні рушники, вимережані сер�
ветки, гаптовані картини, а в
наші дні популярність завойо�
вує фітографіка � мистецтво, в
якому підкреслена краса
мізерних, непомітних елемен�
тів: стеблинки, пелюсточки,
зернинки, маленької непоказ�
ної польової квітки. Всі ці
сухо�цвіти в роботах майстри�
ні оживають, наповнюються
позитивною енергією.

� Звідки черпаєте натхнен�
ня? � запитую у Наталії
Миколаївни.

� В мене є вчителька, Ірина
Блащук, вона займається
фітографікою вже близько 10
років. Коли я вперше побачи�
ла її роботи, вони настільки
мене вразили, що я навіть
спати не могла, таким силь�
ним було враження. До цього,
нічого подібного я не бачила.
Я починала з мініатюр, вони

манюсінькі, витончені. Це
дуже клопітка робота, але
вона приносить багато задово�
лення і радості. 

Захопився живописом
Олександр Миколайович ще в
дитинстві. "Ще з четвертого
класу я почав малювати.
Товаришував з відомим Бояр�
ським художником Віктором
Шевченком, часто відвідував
його майстерню. Все це не
пройшло повз мене, а тільки

посилювало бажання твори�
ти, і,  згодом, привело мене до
Київського художнього про�
мислового технікуму, а потім
до Київського обласного
художньо�виробничого комбі�
нату. Далі життя йшло за
звичним сценарієм: робота,
пелюшки, діточки, повсякден�
ні турботи і… на живопис часу
зовсім не лишалось! З роками
жага творчості тільки зростала
і настав момент, коли я, зами�
лувавшись природою, не зміг
втриматись, щоб не перенести
свої почуття на полотно. З тих
пір живу з пензлем у руках."

Олександр Миколайович
працює дуже плідно, це не
перша виставка його робіт.
Його картини не залежуються
на запилених полицях, люди
купують ці витвори мистец�
тва, щоб прикрасити ними
своє життя. Художник володіє
різними техніками живопису:
акварель, масло, змішана тех�

ніка, захоплюється різьблен�
ням по дереву, а також карбу�
ванням.   

Малінченко зробив ваго�
мий внесок у збереження
музейних експонатів: рестав�
рував комод 19 століття,
робив стійки для підсвічників.
Він завжди приходить на
допомогу музею. "Олександра
Малінченка ми дуже любимо.
Він у нас один з найкращих
художників у районі, крім
того, він чудовий майстер по
дереву. Він дуже добра, гарна
людина” � говорить Наталія
Горенко.

Від всіх присутніх мені
хотілося б подякувати митцям
за їхню творчу працю.
Працю, що сповнює душі пре�
красним, світлим і добрим.
Працю, що робить наше
життя яскравішим. За карти�
ни, "написані душею".

Марина Асмолова

МИСТЕЦТВО, ЩО ЗВОРУШУЄ СЕРЦЯМИСТЕЦТВО, ЩО ЗВОРУШУЄ СЕРЦЯ

Спорт

Звичайно, проведення
фінальних змагань Всеукра�
їнської юнацької баскет�
больної ліги на території
Боярки � подія вже сама по
собі знаменна для нашого
міста. Тим більше, що сами�
ми лишень змаганнями
справа не обмежилася. Ось
що розповів мені Ігор Петро�
вич Чорногрицький � дирек�
тор столичного баскетболь�
ного клубу "Авангард�Ба�
скет" і офіційний представ�
ник Федерації баскетболу
України під час проведення і
організації цього туру: 

� Головний суддя цих зма�
гань � Копитов Семен Рома�
нович, почесний суддя
ФІФА, який відповідає за
суддівство в Україні. Вчора і
сьогодні було проведено два
семінари для суддів і для тре�
нерів. Тобто, крім участі в
фіналі вони отримали ще й

гарну освітню школу: їх поз�
найомили з новими методи�
ками тренувань та суддівст�
ва, познайомили з тактични�
ми характеристиками нав�
чання тощо. Адже для деко�
го з тренерів це � єдиний і...
останній чемпіонат. Це
пов'язано з віком дітей.
Наприклад, такі клуби як
"Азовмаша�94" (Маріуполь)
або "Фортеця�94" (Черка�
си) можуть собі дозволити
збирати до себе в інтернат,
під керівництво відомих
майстрів, дітей з усієї Украї�
ни. Тоді як іншим клубам, в
яких існує одна�дві групи, з
якими займається лише один
тренер, таку конкуренцію
витримати практично немож�
ливо. 

Слід зазначити, що впер�
ше в Україні Фінал Всеукра�
їнської юнацької баскет�
больної ліги проводиться на

нейтральній території, так
як жодна команда з Києва у
фіналі участі не приймає.
Всі команди знаходяться в
абсолютно однакових умо�
вах: вперше всі живуть і
харчуються в одному місці,
всі їздять одним і тим самим
автобусом. Тому й немає ні
найменшої предвзятості, діє
виключно один спортивний
принцип. Суддівство � на
рівні "міжнародників". Все
відповідає навіть вимогам до
проведення чемпіонату
України. Так, Євроліга купи�
ла та встановила в залі нове
сучасне електронне табло,
на якому миттєво висвічу�
ється результативність
зустрічей.

Нагадаємо коротку істо�
рію саме цих змагань. Почи�
нали гру 25�26 команд. Про�
тягом року за 5�6 турів виз�
начаються 8 найсильніших
команд, які розділилися на 2
підгрупи по 4 команди.
Команда, яка зайняла І
місце в першій підгрупі, грає
з відносно слабким суперни�
ком другої підгрупи. Тобто,
за кубковою системою: кож�
ний виграш піднімає коман�
ду наверх, кожний програш
� опускає донизу. 4 найсиль�
ніші команди будуть бороти�
ся за 1�4 місце. 4 інші
команди, які програли, під�
нятися на чемпіонські місця
вже не зможуть.

Як зазначив Ігор Петро�

вич, правила надзвичайно
чіткі й, разом з тим, напро�
чуд гуманні. "Потрібно за
три дні виграти три гри � і ти
будеш чемпіоном. Ціна кож�
ної поразки залежить від
того, коли, в який день зма�
гань ти її отримав. Ти
можеш програти гру в пер�
ший день, і будеш п'ятим � не
більше, а можеш виграти
підряд дві гри � і будеш дру�
гим. Поки що лише команда
СДЮСШОР�2�94 з Одеси
йде без поразок. Її конкурен�
том за І місце є команда
"Фортеця�94" з Черкас".

І от 1 травня � фінал.
День, який визначив не
лише переможця, а й взагалі
найсильніші юнацькі баскет�
больні команди України.
Результат, як то кажуть,
остаточний і оскарженню не
підлягає. І місце виборола
команда "СДЮСШОР�2�94"
(м. Одеса), ІІ відстояла
команда "Фортеця�94" (м.
Черкаси), третє залишила за
собою команда "Азовмаш�
94" (м. Маріуполь), а ІV
четверте дісталося "Світло�
водськ�94" (м. Світло�
водськ). От тільки шкода,
що серед цього переліку
нема жодної команди ні з
Боярки, ні з нашого Києво�
Святошинського району. То,
може, ліквідуємо цю прога�
лину, хлопці, а? 

Радислав Кокодзей

Ось і закінчилися зма�
гання ІІ ліги ІІ чемпіонат
міста Боярка з футзалу
серед юнаків 1994 року
народження...

Чемпіоном стала команда
"Інтер" з Києво�Святошинсь�
кої районної класичної гімна�
зії. ІІ місце виборов "Олімп" з
Боярської ЗОШ №3. ІІІ � 
"ЛІО" з Боярської п'ятої.

Кубки та медалі знайш�
ли своїх господарів, спогади
про цей чемпіонат ще довго
зігріватимуть серця учасни�
ків та глядачів. А нам зали�
шається лише привітати
чемпіонів. Погляньте на
фото: які щасливі обличчя у
цих хлопців! Отож � віват,
"Інтер"! З перемогою, хлоп�
ці! Ви � найкращі!

Інф. "БІ"

ФІНАЛ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
ЮНАЦЬКОЇ БАСКЕТБОЛЬНОЇ ЛІГИ

""""ІІІІННННТТТТЕЕЕЕРРРР""""    ((((    ЧЧЧЧЕЕЕЕММММППППІІІІООООНННН!!!!

Під час змагань Європейської юнацької баскетбольної

ліги (EYBL) серед юнаків (1993 р.н.), які проходили у

нашому місті 6 по 9 березня, директор столичного

баскетбольного клубу "Авангард�Баскет" Ігор Чорног�

рицький заявив, що баскетбол прийшов у Боярку

всерйоз і надовго. А в період з 29 квітня по 1 травня

на Боярській землі з'явилося ще одне підтвердження

його слів.



Боярка Боярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм15

Історія і сучасність

"Тут кожний знаходить
щось своє"

Наша розповідь � про
рицарські турніри, які прово�
дяться в Україні двічі на рік:
на початку травня та в липні.
Причому це � не забаганка
якихось диваків, а тренуваль�
но�показові виступи клубів
історичного фехтування. Як
розповів мені президент
федерації історичного фехту�
вання міста Києва Юрій
Захарчук, лише в Києві на
сьогоднішній день налічується
близько 50 таких клубів. Офі�
ційною мовою такі рицарські
турніри називаються історич�
ною рольовою грою. Тема
цьогорічного квітнево�трав�
невого фестивалю � Адигейсь�
кі війни 1205 року (епоха
Середньовіччя, початок Сто�
літньої війни). Проходили
ігри в нашому рідному Бояр�
ському лісі, точніше � в межах
"трикутника" Боярка�Малю�
тянка�Забір'я з 30 квітня по 3
травня. Вони зібрали пред�
ставників усіх обласних цен�
трів України. Були також
гості з Росії (Москва) та Біло�
русії (Мінськ). Всього �
близько двох тисяч учасників.
Наприклад, лише від Одеси
було заявлено 4 команди,
тобто близько 60 учасників.
Від Києва � близько 200 уча�
сників, 20 команд.

Ви лишень уявіть собі:
намети окремих країн табо�
рів, загони рицарів в повних
обладунках, королі, священи�
ки, монахи, міністрелі, луч�
ниці, арбалетчиці... Костюми
� як чоловічі, так і жіночі �
історично достовірні, при
цьому � абсолютно реальні: в
них живуть і йдуть на бій. В
"цивільне" вдягаються, лише
вирушаючи додому. Умови �
максимально наближені до
бойових: приготування їжі на
вогні багаття, дощ, який при�
пинився лише в останній день
турніру, переговори між
королями різних держав. Та
найголовніше � бій. У повний
контакт. І хоча зброя трену�
вальна, виготовлена зі стро�
гим дотриманням чітких
вимог, повірте � від удару
алюмінієвого меча чи сокири
вм'ятини на шоломі залиша�
ються якнайсправжнісінькі!

Мабуть, найбільш коло�
ритно та емоційно виглядали
шість представників харків�
ського клубу "Шанхай", який
займається реконструкцією
Золотої орди ХІV � ХV століт�
тя. А ще � група з Одеси в

костюмах Київської Русі Х
століття...

Тут все � як в житті: наро�
джуються і помирають, засу�
джують до страти на колу або
багаття інквізиції, прийма�
ють віру і потрапляють у раб�
ство. Це � "по�нарошку".
Справжній тут � бій. І кров на
розсіченій щоці. І переломи,
коли тебе скидають з фортеч�
ної стіни, а декілька десятків
закутих в залізо рицарів
(середня вага обладунків 30 �
60 кг!) йдуть по тобі на
штурм, як по містку, форсую�
чи кріпосний рів... 

Отже, спробуємо порину�
ти в гущу бою. А відтак пере�
нестися в часі�просторі у
Середньовіччя. Коли з усіх
сторін щільно затиснутий
закутими в рицарські обла�
дунки тілами й сам перетво�
рюєшся на частину суцільної
металевої ріки, коли крізь
перфорацію (щілину) шоло�
му бачиш над краєчком щита
лише кольчугу й частину
шолома того, хто попереду,
світ сприймаєш переважно на
слух. По шоломі, по панциру,
по кольчузі � "день�дзень�
дзень" (це ворожі мечі); 
"тюк" (це стріла ворожого
арбалетника ударила по
наплічнику), "бум�бум�бум"
(методично випробовує на
міцність твоє забрало закутий
в метал кулак ворожого лат�
ника); "гур�гур�гур � тор�рох,
тор�рох" (аж у вухах задзве�
ніло, власні зуби глухо клац�
нули, ледь не "закомпосту�
вавши" язика, а перед очима �
міріади райдужних зірочок:
це "працюють" по тобі в пов�
ний контакт, із максималь�
ним замахом алебарди та
бойові сокири захисників
фортеці)... 

Звичайно, існують строгі
вимоги до зброї, дотримання
яких � обов'язкове (за неви�
конання їх можеш заплатити
забороною на участь у боїв�
ках продовж одного або
декількох сезонів). Але хто
там розбере в гущі бою, якщо
звідкись раптом випірне
справжня сокира або приле�
тить стріла з металевим, а не
гумовим наконечником?
Тому дотримання вимог виз�
начається вже після бою �
візуально, по слідах на шоло�
мах. Адже відмітина від меча
зовсім не така, як від алебар�
ди. І коли мова заходить про
"географію" або "архів", то не
фото і не довідки демонстру�
ють рицарі, а свої шоломи, на

яких � найсвіжіші дані. Адже
в середньому шолома виста�
чає на один � два сезона... 

Що ж до Боярського
фестивалю, то він пройшов
надзвичайно вдало: всі живі і
здорові. А синців, гуль та роз�
січеної в бою шкіри (іноді �
ледь чи не до кістки) тут про�
сто ніхто не рахує...     

То хто ж вони � середньо�
вічні рицарі ХХІ століття?

Киянка Вероніка за
фахом � художник. Крім того,
навчається на театральному
факультеті. Історичним фех�
туванням займається близько
3�х років. Поштовхом стала
поїздка до Судака на рицарсь�
кий фестиваль. Після цього
прийшла до клубу. Більше
приваблює саме історичний
аспект, зокрема � відтворення
культури Київської Русі Х � ХІ
століття. І просто подобаєть�
ся... оживляти історію. 

Діма � коваль. Хоча пра�
цює на Одеському телебачен�
ні (канал АТВ). А ковальство
� це хобі, яке поступово пере�
ростає в конкретну нормаль�
ну роботу, до якої він прагнув
все своє життя: щоб хобі ще й
давало заробіток. Вважає, що
це � вінець всіх мрій. Історич�
ним фехтуванням займається
приблизно з 1998 року. Для
нього це � відпочинок. В зв'яз�
ку з травмами 5 років не зай�
мається боївками, але остан�
ній рік вже повертається до
"нормального бойового
життя". Два рази на тиждень
в клубі "Тангар" проводяться
тренування. Раніше серйозно
займався спортом � КМС по
самбо. "Вухаста" дага � точна
копія кинджалу 1500 року �
виготовлена ним власноруч�
но. Ручна робота: лиття та
різьблення по металу, рукоят�
ка з рогу. І ніяких сучасних

елементів чи матеріалів.
Крім, звісно, металу. Марка
сталі � 65Г, тобто � ресора від
"Москвича". 

Дівчина з арбалетом �
Тамара, графиня де Сентовіч
� студентка ІV курсу машино�
будівного факультету Харків�
ського політехнічного інсти�
туту. Історичним фехтуван�
ням займається два роки. За
плечима � багато різних турні�
рів. А поштовхом до заняття
історичним фехтуванням
став рицарський турнір,
влаштований в інституті.
Приваблює абсолютно все,
особливо коли багато людей,
протистояння "натовп на
натовп". Це � весело і захоп�
лююче. Особливість кожної
гри � в бойових діях, які
ведуться по�різному. І Боярка
� не виняток. Тому кожна гра
особлива саме агресивністю
бойових дій, які є втіленням
прагнення перемоги.

Квашнін Олег Валентино�
вич (Одеса) � завідувач скла�
дом однієї з Одеських фірм.
Він же � Раймонд VІ � граф
Тулузький, герцог Бурбонсь�
кий. Він же � капітан коман�
ди та командир локації. Він
же � один із організаторів цієї

гри. Команда клубу "Тангар"
в кількості 36 чоловік. В істо�
ричному фехтуванні Олег
Валентинович вже майже 13
років. Зрозуміло, що за цей
час Олег Квашнін приймав
участь в багатьох іграх і тур�
нірах. Останній найбільший
захід � це минулорічна трав�
нева гра "Кільце тьми", в якій
брали участь близько півтори
тисячі чоловік. А взагалі �
участь у всіх турнірах та
фестивалях, які проходять як
на території України, так і за
кордоном: Росія, Білорусія,
Польща, Турція. 

Що ж до історичних подій
� сюжетів ігор, � то існує ряд
тем, які дуже популярні.
Наприклад, Столітня війна,
боротьба шотландців за
незалежність, Хрестові похо�
ди, протистояння Русі і кочі�
вників або Русі і хрестоносців
тощо. Це ті теми, які користу�
ються найбільшою популяр�
ністю. Абігойські війни � не
найбільш популярна, але
досить шанована тема. Саме
Олег Квашнін рівно рік тому
запропонував цю тему, яка й
була втілена під кронами
Боярського лісу...

Радислав Кокодзей

Знову чується дзвін мечів... Не вві сні � просто час відродив�

ся лиш на мить, і історії загадкове обличчя освітила посміш�

ка наших сучасників: тих, хто народився у столітті ХХ, а

живе в ХХІ сторіччі... Двічі на рік оживає історія.

РИЦАРІ НА РУБЕЖІ 
МИНУЛОГО І СУЧАСНОГО



ТОВ "ВОКЕ�07"
виконує монтажні роботи по влаштуванню зовнішніх та
внутрішніх мереж:
• водопостачання; • водовідведення;  
• каналізування; • опалення; 
• електропостачання; • автоматичного поливу;
• монтаж локальних насосних станцій 

водопостачання та каналізування (гарантія та сервісне обслуговування)

Звертатися за адресою:
м. Боярка, пров. П'ятигірський, 7
тел/факс: 8 (044) 98�35�8�50
моб. 8�067�250�78�62;

8�067�665�92�62

ОГОЛОШЕННЯ

Шиномонтажна станція (ГСК "Родничок") запрошує на
постійну роботу монтажника.

Довідки за тел.: 0�067�527�94�39, Олександр.

Шановні ветерани! Прийміть найщиріші вітан�

ня з річницею Великої Перемоги!

Цей, дійсно святий день, завжди викликає

почуття світлої радості, безмежної гордості за наш

народ та гіркий сум водночас. Знаючи, якою вели�

кою ціною завойовано нашу Перемогу, схиляємо

голову перед священною пам'яттю загиблих.

Висловлюю свою безмежну синівську вдячність усім, хто

тяжкою ратною працею наближав довгоочікуваний день виз�

волення та кував перемогу в тилу. Низький уклін вам за це!

З повагою, голова районного 

товариства у справах захисту прав споживачів 

Олександр Борецький

ШАНОВНІ, ДОРОГІ НАШІ ВЕТЕРАНИ, 
ІНВАЛІДИ ВІЙНИ, МЕШКАНЦІ БОЯРКИ!

Щиро вітаємо всіх вас з 63 річницею великої Перемоги над

фашизмом, днем величі вашого подвигу у кривавій війні. Вічна

пам'ять загиблим вашим побратимам по зброї.

Бажаємо здоров'я та радості вам і вашим близьким.

З повагою,

Голова президії районної організації інвалідів ВВВ та ЗС

Грецький Б.А.
Голова Боярської організації інвалідів ВВВ та ЗС

Нурищенко В.А.
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ТОВ “Поліпрінт”
на замовлення 

КП “ІА “Боярка-інформ”. 
***

Загальний тираж 5000 прим.

Вітання, оголошення, реклама

ССТТОО
на постійну роботу потрібні:на постійну роботу потрібні:

•карбюраторники;

•автослюсарі;

•автоелектрики

Звертатись за адресою:
м. Боярка, вул. Магістральна,11

Тел: 8 298 46 927; 406 33 62

Щиро вітаємо ветеранів

Великої Вітчизняної війни та

всіх боярчан зі світлим і радіс�

ним святом Перемоги над

фашистськими загарбника�

ми.

Ми пам'ятаємо про тих,

хто, не шкодуючи власного

життя, захищав рідну землю,

наше сьогодення. Прийміть

найтепліші побажання міцно�

го здоров'я, затишку та благо�

получчя.

Соціалістична партія
України 

Києво�Святошинська
районна організація 

Своєю хоробрістю і героїз�

мом, відвагою та безмежною

любов'ю до Батьківщини ви

всьому світові довели, що Укра�

їна ніколи не скориться загарб�

никам. Сьогодні ми низько схи�

ляємо голови перед світлою

пам'яттю тих, хто, нехтуючи

смерть, зупинив фашистську

навалу ціною власного життя.

Ми складаємо глибоку шану

всім, хто виборював перемогу в

жорстоких боях і самовіддано

трудився в тилу. 

Зі святом Вас, Переможці!

Начальник ВОС

Боярської міської ради

Стороженко А.Ф.

ОГОЛОШЕННЯ
17 травня 2008 р. на честь 63�ї річниці Перемоги у Великій

Вітчизняній війні у м. Боярка відбудеться олімпійський забіг.

Маршрут забігу: стадіон "Зеніт" (парк ім. Т.Шевченка) �

майданчик міськради (парк Перемоги).

Реєстрація учасників забігу: стадіон "Зеніт", 1000� 1100.

Запрошуються спортивні команди закладів, установ та орга�

нізацій міста, усі бажаючі.

Оргкомітет

Загублені 7.04.2008 р. бланки листків непрацездатності серії

ААЯ № 248510 � 248520 вважати недійсними.

Шановні ветерани!
Ми складаємо глибоку шану всім, хто виборював перемогу в

жорстоких боях Великої Вітчизняної Війни.

Голова Києво�Святошинської районної ветеранської організації

А.П. Макаренко

Вітаємо Вас зі Святом Перемоги. Це свято

для нас усіх пов'язане з весною, народженням та

розквітом нового життя. Подвиг воїнів�переможців

непідвладний часу, як і безмежна наша вдячність

всім, хто відстояв Батьківщину, виявив нездоланну мужність

та незламність духу. Саме Вам завдячуємо свободою та

мирним небом, тим, що сьогодні можемо ростити дітей,

обробляти лани, посміхатися сонцю.

Здоров'я Вам та злагоди, добра і благополуччя.

Депутати фракції "Блок Юлії Тимошенко" 
Боярської міської ради та члени бюро Боярської

первинної партійної організації "ВО "Батьківщина"

ШАНОВНІ ДРУЗІ, ДОРОГІ НАШІ ВЕТЕРАНИ!

ДОРОГІ ВЕТЕРАНИ, УЧАСНИКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ!

Сердечно вітаю Вас з Днем доблесті і

героїзму, ювілеєм Великого Подвигу

патріотів � річницею Великої Перемоги над

німецько�фашистськими загарбниками!

День Перемоги назавжди залишиться

днем нашого національного тріумфу, сим�

волом героїчного минулого, величі духу і

братства народів. Стійкість, мужність і самовідданість старшого

покоління на полях битв і на трудовому фронті в ім'я перемоги

над фашизмом � істинний приклад патріотизму для нащадків.

Депутат Боярської міської ради
О. В. Боднюк

Прийміть мої щирі вітання зі світлим і

радісним святом � Днем Перемоги!

Низький уклін, вічна пам'ять і слава

визволителям, котрі зі зброєю в руках

захистили свободу і незалежність нашої

країни, і трудівникам тилу, які самовідда�

но працювали задля Перемоги.

Зі святом, дорогі ветерани!

Голова ГО

“Міська громада “Боярчани”

Ю.І. Єдаков

ДОРОГІ  ВЕТЕРАНИ 
Й УЧАСНИКИ ВІЙНИ!

Ви хочете дізнатись про найсвіжіші

події міста й району? Вам цікаво бути у

центрі подій життя громади? Тоді вми�

кайте свої радіоточки щовівторка 

о 6:30  і слухайте Боярське радіо!  

13 травня 2008 року стартує перша

радіопередача � інформаційно�аналітич�

ний тижневик "На Боярській хвилі"

Інформаційне агентство
“Боярка�Інформ”

ШШШШ АААА НННН ОООО ВВВВ НННН ІІІІ     ББББ ОООО ЯЯЯЯ РРРР ЧЧЧЧ АААА НННН ИИИИ     

ТТТТАААА     ЖЖЖЖ ИИИИ ТТТТ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ ІІІІ     РРРРАААА ЙЙЙЙ ОООО НННН УУУУ !!!!

ДОРОГІ ВЕТЕРАНИ!

Цього дня ми схиляємося у

доземному поклоні перед нині

живими, усіма тими, хто проніс

через лихоліття війни любов до

Батьківщини і бажання бачити її

заможною та квітучою. Це

вашим потом та кров'ю щедро

зрошена наша батьківська земля.

Щиро бажаємо вам, дорогі

ветерани, міцного здоров'я та

довголіття.

Зі святом вас, 

із Днем Перемоги!

Директор територіального

центру по соціальному

обслуговуванню одиноких

громадян та інвалідів

Раїса Єременко

ДОРОГІ ВЕТЕРАНИ!
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