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А в подарунок —

мирне небо й дитячий сміх

"Передайте привіт від мене

журавлиною мовою їй..."

стор. 10

Ветерани

переможеними не бувають!

стор. 2

ЧИТАЙТЕ У НОМЕРІ:

стор. 11
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Громадськість підтримала

генеральний план м. Боярка 

стор. 5

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ

ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА!

Ви рятуєте людські життя,

повертаєте здоров'я, вселяєте

надію і долаєте зневіру. Ви прихо�

дите на допомогу людям у момент

безпорадності і безсилля.У роки

війни медсестри Червоного Хреста

виносили з поля бою поранених.

Вже в мирні роки ви проводите

медичне обстеження населення у

радіаційно забруднених зонах,

надаєте допомогу потерпілим від

надзвичайних ситуацій, самовід�

дано допомагаєте в боротьбі з

особливо небезпечними інфекцій�

ними хворобами, є одними з іні�

ціаторів громадського руху дару�

вальників крові. 

Червоний Хрест — це віра й

допомога, віра в життя, де нуж�

денні завжди відчувають милосер�

дя й людську доброту.

Бажаємо вам людського щастя

і добра. Нехай розуміння і під�

тримка ваших колег, рідних та

близьких завжди буде поруч з

вами. Міцного здоров'я вам та

вашим родинам.

Міський голова Т. Добрівський

Секретар ради М. Лєзнік

Допоки є мама — допоки є й

сонце, пісні є пташині, весняний

є цвіт під віконцем.

Ці ніжні й красиві слова про

Вас, наші рідні, милі й любі,

найкращі у світі матері.

Адже немає у цілому світі

святішої і кращої "професії", ніж

материнство. Прийміть наш

земний уклін й дяку за те, що

дали нам життя й  зростили нас.

Спасибі за Ваші невтомні руки,

за недоспані ночі, за любов, яка

зігріває й оберігає нас повсюди.

Бажаємо Вам здоров'я і щастя,

даруємо Вам квіти. Нехай сонце і

зорі завжди усміхаються Вам,

аби не знали Ви смутку. Добра і

радості Вам.
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Перемоги
До ДняБІ

9 травня 2009 року Бояр�
ка крокувала головною вули�
цею міста у святковій колоні
Маршу Перемоги. Тон свят�
ковій ході задає оркестр
МНС України (художній
керівник — Заслужений
артист України Сергій Пла�
маділ,  диригент — Руслан
Симоненко). Попереду свят�
кової колони — ветерани
Великої Вітчизняної, пред�
ставники адміністрації та
керівники підприємств і
установ Боярки на чолі з
міським головою Тарасом
Добрівським. Над їхніми
головами гордо розвивають�
ся прапори в руках військо�
вих ліцеїстів�богунівців, за
якими крокують учні Бояр�
ської школи мистецтв, вихо�
ванці навчальних закладів
міста. Замикає святкову
колону плямистий БТР з
емблемою МНС на борту та
історичним червоним прапо�
ром над баштою в руках
ветеранів...

І радісно усміхаються тій
процесії світлі вікна новобу�
дов�висоток, і похитуються в
такт тій урочистій ході голів�
ки свіжих квітів в руках, і
переможно сяє яскраве про�
міння лагідного весняного
сонця на золоті бойових
нагород...

Найголовніші слова

йдуть від серця

Парк Перемоги зустрічав
учасників маршу свіжістю

весняної зелені та дружними
оплесками жителів міста, які
вже зібралися навколо свят�
ково прибраної сцени. Поки
колона поволі посувається
центральною алеєю, ведучі
святкового концерту —
солістка оркестру МНС
Веста Каменєва та представ�
ник радіо „Мелодія” Андрій
Дрофа представляють уча�
сників цього святкового
маршу Перемоги... Почесні
гості займають місця біля
мікрофонів на сцені...

Вітаючи зі святим і світ�
лим святом Перемоги всіх
присутніх, Боярський місь�
кий голова Тарас Добрів�
ський вручив ветеранам гра�
моти та подяки Голови Киє�
во�Святошинської районної
державної адміністрації та
Голови районної ради.

– Хочу побажати вам міц�
ного здоров’я і довгих років
життя. Ваші подвиги зали�
шаться в віках і в пам’яті

всіх наступних поколінь
жителів нашого міста.
Шануймо наших ветеранів.
Пам’ятаймо тих, кого сьо�
годні з нами вже нема... Не
забуваймо про тих, хто сьо�
годні не зміг прийти до нас
на свято. Привітайте їх сьо�
годні, зайдіть до них в гості,
подякуйте за це мирне небо
над нашою землею — схви�
льовано закінчив свій виступ
Тарас Григорович, передаю�
чи слово найпочеснішим
гостям свята — ветеранам�
переможцям...

То — слова пам’яті... 
То — слова гордості... Тієї,
яка викарбувана на сторін�
ках спеціально виданої до 64
річниці Перемоги у Великій
Вітчизняній війні книги
„Вони захищали Батьківщи�
ну”. Саме ці слова звучали з
вуст голови Боярської місь�
кої організації інвалідів
війни та Збройних Сил Воло�
димира Андрійовича Нури�
щенка...

А ще, незважаючи на
день святковий, були то
слова... болю. Адже голова
Боярської міської організації
ветеранів війни, праці та
Збройних Сил Борис Артемо�
вич Грецький говорив зі

святкової трибуни і про
Закон ”Про статус ветера�
нів“ — про безкоштовні
ліки, про путівки, які повин�
ні компенсуватися для тих
ветеранів, які не змогли від�
почити в оздоровчих закла�
дах — який, на жаль, не
діє... І про те, що районна
влада не дуже допомагає
ветеранам. „Ми вже рік б’є�
мося за відкриття Боярської
аптеки з дешевими ліками на
Київській, 26. Та виділити
нам приміщення знову не
можуть. 36 депутатів райра�
ди на чолі з головою Косен�
ком проголосували „за”. Та
це лише — 37 із... 80! Це я
вам кажу, щоб ви знали від�
ношення районного депутат�
ського корпусу. Вони
обіцяють дуже багато, коли
йдуть на вибори. А коли
вибори проходять — все
залишається на своїх міс�
цях...”

Промовці змінюють один

одного... Та особливо уваж�
но слухали присутні началь�
ника навчально�оздоровчого
комплексу Київського війсь�
кового ліцею імені Івана
Богуна полковника Данила
Романенка, який привітав
ветеранів від імені військо�
вослужбовців: 

– Дорогі ветерани! В цей
святковий весняний день ми,
військовослужбовці, вітаємо
вас зі святом Перемоги. За
всі ці 64 мирних роки ви
заплатили страшну ціну.
Тому ваш досвід ми вивчаємо
у військових училищах та
військових інститутах і ака�
деміях. Живучи й проходячи
службу в Боярці, ми пиша�
ємося Україною і схиляємося
перед вами. Є слава, якій
ніколи не буде забуття, і є
пам’ять, якій не буде кінця.
Україні — слава!

І, дружно підхоплене
десятками голосів, прокоти�
лося над святковим натов�
пом троєкратно повторене:
„Слава! Слава! Слава!”

Без пісні жодне свято

не буває!

Перше відділення святко�
вого концерту відкрила
художньо�літературна ком�
позиція „Діти війни”. Після
чого увагою надовго заволо�

дів оркестр МНС України.
Пісні „Україна”, „Катюша”,
„Тече вода” у виконанні
Оксани Борняченко, „Сму�
глянка” у виконанні Юрія
Ковальчука, „Эх, дороги” у
виконанні Сергія Киселя чи
„Майский вальс” у виконан�
ні Романа Смоляра зірвали
цілий шквал заслужених

оплесків. Та й „Мелодія” і
„Веснянка” у виконанні
Злати чи Марини Маковій,
яка разом з Сергієм Кисе�
льом виконала вічні „Жу�
равлі”, теж не залишилися
поза увагою. А Юрій Коваль�
чук порадував ветеранів піс�
нями „Смуглянка”, „Темная
ночь” та „Пора в путь�доро�
гу”. Цілий віночок пісень
подарувала слухачам Веста
Каменєва. 

Втім, друге відділення
святкового концерту, яке
повністю складалося з висту�
пів наших Боярських юних
артистів, не поступалося
першому ні професійністю
виконання, ні силою оплес�
ків, якими нагороджували їх
вдячні глядачі. Адже того дня
своєю танцювальною май�
стерністю ветеранів пораду�
вали і вихованці Боярської
дитячої школи мистецтв (ан�
самблів „Асгард”, „Перлин�
ка” та „Смайлики”), і уче�
ниці школи „Леді”. А війсь�
кові ліцеїсти�богунівці на
додачу ще й станцювали з
маленькими леді полонез. 

І „Прощання слов’янки”,
і „День Победы” линули того
дня до безхмарної блакиті
високого неба: як нагадуван�
ня, як засторога, як
пам’ять...

Під охороною

„Беркута”

Ні, мова не про міліцейсь�
кі кордони, які б завадили
зіпсувати свято, якби комусь
таке і збрело в голову. Мо�
ва — про охорону спокою в
мирний час. Своєю непере�
вершеністю та нездо�
ланністю всіх при�

Є в житті нашого міста свята особливі. Ті, які
збирають всіх�всіх боярчан, єднаючи нерозрив�
ною ниткою пам’яті серця і покоління. І найголовніше

з них – День Перемоги.

А В ПОДАРУНОК — МИРНЕ НЕБО Й ДИТЯЧИЙ СМІХ
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БОЯРКА ВШАНУВАЛА
ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ

Минають роки.. Віддаля�
ються тривожні й суворі дні
Великої Вітчизняної. На
щастя, не лунають на нашій
землі вибухи бомб і снаря�
дів, не спалахують лиховісні
заграви від тих вибухів. Але
з пам’яті не зітреш нічого.

Знову і знову зринає все
в пам’яті, знову пережи�
ваєш минуле, згадуєш това�
ришів і дороги війни. Пере�
мога над самою війною, над
горем і лихом знівеченої рід�
ної землі, перемога в ім’я
Батьківщини, в ім’я миру.
Кожна чергова річниця Дня
Перемоги — це справді все�
народне і невмируще свято,
яке завжди буде яскравим
прикладом любові до рідної
Вітчизни для молодих поко�
лінь, прикладом творення
мирного сьогодення.

7 травня в актовій залі
Києво�Святошинської ра�
йонної класичної гімназії
зібралися ветерани Великої
Вітчизняної війни з Києво�
Святошинського району для
урочистого святкування 64
річниці Великої Перемоги.

Привітати ветеранів при�
були почесні гості: заступ�
ник голови райдержадміні�
страції Олександр Лук’ян�
чук, міський голова Тарас
Добрівський, голова район�
ного осередку Партії Регіо�
нів Віктор Костина, секре�
тар Комуністичної партії
Києво�Святошинського
району Микола Процан.

Також на урочистостях
були керівники організацій
ветеранів району та міста
Боярка: голова спілки вете�
ранів району Анатолій Пос�
товинський, голова Боярсь�
кої організації ветеранів
війни та Збройних Сил Во�
лодимир Нурищенко, голова
Ради ветеранів міста Боярка
Борис Грецький, почесний
голова Ради ветеранів
Андрій Макаренко, а також
голови організацій ветеранів
з сіл нашого району.

Зі вступним словом до
присутніх звернувся голова
районної організації ветера�
нів війни та праці Анатолій
Постовинський. Вихованці
ліцею ім. Івана Богуна
внесли до зали Державний

прапор України. Потім зал
затих у хвилині мовчання,
вшановуючи пам’ять загиб�
лих воїнів.

До мікрофону підходить
Боярський міський голова
Тарас Добрівський. Лунають
слова вдячності ветеранам,
найкращі побажання. Наос�
танок міський голова  розпо�
вів про книгу, що видавалась
за сприяння міськвиконко�
му, інформаційного агент�
ства «Боярка�Інформ»,
Боярської міської організації
ветеранів війни і Збройних
Сил. Книга видана до 64�ї
річниці з Дня Перемоги і
містить біографічні дані
ветеранів міста, їхні спогади.

Заступник голови рай�
держадміністрації Олександр
Лук’янчук вручив ветеранам
подяки та грошові премії.

На трибуну підіймається
директор Територіального
центру соціального обслуго�
вування одиноких громадян
та інвалідів району Раїса
Єременко. Директор повідо�
мила, що працівниками
центру додому ветеранам,
котрі не в змозі самостійно
пересуватися, була доставле�
на матеріальна допомога. 

Голова районної органі�
зації ветеранів війни Анато�
лій Володимирович Посто�
винський поздоровив з
Днем народження присут�
ніх у залі ветеранів�фронто�
виків — Георгія Михайло�
вича Курдюмова — з 90�річ�
чям, Григорія Ілліча Обер�
таса — з  90�річчям, а Васи�
ля Кириловича Тиндика — з
95�річчям. Всі вони, незва�
жаючи на свій поважний
вік, прибули на урочистості.

А на закінчення урочисто�
го зібрання — святковий
концерт, в якому взяли
участь хор «Співають ветера�
ни», вихованці Боярської
міської дитячої школи мис�
тецтв, інші дитячі колективи.

Ці урочистості — лише
невелика частка тієї данини
пам’яті та нескінченної ша�
ни тим, хто захистив в боях
Батьківщину від фашистсь�
кої навали, хто підняв з
повоєнних руїн країну.

Євген Пікуль

сутніх вразив
показовий виступ осо�

бового складу другої опера�
тивної роти батальйону мілі�
ції особливого призначення
„Беркут” Головного управ�
ління МВС України. Дійсно,
кого залишить байдужим
каскад майстерно проведе�
них блискавичних прийомів
або розбивання цегли рука�
ми і дощок — головою? А от
розбивати пляшки об різні
частини свого тіла навіть не
пробуйте: „беркутівці” це
вміють, а вам буде дуже
боляче... 

Головний подарунок —

попереду

Обабіч сцени помічаю
невелику групку, в центрі
якої — депутат трьох скли�
кань Боярської міської ради,
заступник голови підприєм�
ницької комісії Олександр
Боднюк. Олександр Володи�
мирович міцно тисне ветера�
нам руки, щось говорить,
вручає білі прямокутники
конвертів... Якщо то святко�
ві премії — чому не на сцені?
Саме з цим питанням підход�
жу до пана Олександра, коли
він залишається один.

— І ніякі це не премії, —
ледь чи не відмахується від
мене Олександр Володими�
рович. — Це — лише мале�
сенька часточка нашого бор�
гу перед ветеранами, перед
учасниками подій тієї війни,
які на все життя залишаться
в пам’яті нашого народу...
Народна партія Литвина в
моїй особі підготувала неве�
личкі подаруночки ветера�
нам. Які я щойно і вручив
Івану Миколайовичу Шкур�
ко, Петру Климовичу Фур�
сову та Михайлу Тихоновичу
Дідовцю. А справжній пода�
рунок боярчани отримують
16 травня. Саме цього дня
ми відкриваємо оздоровчий
центр, в якому ветерани та
учасники війни, вдови, інва�
ліди І та ІІ групи будуть без�
коштовно лікуватися.

Підкріпитися

не бажаєте?

Як то кажуть, війна вій�
ною, а обід — за розпоряд�
ком... Жарко від польової
кухні, смачно пахне гречана
каша, у білих пластикових
стаканчиках причаїлися, мов
у засідці, „наркомівські 100

грам”. Польову кухню забез�
печив військовий ліцей, а
всьому лад дала біля неї
Тетяна Петрівна — незмінна
зав. їдальнею цього навчаль�
ного закладу. 

Щоб свято відчули

найменші

Справжнє свято — свято
для всіх. Навіть для малечі.
Тож прямую на майдан,
який одразу за парком.

Каруселі�атракціони —
до них і в звичайні вихідні не
протовпитися. Тому пошука�
ємо щось більш цікаве...

Найбільш гамірно біля
батутів. Вересклива малеча
виривається з батьківських
рук і ледве може дочекатися,
поки її пристебнуть до міц�
них довгих ременів: щоб,
бува, не полетіли кудись за
межі пружного кругляша...
Батути на святі забезпечив
боярчанин Олександр Ві�
тер. Батути — приватні, ра�
дість — загальна...  

Зовсім поряд  — коні!
Так, найсправжнісінькі: з
гривами та хвостами, які
пухнастими султанами розві�
валися на вітрі, під сідлами,
які так загадково порипують
в такт розміреній ході, з
теплими м’якими губами,
якими вони так довірливо
тицяються в простягнену до
них долоню... Цей необхід�
ний атрибут свята Галина

Миколаївна Яременко —
керівник гуртка „Юний вер�
шник” при Києво�Свято�
шинському еколого�натура�
лістичному центрі учнівської
молоді — пояснює історично
достовірно, а тому — просто:

– Не лише бойова техніка
та люди забезпечили перемо�
гу. Коні теж доклали до
цього неабияких зусиль. І
ветерани це ще пам’ятають.
Сьогодні підійшла одна жін�
ка з бойовими нагородами і

розповіла, що під час війни
вона у свої 15 років була
зв’язківцем, і всю війну
пройшла верхи. Крім того,
дуже символічно, що в наш
механізований вік саме коні
вчать людей добру, любові,
взаєморозумінню... Ні, вам
покататися не можна. бо
сьогодні у нас — дитяча
програма. І тренування для
тих, хто займається у нашо�
му гуртку постійно...

А в затінку дерев непода�
лік мерії оркестр грав мелодії
(і воєнні, і мирні) вже мину�
лого століття, і люди не лише
слухали, а й залюбки танцю�
вали під ці вічні звуки.
Свято, як і життя, продов�
жувалося, і сміхом повнила�
ся весняна днина. Бо що
може краще зігріти душу,
ніж веселий дитячий сміх?
Адже сміх той — голос і
пісня життя.

Замість післямови

Найурочистіший епізод
свята — покладання квітів...
Трепетні живі пелюстки
лягають на холодний граніт...
На тих плитах викарбувано
імена боярчан, які не повер�
нулися з війни до рідних
домівок. Навколо — схилені
голови... І задума гранітної
стели... І вогники свічок, з
яких стікають на георгіївські
стрічки гарячі воскові сльо�
зи... І стрункі постаті війсь�

кових ліцеїстів, які віддають
честь світлій пам’яті поле�
глих у тій далекій війні...

Пізно ввечері Боярка від�
салютує героям яскравим
святковим фейєрверком.
Який і стане останнім акор�
дом цьогорічного свята
Перемоги. Саме ці різноко�
лірні вогні стануть точкою
відліку наступного — 65 —
мирного року.  

Радислав Кокодзей
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Кияни 

платитимуть більше

З 1 червня в Києві вдвічі
підвищуються тарифи на
комунальні послуги.

Як повідомив начальник
житлово�комунального гос�
подарства столиці Василь
Яструбицький, донедавна
кияни сплачували за кому�
нальні послуги за наймен�
шими в Україні тарифами.
Адже дотацію вони отриму�
вали з місцевого бюджету.

БІ Матері
День

СІМ'Я ДЕБЕЛИНСЬКИХ
В місті Боярка, у велико�

му приватному будинку,
проживає багатодітна сім'я
Дебелинських — Сергій
Миколайович та Ольга
Веніамінівна, які вихову�
ють 9 дітей: 6 — власних і 3
— прийомних.

Олена Дебелинська веде

домашнє господарство та
виховує дітей. Сергій
Михайлович працює пасто�
ром в Братстві НЦ та місій
ЄХБ України.

Чуйні й добрі люди,
Дебелинські виховують
своїх дітей на принципах
християнської етики і мора�
лі.  Для Олени дитина —
найбільша святиня в житті,
яку треба берегти й плекати.

У великій дружній родині
всі діти цікавляться музи�
кою, відвідують музичну
школу, займаються вока�
лом, грають на різних
музичних інструментах.

Батьки разом з дітьми
часто відвідують кінотеат�
ри, музеї, виставки, дитячі

театри, і переконані, що це
сприятиме різнобічному і
повноцінному розвитку
дітей.

На думку батька, Сергія
Миколайовича, мати в сім'ї
— берегиня роду, його
опора. Такі погляди на свя�
тість роду батьки намага�
ються виховувати й у дітей.

Євген Пікуль 

ДОТИК ЯНГОЛА
За день до

народження дити�
на спитала у Бога:

— Що мені
робити на Землі?

— Я пода�
рую тобі Янгола,
який завжди буде
поруч з тобою.

— Але я не
розумію мови
Янгола.

— Він нав�
чить тебе своїй
мові, буде обері�
гати від негараздів і навчить
тебе усьому.

— А як звуть мого
Янгола?

— Неважливо, як його
звуть, але ти будеш назива�
ти його МАМА…

В цей особливий день,
День Матері, кожна людина
бажає привітати свого мило�
го Янгола, який подарував
життя. Скільки б років нам
не було — для мами ми
назавжди залишаємось діть�
ми, яким необхідна її любов
і турбота. Матусі наші любі і
самі найгарніші, будьте
завжди молодими, кохани�
ми та щасливими! 

В церкві "Нове поко�

ління" діти під час занять у
недільній школі власноруч
виготовляли подаруночки
для матусь та жваво обгово�
рювали, як можна проявити
любов до мами. Тож, кожну
маму чекав особливий сюр�
приз: когось — прибрана
кімната, когось — масаж
ручок та ніжок або ж вими�
тий посуд — ідей було без�
ліч. Також діти дізнались
формулу щастя та довголіт�
тя, якою обіцяли завжди
користуватись:

"Шануй батька твого і
матір твою, щоб довго тобі
жити, та бути щасливим на
землі" Втор.5:16. 

Ганна Бєлобородова

БІ тижня
Події

ПП РР ИИ ВВ ІІ ДД   НН АА ГГ АА ДД АА ТТ ИИ   ПП РР ОО   ММ ИИ ЛЛ ОО СС ЕЕ РР ДД ЯЯ ……
8 травня відзначається

міжнародний день Червоного
Хреста, заснований на честь
швейцарського гуманіста
Анрі Дюнана, який народив�
ся цього дня у 1828 році. За
його ініціативи вперше стали
створюватися групи волонте�
рів, які надавали допомогу
пораненим на полі бою. Сьо�
годні Червоний Хрест пра�
цює у 176 країнах світу.
Український Червоний Хрест
почав свою діяльність  1918
року у Києві, охопленому
лихоліттям Першої світової
війни та революції. 

Дякувати Богу, над нами
сьогодні мирне небо, але
роботи працівникам Черво�
ного Хреста вистачає. Вони,
як і завжди, допомагають
знедоленим.  І хворим дітям,
і одиноким та малозабезпече�
ним людям похилого віку.
Напередодні Дня Перемоги
голова Києво�
Святошинської
Організації Това�
риства Червоного
Хреста Л.М. Заї�
ченко привітала
ветеранів нашого
міста зі святом і
вручила їм про�
дуктові набори.
Та, насамперед,
кожен радів

можливості поспілкуватись.
З цікавістю ми дізнава�

лись про героїчне минуле
наших співрозмовників,
тих, хто звільняв нашу краї�
ну від фашистських загарб�
ників. Валентина Георгіївна
Горбань у свої 16 "накину�
ла" собі рік і її направили в
службу зв'язку. Страшні
роки війни згадує зі сльоза�
ми. На її очах на полі бою
загинула  подруга, сама
Валентина була тяжко пора�
нена. Перенесла декілька
операцій після поранення в
живіт, та коли дізналась, що
треба оформлювати інвалід�
ність — відмовилась. Відле�
жалась трохи, приховала від
усіх свої поранення  — і
сама попросилась знову на
фронт. Про хоробрість та
відвагу Валентини більше,
ніж вона сама, розповідають
численні нагороди, серед

яких Орден "За мужність",
Орден "Великої Вітчизняної
війни" І ступеня, медалі.
Перемогу Валентина зустрі�
ла в Берліні. 

Раді були зустрічі і М.С.
Пікуль, Л.І. Беба, М.А.
Лахтадир, В.М. Татаренко,
Н.М. Лупич. 

Також Лідія Миколаїв�
на відвідала дитячий санато�
рій  "Барвінок" і забезпечила
персонал  миючими засоба�
ми. 

Червоний Хрест не від�
мовляє в допомозі тим, хто її
потребує, проте допомога
потрібна і самим помічни�
кам. Як відомо, соціальна
служба в Україні оплачується
за залишковими принципа�
ми. Та й фінансування не
встигає за громадськими
потребами. Для матеріальної
допомоги нужденним Това�
риство Червоного Хреста
залучає до своєї діяльності
через поширення "червоно�
хресної" марки. Організація
запрошує до співпраці під�
приємців міста. " Це допомо�
же реалізувати потреби зне�
долених та малозабезпече�
них, проявити милосердя до
ближніх", — переконана
Лідія Миколаївна.

Ганна Белобородова

БІ Оголошення

РІШЕННЯ
виконкому Київської

регіональної парторгані/
зації Народної Партії
24 лютого 2009 року «�

Про виключення членів
виконкому регіональної
парторганізації»

Заслухавши інформа�
цію голови Київської регіо�
нальної парторганізації
Народної Партії Бондарен�
ка Г.І. щодо виключення із
складу членів виконкому
регіональної парторганіза�
ції та відповідно до п. 2
статті 23 Статуту Народної
Партії, рада вирішила:

1.  На підставі пропози�
цій голови регіональної
парторганізації Бондарен�
ка Г.І, рішенням виконко�
му виключити із складу
членів виконкому:

— Скуратівського Сер�
гія Івановича.

2.   На підставі протоко�
лу № 02/09 Києво�Свято�
шинської рпо НП (засідан�
ня виконкому) про виклю�
чення із членів партії Скура�
тівського Сергія Івановича,
рішенням виконкому
виключити із членів партії
Києво�Святошинської рпо,
керуючись статтями 8 п.5 та
16 Статуту Народної Партії:

—  Скуратівського Сер�
гія Івановича.

Голова Київської
регіональної п/о 
Народної Партії
Г. Бондаренко

"Золоті зернята"

"Золоті зернята" Виш�
нівської школи мистецтв
вдруге стали лауреатами
фестивалю "Золоті зернята
України", який проходив у
Національному заповідни�
ку "Софія Київська" під
патронатом Посольства
Чеської Республіки.

Наші земляки на міжна�
родному музичному кон�
курсі отримали звання лау�
реатів І�го, ІІ�го і ІІІ�го сту�
пенів.На прохання директо�
ра школи мистецтв Наталії
Скрутицької виступи пере�
можців матимуть змогу
почути всі бажаючі під час
творчого звіту "Золотих зер�
нят", який проходитиме 16
травня о1 3.00 в актовій залі
Вишівської міськради.

Податкова працює

У Київській області пра�
цівники податкової інспек�
ції викрили підпільний цех з
виготовлення саморобного
бензину, в якому вміст ток�
сичних хімічних домішок
набагато перевищував
допустиму норму.

Всього знешкоджено
400 літрів бензину на суму 

2 млн.грн.

Меру від мера

Боярський міський голо�
ва Тарас Добрівський приві�
тав свого колегу, мера міста
Вишневе Анатолія Гошка з
врученням міжнародної на�
городи "Золотий ягуар", яку
йому днями вручили в Марі�
їнському палаці.

Анатолій Гошко удосто�
єний нагороди за організа�
торські здібності, застосу�
вання демократичного сти�
лю керівництва, колегіаль�
ного підходу до управління,
застосування широкого
спектру нововведень, висо�
кий рівень управління.

Рішення про нагород�
ження Анатолія Гошка
було прийняте асоціацією
міст України та Адміністра�
цією Президента України.

Підготував Євген Пікуль

БІ району
Новини
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Шановні боярчани!
Вашої допомоги потребує

неповнолітній Левченко

Роман, 1992 р.н, проживає за

адресою: м. Боярка, вул.

Полярна, 10, кв.37.

Роман навчається у

10 класі ЗОШ № 3.

23 лютого 2009 року

фахівцями Інституту ендо�

кринології та обміну речовин

ім. В.П. Комісаренка АМН

України (м. Київ) хлопцеві

встановлено діагноз — част�

кова соматотропна недостат�

ність (припинення росту). На

сьогодні його зріст складає

140 см., вага — 36 кг. Реко�

мендації лікарів — термінове

застосування гормонів росту,

що допоможуть подолати заз�

начене захворювання. Ліки

потрібні вже сьогодні!

Вартість лікування скла�

дає близько 36 000 грн., що є

"непідйомною" сумою для

матері, яка працює в лікарні

та виховує хлопця сама.

Тому Боярська міська

рада, виконавчий комітет,

Молодіжна рада м. Боярка

звертається до усіх небайду�

жих жителів міста з прохан�

ням надати посильну допомо�

гу та дати шанс Роману для

відновлення нормального

життя.

Кошти можна перера�

хувати за наступними рекві�

зитами:

Левченко Людмилі Євге�

нівні на о/р 27487, код

02760904, р/р 37397004,

МФО 320069 (безповоротна

матеріальна допомога на ліку�

вання Левченка Романа).

***

Людмила Євгенівна Лев�

ченко висловлює щиру подя�

ку педагогічним працівни�

кам БСШ № 3, учням та

батькам школи за фінансову

допомогу для лікування її

сина Романа: 

учні 8 �Г класу  БЗОШ

№3 зібрали і передали на

лікування Романа 600 грн.;

Велика подяка за допомо�

гу пенсіонеру Василю Горді�

йовичу Золотаревичу який

передав на лікування Рома�

на 50 гривень.

Минулого тижня на осо�

бовий рахунок Левченко

Людмили Євгенівни (мате�

ріальна допомога на лікуван�

ня Романа) надійшли кошти

в сумі 2000 грн.

Станом на 13 травня

2009 р. на лікування Романа

всього зібрано 23 631 грн.

БІ дитині!
Допоможіть

Перемога! Для дітей, які її дочекались у травні 1945, вона
була рівнозначна самому життю. А що про Перемогу та війну
знають сучасні діти? Для того, щоб 9 травня ніколи не стало
забутою датою для нащадків, тих, хто свої життя віддав,
наближаючи цей день, ми  розповідаємо дітям про Свято Вели�
кої Перемоги. 8 травня діти старшої та середньої групи ДНЗ
№3 принесли квіти до пам'ятника загиблим воїнам. Виховате�
лі намагалися знайти потрібні слова, щоб розповісти дітям про
те, що таке війна, про подвиги тих, кому ми завдячуємо Пере�
могою, мирним небом та  життям.

Ганна Бєлобородова

ДД ІІ ТТ ЯЯ ММ   ——   ББ ЕЕ ЗЗ ПП ЕЕ ЧЧ НН ЕЕ   ЖЖ ИИ ТТ ТТ ЄЄ ВВ ЕЕ   СС ЕЕ РР ЕЕ ДД ОО ВВ ИИ ЩЩ ЕЕ   
7 травня у приміщенні

Києво�Святошинського
Центру соціально�психоло�
гічної реабілітації населення
відбулася зустріч учасників
проекту "Діти за своє життє�
ве середовище", який підго�
тувало Громадське дитяче
об'єднання "Юнісфера".
Керівник проекту — голова
ГДО Н.А. Семенова. Проект
розрахований на  виховання
екологічної активності дітей
і виконується в рамках
Програми малих проектів
Посольства Королівства
Нідерландів (Матра КАП).
В ньому задіяні нетрадицій�
ні форми просвітницької
діяльності (уроки�бесіди з
елементами практичних
занять, рольові ігри, прак�
тичні брейн�ринги, уроки�
вистави, пропагування еко�

логічних знань засобами
сценічного мистецтва), які з
цікавістю сприймаються
дітьми. Кожна дитина�уча�
сник отримала книжки�роз�
мальовки, створені і видані
ГДО "Юнісфера". Всі

малюнки в них — за місце�
вою тематикою. Тож діти не
тільки розфарбовували їх із
задоволенням, але ще й про�
довжили творчість: малюва�
ли Боярку, як місто майбут�
нього, і складали казки.
Творчість вчителів вилилась
в цікаві авторські розробки,
за якими проводились
заняття. Також конспекти
занять склали працівники
Києво�Святошинського
районного еколого�натура�
лістичного центру та фахівці
Центру соціально�психоло�
гічної реабілітації. Найціка�
віші та найактуальніші з них
увійшли до інформаційно�
методичного посібника.  

Участь у проекті взяли
майже усі загальноосвітні та
дошкільні заклади міста.
Спільна праця згуртувала

дітей і викладачів і допомог�
ла з'явитися у нашому місті
новим творчим колективам.
Наприклад, у ДНЗ "Дже�
рельце" та ЗОШ №5 вже
існує власний еко�театр,
розпочав свою роботу Загін

юних волонтерів "Сяйво". А
у ДНЗ "Берізка" у дітей є
своя клумба, де малюки
власноруч саджають квіти
та доглядають за ними. Най�
активнішими виявились уч�
ні та викладачі районної
класичної гімназії — звідти
родом і вже відомий у Бояр�
ці еко�театр "Краплинка", і
художники та автори текстів
для розмальовок — О.Ф.
Пилипенко та В.А. Сизон.
Велика подяка за підтримку
та допомогу  директору Киє�
во�Святошинської районної
класичної гімназії  С.М.
Сушко. На жаль, за  незро�
зумілих причин проігнору�
вали участь у проекті ЗОШ
№ 2, 3, та ДНЗ №2. Кожен
хоче мати комфортне сере�
довище для свого життя, та
не кожен готовий докласти
зусиль, щоб цього досягти. 

Під час зустрічі учасників
проекту підводились підсум�
ки виконання та обговорю�
вались плани на майбутнє.
Т. Г. Добрівський  подяку�
вав Ніні Олександрівні та
усім, хто взяв участь у про�
екті: " Цю працю неможли�
во переоцінити — адже про�
блема виховання любові до
свого міста, до природи —
чи не найбільша. Вже з
дитячого віку необхідно
виховувати активну життє�
ву позицію, любов та дбай�
ливе ставлення до рідного
краю".

Ганна Бєлобородова

18 ТРАВНЯ — 
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МУЗЕЇВ

Професійним святом
музейників річний календар
збагатився у 1977 році за
рішенням ХІ Генеральної
конференції Міжнародної
ради музеїв, що проходила у
Москві. З 1978 року Міжна�
родний день музеїв відзна�
чається регулярно у понад
150 країнах світу. 

Музеї — це духовні
скарбниці, що зберігають
безцінні пам'ятки історії,
культури та мистецтв, віді�
грають важливу роль в
духовному розвитку нації. 

Культурна спадщина —
це одна із надзвичайно
важливих складових істо�
ричної пам'яті будь�якої
нації. І не випадково, що у
цивілізованих країнах збе�
реженню пам'яток приді�
ляється велика увага. 

Нині в Україні діє близь�
ко 400 державних музеїв, в
них зберігається понад 11
млн. пам'яток. Щороку
музеї та заповідники відвідує
майже 18 млн. екскурсантів.

Колекція нашого Боярсь�
кого краєзнавчого музею
налічує понад 11 тисяч оди�
ниць зберігання. БКМ має
філію — музей академіка
живопису Миколи Пимо�
ненка в селі Малютянка.

За 34 роки свого існуван�
ня музей відвідало біля 700
тисяч екскурсантів, з них 80
відсотків — молодь. Геогра�
фія відвідувачів надзвичай�
но широ�
ка — це
гості як з
ближнього
зарубіжжя,
так і з даль�
н ь о г о :
Німеччини,
К а н а д и ,
Нідерлан�
дів, Поль�
щі, Болга�
рії, Китаю,
Японії та
ін. 

На шпальтах газет нео�
дноразово висвітлювалась
наукова та культурно�прос�
вітницька діяльність музею:
науково�практичні конфе�
ренції, творчі зустрічі, вечо�
ри пам'яті, персональні
виставки творів митців
району, презентації нових
книг сучасних майстрів
слова, відкриття меморіаль�
них дощок видатним людям
міста тощо. За потужною
роботою музею, звичайно,
стоїть колектив, невеликий,
лише 10 осіб, але  надійний,
згуртований, відданий  і
професійний. В цей святко�
вий день на шпальтах газети
хочу привітати своїх колег з
професійним святом, подя�
кувати їм за плідну роботу, і
побажати міцного здоров'я,
родинного затишку, творчо�
го горіння, незабутніх
зустрічей та вдячних
екскурсантів.

І, користуючись наго�
дою, хочу подякувати керів�
ництву Києво�Святошинсь�
кої РДА,  районному відділу
культури і туризму в особі
Одринської Ю.О., голові
Боярської міської ради
Т.Г.Добрівському та його
заступнику В.В. Шульзі за
підтримку у вирішені
нагальних питань музею. 

Директор Боярського

краєзнавчого музею 

Л.Ф. Кравченко

ПАМ'ЯТАЄМО В УСІХ ПОКОЛІННЯХ…



БояркаБоярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм6

ПОНЕДІЛОК

18 травня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Новини

09.15 Діловий світ

09.25 Погода 

09.35 Експерти дозвілля

10.10 Вихідні по�українськи

10.30 Хто в домі хазяїн?

11.00 Життя триває...

11.50 Ситуація 

12.00 Новини

12.10 Діловий світ

12.20 Погода 

12.25 Український вимір

13.05 До міжнародного

Дня музеїв. Д/ф "Хранитель.

В кожному серці своя є любов"

13.55 Книга.ua 

14.50 Ситуація 

15.00 Новини

15.15 Діловий світ

15.25 Погода 

15.30 Д/с "Обличчя Європи" 

16.00 Індиго

16.30 Д/с "Небезпека

під водою" 

17.25 Вікно в Америку

17.50 Ситуація 

18.00 Новини

18.15 Погода

18.25 Український вимір

19.00 Точка зору

19.30 Діловий світ

19.40 Світ спорту

19.50 Погода

20.00 "Попередження" 

21.00 Новини  

21.30 Діловий світ

21.45 Світ спорту

22.00 Погода 

22.15 Далі буде...

22.55 Трійка, Кено

23.00 ТРК "ЕРА"

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Служба розшуку дітей

01.30 Д/с "Небезпека під

водою" 

02.25 Точка зору

02.55 Служба розшуку дітей

03.00 Життя триває...

03.50 Ситуація

1+1

06.15 Т/с "Циганське серце" 

07.00 ТСН

07.05 Д/ф "Акули"

09.00 ТСН

09.20 Т/с "Руда" 

10.25 Т/с "Повернення

Мухтара" 

11.25 Т/с "Циганське серце" 

12.25 Т/с "Зірка епохи" 

13.30 Т/с "Район Мелроуз" 

14.40 "Шість кадрів"

15.05 "Криве дзеркало" 

17.00 ТСН

17.20 Т/с "Любов — не те,

що здається"

18.20 Т/с "Життя, якого

не було"

19.30 ТСН

20.15 Т/с "Руда" 

21.15 Т/с "Любов — не те,

що здається"

22.30 ТСН

23.00 "Проспорт"

23.05 Т/с "Секс і місто"" 

23.50 Т/с "Іван Подушкін" 

00.50 "Документ"

01.50 Т/с "Секс і місто" 

02.25 ТСН

02.50 Т/с "Циганське серце" 

03.40 Т/с "Іван Подушкін" 

04.30 "Документ"

05.30 ТСН

ІНТЕР

06.10 Документальний проект

"У пошуках правди" 

07.00 Новини

07.10 "Ранок з Інтером" 

08.00 Новини

08.10 "Ранок з Інтером" 

09.00 Новини

09.10 Т/с "Сільська комедія"

10.10 Т/с " Обручка"

11.00 Т/с "Територія краси"

12.00 Новини

12.10 "Місце зустрічі.

Особливий день" 

14.00 Х/ф "Незакінчений урок"

15.40 Х/ф "Можна, я буду

називати тебе мамою?"

17.25 Новини 

17.40 "Жди меня" 

19.00 Т/с "Територія краси"

20.00 "Подробиці"

20.30 Т/с " Обручка"

21.30 Т/с "1941"

22.20 Документальний проект

"Місяць. Секретна зона" 

23.20 Х/ф "Багряні ріки". s

01.30 "Подробиці"

02.00 Документальний проект

"У пошуках правди" 

02.40 Т/с " Лас�Вегас"

03.20 Х/ф "Багряні ріки"

05.00 "Ключовий момент" 

НОВИЙ КАНАЛ

05.20 Т/с "ГІБДД і т.д."

06.05 Т/с "Солдати�12"

06.50, 07.10, 07.35, 08.40

"Підйом"

06.55 Т/с "Друзі" 

09.00 Х/ф "Тремтіння

землі�4"

11.05 Т/с "Кадети" 

12.10 Т/с "Щасливі разом" 

13.30 Репортер

13.35 М/с "Шаггі і Скубі�Ду

ключ знайдуть"

13.55 М/с "Ульотні сновиди" 

14.20 Teen Time

14.25 Т/с "Ханна Монтана"

14.50 Т/с "Друзі" 

15.45 Teen Time

15.50 Т/с "Ранетки" 

16.55 Т/с "Щасливі разом"

17.55 Т/с "Моя прекрасна

нянька" 

19.00 Репортер

19.15 Спортрепортер

19.20 Погода

19.25 Т/с "Кадети"

20.20 Т/с "Ранетки" 

21.15 Т/с "Моя прекрасна

нянька" 

22.20 Т/с "Щасливі разом" 

23.20 Т/с "Відчайдушні

домогосподарки�4" 

00.30 Репортер

00.45 Спортрепортер

00.50 Погода

00.55 Служба розшуку дітей

01.00 Х/ф "Мандоліна капітана

Корелли"

03.00 Т/с "Ксена —

принцеса воїн" 

03.40 Зона ночі Культура

03.45 Козак душа правдива

04.00 Козацькі могили

04.20 Зона ночі

04.25 Невідома Україна

05.20 Зона ночі 

ВІВТОРОК

19 травня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Новини

09.20 Діловий світ

09.35 Погода 

09.40 "Попередження"

10.30 Автоакадемія

11.00 Життя триває...

11.50 Ситуація 

12.00 Новини

12.10 Діловий світ

12.20 Погода 

12.25 Український вимір

13.05 Тетяна Цимбал

представляє. "Лінія долі"

13.50 Здоров'я 

14.50 Ситуація 

15.00 Новини

15.15 Діловий світ

15.25 Погода 

15.35 Служба розшуку дітей

15.45 Д/с "Обличчя Європи" 

16.15 Індиго

16.50 Д/с "Небезпека під

водою" 

17.50 Ситуація 

18.00 Новини

18.15 Погода

18.25 Український вимір

19.00 Точка зору

19.30 Діловий світ

19.40 Світ спорту

19.50 Погода

20.00 Ток�шоу "Спокуса

владою"

21.00 Новини  

21.30 Діловий світ

21.40 Світ спорту

21.55 Погода 

22.05 Громадська варта

22.25 Право на захист

22.45 Прес�анонс

22.55 Трійка, Кено, Максима

23.00 ТРК "ЕРА"

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Парламентський день

01.35 Д/с "Небезпека під

водою" 

02.25 Точка зору

02.55 Служба розшуку дітей

03.00 Життя триває...

03.50 Ситуація 

1+1

06.00 "Служба розшуку дітей"

06.05 Т/с "Циганське серце" 

07.00 ТСН

07.05 Мультфільм "Усі собаки

потрапляють до раю" 

07.45 "Шість кадрів"

08.00 ТСН

08.05 Д/ф "Самотній млн.

бажає познайомитись"

09.00 ТСН

09.20 Т/с "Руда" 

10.25 Т/с "Життя, якого

не було"

11.30 Т/с "Циганське серце" 

12.30 Т/с "Район Беверлі�

Хіллз" 

13.25 Т/с "Район Мелроуз" 

14.25 Т/с "Всі жінки — відьми" 

15.35 "Шість кадрів"

16.00 Т/с "Не родись вродлива" 

17.00 ТСН

17.20 Т/с "Любов — не те,

що здається"

18.20 Т/с "Життя, якого

не було"

19.30 ТСН

20.15 Т/с "Руда"" 

21.15 Т/с "Любов — не те,

що здається"

22.30 ТСН

23.00 "Проспорт"

23.05 Т/с "Секс і місто" 

23.50 Т/с "Іван Подушкін" 

00.50 "Документ"

01.50 Т/с "Секс і місто" 

02.25 ТСН

02.50 Т/с "Циганське серце" 

03.40 Т/с "Іван Подушкін" 

04.35 "Документ"

05.35 ТСН

ІНТЕР

06.10 Документальний проект

"У пошуках правди" 

07.00 Новини

07.10 "Ранок з Інтером" 

08.00 Новини

08.10 "Ранок з Інтером" 

09.00 Новини

09.10 Т/с "Ріелтор" 

10.10 Т/с " Обручка"

11.00 Т/с "Територія краси"

12.00 Новини

12.10 "Знак якості".

Йогурт питний 1,5% 

13.00 Т/с "Зачароване

кохання"

14.00 Т/с "Лінії долі" 

15.00 Т/с "1941"

16.00 Т/с "Ляльки чаклуна"

17.00 "Судові справи" 

17.50 Новини

18.10 "Ключовий момент" 

19.00 Т/с "Територія краси"

20.00 "Подробиці"

20.30 Т/с " Обручка"

21.30 Т/с "1941"

22.30 Т/с "1941"

23.20 Х/ф "Таємнича ріка". s

02.00 "Подробиці"

02.30 Документальний проект

"У пошуках правди" 

03.20 Телевізійна служба

розшуку дітей 

03.25 Т/с " Лас�Вегас"

04.10 "Знак якості" 

05.00 "Судові справи" 

НОВИЙ КАНАЛ

05.20 Т/с "ГІБДД і т.д."

06.05 Т/с "Солдати�12"

06.50, 07.10, 07.35, 08.40

"Підйом"

06.55 Т/с "Друзі" 

09.00 Х/ф "Затворник" 

11.00 Т/с "Кадети" 

12.05 Т/с "Щасливі разом" 

13.30 Репортер

13.35 М/с "Веселі мелодії" 

13.45 М/с "Шаггі і Скубі�Ду

ключ знайдуть"

14.05 М/с "Ульотні сновиди" 

14.30 Teen Time

14.35 Т/с "Ханна Монтана"

15.00 Т/с "Друзі" 

15.55 Teen Time

16.00 Т/с "Ранетки" 

17.00 Т/с "Відчайдушні

домогосподарки�4" 

17.55 Т/с "Моя прекрасна

нянька" 

19.00 Репортер

19.15 Спортрепортер

19.20 Погода

19.25 Т/с "Кадети"

20.20 Т/с "Ранетки" 

21.15 Т/с "Моя прекрасна

нянька" 

22.20 Т/с "Щасливі разом" 

23.20 Т/с "Відчайдушні

домогосподарки�4" 

00.30 Репортер

00.45 Спортрепортер

00.50 Погода

00.55 Х/ф "У променях слави"

02.45 Т/с "Ксена —

принцеса воїн" 

03.25 Зона ночі Культура

03.30 Казимир Великий,

або Малевич селянський

04.00 Сходи до неба

04.15 Зона ночі

04.20 Невідома Україна

05.20 Зона ночі 

СЕРЕДА

20 травня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Новини

09.20 Діловий світ

09.30 Прес�анонс

09.35 Погода 

09.40 Ток�шоу "Спокуса

владою"

10.30 Д/ф "Наблизити  світ.

Борис Грабовський"

11.00 Життя триває...

11.50 Ситуація 

12.00 Новини

12.10 Діловий світ

12.20 Погода 

12.25 Український вимір

13.05 Фольк�music

14.20 Ситуація 

14.30 Новини

14.45 Діловий світ

15.00 ПАРЛАМЕНТСЬКІ

СЛУХАННЯ У ВЕРХОВНІЙ

РАДІ УКРАЇНИ

17.50 Ситуація 

18.00 Новини

18.15 Погода

18.25 Український вимір

19.00 Точка зору

19.30 Діловий світ

19.40 Світ спорту

19.50 Погода

20.00 Ток�шоу "Батьки і діти"

21.00 Новини  

21.30 Діловий світ

21.40 Світ спорту

21.55 Погода 

22.05 Відкрита зона 

22.35 Прес�анонс

22.45 Мегалот

22.50 Суперлото, Трійка, Кено

23.00 ТРК "ЕРА"

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Парламентський день

01.35 Служба розшуку дітей

01.45 Громадська варта

02.00 Право на захист

02.25 Точка зору

02.55 Служба розшуку дітей

03.00 Життя триває...

03.50 Ситуація 

1+1

06.05 "Служба розшуку дітей"

06.10 Т/с "Циганське серце" 

07.00 ТСН

07.05 Мультфільм "Усі собаки

потрапляють до раю" 

07.45 "Шість кадрів" 

08.00 ТСН

08.05 Т/с "Район Беверлі�

Хіллз" 

09.00 ТСН

09.20 Т/с "Руда"" 

10.25 Т/с "Життя, якого не

було"

11.30 Т/с "Циганське серце" 

12.30 Т/с "Район Беверлі�

Хіллз" 

13.25 Т/с "Район Мелроуз" 

14.25 Т/с "Всі жінки — відьми" 

15.35 "Шість кадрів"

16.00 Т/с "Не родись вродлива" 

17.00 ТСН

17.20 Т/с "Любов — не те,

що здається"

18.20 Т/с "Життя, якого не

було"

19.25 "погода"

19.30 ТСН

20.15 Т/с "Руда"" 

21.15 Т/с "Любов — не те,

що здається"

22.30 ТСН

23.00 "Проспорт"

23.05 Т/с "Секс і місто"" 

23.50 Т/с "Іван Подушкін"  

00.50 "Документ"

01.50 Т/с "Секс і місто" 

02.20 ТСН

02.45 Т/с "Циганське серце" 

03.35 Т/с "Іван Подушкін" 

04.30 "Документ"

05.30 ТСН

ІНТЕР

06.10 Документальний проект

"У пошуках правди" 

07.00 Новини

07.10 "Ранок з Інтером" 

08.00 Новини

08.10 "Ранок з Інтером" 

09.00 Новини

09.10 Т/с "Ріелтор" 

10.10 Т/с " Обручка"

11.00 Т/с "Територія краси"

12.00 Новини

12.10 "Знак якості"

Шинка королівська 

13.00 Т/с "Зачароване

кохання"

14.00 Т/с "Лінії долі" 

15.00 Т/с "1941"

16.00 Т/с "Ляльки чаклуна"

17.00 "Судові справи" 

17.50 Новини

18.10 "Ключовий момент" 

19.00 Т/с "Територія краси"

20.00 "Подробиці"

20.30 Т/с " Обручка"

21.20 Футбол. Кубок УЄФА.

Фінал. "Шахтар" (Донецьк) —

"Вердер" (Бремен) 

00.00 Х/ф "Убивство в раю"

01.50 "Подробиці"

02.10 Документальний проект

"У пошуках правди" 

03.05 Телевізійна служба

розшуку дітей 

03.10 Т/с " Лас�Вегас"

04.00 Х/ф "Убивство в раю" 

НОВИЙ КАНАЛ

05.20 Т/с "ГІБДД і т.д."

06.05 Т/с "Солдати�12"

06.50, 07.10, 07.35, 08.40

"Підйом"

06.55 Т/с "Друзі" 

09.00 Х/ф "Провісники бури"

11.00 Т/с "Кадети" 

12.05 Т/с "Щасливі разом" 

13.30 Репортер

13.35 М/с "Шаггі і Скубі�Ду

ключ знайдуть"

13.55 М/с "Ульотні сновиди" 

14.30 Teen Time

14.35 Т/с "Ханна Монтана"

14.50 Т/с "Друзі" 

15.50 Teen Time

15.55 Т/с "Ранетки" 

16.55 Т/с "Відчайдушні

домогосподарки�4" 

17.55 Т/с "Моя прекрасна

нянька" 

19.00 Репортер

19.15 Спортрепортер

19.20 Погода

19.25 Т/с "Кадети"

20.20 Т/с "Ранетки" 

21.15 Т/с "Моя прекрасна

нянька" 

22.20 Т/с "Щасливі разом" 

23.15 Т/с "Відчайдушні

домогосподарки�4" 

00.25 Репортер

00.40 Спортрепортер

00.45 Погода

00.50 Служба розшуку дітей

00.55 Х/ф "Бар при дорозі"

02.30 Т/с "Ксена —

принцеса воїн" 

03.10 Зона ночі Культура

03.15 Українці Надія 1ч

04.10 Місто Юрії. Біла Церква 

04.20 Зона ночі

04.25 Невідома Україна

05.20 Зона ночі 

ЧЕТВЕР

21 травня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Новини

09.20 Діловий світ

09.30 Прес�анонс

09.35 Погода 

09.40 Ток�шоу "Батьки і діти"

10.30 Далі буде...

11.00 Життя триває...

11.50 Ситуація 

12.00 Новини

12.10 Діловий світ

12.20 Погода 

12.25 Український вимір

13.05 Хай щастить 

13.55 Книга.ua

14.50 Ситуація 

15.00 Новини

15.15 Діловий світ

15.25 Погода 

15.35 Служба розшуку дітей

15.45 Д/с "Обличчя Європи" 

16.15 Індиго

16.50 Д/с "Небезпека під

водою"

17.50 Ситуація 

18.00 Новини

18.15 Погода

18.25 Український вимір

19.00 Точка зору

19.30 Діловий світ

19.40 Світ спорту

19.50 Погода
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20.00 "Знайдемо вихід"

з Н. Розинською 

21.00 Новини  

21.30 Діловий світ

21.40 Світ спорту

21.55 Д/ф "Василь Зінкевич"

22.55 Трійка, Кено, Максима

23.00 ТРК "ЕРА"

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Прес�анонс

01.25 Парламентський день

01.40 Д/с "Небезпека під

водою"

02.30 Точка зору

03.00 Життя триває...

03.45 Служба розшуку дітей

03.50 Ситуація 

1+1

06.00 "Служба розшуку дітей"

06.05 Т/с "Циганське серце" 

07.00 ТСН

07.05 Мультфільм "Усі собаки

потрапляють до раю" 

07.45 "Шість кадрів

08.00 ТСН

08.05 Т/с "Район Беверлі�

Хіллз" 

09.00 ТСН

09.20 Т/с "Руда" 

10.25 Т/с "Життя, якого

не було"

11.30 Т/с "Циганське серце" 

12.30 Т/с "Район Беверлі�

Хіллз" 

13.25 Т/с "Район Мелроуз" 

14.25 Т/с "Всі жінки — відьми" 

15.35 "Шість кадрів"

16.00 Т/с "Не родись вродлива" 

17.00 ТСН

17.20 Т/с "Любов — не те,

що здається"

18.20 Т/с "Життя, якого

не було"

19.30 ТСН

20.15 Т/с "Руда" 

21.15 Т/с "Любов — не те,

що здається"

22.30 ТСН

23.00 "Проспорт"

23.05 Т/с "Секс і місто" 

23.50 Т/с "Іван Подушкін" 

00.50 "Документ"

01.50 Т/с "Секс і місто" 

02.20 ТСН

02.45 "Проспорт"

02.50 Т/с "Циганське серце" 

03.35 Т/с "Іван Подушкін" 

04.30 "Документ"

05.30 ТСН

ІНТЕР

06.10 Документальний проект

"У пошуках правди" 

07.00 Новини

07.10 "Ранок з Інтером" 

08.00 Новини

08.10 "Ранок з Інтером" 

09.00 Новини

09.10 Т/с "Ріелтор" 

10.10 Т/с " Обручка"

11.00 Т/с "Територія краси"

12.00 Новини

12.10 "Знак якості"

Чіпси зі смаком бекону 

13.00 Т/с "Зачароване

кохання"

14.00 Т/с "Лінії долі" 

15.00 Т/с "1941"

16.00 Т/с "Ляльки чаклуна"

17.00 "Судові справи" 

17.50 Новини

18.10 "Ключовий момент" 

19.00 Т/с "Територія краси"

20.00 "Подробиці"

20.30 Т/с " Обручка"

21.30 Т/с "1941"

22.30 Т/с "1941"

23.20 Х/ф "Той, хто мене

береже"

01.30 "Подробиці"

02.00 Документальний проект

"У пошуках правди" 

02.55 Телевізійна служба

розшуку дітей 

03.00 Т/с " Лас�Вегас"

03.40 Х/ф "Той, хто

мене береже"

05.20 "Ключовий момент" 

НОВИЙ КАНАЛ

05.20 Т/с "ГІБДД і т.д."

06.05 Т/с "Солдати�12"

06.50, 07.10, 07.35, 08.40

"Підйом"

06.55 Т/с "Друзі" 

09.00 М/с "Веселі мелодії" 

09.10 Х/ф "Життєва сила"

11.05 Т/с "Кадети" 

12.10 Т/с "Щасливі разом" 

13.30 Репортер

13.35 М/с "Шаггі і Скубі�Ду

ключ знайдуть"

13.55 М/с "Ульотні сновиди" 

14.30 Teen Time

14.35 Т/с "Ханна Монтана"

14.50 Т/с "Друзі" 

15.50 Teen Time

15.55 Т/с "Ранетки" 

17.00 Т/с "Відчайдушні

домогосподарки�4" 

17.55 Т/с "Моя прекрасна

нянька" 

19.00 Репортер

19.15 Спортрепортер

19.20 Погода

19.25 Т/с "Кадети"

20.20 Т/с "Ранетки" 

21.20 Т/с "Моя прекрасна

нянька" 

22.20 Т/с "Щасливі разом" 

23.20 Т/с "Відчайдушні

домогосподарки�4" 

00.30 Репортер

00.45 Спортрепортер

00.50 Погода

00.55 Служба розшуку дітей 

01.00 Х/ф "Горилли в тумані"

03.00 Т/с "Ксена —

принцеса воїн" 

03.45 Зона ночі Культура

03.50 Під знаком біди

04.30 Зона ночі

04.35 Невідома Україна

05.15 Зона ночі 

П'ЯТНИЦЯ

22 травня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Новини

09.20 Діловий світ

09.30 Прес�анонс

09.35 Погода 

09.40 "Знайдемо вихід"

з Н. Розинською 

10.30 Кіно.ua

11.00 Життя триває...

11.50 Ситуація 

12.00 Новини

12.10 Діловий світ

12.20 Погода 

12.25 Український вимір

13.05 Наша пісня

14.00 "Надвечір'я"

з Т. Щербатюк

14.30 Темний силует 

14.50 Ситуація 

15.00 Новини

15.15 Діловий світ

15.25 Погода 

15.35 Служба розшуку дітей

15.40 Д/с "Обличчя Європи"

16.15 Пазли

16.50 Д/с "Небезпека під

водою" 

17.50 Ситуація 

18.00 Новини

18.15 Погода

18.25 Український вимір

19.00 Діловий світ

19.15 Світ спорту

19.25 Погода

19.40 Концертна програма

"Шевченківський вечір"

21.00 Новини  

21.30 Діловий світ

21.40 Світ спорту

21.55 Погода 

22.10 Автоакадемія 

22.45 Прес�анонс

22.55 Трійка, Кено

23.00 ТРК "ЕРА"

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Парламентський день

01.35 Д/с "Небезпека під

водою"

02.25 "Надвечір'я"

з Т. Щербатюк

02.55 Служба розшуку дітей

03.00 Життя триває...

03.50 Ситуація 

1+1

06.10 "Служба розшуку дітей"

06.15 Т/с "Циганське серце" 

07.00 ТСН

07.05 Мультфільм "Усі собаки

потрапляють до раю" 

07.45 "Шість кадрів" 

08.00 ТСН

08.05 Т/с "Район Беверлі�

Хіллз" 

09.00 ТСН

09.20 Т/с "Руда" 

10.25 Т/с "Життя, якого

не було"

11.30 Т/с "Циганське серце" 

12.30 Т/с "Район Беверлі�

Хіллз" 

13.25 Т/с "Район Мелроуз" 

14.25 Т/с "Всі жінки — відьми" 

15.35 "Шість кадрів"

16.00 Т/с "Не родись вродлива" 

17.00 ТСН

17.20 Т/с "Любов — не те, що

здається"

18.20 Т/с "Руда" 

19.30 ТСН

20.15 Т/с "Руда" 

21.20 Т/с "Руда" 

22.25 Х/ф "Заборонене

царство"

00.30 Х/ф "Королі року"

02.05 трилер "екстаз"

03.40 Т/с "Циганське серце" 

04.30 Т/с "Руда" 

05.20 Т/с "Руда" 

ІНТЕР

06.10 Документальний проект

"У пошуках правди" 

07.00 Новини

07.10 "Ранок з Інтером" 

08.00 Новини

08.10 "Ранок з Інтером" 

09.00 Новини

09.10 Т/с "Ріелтор" 

10.10 Т/с " Обручка"

11.00 Т/с "Територія краси"

12.00 Новини

12.10 "Знак якості"

Дитячі креми 

13.00 Т/с "Зачароване

кохання"

14.00 Т/с "1941"

15.00 Т/с "1941"

16.00 Т/с "Ляльки чаклуна"

17.00 "Судові справи" 

17.50 Новини

18.10 "Ключовий момент" 

19.00 Т/с "Територія краси"

20.00 "Подробиці"

20.30 Т/с " Обручка"

21.30 "Свобода на Інтері" 

00.30 Документальний проект

"Аркадій Гайдар.

Повернення героя" 

01.30 "Подробиці"

02.00 Документальний проект

"У пошуках правди" 

02.50 Т/с " Лас�Вегас"

03.30 М/с "Джуманджі�3"

НОВИЙ КАНАЛ

05.15 Служба розшуку дітей

05.20 Т/с "ГІБДД і т.д."

06.05 Т/с "Солдати�12"

06.50, 07.10, 07.35, 08.40

"Підйом"

06.55 Т/с "Друзі" 

09.00 М/с "Веселі мелодії" 

09.10 Х/ф "Три бажання" 

11.25 Т/с "Кадети" 

12.30 Т/с "Щасливі разом" 

13.30 Репортер

13.35 М/с "Шаггі і Скубі�Ду

ключ знайдуть"

13.55 М/с "Ульотні сновиди" 

14.30 Teen Time

14.35 Т/с "Ханна Монтана"

14.50 Т/с "Друзі" 

15.50 Teen Time

15.55 Т/с "Ранетки" 

17.00 Т/с "Відчайдушні

домогосподарки�4" 

17.55 Т/с "Моя прекрасна

нянька" 

19.00 Репортер

19.15 Спортрепортер

19.20 Погода

19.25 Т/с "Кадети" 

20.20 Т/с "Ранетки" 

21.20 Т/с "Моя прекрасна

нянька" 

22.20 Тільки правда? 

23.20 Камеді�Клаб

00.10 Репортер

00.25 Спортрепортер

00.30 Погода

00.35 Х/ф "Критичний рівень"

02.15 Т/с "Ксена —

принцеса воїн" 

02.50 Зона ночі Культура

02.55 Українці Надія 2ч

03.50 Хотин

03.55 Зона ночі

04.00 Невідома Україна

04.55 Зона ночі 

СУБОТА

23 травня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.10 Погода 

09.15 Прес�анонс

09.20 Доки батьки сплять 

09.45 Д/с "Нові святилища" 

10.15 Хто в домі хазяїн?

10.45 Експерти дозвілля

11.15 Вихідні по�українськи

11.35 Погода 

11.45 Король професії

12.00 Податкова академія

12.30 Парламент

13.20 Наша пісня

13.55 Погода 

14.00 Д/ф "Сонячна

наномашина"

14.30 Книга.ua

15.25 Кіно.ua

15.55 Футбол. Чемпіонат

України. Прем'єр�ліга.

ФК "Львів" — "Динамо" (Київ) 

16.50 У перерві. Погода 

18.00 Д/ф "Василь Зінкевич"

19.05 Х/ф "Час�убивця" 

21.00 Новини  

21.20 Світ спорту

21.35 Погода 

21.45 Фольк�music

22.45 Мегалот

22.50 Суперлото, Трійка, Кено

23.00 ТРК "ЕРА"

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Автоакадемія 

01.50 Служба розшуку дітей

02.00 Х/ф "Час�убивця" 

03.50 Служба розшуку дітей

1+1

06.05 "Подорож у минуле"

07.00 "Без табу"

07.55 Українські мультфільми

09.05 "Хто там?"

10.10 Мультфільм "Улюблений

прибулець" 

10.35 Мультфільм "Медовий

переполох"

11.30 Х/ф "Рожева пантера

завдає удару в відповідь"

13.40 Х/ф "Титанік"

17.25 "Криве дзеркало" 

19.30 ТСН

20.00 Х/ф "Запеклі шахраї" 

22.10 Т/с "Судова колонка" 

23.20 Х/ф "Самураї"

01.15 Т/с "Судова колонка" 

02.10 Х/ф "Королі року"

03.30 Х/ф "Екстаз"

05.05 "Подорож у минуле"

ІНТЕР

05.20 Документальний проект

"Корейський рубіж. Таємниці

великих вождів" 

06.00 "Свобода на Інтері" 

09.00 "У Городку". Дайджест 

09.30 Кулінарне шоу

"Картата потата" 

10.10  Комфорт�шоу

"Квадратний метр" 

11.00 Т/с "Сині ночі"

15.30 "Найрозумніший" 

17.10 "Позаочі"  

18.00 Х/ф "Героїня свого

роману"

20.00 "Подробиці" 

20.30 "Місце зустрічі.

Там, де живе мрія" 

22.30 Х/ф "Заборона

на кохання"

00.30 "Подробиці" 

01.00 "Позаочі"  

02.00 "Картата потата" 

02.30 М/с "Джуманджі�3"

НОВИЙ КАНАЛ

04.55 Х/ф "Жук�бідняк" 

07.15 Х/ф "Три бажання" 

09.35 Будинок закритий

на ремонт 

10.20 Зоряні драми

11.15 Інтуїція

12.15 Info�шок 

13.10 Гіпноз 

14.10 Шоу "Файна Юкрайна" 

14.50 Т/с "Щасливі разом" 

16.10 Х/ф "Портрет

досконалості" 

18.15 Х/ф "Закони

привабливості" 

20.05 Х/ф "Місія

нездійсненна�2" 

22.45 Хто проти блондинок?

00.00 Спортрепортер

00.05 Х/ф "Планета страху"

02.05 Зона ночі Культура

02.10 Крапка роси

03.05 Зона ночі Культура

03.10 Секрети української

національної кухні

03.30 Гніздо

03.40 Зона ночі

03.45 Невідома Україна

05.20 Зона ночі Культура

05.25 Школа спектралізму

05.55 Українська художня

школа

06.25 Зона ночі 

НЕДІЛЯ

24 травня

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Погода 

09.10 Доки батьки сплять

09.20 Підсумочки

09.35 Антивірус для дітей

09.55 Крок до зірок

10.30 Нова армія

11.00 Муз. ua

11.55 Стильна штучка

12.15 Тетяна Цимбал

представляє. "Лінія долі"

12.50 Погода 

12.55 Здоров'я 

13.50 Телевізійний журнал

"Околиця"

14.20 Благовісник

14.50 Аудієнція

15.15 Погода 

15.25 "На святі надій". Творчий

вечір Є.Сверстюка

16.30 Х/ф "Шушу"

18.15 Погода 

18.25 Діловий світ. Тиждень

19.10 Х/ф "Час�убивця" 

21.00 Новини  

21.15 Погода 

21.30 Наш футбол

22.30 "Культурний фронт"

з Ю. Макаровим

22.55 Трійка, Кено, Максима

23.00 ТРК "ЕРА"

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Служба розшуку дітей

01.25 Х/ф "Час�убивця" 

02.55 "На святі надій".

Творчий вечір Є.Сверстюка

03.55 Служба розшуку дітей

1+1

06.00 Х/ф "Апасіоната"

07.35 М/ф "Медовий

переполох"

08.25 М/ф "Улюблений

прибулець" 

09.05 "Лото�забава"

10.00 Т/с "Не краса по�

американськи" 

10.55 "Караоке  на  Майдані"

11.50 "Криве  дзеркало" 

13.30 Х/ф "Заборонене

царство"

15.30 Х/ф  "100 весіль, або

тільки новачки одружуються"

17.30 Х/ф "Божевільне

кохання"

19.30 ТСН

20.20 Х/ф "Чізкейк"

22.15 "Світське  життя"

23.15 Х/ф "Запеклі шахраї" 

01.20 Х/ф "Самураї"

02.50 Х/ф "Апасіоната"

04.25 Х/ф "Весна"

ІНТЕР

04.30 Х/ф "Настане завтра

чи ні?" 

07.40 "Найрозумніший" 

09.20 "Городок"  

10.00 "Україно, вставай!" 

10.30 Х/ф "Сумна дама

чирвова" 

12.30 Х/ф "Варварині весілля"

14.30 Х/ф "Сюрприз" 

16.30 "Вечірній квартал" 

18.00 Х/ф "Оперативна

розробка"

20.00 "Подробиці тижня"

20.50 Х/ф "Оперативна

розробка�2. Комбінат"

23.00 Х/ф "Хто боїться

Вірджинії Вульф?"

01.30 "Подробиці тижня"

02.20 "Знак якості" 

03.00 "Ключовий момент" 

03.40 М/с "Джуманджі�3"

НОВИЙ КАНАЛ

06.25 Х/ф "Гість" 

07.45 Церква Христова

08.00 Запитайте в лікаря

08.35 Руйнівники міфів�4 

09.40 Т/с "Щасливі разом" 

10.35 Х/ф "Місія

нездійсненна�2" 

12.55 Шоуманія 

13.35 Ексклюзив 

14.15 Аналіз крові 

15.00 Зоряні драми

15.55 Info�шок 

16.55 Інтуїція 

17.55 Т/с "Щасливі разом" 

18.50 Х/ф "Хто я?"

21.30 Хто проти блондинок?

22.45 Шоу "Файна Юкрайна" 

23.10 Камеді клаб 

00.10 Спортрепортер

00.15 Х/ф "Щоденник Елен

Рімбауер"

02.05 Зона ночі Культура

02.10 Тарас Шевченко. Надії

02.35 Тарас Шевченко.

Спадщина

03.00 Зона ночі

03.05 Хто гоїв рани козакам?

03.20 Рідні стіни

03.35 Університети милосердя

03.50 Він врятував нас від чуми

04.00 Зона ночі



ГГРРООММААДДССЬЬККІІССТТЬЬ  ППІІДДТТРРИИММААЛЛАА  ННООВВИИЙЙ  ГГЕЕННЕЕРРААЛЛЬЬННИИЙЙ  ППЛЛААНН  ММ..  ББООЯЯРРККАА  

На жаль, у залі того дня
було небагато мешканців.
Але ті, хто прийшов —  депу�
тати, старійшини, і просто
небайдужі мешканці, вже
мали свої конкретні пропози�
ції. Вони прозвучали після
виступу Віктора Анатолійо�
вича Ісакова — головного
архітектора проекту ДП
"Український науково�дос�
лідний інститут", який  пред�
ставив головну концепцію
розробки генерального плану
м. Боярка. Він повідомив, що
розробка генерального плану
розвитку м. Боярка на завер�
шальній стадії і остаточні
матеріали планують передати
місту вже до кінця місяця. 

Найперше і найважливі�
ше досягнення, яке вдалось
зробити проектантам — вирі�
шити питання перспективних
меж міста і погодити їх із сусі�
дами.  Адже на схемі чинного
генерального плану видно,

що в існуючих на даний
момент межах, у Боярки
немає перспектив для розвит�
ку, розбудови міста. Не виста�
чає зон відпочинку, немає де
розгорнути інфраструктуру,
деякі життєво необхідні для
міста артерії, в тому числі й
газотранспортна, яка знахо�
диться за межами міста.

Нині територія  міста скла�
дає 1120 га. Її й було запропо�
новано прийняти за базову у
новому генплані. Сюди вхо�
дять територія Держлісфон�
ду, "Декоративних культур",
очисних споруд та інші. 

За новим планом терито�
рію пропонують збільшити
до 3388 га з врахуванням
усіх земель у межах міської
ради та додатково долучити
3 ділянки:  34 га земель
Бобрицької с\р, 188 га —
Білогородської сільради і 66
га території с. Петрівського,
де розташований Боярський
автомотодром. Також части�
ну лісів Держлісфонду, що
знаходяться в межах Бояр�
ки.  Таким чином територія
міста збільшиться втричі.

"Ми надзвичайно запізни�
лись з затвердженням гене�

рального плану і з
р о з ш и р е н н я м
меж на 4�8 ро�
ків", — говорив
Тарас Добрів�
ський. — Нам за�
лишилось наши�
ми межами при�
єднатися до
наших сусідів.

Якби раніше більш серйозно
зайнялись цим питанням,
сьогодні межі міста розшири�
лись би не в 3 рази, як це
можливо сьогодні, а в 5 і біль�
ше. Багато часу втрачено.
Поки у Боярці з`ясовували
стосунки, сільські ради Біло�
городки, Тарасівки, Малю�
тянки, Петрівського  затвер�
дили межі на рівні облради. І
нам нічого не залишається, як
приєднатися до них.

Мешканців міста цікавили
більше зони житлових забудов
і реконструкцій. На що В. Іса�
ков сказав: " Як тільки буде
визначено територіальні
межі, одразу можна буде
більш ретельно планувати
зони забудови житла". Він
прокоментував можливі варі�
анти житлової забудови.
Серед них — територія "Деко�
ративних культур", район
сільгосптехнікуму, де замість
споруд барачного типу перед�
бачається будівництво багато�
квартирних будинків. Розгля�
дається і більш детально вив�
чається можливість рекон�
струкції двоповерхових спо�
руд у районі вул. Маяковсько�
го, Б. Хмельницького і в райо�
ні вул. Молодіжної. Вивчив�
ши усі ці будівельно�житлові
можливості, проектанти прог�
нозують збільшення населен�
ня до 2020 року до 60 тис. осіб
проти сьогоднішніх 34,6 тис.
Ці базові показники взяті за
основу у  подальшому проек�
туванні розбудови інфра�
структури міста бюджетного

фінансування. Це, в першу
чергу, заклади медицини,
освіти, зелені насадження і
спортивні споруди. Не виста�
чає паркових і рекреаційних
зон  у місті. Їх не складно зро�
бити у районі вул. Хрещатик.
Це дозволяють зробити існую�
чі лісові насадження.

Найбільш нагальна про�
блема для міста  — шляхопро�
води, які пролягають через
залізну дорогу та  сполучають
райони міста і Київ. Обгово�
рення точилось й навколо
них. Один із шляхопроводів
пропонується передбачити у

напрямку с. Білогородка,
який сполучав би "стару"
частину міста Боярка по вул.
Білогородській з Одеською
трасою  із "підхватом" терито�
рії сільгосптехнікуму. Другий
—  підземний "прокол" під
дорогою у районі платформи
с. Тарасівка. Проектанти
також  запропонували третій
шляхопровід, який пройшов
би по вул. Білогородській, 50
років Жовтня із виходом на м.
Київ. (по Білогородській

трасі). Цей трикутник шляхо�
проводів у перспективі  буде
основою транспортних арте�
рій міста.

Враховуючи, що навколо
м. Боярка досить щільно роз�
ташовані населені пункти,
пропонується також збудува�
ти об`їзну дорогу навколо м.
Боярка.  Для цього зв`язати
вже існуючий напрямок через
залізну дорогу, с.Тарасівку, с.
Віта�Поштову з виходом на
Одеську трасу з напрямом
через с.Білогородку до Жито�
мирської траси. Далі  дорога
пройде Бобринськими терито�
ріями, обійде ліс  існуючими
просіками, пройде шляхопро�
водом через залізну дорогу, і
біля сільгосптехнікуму вийде
на транспортну розв`язку, над
якою вже працює інститут
"Автодор". Це дасть місту не
тільки можливість обслугову�
вати південні території міста,
а й розвантажить транспортні
потоки, які нині курсують
містом.

В цілому концепцію ген�
плану громада м. Боярка під�
тримала із врахуванням озву�
чених під час обговорення
пропозицій, які запропонува�
ли подати до міської ради у
письмовій формі. А далі
непростий шлях затверджен�
ня документу спочатку на
сесії Боярської міської ради,
Києво�Святошинської райра�
ди, облради і, насамкінець,
Верховної Ради України.

Наталя Ключник

12 травня у актовій
залі ЗОШ №5 відбулись
громадські слухання, на
яких обговорювали гене�
ральний план розбудови

міста Боярка.
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М О Л О Д Ь  С Л С  З А  А К Т И В Н І С Т Ь
Молодь —  потенціал кож�

ної нації. Адже саме пред�
ставники нової генерації  не
лише вірять у позитивні пере�
творення, а й справді докла�
дають зусиль, аби вони  ста�
лися. Доказом цього є актив�
на діяльність молодих пред�
ставників  партії Союзу Лівих
Сил, які вірять в успіх демо�
кратичного соціалізму, та
пропагують його не лише в
красномовних промовах...  

"Головне — це активність
та неординарний, живий
підхід до будь�якої справи.
Коли люди бачать тебе в дії,
а не слухають промови, їм
теж хочеться діяти", —  так
пояснив свою  позицію голо�
ва Києво�Святошинської

районної організації партії
Союзу Лівих Сил Євген Дан�
ченко. З останнім я мала
слушну нагоду познайомити�
ся у День міжнародної солі�
дарності трудящих. Молоді
представники цієї політичної
сили відзначилися  досить
оригінальним підходом до
святкування 1 Травня.    

Ні, вони не стали органі�
зовувати традиційні мітинги
та демонстрації. Молоді пред�
ставники цієї політичної сили
підійшли до питання по�суча�
сному.  Так, вони стали іні�
ціаторами  автопробігу, що
стартував 1 Травня опівдні в
місті Боярка. Ця акція  стала
справжньою несподіванкою
для жителів району, адже

жодна з
політичних
партій не
п р о в о д ил а
п о д і б н о г о
з а х о д у .
Тепло та
р а д і с н о
сприйняли
у ч а с н и к і в
автопробігу
ж и т е л і

Забір'я, Княжич, Бобриці та
Вишневого. А з огляду на
дещо тьмяну Першотравневу
погоду, яскраві стяги, що
прикрашали авто, та гучні
автомобільні сигнали,  внес�
ли декілька жвавих  акордів
до розміреного районного
життя. 

І це далеко не єдиний
районний  захід, в якому
взяли  участь молоді пред�
ставники СЛC.  Під час свят�
кового параду, що пройшов
у Боярці з нагоди  Дня Пере�
моги,   члени Союзу Лівих
Сил Києво�Святошинського
району привітали сивочолих
ветеранів  листівками�поздо�
ровленнями та золотисто�
чорними стрічками. 

— Для нас участь в акції
"Георгіївська стрічка", перш
за все, є проявом солідарно�

сті усіх, для кого День Пере�
моги є  святом вшанування
тих, хто приніс на олтар
Великої Перемоги найдоро�
гоцінніше — свою молодість,
здоров'я, життя, — зазначив
Євген Данченко.   

Того ж дня представники
СЛС поклали квіти до
пам'ятника невідомому сол�
дату, що в Боярці, та  завіта�
ли до осель  боярчан Василя
Івановича Каменського та
Никифора Михайловича
Лупича, ветеранів Великої
Вітчизняної війни, аби при�
вітати героїв  теплими слова�
ми та подарунками.  

Замість P.S. 

Підкорюємо верши/

ни разом

Насправді ціка�
вить молодих сповіду�
вачів засад демокра�
тичного соціалізму не
лише участь у святко�
вому житті району.
Так,  серед членів
СЛС  є чимало шану�
вальників туристич�
ного дозвілля. Примі�
ром,  цієї весни бояр�

ські туристи їздили  підкорю�
вати нові вершини Кавказу.
Ця мандрівка значною
мірою стала можливою зав�
дяки підтримки голови СЛС
К и є в о � С в я то ш и н с ь к о г о
району  Євгена Данченка.

Декілька днів тому підко�
рювачі  висот успішно
повернулися до Боярки.
Сподіваємося, що  молодим
та завзятим в цьому житті
пощастить підкорити не
лише кавказькі вершини. Та
й чи може бути по�іншому,
адже головним для цих
молодих людей є рух вперед.  

Олександра Дзига  

БІ рух
Молодіжний



— А що, таксистів

викликали до Боярської

міської ради?

— І так, і ні. Проблема
перевезення в таксі жителів
міста Боярка турбує нас
давно. Адже, декому із водіїв
здається, що  усе просто —
маєш авто, поклав на дах
шашку і гайда по місту — клі�
єнтів розвозити. Можна на
газоні стати, якщо зручно,
можна й музику вночі  "вру�
бати" на всю потужність аби
привернути увагу клієнта —
пасажира. Тільки хто відпо�
відатиме, якщо біда на доро�
зі? Хто потурбується, якщо
горе�таксист не зовсім твере�
зий чи здоровий? А якщо
авто виявиться несправне?

— Про це люди задуму/

ються лише тоді, коли, як

то кажуть, "півень клюне".

Скільки людей зпикає без

сліду, часом навіть гра/

бують.  Та й за проїзд в

таксі  боярчани явно пере/

плачують. Як реагує на це

міська рада?

—  Ще минулого року,
наприкінці літа, було затверд�
жено рішення сесії Боярської
міської ради "Про затверд�
ження правил надання послуг
з перевезення пасажирів 
та їхнього багажу в таксі в 
м. Боярка" №28/1248 від
23.04.08.  Проте, з'являлись
усе  нові й нові підприємці�пе�
ревізники, які  продовжували
діяти самовільно, ігнорували
наші законні вимоги. Тому ми
цьогоріч планово, в полі чин�
ного законодавства, виріши�
ли все�таки більш жорстко
організувати цей процес і
контроль за діяльністю у цій
сфері.  Для цього — оголоси�
ли конкурс на право переве�
зення пасажирів та їхнього
багажу у м. Боярка і провели
його 5 травня 2009 року. Від�
гукнулись 4 суб'єкта підпри�
ємницької діяльності: Таксі
"Десятка" (ФОП Кондратен�
ко А.М., юридична адреса: м.
Боярка, вул. Калініна, 7);
ТОВ "Міське транспортне
підприємство "Боярка" (юри�
дична адреса: м. Боярка, вул.
Піонерська, 6); ТОВ "Таксо�
моторний парк 13250" (юри�
дична адреса: смт. Гостомель,
вул. Чапаєва, 1); ФОП
Шупеня В.В. (юридична
адреса: смт. Буча, вул. Водо�
провідна, 54 а).

— За якими  критерія/

ми визначали переможця? 

— Насамперед, претен�

дентів просили представити
повний пакет дозвільних
документів, відповідно до
чинного законодавства.
Окрім цього аналізували  тех�
нічну базу. Брали до уваги
терміни проведення  техніч�
ного огляду транспортних
засобів, лікарського огляду
водіїв та забезпечення їх
ліцензійними картками. Зва�
жали також на наявність
допусків на машини, присут�
ність зв'язку та  ліцензії на
використання частот, якими
користуються таксисти. Тоб�
то, обирали того,  у кого най�
більш повна "комплектація".
Рішення комісії наразі схили�
лось у сторону АТП "Боярка",
якими було представлено 4
ліцензійні картки — найбіль�
ше серед претендентів. Вони
й стали переможцями у кон�
курсі. А інші повинні теж
"підтягуватись". Це  здорова
конкуренція в  умовах ринко�
вої економіки.

— І що далі? Що це

додасть усім нам?

— Тепер з переможцями
конкурсу буде укладено
угоду, відповідно до правил
перевезення пасажирів у м.
Боярка. Їм  видадуть спе�
ціальні  талони, боярська
печатка на яких засвідчує
офіційне право на перевезен�
ня пасажирів і багажу. Пере�
візники�таксисти у межах
закону здійснюватимуть
свою підприємницьку діяль�
ність у місті Боярка, беруть
на себе зобов'язання відпові�
дати за благоустрій зупинок,
де будуть розміщуватись
транспортні засоби — таксі.
Вони готові за рахунок своїх
коштів здійснити  благоустрій
цієї території. Окрім цього до
міського бюджету надходити�

муть подат�
ки за кори�
с т у в а н н я
цими стоян�
ками. Та й  у
разі вияв�
лення пору�
шень буде 
з кого запи�
тати.

— Збіль/

шиться чи

зменшиться

плата за

проїзд у

таксі?

— Як по�
казали по�
п е р е д н і
зустрічі із
п і д п р и є м �
цями�такси�
стами, тари�
фи досі фор�
мувались  спонтанно, як то
кажуть "на око".  Аналізую�
чи ситуацію з аналогічними
перевезеннями у області, ми
з'ясували, що у Боярці тари�
фи більші, ніж у Василькові,
Обухові та інших містах.  У
деяких наших сусідів, тариф
у межах міста, загальною
площею такою ж як Боярка,
взагалі до 10 грн. У ”стару”
ж Боярку можна потрапити
в таксі не менше як  за 25
грн. Натомість, у міську раду
повідомляють, що ця послу�
га  коштує  20 грн.   Тому го�
ворити про те — збільшить�
ся плата, зменшиться, чи
залишиться на рівні, поки
що передчасно. Адже тари�
фи мають бути чітко прора�
ховані і економічно обґрун�
товані. Якщо підприємство
бере на себе зобов'язання
облагородити місця стоянок
і зупинок, платити податки у
бюджет міста  — звісно, що

проїзд може  залишитись на
рівні, але здійснюватиметься
вже за чітко надані для бояр�
чан і гостей міста послуги.

Розуміємо, що здійснити
заплановане  буде не так
просто. І послуги з переве�
зення впорядкуються   не
одразу. Тому ми зверта�
ємось до представників
автомобільних служб,  ДАІ
з проханням допомогти
владі організувати цю робо�
ту. Я думаю, що спільними
зусиллями за півроку  ву�
лицями  Боярки їздитимуть
автомобілі , які повністю
відповідатимуть правилам
безпеки, ніхто не буде заїж�
джати на  зелені газони і
псувати їх, "обдирати" пас�
ажирів.  А  послуга з пере�
везення в таксі буде макси�
мально наближена до
людей.

Наталя Ключник
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БІ справи
Комунальні

ТТААККССІІ   ВВИИККЛЛИИККААЛЛИИ??
Звична і знайома

кожній людині фраза.
Вона  додає настрою,
якщо автівка із "шашкою"
з'являється у потрібному
місці  за кілька хвилин після
виклику. Приємно, коли
доповнена  привітною пос�
мішкою таксиста, який
виглядає із новенької автів�
ки, а на розрахунковому
чеку — сума, яка доступ�
на кожному мешканцю
міста. "Сподіваємось, що
за півроку так буде і в
нас", — каже Валерій
Шульга,  заступник  місь�

кого голови.

ЧАС КОСИТИ ТРАВУ І …

ВСТАНОВЛЮВАТИ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ

Зимове сміття збороли.
Навіть гості міста — зірки
естради, журналісти та
кореспонденти відмітили,
що Боярка стала чистим
містом. Зацвіли сади, зазе�
леніла трава. Не дати траві
перетворитись у бур'яни,
зберегти її весняну чистоту і
свіжість — саме таке зав�
дання комунальних служб
міста нині. Відтак, на усіх
центральних вулицях міста
коситимуть траву. Також
надаватимуть послуги тим,
хто намагається
уберегти свою
прилеглу чи при�
будинкову тери�
торію він "нава�
ли" літніх бур'я�
нів. Для цього
варто звернутись
до БГВУ ЖКГ і
вам допоможуть
покосити будь�

які, навіть важко доступні,
місця. 

Інша літня проблема
починає вирішуватись.
Тільки ж вона скоріше
зимова, бо стосується вста�
новлення індивідуального
опалення у багатоповерхів�
ках міста. Ці роботи незаба�
ром розпочнуться по вул.
Білогородська, 17, Дежньо�
ва, 5 та ряді інших багато�
поверхівок. Готуємо сани
влітку — банально, але
правда.

З “НОВОЇ” БОЯРКИ — У “СТАРУ”
Переїзд завжди умовно

розділяв “стару”, історич�
ну частину м. Боярки від
так званої ”нової”. Ось 
і цього разу саме пере�
їзд  визначено місцем, звід�
ки продовжиться впоряд�
кування територій міста
Боярка. Якщо до весняних
свят більше уваги приділя�
ли центральним вулицям
Боярки, (готувались до
Маршу Миру, реконструю�
вали  парк Перемоги до 9
Травня), то у перші ж дні
після свят комунальники
отримали дору�
чення від Бояр�
ського міського
голови Тараса
Добрівського
взятись за бла�
гоустрій “ста�
рої”, історич�
ної частини
Боярки. 

"Зустріча�
ємось на переїз�
ді і завершуємо

знаком "Боярка", — приз�
начив побачення і визна�
чив основну стратегію
комунальникам  міський
голова.  "Усе, що бачимо —
доводимо до ладу". Маєть�
ся на увазі вивезення при�
бордюрної землі, частко�
вий  ремонт доріг, приби�
рання несанкціонованої
реклами,  обрізка дерев,
контроль за  освітленням
вулиць, вулична каналіза�
ція  тощо.  Роботи прово�
дитимуться протягом
поточного  місяця.

НН АА   КК ЛЛ АА ДД ОО ВВ ИИ ЩЩ ІІ   ББ УУ ДД ЕЕ
ММ ІІ СС ЦЦ ЕЕ   ВВ ІІ ДД ПП ОО ЧЧ ИИ НН КК УУ …… .. ..

ДД ЛЛ ЯЯ   ЖЖ ИИ ВВ ИИ ХХ
Попередньо планують викор�

чувати пеньки зрізаних дерев,
навезти землі, засіяти газон. А з
часом  створити невеличку парко�
ву зону, з лавками  у тіні дерев. 

"Центром її   хотілось би
бачити  пам'ятник християн�
ству, де б при потребі можна
було б гідно провести за христи�
янськими звичаями  рідну люди�
ну в інший світ", — висловив
своє бачення  міський голова
Тарас Добрівський і додав, —
Будувати заплановане будемо
усім миром.
А поки�що
розпочинай�
мо фарбува�
ти паркан,
п р о в о д и т и
підготовчі і
п р о е к т н і
роботи.

Наталя

Ключник
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БІ вітання
Наші

Ювілей подружжя

9 Травня — знаменний
день для усього людства, а
для наших батьків — Курма�
ча Петра Мусійовича і Кур�
мач Євдокії Петрівни, це
подвійне свято. Адже рівно
60 років тому, 9 Травня 1949
року, вони одружилися.

Всі ці 60 років батьки
прожили в мирі і злагоді,
виростили 3�х дітей, мають

внуків і правнуків. Щороку, 9 Травня, збирається вся
наша немала сім'я, щоб поздоровити нашого тата з Днем
Перемоги. Адже Петро Мусійович — ветеран, визволи�
тель, пройшов довгими шляхами війни від Києва до Праги.

Ось і цього року ми хочемо поздоровити наших батьків
з річницею їхнього весілля і побажати їм міцного здоров'я
та довгих років життя.

З повагою, діти, внуки та правнуки Курмачів —

Петра Мусійовича та Євдокії Петрівни.

5 травня почесний громадянин міста Вишневе,
заслужений вчитель України, член�кореспондент Академії
педагогічних наук України, директор Боярської
вечірньої ЗОШ Колібабчук Володимир
Захарович відзначив свій День народження.

Хай будуть поруч з Вами віра і надія
Як два крила, що впасти не дадуть.

І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, щасливу світлу путь

16 травня — День науки. Виконавчий комітет Боярської міської ради щиро вітає своїх
працівників: Шульгу Валерія Володимировича, заступника міського голови, кандидата
педагогічних наук; Заітова Іслама Нажимовича, головного спеціаліста з економічних
питань, кандидата економічних наук; Цушка Івана Івановича, директора КП "Боярка�
Інформ", кандидата філософських наук з Днем науки!

Нових творчих успіхів Вам, нехай найвищі висоти Науки завжди вам підкоряються!
Щастя, здоров'я, миру та злагоди Вам та Вашим рідним і близьким.

БІ подяки
Слова

Виконавчий комітет
Боярської міської ради
висловлює щиру подяку за
активну участь в органі�
зації та  проведенні свята
Перемоги в м. Боярка:

1. Режисеру�організа�
тору масових свят в м.
Боярка Медведченко Мари�
ні Іванівні, 

2. Показовому орке�
стру Міністерства з надзви�
чайних ситуацій України,
художньому керівнику,
заслуженому артисту Украї�
ни, полковнику служби
цивільного захисту Плама�
ділу Сергію.

3. Диригенту оркестру
Симоненку Руслану.

4. За показові виступи
особового складу другої опе�
ративної роти батальйону
міліції особливого призна�
чення "Беркут" Головного
управління МВС України
Галасюку Юрію Івановичу.

5. Начальнику Нав�
чально�оздоровчого ком�
плексу військового ліцею ім.
І. Богуна полковнику Рома�
ненку Данилу Володимиро�
вичу,

6. Методисту групи з
виховної роботи Навчально�
оздоровчого комплексу
військового ліцею ім. І.
Богуна Шуменьок Інні Іва�
нівні.

7. Командиру 7�ої роти
майору Свінцицькому Юрію
Юрійовичу.

8. Начальнику мате�
ріально�технічного забезпе�
чення, майору Хвилю Ігорю
Олександровичу.

9. За надання польової
кухні — завідувачці їдальні
Навчально�оздоровчого
комплексу військового
ліцею ім. І. Богуна Рябіне�
новій Тетяні Петрівні.

10. Молодим співачкам
м. Боярка Чорнобривцевій
Ганні, Наконечній Наталії.

11. Директору КП
"Боярська міська школа
мистецтв" Калмиковій
Антоніні Петрівні. 

12. Директору Боярсь�
кої дитячої школи мистецтв
Кузьменко Ірині Олексіївні,
викладачу хореографії
Ходаківській Т.Л.

13. Директору приват�
ної загальноосвітньої школи
І�ІІ ст. для дівчаток "Леді"
Демидовій Ірині Львівні, за
організацію та шикування
святкової колони заступни�
ку директора з виховної
роботи Лавриненко Оксані
Миколаївні, викладачу
вокалу Максимчук Тетяні
Володимирівні, викладачу
бальної хореографії Степа�
нову Сергію Анатолійовичу,
викладачу естрадної хорео�
графії Демидовій Інні Олек�
сандрівні.

14. Директорам та
заступникам директорів з
виховної роботи загально�
освітніх шкіл м. Боярка.

Виконавчий комітет
Боярської міської ради
висловлює щиру подяку 
за матеріально�технічну
та фінансову підтримку
в організації та  проведен�
ні свята Перемоги в 
м. Боярка:

Галасюку Юрію Іванови�
чу, командиру ІІ роти осо�
бливого призначення "Бер�
кут";

Мірзаєву Анатолію Нарі�
мановичу, депутату міської
ради, директору ТОВ
"Успіх"; 

Асланяну Петросу Габрі�
еловичу, директору МПФ
"Аракс";

Михальову Євгенію
Валентиновичу, директору
КП "Шкіряні меблі";

ФОП Плаксицькій Окса�
ні Володимирівні;

ФОП Сбитному Ніколі
Романовичу;

ТОВ "АЛВІСС";
БФ ТОВ "Клуб 2005";
ФОП Руденко Ірині Вік�

торівні;
Таксі "055";
ПП "Алекс";
Данченку Євгену Григо�

ровичу, голові К�Свято�
шинської районної організа�
ції "Союз Лівих Сил";

ТОВ "Водостічні систе�
ми";

ПП Дишльовському С.І.;
ПП Шляховому Леоніду;
ТОВ "ЄВРОВЕНТ";
СПД Варяниці С.М.;
ЗАТ "Вентиляційні

системи" 

БІ життя
Культурне

Саме піснею "Хата моя,
біла хата" (музика — Біла�
ша) у виконанні одного із
членів журі — композитора
Сергія Бакая — відкрився
цей фестиваль парафіяль�
них хорових колективів Киє�
во�Святошинського округу,
який благословив помічник
Благочинного Києво�Свято�
шинського району о. Василь
Слободенюк. І звучала бан�
дура під склепінням Божого
храму, і, немов пробуджена
генетичною пам'яттю та
цією срібноголосою мелоді�
єю, поставала перед очима
українська чепурна біла
хата. Мамина хата...

То чому ж саме матері і
Богоматері був присвячений
цьогорічний конкурс? Про
те знає його ведуча — Надія
Безверха:

— Усіма мовами однаково
та ніжно звучить це слово:
мама, матінко, матуся.
Матір — то жінка, подвиг

якої неможливо переоціни�
ти. Богом заказано їй на�
роджувати та провадити у
світ нове життя. І як би дале�
ко не покликала нас дорога
від батьківського дому, неви�
димою, але міцною ниттю
ми назавжди пов'язані з ма�
тір'ю. Завжди і в усякий час
звучить в її серці молит�
ва — мабуть, найпалкіша з
усіх молитов, які будь�коли
лунали з вуст людських...
Особливо ж шануємо ми
Богородицю — Матір Світу,
першу з молитовниць за рід
наш людський перед Богом.
Невтомні трудівниці, спо�
движниці, молитовниці,
оспівані як в літургійних
Богослужбових творах Пра�
вославної Церкви, так і в
творах народних...

Так, ось вона — відповідь
на наше запитання. А чим
же вразив, чим порадував
цьогорічний фестиваль
учасників і, особливо, слу�
хачів? Розширенням репер�
туару! Адже поряд з піснес�
півами суто церковними
мовою старосло�
в'янською чи древ�
ньоруською звуча�
ли того дня під
куполом Божого
храму й пісні рід�
ною українською,
в тому числі — й
народні. Кількість
яких  зросла в
порівнянні з мину�
лим роком.

Особливо ж в цьому кон�
тексті хотілося б відмітити
виступи хорових колективів
нашого рідного міста:
"Псалму про маму" (народ�
на; хор парафії на честь
Виносу Животворящих
Древ м. Боярка) та "Опус�
тився вечір" (слова П.Ко�
роль, музика В.Демяниши�
ної; Свято�Михайлівська
парафія м. Боярка). 

І хоча гран�прі цього
фестивалю був удостоєний
не Боярський колектив, а
церковний хор Свято�Ми�
кольської парафії з м. Ірпе�
ня (настоятель — протоіє�
рей Андрій Клюшев, керів�
ник хору — Ганна Кифен�
ко), та переможеними себе
не почував ніхто. Бо ще
довго бриніло в серцях
"Христос воскрес із мерт�
вих, смертію смерть подо�
лав" — віщі й вічні слова,
які линуть у вічність на сріб�
них крилах�акордах укра�
їнської бандури. 

Радислав Кокодзей 

""ППЕЕРРЕЕДДААЙЙТТЕЕ  ППРРИИВВІІТТ  ВВІІДД  ММЕЕННЕЕ

ЖЖУУРРААВВЛЛИИННООЮЮ  ММООВВООЮЮ  ЇЇЙЙ......""
Привіт матусі...

Ні, шановні наші читачі,
це — не прощальний запо�
віт когось із великих, які
змушені були закінчити
життя на чужині. Це —
лейтмотив Другого фес�
тивалю�конкурсу пара�
фіяльних хорових колек�
тивів Києво�Святошинсь�
кого округу, який відбувся
11 травня у Свято�Возне�
сенському храмі м. Виш�

неве.
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БІ хроніка
Спортивна

З 21 квітня по 5 травня 2009 року
в Краєзнавчому музеї міста Боярка
проходила виставка дерев’яних
скульптур боярчанина Володимира
Цепляєва, на якій було представлено
25 експонатів – творчий доробок
митця за останній рік. 

Володимир Григорович ще в
шкільні роки захоплювався мистецт�
вом, дуже любив малювати. Свою
першу роботу з дере�
ва хлопчик зробив у
шостому класі — він
вирізав з дерева
фігурку собаки�так�
си, яку батьки
прийняли за щура…

Далі доля скла�
лася так, що Воло�
димир Цепляєв
вступив до Київ�
ського політехніч�
ного інституту,
отримав спеціальність «інженер�
електрик» та залишився працювати
науковим співробітником на кафедрі
«електричні станції». Так минуло 25
років. В 90�тих роках, в часи перебу�
дови, для художника ніби «почалася
весна» (адже ні для кого не секрет,
що за радянських часів, аби досягти

успіху, треба було неодмінно змальо�
вувати селян, політичних діячів та
інші символи того часу). Спочатку
різьблення по дереву для  Володими�
ра Григоровича було своєрідним
хоббі. Але вже в 1993 році він прий�
має участь у виготовленні олімпійсь�
кої сувенірної продукції до Олімпіади
у Ліллехаммері (Норвегія), в 1994 –
у виставці «Таланти КПІ», а в 1995 –

у виставці на ВДНГ в
Москві. В 2004 році
відбулася перша Київ�
ська виставка народ�
ної дерев’яної скульп�
тури в Українському
Домі. 

Всі роботи Володи�
мира Цепляєва дуже
витончені та оригі�
нальні, мають свій
особистий стиль, який
формувався під впли�

вом видатних майстрів світової куль�
тури. Найбільше автор любить від�
творювати образи тварин та людей.
Серед тварин найулюбленішими пер�
сонажами митця є такси, бегемоти
та риби. А щодо людей, то Володи�
мир Григорович, як справжній чоло�
вік, обожнює втілювати жіночі обра�

зи за допомогою музичних інстру�
ментів. «На вигляд дерево тверде, не
має якоїсь конкретної форми, а я
своїми зусиллями можу зробити його
пластичним»,  – розповідає Володи�
мир Григорович. «Кожне дерево має
свою енергетику: одне дерево дає
енергію, інше – забирає. Дерево є
для мене джерелом натхнення. В
своїх роботах я намагаюсь передати
характер та настрій персонажів, зро�
бити їх живими та динамічними».  

В 2008 році відомою літературоз�
навицею та перекладачем Ніною
Демуровою, автором перекладу на
російську мову книжок Льюїса Кер�
ролла «Аліса в країні чудес» та «Аліса в
задзеркаллі», була видана книга «Кар�
тинки і розмови. Бесіди про Льюїса
Керролла». До книги увійшло багато
знімків робіт майстрів образотворчого
та декоративно�ужиткового мистецт�
ва, які мають якесь відношення до
автора «Аліси…». Серед них і Володи�
мир Цепляєв. Справа в тому, що
Володимир Григорович досить відо�
мий в Москві: його роботи виставлені
в галереї при Центральному Будинку
Художника, а також велика кількість
робіт знаходиться в приватних колек�
ціях. Ніна Демурова побачила в
Інтернеті роботи скульптора, знайшла
його координати та запросила взяти
участь у створенні своєї книги. І це не

дивно, адже і Чешир�
ський кіт, і Кролик,
і Королева, і Шал�
т а й � Б о л т а й ,
вирізьблені Воло�
димиром Цепляє�
вим – справжні
шедеври. Важко
навіть уявити, як зі
звичайного дерева
можна зробити
таких витончених
казкових персона�
жів, при цьому не
загубивши жодної
риси їх характеру.
Безумовно, ці роботи
зроблені з великою лю�
бов’ю до дерева та самих героїв. 

Постійні експозиції робіт Володи�
мира Цепляєва знаходяться у
московських і київських салонах та
галереях. Боярчани ж можуть відві�
дати виставку  майстра в виставковій
залі Києво�Святошинського район�
ного центру творчості молоді «Обе�
ріг», яка діятиме вже з 12 травня
2009 року. Запрошуємо всіх ціните�
лів та прихильників скульптури.
Навіть якщо ви байдужі до виробів з
дерева – приходьте, вам неодмінно
сподобається!

Тетяна Скочко

ПЛАСТИЧНЕ ДЕРЕВО В РУКАХ МИТЦЯ 

З самого ранку — нестримні при�
страсті вболівальників навколо
волейбольних майданчиків! Здаєть�
ся, далі вже просто нікуди! Та все ж
таки в повітрі чітко відчувається очі�
кування отого найголовнішого: хто
ж розіграє чемпіонський титул?

Найкращі з команд�учасників
чемпіонату, які, подолавши трьохмі�
сячний марафон, таки дійшли до
фіналу, рвуться до перемоги. Та раху�
нок зіграних матчів продовжує „про�
сівати” і їх. Хотів — Софіївка — 0:2.
ДЮСШ — Глеваха — 0:2... І ось
вона, сенсація: Боярська „Молодіж�
ка” — Боярські „Ветерани” — також
0:2! Сенсація, яка великої радості не
принесла. Адже в „активі” Молодіж�
ки вже є два програші (а тому ця
перемога для них вже майже нічого
не вирішує), тоді як „Ветерани”,
пройшовши весь чемпіонат без жод�
ної (!) поразки, вже можуть дозволи�
ти собі трішки розслабитися... 

Декілька інтерв’ю

по слідах гарячих

Звичайно, своїми думками з при�
воду чемпіонату мої співрозмовники
поділилися вже після нагороджен�
ня... Та переведіть трохи дух, наші
дорогі читачі, щоб набрати повні
груди свіжого весняного повітря і
належним чином таки привітати
переможців.

Головний спеціаліст відділу у
справах сім’ї, молоді та спорту Киє�
во�Святошинської адміністрації й
голова Києво�Святошинської район�
ної федерації волейболу Микола
Пономаренко: 

– Турнір пройшов як завжди: на
високому якісному рівні. Я навіть не
чекав, що цього року буде стільки
команд. Що диктує необхідність змін
у форматі проведення чемпіонату.
Зокрема, ми плануємо на осінній
чемпіонат 2009 року утворити вже
дві ліги. Тому що команди різного
рівня майстерності, а тому не всі
матчі були „чесними”. Наприклад,
при всій старанності команди
ДЮСШ результат їхніх зустрічей з
„Ветеранами” можна було „прописа�
ти” ще до першої подачі... Крім того,
планується збільшення команд — як
мінімум, до двадцяти п’яти.

Боярський міський голова
Тарас Добрівський: 

— Приємно відзначити,
що волейбольний рух наби�
рає обертів. А наша радість
особлива: чотири Боярські
команди („Газовики”,
„ДЮСШ”, „Молодіжка” і
„Ветерани”) взяли участь у
районних змаганнях! Факт
говорить сам за себе. Тому й
не дивно, що той рівень гри,
який команди показали в

фіналі, надзвичайно високий. Так,
„Молодіжка” таки виграла у цьому
матчі у ветеранів. Але „Ветерани”
стабільно грали протягом всього чем�
піонату, і завдяки цій стабільності й
досвіду змогли стати чемпіонами.

Вітаємо переможців!

Команди шикуються... На столі
перед ними — кубки і дипломи. За
столом — почесні гості Чемпіонату.
Крім вже названих — радник голови
Києво�Святошинської адміністрації
Валерій Дуско, сільський голова с.
Лісники Ольга Сагач, голова облас�
ного „Колосу” Віктор Грицаєнко,
завідувач Києво�Святошинським
районним відділом освіти Микола
Неруш... І, звісно ж, ті, які були
свідками кожної миті цього тримі�
сячного волейбольного марафону:
директор чемпіонату Лев Торосян,
головний суддя і директор Боярської
ДЮСШ Василь Коновалов, голов�
ний секретар — Юрій Акопов, судді
Михайло Сліпенчук, Олексій Вере�
щака, Микола Тимчик... 

До церемонії нагородження все
готово! А ви, наші шановні читачі,
приготувалися? Тоді називаємо
переможців.

Надзвичайно перспективна й
амбіційна Боярська „Молодіжка”,
яка не раз показувала свою майстер�
ність у волейбольних баталіях, змогла

вибороти лише ІІІ місце. Що тому є
причиною? У хлопців буде трохи
часу, щоб проаналізувати це. Адже до
осені ще — три літніх місяці...

ІІ місце буквально вирвала
команда Національного педагогічно�
го університету імені Драгоманова,
ціною неймовірних зусиль таки роз�
бивши здавалося б нерозривний тан�
дем боярських фаворитів. Що й
казати, для наших столичних гостей
цей чемпіонат став неабияким
випробуванням їхньої майстерності і
ще кращою школою. А про „Ветера�
нів” — коротко, двома словами:
ВІТАЙТЕ ЧЕМПІОНІВ!

Замість післямови

Почесне право закрити під звуки
Державного гімну весняний Чемпіо�
нат Києво�Святошинського району з
волейболу надається наймолодшому
учаснику... Прапор спущено...
Невже — все? Невже свято закінчи�
лося? 

Цей чемпіонат став дійсно
справжнім святом спорту, майстер�
ності і нестримного лету до перемо�
ги. Адже запекла боротьба точилася
до останньої хвилини, не втрачаючи
своєї напруги... А охарактеризувати
його можна дуже коротко: чудове
приміщення, прекрасна гра, відмін�
ний результат... Так тримати! І — до
нових зустрічей!

А вони — не за горами! Як розпо�
вів мені Микола Пономаренко, ще
цього року (точніше — восени) при�
хильники волейболу матимуть
можливість і силами помірятися, і
вболівальників знову порадувати.
Крім того, саме цього року у район�
ної федерації волейболу — іменини:
їй виповнюється три роки. Святку�
вання планується на осінь... Тобто —
до нових зустрічей! 

Радислав Кокодзей

А ви знаєте, наші шановні читачі, що весна вже таки
закінчилася. Ні, не календарна, а весна волейбольна фінішувала 10
травня на Хотівській землі. Адже саме Хотів вітав учасників
грандіозного спортивного свята — фінального етапу відкритого

Чемпіонату Києво�Святошинського району з волейболу.  

ВЕТЕРАНИ ПЕРЕМОЖЕНИМИ

НЕ БУВАЮТЬ!
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ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ

Працює офіційний 
web�портал Боярської

міської ради.

Свої запитання та побажання до

Боярського міського голови 

Т. Добрівського ви можете

залишити на форумі порталу

за адресою:

WWW.BOYARKA�INFORM.COM

Центр "Умка"
В м. Боярка по вулиці

50 років Жовтня, 63 від�
крився центр раннього
розвитку дитини "Умка".

Проводиться набір дітей
віком від 11 місяців до 3�х
років у групи "Разом з
мамою".

Довідки за телефоном:
8)097)840)05)43

Запрошуємо всіх!
В суботу, 16 травня 2009 року, з 10.00 до 16.00 на заключ�

ний фестиваль дитячої творчості під відкритим небом "Обереги
любові�2009".

В програмі фестивалю:
10.00 — 12.00 — конкурси для дітей, виставка�продаж 

дитячих робіт, майстер�класи, фотовиставка;
12.00 — 15.00 — концертна програма.
Чекаємо на вас за адресою: 
м. Боярка, вул. Білогородська, 23,а

Депутати фракції "Блок Юлії Тимошенко" 

Боярської міської ради та члени бюро Боярської

первинної партійної організації "ВО "Батьківщина"

Депутат Боярської міської

ради, голова фракції “Наша

Україна” Ніна Харчук

Соціалістична партія

України, Києво)Свято)

шинська організація 

Депутат Боярської 

міської ради

О. В. Боднюк

Голова Боярської 

організації ППУ 

Ю. І. Єдаков

Голова К�Святошинської районної 

організації “Союз Лівих Сил” 

Евген Данченко

Боярська міська організація 

Партії регіонів та фракція 

партії в Боярській міській раді

Голова районного товариства 

у справах захисту прав споживачів 

Олександр Борецький

ЛЛЛЛЮЮЮЮББББІІІІ     ННННАААА ШШШШІІІІ     ММММААААТТТТ ЕЕЕЕ РРРР ІІІІ !!!!     
Щиро вітаємо Вас із Днем матері � днем любові і ніжності, відданості і святості,

самопожертви і великої терпеливості. 

Прадавнім символом України є мати � її спрацьовані руки, лагідний голос, під який ми

засинали, і теплий дотик, який будив зранку. Мати, несучи на своїх плечах непомірний

тягар щоденних клопотів, завжди знаходить у своєму серці наснагу творити добро, зігріти

теплом, підтримати словом своїх дітей. 

Любов матері є основою і джерелом життя. В усьому світі мірою вартості людини

вважається її вдячність матері за життя, за всі її старання, виховання й самопожертви. 

Тому у цей прекрасний день хочемо привітати всіх матерів, вклоняючись їм � єдиним,

милим, дорогим, з усією щирістю душі, з повагою, шаною та безмежною любов'ю в серці.

Щиро бажаємо Вам гармонії і щастя, багато радості і тепла. Нехай приязно світить Вам

весняне сонце і зігрівають щирі усмішки Ваших дітей!

СПД Прокиш

Ремонт пральних 

машин)автомат
Ваша пральна машина зламалась?

Вам не подобається якість прання 

і машина погано полоще білизну?

Всі ці проблеми вирішуються 

швидко і з повною відповідальністю.

Телефонуйте: 8�097�204�95�99;

8�097�978�75�33

За Вашим бажанням
веселі клоуни 
завітають 
у гості:

— додому;
— в кафе;
— на відпочинок

Телефони 
для довідок:
8)097)934)72)92

Помісна християнська церква

"Спасіння" в м. Боярка запрошує

Вас на богослужіння, які прохо�

дять щовівторка в кінотеатрі

"Космос" о 18.45.

Будемо раді разом з Вами про�

славляти нашого Господа!

Християнська церква

"НОВЕ ПОКОЛІННЯ"

Запрошує на богослужіння

щонеділі о 10.00

За адресою: 50 років Жовтня, 4

(початкова школа №4) 

2�й поверх, актова зала

Виконавчий комітет та Бояр�
ська міська рада щиро вітають 

Анатолія Івановича
Білюка, 

заступника директора К�Свя�
тошинського управління по
експлуатації газового госпо�
дарства, з 55�річчям!

Реклама
ОголошенняБІ

16.05

СБ

17.05

НД

18.05

ПН

19.05

ВТ

20.05

СР

21.05

ЧТ

22.05

ПТ

23.05

СБ

Хмарність

Опади

Температура вдень°C +22 +15 +18 +19 +22 +24 +21 +23

Температура вночі°C +5 +12 +9 +6 +7 +7 +13 +13

Тиск 746 743 748 749 750 752 745 747

Вологість % 31 88 44 35 33 31 54 37

Вітер м/с 

Комфорт °C +21 +14 +17 +19 +20 +23 +20 +21

1 4 4 2 2 1 4 4

Мені
дві!

ФОТО�ЖАРТ

Радислав Кокодзей
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