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ДДДДННННЕЕЕЕММММ    ННННААААРРРРООООДДДДЖЖЖЖЕЕЕЕННННННННЯЯЯЯ!!!!

Боярська міська рада та вико�

навчий комітет щиро вітають

ювілярів Боярської міської

організації війни, праці та

військової служби Лапшина Петра

Дмитровича та Жутнік Олену

Макарівну з Днем народження. 

Нехай кожен день Вашого

життя буде світлим і сонячним,

дарує радість і душевний ком�

форт!

Бажаємо вам щастя й вдачі,

міцного здоров'я, здійснення

усіх мрій та бажань. Хай у

Ваших оселях завжди панують

мир, злагода і добробут!

ДДДДООООРРРРООООГГГГІІІІ    ММММААААТТТТЕЕЕЕРРРРІІІІ,,,,    

ССССЕЕЕЕССССТТТТРРРРИИИИ,,,,    ББББААААББББУУУУССССІІІІ!!!!
Від щирого серця вітаю Вас, а у Вашій

особі і всіх членів Ваших родин, із Днем

Матері та Міжнародним Днем Сім'ї! 

Родина, материнство, дитинство � цінно�

сті, навколо яких обертається саме життя.

Сім'я � це основа основ і для кожної людини,

і для кожної держави. В усі часи неминущою

цінністю, незмінною духовно, морально

величною залишається в людському суспіль�

стві МАТИ. Адже в основі загальнолюдської

моралі � любов до Матері і повага до Мате�

ринства, які об'єднують усіх людей. 

Дякую Вам за Вашу любов, розуміння,

ніжність, турботу і самопожертву.

Міський голова  Тарас Добрівський
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Святкування Дня Перемоги

63 роки минуло відтоді, як
відгриміли останні залпи най�
страшнішої в історії людства
війни. 63 роки збирає свято
Перемоги представників всіх
поколінь. 63 роки палають
Вічні вогні й здіймаються у
безхмарну блакить обеліски.
63 роки стоять на своєму віч�
ному посту бронзові фігури �
солдати, які не повернулися з
тієї війни... І відлічує метро�
ном пам'яті миттєвості уро�
чистостей, які знову й знову
збирають жителів нашого
міста в парку Перемоги...

МИТЬ ПЕРША

Вона крокувала централь�
ними вулицями міст і сіл
нашої держави. Вона тихень�
ко видзвонювала в такт кро�
кам величною мелодією бойо�
вих нагород на грудях ветера�
нів. Вона схилялася в дозем�
ному поклоні голівками
живих квітів в дитячих
руках...

Сама весна посміхалася
ясним обличчям чисто приб�
раної вулиці, вбраній у дух�
мяні вінки квітучих дерев,
святковій колоні, яка з пер�
шими акордами "Маршу
сляв'янки" вирушила від
Боярського РАГСу по вул.
Білогородській, прямуючи до
Парку Перемоги. 

На чолі колони � духо�
вий оркестр. За ним кар�
бує крок під державним
прапором рота вихо�
ванців Навчально�оз�
доровчого комплек�
су Київського
військо�

вого ліцею імені Івана Богуна.
На тлі їх строгого одностою із
золотими аксельбантами чітко
вирізняється колона ветера�
нів, очолювана представника�
ми районної та міської влади.
За якими � танцююча хвиля
вихованців Боярської дитячої
школи мистецтв у яскравих
сценічних костюмах, які
грають всіма кольорами
веселки! Києво�Святошинсь�
ка районна класична гімназія,
учні Боярських шкіл, жителі
міста. Замикає колону БТР
МВС...

МИТЬ ДРУГА

Вона промовляла до дня
сьогоднішнього голосами
міських та сільських голів.
Вона знову й знову оживала
у спогадах ветеранів. Вона
траурним метрономом хви�
лини мовчання била набатом
в наші серця і бриніла тися�
чоголоссям невиплаканих
сліз вдів. Вона сухо розрива�
ла тишу залпами, вшано�
вуючи пам'ять тих, хто не
повернувся з пекельних
доріг Великої Вітчизняної...

Урочистий мітинг біля
Вічного Вогню відкрив
Боярський міський голова
Тарас Григорович Добрів�
ський. Учасників мітингу

вітають заступник Голо�
ви Києво�Свято�

шинського району Олек�
сандр Сергійович Лук'янчук;
начальник навчально�оздо�
ровчого комплексу ім. І.
Богуна полковник Данило
Володимирович Романенко;
депутат Києво�Святошинсь�
кої районної ради Валентина
Миколаївна Коржова; голо�
ва Боярської міської органі�
зації ветеранів війни, праці
та військової служби Тетяна
Михайлівна Янковчук; голо�
ва Боярської міської органі�
зації інвалідів війни та
Збройних Сил Володимир
Андрійович Нурищенко...

Депутат райради Вален�
тина Коржова  вручає подя�
ки від імені голови районної
ради Києво�Святошинського
району. Їх отримали учасни�
ки бойових дій, нині активні
громадські діячі Федір Єфі�
мов, Андрій Макаренко,
Володимир Нурищенко та
Олександра Макса.

Чим же можуть віддячити
наступні покоління своїм
захисникам за той подвиг, на
який перетворилося їхнє
життя? На думку голови
Боярської міської організації
ветеранів війни, праці та
військової служби Тетяни
Янковчук, лише щирою
"увагою, теплом, підтрим�
кою усіх, кому дісталось у
спадок чисте, мирне небо".

А щоб воно таким і зали�
шалося, "нам необхідно три�
мати порох сухим". Ці слова
начальника навчально�оздо�
ровчого комплексу Київ�
ського військового ліцею
імені І.Богуна полковника
Данила Романенка стали
своєрідним підсумком уро�
чистої частини. Яка завер�
шилися покладанням квітів. 

Завмерли колони, стих
веселий дитячий сміх. Урочи�
сто крокують вихованці Нав�
чально�оздоровчого комплексу

Київського
військово�
го ліцею

імені Івана Богуна. Стиха
погойдуючись, пропливає в
урочистій тиші до обеліску
пам'ятна гірлянда на їхніх
руках. Схиляються над гра�
нітними плитами люди, живі
квіти лягають на ті плити. І
спалахують між їх пелюстка�
ми, поряд з викарбуваними
на граніті біля вічного вогню
іменами боярчан, які не
повернулися з фронтів Вели�
кої Вітчизняної, тремтливі
вогники свічок пам'яті...   

МИТЬ ТРЕТЯ

Вона звучала фронтови�
ми піснями. Вона оживала в
театралізованих міні�спектак�
лях. Вона дзвеніла зі сцени
дитячими голосами і кружля�
ла в танцях юних, які знають
про воєнне лихоліття лише зі
сторінок книжок та кадрів
художніх фільмів...

Та не поспішають свят�
ково вбрані люди займати
місця на дерев'яних лавах у
"глядацькій залі", а збира�
ються тісним колом право�
руч від сцени. Адже показо�
вий виступ батальйону осо�
бливого призначення  "Бер�
кут" Головного управління
МВС України в Київській
області під керівництвом
Юрія Галасюка нікого не
може залишити байдужим.
Цілий каскад прийомів
рукопашного бою, із застосу�
ванням холодної зброї, ката
з міліцейською палицею�
тонфою, тест на розбивання

цегли, дощок... Ви б тільки
бачили ті захоплені погляди,
ви б лише тільки чули ті
оплески, які по праву діста�
лися захисникам правопо�
рядку!

Потім був чудовий кон�
церт, організований Боярсь�
кою міськрадою за сприяння
спонсорів. Першим на сцену
піднявся Державний акаде�
мічний ансамбль пісні й
танцю МВС України. Звуча�
ли відомі  пісні про війну  у

виконанні оркестру Голов�
ного управління МВС Украї�
ни в Київській області. І сам
дух, сам характер того
періоду нашої історії оживав
у майстерних танцювальних
композиціях, які супровод�
жували кожну пісню.
Викликаючи просто шквал
овацій вдячних глядачів. 

Естафету підхопили відо�
мі боярські гурти "Синкопа"
та "Ліра". Після них сцену
заполонив яскравий феєр�
верк виступів дитячих
художніх колективів нашого
міста.

А коли на сцені з'явили�
ся наша юна естрадна
зірочка Оля Шандрик, зда�
лося на мить, що то сама
Боярка задзвеніла зі сцени
піснею. І разом з нею друж�
но співав про своє рідне
місто весь велелюдний
натовп. Та й не натовп то
був, а єдина дружна сім'я,
імя якій � Боярчани.

ДЕВ'ЯТЬ МИТТЄВОСТЕЙ СВЯТОГО СВЯТА ПЕРЕМОГИ
Коли говорить пам'ять � час мовчить... Коли душа говорить � чує

серце... З минулого у дні ясні прийдешні торує вічність свій неспинний

шлях, який проліг крізь кров, і миті, й долі народу, що зламав хребет

війні... Останньої. І оживають миті тих сторінок історії...
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МИТЬ ЧЕТВЕРТА

Вона пахла смачним
духом фронтової, щедро
заправленої тушонкою,
каші. Вона дихала димком
польової кухні. Вона гір�
чила "наркомівськими" сто
грамами. Вона знову й
знову оживала в спогадах
ветеранів і стояла за пле�
чима живих постатями
тих, чиє місце за святко�
вим столом вже 63 роки
залишається вільним...

Усім бажаючим польова
кухня приготувала солдат�
ську духмяну, зі шкварка�
ми, кашу. Цілими родина�
ми люди пригощалися цією
хоч і простою, та такою
смачною їжею. Ветерани
пригадували страшні бойо�
ві будні, поминали своїх
побратимів. І знову, як
колись, єдналися поколін�
ня у велику дружню роди�
ну, завдяки якій вистояла
наша рідна земля у бурем�
ному лихолітті. Аж раптом
� що це? � слово поетичне!
Звернене до Дня Перемо�
ги, яке прийшло в цій світ
з�під пера ветерана війни
Анатолія Фурсова. Довге
життя прожив цей мужній
чоловік, і все життя писав
вірші. У яких закарбувала�
ся біографія народу, дер�
жави, часу. Вони й зараз
бринять у його серці...

МИТЬ П'ЯТА

Вона була юна і неспин�
на. Тому що стверджувала
і це свято, і цей ясний
день, і саме життя змаган�
нями спортивними...

Адже програма урочи�
стих заходів передбачала
ігри, конкурси, розваги та
забави, які проходили на

майданчику поблизу місь�
кої ради. Біля столика з
карооке виконавці�амато�
ри змінюють один одного, і
дзвенить погожа травнева
днина їхніми голосами... 

"Веселі старти", які
були організовані для дітей
5�7 класів, завирували під�
бадьорливими вигуками
глядачів. Це й не дивно,
адже ці спортивні змаган�
ня об'єднали не лише юних
боярчан, а й їхніх мам, тату�
сів, вчителів. Після свист�
ка керівника фізичного
виховання Боярської ЗОШ
№3  Михайла Сліпенчука 4
команди кинулися виборю�
вати перемогу. Яка діста�
лася юним гімназистам.
Які програти просто не
мали права! Адже саме їхня
команда мала найактивні�
шу підтримку болільників. 

Втім, по закінченні
"Веселих стартів" подарун�
ки дісталися всім�всім учас�
никам. Найкращі подарун�
ки того по�літньому тепло�
го дня: смачне й холодне
морозиво. 

Тут перетягують канат,
там міряються силами при�
хильники армреслінгу. На
волейбольному майданчи�
ку зійшлися у дружньому
герці любителі шкіряного
м'яча. Як ви пам'ятаєте,
дорогі читачі, турніри,
присвячені Дню Перемоги,
проводяться в нашому
місті щорічно, ставши доб�
рою традицією. Та й пого�
да того дня сприяла прове�
денню будь�яких змагань.
Що ж до волейболу, то
цього року змагання про�
ходили у трьох вікових
групах, порадувавши і уча�
сників, і глядачів, і...

директора дитячої юнаць�
кої спортивної школи
Василя Коновалова, який,
здається, був найактивні�
шим болільником...  

Трохи далі � яскраві
хороводи веселих карусе�
лей та дитячих атракціо�
нів. А зовсім далеко � на
трасі мотокросу � ревуть
квадрацикли і грандіозна
шоу�програма змагається
за глядачів з Парком Пере�
моги.

І подумалось тоді: спор�
тивні змагання � це єдине
силове протистояння, яке
має право на життя на
нашій планеті.  

МИТЬ ШОСТА

Вона, на перший погляд,
залишилася непоміченою.
Та без цієї миті не було б і
самого свята. Тому що
скромно стояла вона в
натовпі поряд з організато�
рами цьогорічних урочи�
стостей, самим лише
поглядом дякуючи людям,
завдяки допомоги яких
свято таки вдалося... 

Тож згадаємо і ми ці
організації і цих людей.
Спонсорами урочистостей
до Дня перемоги виступили
ЗАТ "Вентиляційні систе�
ми" (директор � Валерій
Коломійченко); ТОВ "Кор�
пусні меблі" (директор �
Анатолій Климчук); Това�
риство у справах захисту
прав споживачів Києво�
Святошинського району
(голова правління � Олек�
сандр Борецький) та Киє�
во�Святошинський район�

ний комітет Соціалістичної
партії України, депутат А.
В. Матейко.

Багато вдячних слів
могла б сказати ця мить. І
вони таки будуть сказані!
Але пізніше... А зараз
будь�які, навіть найщирі�
ші, слова, мабуть, таки
зайві. Тому що діла наба�
гато красномовніші від
слів. І саме в ділах пізна�
ється людина... 

МИТЬ СЬОМА

Вона посміхалася в
об'єктиви фотоапаратів.

Вона гуртувалася навколо
обелісків та пам'ятних зна�
ків. Вона озиралася в порі�
ділому строю тих, хто в
далекому 1945 таки зла�
мав хребта тій страшній
війні. І сумовито загортала�
ся в крила плащ�палаток,
зачувши сповнені болем
слова: "Нас уже не хватает
в шеренгах по восемь…"

Бо йдуть з життя вете�
рани. Бо підростають вну�
ки�правнуки. Бо зміню�
ються обличчя друзів. І

лише серця не перестають
битися в єдиному ритмі...    

МИТЬ ВОСЬМА

Вона була вщент спов�
нена враженнями. А тому
була у кожного � своя, інди�
відуальна. Вона тихенько
йшла разом з ветеранами
вулицями нашого міста до
автобусних зупинок. Вона
сторожко дослухалася до
того, як ниють старечі ноги
і старі рани. Вона ніжила�
ся в ласкавих променях
травневого сонця і збира�
лася з силами... Та, рап�

том стріпнувшись, вона
поспішала туди, де пробу�
вала на смак перші ритми
молодіжна дискотека.
Останнім виступом на якій
була музична композиція
добре відомої молоді групи
V�5... 

МИТЬ ДЕВ'ЯТА

Вона виборсалася зі
сучасних ритмів молодіж�
ної дискотеки і шугонула
просто в нічне небо, роз�
цвівши в ньому яскравими
вогняними квітами салю�
ту�феєрверку. Гулко коти�
лися повитим у нічну сві�
жість та пахощі квітучих
дерев містом потужно�со�
ковиті удари залпів. І сто�
яли юні під тією святковою
ілюмінацією, звернувши
до темного неба свої розпа�
шілі обличчя.  � і весело
сміялися. І стояли сивочолі
під тією мирною канона�
дою, згадуючи щось своє, �
і посміхалися. І тягнулися
до тих розкатів, мабуть,
сприймаючи їх за басок
весняного грому, пелюстки
свіжих квітів, піднявши
свої голови�бутони з мар�
муру плит, � і сором'язливо
зблискували краплинками
чи то роси, а чи сліз у тих
сяйливих сполохах. І від�
бивалися ті сполохи у
захоплених поглядах і свя�
тих церковних дзвонах,
знову й знову вихоплюючи
з темряви бронзові постаті
в містах та селах нашої
держави � постаті солдат,
які не повернулися з тієї
останньої війни...

Радислав Кокодзей 
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Так, були, звичайно, і спо�
гади про війну, і питання з
приводу нагород, і розповіді
про проведення тих чи інших
військових операцій. Та були
й дещо незвичайні слова,
звернені до майбутніх захи�
сників Вітчизни.

Наприклад, виступ Григо�
рія Ізраїлевича Гороховсько�
го, розпочатий із запитання:

� Чи було страшно? Зви�
чайно. Зараз, з відстані про�
житих років, я бачу, що тоді
ми просто не розуміли всієї
серйозності становища. Адже
війна � це не світлий подвиг, а
страшна праця. Кров і бруд.
Майже постійний голод. І
разом з цим � великий подвиг
всього нашого народу і його
геройська праця. А що пере�
живали в тилу матері, дружи�
ни, відправляючи на фронт
своїх і знаючи, що звідти
повернуться далеко не всі? Та
ми все�таки перемогли. 
І великий внесок в цю пере�
могу саме українського наро�
ду. Дуже сильно, більше за всі
інші республіки, постраждала
Україна в цій війні. І свідчень,
і доказів тому � безліч. Серед
11 тисяч нагороджених Золо�
тою Зіркою Героя Радянсько�
го Союзу більше 2 тисяч було
саме українців. Маршали
Радянського Союзу Єрьомен�
ко, Рибалко (головнокоман�
дувач танкової армії), Руден�

ко (головнокомандувач пові�
тряної армії), тричі Герой
Радянського Союзу Покриш�
кін � українці. Так що вам є
чим гордитися і є з кого брати
приклад.  

А закінчив Григорій Ізраї�
левич своє слово, звернене до
юних, дещо несподівано.
Тому що говорив полковник
запасу радянської армії про...
релігію.

� Це дуже символічно, що
на цій зустрічі ви надали
слово батюшці, � сказав вете�
ран. � Тоді було надзвичайно
важко. І людям, і державі. Як
ви знаєте, до війни в Радянсь�
кому Союзі відношення до
церкви було, м'яко кажучи,
особливе. Та коли почалася
ця страшна війна, Сталін
звернувся до церкви. По хра�
мах йшла служба за нашу
перемогу... І Бог не відвер�
нувся від нас... А вам я
бажаю здоров'я, військової
доблесті й... серйозної підго�
товки до служби в Збройних
Силах України. І дай Боже,
щоб ніколи не було війни.

Привітати військових
ліцеїстів зі святом Перемоги
завітала голова спілки воїнів�
інтернаціоналістів, інвалідів
Чорнобиля Лариса Леонтіїв�
на Козленко. Та зверталася
вона, в першу чергу, до тих,
чиє це свято � по праву:

� Дорогі наші гості. Від

усього серця, від імені район�
ної спілки воїнів інтернаціо�
налістів�афганців, від фонду
інвалідів Чорнобиля дозволь�
те вас привітати з цим вели�
ким святом � з Днем Перемо�
ги. Бажаю вам всього най�
кращого: здоров'я, щастя,
миру та злагоди. Мені б хоті�
лося щиро подякувати вам,
нашому старшому поколін�
ню, і низько вклонитися вам.
І я хочу сказати, що ми, поко�
ління "середнє", теж вас не
підвели. Ми теж виконували
свої обов'язки у "гарячих точ�
ках" за межами нашої країни
у мирний час. І сьогодні перед
нами сидить чудове молоде
покоління � наш розум, наше
щастя і наш захист. Хай у вас,
хлопці, будуть нагороди за
спортивні успіхи, за досяг�
нення в науці, за все мирне і
творче. І дай вам Бог здоров'я
й миру. Щоб ніхто ніколи не
оплакував нікого зі своїх рід�
них, які загинули на війні. 

Звучить легендарний 
"Синий платочек" у виконан�
ні лікаря�лаборанта ліцею
Тамари Петрівни Шевчук. 
І вальс "Польовий санбат"... 
І дружні оплески в залі, і сер�
йозні обличчя юних, і блиск
непрошеної сльози в очах
ветеранів... І котилася сльоза
пам'яті по посмішці щастя...
Бо скільки б не пройшло
років, ми просто не можемо,
не маємо права забути і цей
мотив, і солдатську мужність,
і волю до перемоги, і прості
солдатські обеліски з п'яти�
кутними зірками, і ту страш�
ну ціну, яку заплатили ці
сивочолі наші ветерани за
бойові нагороди на своїх 
грудях...

"Как много их, друзей
хороших, лежать осталось в
темноте у незнакомого посел�
ка на безымянной высоте…"
Ці слова з пісні ожили на
ліцейній сцені у невеличкій

театральній виставі, яку під�
готували хлопчаки для своїх
гостей. І знову лунали в залі
постріли з минулого, і ясніли
маками закривавлені бинти, і
викликав підрозділ вогонь на
себе... 

А коли, здавалося, зустріч
підійшла до кінця, ліцеїсти
стали свідками... історичного
параду Перемоги на Червоній
площі під командуванням
маршала Радянського Союзу
Рокосовського. Кадри кінох�
роніки... Слова диктора �
немов з далекої юності
гостей�ветеранів... Обличчя,
знайомі юним виключно зі
сторінок підручника історії...
І слова начальника комплексу
полковника Данила Романен�
ка, який по закінченні фільму
розповів юним богунівцям
про традицію військових
парадів і ту важку багатого�
динну працю щоденних
занять, якої просто не видно
за чітким строєм крокуючих
рот...

Раптом тихенько прочини�
лися двері, і до зали, нама�
гаючись якомога менше при�
вертати до себе уваги, увій�
шов чоловік, якого ліцеїсти
звикли бачити щоденно: пра�
цівник ліцею, учасник Вели�
кої Вітчизняної війни Андрій
Петрович Леоненко. Та цей 
"маневр" не мав успіху � зал
просто зірвався бурхливими

вітальними оплесками. Адже
радісна звістка долетіла сюди
з райвійськкомату набагато
раніше за Андрія Петровича,
якому того дня наказом Міні�
стра Оборони України за
заслуги перед Батьківщиною
було присвоєно військове
звання "полковник". 

Спочатку � радіокурси в
Хабаровську, перекваліфіка�
ція в Москві на десантні
радіостанції В�100 і В�101,
десантування в тил противни�
ка... А далі � ІІІ Український
фронт та І Білоруський.
Такими були життєві дороги
Андрія Петровича, який на
фронті � з неповних 18�ти
років...    

Та як би не було важко,
вони, солдати�герої Великої
Вітчизняної, завжди залиша�
лися вірними своїй великій
спільній мрії. Яка стала дій�
сністю 9 травня 1945 року...

А після вечірньої перевір�
ки, о 21.30, над Навчально�
оздоровчим комплексом
Київського військового ліцею
імені Івана Богуна шугонули
просто в нічне небо комети
феєрверків, і розквітло воно
чарівними вогняними квіта�
ми найпершого в Боярці
салюту на честь воїнів�пере�
можців тієї страшної війни,
на честь світлого і святого
свята � Дня Перемоги.  

Радислав Кокодзей 

Не можна зупинити плин
часу. Невблаганно минають
роки, одне покоління змінює
інше, але найціннішими
скарбами людства залиша�
ються любов, братерство,
мир і спокій. Тільки в мирі і
спокої народжуються і вирос�
тають щасливими діти, квіт�
нуть сади, колосяться ниви і
будуються міста. "Мир � це
найвище благо, якого люди
бажають в цьому житті", �
писав Сервантес.

Ми � правнуки і внуки

тих, хто ціною свого життя
відстояв наше право на мир і
щастя, з відчуттям вдячності
назавжди збережемо у сер�
цях пам'ять про ветеранів
Великої Вітчизняної війни.

Шостого травня, напере�
додні Великого світлого
свята, Дня Перемоги над
фашистською Німеччиною,
в залі Києво�Святошинської
районної класичної гімназії
відбулась зустріч поколінь �
учнів старших класів і вете�
ранів Великої Вітчизняної

війни та ветеранів праці. 
Зустріч відкрила голова

Боярської ради ветеранів
Янковська Т.М. За традиці�
єю святковий концерт розпо�
чав найстаріший хор міста
Боярки �  Народний жіночий
хор ветеранів війни і праці 
"Надія" Боярської спілки
ветеранів (керівник � Любов
Рачинська, музичний супро�
від � Віктор Кучер) Хор вико�
нав пісню "Прощання
слов'янки". Так, під звуки
цього маршу йшли ветерани

"НЕНАЧЕ ЗНОВУ РАЗОМ З НИМИ 
СТОЮ НА ВОГНЯНІЙ ЗЕМЛІ..."
Так вже повелося, що саме військові ліцеїсти найпершими зустрічають

всі свята. Та переддень Перемоги був днем особливим. Тому що не просто

гості того дня завітали до ліцею, а люди, з рук яких юні богунівці повин�

ні прийняти естафету військової доблесті й офіцерської честі.

Напередодні свята

НЕХАЙ МАТЕРЯМ ВІЙНА НЕ СНИТЬСЯ



Офіційна хроніка
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67 років тому на фронт.
Від імені тих, хто наро�

дився, живе, зростає, пра�
цює в мирний час, до ветера�
нів звернулась Ніна Знова з
художнім читання "Вибач,
солдате". І знову зі сцени
лунають пісні воєнних років:
"Степом" (музика Шашке�

вича), "Віденський вальс"
(солістка � ветеран війни,
фронтовик Поліна Олексіїв�
на Прокопович у супроводі
вокального ансамблю молод�
ших дітей гімназії та танцю�
вального ансамблю школи
"Мистецтво" під керівниц�
твом Костянтина Евласиїв�

ського), "Лист солдата"
(солістка � ветеран, фронто�
вик Тетяна Камінова), 
"Земле, моя Земле" (соліст�
ка Любов Рачинська).

Зі святом Перемоги героїв
Великої Вітчизняної війни
поздоровили вихованці літе�
ратурно�художньої студії 
"Слово" (керівник � Ірина
Сєчкова) з Боярського
будинку культури, вихованці
Боярської дитячої школи 
"Мистецтв" (директор школи
Антоніна Петрівна Калмико�
ві) виконали танок "Веселі
жабенята" (педагог і поста�
новник танцю  Наталія Авра�
менко).

Зал наповнився звуками
пісні "Синий платочек", яку у
хвилини затишшя бійці дуже
любили слухати у виконанні
молоденької зенітниці Полі�

ни Прокопович. За майстер�
не виконання Поліну  нази�
вали  "наша Клавдія Шуль�
женко". І сьогодні голос
Поліни Олексіївни, незва�
жаючи на вік, звучить так
само ніжно, свіжо і молодо,
як і 67 років тому. 

Антоніна Мартинюк пода�
рувала пісню "Чернобровая
казачка". Також ветеранів
вітали: дитячий вокальний
гурт Києво�Святошинської
класичної гімназії (художній
керівник  Валентина Шипка,
музичний керівник Віктор
Кучер), народний фольклор�
ний гурт "Горлиця" Тарасів�
ського будинку культури
(керівник Любов Рачинсь�
ка), танцювальний колектив
Костянтина Євласиївського
виконав танок "Квік�степ".
Програму заходу підготувала

та провела художній керів�
ник хору "Надія"  Чвертка
Клавдія Іванівна.

Ми, сучасне покоління,
давно звільнені від страшних
спогадів минулого, жахли�
вих картин смерті, тогочас�
ного болю, який і досі не
полишає сердець ветеранів.
Замало просто дякувати цим
надзвичайним людям за їхній
героїзм, дякувати за те, що
вони мусили, покинувши
рідні домівки, іти і захищати
рідну землю. Відчуваючи
холодний подих смерті поза�
ду, чуючи гул бомбардувань,
вони  не зупинялись перед
обличчям страху, бо
нестримне бажання перемо�
ги долало у їхніх бентежних
душах і страх, і хвилинні
сумніви.

Марина Асмолова

День Перемоги � це саме
радісне і світле свято вже
для четвертого повоєнного
покоління. Вже шістдесят
третя весна приходить на
нашу землю, уквітчана і
наповнена п'янкими пахо�
щами первоцвітів, залита
сонцем і сповнена веселого
пташиного щебетання. І все
менше людей, які особисто
пам'ятають, що весна може
бути і не такою барвистою і
сяючою, що може бути все
похмурим і сірим, закля�
клим від горя і болю. І тому
ще нижче хочеться вклони�
тись і виказати свою подяку
ветеранам Великої Вітчиз�
няної війни і праці за їхнє
героїчне минуле. Але і сьо�
годні ветерани не старіють
душею. Не звикли вони сиді�
ти без діла. Більше 10 років
боярчан радує майстерним
виконанням  патріотичних,
російських та українських
народних пісень хор "Співа�
ють ветерани" під керівниц�
твом Алли Бібік.

7 травня в актовому залі
К и є в о � С в я т о ш и н с ь к о ї
районної класичної гімназії
відбувся святковий концерт
хору "Співають ветерани" до
Дня Перемоги. Всі присутні
мали можливість насолоди�
тись піснями воєнних років.

Розпочала концерт соліст�
ка Миколаєнко Л.Б. піснями:
"Перемога", "Весна 45�го",
"Фронтовики, надіньте

ордени". Раїса Німчук  про�
читала вірш "Жди меня".
Наступною  на сцену підні�
мається Антоніна Нурищен�
ко. Вона виконала пісню "�
Синий платочек ". 

Пісня, торкнувшись сер�
дець присутніх, відлунням
розкотилась по всьому залу �
хтось співав, хтось підспіву�
вав, хтось схвильовано
змахував неслухняну сльозу.
Пісня зачепила, розбудила
різні спогади � для когось
приємні, для когось болючі.
Співали улюблені фронтові
пісні "Землянка", "Катю�
ша", "Моя любимая".   

Співав і співав хор ветера�
нів. Звучали давно знайомі
пісні: "От Москвы до Бреста"
(солістка Надія Шевченко),
"Шаланды полные кефали"
(солісти В.Нимчук, Н.Шев�
ченко, В.Тинуш), "Сормов�
ская лирическая" (солісти
В.Нимчук, А. Нурищенко),
"Ночь была с ливнями" 
(Марія Стаднюк), "Черно�
глазая казачка"(Л.Дешко) і
багато�багато інших.

Привітати ветеранів
прийшли: міський голова
Тарас Григорович Добрів�
ський; ветеран війни, уча�
сник бойових дій, голова
Боярської міської організації
інвалідів війни та Збройних
Сил Нурищенко Володимир
Андрійович. 

Марина Асмолова

14 травня в приміщенні
Київської облдержадміністра�
ції відбулася  нарада директо�
рів центрів соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді з під�
ведення підсумків комплекс�
ної перевірки центрів соціаль�
них служб для сім'ї, дітей та
молоді Київської області. В
заході взяли участь директор
Держсоцслужби Н.Лук'янова
та її заступник І.Дубініна,

заступник голови Київської
облдержадміністрації Р.Єре�
ма, заступник начальника
управління організаційного та
нормативно�правового забез�
печення Державної соціальної
служби для сім'ї, дітей та моло�
ді О.Фесун, директор Пред�
ставництва благодійної органі�
зації "Кожній дитині" в Украї�
ні В.Кузьмінський,  директор
Представництва благодійної

організації "Надія і житло для
дітей" в Україні Г.Постолюк,
директори обласного, район�
них, міських, сільських цен�
трів соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді. Керів�
ництво Держсоцслужби оці�
нило високий рівень організа�
ційно�управлінської та мето�
дичної діяльності обласного
центру соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді.

ШІСТДЕСЯТ ТРЕТЯ ПОВОЄННА ВЕСНА Засідання виконавчого комітету 

Боярської міської ради від 06.05.2008 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Основні питання

1.1.

Про визначення місць виїзної торгівлі в м.Боярка   

Підготував: головний спеціаліст І.Н.ЗАІТОВ    

Доповідач: перший заступник міського голови Р.В.ГЛАДКИЙ

1.2.
Про погодження тарифів Дитячого спеціалізованого санаторію "Барвінок" з надання комунальних послуг

Підготував: головний спеціаліст І.Н.ЗАІТОВ     
Доповідач: заступник міського голови Р.В.ГЛАДКИЙ

1.3.

Про встановлення тарифів з центрального водопостачання та водовідведення     

Підготував: головний спеціаліст І.Н.ЗАІТОВ     

Доповідач: заступник міського голови Р.В.ГЛАДКИЙ

1.4.

Про результати ревізії КРВ в Києво�Святошинському районі в ДНЗ "Іскорка"     

Підготував: зав.відділом О.М.БАЛУЄВА     

Доповідач: заступник міського голови Р.В.ГЛАДКИЙ

2.

Про надання дозволу на розміщення об'єктів торгівлі, побуту, виробництв         

Підготував: головний спеціаліст І.Н.ЗАІТОВ      

Доповідач: заступник міського голови Р.В.ГЛАДКИЙ Всього: 5 питань

3.

Опікунські питання       

Підготував: спеціаліст служби у справах неповнолітніх  Ю.М.ЦИМБАЛЮК        

Доповідач: голова ради опіки Л.І.ДУДНІКОВА Всього: 8 питань

4.

Архітектурні питання       

Підготував: головний спеціаліст В.В.МЕЛЬНИЧУК        

Доповідач: головний спеціаліст В.В.МЕЛЬНИЧУК Всього: 24 питання

5.

Про право власності          

Підготував: керуюча справами З.М.ГАПОНЕНКО           

Доповідач: керуюча справами З.М.ГАПОНЕНКО Всього: 1 питання

6.

Житлові питання          

Підготував: головний спеціаліст М.Р.СЛЮСАР        

Доповідач: головний спеціаліст М.Р.СЛЮСАР Всього: 2 питання

Нарада в Київській облдержадміністрації

3 травня в інформаційно�
му агентстві "УНІАН" (м.Ки�
їв) відбулася прес�конферен�
ція голови Київської облдер�
жадміністрації В.Ульянченко
на тему: "Ситуація в регіонах
стосовно виконання бюджету
та цінової політики". У прес�
конференції взяли участь

голова Вінницької облдер�
жадміністрації О.Домбров�
ський, голова Хмельницької
о б л д е р ж а д м і н і с т р а ц і ї .
Напередодні перший заступ�
ник голови Київської
облдержадміністрації В.Ва�
караш провів апаратну
нараду з керівниками струк�

турних підрозділів облдер�
жадміністрації з питань над�
звичайних ситуацій та стану
криміногенної ситуації в
області, ціноутворення, пога�
шення заборгованості по
заробітній платі та соціаль�
ним виплатам, житлово�ко�
мунальної сфери.

Прес�конференція в УНІАН
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9 квітня 2008 року у залі
засідань Білоцерківського
національного аграрного уні�
верситету, за участі заступни�
ків голів облдержадміністрації
та ради; керівників управлінь
ОДА, які відповідають за
наступні сфери: економіка,
транспорт, навколишнє сере�
довище, енергетика, кому�
нальні послуги, здоров'я;
депутатів обласної ради � голів
відповідних комітетів; керів�
ників районних адміністрацій;
голів окремих сільських,
селищних та міських рад тощо
відбувся регіональний семі�
нар�представлення спільного
Проекту Європейського
Союзу та Програми Розвитку
ООН "Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду". Під
час семінару сторони оголоси�
ли про намір підписати Угоду
про партнерство з Програмою
розвитку ООН. Угода перед�
бачає співпрацю та сприяння
реалізації Проекту органами
обласної виконавчої влади.

Регіональний семінар у
Білій Церкві розпочав впро�
вадження в області Проекту,
спрямованого на підтримку
громад сіл, селищ і малих міст
у вирішенні найважливіших
потреб їхнього розвитку та
поліпшенні умов проживан�
ня. На семінарі було представ�
лено Проект, стратегію впро�
вадження та план дій щодо
його виконання, а також
умови партнерства з областю.
Окрему увагу було приділено
поясненню підходу до місце�
вого розвитку, орієнтованого
на громаду. Підхід передба�
чає, що місцеві громади,
органи місцевої виконавчої
влади та самоврядування
спільно визначатимуть пріо�
ритети розвитку території,
спільно плануватимуть та
реалізовуватимуть заходи для
сталого розвитку свого села,
селища чи міста.  

Під час другої частини
семінару Головам районних
адміністрацій та рад області
було представлено процес
впровадження Проекту на
районному рівні та Умови
партнерства з районами.
Керівник проекту п. Джей�
сінгх Сах оголосив про поча�
ток конкурсного відбору 8
районів на участь у проекті.
Райони мають змогу подава�
ти заявки на участь у Проекті

протягом наступних трьох
тижнів. У відібраних районах
громади матимуть змогу
сформулювати ініціативи для
покращення умов їхнього
життя; затверджені мікро�
проекти отримають співфі�
нансування від проекту та з
місцевих бюджетів. Громада�
ми�учасницями проекту
можуть бути села, селища та
малі міста з населенням до 10
тис. осіб.

Проект "Місцевий розви�
ток, орієнтований на грома�
ду" має на меті сприяти стало�
му соціально�економічному
розвитку на місцевому рівні
через підтримку та співфінан�
сування  громадських ініціа�
тив у всіх областях України та
Автономній Республіці Крим.
Пріоритетними сферами для
громадських ініціатив є:
• охорона здоров'я (підтрим�

ка мережі фельдшерсько�
акушерських пунктів);

• енергетика (енергозбері�
гаючі заходи, збільшення
використання відновних
джерел енергії, тощо);

• навколишнє середовище
(утилізація відходів, знеш�
кодження запасів пести�
цидів тощо); 

• комунальне водопостачання;
• комунальний транспорт

(подолання ізольованості
в сільській місцевості).
Проект було започаткова�

но у вересні 2007 року. Іні�
ціатива фінансується Євро�
пейською Комісією в рамках
програми  технічної допомо�
ги ЄС та співфінансується і
впроваджується Програмою
розвитку ООН в Україні, за
підтримки Уряду України.
Бюджет проекту складає
$13,3 млн. Орієнтовна кіль�
кість коштів на фінансуван�
ня проектів громад кожної
області � $400.000.

За докладнішою інформа�
цією про проект, будь ласка,
звертайтесь:  Ганна Яцюк,
спеціаліст з моніторингу та
зв'язків з громадськістю Про�
екту "Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду".
Тел.:  +38 (044) 501 42 03;
факс: +38 (044) 537 22 93,
E�mail:
ganna.yatsyuk@undp.org.ua

Асистент з мобілізації
громад Київської області

Сергій ЧУТКИЙ

Події тижня

МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, 
ОРІЄНТОВАНИЙ НА ГРОМАДУ

Йосипівський став.
Колись він був найулюблені�
шим місцем відпочинку
боярчан, особливо у літню
спеку. Свіже повітря, сосно�
вий ліс, засмага (хочеш � на
сонці, хочеш � в тіні дерев).
А як приємно зануритись у
чисту, прохолодну воду!

У 80�ті роки ставом опі�
кувався Боярський машино�
будівний завод "Іскра".
Пам'ятаєте, дерев'яні спору�
ди, що нагадували причал?
Зараз усе це збереглося хіба
що у нашій пам'яті.

Територія навколо Йоси�
півського ставу густо порос�
ла кущами. Смітники, що
залишили за собою "дику�
ни". На поверхні води пла�
вають пляшки, стовбури
дерев, гілля. Узбережжя
ставу поросло ряскою. Поки
Боярське лісництво не вста�
новило шлагбаум, став
використовувався для миття
автомобілів.

Любити природу � це не

берізки цілувати, а берегти її.
Громадська організація

"Міська громада "Боярчани"
17 травня 2008 р. проводить
благодійну акцію з приби�
рання Йосипівського ставу �
водної акваторії, берегу, при�
леглої території.

ГО "Міська громада
"Боярчани" забезпечує учас�
ників акції необхідним інвен�
тарем, рукавичками, поліе�
тиленовими мішками тощо.
Організатори передбачили
човни та транспорт для виве�
зення сміття. Запрошуємо
представників усіх громадсь�
ких об'єднань і організацій,
усіх бажаючих боярчан
прийняти участь у прибиран�
ні Йосипівського ставу.

Місце зустрічі учасни�
ків акції � біля ставу. Поча�
ток акції о 10.00 год.

Довідки за телефоном:
40�465.

Оргкомітет ГО "Міська
громада "Боярчани"

УУУУВВВВААААГГГГАААА ,,,,     ААААККККЦЦЦЦ ІІІІ ЯЯЯЯ !!!!

В черговий раз масові акти
вандалізму "прокотилися"
ліфтовим господарством
міста саме Великодніми свя�
тами. Як повідомив директор
МПП "Ліфт�сервіс" В.В.Да�
виденко, лише за два дні (26,
27 квітня) хуліганами було
виведено з ладу близько 20
ліфтів. За кошти комунально�
го підприємства в черговий
раз було полагоджено  та
відремонтовано 19 ліфтів в
найкоротші строки. Напере�
додні Поминальних днів в
експлуатацію були введені всі
ліфти, окрім того, що знахо�
диться у будинку по вул.
Лінійній, 30 (3 під'їзд), який
відремонтувати поки що не
вдалось. 

� Хочу особливо відзначити
роботу таких працівників:

В.І. Якушко, Л.А. Боров�
ський, І.А.Хомяк, А.В.Юхи�
менко, Є.В.Давиденко.
Також хочу звернутись до
жителів міста. За останні два
тижні на рахунки нашого під�
приємства плата за користу�
вання  нашими послугами
взагалі не надходила, жодної
копійки. Шановні мешканці!
Всім зрозуміло, що були
свята, були витрати в кожній
сім'ї. Але ж ви хочете їздити
ліфтом, а не підніматися схо�
динками пішки!  Зрозумійте,
адже нам необхідно  купувати
запчастини для ліфтів. Тому я
висловлюю надію, що ви
сплатите борги нашому під�
приємству, � зазначив В. В.
Давиденко. 

Марина Смірнова

3 травня 2008 року близько 21.00 год. на 20 км�900м.

автошляху Київ � Знам'янка, поблизу повороту на с. Лісники Киє�

во�Святошинського району Київської області, автомобіль 

"MAZDA 3" кольору "сірий металік" здійснив наїзд на пішоходів �

жінку, віком 33 років та дівчинку, віком 6 років, які, вийшовши

з електропоїзду, що прибув на зупинку "Лісники", по пішохідно�

му переходу переходили проїжджу частину автошляху. Внаслі�

док наїзду, пішоходи загинули на місці пригоди. Прошу відгукну�

тися свідків та очевидців цієї дорожньо�транспортної пригоди за

телефонами: 520�97�47; 483�74�44; 8�067�761�83�80

Слідчий відділу розслідування ДТП Слідчого управління Голов�

ного управління МВС України в Київській області Воропай Р.М.

1.02.08 р. на автошляху Боярка�Забір'я (перехрестя на

початку озера, поряд з селом) сталася дорожньо�транспортна

пригода. Прохання до всіх, хто став свідком зіткнення автомобі�

лів ВАЗ�21099 синього кольору та "Крайслер" 300С зателефо�

нувати за цими номерами:

8(04471) 4�11�84 ;

8�067�762�67�26 (Вячеслав);

8�067�316�70�56 (Аліна).

Особливе прохання відгукнутись водія "Таврії" білого кольо�

ру, який надав невідкладну допомогу жінці, потерпілій у дорож�

ньо�транспортній пригоді. На жаль, внаслідок ДТП жінка загину�

ла. Будемо Вам щиро вдячні.

І ЗНОВУ ПРО ЛІФТИ...

В зв'язку з проведен�
ням невідкладних ремонт�
но�колійних робіт по
забезпеченню безпеки
руху поїздів в межах переїз�
ду 876 км. залізничної колії
з.п. Тарасівка, Київська
дистанція колії "Південно�
Західної залізниці" повідо�
мляє, що рух автотранс�
порту по залізничному
переїзду 876 км. закри�
вається з 10.00 год. 13
травня до 18.00 год. 16
травня 2008 року.

На час виконання
невідкладних ремонтно�
колійних робіт по забезпе�
ченню безпеки руху на
переїзді 876 км. пропуска�
ти автотранспорт через
переїзд 879 км по станції
Боярка згідно схеми ОДР. 

Начальник Київської
дистанції колії  

І.О. Мірошник

Державне територіально#галузеве

об'єднання "Південно#західна залізниця"

Київська дистанція колії

повідомляє:

ОООО ГГГГ ОООО ЛЛЛЛ ОООО ШШШШ ЕЕЕЕ НННН НННН ЯЯЯЯ     ПППП РРРР ОООО ДДДД ТТТТ ПППП
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Депутатська думка

Засідання останньої 28�ої
сесії Боярської міської ради, а,
точніше, деякі земельні питан�
ня, які розглядалися на ньому,
викликали значний резонанс
як серед представників депу�
татського корпусу, так і серед
звичайних жителів міста. І
така увага з боку громадсько�
сті до проблеми розподілу
земельного ресурсу міста є сьо�
годні більш, ніж зрозумілою.
Адже саме земля �  одне із
основних багатств нашої гро�
мади. Тому, при розгляді
земельних питань на депутатів
міської ради лягає вагомий
тягар відповідальності. І
головне, чим мають керувати�
ся в таких випадках представ�
ники депутатського корпусу � є
закон та інтереси виборців.

Саме такий підхід при розг�
ляді земельних питань на
останній сесії міської ради й
сповідувала переважна біль�
шість депутатів фракції Блоку
Юлії Тимошенко. 

Проте, в одному із останніх
номерів міської газети "Бояр�
ка�Інформ", де було опубліко�
вано звіт про роботу 28�ої сесії
Боярської міської ради, автор�
ка матеріалу зауважила, що 

"на жаль, …депутати не під�
тримали проект рішення щодо
виділення земельної ділянки

для будівництва дитячого
садочка у "старій" частині
Боярки". Переконаний, що
таке твердження вимагає
додаткових пояснень. Нас�
правді, депутати, зокрема

нашої фракції, робили і будуть
робити все від нас залежне,
аби цей важливий соціальний
об'єкт з'явився в нашому місті.
Однак питання  про надання
дозволу на збір матеріалів на
погодження місця розташу�
вання земельної ділянки
загальною площею 0,6 га для
комунального підприємства
Боярське ГВУЖКГ для будів�
ництва дитячого садочка, яке
розглядалося на останній сесії,
потребує певного вивчення.
Адже цей земельний наділ
накладається на ділянку, яка
згідно рішення міської ради від
7 червня 2007 року була пере�
дана ТОВ "Арсенал�777".
Тоді це товариство отримало
попереднє погодження на
земельний наділ загальною
площею 2,3 га. В свою чергу
ТОВ "Арсенал�777"   взяло на
себе зобов'язання на частині
цієї площі збудувати дитячий
садочок. Та що ж сталося
натомість? Виявляється, що
вказана земельна ділянка
(точніше її певна частина)
вже має власників. Ряд при�
ватних осіб володіють держав�
ними актами на право вла�
сності на землю (по 0,1 га),

що була передана ТОВ "Арсе�
нал�777".  І за словами місько�
го голови Тараса Добрівсько�
го, законність цих документів
нині встановлюється в суді,
проте чотири акти вже нібито
визнано законними. Саме
тому на 28 сесію Боярської
міської ради й було винесено
питання про відміну рішення
від 7 червня 2007 року. Проте
ані на сесію, ані до профільної
комісії від ТОВ "Арсенал�777"
жодних заяв про відмову не
надходило. Відтак до з'ясуван�
ня всіх обставин справи депу�
тати залишили питання відк�
ритим, а натомість  створили
тимчасову комісію, яка має
розібратися скільки ще існує
таємних землевласників, та
ким і коли були видані держа�
ні акти? Тож з огляду на те,
що рішення по ТОВ "Арсенал�
777" не було скасовано, ціл�
ком закономірним виглядав і
результат голосування про
надання дозволу Боярському
ГВУЖКГ. Адже, як можна
приймати подібне рішення,
якщо невідомо, кому ж нале�
жить   відповідна земельна
ділянка?  

Досить неоднозначно
можна сьогодні розцінювати й
інші земельні питання, які
були винесені на 28�му сесію
Боярської міської ради. На
останньому засіданні депутати
мали розглянути  питання  про
попереднє погодження місця
розташування для ТОВ "Киє�
во�Святошинськмехбуд", ТОВ

"Укржитлокомплекс" та ПП.
Арчаков. Згідно нині діючого
законодавства, виділення
будь�якої ділянки під комер�
ційні проекти має відбуватися
через  аукціони. Однак вище�
вказані товариства отримали
перші погодження ще  до
прийняття відповідних зако�
нодавчих змін. Тоді як бути в
такій ситуації?   Мін'юст про�
сто рекомендує, поки утрима�
тися від  прийняття відповід�
них рішень. Тож, в такій
ситуації головною мотивацією
має бути соціальна доціль�
ність, тобто яку користь отри�
має громада, віддаючи землю
підприємцям? Втім, далеко не
завжди до претендентів на
земельні ділянки висуваються
однакові умови. Яскравий
тому приклад рішення, які
були прийняті на останній
сесії.  Приміром, з ТОВ "Укр�
житлокомплекс", яке претен�
дує на 0,4212 га по вулиці
Сєдова, 58  міська влада  укла�
ла відповідний договір про
співпрацю, згідно якого това�
риство має перерахувати  до
Боярського міського бюджету
2 млн. грн. Крім того, варто
наголосити, що проект, який
пропонує ТОВ "Укржитло�
комплекс" має і соціальний
характер.  Саме ці обставини і
спонукали депутатів нашої
фракції підтримати відповід�
ний проект рішення. Однак
кардинально протилежною
була позиція більшості пред�
ставників фракції БЮТ під

час голосування за попереднє
погодження місця розташу�
вання для ТОВ "Києво�Свято�
шинськмехбуд". Адже мова
йде про земельну ділянку пло�
щею 0,7 га, що знаходиться в
парковій зоні по вул. Богдана
Хмельницького, 72�Б. 

Погодьтеся, дивні парадок�
си.  Спочатку  розпоряджен�
ням міського голови  створю�
ється спеціальна комісія по
перспективному розвитку пар�
кової зони, а потім за безцінь
роздається дорогоцінна земля
в Парку Шевченка. Ми кожен
раз нарікаємо на фінансову
скруту та брак коштів для
вирішення нагальних соціаль�
них питань, і в той же час без
жодних соціальних гарантій
для міста віддаємо майже
"золоті" земельні наділи. 

Перед розглядом  питання
про погодження місця розта�
шування для ТОВ "Києво�
Святошинськмехбуд" депута�
ти від нашої фракції запропо�
нували провести поіменне
голосування. Однак цю пропо�
зицію підтримало лише 12
представників депутатського
корпусу.  Такий застережний
захід з боку деяких моїх колег
зайвий раз доводить, що подіб�
ні лобістські голосування аж
ніяк не сприяють підвищенню
авторитету депутатів. 

Голова фракції Блоку
Юлії Тимошенко 

у Боярській міській раді 
Михайло Лєзнік

У березні місяці минуло
два роки від того часу, як
почала діяти нинішня Бояр�
ська міська рада, вперше
сформована за партійними
списками. 2006 року впер�
ше в Україні  було проведе�
но  вибори на пропорційній
основі, які привели до влади
і в нашому місті політичні
сили, що подолали 3�відсот�
ковий прохідний бар'єр.
Сьогодні результати тих
виборів не витримують
жодної критики. Обрання
депутатів за партійними
списками призвело до зане�
паду місцевого самовряду�
вання, а виборців до втрати
зв'язків з місцевою владою,
адже відсутність законодав�
чої норми про відповідаль�
ність депутата  перед жите�
лями конкретного округу
породила таку собі анархію
місцевого ґатунку.  

Будемо сподіватися, що
до наступних  виборів до
місцевих рад (мають відбу�
тися 2011 року)  законо�
давство зміниться і вибор�

цям повернуть право оби�
рати депутатом конкретну
знану людину, а не партій�
ного, часто невідомого
"списочника".

Сьогодні ж, номінально,
у Боярській міській раді
існує сім політичних сил,
які  "силами" ніколи й не
були, а за два роки роботи і
зовсім виявилися ефемер�
ними. Наприклад, по три
депутати від соцпартії, 
"Пори",  блоку  Литвина та
двоє від блоку Костенка�
Плюща мали реальний
вплив лише ситуативний і
не завжди під час вирішення
болючих проблем розвитку
міста.

Численний у міськраді
БЮТ розколовся першим і
завдав  збитків усьому
депутатському корпусу як
зразок  аморальних дій,
коли депутати почали жорс�
токо переслідувати один
одного.

Фракції "Нашої Украї�
ни" і Партії регіонів при
зовнішній стабільності

також не уникли хитань та
проблем з "кадрами". Отже
і виявилося, що дуже схожі
виборчі програми, що мали
покликати усіх депутатів до
спільної натхненної робо�
ти,  не виконуються.  

Минули пасхально�трав�
неві свята, які щороку
перетворюються на своє�
рідні канікули державного
масштабу. Ми святкуємо,
поминаємо, потім ще раз
святкуємо, поминаємо...
Нарешті вшановуємо мате�
рів, відзначаємо різні про�
фесійні свята, дістаємося
до завершення навчального
року... У травні  ще й вибо�
ри Київського міського
голови, які не можуть не
хвилювати боярчан, бо
йдеться про свого роду
політичну клоунаду, яка
може перекинутися і на
боярські терени. Казав
один літературний герой:
суєта суєт і вічна суєта. І
вже зовсім абсурдним вия�
вився  травневий викид
БЮТівського негативу �

недопущення   до парла�
ментської трибуни Прези�
дента України. То що ж очі�
кувати від нашого боярсь�
кого депутатства?!

На загальному тлі різних
боярських подій хочу з
вдячністю нагадати про
реальний внесок депутатів
фракції "Наша Украї�
на",  спонсорська під�
тримка яких допомогла
виявити нашу повагу до
боярчан. Так, Олександр
Шаповал передав громаді
дві сотні пасок на Велик�
день. Анатолій Матейко
вшанував суттєвою під�
тримкою ветеранів на 9
Травня. Андрій Пестряков
посприяв центру творчості
"Оберіг" провести підсум�
ковий звіт закладу, а також
здійснив передплату для
кількох десятків боярчан
газети "Боярка � Інформ".
Приєдналися до колег
Леонід Орел,  Галина Пав�
ліченко і Сергій Денисюк,
коли фракція разом  надала
матеріальну допомогу

спортивно�бальній студії 
"Ритми". Діти віддячили:
вибороли звання чемпіонів
України. Будемо вважати,
що не словом, а ділом ми
привітали земляків.

Наша участь  у благо�
чинній діяльності не завж�
ди помічається,  та й не
прагнемо ми дешевого
популізму. Проте боярчани
мають знати, що мої колеги
щиро дбають про добробут
міста загалом і кожного
його мешканця зокрема.

Голова фракції "Наша
Україна"  

Ніна Харчук

УМОВИ ОДЕРЖАННЯ ЗЕМЛІ ДЛЯ ВСІХ
ПІДПРИЄМЦІВ МАЮТЬ БУТИ РІВНИМИ

З ПОЧУТТЯМ ПОВАГИ І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
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Політична заява

До ваших послуг

14.05.2008 10:24
Блок "Наша Україна �

Народна Самооборона"
стурбований безпрецедент�
ними подіями у Верховній
Раді України. Одна з двох
фракцій правлячої більшо�
сті, а саме фракція БЮТ,
заблокувала роботу парла�
менту. Таким чином ми є
свідками унікального
факту, коли роботу парла�
менту блокує не опозиційна,
а правляча фракція, яка у
складі коаліції несе відпові�
дальність за стан і наслідки
законодавчого процесу.

Приводи, під якими наші
партнери по коаліції зрива�
ють роботу Верховної Ради,
вигадуються різні. За остан�
ньою версією, озвученою
вже після блокування три�
буни, БЮТ вимагає розгля�
ду законопроектів, спрямо�
ваних на боротьбу з інфляці�
єю. При цьому для нас зали�
шається загадкою, хто ж
саме виступає проти розгля�

ду цих законопроек�
тів.

Це дивне грюкан�
ня в відчинені двері
ще раз засвідчує, що
наші партнери по
коаліції, на жаль,
штучно провокують
протистояння навіть
там, де для нього
немає жодних під�
став.

Внаслідок блокади
трибуни фракцією
БЮТ було зірвано
виступ Президента України
зі щорічним посланням до
Верховної Ради України,
який є конституційним
обов'язком Глави держави.
При цьому незрозуміло,
яким чином сприяє подолан�
ню інфляції зрив виступу
Президента України, адже
Віктор Ющенко в своєму
посланні якраз і мав намір
окреслити головні шляхи
подолання кризових явищ в
економіці, стратегічні

напрямки реформ і головні
завдання, які стоять перед
органами державної влади.

На нашу думку, є дві
реальних причини таких
дій. По�перше, нездатність
фінансово�економічного
блоку уряду впоратися з
інфляційними явищами, а
по�друге � кулуарна змова
БЮТ з Партією Регіонів з
метою внести до Конституції
України зміни, які не лише
передадуть всю владу в кра�

їні нестабільній Вер�
ховній Раді, але й
поставлять під загрозу
саме існування незал�
ежної і цілісної укра�
їнської держави.

Також "Наша
Україна � Народна
Самооборона" вважає
необгрунтованими
спроби наших партне�
рів по коаліції пере�
класти відповідаль�
ність за інфляцію на
Президента, голів міс�

цевих адміністрацій і навіть
загадкові міжнародні фінан�
сові центри.

Економічні проблеми не
вирішуються шляхом блоку�
вання трибуни, створення
конфліктів та перекладання
проблем на інших. Для
розв'язання цих проблем
потрібна злагоджена коман�
дна робота і здійснення
реформ, передбачених коа�
ліційною угодою. При цьому
претензії Прем'єр�міністра

до глави секретаріату Пре�
зидента не повинні бути
приводом для розвалу демо�
кратичної коаліції.

Не варто також забувати,
що спричинене невиваже�
ними діями БЮТ проти�
стояння послаблює позиції
України на міжнародній
арені, підриває її авторитет
у світі і перешкоджає реалі�
зації стратегічного курсу на
європейську інтеграцію.

Ми запевняємо українсь�
кий народ, що і надалі
докладемо всіх зусиль для
збереження демократичної
коаліції та стабільності в
Україні. Звертаємося до
наших партнерів по коаліції
із закликом так само прац�
ювати для цієї мети. Іншого
шляху для відповідальних
політиків не існує.

Голова Політичної Ради
Блоку "Наша Україна �
Народна Самооборона"
Вячеслав Кириленко

ЗАЯВА ПОЛІТИЧНОЇ РАДИ БЛОКУ 

"НАША УКРАЇНА � НАРОДНА САМООБОРОНА"

Декілька місяців тому
Боярка приєдналася до міст,
в яких діє повнофункціональ�
не відділення акціонерного
комерційного банку "Форум".
Це вже сьома точка продажу
цього банку, що працює в
Київській області. Всього в
регіонах України відкрито
більше 300 філій та відділень
банку. А нещодавно була
оприлюднена інформація про
придбання німецьким
"Комерцбанком" 60% акцій
АКБ "Форум". Ми вирішили
дізнатися, чому сьогодні все
більше іноземців прагнуть
закріпитися на нашому ринку
фінансових послуг і, головне,
� які найближчі перспективи
чекають на АКБ "Форум",
враховуючи продаж кон�
трольного пакету банку іно�
земцям? За відповіддю на ці
запитання ми відправилися в
бізнес�центр по вулиці Моло�
діжній, 76 А. Саме за цією
адресою розташований
затишний офіс Боярського
відділення АКБ "Форум".
Керуюча відділенням Ірина
Миколаївна Волошина
люб'язно відповіла на низку
наших запитань.

/ Пані Ірино, чому
іноземці так прагнуть вийти
на український ринок
фінансових послуг?

� Тому що Україна від�
носиться до країн так званого
зростаючого ринку. Відповід�
но, прибутки, які можна
одержати в Україні, � це не ті
прибутки, що отримують

банки в країнах зі сталою еко�
номікою. Крім того, інвесто�
рів приваблює високий
потенціал України, значний
ринок збуту з населенням 46
млн. зручна, розвинена
інфраструктура тощо.

/ Які найближчі перс/
пективи чекають на банк 
"Форум", враховуючи про/
даж контрольного пакету
банку "Форум" іноземцям?

� АКБ "Форум" �
потужний фінансово�кредит�

ний інститут, надійний та ста�
більний, якому цілковито
довіряють більше 300 000
клієнтів в Україні та за кордо�
ном. Стратегічне партнер�
ство, а саме так треба розгля�

дати продаж контрольного
пакету акцій АКБ "Форум"
одному з лідерів європейсько�
го банківського ринку німець�
кому "Комерцбанку", прине�
се "Форуму" додаткові конку�
рентні переваги, а саме: нові
банківські технології й про�
дукти, ІТ�технології, додатко�
ві джерела довгострокових і
менш дорогих, у порівнянні з
місцевим ринком, ресурсів.

Крім того, для нас є
важливим досвід стабільного

європейського банку зі 140�
річною історією. У комбінації
із гнучкістю, універсальні�
стю, високою якістю обслуго�
вування АКБ "Форум", упев�
нена, ми зможемо зробити
серйозний прорив і досягти
високих показників. Тим
більше, що "Комерцбанк"
сприйняв і схвалив стратегію
розвитку нашого банку.

/ АКБ "Форум" скрізь
презентує себе як універ/
сальний банк. А що це озна/
чає для пересічного грома/
дянина?

� Банк "Форум" сьо�
годні спроможний запропону�
вати своїм клієнтам весь
спектр послуг � як юридич�
ним, так і приватним особам.
Тобто із упевненістю можу
сказати, що немає такої
послуги, яку ми не змогли б
надати.

/ Гаразд, давайте
більш докладно зупинимося
на послугах для фізичних
осіб...

� Приватним клієнтам
ми запропонуємо, зокрема,
вигідно розмістити заоща�
дження на депозитних рахун�
ках нашого банку. Існують
вигідні споживчі кредити
банку, кредитні програми на
купівлю автомобіля, кварти�
ри як на первинному, так і

вторинному ринках. Термін
кредитування в "Форумі"
складає до 25 років, а за про�
грамою співпраці з Держав�
ною іпотечною установою � до
30 років! Я пропоную всім
завітати до "Форуму" та пере�
свідчитися � умови кредиту�
вання у нас одні з найкращих!

Крім того, наші клієнти в
будь�який момент можуть
скористатися можливістю
термінового переказу грошей
Western Union та "СОФТ",
ми приймаємо всі види плате�
жів готівкою. Обслуговуван�
ня карток міжнародних пла�
тіжних систем МаsterСагd та
Vіsа, операції з дорожніми
чеками, банківськими мета�
лами � все це та інше на най�
вищому європейському рівні!

/ А що ви можете
запропонувати підприємцям
та представникам малого та
середнього бізнесу?

� Йдучи назустріч під�
приємцям, АКБ "Форум" роз�
робив спеціальні кредитні та
депозитні програми. Наш
банк враховує специфіку
ведення конкретного бізнесу,
навіть його сезонність, склад�
ність із наданням застави,
можливості повернення кре�
диту. Повинна вам сказати,
що оперативне реагування на
всі запити підприємців високо

БАНК,ЯКОМУ ДОВІРЯЮТЬ!
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День Матері. День Сім’ї

13 травня до міжнарод�
ного Дня сім'ї на базі Киє�
во�Святошинського центру
соціально�психологічної
реабілітації населення від�
бувся "круглий стіл" на
тему: "Багатодітні сім'ї.
Проблеми та шляхи їх вирі�

шення".  Вела круглий стіл
голова комісії по роботі з
сім'ями та молоддю при
Боярській міській раді
Ангеліна Лахтадир,  зусил�
лям якої значною мірою і
завдячує організація цього
заходу.   

З привітальним словом
до учасників звернулася
директор Центру Ксенія
Самойленко. Вона зазначи�
ла, що чи не вперше багато�
дітні сім'ї Боярки зібралися,
щоб публічно озвучити свої
проблеми і спільно з пред�

ставниками міських та
районних структур намітити
шляхи співпраці.  Заступ�
ник директора Тетяна
Шпиця презентувала роботу
спеціалістів Центру і пере�
рахувала послуги, які
можуть безкоштовно отри�

мувати багатодітні сім'ї. Це і
індивідуальні психологічні
консультації, і групова робо�
та з підлітками з розвитку
особистості, і робота з сімей�
ними проблемами, і допомо�
га в організації клубної та
гурткової роботи. 

цінується нашими постійни�
ми клієнтами.

Зауважу, що багато послуг
ми запропонували першими
серед вітчизняних банків�
ських установ. Наприклад,
той же беззаставний експрес�
кредит на розвиток бізнесу,
для оформлення якого із
собою треба мати паспорт,
ідентифікаційний код і сві�
доцтво про реєстрацію під�
приємства. Оформляється
такий кредит за 24 години.

А нещодавно банк 
"Форум" для представників
малого та середнього бізнесу
підготував низку новинок.
Відтепер клієнти "Форуму"
можуть взяти кредит на купі�
влю комерційної нерухомості,
а також на придбання авто�

мобіля для використання у
комерційних цілях! АКБ 
"Форум" пропонує можливість
істотно знизити власні витрати
за рахунок відмови від оренди
приміщень. У нашому банку
максимальний термін авто�
кредитування для підприєм�
ців складає до 7 років, на
купівлю комерційної нерухо�
мості � до 10! А сума кредиту
для юридичних і фізичних
осіб�підприємців становить до
500 тис. дол. США.

/ Знаю, що в вашому
банку пенсіонери користу/
ються спеціальними піль/
гами...

� Так, ми завжди при�
діляли особливу увагу пенсіо�
нерам. Люди, які знаходяться
на заслуженому відпочинку,

користуються спеціальною
пенсійною програмою: мають
можливість безкоштовно від�
крити пенсійний рахунок,
оформити платіжні карти,

безкоштовно обслуговувати�
ся. А на депозитний пенсій�
ний вклад "Золотий вік" ми
нараховуємо підвищений
процент!

Ми чекаємо наших клієнтів
щодня з 9�ї до 19�ї години, у
суботу з 10�ї до 14�ї години.
Гарантую, вас зустріне добро�
зичливий персонал, готовий від�
повісти на будь�які запитання.

Після спілкування з
керуючою Боярським відді�
ленням Іриною Миколаївною
Волошиною в мене не зали�
шилося сумнівів у тому, що
АКБ "Форум" сьогодні з упев�
неністю дивиться у майбутнє і
пишається тим, що йому дій�
сно довіряють як в Україні,
так і за кордоном!

Телефони Боярського від�
ділення АКБ "Форум": (044)
507 29 87, 507 29 88, (298)
6�34�35 Ліцензія НБУ №62
від 03.12.2001 року.

Іван Цушко

День Матері! Благосло�
венна будь, українська
Жінко�Мамо! Терпляча і
любляча. Мужня, нескоре�
на, вічна... Ти сьогодні з
надією офіруєш своє дитя
Богові, Україні, Волі.
Уклін Тобі і слава! 

Це день, коли вітають
матерів, дарують квіти і
усмішки, висловлюють
свою шану, любов і повагу
всі: і неповнолітні діти, й
ті, що вже стали доросли�
ми, можливо, вже й самі є
батьками. У цей день згаду�
ють світлу пам'ять і тих
матерів, що відійшли у віч�
ність, але завжди живуть у
серцях своїх дітей. 

Історія цього свята
така... У 1908 році молода
американка Анна Джервіс
з Філадельфії виступила з
ініціативою вшанування
матерів як знак пам'яті про
свою матір, що передчасно
померла. Вона писала
листи до державних уста�
нов, законодавчих органів,
видатних осіб з пропозиці�
єю, щоб один день у році
присвятити вшануванню
матерів, її старання увінча�
лись успіхом. У 1910 році
штат Вірджінія перший
визнав День Матері як офі�
ційне свято, а в 1914 році

його визнано законним
святом для усіх Сполучених
Штатів Америки. 

У Європі Свято Матері
почали відзначати після
першої світової війни. Було
це викликано воєнним
лихоліттям, через яке
постраждало багато людей.
Війна, з одного боку, зав�
дала значних збитків, а з
іншого �загострила потребу
у чистому і шанобливому
ставленні до жінок�мате�
рів, які зазнали найбільшо�
го горя через втрату своїх
чоловіків чи дітей або й
самі загинули. 

В Україні цей день свят�
кують від 1929 року з іні�
ціативи Олени Кисилів�
ської, редактора тижневи�
ка "Жіноча доля". Особли�
во широко відзначається це
свято у Західній Україні;
влаштовуються святкові
вечори, виставки, концер�
ти, забави. Мета цих свят�
кувань � віддати пошану
Матері. Це повинні робити
усі люди. І ті, які мають
щастя бути зі своїми мате�
рями, і ті, що можуть пої�
хати до них чи хоча б зате�
лефонувати або написати
листа. 

Редакція "БІ"

ДЕНЬ МАТЕРІ:
ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Мати � то найдорожча для
кожного з нас людина. Бере�
гиня домашнього вогнища,
найкраща порадниця, ніжна
та лагідна ненька. Дуже при�
ємно, що в Україні стало доб�
рою традицією шанувати
матерів не лише 8 Березня,
але й у Міжнародний день
матері � 11 травня.

Цьогорічний концерт до
Дня матері у Боярському
будинку культури проходив за
сценарієм літературно�худож�
ньої студії "Слово" ( керівник �
Ірина Анатоліївна Сєчкова) за
участю творчих колективів
ЗОШ №1 та Будинку культу�
ри. Катерина Байраченко та
Іван Андрейченко невимуше�
но вели концертну програму,
знайомили глядачів з юними
артистами.

Ансамбль  "Мрія" ЗОШ
№1 (керівник Богатир Любов
Станіславівна) виконав пісні

"Матуся", "Мамина сорочка",
"Моя рідня". Юні виконавиці
Вікторія Демченко, Катерина
Шахрай, Валерія  Гоц та
Настя  Дубова також пораду�
вали слухачів своїм чудовим
співом.

Учні БСШ № 1 Артур
Волинець, Валерія Глущенко,
Марта Ландер під керівниц�
твом Ковтун Крістіни Юріїв�
ни  показали мініатюру "Мама
� Берегиня". 

Привітали матусь і танця�
ми � танком  "Калина", який
підготувала танцювальна
група вокально� інструмен�
тального ансамблю Боярсько�
го БК ( керівник �  Т.Г. Газ�
дюк).

Заряд доброго настрою
подарував присутнім Іван
Андрейченко, прочитавши
кілька гуморесок Павла Гла�
зового.

Торкнулися цього дня і

теми війни, вшанувавши тих
матерів, хто мужньо зносив
всі воєнні незгоди, вірив і
чекав своїх синів з війни  � учні
боярської ЗОШ №1 Катя
Короленко, Руслана Кравчен�
ко та Юля Чорнобривцева
виконали пісню "Огонек",
Віталій Алєксєєв, Назар Бон�
дар та   Юхим   Газдюк заспі�
вали пісню  "Солдат України",
пісня "Одинокая гармонь"
пролунала з вуст  Марини
Чорної, а у виконанні ансам�
блю "Зоряночка" Боярського
БК під керівництвом Кучера
Віктора Васильовича та  Газ�
дюк Тетяни Дмитрівни про�
звучав  калейдоскоп пісень
Великої Вітчизняної війни.

Наостанок з вуст ведучих
лунали слова � побажання
матерям, слова, що торкалися
кожного серця, були близьки�
ми і зрозумілими :  

Нехай же стане 
нашим мамам сил,
Щоб на руках своїх 
нести в майбутнє
Своїх дітей, ніхто  

щоб не спинив.
Матусина турбота  � 

незабутня !

Методист Боярського
будинку культури 

Дарія Сєчкова

МАТУСИНА ТУРБОТА  �
НЕЗАБУТНЯ!

БАГАТОДІТНІ СІМ'Ї: 
ПОВАГА, УВАГА, ДОПОМОГА!
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Заступник Боярського
міського голови Валерій
Шульга наголосив, що допо�
мога багатодітним сім'ям � це
один із важливих напрямків
реалізації гуманітарної полі�
тики Боярської міської ради.
Він відмітив той приємний
факт, що народжуваність в
місті Боярка зростає,  тож
увага до багатодітних сімей
на часі. Валерій Володими�
рович перерахував міські
програми, які передбачають
у тому числі й роботу  з бага�
тодітними сім'ями, висвітлив
перспективи організації цен�
тру соціальних служб для
молоді. Наразі в м. Боярка
нараховується 57 багатодіт�
них родин, у яких виховуєть�
ся 201 дитина.  Але особливої
уваги потребують ті родини,
де зростають 5 і більше дітей.

Таких по місту всього 8,  і
саме вони потребують пер�
шочергової уваги. Як виз�
начне починання в благодій�
ництві щодо багатодітних
сімей можна відмітити домо�
вленість із фірмою "Дніпров�
ський круг", яка виділяє 4�х
кімнатну квартиру багатодіт�
ній сім'ї Іванових.  У планах
Боярської міської ради роз�
робити єдиний безкоштов�
ний квиток на міських марш�
рутах №№1,3,4. Разом з
тим,  Валерій Шульга зазна�
чив, що було б значно легше
надавати системну і регуляр�
ну допомогу, якби багатодіт�
ні сім'ї об'єдналися в гро�
мадську організацію. 

Ідею створення асоціації
багатодітних сімей гаряче
підтримала керівник відділу
у справах сім'ї, молоді та

спорту Києво�Святошинської
РДА Людмила Шпаченко.
Вона висловила побажання,
щоб це була районна гро�
мадська організація, оскіль�
ки тоді надання допомоги
багатодітним з боку район�
них структур значно спро�
стилося б. Наразі навіть
створення єдиної районної
бази даних багатодітних
сімей має певні складнощі.
По Києво�Святошинському
району від 3�х  і більше дітей
зараз нараховується 285
сімей;  5 і більше � 26. Люд�
мила Миколаївна зазначила,
що Києво�Святошинська
районна держадміністрація
має намір працювати щодо
багатодітних в трьох основ�
них напрямках: житлова
проблема, оздоровлення та
матеріальна підтримка тих
дітей, які успішно навчають�
ся у вищих навчальних
закладах.  Але існує пробле�
ма оперативного доведення
необхідної інформації до
кожної багатодітної сім'ї.
Створення асоціації багато�
дітних сімей має спростити
цю процедуру.  

Директор Києво�Свято�
шинського територіального
центру по обслуговуванню
одиноких громадян та інвалі�
дів Раїса Єременко зазначи�
ла, що терцентр має змогу
надавати багатодітним
сім'ям деяку гуманітарну

допомогу і запрошувала
звертатися по дитячі речі.
Водночас вона закликала
всіх небайдужих жертвувати
одяг (особливо теплий) для
дорослих. 

Долучились до обговорен�
ня і представники релігійних
громад міста: священик�на�
стоятель Свято�Покровської
парафії УАПЦ Дмитро При�
сяжний та пастор церкви
"Світло життя" Сергій Озеру�
га, котрі висвітлили ставлен�
ня до багатодітних сімей з
точки зору християнської
моралі; розповіли, як допо�
магають  багатодітним
сім'ям, і висловили готов�
ність і надалі  надавати їм
духовну та матеріальну під�
тримку.

Представники багатодіт�
них родин перерахували про�
блеми та негаразди, від яких
потерпають їхні сім'ї. І
головна серед них � це  вияви
неповаги до великих сімей.
Іноді так трапляється, що
один прикрий епізод призво�
дить до того, що багатодітна
сім'я замикається у собі і, як
результат, не отримує допо�
могу, котра належить  їй за
законом. Повага до багато�
дітних родин має плекатися
на рівні суспільства в цілому
і міської громади зокрема.
Серед проблем було перера�
ховано також складність в
отриманні звання "мати�ге�

роїня"; брак необхідної
інформації щодо законодав�
ства; складність знайти спон�
сорів та благодійників, які б
згодилися допомагати бага�
тодітним родинами тощо.
Представники багатодітних
сімей дійшли згоди, що,
об'єднавшись в організацію,
мають також подумати, чим
вони в свою чергу можуть
допомогти  рідному місту,
щоб споживацькі настрої не
оселилися в душах їхніх
дітей.  

Перспективи об'єднання
багатодітних сімей в єдину
організацію висвітлив батько
6�ти дітей Сергій Чуткий.
Деякі аспекти діяльності гро�
мадських організацій висвіт�
лила керівник інформацій�
но�аналітичної служби
ЦСПР Марія Кириленко.
Підсумки роботи "круглого
столу" підвела Ангеліна
Лахтадир.  За результатами
заходу було прийнято рішен�
ня створити Києво�Свято�
шинську асоціацію багато�
дітних сімей.  Найближчим
часом відбудеться установча
конференція. Насамкінець
учасники "круглого столу"
висловили подяку Боярській
міській раді,  котра чутлива
до проблем різних категорій
боярчан і відкрита до плідної
співпраці. 

Марія Кириленко

Журналістське розслідування

� Тепер тут буде кази�
но, ресторан та дискотека, �
говорить місцева жителька
Ганна Олександрівна. � А
боярчани будуть реєструвати
шлюб в м. Вишневе або в м.
Києві. Всі місцеві будівлі про�
дають, скоро в нас взагалі
нічого не залишиться. 

� А звідки ви дізнались
про продаж РАЦСу? Ви до
завідувачки ходили, чи до
міськради? � запитую я.

� Так про це ж всі
говорять, сусідка, баба
Маша, сказала, що бачила,
як приїздили до РАЦСу
нашого якісь люди і визнача�
лися, в який колір перефар�

бувати, і як територію
прикрашати будуть. А

ще одна знайома сказала,
що їй дочка розповіла.

Та це не поодинокий
випадок. Про продаж Бояр�
ського РАЦСу говорить усе
місто. На сьогодні це найпо�
ширеніша тема дня обгово�
рення в громадському транс�
порті, на базарах та в інших
громадських місцях. Та й до
нас у редакцію з цим запи�
танням звертається чимало
людей.  Вони, в  першу чергу,
обурені дією місцевої влади
стосовно прийняття такого

рішення. По друге, ніхто не
знає точно кому, коли, куди і
саме головне �  за скільки
буде продано об'єкт?

Для того, щоб дізнатись
звідки пішли чутки � зверну�
лась до міськвиконкому, де
мене направили до того, хто
володіє цією інформацією.
Як виявилось, до міськради з
таким питанням звернулося
багато обурених і зацікавле�
них жителів. 

Корзун Людмила Львівна
� депутат Боярської міської
ради від фракції Блоку Юлії
Тимошенко, голова комісії із
соціального захисту, секре�
тар адміністративної комісії

Боярської міської ради, рішу�
че дала згоду на інверв'ю аби
прояснити ситуацію: "Сьо�
годні стоїть питання,  кому
належить будівля,  в якій роз�
ташований Боярський РАЦС.
Запланували її як залу урочи�
стих подій ще в часи Радянсь�
кого Союзу. На даний
момент документація на буді�
влю відсутня. В цьому примі�
щенні розташований Боярсь�
кий і Києво�Святошинський
відділ актів цивільного стану.
Тому й вирішується питання:
на чий баланс перейде зал
урочистих подій � на міський
чи районний. Про продаж
РАЦСу  мова взагалі не

йдеться. І навіть не розгляда�
лись такі варіанти. До Києво�
Святошинської  районної
ради їздила делегація  депута�
тів Боярської міської ради на
чолі з Т.Г.Добрівським, серед
яких була  і я. Окрім пред�
ставників Боярської міськра�
ди у М.М. Косенка також був
присутній керівник БТІ,
який повідомив, що докумен�
ти на будівлю, розташовану
за адресою м. Боярка, вул.
Білогородська 134�а, відсут�
ні.  Щоб визначитись на чий
баланс перейде будівля �
будуть підійматись відповідні
документи,  справа вирішу�
ватиметься у судовому поряд�
ку. Жодного слова не було
сказано про продаж РАЦСу,
місце розташування його не
зміниться"

Думаю, надавши інфор�
мацію про реальний стан
справ, депутат Боярської
міської ради Л.Л.Корзун
заспокоїла жителів міста. Не
буде там ні казино, ні ресто�
рану. А молодята й надалі
будуть реєструвати свій шлюб
у залі урочистих подій за
адресою вул. Білгородська,
134�а. 

Марина Смірнова

СКІЛЬКИ КОШТУЄ ББООЯЯРРССЬЬККИИЙЙ  РРААЦЦСС??Загублені:
� посвідчення громадянина,
який постійно проживає на
території зони посиленого
радіоекологічного контро�
лю (категорія 4), серія В�
П, № 423132, видане
20.12.2000 р. Куланіну
Івану Євстафієвичу;
� посвідчення інваліда ВВВ
I�ї групи, серія С�Б, №
019718, видане Куланіну
Івану Євстафієвичу;
� пенсійне посвідчення,
серія С�Б, № 039980, вида�
не Куланіну Івану Євстафі�
євичу;
� військовий квиток, вида�
ний Куланіну Івану Євстафі�
євичу

Загублений диплом про вищу
освіту серії КХ № 32103233,
виданий Климчук Лесі Олек�
сандрівні 15 червня 2007 р.,
вважати недійсним.

ОООО ГГГГ ОООО ЛЛЛЛ ОООО ШШШШ ЕЕЕЕ НННН НННН ЯЯЯЯ
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Освіта

13 травня 2008 року у
Боярській  ЗОШ І�ІІІ ст. №3
відбувся науково�практич�
ний семінар для вчителів
початкових класів Києво�
Святошинського району
"Диференціація � одна з
форм інтерактивного нав�
чання".  Перед чисельною
аудиторією (більше 100 вчи�
телів)  виступала і ділилась
багаторічним досвідом Лога�
чевська Світлана Панасівна �
Заслужений вчитель Украї�
ни, кандидат педагогічних
наук, яка має 50 років педа�
гогічного стажу, автор
багатьох посібників для
учнів початкових класів.
Серед її нагород  � Відзнака
Президента України, орден
"За заслуги" ІІІ ст., орден 
"Знак пошани", медаль "За
трудову доблесть" та медаль
"Ушинського".

Світлана Панасівна заві�
тала до Боярки з Кіровог�
радської області. Педагог
висвітлила ряд важливих
питань:

� сутність диференційо�
ваного навчання у психоло�
гічній та дидактичній літера�
турі;

� структу ролог ічн і
схеми застосування дифе�
ренційованих завдань.

� к о н с т р у ю в а н н я
системи диференційованих
завдань з використанням
авторських посібників.

Також Логачевська С.П.
продемонструвала фрагмент
уроків математики та читан�
ня у 3�А класі Боярської
ЗОШ №3. Учасники семіна�
ру,  тобто вчителі нашого
району, були залучені до
ділової гри. Учасники семі�
нару отримали чимало нової,
корисної інформації, яку,
безперечно, треба брати "на
озброєння", застосовуючи у
професійній діяльності.

С. Є. Михайлова, 
директорка  Боярської

ЗОШ I�III ст. № 3

14 травня у Боярській
ЗОШ І�Ш ст. № 3 відбувся
семінар�практикум у рамках
діяльності Обласного опор�
ного закладу освіти. Цей
семінар вже є 4�им за рік.
Він ознаменував закінчення
діяльності першого року нав�
чання заступників директо�
рів з виховної роботи та орга�
нізаторів з різних куточків
Київської області на базі
Боярської третьої школи.
Протягом року школу відві�
дував постійний склад слуха�
чів, а саме 23 педагоги.
Представники Білої Церкви,
Броварів, Переяслав�Хмель�
ницького, Василькова,
Фастівського, Сквирського
та інших районів. Школа
працює над загальною
темою: "Організація актив�
ного змістовного дозвілля
учнів". Тема останнього семі�
нару була присвячена ство�
ренню та організації роботи
шкільної команди КВК.

І це не дивно, адже діяль�
ність шкільної команди КВК
"Вітаміни" відома не лише у
Київській області, а й за її
межами. Прикладом тому є

остання перемога "Вітамі�
нів". 25 квітня цього року
вони здобули почесне 2�ге
місце на Всеукраїнських зма�
ганнях КВК юних інспекто�
рів руху у м. Черкаси, що
проводиться Держдепарта�
ментом ДАІ України. Коман�
да Боярки гідно змагалась з
командами таких міст, як
Запоріжжя, Черкаси, Дні�
пропетровськ, Луганськ. У 2�
ох конкурсах, а саме: музич�
ному та відео�конкурсі, здо�
були найвищий бал журі!
Приємно зазначити і той
факт, що черкаський зал вже
після першого конкурсу
дружно підтримував нашу
команду "Вітаміни" .Всім
запам'ятались "наші" весели�
ми жартами, незвичайним
стилем, яскравістю та енер�
гетикою. А відео�фільмом про
супергероя, в якому застосу�
вали оперативну зйомку,
взагалі примусили всіх вболі�
вати за себе! Тож "Вітаміни"
продовжують прославляти
наше місто і перемагати у
міст�мільйонерів  в улюбле�
ній  нами грі КВК!

На семінарі учасники

команди КВК показали
уривки виступу з обласного
фіналу та змагань КВК ЮІР.
Крім ознайомлення з методи�
кою роботи з дитячою коман�
дою КВК та деякими теоре�
тичними засадами, учасни�
кам семінару була запропо�
нована програма�тренінг на
знайомство, згуртування,
розвиток акторської майс�
терності спільно з членами
команди � учнями, а також з
випускниками, учасниками
дорослої вже команди КВК.
Головна ідея семінару �  пере�
конання про необхідність
створення шкільної команди
КВК, і не тільки заради зма�
гань, а, в першу чергу, ство�
рення команди, як пріори�
тетної форми організації
активного змістовного доз�
вілля учнів. Адже шкільний
КВК, в першу чергу, має
виконувати виховну та пре�
вентивну функцію. Як це і
відбувається в Боярській
ЗОШ №3.

Заступник з виховної роботи
Боярської ЗОШ № 3 I�III ст.

В.В. Кучеренко

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ � ОДНА ІЗ ФОРМ
ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ 
ШКІЛЬНОЇ КОМАНДИ КВК

Спортивно�бальній студії
"Ритми" незабаром  випов�
нюється сім  років. Її заснов�
ник  і незмінний тренер �
Ольга Миколаївна Зариць�
ка, а тому й часто називають
колектив "школою Зариць�
кої". Переможці багатьох
престижних змагань, у тому
числі і міжнародних,  вихо�
ванці "Ритмів" стабільно
демонструють зростання
майстерності.  

Змагання, що проходили
у Броварах, зібрали близько
півтора десятка клубів з усіє
України � Київ, Чернігів,
Макіївка, Горлівка, Володи�
мир�Волинський, Дрогобич,
Димитров. З Боярки крім
"Ритмів" був представлений
клуб "Асгард". 

Досить сказати, що чем�
піонат з цього виду програ�
ми, що його влаштовує Спіл�
ка громадських організацій

спортивного танцю України,
проводився лише вдруге і є
фактичним чемпіонатом
України. І ось вдруге дітлахи
з боярських "Ритмів" стали
чемпіонами. 

У віковій групі "Діти"
змагання ансамблів прово�
дилися з латино�американсь�
кої і європейської програм.
Ансамбль "Ритмів" переміг  в
обох, продемонструвавши
чудові постановки О.За�
рицької "Самба" і "Ретро". 

Чемпіонами України
стали: насамперед солісти �
Владик Пономаренко �
Олександра Сліпенчук та
Дмитро Муромцев � Ліза
Гижко, не  поступалися ліде�
рам Юра Мартиненко �
Настя Бондаренко, Ігор
Касян � Влада Коваленко,
Максим Коваленко � Марга�
рита Штань, Тарас Поліщук
� Вікторія Панченко, Костя

Цаприка � Марина Худіяш.
Участь ансамблю "Рит�

мів" стала можливою за
спонсорської підтримки
фракції "Наша Україна" у
Боярській міській раді.
Наша дружба з колективом
дітей  розпочалася ще 2006
року, коли в подарованих
депутатами платтях "Ритми"
здобули Гран�прі у Варні
(Болгарія). І тепер у Брова�
рах у цих же "фартових"
платтях ансамбль вальсом
відкривав чемпіонат. 

Вкотре з вдячністю пиша�
юсь своїми колегами і ще раз
нагадую нашу спільну думку:
допомога дітям � це і благо�
родно, і перспективно.

Депутати Анатолій Матей�
ко, Костянтин Пестряков,
Леонід Орел, Олександр
Шаповал, Галина Павлічен�
ко, Сергій Денисюк сприй�
няли звістку про перемогу
юних боярчан з таким енту�
зіазмом, що залишалося
щиро порадіти за їхню
щирість і доброчинність.

Вітаємо Зразкову студію
бального танцю "Ритми"
Києво�Святошинського
районного Центру творчості
молоді "Оберіг" з визначною
перемогою. Так тримати!

Голова фракції "Наша Україна"
Ніна Харчук

ПЕРЕМОЖНІ РИТМИ "САМБИ" І "РЕТРО""САМБИ" І "РЕТРО"
2 травня на Всеукраїнському фестивалі зі спортивно�бальних танців серед ансамблів ,

колектив танцюристів студії "Ритми" здобули два переможні кубки.

СпортКультура

10 � 11 травня в Київ�
ському Палаці Спорту від�
бувся Міжнародний турнір з
боротьби дзюдо "Тайфун на
татамі". 

Боярчанка Світлана Ярьом�
ка (вихованка тренера Вік�
тора Мужчини) у ваговій
категорії +78 кг виборола 
І місце! Якщо ж врахувати,
що на подібних турнірах
збірні більшості ведучих
спортивних країн перевіря�
ють свої сили та відшліфову�
ють склад команд перед учас�
тю в чемпіонатах світу та
Європи, перемога нашої
землячки � дійсно вражаюча!
І надзвичайно важлива не
лише для її спортивного сход�
ження, а й для всієї країни в
цілому.

Та, крім "королівської"
перемоги Світлани, було ще
одне важливе для міста та
району досягнення цьогоріч�
ного "Тайфуну на татамі",
яке, можливо, й пройшло
малопоміченим для "титуло�
ваних" ЗМІ, але, безумовно,
заслуговує на увагу нашої
газети.

Справа в тому, що в цій
же ваговій категорії ще одна
боярчанка � Іванна Березов�
ська � здобула V місце, посту�
пившись представниці Німеч�
чини у боротьбі за ІІІ місце. 

Ви б бачили, яким
нестримним світлом засяяли
очі цієї юної зірочки нашого
Боярського спорту! Бо не
розпач поразки був у тому
погляді, а відблиски майбут�
ніх перемог, які для Іванни
вже � на відстані захвату. Я
не знаю, про що думала дів�
чина в ту мить, але чомусь
здалося, що саме в ці хвили�
ни з'явилося у неї справжнє,
непереборне й нестримне
бажання боротися і... пере�
магати! Бо до кожного з нас
смак перемоги приходить
по�різному. Й іноді, щоб від�
чути його, дійсно потрібно
пізнати "поразку". Чому в
лапках? Та дуже просто:
така "поразка" (якщо так
можна назвати здобуття V
місця на Міжнародному тур�
нірі такого рівня!), мабуть,
таки варта ледь чи не всіх
попередніх перемог, кожна з
яких � лише одна з числен�
них сходинок до сяйливої
вершини спортивного Олім�
пу. Вершини живих богів,
яка вже приготувалася, вже
майже змирилася з необхід�
ністю покірно схилити свою
горду голову на милість
наших принцес татамі. 

За землячок щиро вболівав
Радислав Кокодзей

...Й ГОРІЛИ ОЧІ ВІД

МАЙБУТНІХ ПЕРЕМОГ!



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

водопостачання та каналізування (гарантія та сервісне обслуговування)

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

8�067�665�92�62

ШАНОВНІ МАТЕРІ! 

ДОРОГА БОЯРСЬКА РОДИНО!

Для кожного з нас образ матері є рідним і дорогим,

а любов до неньки безмежна й вічна. Упродовж усьо�

го життя вона оберігає від бід та помилок, дає сили і

наснагу для творення добрих справ. Велике спасибі

Вам, шановні боярські  матері, за Ваше терпіння, щиру любов,

мудру життєву науку і надійну підтримку.  Щиро бажаємо Вам,

поважна громадо, міцного здоров'я, щасливої долі, миру і благо�

получчя на рідній українській землі.

З повагою, голова районного 

товариства у справах захисту прав споживачів 

Олександр Борецький
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Вітання, оголошення, реклама

Сердечно вітаємо із Днем

Матері та Міжнародним

днем Сім'ї!

З давніх�давен наш народ

глибоко шанував Матір і Роди�

ну. На цій повазі тримався і

міцнів український рід, укла�

далися традиції народної мора�

лі та культури. Милі, добрі

наші жінки. Жінки�матері,

жінки�бабусі. Дозвольте в цей

теплий весняний день сердечно

привітати вас з Днем Матері.

Побажати Вам здоров'я, миру і

сімейного благополуччя.

Соціалістична партія

України 

Києво�Святошинська

районна організація 

Мати. Мама. Матуся. Скільки спогадів і

тепла таїть це магічне слово. Воно про най�

ближчу, найдобрішу, найкрасивішу і най�

милішу людину у світі. Її очі супроводжують

дітей у далеких життєвих мандрах, мате�

ринська ласка гріє нас все життя аж до старості. Схиляємо

низенько свої голови і висловлюємо щире синівське "Спасибі

Вам"!, біловолосі наші бабусі і матері. 

Депутат Боярської міської ради

О. В. Боднюк

Ви хочете дізнатись про найсвіжіші

події міста й району? Вам цікаво бути у

центрі подій життя громади? Тоді вми�

кайте свої радіоточки щовівторка 

о 6:30  і слухайте Боярське радіо!  

Для вас в ефірі інформаційно�аналі�

тичний тижневик "На Боярській

хвилі"

Інформаційне агентство

“Боярка�Інформ”

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

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

розташований по вулиці 
вул. 40 років Жовтня, 

ННооввиийй  ссааллоонн  ««ВВееннеерраа++»»

Довідки за телефонами: 
8 – 096 – 450 – 95 – 97; 8 – 097 – 173 – 37 – 14.

ззззааааппппрррроооошшшшууууєєєє    ннннаааа    ррррооооббббооооттттуууу
– Майстра манікюру;
– Косметолога;
– Масажиста.

МІСЬКА ОПТИЧНА МЕРЕЖМІСЬКА ОПТИЧНА МЕРЕЖАА

"МАК"МАКСИМУМ�НЕТ"СИМУМ�НЕТ"

КРКРАЩИЙ ІНТЕРНЕТ ТАЩИЙ ІНТЕРНЕТ ТІЛЬКИ ІЛЬКИ 

З ОПТИКЗ ОПТИКОЮ!ОЮ!

Стандарт � 60грн.           10000 Мб. (4000М +6000 Укр)  

Профі � 90грн.           20000 Мб. (7000М +13000 Укр)

VIP � 120грн.         30000 Мб. (10000М +20000 Укр)

Maximum � 150грн.         40000 Мб. (15000М +25000 Укр)

Укр. трафік 1000Mb за 1 грн. �  це майже БЕЗКОШТОВНО

Підключення  до мережі �  БЕЗКОШТОВНО

Доступ до популярних Укр. ігрових серверів � БЕЗКОШТОВНО

Підключення протягом одного дня з моменту подачі заявки

Незалежність від кліматичних умов та пори року

Наші абоненти вже переконалися � Maximuma Net

WWW.MAXIMUMA.NET
Тел. 8 � (298) � 47 � 999

Мати � всього початок, Мати � берегиня роду

людського. Незмірну любов, ласку, ніжність і

тепло дарує вона своїм дітям, оберігаючи їх і дім. Її

святою завжди називали. Мати народжувала дитину, співала

їй пісень, вчила добра і любові, навчала охайності, працьови�

тості... Нехай весняне свято об'єднає нас  і згуртує! Щастя,

здоров'я всім Вам, дорогі Матері.

Депутати фракції "Блок Юлії Тимошенко" 

Боярської міської ради та члени бюро Боярської

первинної партійної організації "ВО "Батьківщина"

ЗІ СВЯТОМ ВАС, ЛЮБІ МАТЕРІ!

Мати... Матуся... Ненька. З цим іменем у
нас асоціюється все добре, щире, людське. Це
людина, перед якою ми будемо завжди в
боргу, будемо вічно цілувати її руки, які під�
тримували нас у години радості і печалі.

Мати � це берегиня домашнього тепла і затишку І сьо�
годні, вітаючи кожну Матір, кожну Сім'ю з такими свя�
тами, бажаю затишку і достатку у ваших родинах,
активного творчого діяння, направленого на досягнення
добрих справ та задумів. І нехай кожного протягом
усього життя зігріває велика споконвічна материнська
Любов! 

Депутат Боярської міської ради, голова фракції
“Наша Україна” Ніна ХарчукСьогодні вся країна відзначає день Мате�

рі та день Сім'ї � день наших з Вами родин.

Адже саме наші матері та наша сім'я є тією

цеглинкою, з якої складається добробут та

спокій у нашій державі. Дозвольте побажа�

ти Вам та всім Вашим рідним міцного здо�

ров'я, щастя та непохитної твердості родинних стосунків.

Зі святом Вас!

Голова ГО

“Міська громада “Боярчани”

Ю.І. Єдаков

Сьогодні ви життя з'єднали, з'єднали доСьогодні ви життя з'єднали, з'єднали долі лі 

і серця, і на рушник весільний стали,і серця, і на рушник весільний стали,

щоб разом йти у майбуття. щоб разом йти у майбуття. 

ТТо хай вас Бог благословляє і щирі батьківськіо хай вас Бог благословляє і щирі батьківські

слова. Хслова. Хай лихо хату обминає і доай лихо хату обминає і доля буля буде зоде золоталота

Колеги, друзі, усі, хто вас любить

ДОРОГІ НАШІ МАТЕРІ 
ТА БОЯРСЬКі СІМ’Ї!

ОГОЛОШЕННЯ

Виконавчий комітет Бояр�

ської міської ради на честь 63�

ї річниці Перемоги у Великій

Вітчизняній війні 17 травня

2008 р. проводить День олім�

пійського бігу.

Старт:

� старша вікова група � стаді�

он "Зеніт" (парк ім. Т. Шев�

ченка);

� молодша вікова група �

районний ЦТМ "Оберіг" 

(вул. Білогородська).

Фініш: майданчик міськ�

ради (парк Перемоги).

Реєстрація учасників забі�

гу: 1000 � 1100.

Запрошуються спортивні

команди закладів, установ та

організацій міста, усі бажаючі.

Переможців чекають призи та

цінні подарунки.

Оргкомітет

ОГОЛОШЕННЯ

18 травня 2008 р. з

11.00 до 18.00 години відбу�

деться заключний фести�

валь�дійство "Обереги любо�

ві" Києво�Святошинського

районного ЦТМ "Оберіг" 

"під відкритим небом" на

прибудинковій території

Центру за адресою: м. Бояр�

ка, вул. Білогородська, 23�а.
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