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9 СЕРПНЯДЕНЬ БУДІВЕЛЬНИКА

І рости, 
І діяти

Чималий обсяг робіт 
виконує у радгоспі-комбі- 
каті «Тепличний» місце
ва бригада будівельників. 
У цьому колективі високо
продуктивно трудиться 
також і столяр Павло 
Костянтинович Котляров. 
Портрет передового вироб
ничника занесений на 
Дошку пошани комбінату.

На малюнку А. Костюш, 
ка — комуніст П. К. Кот
ляров.

Достроково
На 655 тисяч карбован

ців перекрив семимісяч
ний план будівельно-мон
тажних робіт Броварський 
постійиодіючий буді
вельний поїзд № 2. Нині 
його працівники трудяться 
на десяти будівельних 
майданчнасах нашої та ін
ших областей республіки.

Зобов’язавшись до 
70 річчя Великого Жовт
ня виконати план двох ро
ків п’ятирічки, слова сво- 
го будівельники дотриму
ють. Першою про достро
кове виконання плану двох 
років рапортувала брига
да ааслуженого будівель
ника республіки М. М. Фе- 
доренка, яка працює на 
спорудженні Сквцрського 
заводу дієтичного борош
на. Цей успіх — заслуга 
правофлангових соціаліо 
тичнаго змагання Ф. О. 
Осипчука, П. О. Скреди, 
1. С. Верхогляда, А. К. 
Лещенка та інших.

Ударними темпами зво
дять комбінат хлібопродук
тів у Лубнах бригади під 
керівництвом В. М. Пав- 
лейка -та В. 11. Будлян- 
ського. Вони, як 1 інші 
колективи ПДБП.2. пра
цюють за колективним 
п ідо ядом, що забезпечує 
успіх справи.

А. ГАВРИЛЕНКО.

Радісна 
звістка 

надійшла напередодні 
Дня будівельника на за
вод алюмінієвих буді
вельних конструкцій. За 
підсумками Всесоюзного 
соціалістичного змаган
ня колективу присуджено 
перемогу в трудовому су
перництві 1 нагороджено 
перехідним Червоним 
прапором Держбуду СРСР 
1 ЦК профспілки робітни
ків будівництва 1 промбуд- 
матеріалів.

Цього успіху досягнуто 
завдяки самовідданій пра
ці заводчан, надихаючоїму 
прикладу правофланго
вих змагання. Так. кра
щим по праву вважається 
цех гальванозахисних по
криттів під керівництвом 
Е. Т. Юлдашева та брига
да слюсарів-складальни- 
ків В. М. Литвяка. 1 в то
му, що колектив підпри
ємства виробив понад план 
шести місяців продукції 
на 523 тисячі карбован
ців й реалізував її більше 
завдання на 882 тисячі 
карбованців, частка праці 
кращих з кращих трудів
ників заводу.

Словом, зроблено чи
мало для того, щоб легкі, 
привабливі конструкції 
прикрасили новобудови 
столиці нашої республіки. 
Броварів та інших міст 
Київщини.

Л. ТІМАХОВСЬКА. !

1_| АШЕ місто по праву 
Г* можна назвати нині 
великим будівельним май
данчиком. Скрізь, куди 
не кинеш оком, зводять
ся нові будинки, все зри- 
мішнми стають обриси 
майбутнього парку Пере
моги. І до всього цього 
причетний також відділ 
капітальното будівництва 
міськвиконкому. Адже ми 
виступаємо головним за
мовником по будівництву 
житла і об’єктів соцкульт
побуту в Броварах.

Прагнучи перетворити в 
життя програму забезпе
чення кожної сім’ї окре
мою квартирою, лише 
цього року вже здано 
179-квартирний житло
вий будинок кооперативу 
«Романтик» по вулиці 
Короленка, 116-квартир. 
ний дім для малосімейних 
по цій же вулиці. До кін
ця року заплановано зда
ти 143-квартирний буди
нок в 34 мікрорайоніЛ 
розпочнеться будівництво 
179- та 143-квартирних 
будинків на житловому 
масиві.

Будівельники тресту 
«Броварипромжитло б у д» 
у свою чергу зводять гур
тожитки для медпрацівни
ків, трудівників фабрики 
верхнього дитячого три
котажу, 107-квартирний 
житловий будинок, рекон
струюють одну з міських 
шкіл та розширюють ра
йонну дитячу лікарню. 
Великий обсяг робіт за
плановано для промжит- 
лобудівціз 1 на наступні 
роки.

Працівники тресту 
«Броварисільбуд», які 
трудяться на багатьох 
об’єктах як у нашо
му, так 1 в Інших райо
нах Київської області, ве-

дуть у Броварях будівни
цтво плавального басейну 
ялощею більше тисячі 
квадратних метрів. Цей 
величезний об’єкт плану
ється ввести в дію на
ступного року.

Словом, робиться чи
мало. Проте певні успіхи 
не повинні приховувати 
проблеми, яких у наших 
будівельників ще виста
чає. Зокрема, це стосу
ється роботи заводу круп
нопанельного домобуду
вання. Він поки що не ви
правдовує надій, які на 
нього покладаються. З по
чатку року ним недодано 
до плану різних конструк
цій на 27В тисяч карбо
ванців. Вкрай незадовіль
но ведеться будівництво 
гуртожитків для медпра
цівників та трудівників 
фабрики верхнього дитя
чого трикотажу. Будівель
но-монтажне управління 
№ 35 та пересувна меха
нізована колона № 15, 
очолювані В. О. Кутовим 
1 В. Б. Федорцем, по су
ті, зривають графіки вве
дення в дію цих важли
вих об’єктів. Та й якість 
робіт бажає бути кращою.

Безперечно, всіх нас 
хвилює перспектива нашо
го міста. Чим же можна 
порадувати броварчан у 
майбутньому? З метою 
організації поточної за
будови міст Київської об

лает) заплановано створи
ти об’єднання по будівни
цтву житла 1 об'єктів соц
культпобуту на базі Біло
церківського домобудівно
го комбінату. З його ство
ренням будівлі здавати
муться «під ключ». Тоб
то об’єднання займати
меться проектуванням, 
комплектацією об'єктів 
необхідним устаткуван
ням, а також пусконала
годжувальними роботами. 
Тому, виходячи з ' пер
спективи, перебудовувати
муть свою роботу і відді
ли виконкому міської Ра
ди народних депутатів. 
Необхідно створити також 
службу єдиного замовни
ка на базі відділу капі
тального будівництва, 
розробити проект деталь
ного планування нових 
кварталів 1 мікрорайонів, 
план забудови міста до 
2000 року. Отже, великі 
й відповідальні завдання 
належить виконувати всім 
нам як сьогодні, так 1 в 
майбутньому. І щоб вони 
стали реальністю, необ
хідно кожному зокрема 
пройнятися відповідаль
ністю за майбутнє Брова
рів. Наше місто повинно 
стати нашою гордістю.

Ю. РОМАНЕНКО, 
головний інженер від
ділу капітального бу
дівництва міськвиконко
му,

САМЕ ЛЕГКІЙ АТЛЕТИЦІ приділяється неаби. 
яка увага з боку спортивних організацій області та 
нашого міста 1 району. Це 1 зрозуміло. Сьогодні 
мова піде про залучення перспективної юні до ак
тивних занять легкоатлетичним спортом, виховання 
спортивної зміни та підготовки резерву до збірних 
команд нашої республіки 1 країни. Це не просто 
гучні слова, а реальні діла зацікавлених у спіль
ній справі організацій міста та району. Досить 
сказати, що наші земляки з числа юних спортсме
нів беруть участь у республіканських та великих 
всесоюзних 1 навіть міжнародних змаганнях.

У ланці, що об’єднує різні спортивні підрозділи, 
які безпосередньо беруть участь у вихованні ква
ліфікованих спортсменів, провідна роль відведена 
відділенню легкої атлетики школи-інтернату спор
тивного профілю. Тут працює група досвідчених

СЬОГОДНІ -- ДЕНЬ ФІЗКУЛЬТУРНИКА

Як живеш,
легка атлетико?

тренерів-педагогів на чолі з активним вихователем 
молоді Вячеславом Георгійовичем Гамовим; Близько 
100 юних легкоатлетів вчаться у спортінтернаті. 
як! пройшли відбір в загальноосвітніх та дитячо- 
юнацьких спортивних школах.

Рік нинішній знаменний в житті юних спортсме
нів проведенням Всесоюзних спортивних Ігор шко
лярів, присвячених 70-р1ччю Великого Жовтня. їм 
передувала XXXII 'ресіїубліканська спартакіада 
школярів. Кістяк збірної команди Київщини скла
дали вихованці нашої школи. Найбільш солідно 
виступали учні, яких виховують кваліфіковані тре
нери Н . М. Гредунова, Ю. Ю. Ревенко, В. М. 
Шульга, Б. X. Султани» та інші. Це й дозволило 
вперше в історії шкільного спорту нашої області 
юним легкоатлетам посісти перше загально
командне місце в республіканській спартакіаді, ви
передивши таких корифеїв, як Харківська, Одесь
ка, Донецька, Дніпропетровська, Львівська області, 
місто Київ. До речі, юні легкоатлети столиці були 
лише сьомими.

На всесоюзних змаганнях у Тбілісі, де були 11 
наших спортсменів, Олександр Науменко завоював 
срібну нагороду зі стрибків з жердиною. Його това
риші Віталій Кривобок та Костянтин Міщенко зай. 
няли відповідно п’яте та шосте місця. Василь Зннь- 
ківський лише 10 сантиметрів не дотягнув до 
майстра спорту, стрибнувши у довжину 7 метрів 60 
сантиметрів. Його тренує подружжя Гредунових.

Завершуючи розповідь про виступи провідних 
легкоатлетів школи-інтернату спортивного профілю, 
зазначу, що наш вихованець Роман Барабашов 
у складі збірної команди країни бере участь у чем. 
піонаті Європи в англійському місті Бірмінгемі. 
А Ігор Зайцев та Василь Зиньківський виступати
муть в кінці серпня на міжнародних змаганнях со. 
щіалістичних країн «Дружба» на Кубі.,

Але ще раз хочу наголосити на тому, що успіхи 
броварських легкоатлетів були б вагомішими, якби 
дещо змінилося ставлення до розвитку «королеви 
спорту», як по праву називають легку атлетику. 
Справа в тому, що П охоче обходять стороною в за
гальноосвітніх школах міста, серед яких навіть не 
розігрується міська першість. У цьому ми також 
вбачаємо 1 свою вину. Не кращі справи 1 в районі, 
звідки лише одиниці навчаються в спортінтернаті. 
Тому створення підготовчих навчальних груп при 
загальноосвітніх школах та ДЮСІП на сьогодні є 
справою вкрай необхідною. Такі ‘групи повинні 
перщ за все готувати здібну юнь для переходу на 
навчання в спортінтернат. Приклад Володимира 
Селика Із школи № 7 підтверджує, що в нас є 
здібне поповнення.

Хотілося б також, щоб 1 при спортклубах та ко
лективах фізкультури підприємств та радгоспів 
новоствореного ДФСТ профспілок більше уваги при
ділили юнацькій легкій атлетиці. Для цієї роботи 
є можливості. Все це дає підстави стверджувати, 
що при приведенні всіх резервів в дію зможемо 
виховувати гідне пбповнення для обласної школи 
вищої спортивної майстерності, відділення легко, 
атлетики якої функціонує в Броварах. У цьому ми 
вбачаємо запоруку майбутнього злету наших вихо
ванців до лав великого спорту.

М. ШМАТ, 
заступник директора школи-інтернату спортив
ного профілю з спортивної роботи.
Матеріали, присвячені Дню фізкультурника, читай
те на 4-й стор.



ОФІЦІЙНИЙ ВІДДІЛ

Активізувати
роботу
сільвиконкомів

На черговому засіданні виконкому районної Ради 
народних депутаті® було розглянуте питання про робо
ту виконкомів Зазим’янської та Пухівської сільських 
Рад народних депутатів по підготовці до гідної зустрічі 
70-річчя Великого Жовчня.

На ньому було відзначено, що сільвиНожоми, тру
дові колективи радгоспу «Пухівський». птахорадгоспу 
«Броварський» та зазим’янської бригади № 1 радгос
пу імені Кірова спрямовують свої зусилля на успішне 
виконання планів 1 соціалістичних зобов'язань другого 
року XII п’ятирічки.

У трудових, колективах та на сходах жйтелів сіл За- 
зим’я 1 Пухівка були обговорені Постанова ЦК.КПРС 
«Про підготовку до 70-річчя Великої Жовтневої соціа
лістичної революції» і лист Президії Верховної Ради 
Української РСР до обласних, районних, міських, се
лищних 1 сільських Рад народних депутатів та відповід
не рішення райвиконкому, прийняті умови соцзмагання 
і соціалістичні зобов’язання — виконати план двох ро
ків п'ятирічки до 70-річчя Великого Жовтня.

Трудові колективи зазим’янської бригади № 1 та 
радгоспу «Пухівський» виконали встановлені завдання 
з основних техніко-економічних показників. Викон
коми Зазим’янської та Пухівської сільських Рад 
народних депутатів проводять певну роботу по благо
устрою населених пунктів.

Разом з тим у 'діяльності їх є ряд суттєвих недолі
ків і упущень. Не планувалися заходи по роз’ясненню 
значення завоювань Великого Жовтня у справі здійснен
ня повновладдя трудящих, демократичного характеру 
радянського державного ладу 1 принципів соціалістич
ного самоврядування.

Минули строки виконання окремих заходів, над яки
ми не працювали. Зокрема, ие побудовано ринок, ри
туальні майданчики у селах Пухівка і Рожівка, з вось
ми запланованих встановлена лише одна декорація ко
лодязя.

Не виконав частину пункті® плаїну 1 виконком Задч- 
м'янської сільської Ради народних депутатів. З 6,5 кі
лометра прогрейдероцано лише 3 Щдометри дороги, не 
обладнано дитячого майданчика біля "радгоспних булЖь 
ків, не проведено ремонту цїіщіх павільйонів дитсадка, 
не встановлений в'їзний знак в село тощо.

Погано організована робота 1 по благоустрою сіл. 
Вулиці позаростали бур'янами, завалені будівельними 
матеріалами та дровами, паркани не відремонтовані і 
не пофарбовані.

Голови виконкомів слабо контролюють роботу торгів
лі. У магазинах відсутній асортиментний мінімум про. 
довольчих 1 супутних товарів. Окремі з них не вико
нують планів товарообороту.

Мало приділяється уваги роботі комплексних прий
мальних пунктів. План першого півріччя по наданню 
послуг населенню комплексний приймальний пункт 
сіл Пухівки виконав на 77, Зазим’я — на 97,8 про
цента.

Згадані виконкоми сільських Рад народних депу
татів не забезпечили виконання завдань першого пів
річчя 1987 року 'по Закупівлі лишків окремих видів 
сільгосппродуктів.

На засіданні виконкому районної Ради народних де
путатів було прийняте рішення, в якому, зокрема, 
передбачено провести сходи громадян, на яких розгля
нути питання «Про додаткові заходи по подоланню 
пияцтва, алкоголізму, наркоманії, утвердженню здоро
вого способу життя', проведенню благоустрою населе
них пунктів». Райспоживспілку (В. І. Гузенко), 
райШРБУ (В. О. Гречок) зобов’язано подати допомогу 
виконкомам Зазим’янської та Пухівської сільських Рад 
народних депутатів в проведенні благоустрою сіл, акти
візації роботи торговельних закладів, районний відділ 
культури (Л. Ф. Дехтяренко) — забезпечити активну 
участь сільських клубів, рудників культури, бібліотек 
у проведенні масово-політичної 1 виховної роботи серед 
населення, пов’язаної з підготовкою до святкування 
70-річчя Великого Жовтня.

Виконкоми згаданих сільських Рад зобов’язано вжи
ти заходів щодо поліпшення житлово-побутових умов, 
медичного і торговельного обслуговування старих біль
шовиків, ветеранів Великої Вітчизняної війни 1 праці.

ЧЕ РВОНЕ,
ЖОВТЕ, 
ЗЕЛЕНЕ Винуватець аварії—мотоцикліст

Мотоцикл уже давно 
зарекомендував себе на
дійним транспортним за
собом. Але в руках не- 
дисципліноваяих водіїв 
він є водночас 1 засобом 
підвищеної небезпеки.

Не завжди потужний 
двигун і висока швид
кість приносять задово
лення мотоциклістові. 
Варто допустити наймен
ше порушення встановле
них вимог, проігнорувати 
поради працівників держ- 
автоінспекції, і лихо, як 
правило, не забариться. 
Наведу такі статистичні 
дані. У трави! — першій 
половині червня ц. р. на 
шляхах республіки з ви
ни мотоциклістів трапило
ся понад вісім тисяч до- 
рожно-транспортних при
год, в результаті яких 
255 водіїв, пасажирів і пі
шоходів загинули, а 1912 
— одержали тілесні по
шкодження. Аналіз цих 
даних показав, що майже 
кожна четверта аварія 
трапилася з вини водіїв, 
котрі перебували напід
питку.

Це лише одне з пору
шень правил шляхового 
руху. Нерідко ми, пра

цівники державтоінспек. 
ції міськвідділу внутріш
ніх справ, затримуємо во
діїв мототранспортних за
собів без посвідчень на 
право управління засо
бом, реєстраційних доку
ментів, на несправних мо
тоциклах, напідпитку. Так, 
11 червня нинішнього ро
ку майже опівночі на ву
лиці 50 років ВЛКСМ 
був затриманий мешка
нець Богданівни В. Б. 
Степаненко, котрий сів за 
кермо після вживання 
спиртного. А мешканець 
міста С. В. Тонкий двічі 
скоював таке порушення 
протягом десяти днів.

Такі випадки трапля
ються нерідко. Лише про
тягом червня в ході опе
рації «Мотоцикліст» пра
цівниками державтоін- 
спекції виявлено в місті 
59 серйозних порушень, 
правил експлуатації мото
циклів. Причому 14 воді
їв були затримані за кер
мом напідпитку, а 13 - 
без посвідчень на право 
управління транспортним 
засобом. Характерною 
особливістю є те, Що ос
новна маса порушників 
— молодь від 14 до 22 
років. Було б правильно,

якби дорослі мешканці 
Броварів посилили конт
роль за тим, як вони про
водять своє дозвілля, не 
дарували передчасно під
літкам мотоцикли, адже 
їздити . на них дозволя
ється лише з 16 років. 
Хоч рішенням обласної 
комісії по забезпеченню 
безпеки руху органам 
державтоінспекції дозво
лено приймати екзамени 
на право управління 
транспортними засобами, 
що відносяться до катего
рії «А», від осіб, котрі 
підготувалися до них са
мостійно, але значна кіль
кість затриманих, у ході 
рейду прав водія не ма
ла.

Іще на одному питанні 
хотілося б загострити ува
гу — зберіганні мотоцик
лів у нічний час. Зали
шені в дворі будинку 
транспортні засоби нерід
ко стають легкою здобич
чю злодіїв. Тільки з по
чатку року зареєстровано 
шість угонів мотоциклів, 
повернути які їх власни
кам так 1 не вдалося.

Ми, працівники держ 
автоінспекції, розуміємо, 
що і в нашій діяльності є

ще невирішені проблеми. 
Розв’язати їх допомо
жуть нові форми й мето
ди роботи з населенням, 
зміцнення зв’язку з ним. 
Однією із таких форм 
стане, без сумніву, «День 
прямого зв’язку», що йо
го проводитиме ДАІ Міні
стерства внутрішніх справ 
ОРСР. Жителі Київщини 
можуть одержати доклад
ну інформацію з усіх пи
тань, висловити свої пре
тензії й зауваження по 
телефонах 291-38-75,
293-92-23, 291-35-41,
220-00-07, Такі «Дні пря
мого зв’язку» будуть ре
гулярними. Проводитиму, 
ться вони кожної четвер
тої суботи по телефону 
293-92-23.

Необхідні консультації 
броварчани можуть одер
жати також у відділенні 
ДАІ міськвідділу внутріш
ніх справ (вул. Кірова, 
53, телефон 5-05-26). Че
каємо від вас пропозицій, 
зауважень і побажань що
до підвищення безпеки 
руху.

О. ДАВИДОВ, 
начальник відділення 
ДАІ міськвідділу внут
рішніх справ.

У ДЗЕРКАЛІ ПРЕСИ 

«Ці незабутні 
перші кроки»

«Ще років з десять то
му значився радгосп «Го- 

' голівський» у передових, 
та слава минула. Нині це 
одне з так званих склад
них господарств району. 
Не так давно очолив його 
молодий директор А. Т. 
Косенко. Справи стали 
складатися краще. Зви
чайно, не так, як за по

махом чарівної палички...»
Про те, якими шляхаг 

ми зумів відродити ко
лишню славу .радгоспу 
«Гоголівський» нашого 
району, розповідає його 
директор Анатолій Тихо
нович Косенко у газеті 
«Київська правда» за 2 
серпня 1987 року.

Запрошує шкільний базар
З наближенням нового 

навчального року побіль
шало турбот 1 у пра
цівників торгівлі. Щоб 
забезпечити учнів усім 
необхідним, колективи 
-відділів культтоварів, 
одягу 1 взуття універма
гу імені 50-річчя Вели
кого Жовтня завезли ве
лику кількість товарів, а 
з перших днів серпня ор
ганізували торгівлю на

шкільному базарі. Пос
лугами кооператорів ско
ристалося вже дуже ба
гато броварчан, а також 
1 приїжджих гостей.

На фото: вгорі ліво
руч — броварчанка Надія 
Петрівна МЕЛЬНИКОВА 
придбала своїй п’ятиклас
ниці ГАННУСІ плаття, 
а велнкодимерчанка На
дія Миколаївна ЛУЧКО 
купила для свого дру-

гойласника САШКА ко
стюмчик. Пожвавлено йде 
торгівля учнівськими 
портфелями зошитами 
та різноманітним навчаль
ним приладдям. На фото 
внизу вн бачите, як об
слуговує покупців прода
вець відділу культтоварів 
Тамара МНОГОЛЄТ.

Фоторепортаж 
А. КОЗАКА.

«Проходячи мед
огляд ирн влаштуван
ні на роботу, зіткнув
ся з тяганиною. Спо
чатку ідеш до лікаря. 
Другого дня здаєш ана
лізи. Через день одер
жуєш результати. Та 
це ще не все. Мед
огляд проводиться з 
16 до 17 години, а за
відуючий відділенням, 
який підписує виснов
ки медкомісії, працює 
до 15 години. Отже, 
ще день? Скільки ж в 
масштабах міста люди 
втрачають часу при 
влаштуванні на робо
ту?».

Лист такого змісту ми 
одержали від С. М. Вос- 
коловича, мешканця Бро
варів, 1 попросили відпо
вісти на нього головного 
лікаря центральної район
ної лікарні І. П. Сокура. 
Нижче друкуємо його 
відповідь:

«Відділення профогля- 
дів працює у дві зміни з 
8.00 до 20.00. за ви
нятком лаборанта 1 заві
дуючого. Результати ла
бораторних обстежень, 
зрозуміло, готові наступ
ного дня. А ось висновки 
про професійну придат
ність дає не лише завіду
ючий відділенням, який 
дійсно працює до 16.00, 
а ' всі лікарі-терапевти, 
які приймають щодня до 
21 години, а при наявнос- . 
ті результатів флюоро
графії та аналізів — 1 
цехові лікарі підприємств.'

Медогляд у лікарів-спе- 
ціаяїстів (лор, окуліст, хі
рург, невропатолог) про
водиться у встановлений 
для цБбГб час: з 10 до1 

.11 і з 16 до 17 годинц. 
Його проходять лише ті 
особи, які працюватимуть 

• у ‘ шкідливих’ умовах. Та
ким чином, для проход
ження медогляду в інди
відуальному порядку по
трібно 2 дні, в колектив
ному 3—4 години За 
роз’ясненнями слід звер
татися в «стіл довідок» 
поліклініки».



З ІНТЕНСИВНОГО ПОЛЯ
У повному розпалі жнива в радгос

пі «Красилівський». Нині вей вбира
льні агрегати ведуть пряме комбайну, 
вання. Високопродуктивно працює 
екіпаж комбайнера П. І Сотникова,

помічником в якого трудиться І. І. 
Чуприна. Вони щодня добиваються 
високого виробітку 1 вже намолотили 
понад 170 тонн хліба нового врожаю. 
Зерно від комбайна транспортує водій 
М. В. Москаленко. Працюючи на ма
шині ЗІЛ-ІЗО, він сумлінно виконує 
свої обов'язки.

Так само старається 1 А. М. Лоб
ко, який транспортує подрібнену со
лому. її на краю поля складають у 
стіжки. На звільнених від пожнивних 
залишків площах механізатори про
водять дискуйаиня площ для сіиби 
кормових культур для годівлі громад
ської худоби.

Зараз агрегати збирають пшеницю, 
яка на 400 гектарах посіяна за Інтен
сивною технологією. Урожай її дорід 
ний, кожен гектар видає в середньо 
му на 3—4 центнери більше, ніж то 
рік. Зібрано також 100 гектарів го
роху. його одержано 26 центнерів 
з гектара.

А. ФЕДОРЕНКО.
На •знімках!' один з правофланговий 

на жніиваїх — В. Т. Таран (вгорі злі. 
ва/); обмолот гороху: комбайнер П. І. 
Сотников, на скиртуванні соломи удар- 
но працює механізатор М. О. Чуняк.

Фото м. СЕМИНОГА.

ФІНІШУЄ літо
ЗА ВИСОКУ ЯКІСТЬ

Скільки можна чекати 
сюрпризів від погоди? 
Відповісти на це питання 
не просто. Ось лише де
який перелік їх за липень 
на території України: руй
нівний смерч на Волині, 
шквальні вітри в Черні
вецькій, Хмельницькій, 
Івано-Франківській, Він
ницькій, Київській, Дні
пропетровській та ряді ін
ших областей, посіви, ви
биті градом, діаметр яко
го перевищував 20 мілі
метрів, на Одещині, в 
прикарпатських областях 
пройшли сильні зливи. За 
15—30 хвилин випадала 
майже місячна норма опа
дів. 27 липня в окремих 
районах Криму максималь. 
на температура повітря 
становила 38—39 граду
сів, що близько до абсо
лютного максимуму тем. 
ператури в липні, а в пів
нічно-західних районах у 
цей день ртутний стовп
чик ледве сягав познач
ки 17—19 градусів.

Хоч всі ці явища зви
чайні для літньої пори, 
особливо середини її, про
те інтенсивність ЇХ ІНОДІ 
вражає 1 спеціалістів. За
соби інформації про такі 
відхилення від «серед
ньої» погоди сповіщають 
з різних кінців планети.

У прогнозі на наступ
ний місяць звичайно об
межуємось загальним фо
ном температури і режи
мом зволоження. У серп-. 
ні на більшій частині те
риторії нашої країни по
чинається поступове зни
ження середньої добової 
температури повітря. Ста

ють прохолоднішими ночі. 
Проте вдень ще ДОСИТЬ 
жарко, повітря прогріва
ється до 25—30 граду
сів 1 вище. Температура 
води досягає в цей час 
максимального значення.

На Україні, за про
гнозом Гідрометцентру 
СРСР. середня місячна 
температура повітря в 
серпні очікується близь
кою до норми (норма 17 
— 20. на півдні 21—24 
градуси). Місячна кіль
кість опадів становитиме 
в Волинській. Ровенській, 
Львівській, Закарпатсь
кій областях більше нор
ми, в південноисх!дн1й по
ловині республіки — мен
ше. на решті території — 
близько норми.

За багаторічними дани
ми місячна кількість опа
дів становить в південно- 
східній половині України 
27—53, в Карпатах — 
до 156, на решті терито
рії — 57—00 міліметрів. 
Для серпня, як 1 для всіх 
літніх місяців, характер
ними залишаються грози, 
зливи, град, шквали.

Про наближення осені 
свідчать і перші замороз
ки. Бувають вони в серп
ні не щорічно, але Імовір
ність їх, особливо в дру
гій половині місяця, зро
стає. В останні десять ро
ків в серпні на Україні 
частіше переважала про
холодна погода.

Н. ТОКАР, 
головний синоптик Ук
раїнського гідромет
центру.

(РАТАУ).

Наші резерви

ЗА ОСТАННІ роки в 
** господарствах райо

ну здійснено комплекс за
ходів по Інтенсифікації 
молочного скотарства. 
Так. протягом десяти ми
нулих років виробництво 
і заготівлю молока збіль
шено на 28 тисяч тонн.

Як видно, кількісні по
казники помітно зроста
ють. А якість? СкаЖу 
прямо: поки що це пи.

тання як слід не виріше
но. Хоч у більшості гос
подарств району значну 
увагу приділяють поліп
шенню якості тваринниць
кої продукції. Молоко ре
алізується на державні 
приймальні пункти після 
ретельної первинної об
робки. На фермах нала
годжено суворий контроль 
за дотриманням всіх пра
вил виробництва високо
якісної продукції.

Однак так справу орга
нізовано не скрізь. На 
жаль, деякі господарства 
донині відправляють на 
молокозавод 10—20 про
центів неякісної продук
ції, що призводить до 
значних економічних 
збитків. Так, лише про
тягом шести місяців цього 
року господарства недо
одержали понад 15(1 ти
сяч карбованців. Серед 
них — радгоспи «Заво- 
рицький», «Великодимер- 
ський», «Гоголівський», 
«Літківський», «Жердів- 
ський», птахорадгосп 
« Богдан Івський ».

Важливим резервом 
збільшення виробництва 
молока є підвищення йо
го жирності. На жаль, 
цей показник за минулі 
роки знизився з 3,6 про
цента у 1976 році до 
3,54 процента у 1986 ро
ці (базисна норма 3,4 про
цента). Особливо помітно 
зменшили процент жиру 
в молоці тваринники рад
госпу «Літківський» та 

птахорадгоспу «Семипол- 
ківський» (відповідно до 
3,38 і 3,34 процента). 
Внаслідок цього господар
ствам не зараховано відпо
відно 20 і ЗО тонн моло
ка. Втрати від низької 
жирності за шість місяців 
становлять 6400 1 9700 
карбованців.

А радгосп «Русанівсь- 
кий» завдяки реалізації 
високоякісного молока 
жирністю 3,62 процента 
за цей час додатково 
одержав 70 тисяч карбо
ванців. Частину цих кош
тів виплачено тваринни
кам у вигляді доплат.

Скороченню втрат 1 по
ліпшенню якості молока 
сприяє організація цент
ралізованого вивозу його 
спеціальними автоцистер
нами, приймання продук
ції безпосередньо на фер
мі. Переваги очевидні. І 
машини, 1 люди, які реа
лізували молоко, залучені 
на інші роботи.

Значним резервом по
ліпшення економічних по
казників у дальшому роз

витку галузі тваринницт
ва є реалізація добре 
вгодованої худоби. Так, 
протягом шести минулих 
місяців за вищою кате
горією якості продано 
лише 59 процентів тва
рин.

Внаслідок реалізації 
худоби низької вгодова
ності господарства недо
одержали 1200 тисяч кар
бованців. Серед них — 
радгоспи імені Кірова, 
«Літківський», «Бобриць- 
кий», «Великодимерсь- 
кий», «Гоголівський», 
птахорадгосп «Семипол- 
ківський».

Відомо, що за реаліза
цію молодняка великої 
рогатої худоби віком до 
двох років 1 живою ва
гою 350—400 кілограмів 
держава доплачує госпо
дарствам 35—60 процен
тів надбавки до вартості 
кожної тварини. Однак 
лише племзавод «Плосків- 
ський», племптахозавод 
«Рудня» 1 радгосп імені 
Щорса скористалися цією 
можливістю і одержали 
значні прибутки. Решта ж 
господарств відправляли 
на державні приймальні 
пункти тварин вагою в 
середньому по 320 кіло
грамів.

Необхідно також сміли
віше укладати договори з 
населенням на дорощуван
ня молодняка великої ро
гатої худоби, продавати 
сельчанам поросят, кур
чат, виділяти корми для 
годівлі худоби 1 птиці.

С. БУЛКОТ, 
провідний інспектор 
РАПО.

Переможці 
конкурсу

Минулої п’ятниці на 
молочнотоварній фермі 
радгоспу імені Щорса від
бувся третій районний 
конкурс техніків штучно
го осіменіння. У ньому 
взяли участь представни
ки 11 господарств. На 
жаль, кращі техніки 
штучного осіменіння рад
госпів «Великодимерсь- 
кий», «Зоря», «Заплав
ний», імені Кірова. 
«Плосківський», племпта- 
хозаводу «Рудня» не 
прибули на конкурс.

Він проходив у три ета
пи. Висококваліфіковані 
спеціалісти обласного 
племоб'єднання — головний 
ветлікар В. О. Пасічник 1 
завідуючий відділом орга
нізації штучного осіменін
ня О. О. Бруєнко об’єк
тивно оцінили теоретичні 
знання і практичні нави
ки учасників конкурсу. 
Крім того, при підбитті 
підсумків враховувалися 
показники роботи кожно
го техніка за останні три 
роки.

Переможцем конкурсу 
по праву визнано техніка 
штучного осіменіння рад
госпу імені Щорса Л. П. 
Гончаренка. Друге місце 
присуджено А. П. Слю- 
саренко (птахорадгосп 
■«Семиполківський»), тре
тє — П. І. Морислюк 
(радгосп «Красилівсь
кий»). їх пов’язали по
чесними стрічками із вру
ченням премій відповідно 
по 100, 70 і 50 карбован
ців. Вони візьмуть участь 
у обласному конкурсі 
техніків штучного осіме
ніння.

Г. ІВАНОВ.

Крах 
винокурні

Ніщо не віщувало 
біди. Самогонний апа
рат діяв безвідмовно. 
Цівки прозорої рідини 
одна за одною запов
нювали порожню по
судину. Але як би не 
була відпрацьована 
технологія виготовлен
ня самогону, запах 
його все ж проникав 
через вікна, двері. 
Особливо відчували 
його ті, хто сидів у 
кущах напроти бу
динку № 36 по вули
ці Вокзальній нашого 
міста 1 чекав умовно
го сигналу про те, що 
товар готовий.

Але старшому діль
ничному Інспектору 
майору міліції М. Т. 
Бутку, який проходив 
на той час мимо бу
динку, здалося підо
зрілим збирання тут 
уже знайомих йому 
осіб. І дільничний рі
шуче попрямував до 
хвіртки... Господарка 
Надія Євгенівна Тро- 
химець мало не втра
тила свідомість, коли 
побачила на порозі 
інспектора замість по
стійних покупців само, 
гону.

А розв’язка така. 
При обшуку в будинку 
Н. Є. Трохимець вияв
лено самогонний апа
рат. 36 літрів самого
ну, 160 літрів само
гонної закваски. Сама 
Трохимець, 1954 року 
народження, ніде не 
працювала, жила за 
рахунок виготовлення 
1 збуту самогону.

Так була закрита 
ще одна підпільна ви
нокурня. Сама ж Н. Є. 
Трохимець одержала 
по заслугах,

М. НАЛІС.



—----— СЬОГОДНІ-ДЕНЬ ФІЗКУЛЬТУРНИКА -

Всіх кличуть стадіони...ДЕНЬ фізкультурника, 
введений у 1939 ро

ці. відразу ж гармонійно 
вписався в життя і по
бут радянського народу. І 
завжди це свято — день 
могутнього заклику на 
стадіони 1 спортмайданчи
ки, в секції 1 оздоровчі 
групи. •

Як ніколи раніше, ви
сока роль фізкультури 1 
спорту нині в суспільстві. 
Настала пора працювати 
на спортивному фронті з 
потроєною енергією.

І чимало фізкультур
них працівників, керівни
ків підприємств та орга
нізацій без розкачування 
взялися за виконань . на
креслень партії по даль
шому розвитку фізичної 
культури 1 спорту. Так, 
на спорткомплексі «Ме
талург» заводу порошко
вої металургії створено 
■«Центр здоров’я», основ
ною лайкою якого з ши
рока мережа абонемент
них груп, в яких сотні 
броварчйн знайшли занят
тя до Душі.

Для створення умов, 
необхідних ДЛЯ якісного 
оздоровлення ВІДьхд^ ча- 
чів, реконструйований від- 
новлювальний центр, зав
дяки чому його пропускна 
можливість зросла удвоє. 
Збільшено кількість роз
дягалень. , переоснащені 
спортивні зали. Велика 
підготовча робота прове
дена з фізкультурними 
працівниками 1 обслугову
ючим персоналом В ре
зультаті на спорткомплек
сі в 36 секціях та оздо
ровчих групах щоденно 
займаються до 500 чоло-

вік. І головне те, що ко
лектив «Металурга» (ди
ректор В. М. Харченко) 
постійно в пошуках нових 
форм роботи, удоскона
ленні традиційних. Нема-1 
лої робиться тут 1 для за
безпечення максимуму 
зручностей відвідувачам. 

Так. наприклад, зараз об
ладнують буфет, кімна
ту відпочинку.

!До 200 спортсменів 
міста тренуються щоден
но на легкоатлетичному 
манежі. Вій став місцем 
цікавих щотижневих зма
гань. Оздоровча ж робота 
тут практично була від
сутня. Причина цьому — 
нестача фізкультурних 
кадрів, необхідного ін
вентаря 1 неробочих саун.

Тепер всі ці питання 
вирішуються. Організова
ні перші оздоровчі групи 
ритмічної і атлетичної 
гімнастики, «Здоров'я», 
функціонує пункт прока
ту спортивного інвентаря.

Є і’перші результати 
— З легкоатлети стали 
кандидатами до олімпій
ської збірної країни. Збір
на області з легкої атле
тики, яка складається в 
основному із учнів шко- 
ли-інтернату, вперше ста
ла переможцем спарта
кіади школярів УРСР. 
Окремі легкоатлети ус
пішно виступили на рес
публіканських 1 всесоюз
них змаганнях. І все це 
стало можливим завдяки 
введенню легкоатлетично

го манежу 1, звичайно ж, 
творчій роботі тренерів 
І. А. Паламарчука, Ю. М. 
Волкова, О. 1. Ступачен- 
ка, В. Ф. Александрова, 
Л. І. Голомазової та Ін
ших.

Дальшого розвитку на
був один Із провідних ви
дів спорту в місті —> 
гандбол. Представники 
Броварів були неоднора
зовими переможцями об
ласних 1 республікансь
ких змагань, а гравець 
команди «Полум’я» Оле
на Немашкало в складі 
збірної СРСР завоювала 
титул чемпіонки світу. 
Успішний виступ наших 
гандболістів пов'язаний з 
іменем заслуженого тре
нера СРСР Л. Б. Когана, 
заслуженого тренера рес
публіки П. П. Чумакова, 
В. А. Богатикова.

•Відрадно, що останнім 
часом помітно виріс у 
місті рівень розвитку фут
болу. Збільшилась кіль
кість спортивних секцій. 
Команди міста успішно 
виступили в обласних зма
ганнях на призи клубу 
ЦК ВЛКСМ — «Шкіря
ний м’яч». Заводська 
команда «Торгмашу» лі
дирує в першості області 
з футболу в своїй підгру
пі. До чемпіонату міста з 
футболу залучено 16 ко
лективів. Випускник
ДЮСШ міськвно Юрій 
Манаров у складі юнаць- 

•кої збірної СРСР завою
вав звання чемпіона сві

ту. Його запрошено в 
дублюючий склад провід
ної команди країни — 
київського «Динамо». І но 
праву гордиться своїм ви
хованцем Тренер ДЮСШ 
міськвно В. І. Подзигун. 
В успіхи юних футболіс
тів значний вклад вніс 
керівник спеціалізованого 
дитячого юнацького спор
тивного клубу «Метеор» 
А. І. Тичинський.

У цілому активізувала
ся робота за місцем про
живання населення. Пере
будовують свою роботу 1 
педагогічні колективи. 
Аналізуючи виступи за
гальноосвітніх шкіл на 
спартакіаді, підсумки 
складання заліків у ви
пускних класах! а також 
рейдів-перевірок, можна 
з певністю сказати, що 
рівень фізичного вихован
ня школярів помітно зріс. 
І особливої відзнаки за
слуговують тут школи 
№ 9, № 5. де ентузіас
тами своєї справи заре
комендували вчителі фіз- 
виховання В. М. Кукса. 
Л. П. Косик, А. Л. Дроб’- 
язко, В. А. Красник.

У День фізкультурника 
слід сказати добре слово 
1 на адресу колективів, 
як! йдуть в авангарді фіз
культурного руху в місті, 
насамперед заводу по
рошкової металургії (го
лова спортклубу В. М. 
Харченко), деревообробно
го комбінату (Інструктор 
А. П. Дуда). «Торгмашу»

(В. В. Котляр).
Поліпшуються справи 

на заводах алюмінієвих 
будконструкцій, пластмас, 
ремонтно-механічному,

І, підбиваючи підсумки 
сказаного, не можна не 
відзначити величезну ро
боту по зміцненню мате
ріально-спортивної бази. 
Тільки в минулому році 
введено легкоатлетичний 
манеж, спортивний комп
лекс ЖЕУ-1 по вулиці 
Шолом Алейхема. Йде 
будівництво 50-метрового 
плавального басейну, 
спортивно - овдоровчо г о 
Центру на деревооброб
ному комбінаті. І тепер 
До послуг любителів фі
зичної культури і спорту
— 2 спортивно.оздоровчі 
комплекси, 4 плавальні 
басейни, 21 спортивний 
Вал, 11 стрілецьких ти
рів, близько 100 різнома
нітних спортивних май
данчиків.

В той же час попереду 
У фізкультурників міста
— робота важлива 1 вїд- 
Новідальна. У першу чер
гу слід довести всю мате
ріально-спортивну базу до 
рівня сучасних вимог, під
вищити якість роботи фіз- 
Нультурних кадрів, пере
творити в життя план, 
розроблений комплексною 
цільовою програмою «Роз
виток фізичної культури 
1 спорту в м. Броварах на 
1987—1990 роки», повер
нути окремих керівників 
підприємств 1 організацій 
лицем до оздоровчої ро
боти.

О. ЧИГИРИН, 
голова міського ссорг
комітету.

ЕКЗАМЕН 
БОКСЕРІВ

Останнім часом насиче
ним був календар спор
тивних заходів з боксу 
для спортсменів школи-ін- 
тернату спортивного про
філю. У Броварах прове
дена республіканська спар
такіада школярів, у якій 
взяли участь колективи 
Ворошиловградської, Дні
пропетровської, Донець
кої та інших областей — 
всього 17 команд, понад 
200 учасників.

> Змагання проходили в 
спорткомплексі інтерна
ту. Найбільш успішно ви
ступили господарі. У ко
манди Київської області 
66,5 очка, на другому 
місці _ м. Севастополь— 
52 очка, третьому — 
Дніпропетровська об
ласть — 48,5 очка.

В особистому заліку пе
реможцями стали Олек
сій Лазарев, Олександр 
Нещерет, Юрій Разумов, 
Ігор Василенко. Ці спорт
смени. а також Вадим 
Лавринець ввійшли до 
складу збірної команди 
України для участі у 
всесоюзних змаганнях 
в Кутаїсі. Йа жаль, на 
всесоюзній спартакіаді 
лише Юрій Разумов за
воював срібну медаль.

Спортсменів готували 
тренери спортінтернату 
В. П. Хлистов. О. І. По
ліщук, В. А, Долгунь.

А. МИКОЛАЙЧУК.

зШоипсь: ший чеши свггу

зарахований Юрт Мякч'. 
роя. І відразу він привер
нув до себе увагу надо- 
лстлнністю, працеотюб- 
ством, руховими якос- 
тями.

Саме завдяки їм юянй 
спортсмен і зростав. У 
19 83 він — чемпіон ' об
ласті у змаганнях команд 
ДЮСШ.у 1984—-чемпіон 
Київщини у турнірі колек
тивів фізкультури. В то
му ж році на юною сііорт- 
смена звернув увагу 
старший тренер області з 
футболу 1 запросив його 
до збірної. В підсумку — 
четверте місце в республі
ці'.

Через рік Юрій Мака
ров. учень школи № 2, 
став членом збірної рес
публіки, а потім 1 збірної

країни. зарахований до 
республіканської пікости- 
інтернату спортивного про
філю. Він взяв участь у 
відбіркових іграх чемпі
онату Європи, але у фі- 

И&,.. ді.сїуцадн не вдалося 
черев травму.

Найщасливішим для 
нього став нинішнім. 1987. 
посудіть самі; в 17 ро- 
кін він став переможцем 
юнацького чемпіонату 
світу, а також ввійшов у 
дублюючий склад однієї з 
кращих команд Європи — 
київського «Динамо» уже 
в рангу майстра спорту 
СРСР.

І в. той же час ми з ра» 
дістю відзначаємо, що не 
тільки футболом живе 
Юра. Віл на «відмінно» 
закінчив школу.Інтернат. 
Незважаючи на часті по
їздки 1 нелегкі тренуван
ня. він у своєму атестаті 
про середню освіту не має 
жодної четвірки. Батьки 
можуть гордитися своїм 
працелюбним і скромним 
сином.

Ю. ОНУШКО.
На фото: Юрій Макаров.

В ТРЦІ І СПОРТІ-ПЕРШІ
Серед тих, хто в праці 

і спорті добився високих 
результатів, — член 
КПРС, депутат сільської 
Ради, механізатор радгос
пу «Гегелівський» Воло
димир Борисполець. ком
байнер із Жердови Сергій 
Сітарський. шофер із рад- 
госпу-комбінату «Теплич
ний» Василь Сірий, слю
сар радгоспу-комбінату 
«Калитянський» Імені 
50-річчя СРСР Юрій Ла
зарев.

А всього 60 колективйв 
фізкультури району об’єд
нують 15 тисяч фізкуль
турників. Тільки в цьому

році підготовлено три май
стри спорту СРСР, шість 
кандидатів, 60 спортсме
нів - першорозрядників.

З ножним роком ЗМІЦ
НЮЄТЬСЯ матеріально-
спортивна база радгоспів, 
птахофабрик. Однак керів
никам багатьох з них в 
цьому питанні слід по
працювати значно актнз. 
ніше. Це стосується рад
госпів «ПухИвсьюій», «Боб- 
рицький», «Заплавний», 
«Зоря», птахорадгоспу
«Богданівськнй». Відрад, 
но, що більшість Інсгрук- 
торів-методнстів стала в 
робітничих колективах 

справжніми ентузіастами 
фізкультурного руху. Це 
М. М. Таран (Гоголівська 
стрічкоткацька), М. Д. Ба- 
бич (радгосп-комбінат «Ка. 
лигянський»), В. С. Пін- 
чун (Київська птахофаб
рика), І. Ф. Салтан (рад
госп «Гоголівський»), 
А. В. Заведєєв (радгосп 
«Жердівсьиий»), а також 
тренери Є. Ф. Волков, 
М, С. Новосьолой, В. П. 
Бондаренко та учителі 
фізвихованшя шкіл району 
П. І. Анчаков, О. В Хрр- 
мець, О. І. Грінчук, Л. Ґ. 
Єрьомін, С. І. Малинов- 
ський, М. М. Теплюк, В. К. 
Драний, В. М. Карачун, 
Г. Ф. Приємницький, 
Л. М. Ксьонз.

І. СУШКО, 
голова райспорткомітету.

Легкоатлети не підведуть
Любителям легкої ат

летики відомі імена тра
диційно сильних багато- 
борців Київської області. 
Це рекордсмен СРСР, 
майстер спорту міжнарод
ного класу Олександр 
Апайчев, майстер спорту 
міжнародного класу Ігор 
Соболевський, призер 
чемпіонату світу серед 
юніорів Марина Щербина, 
призери першості респуб
ліки майстри спорту Світ
лана Кожарко та Тетяна 
Губаїр в Баришівки.

Хоча турнірний сезон 
ще не завершився, та 
спортсмени Київщини ДО
СЛІДИ вже певних ус
піхів. На чемпіонаті 
республіки в Києві Те
тяна Губар і Світлана

Кожарко зайняли друге 
1 третє місце серед моло
ді. На жаль, команда ви
ступила без лідерів: через 
травми не змогли завер
шити змагання Олександр 
Адайчев 1 Марина Щер
бина. У підсумку команда 
все ж зайняла високе чет
верте місце. (

На республікансько
му чемпіонаті ВДФСП 
профспілок, що проходив у 
Полтаві, броварчанки Світ
лана Кожарко 1 Надія 
Удинцова зайняли І 1 III 
місця. що дозволило 
команді Київщини вийти 
на друге місце.

Прикро, але спортсме
ни ні раоу не зібралися 
для підготовки у повному

окладі. Настав час вирі
шити питання про від
криття обласного центру 
о легкої атлетики в Бро
варях, де є всі умови для 
підготовки спортсменів 
високої кваліфікації. І 
спортсмени Київщини 
зможуть завойовувати ви
сокі місця на змаганнях 
найвищого рангу.

В. ГАМОВ, 
старший тренер школи- 
Інтернату спортивного 
профілю.
На фото: тренери по

дружжя Ступаченки із 
своїми вихованками.

Заступник редактора 
А. УСЕНКО.


