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Боярська міська рада та вико�
навчий комітет щиро вітають
депутатів Боярської міської ради
Мірзаєва Анатолія Наріманови�
ча, Чигрова Олександра Валері�
йовича, Олійника Валентина Вік�
торовича, інспектора ВОС Місяч�
ну Наталію Миколаївну та члена
виконкому Ялого Григорія Івано�
вича з Днем народження!

Від усієї душі бажаємо Вам
здійснення усіх життєвих планів,
надій і мрій! Нехай кожен день
Вашого життя буде світлим і
сонячним, дарує радість творчого
натхнення, приємні несподіванки
і душевний комфорт!

Творчі звіти

дитячих студій  "Оберегу"

стор. 9
Світлана Ярьомка: "У мене була

мета — зараз є перемога..."

стор. 10�11

16 липня — День бухгалтера.

Без належної роботи бухгалтер�

ських служб неможливо забезпе�

чити подальший розвиток економі�

ки регіону та держави загалом.

Шановні бухгалтери! Від імені

Боярської міської ради та депу�

татського корпусу прийміть щиру

вдячність за щоденну сумлінну

працю і вірність професійному

обов'язку. Бажаємо вам, вашим

родинам міцного здоров'я, щастя,

благополуччя, невичерпних сил

та наснаги!

ВВВВІІІІ ТТТТААААЄЄЄЄММММОООО    

ЗЗЗЗ    ДДДДННННЕЕЕЕММММ    ББББУУУУХХХХГГГГААААЛЛЛЛТТТТЕЕЕЕРРРРАААА!!!!

В день Петра і Павла —

рибальське свято!

Шановні керівники підприємств, 

установ, організацій, жителі м. Боярка.

Відповідно до Положення про "Почесного жителя

міста Боярка", затвердженого рішенням ХХVІІІ сесії V

скликання №28/1247 від 23 квітня 2008 р., міської

Програми розвитку культури на 2009 рік, з метою зао�

хочення та стимулювання жителів, працівників під�

приємств, установ та організацій, об'єднань грома�

дян, посадових осіб органів місцевого самоврядування

за визначні заслуги у розвитку економіки та соціальної

сфери м. Боярка, збагачення національної інтелектуальної

та культурної спадщини, плідну громадську діяльність,

керуючись ч. 2 ст. 43 Закону України "Про місцеве само�

врядування в Україні", щорічно, на День Міста, відбуваєть�

ся нагородження найкращих боярчан цією нагородою.

Подання про присвоєння звання "Почесний

житель міста Боярка" вноситься за ініціативою

виконавчого комітету, трудових колективів підпри�

ємств, установ та організацій незалежно від їх

форми власності та підпорядкування, політичних

партій, громадських організацій не пізніше, ніж до

01 вересня поточного року."

Нагадуємо, що відповідно до Положення само�

висування на звання "Почесний житель міста

Боярка" не розглядаються.

У поданні про присвоєння звання "Почес�

ний житель міста Боярка" підписаному керівни�

ком, вказуються:

— відомості про конкретні значні заслуги у різних

сферах діяльності, підтверджені документально;

— обґрунтування особистого внеску кандидата у

розвиток м. Боярка;

— вичерпні біографічні дані про кандидата.

Подання про нагородження без надання зазначених

документів не розглядаються.

Просимо Вас надавати свої кандидатури до  міськви�

конкому.

27 липня — День працівників

торгівлі.  Вітаємо вас з професій�

ним святом!

Впевнені, що ви і надалі

сприятимете зміцненню еконо�

мічного потенціалу нашого міста,

підвищенню рівня обслуговуван�

ня населення та насиченню спо�

живчого ринку високоякісними

товарами.

Бажаємо вам, шановні праців�

ники торгівлі, міцного здоров'я,

щастя, комерційного успіху, діло�

вої ініціативи, стабільності і впев�

неності у завтрашньому дні.

Міський голова Т. Добрівський

Секретар ради М. Лєзнік

ШШШШААААННННООООВВВВННННіііі     

ППППРРРРААААЦЦЦЦііііВВВВННННИИИИККККИИИИ    ТТТТООООРРРРГГГГ ііііВВВВЛЛЛЛіііі !!!!
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БІ міськради
Сесія

ППРРИИЙЙННЯЯТТІІ   ІІ   ННЕЕ   ППРРИИЙЙННЯЯТТІІ   РР ІІШШЕЕННННЯЯ  ЧЧЕЕРРГГООВВООЇЇ   ССЕЕССІІ ЇЇ   ББММРР
І пленарне засідання

депутатів чергової сорок дру�
гої сесії п'ятого скликання
відбулось 9 липня 2009р. У
присутності 29 депутатів
БМР у актовій залі ліцею ім.
І.Богуна його відкрив голо�
вуючий Т.Г. Добрівський. У
порядку денному 22 питання
та різне.

— І квартал 2009 року
був успішний. Ми змогли за�
безпечити виконання дохід�
ної частини бюджету на
122%, — звітував Р. В.Глад�
кий — перший заступник Бо�
ярського міського голови. —
Його забезпечили прибутко�
вий податок з доходів грома�
дян, податок на землю та
податки від грального бізнесу
(в І кварталі). Всього у місь�
ку казну поступило 8,3 млн.
грн. З них до загального
фонду �— 6 млн. грн., спе�
ціального — 2,3 млн. грн. По
видатках бюджет виконаний
в сумі 6,4 млн. грн. 

Про роботу 7 депутатів
від усіх фракцій у постійній
депутатській комісії з питань
містобудування, архітектури,
використання земельних
ресурсів, адміністративно�
територіального устрою зві�

тувала В.В. Кривенко —
голова комісії. За час роботи
комісії було проведено 65
засідань, на яких проводився
попередній розгляд проектів
рішень ради з проблем вико�
ристання земельних ресурсів,
архітектури та містобудуван�
ня, визначення територій,
вилучення, викупу і надання
земельних ділянок для місто�
будівних потреб, розгляд
звернень та скарг громадян,
вирішення земельних спорів,
приватизації земельних діля�
нок, об`єктів незавершеного
будівництва, вилучення
земельних ділянок тощо.
Члени комісії брали участь у
розробці генерального плану
та визначення меж міста, у
конференціях, навчаннях. У

процесі обго�
ворення депу�
тати дійшли
спільного вис�
новку, що ця
комісія витри�
мує найбільше
навантажен�
ня. Відтак,
п о дя ку в а л и
колегам�депу�
татам за ро�
боту.

Кандидатуру на голову
комунальної комісії не під�
тримали, зате обрали голову
постійної депутатської комі�
сії з питань духовності, осві�
ти, культури, молоді і спор�
ту, охорони здоров`я, мате�
ринства і дитинства. Нею
стала Л.Д. Гурнак. 

3 об’єкти
нерухомості
внесено до пе�
реліку кому�
нального май�
на, які підля�
гають прива�
тизації. Ще 3
об`єкти —
Будинок уро�
чистих подій,
кінотеатр ім.
Островського

та приміщення РБУ, що на
перехресті вулиць Київської
та Самійленка, прийнято у
територіальну власність
міста. "Ці об’єкти знаходять�
ся, на жаль, у занедбаному
стані", — говорив М.Г. Лєз�
нік — секретар ради. 

Затвердили програму
санітарної очистки м. Бояр�
ка, а також внесли допов�
нення до Правил благо�
устрою за якими відтепер ті,
хто буде смітити у місті,
незаконно встановлювати
рекламу, сплачуватимуть
компенсацію — відшкоду�
вання за нанесені місту збит�
ки. Сума її буде не 17 грн., а
близько 1000�1500 грн.
Адже полагодити пошкодже�
ну лавку чи розтрощений

ліхтар нині коштує чимало.
М.І. Давиденко — директор
БВГУЖКГ, роз’яснив, що
на кожний вид порушень, як
то паркування машин на
газоні, пошкодження майна
громади, пошкодження газо�
нів і квітів, дерев тощо є роз�
роблена спеціальна кальку�
ляція. Тепер у межах чинно�
го законодавства порушники
Правил благоустрою будуть
відповідати матеріально за
нанесені місту збитки. Зали�
шилось її тільки виконувати.
Проголосували також ряд
робочих питань. 

Рішенням сесії БМР
створено орган самооргані�
зації населення — Боярсь�
кий громадський комітет
"Дари землі". Члени органі�
зації використовують землю
за межами міста під городи.
Пан В.Сліпко доповів депу�
татам, що фактично това�
риство існує більше 15 років.
На городах пораються 440
чоловік. На 14 га землі виро�
щують сільськогосподарську
продукцію, яка допомагає
хоч якось поліпшити статки
людей.

Наталя Ключник

Про внесення доповнень до рішення сесії №08/356 від

30 листопада 2006р. «Про затвердження правил благоу�

строю на території м.Боярка»

Керуючись п.30 ст.26 ЗаконуУкраїни «Про місцве самовряду�

вання в Україні» та на підставі листа КП «БГВУЖКГ» №463,�

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до п.13 «Правил благоустрою на території

м.Боярка» згідно калькуляції відшкодування збитків з відновлен�

ня порушених елементів благоустрою на території міста 

(Додаток — 4арк.).

2.  Контроль покласти на заступника міського голови Тахтар�

баєва А.К. та на голову постійної депутатської комісії Боярської

міської ради з питань житлово�комунального господарства, енер�

гозбереження, благоустрою міста.

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЄВО�СВЯТОШИНСЬКОГО

РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
LXII сесія V скликання

м. Боярка 09 липня 2009 року

РІШЕННЯ №42/1931

Про затвердження Програми санітарної очистки м.Бояр�

ка та захоронення відходів на 2009�2011 роки.

Керуючисьст.ст.27, 30 ЗаконуУкраїни «Про місцеве самовря�

дування в Україні» , з метою забезпечення умов для належної

санітарної счистки м.Боярка відповідно до Закону України «Про

благоустрій населених пунктів»,�

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму санітарної очистки м.Боярка та

захоронення відходів на 2009�2011 роки.

2. Визнати    виконавцем    Програми    санітарної    очистки    м.Бо�

ярка   та захоронення відходів на 2009�2011 роки КП «БГВУЖКГ».

3. Зобов’язати КП «БГВУЖКГ» усунути недоліки у вивезенні

твердих побутових відходів на території м.Боярка.

2. Контроль покласти на заступника міського голови

Тахтарбаєв А.К. та на голову постійної депутатської комісії

Боярської міської ради з питань житлово�комунального гос�

подарства, енергозбереження, благоустрою міста.

Міський голова Т.Г. Добрівський

РІШЕННЯ № 42/1930

1. відновлення 1 пошкодженої лавки — 819, 6 грн;
2. заміна пошкодженого світильника — 37,53 грн;
3. відшкодування витрат на прибирання 100 м3 території від сміття — 186,06 грн;
4. відновлення пошкоджених 1м2 газонів і квітників — 42,07 грн;
5. відновлення пошкодженого саджанця ( без вартості саджанця) — 22, 07 грн;
6. очищення опор від оголошень і листівок 1 м2 — 18, 45 грн;

ВВ АА РР ТТ ІІ СС ТТ ЬЬ   ВВ ІІ ДД ШШ КК ОО ДД УУ ВВ АА НН НН ЯЯ   ЗЗ ББ ИИ ТТ КК ІІ ВВ   ПП ОО
ВВ ІІ ДД НН ОО ВВ ЛЛ ЕЕ НН НН ЮЮ   ПП ОО РР УУ ШШ ЕЕ НН ИИ ХХ   ЕЕ ЛЛ ЕЕ ММ ЕЕ НН ТТ ІІ ВВ

ББ ЛЛ АА ГГ ОО УУ СС ТТ РР ОО ЮЮ   НН АА   ТТ ЕЕ РР ИИ ТТ ОО РР ІІ ЇЇ   ММ ..   ББ ОО ЯЯ РР КК ИИ



Сьогодні однією з попу�
лярних форм місцевої демо�
кратії в Україні є органи са�
моорганізації населення
(ОСН). ОСН — це будинко�
ві, вуличні, квартальні комі�
тети, комітети мікрорайонів,
які у своїй більшості перей�
шли до нас з радянської
муніципальної системи і на
зорі незалежності іменува�
лися "органами громадсько�
го самоврядування". Логіка
їх існування полягає в декон�
центрації влади на місцево�
му рівні, перенесенні низки
повноважень з рівня органів
місцевого самоврядування
на нижчий (самоорганіза�
ційний) рівень через проце�
дуру делегування повнова�
жень. Для цього чинне зако�
нодавство закладає дуже
демократичну базу функціо�

нування органів самооргані�
зації населення, закріплюю�
чи право на самоорганізацію
не лише осіб, які постійно
проживають у будинку, на
вулиці, на території кварта�
лу, мікрорайону (на основі
реєстрації), а всіх, хто про�
живає на даній території,
незалежно від реєстрації.

Місто Фастів — піонер у
створенні органів самоорга�
нізації населення. Делегація
боярчан у складі секретаря
Боярської міської ради М.Г.
Лєзніка та депутата БМР
В.А. Нагірняк відгукнулась
на запрошення комітету
самоорганізації населення
"Казнівка" одного мікрора�
йону м. Фастів, і не тільки
побувала на святі з нагоди
10 річниці комітету, але й
вивчала досвід роботи цієї
дієвої структури.

— Завдяки самоорганіза�
ції населення у малих містах
України спостерігаються
досить прогресивні процеси:
громада зближується, люди
переймаються і вболівають
за те, що відбувається у їх�
ньому місті і самостійно на�
магаються змінити ситуацію,

не чекаючи на сторонню
допомогу. Зникає суто спо�
живацьке відношення", —
каже Валентина Андріївна
Нагірняк — депутат БМР. —
Сьогодні вже ні для кого не є
секретом, що ефективними
власниками майна територі�
альної громади можуть
виступати тільки самі люди.
Як, приміром, у тих самих
багатоповерхових житлових
будинках, коли громадсь�
кість сама визначає достат�
ній перелік послуг з утриман�
ня майна, збирає та викорис�
товує ресурси на утримання
та розвиток житлового фон�
ду. Об'єднання співвласників
багатоквартирних будинків
тут виступає своєрідним
базисом для органів самоор�
ганізації населення (переду�
сім будинкових). ОСНи за
подібним принципом органі�
зовують життя громади на
всій території міста — від
вулиці і до мікрорайону. 

Валентина Андріївна роз�
повіла, що комітет самооор�
ганізації населення у м. Фас�
тів "Казнівка" об'єднує 19
вулиць, 12 провулків, обій�
має площу у 250га, налічує

5тис.500 мешканців.
Вже 10 років поспіль
від кожної вулиці чи
провулку керівники
вуличних комітетів,
члени комітету на збо�
рах обговорюють проб�
леми, які виникають, і
дієво впливають на їх
вирішення, ефективно
взаємодіючи з місце�
вою владою. Окрім
вирішення комуналь�
них проблем, ефектив�
но працюють над бла�
гоустроєм території, на якій
проживають, вирішенням
різних соціальних проблем
мешканців. При комітеті діє
екологічне товариство, жі�
ноча рада, рада ветеранів,
учнівський комітет, рада
підприємців, осередок чор�
нобильців та осередок ко�
зацтва. Кожне із цих об'єд�
нань вивчає проблеми своєї
частини громади і сприяє їх
вирішенню. Талановиті коза�
ки відвідують козацький хор,
духовий оркестр, а діти —
дитячий ансамбль "Валерія".
Проблеми сім'ї під контро�
лем осередку багатодітних
сімей "Сонях", а не залиши�

тись одиноким серед людей
допомагає утворений при
комітеті клуб знайомств
"Анастасія". 

— Ефект від такої діяль�
ності для територіальної гро�
мади значний, — підсумовує
Нагірняк. На жаль, сьогодні
прикладів саме такої самоор�
ганізації "знизу" в Україні ще
дуже мало. Причиною цього
є низький рівень правової
освіти членів територіальної
громади, невіра в ефектив�
ність даної форми місцевої
демократії, слабкість тради�
цій самоорганізації. 

Наталя Ключник

Найкращий учи�
тель — досвід. Проте,
набуваючи його, часом
доводиться набити не
одну гулю. Щоб зайвий
раз "не наступити на
граблі" краще поцікави�
тись, а як це зробили

інші, скажімо, сусіди.

БІ тижня
Події
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ВЧИМОСЯ У  СУС ІД ІВ  САМООРГАНІЗОВУВАТИСЬ

Ще зранку на зеленому
моріжку між так званим
Човновим та Церковним
ставками вирували приємні
клопоти підготовки до свят�
кування. Хтось ставив на
березі довжелезного стола,
хтось розпинав над ним трі�
потливе полотнище намету,
хтось чаклував над бутербро�
дами та іншими стравами
святкового меню. Перехожі
вітали рибалок зі святом і...
зупинялися біля своєрідної
фотогалереї на паркані най�
ближчого двору. А коли чуло�
ся запитання, хтось із риба�
лок охоче пояснював: "Це —
наші боярські стави ще до
війни, це — два�три роки
тому... А з цього рибного
велетня (з доброго підсвинка
було те чудо природи!), впій�
маного напередодні у Цер�
ковному ставку, ми сьогодні
уху їстимемо. Тож запрошує�
мо до святкового столу".

В тіні бігборду із зобра�
женням Човнового ставу в
1926 році — група чоловіків,

які щось жваво обговорю�
ють. Підходжу. Знайомимо�
ся. Виявляється, потрапив
на позачергове "засідання"
правління ГО "Відродження
Притварки", як називають
свою організацію боярські
рибалки. Виявляється, під�
сумувати є що. Ось що
розповів мені Андрій Халіць�
кий — засновник організації:

— Постійних членів —
150. Організаційною роботою
займається правління (Андрій
Халіцький та Андрій Кири�
ленко) та ревізійна комісія
(Геннадій Марьянський, Сер�
гій Синенко, Анатолій Онікі�
єнко). А рішення глобальні
приймають загальні збори. Та
ми — лише шефи цих ставків,
які завжди будуть в користу�
ванні боярчан. В чому ж
заключається наше шефство?
У вивезенні сміття (транспор�
том допомагає міськрада),
закупівлі риби для зарибнен�
ня, очищення ставків (субот�
ники проводяться регулярно).
Лише на лікування риби

пішло дві тисячі доларів! Для
чого все це? Тут буде просто
зона відпочинку для боярчан:
з дитячим майданчиком, з
дикими качками (чи, може, з
часом, і лебеді тут поселяться)
на водному плесі, з жаб'ячим
хором вечорами...  

Розповідь перериває плюс�
кіт весел: човном прибув
казан з вареною картоплею.
Аж ось і величезна каструля
найсмачнішої в світі ухи при�
була! Під захоплені вигуки з
неї урочисто знімається криш�

ка, величезний черпак зану�
рюється у запашну гарячу
страву, і десятки мисок тяг�
нуться звідусіль. Звісно, тут
вже не до репортажу, адже
бути на святі рибалок і не
скуштувати святкової ухи —
то, погодьтеся, було б якось не
по�людськи. Тим більше, що
головували на тому рибальсь�
кому банкеті саме Павло та
Петро — одні з перших членів
цієї громадської організації...

Та головним сюрпризом
свята стала... мала рибальсь�

ка спартакіада! Спочатку —
змагання на перевірку
рибальської вправності: хто з
трьох спроб точніше вудку
закине й більше "риби" ви�
тягне. Не хвилюйтеся, наші
шановні читачі, того дня рибу
(яка, мабуть, теж святкувала
в глибинах озерних вод)
вирішили не турбувати. Тому
вудку (по черзі) закидали на
точність у... відро, звідки
намагалися витягти гачком...
ганчірку. Повірте, ця імпро�
візована риба "ховалася" не
гірше за справжню, тому
витягнути її було не так вже й
просто... А потім був і волей�
бол (який час від часу перет�
ворювався у водне поло), і
катання на човні, і стрибки в
мішках, і два щедрих... дощі
впродовж святкування, які
так і не змогли змити святко�
вого настрою.

Втім, крім допитливого
ока фотокамери, свідками
свята стали ще два спостеріга�
ча. Це — золоті куполи Свято�
Михайлівського храму, які
споконвіку гордо височать над
плесом Цер�
к о в н о г о
ставу, та...
землечер�
палка, яка
з а в м е р л а
віддалік на
березі серед
сірих відва�

лів мулу з дна розчищеного
озера. Присутність останньої
далеко не випадкова. Дана
робота проводиться згідно
рішення чергової сесії Боярсь�
кої міськради "Про очистку
ставу біля Свято�Михайлів�
ської церкви та благоустрою
прилеглої території"... А зав�
тра буде новий робочий день
і новий "бій" за чисті боярсь�
кі водойми, які ця дружна
працьовита команда риба�
лок вирішила залишити у
спадок наступним поколін�
ням боярчан. 

За всією тією веселою
катавасією не забуваю трима�
ти в полі зору хлопчину�шко�
ляра, який зосереджено зав�
мер на березі з вудкою в
руках. І недаремно: хлопчина
того дня таки був з уловом!
Щоправда, впіймана ним
риба виявилася меншою за
кілограм, тому здобич довело�
ся випустити назад до ставка:
хай ще підросте. Нічого не
поробиш: такі тут правила...   

Радислав Кокодзей

Якраз на день Петра і Павла, тобто 12 червня, весь
небайдужий до "тихого полювання" люд відзначав своє про�
фесійне свято — День рибалки. Здавалося б, що нового,
крім традиційної рибної юшки та захоплюючих рибальких
розповідей, можна додати до вже традиційного святку�
вання на березі літньої водойми? Про те знають наші бояр�
ські рибалки та... депутат Боярської міськради Олександр
Боднюк і заступник міського голови Роман Гладкий, які й

привітали рибалок з їхнім професійним святом.

В ДЕНЬ ПЕТРА І ПАВЛА — РИБАЛЬСЬКЕ СВЯТО!
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15.06.2009 р. о 24 год.
до пункту зв'язку 25�СДПЧ
м. Вишневе надійшло пові�
домлення про пожежу, яка
виникла в господарській
будівлі старенької гр. Б за
адресою: с. Бузова, вул. К.
Маркса. 

Добиратися із м. Вишне�
вого до місця виклику за 35
кілометрів рятувальникам
довелося 27 хвилин. Тільки
прибули — терміново прис�
тупили до гасіння пожежі.
Отримавши інформацію про
наявність старенької бабусі в
будинку, що розташований
поруч, рятувальники почали
відсікати вогонь від будинку.
Будинок та заблоковану в

ньому пожежею бабусю вда�
лося врятувати. Внаслідок
пожежі вогнем було знище�
но весь дерев'яний сарай.
Причина пожежі встанов�
люється.

******
19.06.2009 року о 04 год.

35 хв. в м. Боярка по про�
вул. Пролетарському стала�
ся пожежа в житловому
будинку. 

Першим до місця викли�
ку прибуло 1�ше відділення
пожежної частини м. Бояр�
ка, які терміново приступи�
ли до гасіння пожежі.

Гасіння пожежі було
ускладнено відсутністю

поблизу джерел протипо�
жежного водопостачання та
тим, що полум'я охопило
всю покрівлю. Але житлові
приміщення будинку вдало�
ся врятувати.

Ймовірна причина поже�
жі — навмисне підпалення
невстановленою особою.

*****
23. 06. 2009 року о 16

год. сталася пожежа в авто�
мобілі "Газель" 1998 р.в., що
був нещодавно придбаний
господарем та залишений
ним на подвір'ї с. Білогород�
ка по вул. Леніна. Внаслідок
пожежі вогнем знищено
деталі двигуна та салону.

Причина пожежі — коротке
замикання електромережі в
відсіку двигуна.

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!

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ МНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ:

Лист до редакції принесла
жінка. Вона була одягнута у
чорний одяг. На обличчі від�
биток болі, а у очах сльози.
Горе людське — жінка
щойно поховала свою невіст�
ку. Залишилось у крихітній
"хрущівці" ще четверо: вона,
син і двоє дорослих онуків.
"7 місяців доглядали хвору
на рак невістку, шукали
допомоги , так і не діжда�
лись, — ковтаючи сьози
казала жінка. — Усе через
байдужість людей…"

Лист

Хочу звернутись до Вас і
розповісти про свою біду. І
цим самим звернути увагу
на недобросовісне відношен�
ня до виконання своїх
обов'язків одного депутата
Боярської міської ради.

Моя невістка хворіла 12

років. Зі своєю бідою я і моя
сім'я звернулась до міського
голови Т.Г. Добрівського

про надання матеріаль�
ної допомоги. Він відгук�

нувся на наше прохання і
доручив депутату нашого

округу, а проживаємо ми у
м. Боярка по вул. Дежньова
50/61, кв.12, провести
обстеження житлових умов і
скласти акт, за яким ми
могли б отримати хоч і не
значну, проте хоч якусь
матеріальну допо�
могу. Натомість
депутат знехтував
своїми обов'язка�
ми і на наші чис�
ленні прохання по
телефону завітати
до нас тільки від�
махувався. Ка�
зав, що не має
часу, різко відпо�
відав на моє про�
хання.

Пройшов час.
Моєї небоги вже
немає на цьому
світі, а депутат
так і не з'явився!

Хочу зверну�
тись до усіх
д е п у т а т і в :
пам'ятайте про
свій обов'язок.

Ви повинні нас захищати,
дбати і допомагати у вирі�
шенні проблем, бо ми за Вас
віддали свій голос.

А Ви, люди, думайте, чи
потрібні нам такі депутати!

Хочу висловити щиру
вдячність місцевій владі —
Добрівському Т.Г., Лєзніку
М.Г. за оперативні дії по від�
ношенню до біди моєї родини.

Дячук Надія Семенівна, 

м. Боярка, вул. Деж�

ньова 50/61, кв. 12

Юрій Борисович Скрябінський —  інвалід війни, якому
вже 94 роки, проживає в Боярці в будинку № 18 по вул. Дзер�
жинського. Через застарілість та зношеність трубопровід,
який подає воду до його будинку, став повністю непридатний
до експлуатації. 

За допомогою у вирішенні цієї проблеми Юрій Борисович
звернувся до Боярської міської ради. За кошти міськради
комунальним підприємством "Боярка�Водоканал" було замі�
нено 20 метрів трубопроводу з вулиці до будинку та встановле�
но лічильник обліку водопостачання в помешканні інваліда.

Юрій Борисович Скрябінський висловлює щиру подяку
міському голові Т.Г. Добрівському, заступнику міського голови
В.В Шульзі та працівникам "Водоканалу" за вчасну допомогу.

Редакція БІ  

ВИСЛУХАЄМО Й ДОПОМОЖЕМО

ХХТТОО  ДДООППООММООЖЖЕЕ  ННУУЖЖДДЕЕННННИИММ,,   ЯЯКК  ННЕЕ  ММИИ  ??
Колись бездушна люди�

на, щоб виправдати свою
бездіяльність, сказала, що
спасіння потопельників є
ділом рук самих потопель�
ників. Але ми радіємо, що
задля доброї справи відгук�
нулись члени нашої органі�
зації і сестри милосердя з

Свято�Іонінського мона�
стиря. 

6 липня дітки�інва�
ліди з будинку "Малят�
ко" були охрещені у 
Свято�Микольському храмі 
м. Боярка.

ГО "Дзвони Чорнобиля"

ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА 
Несподіваним подарун�

ком для дітей�інвалідів
стала гуманітарна допомога
теплим одягом від ВГОІ
"Союз Чорнобиль України".
Президент організації звер�
нулась з питанням про пере�
везення гуманітарної допо�
моги до Райдержадміністра�
ції і терцентру ОГОІ.  Шпа�
ченко Л.М. дуже швидко

допомогла вирішити питан�
ня транспортування допо�
моги, яку надали дитячому
будинку "Родина" та членам
організації "Дзвони Чорно�
биля". Діти�інваліди, які
потребують одягу, отримали
його і дуже вдячні всім за
турботу.

ГО "Дзвони Чорнобиля"

НН АА ММ   ПП ИИ ШШ УУ ТТ ЬЬ
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БІ справи
Комунальні

Запитання: Шановний
Тарасе Григоровичу! Велике
прохання допомогти в
ремонті ліфту по вулиці
Білогородська, 27, під’їзд
№2. Ліфт ламається майже
щодня, а квитанції на спла�
ту за користування ліфтом
надходять щомісяця, без
перерахування. Антон.

Запитання: Нагально
прошу звернути увагу на
проблеми з ліфтом у будин�
ку за адресою: Білогородсь�
ка, 51 (прибудова). Ліфт не
працює вже третій місяць.
Вимагаю поваги хоча б до
молодих матерів з немовля�
тами на руках. Я, як батько
двох дітей, доводжу до
Вашого відома, що дружина
в будні практично не вихо�
дить на прогулянки — це
фізично неможливо: в одній
руці тримати немовля, в
іншій —  трирічну, а "зуба�
ми" — коляску. Сподіваюсь
на відповідну реакцію. Олег.

На запитання відпові�

дає директор БГ ВУ ЖКГ

М.І. Давиденко: "Пробле�
ма з ремонтом ліфтів у
буд.№ 27, що по вул.Білого�
родській, зумовлена тим,
що для ремонту  не було
необхідних запасних час�
тин. В організації, яка обс�
луговує ліфти (ПП "Маг�
ніт") пообіцяли, що цього
тижня ліфт буде відремон�
товано. Запчастини для
ремонту вже придбали.

Ситуація у буд. № 51, що
по вул. Білогородській,
складніша. Тут  справа не в
ремонті ліфту.  Рішенням
об'єднання співвласників
багатоквартирних будинків
було вимкнуто енергопоста�
чання ліфтів через переви�
користання електроенергії.  

БГ ВУ ЖКГ підписані всі
необхідні акти передачі
електроенергії, укладені до�
мовленості, тож остаточне
вирішення питання залиша�
ється за домовласником
("Дніпровський круг") та
ОСББ".

Запитання: Уважаемый
Тарас Григорьевич! У меня
к Вам один только вопрос:
когда закончится беспредел
с фекальными водами в под�
вале дома № 25 (5 и 6�й
подъезды) по ул.Белогород�
ской, который уже продол�
жается с ноября 2008 года,
и куда смотрит наша много�
уважаемая санстанция во
главе с г�ном Ковнацким
Е.В? О том, что нашему
нищему ЖЭКу до этого
вообще дела нет и у него
есть дела поважнее чем
выкачивать и ремонтиро�
вать канализацию, я писать
вообще не хочу! Но факт
остается фактом — полгода
в нашем подвале по колено
стоят фекалии и все об этом
знают. То, что там пропали
зимние запасы продуктов
(картошка, лук, морковь,
буряк и т.д.), об этом писать
не стоит — наши люди Голо�
домор выдержали и эти
убытки перенесем. То, что
смрад стоит в подъезде
невыносимый — не беда —
принюхались. Но наступает
лето,жара.

А за обслуживание
жилья я плачу исправно. И
хочу знать где оно? 

На запитання відпові�

дає директор БГ ВУ ЖКГ

М.І. Давиденко: "В підва�
лі будинку № 25, що по вул.
Білогородській, були прове�
дені ремонтні роботи і замі�
нена труба. Приміщення
було вичищене і оброблене
хлором, проте, через пориви
старих труб і невчасно про�
чищені каналізаційні систе�
ми у підвалі знову ті ж самі
проблеми. Що стосується
зимових запасів продуктів —
то їх там  взагалі не має
бути. Це порушення сані�
тарних норм. Самовільне
облаштування погребів для
зберігання овочів та консер�
вації заборонено. Це переш�
коджає доступу до системи
комунікацій, щоб оператив�
но  усунути неполадки. Є
спеціальна вказівка КМУ,
санепідемстанції, яка вима�
гає звільнення підвальних
приміщень від усього зайво�
го. У Дніпропетровську
стався вибух в будинку через
зберігання газового балону у
такому підвалі. За замкне�
ними дверима стихійного
овочевого погреба може збе�
рігатись будь�що. Тому для
упередження лиха створені
спеціальні комісії МНС, які
слідкують  щоб в підвалах
будинків  не було нічого зай�
вого.

Ганна Бєлобородова

ЗЗЗЗ АААА ПППП ИИИИ ТТТТ УУУУ ВВВВ АААА ЛЛЛЛ ИИИИ     ————     ВВВВ ІІІІ ДДДД ПППП ОООО ВВВВ ІІІІ ДДДД АААА ЄЄЄЄ ММММ ОООО

КП "Боярка�Во�
доканал"  у своїй
діяльності керується
рішенням Боярсь�
кої міської ради від
23.09.2005р. №105\11 на
підставі п.п.2, п.а. і п.п.2,
п.б. ст. 28 ЗУ "Про місцеве
самоврядування в Україні",
Порядком формування тари�
фів на послуги централізова�
ного водопостачання та водо�
відведення, затвердженого
наказом Державного коміте�
ту з питань будівництва,
архітектури та житлової
політики України № 139 від
27.06.2001р. і розпоряджен�
ням голови Київської ОДА
від 22.06.1998р.№ 323 "Про
організацію в Київській
області роботи щодо форму�
вання цін(тарифів) на окре�
мі види послуг". Водопоста�
чання для I групи споживачів
станом на 1.06.2008р відпо�
відно до рішення виконкому
БМР № 60\3 від 6.05.2008�
р. складало 3,25 грн, водо�
відведення — 2,9 грн. На
даний час чинні тарифи,
затверджені рішенням
виконкому БМР №142/10
від 21.10.2008р., складають:
водопостачання — 4,38 грн.,
водовідведення —  3,86 від�
повідно. 

Тариф — це планова вар�
тість надання 1 м3 послуг з
водопостачання та водовід�
ведення. Їх числовий еквіва�
лент залежить від багатьох
економічних показників, та�
ких, як вартість електрое�
нергії, палива, матеріалів,
збільшення заробітної плати.

Тариф повинен, в першу
чергу, покривати фактичні
витрати виробництва, адже
якщо цього не буде —  КП
"Боярка� Водоканал" посту�
пово "котитиметься" до бан�
крутства.   Саме тому час від
часу відбувається збільшен�
ня тарифів. Вартість 1
кВт\год електроенергії, від�
несеної до собівартості, зрос�
ла з січня 2008р. по червень
2008р.з 0,404 грн. до 0,466
грн. Нині тариф на електро�
енергію складає 0,5648 грн.
без ПДВ. До цього слід дода�
ти ріст заробітної плати, від�
повідно й сплату подат�
ків.  В складову
тарифу входить:
електроенергії —
25%, ПДВ +інші
податки —
близько 60%.
Решта залиша�
ється на загаль�
ну діяльність
підприємства. 

Якщо тари�
фи не підви�
щ у в а т и ,
виникає різ�
ниця між
затвердже�
ною та фак�
тичною собі�
вартістю на�
дання послуг
з водопоста�
чання. Це, в
свою чергу,
п о р о д ж у є

борги.  Окрім того обладнан�
ня, яке забезпечує надання
послуг з водовідведення та
водопостачання, вимагає
догляду, ремонту. На балансі
КП "Боярка�Водоканал"
знаходяться 57 артсвердло�
вин потужністю 6 тис. м3 на
добу, 2 резервуари чистої
води об'ємом по 2 тис. м3
кожний, 2 РЧВ по 3 тис.м3,
3 РЧВ по 250 м3, 3 водона�
пірні башти по 100м3, 3
насосні станції 2�го підйому,
1 ВНС 3�го підйому води.
Окрім цього — 57 артсверд�
ловин  потужністю від 5 до
14 м3/год. Усе це господар�
ство забезпечує подачу води
для мешканців. Для водовід�
ведення експлуатуються
каналізаційні очисні споруди
проектною потужністю 11,7. 

Підтримка у робочому
стані основних засобів
впливає на збільшення
тарифів через здорожчання
вартості матеріалів, спе�
ціального обладнання.  То
як у таких умовах, коли

вартість складових собі�
вартості послуг збіль�
шується, ми можемо
втримати тариф на
одному рівні?

Галина Павлі�

ченко, директор

КП "Боярка�

Водоканал"

Це питання
турбує багатьох
мешканців  м. Бо�
ярка. Відповідає
начальник КП
"Боярка�Водока�
нал"  Г.А.Павлі�

ченко

З ЧОГО СКЛАДАЄТЬСЯ ТАРИФ

СКІЛЬКИ ПЛАТИМО ЗА ВОДУ?
ААААББББОООО

Виконком Боярської
міської ради своїм рішення
№ 89\3 від 07.07.2009р.
надав дозвіл ГО "Боярська
Варта" вручати листи попе�
редження власникам при�
ватних будинків, які влаш�
тували звалища будь�якого
сміття, відходів будь�якої
величини, будівельного

матеріалу (піску, щебеню,
каміння, цегли, панелі пере�
криття, балки, блоки, пило�
матеріали тощо) на міській
території. 

Окрім цього доручив КП
"БГВУЖКГ" здійснювати
вивіз будівельного матеріалу
з міської території в разі не
дотримання власниками
приватних будинків пп3.3.1
п ІІІ Правил благоустрою та
вимог листа� попередження
для тимчасового зберігання
на території очисних споруд.

Редакція “БІ”

У  В А С  Б І Л Я  Д О М У  Б У Д І В Е Л Ь Н І  М А Т Е Р І А Л И  —  

ЧЧ ЕЕ КК АА ЙЙ ТТ ЕЕ   ГГ ОО СС ТТ ЕЕ ЙЙ
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БІ тижня
Новини

ДДІІТТИИ..  ДДЕЕ  ППООДДІІТТИИ??  

ГГООЛЛООВВННЕЕ  ППИИТТААННННЯЯ  ННООВВООГГОО  ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООГГОО  РРООККУУ  ДДЛЛЯЯ  ДДННЗЗ

Маленькі дітки — малень�
кі біди, та ось дітки підроста�
ють і справжньою пробле�
мою стає навіть не вибір дош�
кільного навчального закла�
ду, а наявність вільних місць
у ньому. Як з'ясувалося після
проведеного опитування, усі
дитячі садки Боярки пере�
повнені, а черга в них  — на
декілька років вперед. Проте,
тим, кому пощастило отри�
мати місце, цікаво, наскільки
ДНЗ готові до нового нав�
чального року.

ДНЗ "Джерельце" за
рейтингом дитячих навчаль�
них закладів вже три роки
займає перше місце в районі.
Комісією районного відділу
освіти колективу Центру
розвитку дитини "Джерель�
це" було вручено свідоцтво
про державну  атестацію,
роботу  визнано на високому
рівні з відзнакою, а Клавдію
Іллівну Пшонну, завідуючу
ДНЗ, представлено до наго�
роди медаллю імені Софії
Русової за досягнення в галу�
зі дитячого і дошкільного
виховання. 

У садку працює 10 груп,
серед них — 2 логопедичні,
2 — санаторні, 1 — ясельна.
Працює фізичний інструк�
тор, логопед, психолог, нала�
годжена гурткова робота
(нетрадиційні методи малю�
вання, хореографія, логіка,
математика та спортивна
секція). Серед переваг сад�
ка — наявність облашто�
ваної спортивної і музич�
ної зали, окремі спальні кім�
нати та кімнати для гуртко�
вої роботи, а також гордість
садку — оновлений хар�
чоблок. 

ДНЗ вже відчинений
після планового закриття,
але за відсутності фінансу�
вання не всі проблеми вирі�
шені. За допомогою батьків
зроблений ремонт у групах,
проте, протікає дах — а це
може звести нанівець внут�
рішні роботи. Котельні ще
не готові до запуску — після
року експлуатації виявилися

деякі технічні неполадки.
Садок побудований у 1986
році і вже потребує фасадно�
го ремонту. У зв'язку з тим,
що старий паркан вже не
захищає від сторонніх вторг�
нень, був укладений договір
з приватним підприємством
"Вовк". Відтепер вихованців
"Джерельця" охороняють
цілодобово. 

Загальна площа садоч�
ку — 2 га. Тож, на території
роботи теж вистачає. Посад�
жено 18 дерев, кущі, встано�
влені нові пісочниці, придба�
ні квітники, які будуть вста�
новлені біля центрального
входу. 

Як розповідає Клавдія
Іллівна, багато в чому гене�
ратором ідей є для неї подру�
га і колега Л.І. Дуднікова.   

Бажано було б встанови�
ти нові павільйони — старі
зимою завалилися під вагою
снігу. 

Але самою великою проб�
лемою, як і в інших ДНЗ, є
переповненість. "Джерель�
це" розрахований на 195
місць, склад
за списком —
337 осіб, чер�
га —  109
дітей.   "Як�
що ми гово�
римо про ін�
дивідуальний
підхід до
кожної дити�
ни, то при
такій кіль�
кості дітей це
стає немож�
ливим, а це
впливає на
підготовку  до
школи та роз�
виток дітей", — переконана
Клавдія Іллівна. Полегшити
стан допоміг би ремонт в
групі, яка зачинена після
пожежі 2001 року. Це ство�
рило б 35 додаткових місць. 

ДНЗ " Спадкоємець" у
цьому році отримав 70
тис.грн. від міської ради на
поточний ремонт. Вирішено
відремонтувати коридор та

ганок. Ремонт у групах,
кабінеті психолога, ремонт
сходів, облаштування спор�
тивної зали відбувається за
рахунок батьків. В. А. Дачі�
єв за свій рахунок встановив
19 дерев'яних дверей. У
минулому році міська рада
надала кошти на ремонт
музичної зали.

У садку працює єдина у
районі група спеціального
призначення для дітей з
вадами зору, логопедична
група та психолог.

Садку 30 років, тож зро�
зуміло, що огорожа, фасад,
сантехніка, дитячі майдан�
чики та павільйони потребу�
ють ремонту. Черга у садок
складає 165 осіб.

У  ДНЗ "Іскорка" за ра�
хунок міської ради розпо�
чався капітальний ремонт
харчоблоку, кабінетів лого�
педа та завгоспа. Три групи
відремонтовано за кошти
батьків, ще в двох триває
ремонт. Закупили матеріал
для будівництва двох дитя�
чих майданчиків. У спор�

тивній залі садка розміще�
ний "сухий басейн", напов�
нений пластиковими куль�
ками, за допомогою яких
лікують сколіоз в дітей. А
сходинки в садку різно�
кольорові, щоб найменшим
було легше вивчати кольори.
Існує куточок народознав�
ства.  Працює логопед,
психолог, фізінструктор,
хореограф, викладач
англійської. Три роки садок
працював за програмою
християнської моралі та
етики (за згодою батьків). 

ДНЗ розрахований на
175 дітей, склад за спис�
ком на новий навчальний 
рік — 240.

"У садку існує 2 ясельні
групи без спальних кімнат.
Якби знайшовся спонсор,
щоб придбати 14 триярусних
ліжечок — це допомогло б
збільшити кількість місць у
садку", — говорить завідую�
ча ДНЗ Наталя Григорівна
Ковальчук.

ДНЗ "Берізка" цього
року святкуватиме 45�річчя.
Найкращим подарунком був
би ремонт покрівлі, яка про�
тікає, заміна застарілих
електромереж та нові май�
данчики для дітей. Вирішу�
вати дрібніші проблеми до�
помагають батьки. Черга на
серпень 2009 року складає
20 осіб.

Єдиний садок, який пов�
ністю готовий до ново�
го навчального року — 

ДНЗ № 3.
Ніщо не

протікає й не
завалюється! У
цьому "троян�
довому раю"
все здається
і д е а л ь н и м .
Центральна
доріжка ви�
мощена плит�
кою. За
новий сучас�
ний ганок з до�
датковим ос�
вітленням —
велика подя�
ка пану Гав�

рилюку. Пан Васильчук
придбав гравій для доріжок.
У холлі дитячого садка мож�
на приємно відпочити біля
кімнатного фонтанчика,
який придбала для садочку
родина Валетенків. З нового
навчального року молодша
група буде займатись за
методикою Зайцева. Нещо�
давно у садку відбулося літнє
свято. Для дітей  — можли�
вість погратися і взяти
участь у конкурсах, для
вихователів  — можливість
зайвий раз перевірити як
діти засвоїли матеріал з при�
родознавства та розвитку
мовлення. Також приємно
було у спекотний літній день
водити хороводи з вихова�
телькою у затишку дерев
навкруги нового фонтану.
За це нове надбання — вели�
ка подяка А. В. Демидову.
Зусиллями працівників ДНЗ
облаштований невеличкий
басейн, в якому плавають
іграшкові качечки, а на га�

лявинці поруч влаштувалися
гномики та лісові тваринки. 

Найближчим часом пла�
нується придбати нові руш�
ники та покривала за раху�
нок батьків. О.М. Піскун
забезпечив садочок дезинфі�
куючими засобами, які
будуть використовуватись
замість хлору, та засобами
першої медичної допомоги.
Для повного щастя залиши�
лося тільки замінити ігрові
майданчики, на що дуже
сподіваються малята. Єди�
ним великим недоліком
садка є відсутність вільних
місць. Садок розрахований
на 75 дітей,  склад за спи�
ском — 219. Черга — 113
дітей.

Завідуюча ДНЗ № 2.
Т.Ф. Якобчук відмовилась
надати будь�яку інформацію.

Економічну  ситуацію,
яка склалася у ДНЗ Боярки,
прокоментувала О.М.
Балуєва, завідуюча відділом
економіки у БМР.

— В зв'язку з кризовою
ситуацією в країні і обмеже�
ністю коштів у міському
бюджеті фінансування дитя�
чих садків на ремонти та
придбання обладнання —
обмежене.  В першу чергу,
заплановані асигнування по
заробітній платі, комуналь�
ним послугам та іншим захи�
щеним статтям витрат (хар�
чування, медикаменти,
обслуговування котелень і
видатки на проведення ме�
дичних оглядів). Проте в дея�
ких садках були заплановані
видатки на проведення обо�
в'язкових аварійних ремонт�
них робіт. Міська рада знай�
шла можливість виділити
ДНЗ "Іскорка" 150 тис.грн,
ДНЗ "Спадкоємець" —
70 тис. грн. На даний час
профінансовано лише поло�
вину цієї суми. Решті садків
видатки на поточний та капі�
тальний  ремонт не передба�
чені. Здебільшого до від�
криття садки готуються свої�
ми силами.

Ганна Бєлобородова
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Сербія, Чорногорія —
багатостраждальна земля,
яку шматують і донині.
Проте вона  намагається збе�
регти найцінніше — свою
духовність.  У  Белграді є
пам’ятник визволителю.
"Ми за мир, проте хто до нас
з мечем прийде, від нього й
загине", — безмовно про�
мовляє постамент з  мечем і
голубом у руках, який  ди�
виться  в напрямку авст�
рійської столиці, нагадуючи
про звільнення з�під влади
австро� угорської імперії. 

На цій землі почуття
духовної єдності, клановості і
родинності підкріплене
вірою, підтримане право�
славною церквою. Саме
воно допомогло сербам
вистояти проти 500�літньо�
го владарювання Туреччи�
ни на території Сербії.
Велика сербська родина
могла запросто збудувати
основу храму за одну ніч і
добудувати за короткий
проміжок часу, бо церква
була духовним джерелом
протистояння ісламу. Дехто
усе ж приймав чужу віру,
щоб платити менше подат�
ків, мати можливість нав�
чатись. Їх називали потур�
ченцями.  Проте частина
людей приймали іслам фор�
мально, залишаючись у душі
православним. Так, відомий
режисер і композитор Емір
Костуріца — боснійський
серб, був мусульманином, але
нещодавно прийняв право�
славіє і, за його ж словами,
відродив історичну справед�

ливість, бо від діда�прадіда
увесь рід був православним.   

У наймальовничіших міс�
цях розташована сила�си�
ленна храмів. Тільки  325
діючих монастирів. Собор
св. Сави — один з величавих
соборів православного світу.
Його квадратура сягає понад
3 тис. м, висота — 90 м.  На
куполі  возвеличується 12�ти
метровий хрест. Будівниц�
тво храму розпочалось ще у
травні 1939 р. Під час ІІ Сві�
тової війни недобудований
храм слугував базою для
партизан. Після війни кому�
ністичні правителі організу�

вали гоніння на церкву, тому
будівництво храму було відро�
джено лише у 1958р., поно�
влено у 1985р., а один з трьох
престолів освячено лише у
1999р. під гуркіт бомбарду�
вальників, які  скидали
бомби. Біля монастиря Жича

у страсний тиждень впала
одна така із надписом
"Щасливої Пасхи" і не розір�
валась.  

У маршруті прочани відві�
дали собор Архистратига
Михаїла, де зберігається
часточка святих мощей св.
князя Стефана Штильяно�
вича( 1515р), царя Уроша
(1355�1371рр), князя Лаза�
ря(1371�1389рр). Відвідали
пагорб, що зветься Калемег�
дан ( з тур. — Місто битви),
побачили старовинні оборон�
ні споруди, церкву Різдва
Пресвятої Богородиці, кап�
лицю, де зберігаються мощі

св. Параскеви Сербської.
Напилися з джерела цілю�
щої води. Побували у мо�
настирі Святого Василя
Острозького, де під час ІІ
Світової війни один з
німецьких снарядів влучив
у келію, але не розірвався.
До сих пір він там і знахо�
диться і символізує знамено
перемоги молитовного духу
над безбожною сваволею. 

У монастирі Петра Це�
тинського — великого под�
вижника XIX ст., зберіга�

ється часточка древа живо�
творящого Хреста Гос�
поднього, права рука Іоана
Хрестителя, якою він Госпо�
да хрестив у  річці Йорданії.
А також самі мощі Петра
Цетинського. Загалом мо�
настирі Василя Острозького

та Петра Цетинського  —
одні з найбільших святинь
сербської землі. Студениця
(чоловічий монастир), за
словами сербів — мати  сер�
бської землі. Хіландар
(монастир на території гори
Афон) — мати сербської
духовності. Жича (жіночий
монастир 800�літньої давно�
сті)  — мати сербської цер�
кви і державності.

Боярські прочани мешка�
ли у м. Будві. На 6 день
прощі  відвідали м. Котор,
що розташований на березі
Адріатичного моря. Дорогою
до Котора проїжджали

м.Перат, де на 300 меш�
канців припадає 16 хра�
мів.  Окрім того, прочани
побували у храмі святого
апостола євангеліста Луки.
І кругом промовляли щиру
молитву во спасіння землі і
людей, які віддали своє
життя за неї.

Два напівзруйнованих
будинки у центрі Белграда
нагадують про бомбарду�
вання 1999р. Вибухівку
міжнаціональних кон�
фліктів заклав ще  Йосиф
Бростіто. Диктатор — пра�
витель Югославії (1945�
1980рр), прагнув, аби
щороку з Албанії переселя�
лись до Косово по 5 тис.

мешканців. Таким чином він
прагнув приєднати Албанію
до Югославії. Приєднати не
приєднав, а вибухівку спо�
вільненої дії міжнаціональ�
них конфліктів заклав. З
розпадом Югославії 3 роки
тому відійшла Чорногорія,
тепер відходить автономний
край Косово, який спокон�
вічно був сербською терито�
рією. Ворожнеча призвела
до руйнації святинь, поніве�
чення життя сили�силенної
людей. Святі джерела,
водоспади наче сльози за
православними душами
омивають цю багатостраж�
дальну землю. Хто побував
тут хоч раз, повертається
знову і знову. 

Наталя Ключник

Святий Сава — перший архієпископ незалежної серб�
ської православної церкви, котра за часів  його служіння
здобула автокефалію. Під час паломництва  на Святу
Землю у момент поклоніння мощам Сави освященного
на сербського  паломника впав жезл. А як відомо Сава
освященний заповідав: "Хто приклониться перед моща�
ми моїми і на нього впаде жезл мій — буде моїм духов�
ним спадкоємцем".  Отож св.Сава став духовним
покровителем Сербської землі.   Єпархіальна проща 
20�ти українців, серед яких були боярчани, кияни,
львів`яни та луганчани  на землю Сербії і Чорногорії від�
булась вперше. Вона розпочалась з 20 червня і тривала 
9 днів. За 2 дні, витрачені на дорогу, прочани подолали

шлях у близько 4 тис. км. 

НА ЗЕМЛЮ СВЯТОГО САВИ

У Боярці, Горени�
чах, Забір'ї, Княжичах,
Бузовій, Шпитьках, Софіїв�
ській та Петропавлівській
Борщагівці, а також  інших
населених пунктах Києво�
Святошинського району від�
булися дитячі свята літа.
Організатори дитячих роз�
ваг, фестивалів, концер�
тів — ГО "Жіноча громада"
та ВГО "Жінки "Батьківщи�
ни", а також депутати  Киє�
во�Святошинської районної
ради  потурбувались про
гарний  настрій дітей під час

літніх канікул.
Заступник бурго�

містра м. Сважендз (Поль�
ща) пан Адам Познанський
відвідав м. Вишневе. Мета
візиту — знайомство з
містом, співробітництво,
становлення контактів у
галузі економіки, культури,
екології. Щоб започаткува�
ти дружні відносини п. Поз�
нанський зустрівся з Виш�
нівським міським головою

А.Гошком.

БІ району
Новини

У с. Дмитрівка Києво�Святошинського району урочис�
то відкрито нову медичну амбулаторію, яка збудована без
залучення коштів з державного бюджету.  Будівництвом
медичного закладу  опікувався голова правління ЗАТ
"Будівельне управління №7" В.Т. Чорноусько. Амбулато�
рія стала 200�тим медичним закладом на Київщині. Серед
почесних гостей, які долучились до відкриття, були:
сільський голова Тарас Дідич, заступник голови РДА Киє�
во�Святошинського району Олександр Лук'янчук, голова
Київської обласної ради В.В. Майбоженко, головний
лікар Боярської районної лікарні В.В Кравченко, голов�
ний санітарний лікар району Є.М. Ковнацький та інші.

Підготував Євген Пікуль

Районна команда ФК
"Вишневе" в чемпіонаті
вищої ліги у  Київській
області у 2009р.  в турнір�
ній таблиці —  серед ліде�
рів. Вона посіла ІІ місце. 
За нею слідує команда 
м. Макарів.

світи
ВідкриваємоБІ

В селі Забір'я, що межує з містом Боярка, серед
мальовничих лісових масивів є велике водне
господарство площею 450 га — ВАТ "Забір'я". Утворене
воно каскадом з семи ставків, де вирощуються різні
породи риби — сом, короп, карась, окунь, судак,
товстолоб, білий амур.

Керують господарством Роман Непомнящий та Андрій
Злиденний. Штат працівників складається з 50 осіб —
рибоводів, рибалок, охоронців, касирів�контролерів та
інших.

Минулого року господарством було реалізовано 252
тонни риби. Чимало ветеранів трудиться на під�
приємстві. Серед них — Василь Король, Володимир Са�
венко, Микола Степаненко, Юрій Верба, Микола
Налягака, Катерина Кондратенко, які пропрацювали

тут вже понад 20 років. 

Суха спекотна погода
надала можливість госпо�
дарствам нашого району
успішно провести заготівлю
сіна та сінажу. Найбільше
кормової маси заготовлено
агрокомбінатом "Пущя�Во�
диця" — 4800 тонн, ПСП
"Шевченківське" з Горени�
чів — 650 тонн, ПСП
"Жито" — 450 тонн. У НДГ
"Ворзель" вже заклали в
траншеї 1000 тонн сінажу.

Наша землячка,
спортсменка Леся Савчук   у
змаганнях Відкритого кубку
України з дзюдо, що прохо�
див в місті Ужгороді, вибо�
рола почесне перше місце. А
поборотися було з ким!
Адже серед претендентів на
перемогу були дзюдоїсти з
Росії та Хорватії. Вітаємо

Лесю з перемогою!

Під час проведення
щорічної загальнодержавної
операції "Мак" в Києво�Свя�
тошинському районі, серед
кукурудзяного поля, загаль�
ною площею 58 гектарів,
правоохоронці виявили 5
тисяч кущів незаконно
посіяної коноплі. Як з'ясува�
лося, територія поля нале�
жить столичній науково�дос�
лідницькій установі.
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КИЄВО�СВЯТОШИНСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ 
МНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ:

БІ інформують
Районі служби

Можливі небезпеки
під час купання 

та розваг на воді

Судома: причини виник�
нення, методи упередження
та способи її позбутися. Дос�
від і спостереження свід�
чать, що нещасні випадки на
воді трапляються при пору�
шенні заходів безпеки. Щоб
не було біди для себе і для
всіх, хто нас любить, давай�
те поводитись на водоймах
так, як вимагають заходи
безпеки життя: обачно і обе�
режно.

Купатися краще вранці

або ввечері, коли сонце гріє,
але немає небезпеки перегрі�
вання. Температура води
повинна бути не нижче 
17�19°С, у більш холодній —
перебувати небезпечно.

Плавати у воді не біль�

ше 20 хвилин, причому цей
час повинен збільшуватись
поступово, починаючи з 3�5
хвилин.

Не слід доводити себе до

ознобу. При переохоло�
дженні можуть виникнути

судоми, припинення дихан�
ня, втрата свідомості.
Краще купатися декілька
разів по 15�20 хвилин.

Не можна входити та

пірнати у воду після три�

валого перебування на

сонці. Периферичні судини
сильно розширені для
тепловіддачі. При охолод�
женні у воді настає різке
рефлекторне скорочення
м'язів, що призводить до
зупинки дихання. Якщо
немає поблизу обладнаного
пляжу, безпечне місце для

купання необхідно ви�
бирати з поступовим схи�
лом та твердим чистим
дном. У воду слід заходити
обережно.

Не влаштовуйте грубі

ігри на воді, підпливаючи
під тих, хто купається, хапа�
ти їх за ноги, "топити"; пода�
вати помилкові сигнали про
допомогу та ін.

Дуже обережно плавай�

те на надувних матрацах,

автомобільних камерах і

надувних іграшках! Вітром
або плином їх може віднести
дуже далеко від берега, а
хвилею — захлеснути, з них
може вийти повітря і вони
втратять плавучість.

Ніколи не пірнайте в

незнайомих місцях, спе�
ціально необладнаних. На�
віть якщо напередодні це
місце було безпечним для
стрибків, то за ніч могли
щось вкинути у воду або
плином могло принести
корчі.

Не запливайте далеко,
тому що можна не розраху�
вати своїх сил.

Купання із маскою,

трубкою і ластами потребує
обережності. Не плавайте з
трубкою при сильному хви�
люванні води у морі. Плавати
треба тільки уздовж берега та
обов'язково під постійним
наглядом, щоб вчасно могла
прийти допомога при потребі.

Не наближайтеся до

суден, човнів і катерів, які
пропливають поблизу .

Порушення цих пра�
вил залишається головною
причиною загибелі людей на
воді. Особливо багато тоне
людей влітку під час спеки.
Друга головна причина заги�
белі на воді: спочатку самов�
певненість, а потім страх.

Коли у воді судома зво�
дить м'язи, це лякає людину.
На якусь мить розладнується
дихання, втрачається коор�
динація рухів, голосову

щілину зводить спазм. Цього
часом буває цілком достат�
ньо, аби захлинутися.

Судоми самі по собі не
можуть утопити.  Треба
лише уміло їм протидіяти.

Коли звело литку (а це,
до речі, буває найчастіше),
слід захопити рукою пальці
ноги, сильно притягти їх до
себе і тримати так, незва�
жаючи на біль. Допомагає й
енергійний масаж у воді
напружених м'язів. Та, як
правило, через 3�5 хвилин
судоми минають без сторон�
нього впливу. Отже, треба
просто протриматися цей
час на плаву, не панікувати.

Шановні громадяни,

дотримуйтеся правил без�

печної поведінки під час

відпочинку на воді!

Начальник 

РУ МНС України 

Беленченко І.В.

Єдині правила встано�
влення нормативів збору за
забруднення навколишнього
природного середовища, а
також його стягнення визна�
чено Порядком встановлен�
ня нормативів збору за заб�
руднення навколишнього
природного середовища і
стягнення цього збору,
затвердженим постановою

Кабінету Міні�
стрів України
від 01.03.99 р.
№ 303 (зі змі�
нами та допов�
неннями).

Збір за
викиди пере�
сувними дже�
релами забруд�
нення обчи�
слюється плат�
никами збору
самостійно на

підставі нормативів збору за
ці викиди, виходячи з кіль�
кості фактично використа�
ного пального та його виду.

Норматив збору у поточ�
ному році на дизпаливо вста�
новлено — 17,00 грн. за 
1 тонну; на бензин етилова�
ний — 22, 66 грн. за 
1 тонну; на бензин неетило�
ваний — 17,00 грн. за 

1 тонну; на зріджений наф�
товий газ — 22,66 грн. за 
1 тонну; на стиснений при�
родний газ — 11,32 грн. за 
1 тонну.

Платниками збору є
суб'єкти господарювання
незалежно від форм власно�
сті, включаючи їхні об'єднан�
ня, філії, відділення та інші
відокремлені підрозділи, що
не мають статусу юридичної
особи, розташовані на тери�
торії іншої територіальної
громади; бюджетні, гро�
мадські та інші підприємства,
установи і організації; постій�
ні представництва нерезиден�
тів, які отримують доходи в
Україні; громадяни, які здій�
снюють на території України і
в межах її континентального
шельфу та виключної (морсь�
кої) економічної зони викиди
забруднюючих речовин у нав�

колишнє природне середови�
ще (п. 2.1 Інструкції №
162/379). 

Розрахунки цього збору
подаються платниками орга�
нам державної податкової
служби протягом 40 кален�
дарних днів, наступних за
останнім календарним днем
звітного (податкового) квар�
талу, за місцем перебування
платника збору на податко�
вому обліку. Збір сплачується
протягом 10 календарних
днів, наступних за останнім
днем граничного терміну
подання розрахунку збору,
також за місцем перебування
платника збору на податко�
вому обліку одним платіж�
ним дорученням на рахунки,
відкриті в територіальних
органах Держказначейства. 

Форму податкового роз�
рахунку збору за забруднення

навколишнього природного
середовища та Інструкцію
щодо складання податкового
розрахунку збору за забруд�
нення навколишнього при�
родного середовища, затвер�
дженою наказом ДПА Украї�
ни від 17.03.2005 р. № 111. 

Також зазначимо, що при
оренді автотранспортних
засобів збір за забруднення
навколишнього природного
середовища сплачують суб'єк�
ти господарювання, які безпо�
середньо здійснюють викиди
забруднюючих речовин у нав�
колишнє природне середови�
ще, тобто орендарі авто. 

Відділ масово�роз'ясню�

вальної роботи 

та звернень громадян

Державної податкової

інспекції у Києво�

Святошинському районі

Спека середини літа
традиційно важкий час
майже для всіх. Люди,
хворі на серцеву недостат�
ність, літні люди ризикують
своїм здоров'ям. Навть ті,
хто вважають себе абсо�
лютно здоровими, стражда�
ють. Як пережити спеку
без проблем? Як не втрати�
ти працездатність? 

Синтетичному  одя�

гу  — ні!  

Одягати синтетичний
або тісний  одяг не реко�
мендується. Він створює
так званий "парниковий
еффект". Синтетика ство�
рює відмінне середовище
для розмноження потогон�
них бактерій, а через вузь�
кий одяг дихання затруд�
нюється і порушується
теплообмін організму.

У спеку Вам допоможе

зелений чай.

Тільки не холодний, а
гарячий! Дивно, банально,
але факт! Цілком помилко�
во у спекотну пору пити
прохолодні напої. По�
перше, можна підхопити
ангіну з усіма наступними
наслідками. Окрім цього,
пиття прохолодних напоїв у
спеку породжує ефекти
"бездонної бочки". А зеле�
ний, гарячий чай посприяє
потовиділенню і таким
чином охолодить організм.
Є така думка, що у спеку
навпаки треба одягатись
так, щоб пропотіти і нала�
годити водний баланс, а не
ходити голим і липнути від
спеки.

РР ЯЯ ТТ УУ ЄЄ ММ ОО СС ЬЬ
ВВ ІІ ДД   СС ПП ЕЕ КК ИИ !!

ППРРОО  ЗЗББІІРР  ЗЗАА  ЗЗААББРРУУДДННЕЕННННЯЯ  ННААВВККООЛЛИИШШННЬЬООГГОО  ППРРИИРРООДДННООГГОО  ССЕЕРРЕЕДДООВВИИЩЩАА



22 липня 2009р о 03.51
(за київським часом) відбу�
лось  сонячне затемнення:
місячна  тінь торкнулась
поверхні Землі над територі�
єю Індії, пройшла  через
Китай, Японію, Маршалло�
ві і Гільбертові острови і
завершила шлях в Тихому
океані близько  07.19.

Наступне неповне соняч�
не затемнення буде 10 січня
2010р., а повне відбудеться
30 березня 2033�го).

В Україні сонячного
затемнення видно не було,
але багато українців це відчу�
ли на собі. Вплив явища на
емоційний і фізичний стан
людини такий очевидний, що
його визнають навіть меди�
ки, які рекомендують такими
днями  утриматися від будь�
яких навантажень, спілку�
вання, інтелектуальної діяль�
ності. Не дивлячись на те, що
ми не завжди бачимо  затем�
нення, “сердечники” відчу�
ють його повною мірою.
Даються взнаки  старі трав�
ми і переломи.

Енергетика затемнення,
яку всі час від часу  відчу�
ваємо,  дуже особлива і ціка�
ва. Парадокс в тому, що
"Чорне Сонце" має тільки
одну властивість — багато�

кратно підсилювати будь�які
існуючі на момент затемнен�
ня вібрації. Як позитивні, так
і негативні. 

Постарайтеся в день
затемнення бути в гармонії з
собою і оточуючими. Чисті
помисли і добрі вчинки
захистять від всіх негативних
впливів. Екстрасенси ка�
жуть, що існує тільки одна
єдина категорія людей, для
яких день затемнення,
незалежно від їхнього наст�
рою і поведінки, по�справж�
ньому небезпечний, — може
зламати життя або принести
серйозні проблеми здоров'ю.
Це ті, хто народився під час
затемнення, або люди, в
гороскопах яких точка за�
темнення впливає на ключо�
ві аспекти.
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СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ ПОПЕРЕДЖАЄ:
Обережно!  Лептоспі�

роз — загроза літньому

відпочинку 

Територія Києво�Свято�
шинського району з 1982
року віднесена до зони з
високим ризиком заражен�
ня лептоспірозом.  Щороку
реєструються випадки зара�
ження населення цією
інфекцією.

У  2005 році зареєстрова�
но 1 смертельний випадок від
захворювання на лептоспіроз
в с. Капітанівка. В 2006 році
захворів на лептоспіроз меш�
канець с.Музичі. Обидва зах�
ворювання пов'язані з зара�
женням в сільських ставках
(Петрушки, Музичі) під час
купання та рибної ловлі. В
2007 році зареєстровано 2
випадки лептоспірозу, пов'я�
зані з купанням в ставку с.
П.П.Борщагівка і 1 — з вжи�
ванням їжі, забрудненої виді�
ленням гризунів. 2008 року
було зареєстровано 3 випад�
ки лептоспірозу, пов'язані з
вживанням їжі,  контаміно�
ваної виділенням гризунів.
За поточний період 2009
року лептоспіроз в районі не
реєструвався, але, зважаючи
на розпал купального сезону,
слід бути насторожі.

Лептоспіроз належить до
найпоширеніших зоонозних
інфекцій. Основним джере�
лом збудника (лептоспіри) є
гризуни (сірі пацюки, миші,
ондатри, нутрії) та свійські
тварини (свині, собаки,
велика рогата худо�
ба).  Чинники пе�
редавання — ін�
фікована вода,
продукти, рос�
лини та грунт.
Якщо раніше
лептоспіроз на�
зивали хворо�
бою брудної во�
ди, то зараз пе�
реконались, що

саме в чистій, але не проточ�
ній  воді створюються най�
сприятливіші умови для
виживання і зберігання леп�
тоспір. Заражають воду
своєю сечею хворі тварини,
які приходять на водопій.
Лептоспіри також можуть
потрапляти на траву, про�
дукти харчування.

Шлях проникнення леп�
тоспір в організм людини —
через ушкоджену шкіру (під
час купання в водоймищах)
та слизові оболонки порож�
нини рота (вживання їжі,
забрудненої виділенням гри�
зунів).  Сприйнятливість до
інфекції дуже висока, на що
не впливає ні стать, ні вік, ні
соціальний статус людини.
Характерна сезонність (тра�
вень�вересень) — сезон літ�
нього відпочинку (купання
та рибної ловлі).

Підступність інфекції в
тому, що сліду від проникнен�
ня лептоспіри через шкіру
немає (відсутнє почервонін�
ня, не турбує свербіж); та й
симптоми в перші дні захво�
рювання схожі на респіратор�
ну вірусну інфекцію (грип):
озноб, лихоманка (підвищен�
ня температури тіла до 39�40
градусів), загальне нездужан�
ня. А оскільки від моменту
інфікування до розвитку пер�
ших симптомів проходить 
7�14 днів, а можливо  й до 20
днів,  факт купання в водой�
мищі можна і не пригадати

одразу. В подальшому
з'являється біль в м'я�

зах, особливо ікро�
ножних. Іноді біль

такий сильний,
що до м'язів ніг
н е м о ж л и в о
торкнутись, на�
віть боляче ста�
ти на ноги. Че�
рез 3�5 днів може
з'явитись жовтя�
ниця шкіри, скле�

ри очей; збільшується печін�
ка, селезінка; порушується
сечовиділення, що свідчить
про тяжке ураження нирок.
Якщо вчасно не звернутись
до лікаря, виникають тяжкі
ускладнення та навіть
смерть.

Люди прагнуть до "спіл�
кування з природою", і це
зрозуміло. Але чи всі пам'я�
тають правила поводження
на природі задля уникнення
зараження інфекційними
хворобами?

Отож, від'їжджаючи на
відпочинок, необхідно:

— дотримуватись пра�
вил особистої гігієни;

— не вживати і не
використовувати для приго�
тування їжі воду відкритих
водоймищ;

— не купатись у водой�
мах з непроточною водою,
особливо зарослих осокою;

— при рибній ловлі ви�
користовувати гумові чоботи.

В приватних господар�
ствах  основним заходом
профілактики  є знищення
пацюків, мишей. Харчові
продукти слід зберігати в
недоступних для гризунів
місцях. Враховуючи те, що
джерелом зараження мо�
жуть бути і сільськогоспо�
дарські тварини, доглядаючи
за ними, необхідно користу�
ватись спеціальним одягом,
рукавицями, чоботами. 

В разі виникнення грипо�
подібних симптомів, особли�
во з різким підвищенням
температури тіла і виник�
ненням болю в ікроножних
м'язах, з урахуванням фак�
ту перебування на природі
або контакту з хворими тва�
ринами  — терміново звер�
тайтесь за медичною допо�
могою!

Лікар�епідеміолог

Шевченко О.М.

знати
ВартоБІ

БІ життя
Культурне

ТВОРЧІ ЗВІТИ ДИТЯЧИХ СТУДІЙ

"ОБЕРЕГУ"

Ось і закінчився ще один
навчальний рік. В школах
відлунали останні дзвоники,
а в студіях художньо�есте�
тичного напрямку Києво�
Святошинського районного
центру творчості молоді
"Оберіг" — творчі звіти. 

29 травня в актовій залі
Боярської школи № 5 від�
бувся  звітний концерт зраз�
кової студії бального танцю
"Ритми" за участю вихован�
ців зразкової студії естра�
дно�народного співу "Пер�
лина", керівник Оксана Ну�
рищенко. Студійці "Ритмів"
на чолі з керівником Ольгою
Зарицькою запросили бать�
ків та колег, щоб поділитися
своїми творчими здобутка�
ми та досягненнями. А до�
сягнень у "Ритмів" вистачає:
у травні вони знову виборо�
ли почесне звання чемпіонів
України серед ансамблів
бального танцю (і це вже
втретє!). А також привезли
з Всеукраїнських рейтинго�
вих змагань "Кубок трене�
ра�2009" кубки та дипломи
лауреатів І ступеня (Поно�
маренко Владислав, Сліпен�
чук Олександра) та ІІІ сту�
пеня (Мартиненко Юрій,
Бондаренко Анастасія). 

Та повернемось до звіт�
ного концерту. Недарма ка�
жуть: талановита людина
— талановита в усьому.
Серед вихованців  "Ритмів"
знайшлися й такі, які пара�
лельно займаються в зраз�
ковій студії естрадно�народ�
ного співу "Перлина". А
Коваленко Марко, Кова�
ленко Максим та Геннадій
Клименко�Оборський, які
теж є студійцями "Ритмів",
вразили всіх присутніх май�
стерною грою на фортепіа�
но. Семирічний Марко
виконав композицію Май�
капара "Вальс", в цей час
на паркеті кружляли дві
пари  — це стало справжнім
сюрпризом для Ольги
Миколаївни. А коли за
інструмент сів Коваленко
Максим з композицією М.
Дунаєвського "Капітан" —
глядачі співали хором!  

28 травня в "Оберезі"
відбувся творчий звіт молод�

шої групи театру�студії
"Класік". Глядачі мали змо�
гу переглянути в повному
обсязі  виставу "Лисиця, яка
впала з неба" (першу части�
ну вистави діти показали ще
у квітні). Після спектаклю
керівник студії Тетяна
Олексіївна Мельник разом з
вихованцями зробили ана�
ліз зіграної п'єси, підбили
підсумки за рік, найкращі
актори були відзначені гра�
мотами. Варто сказати, що з
цією виставою театр�студія
"Класік" збирається на Все�
український фестиваль
дитячих та юнацьких колек�
тивів, який проходитиме в
листопаді на сцені центру
творчості дітей та юнацтва
Галичини (м. Львів). 

23 травня в приміщенні
Києво�Святошинської ра�
йонної класичної гімназії
"звітувався" хореографічний
ансамбль "Сонечко". Керів�
ники ансамблю Галина Іва�
нівна Лебіга та Вікторія Ген�
надіївна Молодець влашту�
вали справжнє дійство: в
програмі звітного концерту
були національні танці різ�
них народів світу. Знову ж
таки, приємним моментом
стала співпраця студій — в
концерті брали участь вихо�
ванці естрадно�народного
співу "Перлина", чиї мело�
дійні голоси є окрасою будь�
якого заходу. До речі, вихо�
ванці хореографічного ан�
самблю "Сонечко" нещодав�
но повернулися з Криму, де
брали участь в Міжнародно�
му дитячому фестивалі
"Весна в "Артеку"". Крім
участі в конкурсній програмі
фестивалю діти взяли участь
в благодійному концерті для
дітей�сиріт та в святкуванні
Дня Перемоги у Гурзуфі.  

Навчальний рік закінчив�
ся, підсумки підведені. Адмі�
ністрація Києво�Свято�
шинського районного центру
творчості молоді "Оберіг"
бажає своїм вихованцям вда�
лих канікул, добре відпочити
та набратися сил, щоб восени
продовжити творити  та вдос�
коналювати своє мистецтво. 

Тетяна Скочко  



З героїнею Універсіади
(адже інші представники
України, від яких сподіва�
лись медалей, сподівання не
виправдали: Станіслав Бон�
даренко й Анастасія Матро�
сова поступились у боротьбі
за бронзу) та нашої розпові�
ді ми зустрілися невдовзі
після її повернення з Сербії у
"зеленій аудиторії" коледжу
екології та природних ресур�
сів, в гуртожитку якого Світ�
лана проживає й нині.

— Участь в Універсіаді
взяли представники 144
країн світу. Змагання прово�
дилися з усіх олімпійських
видів спорту. Що ж до укра�
їнського дзюдо, то його пред�
ставляли, у кожній ваговій
категорії, 8 дівчат і 8 хлоп�
ців. Хоча у фінал в кожній
ваговій категорії від країни
міг вийти лише один спорт�
смен і спортсменка... Наша
українська делегація була
настільки великою, що заїж�
джати (і повертатися) дове�

лося двома групами. Саме
через це особисто мені не
випало нагоди бути присут�
ньою на відкритті та закрит�
ті Універсіади. Втім, з такої
дрібниці я не розчарувалася:
участь важливіша. Та й
результат достойний. Тому
вважаю, що я нічого не
втратила, не побачивши того
святкового шоу. Сьогодні
зранку мене привітали з
перемогою на ректораті уні�
верситету... 

Розповідь Світлани про
Універсіаду вклалася в
декілька речень, після чого
дівчина запитливо поглянула
на працюючий диктофон,
який, здається, лише тепер
помітила:

— Що ще вас цікавить?
— До Сербії шлях не

близький... Хто став  спонсо�
ром твоєї поїздки?

— Певну кількість уча�
сників спонсорувало Міні�
стерство освіти (і я потрапи�
ла до цієї групи), всіх ін�

ших — ВУЗи, в яких вони
навчаються. Інших спонсо�
рів у мене не було.

— Які ще фаворити
українського дзюдо, крім
тебе, представляли нашу
команду? 

— Ми всі — фавори�
ти, — сміється Світлана і
пояснює: — Зважаючи на

рівень змагань, кожну краї�
ну представляли кращі з кра�
щих, лише "перші номери",
які пройшли надзвичайно
складний відбірковий мара�
фон.

— Але медаль взяла
лише ти...

— Так вийшло. Хтось
не зміг настроїтися, комусь
трохи не вистачило "бойово�
го" досвіду, хтось отримав
травму, хтось не зміг повніс�
тю реалізувати себе безпосе�
редньо під час змагань — у
кожного по різному... Взага�
лі, шанси у всіх були рівні... 

— З ким довелося
зустрітися на татамі Універ�
сіади особисто тобі?

— Перша зустріч — з
представницею Тай�Пея
(КНР), друга — з дзюдої�
сткою з Польщі, третя — з
кореянкою. А в фіналі — з
представницею Турції. Поє�
динок завершився достроко�
во: як мені потім розповіда�
ли, наш двобій тривав усього
1 хвилину й 11 секунд. Зро�
зуміло, що мені слідкувати
за часом... не було часу, тому
в мене був свій власний від�
лік: два вдалих прийоми і —
перемога. Втім, то лише роз�
повідати легко. Адже Зехру
Кая Белкіс — суперниця не
лише сильна, а й, так би
мовити, не маленька, якщо
порівняти з усіма іншими.
Тому було важко не так
психологічно, як фізично.

— Що ж допомогло
перемогти?

— У мене була мета:
стати призером Універсіади.
Це й допомагало.

— Як ти вважаєш, чи
допоможе тобі цей успіх під�
нятися ще вище у рейтингу
всеукраїнського дзюдо?

— Звичайно. Хоча рей�
тинг має значення на міжна�
родних змаганнях. Все інше
— для себе. До того ж, під
час змагань я про рейтинг
якраз зовсім не думала. Та й
за рейтингом інших я не
слідкую. Адже борешся не
для рейтингу і не для когось,
а для себе. Тому для мене
неважливо, яка я за рейтин�
гом. Тим більше, що "для
рейтингу" все рівно всіх тур�
нірів не об'їздиш. Тому
головне — просто виграва�
ти. 

— А як щодо інших
видів боротьби, в яких вже
звикли бачити тебе твої
шанувальники — самбо,
сумо? Які найближчі плани?

— На цей рік самбо я
вже "закрила", тому на
Європу або Світ претендува�
ти не буду: немає ні можли�
вості, ні особливого бажан�
ня. А от по сумо хочу з'їздити

Нагадуємо: 12 липня у Белграді (Сербія) заверши�
лася Універсіада�2009. Своїми враженнями та думками
з приводу побаченого ділиться бронзовий призер цих
міжнародних студентських Олімпійських ігор у ваговій
категорії понад 78 кг, студентка Національного аграр�

ного університету Світлана Ярьомка.

БІ хроніка
Спортивна

ССВВІІТТЛЛААННАА  ЯЯРРЬЬООММККАА::  ""УУ  ММЕЕННЕЕ  ББУУЛЛАА  ММЕЕТТАА  ——  

БояркаБоярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм10

"МИ ГРАЛИ ТОМУ,

З Анатолієм Федорови�
чем ми зустрілися... звісно
ж, на стадіоні! Немилосер�
дно пряжило липневе жарке
сонце і пахло свіжескоше�
ною травою: за огороджу�
вальною центральне фут�
больне поле "Зеніту" стріч�
кою лінькувато муркотів
двигун газонокосарки...
Саме з нього — з поля фут�
больного — й почалася наша
розмова.

— В свій час про таке
чудове поле ми навіть мріяти
не могли, — вказує рукою на
акуратно підстрижений

газон мій співрозмовник. —
А про футбольну форму й
мови не було: грали хто в
чому. Особливо "колорит�
ним" було наше футбольне
взуття — від черевиків до...
домашніх капців на гумовій
підошві. А найперше фут�
больне поле в Боярці було
відразу за музеєм Остров�
ського до повороту на Малю�
тянку. Там, на піску, під
високими тополями, ми і
грали зранку і до ночі...

Найперша гра була між
командами двох (бо більше
не було) Боярських шкіл:
сільською (яка була за колі�
єю, там, де зараз розташова�
но інтернат для дітей із вада�
ми зору) та семирічною
залізничною школою №18
(нині — Боярська ЗОШ
№2). "Тоді перемогла, зда�
ється, наша 18�та..." — в
задумі промовляє Анатолій

Федорович і надовго замов�
кає, подумки повертаючись
у своє далеке дитинство.

— Звідки ж ваше за�
хоплення футболом?

— Та від вчителів
наших... Невдовзі у нашу
18�ту залізничну прибув
новий учитель фізкультури
— Іван Іванович Тертичний.
Саме він і підняв спорт в
Боярці і багатьох залучив до
нього. Пам'ятаю, що уроки
фізкультури були дуже ціка�
ві... А в сільській школі
військову підготовку викла�
дав чоловік, чийого імені я,
на жаль, зараз вже й не при�
гадаю. Та був він справжнім
фанатом футболу. Саме тому
й організував в своїй школі
футбольну команду.

Пізніше з кращих гравців
двох Боярських шкіл "воєн�
рук" створив найпершу в
районі юнацьку футбольну
збірну. Уявляєте, навіть
форму купив (одні лишень
смугасті гетри чого були
варті!) і, що найважливіше,
бутси. Найсправжнісінькі!
Зрозуміло, що після цього
ми свого життя без футболу
просто не уявляли. 

А першими гравцями пер�
шої Боярської збірної були
брати�близнюки Герасимен�
ки — Едік (який пізніше грав
в Ленінграді за команду
Інституту залізничного транс�

порту) та Леонід; Валентин
Руденко (жив на вулиці Садо�
вій, 6); Євген Косинський;
центральний захисник —
Жора Свінцицький... 

Тут уже і тренування
стали іншими, і гра почалася
серйозна. Спочатку — "по
школярах" — на першість

району. Взяли перше місце,
вийшли на першість області.
На фінальних іграх (здаєть�
ся, на першість України) в
м. Сміла нас "помітили".
Тому що вигравали ми тоді у
всіх, і лише дитячо�юнацьку
збірну ГОРОНО Києва не
змогли здолати. 

Будь�що в цьому світі
має свій початок і свою
точку відліку. З чого ж
починався Боярський
футбол? Про це розпові�
дає воротар найпершої
Боярської збірної Анатолій

Федорович Лубський.

Біографічна довідка:
В 1947 році сім'я Лубських переїхала з Києва до Бояр�

ки. Анатолія батьки віддали навчатися до семирічної
залізничної школи №18 (нині — Боярська ЗОШ №2), яку
хлопець закінчив у 1955 році. Потім — навчання у війсь�
ковому училищі. Комісувавшись, Анатолій Лубський
закінчив технікум, інститут, отримав фах зв'язківця.
"Працював скрізь, де були дроти лінії зв'язку чи радіох�
вилі, і навіть там, де їх не було, — сміється мій спі�
врозмовник. — Тобто — по всьому Союзу". 

Найбільше запам'яталася робота у фірмі "Шев�
рон"... А останні 10 років свого трудового шляху Ана�
толій Федорович вахтовим методом працював у
Казахстані — на знаменитому Тунгістському родови�
щі: вертольотом "мотався" по буровим, забезпечував
зв'язок. З 1996 року — на пенсії. З 2005 Анатолій Федо�
рович знову житель нашого міста, в якому мешкає його
донька Анастасія. 

Та було ще одне життя — спортивне. Впродовж
якого грав пан Анатолій за Київський "Локомотив",
один сезон — за команду ДВРЗ ("Ми тоді взяли Кубок").
Причому не лише у футбол, а й у хокей. Тому чудово
знає перший склад Київського "Динамо", товаришував з
Валетом Трояновським ("№10 і найкращий гравець за
всю історію київського "Динамо"), з Валерієм Лобанов�
ським (№11), Михайлом Свиридовським (гравцем
"Матчу смерті", який в 53�56 році був тренером "Локо�
мотива"), Сухорєвим (теж гравцем "Матчу смерті")
та багатьма іншими футболістами, чиї імена склада�
ють літопис українського футболу...



ЗЗААРРААЗЗ  ЄЄ  ППЕЕРРЕЕММООГГАА......""
на Європу, яка проходитиме
в серпні. Там і подивимося,
що я зможу. А поки що
попереду знову збори...

— Чи є в тебе свій
власний девіз? А кумир, на
якого ти рівняєшся?

— Девізу нема. А щодо
кумира... — Світлана зами�
слюється лише на хвиль�
ку. — Мабуть, таки Рома
Гонтюк. Звісно, я не прагну
бути його точною копією,
адже Роман для мене не
ідеал, а приклад для насліду�
вання. Тому що маю мету,
яку він вже досягнув двічі:
стати учасницею Олімпіади.

— І останнє, можли�
во — трохи дивне — запи�
тання: наскільки важлива

твоя перемога для України?
— Підсумки по краї�

нам проводилися, виходячи
з сумарної кількості відво�
йованих нагород з усіх пред�
ставлених видів спорту.
Тому моя нагорода — лише
один зі штрихів до спортив�
ного портрету моєї країни... 

Закінчуючи розмову,
Світлана зізналася, що цей
рік був для неї надзвичайно
важким ще й тому, що вона
лише закінчує перший курс:

— Обрана спеціаль�
ність (екологія) мені дуже
подобається, але встигати і
в спорті, і в навчанні дуже
важко. Більшість моїх колег
по спорту навчаються в
таких ВУЗах, які цікавлять

саме їхні спортивні досяг�
нення. Вони навіть на пари
не ходять, і взагалі з'явля�
ються лише декілька раз під
час сесії. У нас викладачів
цікавлять в першу чергу
наші знання, а відтак споді�
ватися на "допомогу" в
плані оцінок не доводиться.
Відчуваю, що з кожним
роком буде ще важче...

P.S.: І ще одне інтерв'ю
(на цей раз — по телефону)
вдалося нам взяти того дня.
Віктор Васильович Мужчи�
на — тренер Світлани — в
своїй оцінці перемоги своєї
вихованки був надзвичайно
категоричним і більш ніж
лаконічним: "Світланина
медаль врятувала українсь�
ке дзюдо." Мабуть, так воно
і є насправді.

А ми ще раз щиро віта�
ємо нашу землячку з її чер�
говою перемогою і високою
нагородою і, разом з усіма
гараздами, зичимо їй здій�
снення її найзаповітнішої
спортивної мрії. Споді�
ваємося, що після участі
Світлани в Олімпіаді фраза
її тренера стане крилатою...

Радислав Кокодзей

ЗЗ  5500 �� ЛЛ ІІ ТТНН ІІММ   ЮЮВВІІ ЛЛЕЕЄЄММ ,,   ВВ ІІ ККТТООРРЕЕ !!

В ІІ половині 80�х і І по�
ловині 90�х його ім'я було
культовим. Хлопчаки, які
захищали ворота шкільних
та дворових команд, були
надзвичайно горді, коли
їхню гру характеризували

коротко — "Чанов". Адже в
це слово вкладалося надзви�
чайно багато: від "надійно�
сті" до "віртуозності". Біль�
шість футбольних фахівців
до цього часу переконані,
що у 80�х воротар Київсько�
го "Динамо" Віктор Чанов
був найсильнішим голкіпе�
ром Радянського Союзу.

21 липня легендарний
голкіпер київського "Дина�
мо" й збірної Радянського
Союзу, син знаменитого во�
ротаря "легендарної команди
лейтенантів" ЦДКА Віктора
Гавриловича Чанова та зна�
менитої легкоатлетки, яка
входила до складу збірної
Радянського Союзу з п'яти�
борства Клавдії Іванівни,
брат не менш відомого стра�
жа воріт "Шахтаря", "Торпе�
до" і ЦСК В'ячеслава Чанова
Віктор Чанов відсвяткував
свій 50�річний ювілей... 

Легенди породжує
саме життя... Легенди
живуть поряд нас...
Тому що вони — цілком
реальні...

Наша Інтернет�довідка:
Чанов Віктор Вікторович. Освіта — вища (Київ�

ський торговельно�економічний інститут). 
Воротар. Заслужений майстер спорту. Заслужений

працівник фізичної культури та спорту України. 
Народився 21 липня 1959 року в Донецьку. Футболь�

ний шлях розпочав із занять в групі підготовки при
донецькій команді "Шахтар" (перший тренер — Петро
Пономаренко). 

Виступав за команди "Шахтар" (Донецьк, 1978 —
1981), "Динамо" (Київ, 1982 — 1990), "Маккабі"
(Хайфа, 1990 — 1993), "Бней�Йегуда" (Тель�Авів, 
1993 — 1994), "Борисфен" (Бориспіль, 1994 — 1995).

Чемпіон СРСР 1985, 1986, 1990 років. Володар Кубку
СРСР 1980, 1982, 1985, 1987, 1990 років. Володар
Кубку володарів Кубків УЕФА 1986 року. 

Чемпіон Ізраїля 1991 року. 
Кращий воротар СРСР (приз журналу "Огонек")

1986 року. За збірну СРСР зіграв 21 матч.
Віце�чемпіон Європи 1988 року. Учасник чемпіонату

світу 1986 року. Чемпіон Європи серед юнаків 1978 року.
Чемпіон Європи серед молодіжних команд 1980 року.

Тренер (1995, 1996) і головний тренер (1996) клубу
"ЦСКА�Борисфен" (Київ). Тренер воротарів клубу
"Динамо" (Київ, 2006 — 2007 р.р.).

Особистий рекорд: лише після семи з половиною
років після його дебюту в збірній Радянського Союзу
суперники змогли забити голкіперу Київського "Динамо"
перший гол — в його 17�му за рахунком матчі!

Нині Віктор Чанов — успішний бізнесмен, президент
компанії, яка займається торгівлею металом.

Свою квартиру в елітній багатоповерхівці на Печер�
ську Віктор Вікторович називає "головною базою", а
будиночок в Боярці, де мешкає його мама — "повітря�
ною базою", на якій можна подихати свіжим повітрям
і посмажити шашлики.

Шановна Клавдія Іванівна!
Від імені всіх боярчан, 2000�ї армії боярських

футболістів, ради народних депутатів та виконавчого
комітету Боярської міськради вітаємо Вас — видатну
спортсменку радянського легкоатлетичного багатоборства,
дружину і маму прославленої унікальної династії
футбольних воротарів нашого і світового футболу — з 50�
річчям Вашого сина: Віктора Вікторовича Чанова.

Бажаємо Вам кавказького довголіття з 
боярською реєстрацією, а іменинникові —
успіхів у всіх його справах.

Міський голова Т. Добрівський

Секретар ради М. Лєзнік
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— Завдяки чому ж
Боярська юнацька збірна
досягала таких вражаючих
результатів?

— Причина до баналь�
ності проста. В Боярці ми
грали на піску. А потім, коли
приїхали в Смілу і вперше
вийшли на справжній стаді�
он, у нас наче крила вирос�
ли. Адже на газоні грати
набагато легше, тому й
вигравали ми практично в
усіх. А рахунки матчів, як
на сьогодні, були просто
фантастично�розгромними:
7:0, 8:1... Звісно ж, на нашу
користь.

— І що ж було далі? 
— А далі, в 1953 році,

пустили електропоїзд "Київ�
Боярка", й багатьох наших
хлопців запросили до Київ�
ського "Локомотиву", який
тоді тренував нині вже
покійний Микола Мико�
лайович Балакін. Там грали

Володя Кожухов (з яким я
грав у одній хокейній
команді за "Локомотив" і
який пізніше завідував
кафедрою в Інституті фіз�
культури), Гарік Балакін,
Микола Кірсанов (зараз
проводиться турнір його
пам'яті)...

� А в Боярці футбольну
естафету прийняли інші?

� Звісно. В подальшому в
Боярці була своя команда —
"Спартак", здається. Та я до
того вже ніякого відношен�
ня не мав, тому що в Боярці
вже не жив. Лише раз приї�
хав якось і зіграв тут в 60�
якомусь році. Пам'ятаю
лише, що поле було відразу
за залізницею (кивок голо�
вою в бік Тарасівського
переїзду)...

Замість післямови

Свою розповідь Анатолій

Федорович закінчив такими
словами:

— Як розвивався далі
Боярський футбол, я не
знаю, бо з Боярки виїхав, по
роботі об'їздив весь Радянсь�
кий Союз... Але за Боярсь�
кий "Спартак", після повер�
нення з армії, довго грав
Петро Дяченко, який
постійно жив в Боярці й
останнім часом працював
охоронцем на  хлібокомбіна�
ті. Тому він добре знає
багатьох гравців цієї най�
першої дорослої Боярської
команди. Саме тому він
може більше розповісти про
подальший розвиток Бояр�
ського футболу. 

Під час нашої розмови ні
я, ні Анатолій Федорович ще
не знали, що Петро Дяченко
пішов із життя приблизно
три роки тому...

P.S.:  Газета "Боярка�Ін�
форм" буде вдячна всім, хто
знає історію зародження,
становлення та розвитку
Боярського футболу або
людей, які стояли біля самих
його витоків, за надання
інформації по цій темі. Адже
ця грань історії нашого рід�
ного міста поки що продов�
жує залишатися "білою пля�
мою" його біографії.

Радислав Кокодзей 

ЩО ЛЮБИЛИ ФУТБОЛ..."
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1 серпня 2009р. в актовій залі 

Боярської ЗОШ №3 відбудеться 

безкоштовна юридична консультація, 

де кожен зможе поставити 

запитання кваліфікованим юристам.

Запрошуємо усіх бажаючих.

Акція відбудеться за підтримки 

Партії Регіонів та ПП "ВА�Гранд".

Довідки за тел.:

+38 (067) 606 68 97
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КП "ІА "Боярка�інформ"
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шує на роботу охоронників.

Вимоги до кандидатів:

— володіння правила�

ми утримання та застос�

ування вогнепальної зброї;

— придатність за ста�

ном здоров'я;

Довідки: м. Боярка,

вул. Сєдова, 9, 

тел.: 40�900; 41�088

Послуги професійного

фотографа, монтаж

фотофільмів. За бажанням

замовника виконую

весільну фотозйомку,

створення нового образу,

сімейне фото тощо. 

Тел. +38 (098) 352�26�65
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Привіт, репортер Боярчик знову радий вітати вас на дитячій сторінці.

Сьогодні порозмовляємо з психологом — тьотьою Танею, а ще виконаємо  цікаве завдання.

— Минулого разу ви розповідали про любов і її прояви.

Тьотя Таня: — Так, це дуже сильне почуття, важливе для всіх. Взагалі почуття, пере�

живання — це як різнокольорові олівці для розфарбовок. Вони роблять життя барвистим.

— Переживання — барви однакові у всіх?

Тьотя Таня: — Так, проте... скажи, Боярчику, який колір найкращий?

— Звісно, моркв'яний!

Тьотя Таня: — Для тебе моркв'яний, для когось — синій чи жовтий. Так і пережи�

вання: кожен користується улюбленим. Хтось часто злиться, а когось називають малим

Професором за надмірну серйозність.

— А якщо хтось втомився сумувати, що робити?

Тьотя Таня: — Посміхнутися, навіть якщо не хочеться. Пригадати щось веселе і ще

раз посміхнутися. І настрій обов'язково стане кращим.

Завдання: Розглянь малюнок. Який настрій у дітей? Який настрій буває у тебе найчастіше?

До нової зустрічі з кроликом Боярчиком і психологом Тетяною Бондаренко

Н О В И Н И  К Р О Л И К А  Б О Я Р Ч И К А
Реклама

ОголошенняБІ Дитяча сторінка

Колектив КП "ІА "Боярка�
інформ"  від усієї душі вітає

колегу — найкращого
дизайнера Нижегородцеву
Ольгу з Днем народження!  
Нехай ніколи не проникне

сум й печаль,
В твої, мов перли,

волошкові очі,
І хай не падає сльози

кришталь
На твоє личко і уста дівочі
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