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Боярська міська рада та вико�

навчий комітет щиро вітають депу�

тата міськради V скликання Вітю�

ка Володимира Павловича, ювіля�

ра Спілки ветеранів війни і праці

м.Боярка Новіцького Степана

Омельяновича; ювілярів міської

організації інвалідів війни та

Збройних Сил Хмарського Андрія

Макаровича та Бурлакова Миколу

Сергійовича. 

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!

ДДООРРООГГІІ  ЮЮННІІ  ДДРРУУЗЗІІ!!

Щороку 1 червня ми відзнача�

ємо свято маленьких громадян

нашої країни � Міжнародний день

захисту дітей. Водночас це й свято

тих, хто завжди поруч з дітьми, хто

піклується про них і допомагає

твердо стати на ноги.

Шановні дорослі! Зігріймо

теплом свого серця, увагою і

ласкою тих юних співгромадян,

життя яких не схоже на добру

казку, допоможімо їм відчути

радість спілкування.

Впевнені, що об'єднавши зусил�

ля, ми зробимо все, аби захистити

наших дітей, уберегти їх від гірко�

ти розчарувань і зневіри. Адже

саме від нас, дорослих, залежить

те, як складеться доля кожної

маленької людини, а відтак і ново�

го покоління українців.

Бажаємо вам, дорогі юні друзі,

вашим батькам, бабусям і дідусям,

міцного здоров'я, щастя, добра і

сімейного затишку. Нехай здій�

сняться всі ваші мрії і задуми!

Міський голова  

Т. Г. Добрівський
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Сесія міської ради

Є У БОЯРЦІ ВЛАСНЕ РАДІО,

А ЧИ БУДЕ ЩЕ Й ТЕЛЕБАЧЕННЯ?

Засідання депутатів поза�
чергової  XXIX сесії V скли�
кання Боярської міської ради
відбулось 23 травня 2008 р. у
приміщенні міської ради, і
зібрало 26 народних обран�
ців. Серед запрошених � пер�
ший заступник міського голо�
ви  Р.В. Гладкий, заступник
міського голови В.В. Шульга
та директор КП "Боярка�Ін�

форм" І.І. Цушко.
Як годиться, засідання

відкрив Т.Г. Добрівський.
Він насамперед привітав іме�
нинника � В.П. Вітюка.
Потім оголосив порядок ден�
ний.  Цього разу у порядку
денному лише  2 питання.

Перше стосувалось
затвердження проекту ство�
рення студії Боярського місь�

кого телебачення. Такий про�
ект буде поданий до Всеукра�
їнського конкурсу проектів та
програм розвитку місцевого
самоврядування на 2009 рік.
З цього приводу виступив
заступник міського голови
В.В. Шульга. Він доповів
депутатському корпусу про
те, що Боярська міська рада
має нагоду взяти участь у
Всеукраїнському конкурсі
проектів і програм розвитку
місцевого самоврядування на
2009 рік з проектом: "Інфор�
мація населення шляхом
створення студії місцевого
телебачення". Для цього, за
умовами конкурсу, необхідна
наявність відповідного
рішення депутатів міської
ради передбачити у бюджеті
2009 року відповідні кошти.
Доповнив виступ заступника
міського голови І.І. Цушко �
директор КП "Боярка�Ін�
форм". Він пояснив присут�
нім, що конкурс проектів
проходить з 2002 року. "Є
позитивні приклади того, що

гранди на схожі проекти
виділяються. Тому і підготу�
вали таку пропозицію для
конкурсу. Хоча ці кошти �
"крапля в морі", проте, з
чогось потрібно розпочати.
Адже  з 15 травня запра�
цювало Боярське радіо, у
мережі  Internet з'явився
Боярський портал. Це гранді�
озний прорив для міста. Тому
зупинятись не будемо!"

Міський голова і депутати
підтримали таке прагнення.
У підтвердження �  27 рук
піднялись догори. Відтак,
бути Боярському телебачен�
ню.

Друге питання стосува�
лось внесення змін до рішен�
ня XXV сесії Боярської місь�
кої ради V скликання .від 1
лютого 2008 року "Про
затвердження міського
бюджету на 2008 рік". З
цього питання виступив  пер�
ший заступник міського голо�
ви Р.В. Гладкий. Він повідо�
мив депутатів, що  19 травня
завершилась перевірка КРУ

Боярської міської ради. За
результатами  � серйозних
порушень не виявлено, є тіль�
ки технічні помилки, та й ті
виникли внаслідок неодноз�
начного трактування норм
законодавства КРУ та Казна�
чейства. Усе це  можна легко
виправити. "Перевірка пішла
тільки нам на користь, ми
отримали консультативну
допомогу", � додав міський
голова Т.Г. Добрівський.
Голова Бюджетної комісії
Л.І. Орел подав інформацію
щодо використання коштів
виконавчим комітетом у
2006�2007 роках. Усі позиції
по наданій довідці щодо
використання кошів �  Казна�
чейство провело, а КРУ вва�
жає, що необхідно змінити
код бюджетної класифікації.
Бюджетна комісія підтрима�
ла зміну бюджетних асигну�
вань. А разом із нею майже
увесь депутатський корпус.   

На засіданні була присутня
Наталя Ключник

Рішення ради та виконкому

Про встановлення режиму роботи залів 
гральних автоматів  м. Боярка

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЄВО�СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 15.04.2008 року № 53/3

Керуючись ч. 4 п. б) ст. 30  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до  Правил благоустрою на території м. Боярка, 
затверджених рішенням  № 08/356 VІІІ сесії V скликання від 30.11.2006 р. та з метою впорядкування роботи гральних закладів міста на період 2008р., �

1. Встановити режим роботи гральних автоматів у місті:
• в зимовий період (з 01.11 по 01.04): з 09.00 до 22.00 години
• в літній період (з 01.04 по 01.11): з 09.00 до 23.00 години

2. Зобов'язати власників гральних автоматів дотримуватись "Правил роботи
гральних автоматів" затверджених міськвиконкомом.
3. Дане рішення набирає чинності з 01 травня 2008 року.

4. Дія даного рішення розповсюджується на всі гральні автомати на території міста.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Першого
заступника  міського голови   Р.В.Гладкого

Міський голова       Т.Г. ДОБРІВСЬКИЙ 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ 
В И Р І Ш И В

Про заборону руху транзитного 
вантажного транспорту в м. Боярка

від 23.04.2008 року № 28/1245

Відповідно до Закону України "Про дорожній рух" (3353 � 12) та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою поліпшення організації
дорожнього руху та його безпеки, покращення екологічного стану, збереження внутрішньої мережі доріг та мереж водопостачання та каналізації в м. Боярка.

1. Заборонити заїзд транзитного вантажного транспорту вантажопідйомністю
більше 4,5 тонн в межі міста Боярка з 6�00 до 22�00 години.
2. Встановити відповідні знаки при в'їзді в місто.
3. КП "Боярка�Інформ" підготувати відповідну інформацію для учасників

дорожнього руху
4. Контроль покласти на  заступника міського голови Шульгу В. В.

Міський голова       Т.Г. ДОБРІВСЬКИЙ 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
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4. Кваліфікаційні, техноло0
гічні, організаційні вимоги
до перевезень пасажирів та
їхнього багажу таксі

4.1. Вимоги до водіїв
таксі:

4.1.1. До керування таксі
допускаються громадяни згі�
дно з вимогами передбачени�
ми Постановою Кабінету
Міністрів України від
08.05.1993 р. за № 340 "Про
затвердження Положення
про порядок видачі посвід�
чень водія та допуску грома�
дян до керування транспорт�
ними засобами";

4.1.2. Кожен водій підля�
гає обов'язковому страхуван�
ню від нещасних випадків і
повинен мати документи, що
підтверджують страхування
(договір, поліс), що передба�
чено Законом України "Про
страхування" та Постановою
Кабінету Міністрів України
від 14.08.1996 р. за № 959 
"Про затвердження Поло�
ження про обов'язкове особи�
сте страхування від нещасних
випадків на транспорті".

4.2. Вимоги до транспорт�
ного засобу � таксі та їх екіпі�
ровки:

4.2.1. Транспортні засоби
повинні бути зареєстровані
відповідно до вимог чинного
законодавства, мати свідоц�
тво про державну реєстрацію,
видане органами Державтоін�
спекції, талон про проходжен�
ня державного технічного
огляду та ліцензійну картку;

4.2.2. Автомобілі�таксі
повинні відповідати наступ�
ним вимогам: мати не менше
4 дверей,  кількість місць для
пасажирів не менше 3, об'єм
двигуна � від 1200 куб.см;

4.2.3. На автомобілі�таксі
повинно бути встановлено:
сигнальний ліхтар із зеленим
та червоним світлом у верх�
ньому правому кутку лобово�
го скла, розпізнавальний ліх�
тар оранжевого кольору,
який встановлюється на даху
таксі, з нанесенням на ньому
композиції з чорно�білих квад�
ратів, розташованих у шахо�
вому порядку, засоби обчис�
лення, розташовані на видно�
му місці, що дозволяє паса�
жирам мати повну інформа�
цію про показники, прейску�
рант цін на послуги, пристрій
зв'язку із диспетчерською
службою замовлень таксі 
(при наявності служби замо�
влень), нанесені на бортах
автомобіля�таксі назву Пере�
візника та номери телефонів
диспетчерської служби замо�
влень таксі, а також розташо�
ваний зверху (посередині)
лобового скла за дзеркалом
заднього огляду Талон до
Договору на перевезення паса�
жирів та їхнього багажу  таксі
в м. Боярка;

4.2.4. Транспортні засоби
повинні бути застраховані та
мати документи, що підтвер�
джують обов'язкове страху�
вання цивільної відповідаль�
ності власників транспортних
засобів (договір, страховий
поліс), що передбачено Зако�
ном України "Про страхуван�
ня" та Постановою Кабінету
Міністрів від 28.09.96 р. за
№ 1175 "Про порядок і
умови проведення обов'язко�
вого страхування цивільної
відповідальності власників
транспортних засобів".

4.9. Перевезення пасажи�
рів та їхнього багажу таксі
дозволяється лише при наяв�

ності Договору із Замовником
на перевезення пасажирів та
їхнього багажу  таксі в м.
Боярка.

Перевізником, що прой�
шов кваліфікаційну перевір�
ку, у десятиденний термін
укладається договір на пере�
везення пасажирів та їхнього
багажу  таксі в м. Боярка
(додаток 3 до цих Правил).
На кожне визначене умова�
ми укладеного договору таксі
видається Талон, який є
невід'ємною частиною дого�
вору.

Договір на перевезення
пасажирів та їхнього багажу
таксі в м. Боярка укладається
лише при позитивному вис�
новку кваліфікаційної комісії.

Для  проведення кваліфі�
каційної перевірки претен�
дент подає такі документи:

заяву, свідоцтво про реє�
страцію його як суб'єкта під�
приємницької діяльності;
нотаріально завірену копію
ліцензії на право надання
послуг з перевезення пасажи�
рів та їхнього багажу таксі,
копії ліцензійних карток на
кожний транспортний засіб;
довідку державної податкової
адміністрації про відсутність у
нього заборгованості оплати
податків, зборів та інших
обов'язкових платежів; сві�
доцтво про реєстрацію плат�
ника податку на додану вар�
тість або свідоцтво про сплату
єдиного податку, у випадку
коли суб'єкт підприємницької
діяльності працює за спроще�
ною системою оподаткування
і не є платником податку на
додану вартість.

5. Плата за проїзд
5.1. Тарифи за надання

послуг з перевезення таксі
розраховуються Перевізника�
ми та визначаються в умовах
укладеного Договору.

5.2. За надання послуг з
перевезення  таксі отримуєть�
ся плата:

5.2.1. За виконання спе�
ціального замовлення (термі�
нового чи планового);

5.2.2. За посадку, якщо це
звичайне замовлення;

5.2.3. За фактичний про�
біг в кілометрах;

5.2.4. За час очікування.
5.2.5. Тарифи розподіля�

ються на денний (з 6.00 до
22.00 годин) та нічний (з
22.00 до 6.00 годин). За
бажанням Перевізника ден�

ний та нічній тарифи
можуть співпадати.

5.3. Розрахунки
за послуги таксі здій�
снюються згідно з
чинним законодав�
ством. При переве�
зенні в таксі кількох
пасажирів плата
кожного з них вира�
ховується діленням
загальної суми вар�
тості проїзду на кіль�
кість пасажирів, які
їдуть, пропорційно
до відстані поїздки
кожного. У випадку
зупинки таксі в доро�
зі з вини водія паса�
жири не платять за
простій таксі.

5.4. При немо�
жливості доставки
пасажира (стихійне
лихо та його наслід�
ки, будівельні робо�
ти на шляху сліду�
вання, бездоріжжя,
закритий залізнич�
ний переїзд та інше) до місця
призначення, розрахунки за
послуги з перевезення прово�
дяться за місцем вимушеної
зупинки, якщо пасажир не
вимагає доставити його
іншим маршрутом.

5.5. Перевізник не пізні�
ше ніж за тиждень до дати
введення нових тарифів,
розміщує поруч з діючим
прейскурантом цін на послу�
ги з перевезення новий прей�
скурант та інформує Органі�
затора послуг, з обов'язковим
зазначенням дати введення
нових тарифів.

7. Права та обов'язки Паса0
жира

7.1. Пасажир має право:
7.1.1. Вибрати на свій

розсуд будь�яке таксі, що
перебуває на стоянці;

7.1.2. Вимагати від водія
виконання вимог Правил
дорожнього руху України,
Правил надання послуг паса�
жирського автомобільного
транспорту та цих Правил;

7.1.3. Вимагати від водія
застосування встановлених
тарифів за проїзд та отри�
мання чеку;

7.1.4. Вимагати від водія
виконання перевезень най�
коротшим шляхом пряму�
вання;

7.1.5. Перевозити на
руках дитину дошкільного
віку, якщо пасажир знахо�

диться на задньому сидінні;
7.1.6. Звертатись до Замо�

вника та до інших організа�
цій щодо якості надання
транспортних послуг.

7.2. Пасажир зобов'яза�
ний:

7.2.1. Виконувати вимо�
ги правил дорожнього руху
України, Правил надання
послуг пасажирського авто�
мобільного транспорту та
цих Правил;

7.2.2. Під час руху не від�
волікати водія від керування
транспортним засобом;

7.2.3. Під час замовлення
таксі на стоянках таксі нада�
вати право позачергового
користування таксі вагітним
жінкам, інвалідам, пасажи�
рам з дітьми дошкільного
віку та особам, яким це
право надано згідно з чин�
ним законодавством;

7.2.4. Не допускати дій,
які могли б загрожувати без�
пеці перевезень;

7.2.5. Не палити цигарки
і не відкривати вікон у сало�
ні без погодження з водієм та
іншими пасажирами;

7.2.6. Після закінчення
поїздки провести з водієм
повний розрахунок, а при
зупинці на вимогу � внести
аванс за час очікування за
домовленістю (якщо в
межах цього часу пасажир
не з'явиться, то перевезення
вважається закінченим).

XXVIII сесія  Боярської міської ради V скликання затвердила Правила надання послуг з перевезення пасажирів та їхнього багажу  таксі в м. Боярка.
Відповідно до них кожен перевізник повинен дотримуватися наступних правил:

ПРАВИЛА 
надання послуг з перевезення пасажирів та їхнього багажу таксі в м. Боярка (Витяг)

ТАКСІ, ТАКСІ…
Куди б ви не їхали по Боярці  таксі � плата одна � 15 грн. Такі розцінки,

щонайменше, мене здивували. Адже, як правило, споживач має спла�

чувати за фактично використану послугу. Тобто, що ти 10 м проїхав,

що 10 км.� однаково. Щонайменше, це не справедливо, тому давайте

почитаємо правила перевезення  таксі разом.
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Вшанування Кобзаря

Десята година ранку. На
центральній площі міста фор�
мується святкова колона. Її
очолює козачий полк. За його
синіми одностроями шику�
ються військові ліцеїсти�богу�
нівці, делегати від організації
"Пласту", учні Канівських
шкіл та гості міста. Колона
чекає прибуття голови облдер�
жадміністрації Олександра

Володимировича Черевка.
10.35. Після покладання

квітів до Монументу Слави
губернатор Черкащини відві�
дав Успенський собор. Влади�
ка Софроній, єпископ Чер�
каський і Канівський, пра�
вить панахиду...

Свята молитва лунає під
древнім склепінням. Та ще
святішими здаються слова о.
Софронія, з якими він зверта�
ється до присутніх після
служби:

� Сьогодні ми зібралися
тут, аби вшанувати свого про�
рока. І ще раз вслухатися у
його пророчі застереження
щодо наших сьогоднішніх
державницьких змагань. Сьо�
годні кожен українець мусить
замислитися над формулою
"Шевченко і ми, український
народ". Бо сьогоднішній день �
це глибинне пізнання генія,
його дум, заповітів. Це усвідо�
млення, що Тарасів "Кобзар" �
то є охоронна грамота Украї�
ни, її перепустка в майбутнє.
Й істиною людського розми�
слу має стати узагальнююче:
якщо ми хочемо зберегтися як
нація, то найвища наша мета
� Україна, її справжня незале�
жність. Шевченко як ніхто
інший геніально розумів і
палким серцем сина відчував

роль національної держави
для рідного народу. Бо "в
своїй хаті � своя правда, і
сила, і воля". Шевченко ста�
вить Україну, її незалежність,
волю над усе. Він не тільки
закликає до національної дер�
жавності, а й показує, як
цього досягти. Шевченко
наголошує, що істинна мета
об'єднання � заради найвищих

цінностей, якими є Україна і
наша Незалежність. Держава
� через єдність! То ж запам'я�
таймо, закарбуймо: аби берег�
ти Україну, треба берегти все
українське. То ж дослуха�
ємось до віщих слів Пророка:
"Свою Україну любіть!"
Треба кожному з нас при�
пинити формувати в собі
зневіру, не впадати в роз�
пач. Бо ні мрію, ні ідеали
вічні вкрасти неможливо.
Треба тільки самому не
вмирати душею. Найкра�
щим живим пам'ятником
українському пророкові
буде благоденствіє рідного
народу, опромінене
щастям людини. Відро�
дження духовності � іти до
Моринців і до Канева � то,
передусім, осмислити
шлях Шевченка до нас. І
наш шлях до Шевченка.
Ці шляхи непідвладні
впливові часу і є незнищу�
ваними символами укра�
їнського народу. Бо якщо в
свій час Україна пробудилася
в Шевченкові, то сьогодні він
має пробудитися в кожному із
нас і стати найвищим нашим
радником. Нам не повинен
давати спокою і заповіт�пере�
сторога поета: "Страшно впа�
сти у кайдани, умирать в

неволі, а ще гірше � спати,
спати і спати на волі". Ми з
вами вже на омріяній віками
волі, і є у нас непереможна
зброя � Шевченкове державне
слово. І ми просто зобов'язані
дійти до суті істини, залише�
ної нашим генієм, і через його
застороги�заповіти підняти
самих себе у своїй удержавле�
ній Україні. І завжди з нами
буде духовний учитель Украї�
ни � Тарас Шевченко, який
своїм всевидючим оком зазир�
нув у самі джерела характеру
українського народу, у корін�
ня його страждань, борінь та
надій. Слава великому Тара�
сові Шевченку! Слава укра�
їнському народові! Слава
Україні!     

11.00. Колона вирушає
через все місто до Тарасової
гори. На всі 6 км � лише одна
зупинка: біля пам'ятника
Івану Підкові, до підніжжя
якого губернатор Черкащини
та супроводжуючі його особи
покладають квіти.

Немилосердно палить
сонце. У тремтливому мареві
над колоною похитуються
прапори. Обабіч дороги �
неперервний ланцюг канівчан
та гостей міста. Раз�по�раз,
без всякої команди, а просто з

глибини сердець, зринає "Ще
не вмерла Україна...". Ні на
мить не припиняє свого ходу
колона. Лише час від часу
виходять з неї люди, щоб
напитися води. Чистою та
холодною тою водою їх приго�
щають (безкоштовно, від
представників бізнесових

організацій) вбрані в укра�
їнський національний одяг
привітні юнаки та дівчата. 

12.40. Сходження на
Тарасову гору. На одному з
прольотів довжелезних сходів
переймаю Тараса Добрівсько�
го. Озираючи святкову коло�
ну й втираючи піт, Тарас Гри�
горович каже: "Це відчуття
словами передати просто немо�

жливо. Скажу одне: в такі
хвилини, як ніколи, розумі�
єш, що ти � українець, син
свого народу від плоті і крові
його, і часточка (хай наймен�
ша, майже непомітна, та все
ж таки � складова частинка)

його історії. Мабуть, саме
таке духовне очищення
відчувають паломники до
святих місць. А святішого
місця, ніж могила Вели�
кого Кобзаря, для україн�
ця просто не існує."

13.00. Церемонія
покладання квітів до під�
ніжжя пам'ятника на
могилі Т.Г.Шевченка.
Люди схиляються до
потопаючої в свіжих
пелюстках мармурової
плити, осіняють себе свя�
тим хрестом, завмирають
на мить. Про що думають
вони, такі різні представ�
ники найрізноманітніших
населених пунктів Украї�
ни? Звичайно ж � про

найважливіше. Адже з дріб�
ницями до Тараса, як і до гос�
пода нашого Ісуса Христа, не
ходять...

13.10. Після виступу голо�
ви облдержадміністрації
О.В.Черевка � ще одна пана�
хида: безпосередньо на моги�
лі. А потім на декілька годин

Тарасовою горою заволоділи
творчі колективи.

Та залишимо їх. Адже у
військових ліцеїстів � своя
програма. Так як музей Шев�
ченка зараз знаходиться на
реконструкції, хлопці повіль�
но йдуть алеями парку. В сло�
вах екскурсовода оживає і
наша історія, і біографія
Тараса Шевченка, яка тут, на

Канівській кручі, сприймаєть�
ся зовсім не так, як у навчаль�
ному класі... Потім � невелич�
ка хатина незмінного догляда�
ча Тарасової могили...

А далі автобус вирушив від
музею до музею, і мистецькі й
історичні скарби Канева від�
кривали свої таємниці юним
богунівцям... Кінцева точка
перед від'їздом � обід на березі
Дніпра. Ні, не якісь там
бутерброди чи "хімічне"
закордонне питво, а ситна
м'ясна шурпа, зварена у
справжнісінькому мідному
казані, ще прадідами вручну
клепаному, та смачний пшо�
няний куліш, від якого і за
вуха не відтягнеш! І все це
щедро приправлене по�літ�
ньому спекотним сонцем, і
димком багаття, і плюскотом
Дніпрової хвилі... Мабуть,
саме з таких миттєвостей і
складається, і формується
розуміння того, якого роду�
племені ти, яка земля згодува�
ла тебе, яке небо розкрилило�
ся над твоєю головою непо�
рушним оберегом. І не історія
то, а сама душа твоєї рідної
землі, яка завжди житиме в
своєму серці. 

На Тарасовій горі
побував Радислав Кокодзей  

22 травня представники депутатського корпусу на чолі з Боярсь�

ким міським головою Тарасом Добрівським відвідали місто Канів. На

урочистих заходах, присвячених вшануванню пам’яті Т.Г.Шевчен�

ка, пов'язаних із відзначенням 147�ї річниці з дня перепоховання

праху великого Кобзаря, були також присутні, пройшовши у свят�

ковій колоні через все місто та піднявшись на Тарасову гору, вихо�

ванці Навчально�оздоровчого комплексу Київського військового ліцею

імені І.Богуна.

І ПОГЛЯД КОБЗАРЯ НА ХХI ВІК...



Боярка Боярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм5

Події тижня

1.1 Клієнт доручає, а Банк
зобов'язується своїми силами і
засобами, на діючих у Банку
виробничих потужностях здій�
снювати прийом платежів за
комунальні послуги на користь
Клієнта від фізичних осіб.
1.2 За надані послуги Банк
отримує плату за розрахунко�
во�касове обслуговування у
розмірі 0,5% (Нуль цілих
п'ять десятих відсотка) від
суми. Всі суми платежів, що
прийняті Банком на користь
Клієнта,  крім плати за розра�

хунково�касове обслугову�
вання, перераховуються на
поточний рахунок Клієнта.
1.3 Платежі приймаються за
адресою: с. Забір'я, вул. Гри�
сюка, 9�а, в приміщенні
Забірського відділення АКБ
"Форум", та м. Боярка, вул.
Молодіжна, 76�а, Боярське
відділення АКБ "Форум".

3. Порядок розрахунків
3.1. Всі суми платежів, які
прийняті установами Банку
на користь Клієнта, крім

плати за розрахунково�касо�
ве обслуговування, перерахо�
вуються на поточний рахунок
КП "Боярка�Водоканал", р/р
№ 26003664119257 в КРД
"Райффайзен Банк Аваль" м.
Київ, МФО 322904, код
ЄДРПОУ 306871110133.
3.2. Плата за розрахунково�
касове обслуговування у роз�
мірі 0,5% (Нуль цілих п'ять
десятих відсотка) від суми,
утримується Банком самос�
тійно з суми, що підлягає
перерахуванню Клієнту.

ДОГОВІР № 1
про приймання платежів від фізичних осіб від 5 травня 2008 р. (Витяг)

1. Предмет договору

21 травня в м. Боярка, в
будинку по вул. Гоголя, 78, на
сходинковій клітині між 6 і 7
поверхом патрульним наря�
дом міліції і представниками
громадського об'єднання
"Боярський козачий полк 
"Вовк" було затримано 3 особи
(2 чоловіки і жінка). У одного
із затриманих чоловіків було

вилучено 2 мл. розчину чорно�
го кольору, у другого � пустий
шприц з залишком тієї ж речо�
вини, вміст якого він встиг 
"злити" в кишеню.  Затрима�
них доправили до райвідділу
міліції, де ними будуть займа�
тись правоохоронні органи.

Редакція БІ 

РЕЗОНАНС

22 травня 2008 року
депутат Боярської міської
ради від фракції  партії
Регіонів Паливода Дмитро
Ігорович вручив боярчани�
ну, приватному підприємцю
Гармазонову  Ігорю Дми�
тровичу грамоту від народ�
ного депутата України,
який  представляє  фракцію
партії Регіонів у Верховній
Раді України, першого
заступника голови комітету
з питань Европейської інте�
грації у ВР Вечерка Воло�
димира Миколайовича. Від
імені В.М. Вечерка депутат
міськради Д.І. Паливода
висловив подяку І.Д. Гар�
мазонову за значний внесок
в розбудову та розвиток
міста Боярка. При цьому
він наголосив: " …кожен
повинен брати приклад з
таких людей як Ігор Дми�
трович. Перетворювати
маленькі міста нашої Бать�

ківщини відповідно до сві�
тових та европейських стан�
дартів, є справою великою і
складною".

Особисто від себе Д.І.
Паливода запевнив, що Ігор
Дмитрович разом із подя�
кою отримав підтримку
фракції Партії Регіонів у

міськраді та фракції  Партії
Регіонів у Верховній Раді.

Слушно буде зазначити,
за що ж був удостоєний Ігор
Дмитрович такої високої
відзнаки. Згідно договору
співпраці з соціально�еко�
номічного розвитку міста,
який засвідчує наміри під�
приємств, організацій,
установ  � суб'єктів підпри�
ємницької діяльності щодо
участі у спільних з міською
владою проектах розвитку
міста,  ПП "Гармазонов"
було заасфальтовано  вул.
Пастернака  (від вул. Мая�
ковського до вул. Дзер�
жинського). Окрім цього,
встановлено пристрої при�
мусового зниження швид�
кості,  відновлено вуличне
освітлення  цієї частини
вулиці за кошти ПП "Гар�
мазонов". Добре, що є такі
люди, які не залишаються
осторонь життя міста.

І.Д. Паливода висловив
сподівання, що мешканці
м. Боярка і надалі будуть
займатися  благоустроєм
свого міста, наслідуючи
приклад кращих.    

Марина Смірнова

НЕ ЛИШАТИСЯ ОСТОРОНЬ

ОСТАННІ ДЗВОНИКИ У
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ

м.БОЯРКА У 2008 р.

БАНК "ФОРУМ" ПРИЙМАЄ ПЛАТЕЖІ ЗА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ
Кожен боярчанин знає наскільки складно розрахуватися з комунальни�

ми підприємствами за надані послуги. І хотів би сплатити комуналь�

ні платежі, а ніде. В ощадбанках � черги, в комерційних банках за пла�

тіж беруть по 10 �15 грн. Принаймні, пенсіонеру це не по кишені. В

результаті, комунальні підприємства міста недоотримують кошти і

несуть збитки.

"БІ" повідомляла читачам, що міський голова неодноразово збирав на "спів�

бесіди" керівників комерційних банків з проханням знизити відсотки за роз�

рахунково�касове обслуговування. А "віз і нині там".

Нарешті приємна новина. 5 травня 2008 р. акціонерний комерційний банк

"Форум" та комунальне підприємство "Боярка�Водоканал" уклали договір.

Предмет договору та порядок розрахунків пропонуємо вашій увазі.

№ № ЗОШ, адреса, телефон Дата Початок

1 ЗОШ №1 вул.Лисенка, 11/23 31 травня 9�00

2 ЗОШ №2 вул.Жовтнева, 49 31 травня 9�00

3 ЗОШ №3 вул.Леніна, 62 30 травня 9�00

4 ЗОШ №4 вул.Дзержинського, 28 30 травня 9�00

5 ЗОШ №5, вул.Б.Хмельницького, 57 а 30 травня 9�00

6 Районна класична гімназія вул.Сєдова, 7 31 травня 9�00



БояркаБоярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм 6

День сім’ї

То було особливе свято. Бо
не поважні гості першими
вітали всіх присутніх в залі,
а... легкокрилі білосніжні
янголята із с. Гореничі, які
з'явилися на сцені в сяйливо�
му ореолі тремтливих вогни�
ків запалених свічок. Бо кому
ж як не дітям належить це
право � вітати своїх матерів...

Лише за два останні роки
почесне звання "Мати�герої�
ня" було присвоєно Лідії Іва�
новій (м. Боярка, 11 дітей),
Валентині Мельниченко (с.
Петропавлівська Борщагівка,
11 дітей), Світлані Кощенко
(с. Юрівка, 11 дітей), Надії
Нозі (с. Петрушки, 10 дітей).
У 385 сім'ях Києво�Свято�
шинського району виховуєть�
ся 3 і більше дітей, у 26 сім'ях
� 5 і більше. Сім'я Дебелінсь�
ких � Ольга Веніамінівна та
Сергій Миколайович � нагоро�
джені відомчою заохочуваль�
ною відзнакою Міністерства
України у справах сім'ї та
молоді.

Тому й не дивно, що таких
шанованих людей, як і всіх�
всіх мам, присутніх на святі,
діти дуже старалися потішити
своєю творчістю. Цілий феєр�
верк музики, пісень і танців
розквітнув чарівною веселко�
вою квіткою на гімназійній
сцені. "Мамина криниця" у
виконанні Надії Гопчак, 
"Пісня про матір" у виконанні

Чорнобривцевої Ганни, "Пісня
про матусю" від вокально�хо�
реографічного колективу "Вес�
няночки" з с. Гореничі (керів�
ник � Вікторія Новикова),
український таночок у вико�
нанні хореографічного ансам�
блю "Сонечок" Києво�Свято�
шинської районної класичної
гімназії (керівник � Галина
Лебіга), "Барви рідної землі"
від вокально�хореографічної
студії "Перлинка" Києво�Свя�
тошинської районної класич�
ної гімназії (керівники � Вік�
тор Кучер та Валентина
Шипка)... Та справжній
фурор викликали "Казкові
джунглі", подаровані вихо�
ванцями хореографічної студії
с. Гореничі. Адже це була
подорож у чарівний світ
казки, а відтак � у світ рай�
дужних дитячих мрій.

Оглядаючи через окуляр
фотоапарату залу, мимоволі
вихоплюю поглядом одну
сім'ю, яка зручно розташува�
лася посередні вщент запов�
неного дітлахами ряду. Ви б
лише бачили, яким захватом
світилися очі менших дітей,
яке прямо таки доросле піклу�
вання читалося в очах стар�
шого сина і яке просто без�
межне батьківське щастя та
заслужена гордість за своїх
дітей � в погляді голови родини
� Ігоря Хруленка. Пан Ігор �
військовий, батько п'ятьох

дітей. Того дня свій майорсь�
кий кітель залишив вдома й зі
своїми трьома синами та
донечкою прийшов на свято.
Час від часу непомітно пози�
рає на годинник: свято свя�
том, а справ ще багато. Та
найголовніше � потрібно
встигнути відвідати в полого�
му будинку свою дружину з
наймолодшим нащадком роду
Хруленків...     

Звучить вітальне слово
міського голови Тараса Доб�

рівського та благословення о.
Димитрія... А начальникові
відділу сім'ї та молоді Києво�
Святошинської райдержадмі�
ністрації Людмилі Шпаченко
та директорові Києво�Свято�
шинського територіального
центру по обслуговуванню
одиноких громадян та інвалі�
дів Раїси Єременко випала
найприємніша місія: роздати
подарунки та грошові премії
багатодітним родинам нашо�

го району. Ні, не якісь цікаві
дрібнички були в тих пода�
рунках, а речі корисні й про�
сто необхідні. Взуття, курт�
ки, блузи та сорочки � ці
обнови, зібрані дбайливими
руками, звичайно ж, стануть
гарним "закріпленням" радіс�
ного настрою, який понесуть
з цієї зали в своїх серцях до
рідних домівок багатодітні
родини з усіх куточків нашо�
го Києво�Святошинського
району. Хто ж вони? Вважа�

ємо, що цих людей потрібно
знати. Це родини Іванових,
Чутких, Босенко, Дебелінсь�
ких, Приходько, Тищенко,
Хруленко, Зорнік, Самойлен�
ко, Самборських (Боярка);
Лисенко, Мелентьєвих,
Ожог, Шапірових (Вишне�
ве); Годунок та Олійник
(Тарасівка); Владикіних та
Кощенко (Юрівка); Ільчен�
ко, Острових, Дячкових і
Карданових (Хотів). А ще �

родини Андраш та Боровик
(Княжичі); Мельник, Січка�
ренко та Чилякових (Шпить�
ки); Малюх та Максимових
(Петровське); Шовкун з Гат�
ного; Марових з Білогород�
ки; Мельниченко з Петропав�
ловської Борщагівки; Нога з
Петрушок; Орищенко зі
Стоянки; Богдан з Бобриці та
Рижкових з Чабанів. Всього �
37 родин! Крім того, пода�
рункові речові набори отри�
мали ще 8 родин: Деденісто�
вих, Д'ячек, Охріменко та
Сєдових з Боярки та родини
Куцак, Король, Катаєвих і
Кітура з Вишневого.               

Кружляють у "Венському
вальсі" вихованці Боярської
міської дитячої школи
мистецтв. Задумливо схиля�
ють у маминих руках свої
горді голови червоні троянди.
І подумалось: допоки не обмі�
ліє мамина криниця нашого
роду�народу, до того часу
квітнутиме Україна під своїм
бездонним блакитним небом і
нестиме крізь віки на широко
розпростертих крилах своїх
дітей. Бо дійсно, можна у
світі чимало зробити: пере�
творити зиму на літо, можна
моря й океани здолати, гору
найвищу штурмом узяти,
можна пройти крізь пустелі
та хащі � лиш без родини не
можна нізащо. Тому ще раз
прийміть наші найщиріші
вітання зі святом. Хай у
ваших родинах завжди пану�
ють мир, злагода, спокій та
радість.

Радислав Кокодзей

Батьки і діти, діти і батьки... Нерозділиме і одвічне коло, що не на день майбут�

ній � на віки... Тому здавна найбільш шанованими були в нашому суспільстві береги�

ні�матері, а відтак � добра традиція святкування Дня матері та Міжнародного

Дня сім'ї. Саме це свято зібрало 15 травня в гостинній залі Києво�Святошинської

районної класичної гімназії берегинь багатодітних родин нашого району.

НАГОРОДА 
ЗА ЛЮБОВ ТА ВІРНІСТЬ

Заботой о детях, 
Заботой о юных,

На нашей Планете
В стихах и этюдах

Всем мы выражаем 
И чувства и радость

Тому, кто желает 
Растить нашу

младость 

Заботливы, сестры!
Вы 0 в стужу и холод
Достойные тостов,
Вы славите город

На фронте страдали,
Под воем снарядов,0

Тогда Вы не знали
Красивых нарядов

Там пули свистели
Играли осколки,
Но вы не сидели

При артподготовке
Солдат вы из боя

Тащили, как ношу
При свисте и вое
В пургу и порошу

Ни днем и ни ночью
Вы отдых не знали,

Бессонницей очи
Все время страдали

Заботливы руки
И нежное сердце!
Познали вы муки,
Как горячи перца

Вы страха не знали,
В окопах не спали,

С солдатом страдали
И братьев теряли.
А сколько убитых
Глаза повидали?!

И кровью залитых
Солдат умирали?!
Победой награда

Пришла через годы,0

Победным парадом
Ликуют народы

Теперь Ваши руки,0
Растят и лелеют
Летят для науки

Обидеть не смеют.
Сейчас Ваши руки
В труде и заботах

Не знают ни скуки,
А только 0 работу

Медсестры, родные,
Дежурят в

больницах,0
Их знают больные
И видят их лица,

Ждут ласки, привета,
Ухода, заботы,

Как птицы ждут лета,
Как дети погоды

Не спите Вы сутки
И надо вам много,0
Вы слышите чутко

Все вздохи больного
По первому зову

На помощь вы рады,
Больного вам слово,0

Вот ваша награда.
Ребенок впервые

Увидел свет жизни,0
"Спасибо!" 0 родные

Вам выскажут мысли
И мать благодарна,

За вашу роботу
(Она не бездарна!)

И в этом забота.
Не больно ребёнку
А матери больно:

Подстелит пелёнку
И, 0 мама довольна.
Пусть детскую сказу
Расскажут им мамы

И мамину ласку
Почувствуют сами.
Внимание к детям!

К их нуждам и ласке,
Чтоб всюду на свете
Не плакали глазки.
Пусть дети смеются

Напрасно не плачут,
С друзьями не бьются,

А весело скачут.
Пусть год этот лучше
Век будет тянуться,

А грозные тучи 0 
Пускай разойдутся.

В рисунках пусть
будут:

"Деревья и солнце",
"С Матрешкою Люда"

И "Мама в оконце".
Пусть дети в этюдах
Раскрасят природу,
Рисуют верблюдов

И чистую воду.
Пусть мирное небо
Ласкает детишек,

Хватало чтоб  хлеба,
Одежды и книжек

Пусть танки и пушки
Отправят в мартены,
Чтоб сделать игрушки

Для Саши и Гены

Пусть матери, жены
И дети Вселенной

Не видят сожженных
Ни Витю, ни Лену

С откинутой ручкой
И взглядом
стеклянным

Не видит пусть внучку
Ни дед и ни
баба(мама)

Боритесь за счастье
Людей на Планете!

Чтоб радость улыбки
Была в наших детях
Чтоб дети учились
На нашей Планете
И слезы не лились
От горя на свете
Забота о детях

Чтоб жили на свете
Наш долг на

Планете,0
За них Мы в ответе!

Фурсов 

Анатолій Лукич

ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДИТИНИ
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Прощання зі школою

Цей останній дзвоник
продзвенів для вихованок
приватної школи для дівча�
ток "Леді", яка знаходиться у
Боярці. Та місто про це...
зовсім нічого не знало. Адже
свій перший випуск "Леді"
відзначала у Києві � в Київ�
ському військовому ліцеї
імені І.Богуна.

Ви лишень уявіть: широкі
мармурові сходи, якими
ведуть до бальної зали своїх
чарівних юних супутниць
стрункі ліцеїсти у білосні�
жних кітелях із золотими
аксельбантами... Блиск
нагород на грудях полковни�
ків та генерала, які відволі�
каються від своєї розмови,
щоб чемно вклонитися
дамам і галантно подати їм
руку... Таємничий шурхіт
довгих вечірніх суконь і
блиск діамантів з�під ретель�
но завитої хвилі локону...
Церемоніал оголошення
гостей, які входять до зали...
Урочиста фігура розпоряд�
ника балу � Григорія Чапкі�
са! � у такому ж білосніжно�
му фраку та високому цилін�
дрі, який після оголошення
наступного танцю (все � згі�
дно незмінного впродовж
віків бального "протоколу"!)
спочатку проводить експрес�
танц�клас для всіх запроше�
них... І, звичайно ж, � чарів�
на мелодія старовинного і
вічно юного вальсу, під яку
танцювали ще наші пра�пра�
бабусі... І легкі пари, які кру�
жляють в тій казковій мело�
дії, забувши про все на світі
крім сяючих захоплених очей
на відстані віддиху... Здаєть�
ся, якась невідома сила пере�
несла нас у часі�просторі в
позаминуле століття. І чи не
юна Наташа Ростова зараз
зійде нам назустріч по цих
сходах, немов зі сторінок 
"Війни і миру" Льва Толсто�
го?.. Адже, як і для неї, для
цих дівчат сьогодні � все
зачарування їхнього першого
в житті балу...

"Як і в танці, у справі вихо0
вання партнера потрібно

розуміти з першого 
погляду"

Здається, того дня весь
Боярський бомонд на чолі з
міським головою Тарасом
Добрівським перебрався до
Києва!.. Але чому ж все�таки
в Києві святкують наші Бояр�
ські леді свій перший в житті
школи випуск? Чому саме в
"СуворовськомуС? Ось
якими думками з цього
приводу поділилися 
"перші особи" (мабуть,
можна й без лапок)
цього казкового дійства.

Заслужений артист
України, лауреат між�
народних конкурсів,
хореограф Григорій
Чапкіс: "Сьогодні � над�
звичайно хвилююче
свято. І причин цього
хвилювання � три. По�
перше, воно є свідчен�
ням того, що починаєть�
ся відродження кращих
традицій саме духовної
еліти. Що таке еліта?
Зараз багато хто вва�
жає, що якщо багато
грошей � то це елітна
людина. Але елітарність
і гроші � це далеко не одне й те
ж саме. Так само, як далеко
не завжди є синонімами куль�
тура й освіченість. Так що сьо�
годні � свято культури. І відро�
дження кращих традицій,
однією з яких є бал. Головним
в якому є те очікування й хви�
лювання, яким живе кожен із
запрошених впродовж ледве
чи не півроку. 

Друга причина та, що
наша школа взагалі починає
думати не лише про засвоєння
"програми": ми починаємо
наших дітей вчити вчитися. І
батьки починають переймати�
ся тим, як їхня дитина вигля�
дає, як тримається за столом,
як хлопчик починає виявляти
свою симпатію до дівчинки.
Тому знання, отримані на

уроках танців, діти застосову�
ють і в повсякденному житті.
Тобто, найкращі традиції, які
колись були в нашому суспіль�
стві та зникли через надмірну
нашу зайнятість, повертають�
ся й відроджуються.

Третя причина мого хви�
лювання та, що я � кон�
цертмейстер цього балу. З
цими юнаками та юнками,
які танцюватимуть сьогодні,
ми зустрічаємося вже втретє.
Адже будь�який експромт,
особливо танцювальний,
повинен бути ретельно підго�
товлений. А ці діти дуже тала�
новиті, вони хочуть навчити�
ся, у них просто очі горять! А
це � найголовніше. Наскільки
добре ми попрацювали � суди�
ти вам. Після балу. І якщо ви,
глядачі, отримаєте насолоду, а
я � хоча б оцінку "задовільно" �
я буду щасливим". 

Директор приватної
загальноосвітньої школи для
дівчаток "Леді" Ірина Демидо�
ва: Позаду � дев'ять років...
Сьогодні � перший випу�

скний... "Сьогодні здійснилася
моя мрія... 15 років я писала
програму школи для дівчаток
"Леді", і 9 років ми з моєю
командою крокували до цього
дня. Сьогодні ми з гордістю
дивимося на наших дівчат і...
наших хлопців! Адже разом з
військовими ліцеїстами ми
два рази на тиждень займа�
ємося бальними танцями, і
ходимо в походи, до театру.
Тому й вирішили разом з
ними провести такий весня�
ний шкільний бал. Як нагоро�
ду дітям за ці 9 років, впро�
довж яких вони багато чого
навчилися і досягнули. Чоти�
ри наші дівчинки вже є сту�
дентками ліцею Київського
політехнічного інституту, дві �
студентки факультету дизай�

ну; всі діти закінчили танцю�
вальну та музичну школу, всі
діти вільно володіють чотирма
мовами. Це � заслуга всієї
нашої команди. І всього
нашого міста. Адже будь�яка
людина, яка в гастрономі 
"Леді" купила хоча б буханець
хліба, є спонсором нашої
школи. Тому й хочеться, щоб
ці гарні дівчата гідно несли по
життю звання леді. В цей день
так багато хочеться їм сказа�

ти... Людину оцінюють
за її досягнення. Я хочу,
щоб наші дівчата завжди
були щасливі в родині,
були гарними матерями
й дружинами, а якщо
вийде � успішними біз�
нес�леді. Втім, останнє �
зовсім не обов'язково". 

Директор Київського
військового ліцею імені
Івана Богуна генерал�
майор Леонід Кравчук:
"Підводячи підсумки
цього навчального року �
як школи "Леді", так і
військових ліцеїстів �
хочу сказати, що він
пройшов під знаком тіс�
ної співпраці між наши�
ми школами. Адже хоча
наші діти співпрацюють і
спілкуються вже давно,

на рівні керівників ми зустрі�
лися вперше. І я впевнений,
що ця співпраця має перспек�
тиву. Ми порівняли наші нав�
чальні плани і прийшли до
висновку, що у нас є багато
спільного. Звісно, "Леді" �
школа виключно для дівчат,
військовий ліцей � для хлоп�
ців. Але якщо об'єднатися, то
ми матимемо виховання
молодого покоління на суча�
сних технологіях, на нових
програмах. Для того, щоб
вони росли достойними гро�
мадянами нашої держави. А
саме слово "Бал" для хлопців �
це вже подія, а для нас �
демонстрація наших можли�
востей. Бо це � свято. А ще �
іспит: перед батьками і, звіс�
но, перед... дівчатами. Яким я

хочу побажати, щоб і в танці,
і в житті вони мали партнерів
не гірших, ніж наші хлопці.
Щастя їм, добра і успіхів.
Щоб вони завжди пам'ятали
свою школу, своїх вчителів і
сьогоднішній бал".            

Заключна нота 0 іскрометна
і нестримна

Після фуршету (з суворим
дотриманням всіх правил ети�
кету) � друге відділення свята:
спільний концерт вихованок
школи "Леді" та військових
ліцеїстів. Який розпочався
відразу після найхвилюючої
миті: вручення дипломів про
закінчення школи. Випускни�
ці � на сцені, у яскравому світ�
лі софітів. Звучать сповнені
любові і вдячності слова на
адресу педагогів школи. Живі
квіти поступово заповнюють
сцену, і юні леді, які розчуле�
но (як їм здається � непоміт�
но) втирають сльози, самі зда�
ються такими ж чарівними
квітами, зігрітими й виплека�
ними турботливими руками.
Пам'ятні медалі на їхніх гру�
дях виблискують в яскравому
світлі і віддзеркалюють у
напівтемряву глядацької зали
міріади сяйливих блискіток.
Саме в цьому веселковому
ореолі спускаються випускни�
ці зі сцени у супроводі своїх
юних кавалерів � військових
ліцеїстів. Адже святковий
концерт розпочинають най�
менші вихованки школи...

А закінчують, звичайно ж,
викладачі. Бо навчити можна
лише тому, що сам вмієш дос�
конало! І коли сучасні ритми
спортивного танцю наповни�
ли приміщення, зал просто
вибухнув шаленими овація�
ми, ледве не зірвавши стелю
хвилею захоплених вигуків.
Так перший випуск "Леді"
перетворився на справжній
фурор Боярки в столиці
України.

Чому щиро радів
Радислав Кокодзей 

Традиційно травень фінішує в наших школах випускними балами.

Нестримною хвилею, зітканою з аромату квітучого бузку та солов'ї�

них переливів, котиться він, відлічуючи дзвінкими голосами шкільних

дзвоників останні дні навчального року. Ще мить � і задзвенить цей

останній весняний місяць прощальною мелодією, найголовнішою в якій

буде лише одна нота � випуск...

Втім, ми, здається, таки помилилися. Адже перший у нашому місті

випускний бал вже відбувся!

ТОН БАЛУ ЗАДАВАВ ГГРРИИГГООРРІІЙЙ  ЧЧААППККІІСС!!
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Школа приваблює дітей,
насамперед, навчанням.
Часто можна почути від
дітей: "Хочу вчитися, щоб
бути таким розумним, як
тато". Але якщо дитина не
готова до соціальної позиції
школяра, то, навіть за наяв�
ності високого рівня інте�
лектуального розвитку, їй у
школі буде важко. У таких
дітей успіхи в навчанні
помітні тоді, коли заняття у
них викликають інтерес.

Ще гірше, коли діти не
хочуть іти до школи. Хоча
таких дітей небагато � вони
викликають особливу триво�
гу. Нерідко до цього призво�
дять помилки у вихованні, а
іноді навіть і залякування.

Педколектив ДНЗ, Цен�
тру розвитку дитини "Дже�
рельце", дотримується
думки, що важливою умо�
вою підготовки дітей до
школи мають бути інтелек�

туальні і соціальні компо�
ненти. Вихователі цьогоріч�
них випускників Л.А. Саєто�
ва, Г.В. Раєвська, С.С.
Соляник створили всі умови
для набуття дітьми нового
соціального статусу, який
співпадав би із розумінням
дітей важливості шкільного
навчання. Адже соціально�
психологічна готовність
дітей до взаємодії з оточен�
ням пов'язана з формуван�
ням нових стосунків, з
новою системою критеріїв,
зі зміною статусу дитини в
колективі. 

Отже, на готовність
дитини до навчання вказує
рівень спілкування дитини з
однолітками, її адекватні дії
в умовах колективного нав�
чання.

Випускники�дошкільнята
цього навчального року 22
травня 2008 р. були запро�
шені до святково прикраше�

ної зали ДНЗ "Джерельце".
Учасниками театралізовано�
го дійства стали 25 дітей та
їхні батьки, вихователі.

Під бурхливі оплески при�
сутніх герої улюблених казок
малечі � Буратіно, Мальвіна,
Арлекін, представляли тала�
новитих, обдарованих дош�
кільнят. Кожному була при�
ділена особлива увага, для
кожного знайшлися  добрі
слова, адже кожна дитина
унікальна,  неординарна,
кожній притаманна кмітли�
вість. Педколектив закладу
намагається якомога повні�
ше розкрити таланти кожно�
го вихованця, допомогти
дітям жити повноцінним
життям, всебічно розвивати�
ся.

Зворушливими були слова
подяки дітей і їхніх батьків
всім працівникам ДНЗ. 

Завідуюча Центру розвит�
ку дитини Клавдія Іллівна
Пшонна побажала дітям
щастя, нових, добрих друзів �
дорослих та однолітків і, зви�
чайно, успіхів в навчанні,
щасливої дороги в прекрасне
майбуття. Клавдія Іллівна
висловила вдячність бать�
кам, які завжди були поряд, і
побажала їм щастя і радості
від успіхів їхніх дітей.

Проводжали своїх випу�
скників вихователі закладу
під звуки вальсу. Попереду �
літо!

Методист ДНЗ�ЦРД 
"Джерельце"  

Н. Вакуленко

НА ПОРОЗІ ШКОЛИ

Знов щебече юнь і цвіте трава, 

Пізнаю тебе в постаті несхилій,

Вчителько моя, зоре світова,       

Раднице моя 

На Вкраїні милій!      

А. Малишко

Проходять роки..., учні
прощаються зі школою,
ідуть у нове життя. Та образ
улюбленого вчителя, добро�
го й водночас вимогливого,
вихованці пам'ятатимуть все
своє життя.

У житті кожного  був
свій учитель. Таким учите�
лем для наших дітей є Люд�
мила Миколаївна Борис,
вчителька української мови
та літератури, класний
керівник 11�А класу Бояр�
ської ЗОШ №4. З повагою
і шаною ставимось до неї
ми � батьки, та наші діти,
бо вона поважає тих, кого
навчає і вірить у те, чому
навчає. У Людмили Мико�
лаївни своя особлива мане�
ра спілкуватися з дітьми.
Вона завжди знаходить у

собі душевні сили для чес�
ного, прямого, відкритого
діалогу з учнями, випромі�
нюючи добро, стриманість
та спокій. 

Ось і підросли юні та нес�
покійні вихованці Людмили
Миколаївни. І полетять вони
у світ, пам'ятаючи вчитель�
ку, яка дарувала їм ласку і
тепло, своє, тільки їй прита�
манне добро. Час потихень�
ку забирає за собою її літа,
але не може забрати її вну�
трішнє тепло у спілкуванні зі
школярами, щоб нести все
добре, мудре і чисте.

Дорога наша, Людмило
Миколаївно! Щира вдяч�
ність Вам за те, що навчили
наших дітей думати, спере�
чатися, враховувати думки
іншого. За те, що навчили їх
бути працелюбними, тер�
плячими, ввічливими, людя�
ними.

Батьки та учні 110А класу
Боярської ЗОШ №4

ПРОЩАННЯ ЗІ ШКОЛОЮ

Ви нам писали

Стара частина Боярки
/Будаївки/ з давніх�давен
історична, і останні 50 років
такою залишається.  Це
бачить і знає кожен корінний
житель, який народився,
виріс і живе в  місті.

Стосується це доріг,
вулиць,  провулків, де і до
цього часу немає каналізацій�
ної системи, де майже у всіх
помешканнях є "вигрібні" або
стічні ями. Як наслідок � таке
забруднення питної води, що з
колодязя, глибиною до 35
метрів,  пити її неможливо без
серйозної шкоди для здоров'я.

Вулиці не освітлені. В
порівнянні з 60�70 роками �
не витримують ніякої крити�
ки. Мешканці "старої" части�
ни міста раніше не мали і

зараз не мають аптеки, до
якої можливо було б швидко
дістатись будь�якої години
доби.

"Швидка медична допомо�
га" (практично завжди
"повільна") через віддаленість
та залізничний переїзд  нес�
проможна надати термінову
допомогу.

От і виходить, що медики
"швидкої" замість допомоги,
засвідчують інше. По вулицях
Зелена, Франка, Васильків�
ська, Самійленка і десятках
провулків громадський транс�
порт  взагалі не курсує. До
лікарні в нічний час ні одна
"маршрутка" не їздить. От і
спробуй хворій людині серед
ночі придбати необхідні ліки,
бо зо два десятки аптек знахо�
дяться на чималій відстані, в
"новій" частині міста.

Висновок напрошується
такий: міськвиконком, депу�

тати, підприємці та інші
небайдужі керівники держав�
них і приватних  підприємств
мають, насамперед, терміно�
во вирішити цю проблему.
Адже вирішення цієї нагаль�
ної проблеми всім набагато
полегшить життя. Вважаємо,
що дати це людям міста  �  не
така вже й велика проблема.

Пропонуємо спорудити
на землях старої лікарні
(райтубдиспансер ) по вул.
Лікарняній такий комплекс.
А саме:
1. На території старої
лікарні (тубдиспансер) збу�
дувати комплекс:
а) аптека цілодобової роботи
із суттєвими знижками варто�
сті ліків для ветеранів, інвалі�
дів війни та служби;
б) пункт невідкладної швид�
кої допомоги;
в) гараж на дві автівки (дві
автівки необхідно придбати);

г) опорний пункт міліції
2. Враховуючи новозбудо�

ваний житловий масив, (вул
Лисенка та інші)  облаштува�
ти (з тильної сторони Будин�
ку культури) кімнату для
дільничних лікарів. Вже
настав час згадати історичне
минуле Боярки, вже час
повертатись обличчям до
мешканців "старої" частини
міста, створивши їм належні
умови  життя, а не існування.
А можливості для цього є.

Бажаною є і більш дієва
робота депутатів. Не секрет,
що частина депутатів закрі�
плена за дільницями тільки на
табло в міськраді, а виборці
своїх депутатів, як, власне, і
депутати виборців,  в обличчя
не знають.

Деякі з депутатів дуже
активізуються, коли йдеться
про поліпшення свого добро�
буту, забувши про дані людям
обіцянки.

Але більшість народних
обранців порядні люди, і
виборці знають хто вони.
Одне тільки незрозуміло: чому

так дружно і більшістю голосів
народні обранці вже майже
два роки відхиляють прохан�
ня організації інвалідів війни
м. Боярки про виділення 0,04
га землі під будівництво вете�
ранської аптеки, ніяк не
мотивуючи відмову. Письмо�
вої відповіді організація так і
не отримала.

А як же " Закон про звер�
нення громадян"? 

А зараз �  про хороші спра�
ви Боярського міського голо�
ви і його команди �  кваліфіко�
ваних фахівців, не байдужих
до чужих проблем людей.

Приділяється увага і нада�
ється допомога дітям�сиро�
там,  ветеранам війни та
праці. Надається допомога
іншим категоріям жителів
міста.

Одним із дуже важливих
напрямків діяльності міського
голови і його команди є  допо�
мога міста молодим спортсме�
нам, дитячим гурткам, само�
діяльним колективам.

Останнім часом активізу�
вались підприємці міста.

"СТАРА" БОЯРКА 
 
СТАРІ Й ПРОБЛЕМИ
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Надають благодійну допомо�
гу людям похилого віку,
ветеранам  та інвалідам
війни, дітям�інвалідам,
дітям�сиротам. А це є нічим
іншим, як вияв небайдужо�
сті до людей, які потребують
цієї допомоги.

Хотілося б висловити
подяку Магомедову М. А.,
Баранову К. М., Єдакову Ю.
І.. Для лікування ветеранів�
інвалідів ВВВ за свої кошти
закупили медичні прилади
Арчаков А. М., Боднюк О. В.

В цій статті неможливо
переповісти про всіх добрих
людей, наших земляків. І
кожен з них знає, що дуже
гіркі сльози у старих і у
малих через  їхнє безсилля. І
якщо Ви, шановні мецена�
ти, своєю допомогою вису�
шили хоч одну сльозинку, то
хай вам Бог дає здоров'я та
щастя у вашому житті.

Від імені і за дорученням
жителів міста та інвалідів

ВВВ і ЗС, мешканець "ста�
рої" частини   Боярки  

Грецький Б.А.

Ви нам писали

До свята
Великодня
діти недільної
школи під
керівництвом
своїх настав�
ників при�
красили бісе�
ром ікони. І
засяяли ней�
м о в і р н и м
світлом святі
лики. А в
дітей з'яви�
лося бажан�
ня подарува�
ти такі ікони батькам та рід�
ним. Та робота з бісером не
лише цікава, а й кропітка.
Тому й виникла ідея створити
при храмі гурток "Рукоділля:
робота з бісером", перше
заняття якого відбулося 4
травня.

Розпові�
дає керівник
гуртка � Ала
Бондаренко:

� Я просто
в захваті від
того, що зай�
матися в
н а ш о м у
гуртку вия�
вили бажан�
ня... хлопчи�
ки! В моїй
практиці (а
плетінням з
бісеру пані

Ала займається з 1990 року,
тобто � з 5�го класу) це � впер�
ше. Адже зазвичай хлопців
більше цікавить спорт або
творчість технічна. Що ж до
бісерного рукоділля, то щиро
сподіваюсь, що саме ці мої
вихованці стануть першими в

Боярці майстрами�чоловіка�
ми по роботі з бісером...

Хто ж вони, ті хлопчаки,
на яких покладає стільки
надій Ала Георгіївна? Їх поки
що лише двоє: Мишко та
Дмитро. Обидва навчаються а
Боярській ЗОШ №4, обидва
вперше з таким рукоділлям
познайомилися, спостерігаю�
чи за тим, як з бісером працює
старша сестра. Обидва від
занять в гуртку чекають, щоб
"нас навчили робити такі
чудові речі, якими ми зможе�
мо порадувати маму".    

Втім, це повністю співпа�
дає з намірами їхньої настав�
ниці. Адже мета створення
гуртка � навчити дітей руко�
діллю взагалі. Зокрема � виго�
товляти своїми руками при�
краси з бісеру. А поки що
хлопці залюбки фотографу�

ються зі своєю наставницею
на фоні її власних робіт, таєм�
но мріючи перевершити її
майстерність.

І останнє: якщо ви заціка�
вилися цією новиною, то
запам'ятайте: гурток працює
щонеділі з 10.00. Місце про�
ведення занять � навчальний
клас Свято�Миколаївського
храму, який знаходиться на
території Навчально�оздоров�
чого комплексу Київського
військового ліцею імені І.Бо�
гуна. Вимоги до бажаючих
займатися дві: власне бажан�
ня та наявність матеріалів
(бісеру та дроту) для вигото�
влення робіт. Більш детальну
інформацію ви можете отри�
мати у Али Георгіївни Бонда�
ренко безпосередньо або за
телефоном: 8�096�932�06�30. 

Радислав Кокодзей

Те, що при Свято�Миколаївському храмі існує неділь�

на школа для дітей � не новина. Чому ж іще, крім цер�

ковних піснеспівів та вивчення і розуміння Святого

Письма, навчаються там діти? Це спробував з'ясува�

ти наш кореспондент.

БІСЕРИНКИ ТАЛАНТУ 

ВИХОВАНЦІВ НЕДІЛЬНОЇ ШКОЛИ

Заключний етап XVII Все�
українського конкурсу чит�
ців, присвяченого
пам'яті Тараса
Г р и г о р о в и ч а
Шевченка прохо�
див  з 19 по 23
травня 2008 року
у Національному
Києво�Печерсько�
му історико�куль�
турному  заповід�
нику  в Києві.
Організатор кон�
курсу � Українсь�
кий  центр куль�
турних дослі�
джень під керів�
ництвом худож�
нього керівника
конкурсу Марти�
ненко Олександри
Михайлівни та
голови журі кон�
курсу Калашникова Вадима
Федоровича гостинно прий�
няли та розмістили учасни�
ків з усієї України.

Приємно відзначити, що і
наша Боярка долучилася до
цієї події в складі Київської
області. А представляв наше
місто на тому престижному
конкурсі � вихованець літера�
турно�художньої студії "Слово"
Боярського будинку культури,
переможець  районного та
обласного конкурсів читців �
Іван Андрейченко.

Жеребкуванням був виз�
начений день виступу юного
читця � 20 травня. Лекційна
зала Національного  Києво�
Печерського  історико�куль�
турного  заповідника  пере�
повнена учасниками конкурсу
� читцями та їхніми керівни�

ками. Панує творча робоча
атмосфера. До шевченків�

ських читань приєдналися
також читання, присвячені
пам'яті  жертв Голодомору.
На сцені � діти�школярі, учні
коледжів та училищ культури і
мистецтв, студенти Інститутів
мистецтв Національних уні�
верситетів, учасники
театральних колективів, педа�
гоги, режисери, завідуючі
Палацами культури. І всі вони
� конкурсанти!

За три плідних дні зі сцени

пролунала сила�силенна тво�
рів, які об'єднали всіх в одне
ціле � українці! Донецьк і Чер�
нівці, Черкаси і Львів, Київ і
Херсон � всі області України
довели свою соборність довко�
ла рідного слова!

Конкурс проходив на висо�
кому рівні. Найкращі читці
вибороли перемогу, яка дава�
лася нелегко. Іван Андрейчен�
ко став дипломантом XVII

Всеукраїнського
конкурсу читців,
п р и с в я ч е н о г о
пам'яті Т. Г. Шев�
ченка. А ще, як і всі,
Іван привіз у Бояр�
ський БК Грамоту
за участь.

К а н д и д а т
мистецтвознавства,
професор, завіду�
вач кафедри режи�
сури Державної
Академії керівних
кадрів культури та
мистецтв України
Калашников Вадим
Федорович всіх
дипломантів запро�
сив на навчання до
Академії. І хоча
Івану Андрейченку

всього 11 років, але хто знає,
як складеться у його житті.
Поживемо � побачимо.

Будинок культури висло�
влює щиру подяку Боярській
державній дитячій школі
мистецтв, зокрема, її директо�
ру Кузьменко Ірині Олексіївні
за надання сценічного костю�
ма для виступу на Всеукра�
їнському святі читців.

Методист Боярського БК
Дарія Сєчкова 

СВЯТО УКРАЇНСЬКОГО СЛОВА

Усі ми родом з дитин�
ства. Кожен пам'ятає, як у
перерві між походами 
"пішки під стіл" ліпив чи
малював героїв улюблених
казок, а трохи згодом � май�
стрував чи вишивав, чи...,
чи..., чи... . Потім за ста�
ранність батьки, звісно,
хвалили або ставили вдалий
витвір на видне місце. Герої
нашої оповіді вже в юному
віці не лише тішили близь�
ких своїми талантами, а й
здобували перемоги на
районних, обласних та
навіть міжнародних змаган�
нях і виставках. Багата
земля Святошинська на
обдарованих дітей. І пере�
конатися у цьому можна
було минулої суботи, 24
травня, на Фестивалі дитя�
чої творчості, котрий вже
не перший рік поспіль від�
бувається під гостинним
дахом Києво�Святошинсь�
кої районної класичної гім�
назії. 

Лише зайшовши до
закладу �  розбігалися очі:
вестибюль ряснів справжні�
ми скарбами. Це � і вишука�
на вишивка, й картини,
поробки із соломи та цілі
панно юних майстрів фіто�
дизайну, й м'які іграшки і
ще багато�багато іншого.
Отже, одразу стає ясно, що
за творчим потенціалом
далеко ходити не доведеть�
ся. Треба лише підтримува�
ти, розвивати, заохочувати.
Саме з цією метою завітали
на свято почесні гості з Киє�
во�Святошинської райдер�
жадміністрації: голова М.В.
Пашинський, його заступ�
ник О.С. Лук'янчук,
начальник районного відді�
лу освіти М.В. Неруш,
методист інформаційно�ме�
тодичного відділу освіти
Т.В. Гончарук а також місь�
кий голова   Т.Г. Добрів�
ський та інші. 

В залі, де відбувалося
нагородження, іще до

ФЕСТИВАЛЬ�ДИТЯЧОЇ�ТВОРЧОСТІ
""ССВВЯЯТТООШШИИНН−−22000088""
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початку концерту ніде було
яблуку впасти. Це може
лише радувати, адже, як
зазначив голова райдер�
жадміністрації Микола
Васильович Пашинський, з
кожним роком у нашому
районі більшає переможців
обласних та всеукраїнсь�
ких конкурсів: Свято�
шинський впевнено вибо�
рює звання району з висо�
корозвинутою структурою
освітніх і позашкільних
закладів для дітей та юнац�
тва. Не дарма перелік гурт�
ків, котрі діють у районі,
просто вражає своєю різно�
манітністю. Чого варті тіль�
ки гуртки вишивки стріч�
кою, писанкарства, килимо�
вої вишивки тощо. Окремо
слід виділити Центр науко�
во�технічної творчості
учнівської молоді "Шанс", а
також еколого�натуралі�
стичний центр. Вони пропо�
нують широкий спектр гурт�
ків за технічним і екологіч�
ним напрямками відповід�
но, й, можливо, саме їхні
вихованці згодом стануть
відомими винахідниками�

конструкторами та бороти�
муться за чисте довкілля
задля майбутнього країни.
Окрім зазначеного вище,
існує ще безліч спортивних,
літературних, декоративно�
ужиткових, фото�гуртків. 

Увагою та винагородами
не обминули нікого. Для
винуватців свята і концерт
був особливий: виступали
їхні однолітки � також пере�
можці численних танцю�
вальних та співочих конкур�
сів. Воно й не дивно: такі
колективи, як, наприклад,
"Ритми", "Соняшник",
"Ластівки", "Фантазія" прос�
то не можуть залишитися
без уваги журі, а неоднора�
зовий фаворит обласних
фольклорно�етнографічних
конкурсів гурт "Струмочок"
огорнув присутніх атмосфе�
рою народного дійства (до
речі, 1 червня колективу
виповнюється 25 років!).
Вокальних номерів також
було безліч, й присутні
могли переконатися у тому,
що таланти Святошинського
району могли б скласти сер�
йозну конкуренцію чи не

усій сучасній естраді. Але
одну маленьку "зірочку"
хочеться згадати особливо.
Жодному ансамблю чи
виконавцеві не аплодували
так, як Лізочці Бугар, яка
співала пісеньку "Семечки".
Крихітне біляве диво на
сцені із, здавалося, заваж�
ким для дитячих рук мікро�
фоном, не залишило байду�
жим нікого в залі. Не дивно,
що вона вже встигла стати
лауреатом першої премії
Всеукраїнського фестивалю
пісні та музики "Золота
нотка", до якого її підготу�
вала керівник Олена Анато�
ліївна Іванчук. 

Після завершення дій�
ства начальник відділу осві�
ти Києво�Святошинської
райдержадміністрації М.В.
Неруш поділився із "БІ" пла�
нами на майбутнє. Так, вже
найближчим часом плану�
ється відкрити нову школу,
а точніше � сільську гімназію
в с.Хотин, котра, як споді�
вається Микола Васильо�
вич, стане першою ластів�
кою в такій практиці. Також
посадовець розповів про

нагальні потреби освіти � це
ретельна підготовка вчите�
лів до всеукраїнського тесту�
вання, підвищення їхнього
кваліфікаційного рівня, аби
вони могли ґарантувати
високі результати своїх
учнів на зовнішньому оці�
нюванні. Словом, роботи
багато, але ніхто не буде
економити  ні часу, ні кошти
на своєму майбуньому �
дітях.

Того дня три години кон�
церту промайнули як одна

мить. Не залишалось жод�
них сумнівів, що Києво�
Святошинський район буде
запалюватись все новими і
новими іменами його твор�
чої молоді. Й нехай не всі
вони стануть всесвітньо
відомими художниками чи
хореографами, але беззапе�
речно, кожен без винятку
залишить в своєму серці ту
Божу іскру, яку ми нази�
ваємо "талантом". 

Аліна Едель

Спорт

Одним з основних завдань
педагогічних колективів є про�
паганда здорового способу
життя серед школярів та педа�
гогів. 

Добре, що районний відділ
освіти, директори шкіл розумі�
ють, що сьогодні питання
розвитку фізичної культури і
спорту дуже важливе для сус�
пільства, і особливо молоді,
школярів, і є  однією з основ�
них альтернатив шкідливим
звичкам.

Неабияке піднесення
викликали старти аматорів
фізичної культури педагогіч�
ного загалу добре спланованої
і організованої Спартакіади
працівників освіти і науки
Києво�Святошинського райо�
ну. У програмі Спартакіади �
змагання з баскетболу, волей�
болу, настільного тенісу, фут�
залу, шахів і легкої атлетики.

Стартувала Спартакіада 17
листопада  баскетбольними
баталіями. Команди очолюва�
ли : директор Петрівської
школи Б.В. Демків, Горенсь�
кої ЗОШ  � С.М. Кошель,
Петропавлівсько�Борщагів�
ської � М.О. Татуревич та ін.
Потім були змагання з настіль�
ного тенісу, футзалу.

Спартакіада набирала
обертів. У проміжках між зма�
ганнями виникла ідея понови�
ти дружні зустрічі між колек�
тивами шкіл районів. Так, у
лютому збірні команди Мака�
рівського району з баскетболу і
волейболу були гостями Киє�
во�Святошинців, а на початку

березня вже Макарів приймав
у себе волейболістів, баскетбо�
лістів і тенісистів.

Волейболісти с. Дмитрівка
змагалися з педагогами П.
Борщагівки, а 26 лютого у
Будинку культури с. Дмитрів�
ка проведено турнір з баскет�
болу пам'яті вчителя О.М.
Бурка (організатори � вчитель
В.М. Іванько і сільський голо�
ва Т.Т. Дідич).

Приємно і важливо, що
змагання проходять з великою

кількістю глядачів � школярів,
молоді міст, сіл.

Неабияку зацікавленість
викликав черговий вид про�
грами Спартакіади педагогів �
волейбол, оригінальна частина
якого відбулася у одному з
найкращих спортивних залів
області � районній класичній
гімназії м. Боярка.

Вперта боротьба за третє
місце тривала між командами
чоловіків однієї з найбільших
шкіл району � Вишнівської

ЗОШ I�III ст. № 3 і невелич�
кої школи с. Горенка, що
навіть не має свого спортивно�
го залу, яку очолював дирек�
тор С.М. Кошель.

У підсумку � 3 місце за
Горенцями. За перше місце
боротьба була ще більш жор�
сткою. Його виборювали
команди районної класичної
гімназії і Хотівської ЗОШ I�III
ст. З рахунком 25:22 і 26:24
перемогли Хотівці.

У весняні канікули цікаво і

організовано пройшли змаган�
ня з шахів, у яких кращими
були команди Вишнівської

ЗОШ № 1, Петропавлівсько�
Борщагівської ЗОШ, район�
ної класичної гімназії, Виш�
нівської ЗОШ № 2 і районно�
го відділу освіти.

Лідерство у спартакіаді з
першого виду змагань трима�
ли команди районної класич�
ної гімназії і Юрівської ЗОШ
I�III ст., а от за третє призове
місце майже після кожного
виду змагань команди П. Бор�
щагівської, Хотівської, Тара�
сівської, Вишнівської ЗОШ
№ 3 вели запеклу боротьбу, і
тільки у останньому виді про�
грами (легка атлетика), як
кажуть, все стало на свої
місця.

Отже, 17 травня 2008 року
на стадіоні Вишнівської ЗОШ
№ 3 відбулися змагання з лег�
кої атлетики, у командному
заліку яких перемогли педаго�

ги РКГ, другі � спортсмени
Хотівської ЗОШ I�III ст., на
третьому місці � П. Борщагів�

ська ЗОШ.
Дружна команда невелич�

кої Юрівської ЗОШ, очолюва�
на директором школи А.П.
Ловягіним і головою проф�
спілки О.П. Іващенко, яка
майже в усіх видах програми
тримала перші позиції, з лег�
кої атлетики зайняла загальне
6�е місце, але це дозволило їй
впевнено зайняти друге призо�
ве місце у Спартакіаді.

Команди�призери нагород�
жені кубками і дипломами від�
повідних ступенів. I місце �
РКГ, друге місце � Юрівська
ЗОШ I�III ст., третє місце � П.
Борщагівська ЗОШ I�III ст.
Підведено підсумки і у індиві�
дуальному заліку з кожного
виду програми.

Укомплектовано збірні
команди району для участі у
обласних змаганнях, поновле�
но зв'язки з сусідніми района�
ми, отримано чималий досвід з
організації і проведення зма�
гань, але хотілося б, щоб дос�
від колективів РКГ, Юрів�
ської, Хотівської, Тарасів�
ської, Вишнівської № 3 і № 4,
і ,особливо, П. Борщагівської
ЗОШ з організації груп здо�
ров'я (де регулярно тренують�
ся працівники відділу освіти),
перейняли й школи: Боярська
№ 2 і № 4, Білогородська 
№ 1 і № 2, Вузівська, Горе�
ницька, Музичанська, Крю�
ківщанська, Лісниківська,
Новосілківська, Шпитівська.

Головний суддя Спартакіади
Олексій Пішко

Фото Михайла Грищенка
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Києво#Святошинське управління юстиції інформує:

На запити громадян Киє�
во�Святошинське районне
управління юстиції доводить
до відома населення порядок
укладання трудового догово�
ру, відповідно до Кодексу
Законів про працю України
розділ "Трудовий договір"
затверджений Законом
УРСР від 10 грудня 1971
року № 322�VІІІ із змінами
та доповненнями станом на
20 серпня 2006 року. Трудо�
вий договір �  угода мiж пра�
цівником i власником пiд�
приємства, установи, органi�
зацiї або уповноваженим
ним органом чи фізичною
особою, за якою працівник
зобов'язується виконувати
роботу, визначену цією уго�
дою, з підляганням внутріш�
ньому трудовому розпоряд�
кові, а власник пiдприєм�
ства, установи, органiзацiї
або уповноважений ним
орган чи фізична особа
зобов'язується виплачувати
працiвниковi заробітну
плату i забезпечувати умови
праці, необхiднi для вико�
нання роботи, передбачені
законодавством про працю,
колективним договором i
угодою сторін.
Трудовий договiр може бути: 
1) безстроковим, що уклада�
ється на невизначений строк; 
2) на визначений строк, вста�
новлений за погодженням
сторiн; 
3) таким, що укладається на
час виконання певної роботи. 

Трудовий договiр уклада�
ється, як правило, в письмо�
вiй формi. 

При укладеннi трудового
договору громадянин зобов'я�
заний подати паспорт або
iнший документ, що посвiд�
чує особу, трудову книжку, а
у випадках, передбачених
законодавством, � також
документ про освiту (спе�
цiальнiсть, квалiфiкацiю),
про стан здоров'я та iншi
документи. Укладення тру�
дового договору офор�

мляється наказом чи розпо�
рядженням власника або
уповноваженого ним органу
про зарахування працiвника
на роботу. Трудовий договiр
вважається укладеним i тодi,
коли наказ чи розпоряджен�
ня не були виданi, але пра�
цiвника фактично було допу�
щено до роботи. 

У разi укладення трудово�
го договору мiж працiвником
i фiзичною особою фiзична
особа повинна у тижневий
строк з моменту фактичного
допущення працiвника до
роботи зареєструвати укла�
дений у письмовiй формi тру�
довий договiр у державнiй
службi зайнятостi за мiсцем
свого проживання у поряд�
ку, визначеному Мiнiстер�
ством працi та соцiальної
полiтики України. 

Випробування не встано�
влюється при прийняттi на
роботу: осiб, якi не досягли
вiсiмнадцяти рокiв; молодих
робiтникiв пiсля закiнчення
професiйних навчально�ви�
ховних закладiв; молодих
спецiалiстiв пiсля закiнчення
вищих навчальних закладiв;
осiб, звiльнених у запас з
вiйськової чи альтернативної
(невiйськової) служби; iнва�
лiдiв, направлених на роботу
вiдповiдно до рекомендацiї
медико�соцiальної експерти�
зи. Випробування не встано�
влюється також при прий�
няттi на роботу в iншу мiсце�
вiсть i при переведеннi на
роботу на iнше пiдприєм�
ство, в установу, органiза�
цiю, а також в iнших випад�
ках, якщо це передбачено
законодавством. 

Якщо працiвник в перiод
випробування був вiдсутнiй
на роботi у зв'язку з тимчасо�
вою непрацездатнiстю або з
iнших поважних причин,
строк випробування може
бути продовжено на вiдпо�
вiдну кiлькiсть днiв, протя�
гом яких вiн був вiдсутнiй.

До початку роботи за

укладеним трудовим догово�
ром власник або уповноваже�
ний ним орган зобов'язаний: 
1) роз'яснити працiвниковi
його права i обов'язки та
проiнформувати пiд розпи�
ску про умови працi, наяв�
нiсть на робочому мiсцi, де
вiн буде працювати, небез�
печних i шкiдливих вироб�
ничих факторiв, якi ще не
усунуто, та можливi наслiд�
ки їх впливу на здоров'я,
його права на пiльги i ком�
пенсацiї за роботу в таких
умовах вiдповiдно до чинно�
го законодавства i колектив�
ного договору; 
2) ознайомити працiвника з
правилами внутрiшнього
трудового розпорядку та
колективним договором; 
3) визначити працiвниковi
робоче мiсце, забезпечити
його необхiдними для роботи
засобами; 
4) проінструктувати працiв�
ника з технiки безпеки,
виробничої санiтарiї, гiгiєни
працi i протипожежної охо�
рони. 
Пiдставами припинення тру�
дового договору є: 
1) угода сторiн; 
2) закiнчення строку, крiм
випадкiв, коли трудовi вiд�
носини фактично тривають i
жодна з сторiн не поставила
вимогу про їх припинення; 
3) призов або вступ працiв�
ника на вiйськову службу,
направлення на альтерна�
тивну (невiйськову) службу; 
4) розiрвання трудового
договору з iнiцiативи працiв�
ника, з iнiцiативи власника
або уповноваженого ним
органу або на вимогу
профспiлкового чи iншо�
го уповноваженого на
представництво трудо�
вим колективом органу; 
5) переведення працiв�
ника, за його згодою,
на iнше пiдприємство, в
установу, органiзацiю
або перехiд на виборну
посаду; 
6) вiдмова працiвника вiд
переведення на роботу в
iншу мiсцевiсть разом з
пiдприємством, устано�
вою, органiзацiєю, а
також вiдмова вiд продов�
ження роботи у зв'язку iз
змiною iстотних умов
працi; 
7) набрання законної
сили вироком суду,
яким працiвника засу�
джено (крiм випадкiв
звiльнення вiд вiдбу�
вання покарання з
випробуванням) до
позбавлення волi
або до iншого
покарання, яке
виключає можли�
вiсть продовження
даної роботи; 

8) пiдстави, передбаченi
контрактом. 

У разi змiни власника пiд�
приємства, а також у разi
його реорганiзацiї (злиття,
приєднання, подiлу, видi�
лення, перетворення) дiя
трудового договору працiв�
ника продовжується. При�
пинення трудового договору
з iнiцiативи власника або
уповноваженого ним органу
можливе лише у разi скоро�
чення чисельностi або
штату. 

Працiвник має право
розiрвати трудовий договiр,
укладений на невизначений
строк, попередивши про це
власника або уповноваже�
ний ним орган письмово за
два тижнi. 

Не допускається звiль�
нення працiвника з iнiцiати�
ви власника або уповнова�
женого ним органу в перiод
його тимчасової непрацез�
датностi, а також у перiод
перебування працiвника у
вiдпустцi. Це правило не
поширюється на випадок
повної лiквiдацiї пiдприєм�
ства, установи, органiзацiї. 

При припиненні трудово�
го договору, працівникові
виплачується вихідна допо�
мога у розмірі не менше
середнього місячного заро�
бітку; у разі призову або
вступу на війсь�
кову службу,

направлення на альтерна�
тивну (невійськову) службу
� не менше двомісячного
середнього заробітку; внас�
лідок порушення власником
або уповноваженим ним
органом законодавства про
працю, колективного чи тру�
дового договору � у розмірі,
передбаченому колективним
договором, але не менше
тримісячного середнього
заробітку. 

Вiдсторонення працiвни�
кiв вiд роботи власником або
уповноваженим ним органом
допускається у разi: появи на
роботi в нетверезому станi, у
станi наркотичного або ток�
сичного сп'янiння; вiдмови
або ухилення вiд обов'язко�
вих медичних оглядiв, нав�
чання, iнструктажу i пере�
вiрки знань з охорони працi
та протипожежної охорони;
в iнших випадках, передба�
чених законодавством. 

Власник або уповноваже�
ний ним орган зобов'язаний
в день звiльнення видати
працiвниковi належно оформ�
лену трудову книжку i прове�
сти з ним розрахунок у 
строки. 

У разi звiльнення працiв�
ника з iнiцiативи власника
або уповноваженого ним
органу вiн зобов'язаний
також у день звiльнення
видати йому копiю наказу
про звiльнення з роботи. В
iнших випадках звiльнення
копiя наказу видається на
вимогу працiвника. 

Трудова книжка є основ�
ним документом про трудову
дiяльнiсть працiвника. 

Трудовi книжки ведуться
на всiх працiвникiв, якi
працюють на пiдприємствi, в
установi, органiзацiї або у
фiзичної особи понад п'ять
днiв. Трудовi книжки
ведуться також на позаштат�
них працiвникiв при умовi,
якщо вони пiдлягають
загальнообов'язковому дер�
жавному соцiальному стра�
хуванню. 

Працiвникам, що стають
на роботу вперше, трудова
книжка оформляється не
пiзнiше п'яти днiв пiсля
прийняття на роботу. 

До трудової книжки зано�
сяться вiдомостi про роботу,
заохочення та нагороди за
успiхи в роботi на пiдприєм�
ствi, в установi, органiзацiї;
вiдомостi про стягнення до
неї не заносяться. 

Порядок ведення трудових
книжок визначається Кабiне�
том Мiнiстрiв України.

Начальник Києво�Свято�
шинського районного упра�

вління юстиції
Новосельцев Валерій

Миколайович
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Оголошення, реклама

Ви хочете дізнатись про насвіжіші події міста й

району? Вам цікаво бути у центрі подій життя гро�

мади ? Тоді вмикайте свої радіоточки  і слухайте

Боярське радіо!  

Для Вас в ефірі щовівторка о 6:30 інформацій�

но� аналітичний тижневик "На Боярській хвилі", та

щочетверга у той же час радіо�журнал 

"Боярка мистецька"

Інформаційне агентство 
“Боярка�Інформ”

БОЯРСЬКИЙ МІСЬКВИКОНКОМ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:

� головного спеціаліста з земельних питань;
� головного спеціаліста з юридичних питань

Термін подачі заяв на участь у конкурсі � 1 місяць від дня публікації

оголошення.

Довідки за телефоном: 43�241

ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ 

З  1 червня 2008 року розпочинає
свою роботу офіційний портал

Боярської міської ради.  Даний
ресурс являє собою сукупність

інформаційних блоків, які
постійно оновлюються.  Ви

маєте змогу першими дізнатись про
діяльність міської ради та виконав�

чого комітету.  Ознайомитись із
проектами і рішеннями, взяти

участь в їх обговоренні. Бути
у центрі подій життя міста,
науки, культури і спорту.

WWW.BOYARKA�INFORM.COM 

31 ТРАВНЯ � ДЕНЬ БОРОТЬБИ
З ТЮТЮНОПАЛІННЯМ

Виконавчий комітет Боярської

міської ради пропонує:

� обмежити цього дня продаж

виробів з тютюну в торговельних

закладах міста;

Проведення тренінгів, лекцій в

різних установах міста на тему:

"До чого призводить тютюнопа�

ління";

� оприлюднити інформацію про

шкоду тютюнопаління в ЗМІ

Виконком

Виконавчий комітет Боярської міської ради, Рада ветеранів війни, праці 
і військової служби Києво�Святошинського району 

звертається до підприємців, керівників установ, громадських і релігійних орга�

нізацій з клопотанням про надання допомоги у розмірі 10 000 грн. (десять тисяч

грн.) для офтальмологічної операції в клініці "Новий зір" інваліду Великої Вітчиз�

няної війни першої групи Фурсову Петру Климентійовичу, який мешкає у місті

Боярка, вул. Лінійна, 28, кв. 80.

Якщо ви можете надати фінансову допомогу Фурсову Петру Климентійовичу,

то перерахуйте, будь ласка, кошти за такими реквізитами:

Одержувач: КОФ АКБ "Укрсоцбанк", ЄДРПОУ 09321013, МФО 321013
р/р № 29093406120001

Отримувач: Боярське відділення Київської обласної філії АКБ Укрсоцбанк".
Призначення платежу: Фурсов Петро Климентійович, РАN�код

59321013=1001652281, призначення перерахування

"Я ХОЧУ ТАК ЖИТТЯ ПРОЖИТИ, 
ЩОБ КВІТНУВ ВІЗЕРУНОК ДОЛІ..."

Оберег суто народний,
реліквія суто українська. Ось
вона, розкрилено�веселкова,
просто напроти вхідних две�
рей: виставка українського
рушника. Дбайливо вишиті
дівочими руками, вона при�
вітно всміхається кожному,
хто входить в ці двері, і, зда�
ється ще зберігає тепло рук
своїх авторів. Чи не випадко�
во, бува, прикрашають ці
рушники гімназійний хол?
Чи не данина це новомодній
традиції? І взагалі � звідки
така багатюща колекція? З
цими та іншими питаннями
звернувся я до двох пані, які
так ретельно, ба навіть при�
скіпливо оглядали кожний
рушник, заносячи щось до
великого блокнота, що спо�
чатку мене навіть не поміти�
ли. Ось що розповіли мені мої
співрозмовниці � люди і в гім�
назії, і на цій виставці далеко
не випадкові.

Як розповіла вчитель�ме�
тодист Валентина Степанівна
Городецька � вчитель трудо�
вого навчання, керівник
методоб'єднання вчителів
трудового навчання, подібні
виставки в гімназії є тради�
ційними. Як правило, вони
готуються до пасхальних
днів. Та кожного року
виставка вишитого рушника
має дещо інше направлення.
Наприклад, цьогорічна
виставка має назву "Над

Україною, землею
рідною, рушник
розправив свої
крила". Сама назва
продиктувала осо�
бливість: були
представлені не
лише рушники на
тему Великодня, а
взагалі різноманіт�
ні рушники, виши�
ті вихованками гім�
назії. Саме тому
відмітити, виділити
когось (а саме цим
і займалися мої 
співрозмовниці до
нашої розмови,
адже виставка
передбачає нагоро�
ди за кращі робо�
ти) було дуже
важко. Бо виши�
вання взагалі � над�
звичайно кропітка робота. В
наш час діти більше прив'яза�
ні до комп'ютера й телевізо�
ра, і тому доводиться приклас�
ти дуже багато зусиль для
того, щоб вони не просто нав�
чилися, а полюбили вишива�
ти. І все ж таки є серед юних
вишивальниць особливі, які
приймали участь і в район�
них конкурсах. Наприклад,
Оля Пасько, яка не лише
рушники, а цілі картини
вишиває своїми майстерними
рученятами. Або Філіпчук
Аліна, Росінська Вікторія,
Мещеряк Ксенія, Польова

Олена... Взагалі ж гарних
робіт настільки багато, що
навіть просто перерахувати
їх практично неможливо. І у
кожної юної майстрині � своя
техніка, свій рівень професі�
оналізму. Та найголовніше у
них все ж таки спільне:
любов до народної традиції і
бажання опанувати секрети
вишивки. 

Як з'ясувалося, в гімназії
не просто вишивають, а
навіть працюють над цілком
серйозними проектами, які
включають в себе й історичні
розвідки, й відшуковування

стародавніх узорів,
і навіть створення
своїх власних
сюжетів. Один із
таких проектів �
" П о д а ру н к о в и й
рушничок". Що ж
до серйозності такої
роботи, то про це
свідчить хоча б
такий факт: майже
кожна гімназистка�
с е м и к л а с н и ц я
представила на
виставку свій руш�
ничок.

Врахуйте, що
більшість як загаль�
номіських, так і
районних заходів
проходить саме в
гімназії. Тому
важко навіть уяви�
ти, скільки людей

мали можливість ознайоми�
тись з цією чудовою вистав�
кою, яка нікого не залишить
байдужим.         

А вчителька трудового
навчання І категорії Надія
Миколаївна Курбатова
запропонувала продовжити
розмову у своєму класі. Пере�
ступивши поріг, я відразу
зрозумів, чому. На одній стіні
� вишита ікона Матері Божої
з немовлям на руках, святко�
во вбрана у вишитий руш�
ник. А на іншій, широко, на
всю стіну розкинувши свої
крила, поглядає лагідним

сонячним оком лелека. І не
пір'їни в його крилах, а все ті
ж самі рушники�вишиванки.
Ті нерозривні ниточки досві�
ду й цікавості, які пов'язують
між собою покоління саме
цією традицією української
вишивки. 

Залишаючи гімназію, ози�
раюся на оте рукотворне
диво. І лише зараз помічаю
найунікальніший експонат,
який скромно притулився
трохи осторонь від цього
рушникового буйноцвіту �
вишиту карту України. Один
погляд, і перед очима вже
інше: та путь, якою підуть
завтра випускники з цього
порогу у своє доросле життя.
Впевнений, що, зігріта тур�
ботою та любов'ю, буде та
путь чистою та рівною, як оці
рушники, якими благосло�
вляє рідна школа своїх дітей
на щастя, на долю, на добрі
діла.

P.S.: Назвою даної роз�
повіді стали слова однієї з
учениць гімназії, чиї робо�
ти завдяки майстерності
та душевності зайняли на
цій виставці найпочесніші
місця. Спасибі тобі, дівчи�
но, за те, що свою мрію
ти вплітаєш чарівним візе�
рунком в день прийдешній.

Рушниками�вишиванками
захоплювався та милувався

Радислав Кокодзей

Безумовно, у кожного навчального закладу є щось таке, що становить

його гордість. Декілька таких реліквій�оберегів зберігається і в Києво�

Святошинській районній класичній гімназії. Та є з�поміж них ота най�

дорожча, яка зустрічає гімназистів сонячними ранками і яка через зов�

сім короткий проміжок часу благословить на доросле життя випу�

скників цього навчального закладу.

ДДДД ОООО УУУУ ВВВВ АААА ГГГГ ИИИИ     ББББ ОООО ЯЯЯЯ РРРР ЧЧЧЧ АААА НННН

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