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ЗЗЗЗ    ДДДДННННЕЕЕЕММММ    ННННААААРРРРООООДДДДЖЖЖЖЕЕЕЕННННННННЯЯЯЯ

ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ

Щороку в перший день літа від�

значається Міжнародний день

захисту дітей — прекрасне свято

радості та одвічної надії. Адже

саме в дітях ми хочемо бачити

здійснення своїх мрій і сподівань.

Прагнемо, щоб вони росли здоро�

вими та радісними, прославляли

свої родини і рідний край.

В цей день кожен повинен

задуматися і подивитися на дітей,

які поруч. Кожен повинен зробити

для своєї дитини свято. Це свято

потрібне, щоб послухати дітей та

інколи в них повчитися. У малечі

не повинно бути нещасливого

дитинства, і за це маємо відповіда�

ти ми, дорослі, тому турбота про

дітей, захист їхніх прав повинен

стати одним з найголовніших

наших обов'язків. Закликаємо

усіх сьогодні й кожного наступно�

го дня зігрівати теплом і любов'ю

кожне дитяче серце, об'єднувати

зусилля заради майбутнього, і тоді

маленькі громадяни виростуть

достойними людьми й неодмінно

стануть гордістю України.

Міський голова Т. Добрівський

Секретар ради М. Лєзнік

Боярська міська рада та вико�

навчий комітет щиро вітають

депутатів міськради Неупокоя

Сергія Григоровича та Орла

Леоніда Івановича, ювіляра

Боярської організації інвалідів

війни та Збройних Сил Володіна

Івана Михайловича з Днем наро�

дження!

Зичимо Вам здоров'я, простого

людського щастя, щедрої долі,

достатку в домі, радості в душі,

багато світлих, плідних, щасли�

вих років життя.

Хай завжди по життю супро�

воджують Вас рідні люди, вірні,

надійні друзі, добро й любов.

Бажаємо Вам творчого вогнику,

наснаги, поваги й шани людей.

Назва заходу
Місце 

проведення
Поча�

ток
Завер�
шення

1. Легкоатлетичний пробіг вул. Хрещатик 10–00 11–00

2.
Відкриття міжнародної виставки 

собак усіх порід CAC UA.
Парк Перемоги 10�00 10�20

3.
Урочисте відкриття святкових заходів

до Міжнародного дня захисту дітей 
Парк Перемоги 11�00 10–10

4. Гра�«квест» — «Великі перегони» Парк Перемоги 11�20 12�00

5. Спортивні змагання «Веселі старти» Парк Перемоги 11�20 12�00

6.
Робота міжнародної виставки собак

усіх порід CAC UA
Парк Перемоги 10�30 17�00

7. 
Нагородження призерів (бест)

міжнародної виставки собак
Головна сцена

13�00
17�00

13�30
17�30

8.
Молодіжна акція 

«Цукерки замість цигарок»

Пл. Леніна, 
пл. Перемоги, 

вул. Молодіжна, 
парк Перемоги

12�00 14�00

9. Молодіжна акція графіті Парк Перемоги 10�00 14�00

10. Святковий концерт Головна сцена 12 –00 16�00

11. Ігри, конкурси, розваги, Парк Перемоги 12�00 16�00

12. Конкурс «Караоке» Парк Перемоги 12�00 16�00

13. Атракціон «Веселі клоуни» 

вул. Молодіжна, 
(ТЦ «Квартал»), 

вул. 40 р. Жовтня
92а, (дитячий міні�

маркет «Вінні�Пух») 

11�00 13�00

14.
Підведення підсумків, нагородження,

завершення свята 
14�30 15�00

15. Акція «Морозиво – дітям в подарунок» Парк Перемоги 14�00 14�30

Програма

заходів до Міжнародного дня захисту дітей

м. Боярка  31 травня  2009 року

У концертній програмі приймають участь: 

Молодіжний гурт «Нове покоління», дитячі художні колективи 
м. Боярка, лауреати районного конкурсу «Стожари».

Програмою урочистих заходів
передбачено ігри, конкурси,

розваги та забави, 
веселі каруселі та дитячі атракціони

Оргкомітет

08154, Україна, м. Боярка
вул. Білогородська, 13 

т.  +38 04498 41710
т.  +38 04498 42246



БояркаБоярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм2

з міської ради
НовиниБІ

ЩОДЕННИК 
ІІ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

ЧЕРГОВОЇ XL СЕСІЇ
БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
20 питань та земельні

питання заплановано було
розглянути під час ІІ пле�
нарного засідання XL сесії
Боярської міської ради 

Як звітували постійні
депутатські комісії.

Про свою роботу звітува�
ли 2 депутатські комісії: з
питань ЖКГ, енергозбере�
ження та благоустрою міста
та комісія з питань духовно�
сті, освіти, культури, моло�
ді, спорту, охорони здоров`я
та материнства.

5 депутатів — членів
депутатської комісії з питань
ЖКГ, енергозбереження та
благоустрою міста 51 раз за
звітний період намагались
вплинути на зміцнення
комунальної сфери міста
Боярка. Відтак, спільними
зусиллями з виконкомом
міськради вдалось ліквідува�
ти більш ніж 8�мільйонний
борг минулих періодів, при�
вести у відповідність до
собівартості тарифи за жит�
лово�комунальні послуги.
Вдалось ліквідувати старий
та створити новий ЖЕК.
Запрацювали новозбудовані
міні�котельні, відключено
старі, економічно збиткові
для міста. Значну частину
будинків міста переведено
на індивідуальне опалення.
Це ще не увесь перелік
досягнень, які змінили
комунальне обличчя міста.
Про них звітував теперіш�
ній секретар БМР М.Г. Лєз�
нік. 

Депута�
ти ставили
запитання
про закін�
чення замі�
ни водогону
по вул. Чка�
лова, прове�
дення ямко�
вого ремон�
ту по вул.
Васильків�
ській, Київ�
ській, Піща�

ній. Проте, на ремонт робіт
потрібні субвенції із облас�
ного бюджету, їх і чекають.

Звіт голови депутатської
комісії з питань духовності,
освіти, культури, молоді,
спорту, охорони здоров’я та
материнства — О.Пестря�
кова, через відсутність
останнього перенесли на
наступну сесію.

Про врегулювання
діяльності у сфері надан�
ня Інтернет�послуг.

Враховуючи рекоменда�
ції профільних де�
путатських комі�
сій та численні
звернення жите�
лів міста щодо
упорядкування
діяльності у сфері
Інтернет�послуг,
прийнято рішен�
ня, що відтепер
діяльність цих

операторів здійс�
нюватиметься на підставі
спеціального Положення. 

Також затверджена кон�
курсна комісія, яка розгля�
датиме питання передачі в
оренду майна для розміщен�
ня кабельної мережі, конт�
роль за наявністю в примі�
щеннях комунальної власно�
сті кабельних мереж та інше
регулювання діяльності у цій
сфері. У складі комісії пра�
цюватиме 10 осіб: Лєзнік
М.Г., Давиденко М.І., Мур�
дій В.О., Цушко І.І., Корзун
Л.Л., Бриль І.І., Мірзаєв
А.Н. та Неупокой, голова
комісії — заступник Боярсь�
кого міського голови Шульга
В.В, секретар комісії — рад�
ник міського голови Мазу�
рець В.В.

Наталя Ключник

Продовження у
наступному номері

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЄВО�
СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІІ пленарне засідання чергової ХL сесії V скликання 
м. Боярка 14 травня 2009 року

Р І Ш Е Н Н Я № 40/1831

Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна територіаль�
ної громади м. Боярка для розміщення кабельної мережі Інтернет�провайдерами та
мереж кабельного телебачення

Відповідно до пункту 31 статті 26, пункту 5 статті 60 Закону України "Про місцеве само�
врядування в Україні", статті 3 та статті 5 Закону України "Про оренду державного та
комунального майна", на виконання статті 118 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2009 рік", рішення виконавчого комітету Боярської міської ради від 23.12.2008
р. за № 173/5 "Про розміщення кабельних мереж Інтернет�провайдерами та мереж
кабельного телебачення на об'єктах комунальної власності м. Боярка", враховуючи реко�
мендації профільних депутатських комісій та численні звернення жителів міста щодо упо�
рядкування діяльності у сфері надання Інтернет�послуг, з метою врегулювання процедури
передачі в орендне користування фізичним та юридичним особам майна, що належить до
комунальної власності територіальної громади м. Боярки, �

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про порядок передачі в оренду майна територіальної громади

м. Боярка для розміщення кабельної мережі Інтернет�провайдерами та мереж кабельного
телебачення (додаток 1).

2. Затвердити склад конкурсної комісії (додаток 2).
3. Зобов'язати орендодавців провести перевірку: 
3.1. Наявності в приміщеннях, що знаходяться на балансі, кабельних мереж Інтернет�

провайдерів та мереж кабельного телебачення;
3.2. Наявності договорів оренди майна територіальної громади м. Боярка для розміщен�

ня кабельної мережі Інтернет�провайдерами та мереж кабельного телебачення;
4. При виявленні відсутності договорів оренди вжити невідкладних заходів щодо поно�

влення або укладення договорів оренди відповідно до даного Положення.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на профільну депутатську комісію

та на заступника міського голови В.В. Шульгу.

Міський голова Т.Г. Добрівський
Згідно:
Секретар ради М.Г. Лєзнік

4. Порядок проведення

конкурсу

4.3. Оголошення про конкурс

публікується в місцевих засобах

масової інформації та/або при

можливості в мережі Інтернет, не

пізніше ніж за 20 календарних днів

до дати проведення конкурсу і

повинно містити такі відомості:

а) інформація про об'єкт; б)

умови конкурсу; в) дата, час і

місце проведення конкурсу; г) кін�

цевий термін прийняття пропози�

цій учасників конкурсу (заяв про

оренду і конкурсних пропозицій,

що відповідають вимогам конкур�

су); д) іншу інформацію.

Одночасно всі особи, які подали

заяви про оренду? письмово повідо�

мляються про оголошення конкурсу. 

4.4. Умовами конкурсу є:

� розмір орендної плати;

� ефективне використання об'єк�

та оренди за цільовим призна�

ченням;

� дотримання вимог експлуатації

об'єкта.

Іншими умовами конкурсу, за�
лежно від специфіки об'єкта орен�

ди, можуть бути:

� здійснення певних видів ремонт�

них робіт;

� збереження/створення нових

робочих місць;

� ужиття заходів для захисту нав�

колишнього середовища з метою

дотримання екологічних норм

експлуатації об'єкта;

� створення безпечних та нешкід�

ливих умов праці;

� дотримання умов належного

утримання об'єктів соціально�

культурного призначення;

� благодійна допомога (не підлягає

поверненню, сплачується до дати

укладання договору оренди) до

цільового фонду бюджету міста;

� інші умови, затверджені конкур�

сною комісією. 

Основним критерієм визначення

переможця є максимальний розмір

орендної плати при обов'язковому

забезпеченні виконання інших умов

конкурсу.

4.5. Для участі в конкурсі уча�

сник конкурсу подає на розгляд кон�

курсної комісії такі матеріали:

4.5.1. Заяву про участь у конкур�

сі, яка повинна містити:

а) повну назву юридичної особи або

ПІБ приватного підприємця;

б) поштовий індекс, адресу місцез�

находження та тел. заявника;

в) номер основного розрахункового

рахунку, назва обслуговуючого

банку, МФО банку, код підпри�

ємства в єдиному державному

реєстрі підприємств (статистич�

ний);

г) вид діяльності, як суб'єкта під�

приємницької діяльності;

д) копію ліцензії, якщо даний вид

діяльності підлягає ліцензуван�

ню, згідно закону;

е) підтвердження про внесення до

реєстру Національної комісії з

питань регулювання зв'язку;

є) дані про об'єкт оренди та інші

дозвільні та регламентуючі даний

вид діяльності документи, перед�

бачені чинним законодавством.

4.5.2. Для учасників — юридич�

них осіб:

� документи, що посвідчують пов�

новаження представника юри�

дичної особи;

� копії установчих документів;

� копію свідоцтва, що підтверджує

обрану систему оподаткування;

� копію свідоцтва про державну

реєстрацію;

4.5.3. Для учасників — фізичних

осіб:

� копію документа, що посвідчує

особу учасника конкурсу або

належним чином оформлену

довіреність, видану представни�

ку фізичної особи;

� свідоцтво про реєстрацію фізич�

ної особи як суб'єкта підприєм�

ницької діяльності;

� копію свідоцтва, що підтверджує

обрану систему оподаткування.

Додаток 1
до рішення Боярської міської ради від 14

травня 2009 р. за № 40/1831

Витяг із Положення
про порядок передачі в оренду майна територіальної громади м. Боярки для розміщен�

ня кабельної мережі Інтернет�провайдерами та мереж кабельного телебачення

Виконавчий комі�
тет Боярської міської ради
оголошує конкурс на пере�
дачу в оренду  майна
територіальної громади 
м. Боярка для розміщення
кабельної мережі Інтернет�
провайдерами та мереж
кабельного телебачення.

Прийом документів на
конкурс проводиться до 25
червня 2009 року (примі�
щення виконавчого комі�
тету БМР, каб. № 10).

Конкурс відбудеться 
30 червня 2009 року.



Боярка Боярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм 3

з виконкому
НовиниБІ

Цукерки замість цигарок
Акція з такою назвою пройде за ініціативи молодіжної

ради м. Боярка. Її проведення заплановано на 31 травня —
у переддень Дня захисту дітей. Усім перехожим молоді
люди пропонуватимуть обміняти цигарки на цукерки. Так

молодь Боярки виступає за здоровий спосіб життя.

Щоб транспортні зупинки були чистими і охайними
Вартість обслуговування однієї транспортної зупинки

середньо�статистично по Києву і Київській області сягає 100
грн. Є два варіанти, що їх пропонує виконком БМР
перевізникам, які працюють в м. Боярка: оплачувати
скалькульовану вартість, розділену між перевізниками у
ЖЕКу, або самостійно утримувати визначену кількість

зупинок. Ведуться перемовини.

1 червня переноситься на 31 травня
Символічно, що усі заходи до святкування щорічного

свята — Дня захисту дітей, заплановані саме у день, коли у
школах пролунає останній дзвоник. Діти відчують подих
літніх канікул ще за день до їх початку: у цей день з 11.00 до
14.00 год. діти зможуть побавитись із клоунами на вулицях,
взяти участь у іграх, конкурсах та розвагах.. Безумовно,
будуть спортивні змагання, виставка собак, конкурс графіті

та інше. А що інше? Приходьте, долучайтесь, побачите.

Режим роботи ДНЗ на літній період затверджено
Його довго обговорювали члени виконкому, метикували,

як зробити, щоб батькам і дітям не завдати клопоту,
вихователям надати відпустку, відремонтувати приміщення,
та ще й кошти у бюджеті зайві не витрачати неефективно.
Врахували усі чинники і дійшли висновку, що, зважаючи на
побажання батьків, на літній період буде працювати 1 з 6
великих дитячих садків і один невеликий у режимі
чергування. Решта садків, відповідно до графіка, по черзі

закриватимуться. 

Соціальні питання
— Ще 2 дітей, 1998 та 2003 р.н., поповнять будинок

"Родина". Їхня мати ласа до "оковитої", та й життя її схоже
більше на розгуляй. Тому виконком БМР вирішив направи�
ти дітей у заклад, де їх доглянуть і нададуть пристойні
умови життя.

— Матеріальну допомогу на суму 3250 грн. вже отри�
мали 20 боярчан. Нагадаємо, що цьогоріч у зв`язку із важ�
ким фінансовим станом через кризу, допомога надається у
вкрай важких ситуаціях в розмірі від 100 до 200 грн. 

— Роман Лакатош 2007 р.н. виявився покинутим.
Його відправили в Будинок дитини. Проте, коли дитина
виросте, зможе повернутись в Боярку. Про надання місця
проживання вже зараз прийнято рішення виконкому БМР,

про що надано гарантійний лист. 

ББУУДДЕЕ  ББААГГААТТОО  ЦЦІІККААВВООГГОО!!
25 травня в приміщенні

міської ради відбулася зустріч
заступника міського голови з
соціальних питань В.В.
Шульги та спеціаліста міськ�
виконкому зі зв'язків з гро�
мадськістю Л.І. Закревської
з представниками ЗОШ,
християнської громади "Нове
покоління", громадської
організації "Молода Ера".

Обговорювались питан�
ня підготовки та проведення
свята — Дня захисту дити�
ни. Програма проведення
свята складається з
декількох блоків.
Боярчан чекає цьо�
го дня багато ціка�
вого. Будуть і "Весе�
лі старти", за підго�
товку яких відпові�
дає викладач фізич�
ної культури у ра�
йонній класичній

гімназії Верещака. Буде
проведено районний пісен�
ний фестиваль "Стожари",
виставку собак і навіть соба�
чий конкурс краси. 

"Нове покоління" органі�
зовує для дітей "боді�арт",
караоке, ігротеки та музич�
ну виставу для дітей. Зви�
чайно ж, будуть атракціони,
клоуни і морозиво. Тож не
залишайтесь вдома — на вас
чекають у парку Перемоги!

Ганна Бєлобородова

Наталя Ключник

БІ тижня
Події

БОЯРЧАНИ НА VIII МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕГОНАХ ""ППУУЛЛААВВИИ  22000099""
В суботу, 23 травня 2009

року, у польському місті
Пулави, яке є побратимом
Боярки, відбулися VIII Між�
народні перегони осіб з
фізичними вадами на інва�
лідних візках "Пулави
2009". Декілька десятків
учасників зі всієї Польщі, а
також з України та Росії,
проїхали вулицями Пулав.
Суперництво було незвичай�
но запеклим і є великим
подвигом для учасників пе�
регонів.

У перегонах взяли участь
члени Боярського міського
культу рно�спортивного
клубу інвалідів "ІКАР", пре�

зидентом якого є Галина
Оревіна.

За словами координатора
зв'язків між нашими міста�
ми, Анни Матей, цей захід
відкрив ще одну сторінку
партнерської співпраці між
Бояркою та Пулавами.

Погода також посприяла
учасникам змагань: зранку
дощило, а на час перегонів
вийшло сонечко. 

Організаторами таких
перегонів були: Пулавська
фундація осіб з фізичними
вадами "РА�КТ", Спілка
денних будинків громад�
ської допомоги в Пула�
вах, Група активної реабі�
літації — Любельського
регіону, Пулавське товари�
ство популяризації фізич�
ної культури. Ці заходи
було профінансовано з
міського бюджету  Пулав.

Віталій Ключник

ДОСЯГНЕННЯ ТА СПОДІВАННЯ ДНЗ №3 
21 травня у ДНЗ №3 від�

булися батьківські збори.
Завідуюча ДНЗ Л.І. Дудніко�
ва підвела підсумки роботи
закладу за рік та ознайомила
батьків з розкладом роботи
на літній період. Хоча садок

досить невеличкий (розрахо�
ваний на 75 дітей), на тепе�
рішній час відвідує його 200
дітей, а бажаючих віддати
дітей саме у цей заклад — ще
більше. Коли потрапляєш на
територію — з першого пог�
ляду розумієш чому. Деталей,
з яких складається ця чудова
картинка під назвою "ДНЗ
№3" — чимало. Тих, хто зат�
римується на роботі, вабить
те, що це — єдиний садок,
який працює до 23.00. При�
хильники здорового харчу�
вання цінують те, що діти не
вживають смаженого — ви�
користовуються пароварки (і
готують смачно). Посуд (теж
новий, яскравий і безпечний)
стерилізується в посудомий�
них машинах. У ДНЗ авто�
номне опалення, тож можна
не хвилюватись, що малята
змерзнуть. Нещодавно прид�
бали газонокосарку. За усі ці
надбання велика подяка
батькам, які роблять усе
можливе для створення най�
кращих умов для дітей. У сад�
ку працюють професіонали,
які чудово дбають про ду�
ховне та фізичне здоров'я
дітей — вихователі, мето�
дист, логопед, психолог, мед�

сестра, хореограф та викла�
дач англійської мови. На під�
сумкові заняття запрошують
батьків. В цей день свої дося�
гнення з хореографії демон�
стрували середня та старша
групи. Завжди присутня і

Любов Іванів�
на, яка, вияв�
ляється, знає
на ім'я кожну
дитину, і
піклується про
них, як про
власних — і
лікарів сто�
личних запро�
шує (це одра�
зу з вдячністю
оцінили ті,
хто хоч раз

"простирчав" в черзі півдня 
в дитячій поліклініці), і
програми харчування розро�
бляє — та хіба згадаєш зразу
усі ті важливі дрібниці, які
роблять перебування в садку
приємним і цікавим не тільки
для дітей, але й для батьків.
Також садок пропонує групи
"вихідного дня". Якщо у Вас
в суботу чи неділю термінові
справи і нема з ким залиши�
ти дитину — це чудовий
вихід. Звертайтесь, і про
Ваших дітей подбають про�
фесіонали. Під час батьків�
ських зборів батьки мали
змогу поспілкуватися з місь�
ким головою та почути відпо�
віді на свої запитання. Бать�

ки незадоволені розташуван�
ням поряд з садком декількох
"наливайок", і, відповідно,
під парканом садочку нама�
гаються влаштуватися для
відпочинку п'яниці. З цим
неподобством вже втомились
боротися власними силами,
тому просять підтримки у
міського голови. Одною з
проблем, яка хвилює батьків
та персонал садку, стала від�
сутність на території ДНЗ
сучасного дитячого майдан�
чика — немає гойдалок та
гірок, які так люблять діти.
Садок збудований у 1960
році — стільки ж років тим
металевим конструкціям, які
виконують функцію дитячо�
го майданчика. Вони пофар�
бовані, але це зовсім не те,
що вабить дітей. Усі ці мета�
леві "монстри" давно потре�
бують заміни. Тому і діти, і
батьки, і колектив садку
звертаються з великим про�
ханням про допомогу до місь�
кої ради та підприємців
міста. 

Ганна Бєлобородова

МФО 821018 в ГУДК
Київської області.

Код 22208445
Р/р 35429008000535

ДНЗ (ясла�садок) №3, 
м. Боярка,

вул. Леніна 34. 
тел. 43�237
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Ветерани Боярської
міської організації ветера�
нів війни, праці та Зброй�
них Сил щиро вдячні
Заслуженому будівельнику
України Магомедову Маго�
меду Алійовичу за безкори�
сливу й щиру допомогу.

Магомед Алійович вже
багато років живе і працює
в Україні. І всі ці роки він
допомагає людям, жодне
прохання про допомогу не
залишилося поза його ува�
ги. Маючи добре та щире
серце, Магомед Алійович
піклується про ветеранів та
малозабезпечених людей.

Ось і цього року, до Дня
Перемоги,  Магомедов Ма�
гомед Алійович надав вете�
ранам матеріальну допо�
могу, за що ми йому і тру�
довому колективу БМУ�
33, який він очолює, щиро
вдячні. Бажаємо Вам,
шановний Магомед Алійо�
вич, здоров'я, щастя та
успіхів в житті.

Від імені ветеранів
голова Боярської міської
організації ветеранів
війни, праці та Збройних

Сил Б.А. Грецький

Києво�Святошинсь�
ка рада ветеранів війни,
праці і Збройних Сил Укра�
їни висловлює щиру подяку
директору Києво�Свято�
шинської районної класич�
ної гімназії Сушко Світлані
Миколаївні за допомогу і
підтримку під час проведен�
ня урочистостей до Дня
Перемоги та у виготовленні
необхідних для організації
ветеранів бланків обліку.

Голова Києво�Свято�
шинської ради ветеранів
війни, праці і Збройних Сил
України А.В. Пастовенсь�

кий

Головне управлін�
ня Служби безпеки України
у Києві та Київській області
оголошує конкурсний набір
на заміщення вакантних
посад водіїв та співробітни�
ків охорони.

Вимоги: чоловіки віком
до 45 років, які мають
військове звання запасу
Збройних Сил України,
посвідчення водія категорії
"В" (для водіїв), фізично
здорові.

Додаткову інформацію
про основні функціональні
обов'язки та умови оплати
праці особи, які будуть
залучені до участі в конкур�
сі, можуть отримати за
телефоном: 

(044) 281�53�50.
Звертатися за адресою:

01010, м. Київ�10, пров.
Аскольдів, 3�а.

БІ подяки
Слова

23 травня у приміщенні
Навчально�оздоровчого ком�
плексу Київського військово�
го ліцею ім. Івана Богуна від�
булася чудова подія — весня�
ний бал, приурочений до
завершення навчального
року. В цей день на боярсь�
кий Хрещатик завітало бага�
то гостей, але, звісно ж,
головними героями були юні
ліцеїсти та вихованки загаль�
ноосвітньої приватної школи
для дівчаток "Леді". Усіх
зустрічали вишукувані у
стрункі шеренги ліцеїсти, які
салютували запрошеним. З
привітальною промовою до
присутніх звернулась пані
Демідова, директорка пансіо�
ну для дівчаток. Серед іншого
вона повідомила приємну
новину про плани створити
школу, аналогічну існуючій,
для хлопчиків. Залишається
побажати успіхів в реалізації
цієї ідеї. Адже школа "Леді"
добре знана за межами нашо�
го міста особливим підходом
до виховання дівчат. З приві�
таннями звернувся до гостей і
начальник Навчально�оздо�
ровчого комплексу, полков�
ник Д. В. Романенко.

Важко переоцінити заслу�
ги адміністрації ліцею та
організаторів свята у створен�
ні неповторної атмосфери.
Доглянутий чудовий парк,
зелений вінок дерев та кущів,
біла ротонда, аромат вікових
сосен та бузку і звуки класич�
ної музики — все це створило
мальовничий фон. А що
ліпше пасуватиме до такої
вишуканої оправи, ніж вбра�
ні в ошатні сукні леді та ліце�
їсти в парадних мундирах з
золотими аксельбантами.

Розпочався бал виконан�
ням полонезу за хореографіч�
ною постановкою С.А. Сте�
панова. Цікавою виявилася
інформація про історію ство�
рення та становлення цього
танку. В цей вечір дуже від�
чутним був дух минулого.
Історичний екскурс зайвий
раз підкреслив зв'язок між
минулими сторіччями і сього�
денням. Присутні, напевно,
відчували дивовижну мить
зустрічі між ностальгічним
минулим та сповненим надій
майбутнім. Адже саме на
Хрещатику позаминулого
століття аристократична
публіка проводила весняні
бали, насолоджуючись жит�
тєдайним сосновим повітрям
і легкою музикою. У такі хви�
лини особливо гостро відчу�
вається надія на відродження
нашого міста. Боярська гро�
мада будує своє майбутнє не
забуваючи про минуле. 

Вдалою ідеєю було залу�
чити усіх присутніх до танку
разом з ліцеїстами та юними
леді. Пан Степанов запросив
усіх бажаючих пройти майс�
тер�клас кількох класичних
танків. Зокрема, було розу�
чено ази Па�де�граc. Вияви�
лося багато охочих, і ось вже
гості змагаються у майстер�
ності з професіоналами. 

Юнь, яка відсвяткувала
такий дивовижний Весня�
ний Бал, напевно, матиме
натхнення на значні досяг�
нення у подальшому житті.
Маючи такі чудові спогади,
кожен матиме за мету стати
гідною людиною, поважати
суспільство та себе в ньому.

Юлія Цвіркун

ЩЕ ОДНЕ ”ВІКНО В СВІТ”  У  БОЯРЦІ
17 травня 2009 року у

м.Боярка розпочала свою
діяльність філія "Мережі
Магазинів Горящих Путі�
вок", яка відкрила свої двері
для всіх бажаючих подоро�
жувати (вул. Сєдова, 13). На
презентацію були запрошені
близькі друзі, підприємці,
гості. Першим бажаючим,
які захотіли скористатися
послугами філії, були вручені
дисконтні картки, які дають

знижку при оплаті путівок.
Мережа таких філій є по

всій території СНД. На
питання,  чи у час фінансової
кризи буде попит у клієнтів на
туристичні послуги, заснов�
ник ПП Королюк Сергій
Віталійович відповідає, що,
незважаючи на економічний
спад у суспільстві, боярчани
хочуть цивілізовано відпочи�
вати, відвідувати різні країни
світу. Юна директор філії
Юля розповіла, що до послуг
бажаючих провести свій від�
починок організовано пропо�
нуються путівки у всіх
напрямках, як звичайні, так і
"горящі", закордонні та внут�
рішні, оздоровчі, рекреацій�
ні, пізнавальний туризм, тури
по Європі.

Ключник Віталій

У МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ СІМ'Ї
"Спадок Господній — діти,

плід лона — нагорода. Як стрі�
ли у руці вояка, так діти віку

молодого. Щасливий чоловік,
що ними наповнив сагайдак
свій!" — такими словами крізь

тисячі років звер�
тається до люд�
ства мудрість
царя Соломона.
Але в наш час
мало хто ризикує
с к о р и с та т и ся
цим благосло�
венням і взяти
відповідальність
за численну ро�
дину. Хоча є такі

герої і в нашому місті, які
розуміють, що діти — це не
тягар, а нагорода, перспекти�
ва, майбутнє і надія. 

У міжнародний День сім'ї
міська рада особливу увагу
приділила багатодітним роди�
нам. 15 травня В.В. Шульга,
Л.Л. Корзун, та Р.В. Гладкий
завітали з незвичайним пода�
рунком до родини Юрія Зор�
ніка, батька п'ятьох дітей.
Бетонозмішувач — такий
сімейний подарунок обрав
голова родини, щоб  змалечку

привчати дітей до праці і
разом з ними покращити
умови проживання. Юрій з
гордістю розповідає, що стар�
ші діти добре навчаються в
школі, про їхні спортивні
досягнення. Батько вважає,
що родинне виховання най�
краще, тому найменші діти
садок не відвідують. Він
щиро подякував міській владі
за підтримку та такий дореч�
ний подарунок.

Ганна Бєлобородова

ЗЗААССЛЛУУЖЖЕЕННАА  ННААГГООРРООДДАА
У м. Боярка нещодавно

відбувся захід — Марш
Миру, приурочений річниці
Чорнобильської катастро�
фи. Боярчани гостинно
прийняли делегацію з Япо�

нії у кількості 8 осіб, у тому
числі аристократичного пред�
ставника родини японського
імператора. Цей захід прой�
шов на досить високому
організаційному рівні завдя�
ки злагодженій роботі
команди фахівців Боярської
міської ради та виконкому.

"Місто було достойно під�
готовлено, проведена рекон�
струкція парку, продумано і
підготовлено до найменших
дрібниць проведення церемо�
нії Маршу Миру", — відзна�
чив О. Лук’янчук — заступ�
ник голови райдержадмініст�
рації, який спеціально при�
був на останнє засідання сесії

Боярської міської ради. 
— За дорученням голови

райдержадмінстрації В.В
Добрянського дозвольте
мені висловити вдячність
всім присутнім та особисто

Боярському місько�
му голові Т.Добрів�
ському, — сказав
О. Лук`янчук.

О.Лук`янчук вру�
чив почесну грамоту
та цінний подарунок
— годинник із зоб�
раженням герба
Києво� Святошинсь�
кого району, Шульзі

В.В. — заступнику Боярсь�
кого  міського голови.

"Найважливіше, що ми
отримали в результаті — це
дружба з японською делега�
цією, — відмітив  Тарас Доб�
рівський.  "Окрім того, за
"круглим" столом нам презен�
тували різні надсучасні тех�
нології, які були б корисні для
нашого міста: такі, як сонячні
батареї, терміном експлуата�
ції від 100 до 200 років,
скринька, яка безслідно ути�
лізує сміття та інше. Гадаю,
що наступним буде візит до
Японії делегації з Боярки". 

Наталя Ключник

ВИ ПОЇДЕТЕ НА БАЛ?

БІ Оголошення
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БІ справи
Комунальні

Програма реконструкції
каналізаційної мережі міста
розпочалась із минулого року
і триватиме ще кілька років
поспіль. На жаль, за браком
коштів у бюджеті одразу не
вдавалось розгорнути її на
повну потужність. Варто
сказати, що термін експлуа�
тації значного  відсотку
каналізаційних мереж міста
добіг кінця. Тому аварії�про�
риви каналізаційних мереж
то там то тут  вимагають опе�
ративного реагування кому�
нальних служб і аж ніяк не
сприяють плановій рекон�
струкції каналізаційних
мереж, адже перетягують на
свою локалізацію значні
кошти з міського бюджету.

Як приклад, аварія по
вул. Хрещатик на глибині
близько 9 м., через яку нечи�
стоти від районної лікарні
майже 4 місяці виливались у
ліс і всім не давали спокою —
ані міському голові, ані кому�
нальним службам, ані депу�
татам міськради. Важко було
подолати цю проблему,
проте, професіоналізмом ко�
мунальників та коштом місь�
кого бюджету, а це близько
400 тис. грн.,  ситуацію все
ж таки виправили. Цей
випадок, на жаль, не пооди�
нокий. 

Приємно констатувати,
що була проведена робота з
введення в експлуатацію
КНС по вул. Шевченка за
рахунок технічних умов с.

Тарасівка. У 2009 р. чітко
заплановане каналізування
вул. Хрещатик та Сахалінсь�
ка. Вже зараз там створено
вуличні комітети,  ведеться
геодезія, очікуються перед�
проектні пропозиції. На
зустрічі із мешканцями
вулиць Б. Хмельницького,
Кірова, Енгельса, Радянсь�
ка, Ленінградська та інших,
що відбувались у ЗОШ №5
за участі секретаря ради
М.Г. Лєзніка, депутатів
БМР, представників кому�
нальних служб міста, прове�
дено обговорення технічної
можливості підключення
каналізаційної мережі до
вул. Свободи і з'ясовано, що
принципово це питання
можна вирішити при умові
додаткового технічного
оснащення КНС. Фінансу�
вання та реалізація цього
проекту базуватиметься на
дольовій участі трьох сторін:
мешканців вулиць, КП
"Боярка�Водоканал" та
БМР. Досвідом реалізації
схожого проекту поділився
депутат БМР С.Орловський. 

На каналізування  істо�
ричної частини міста —
"старої" Боярки, у бюджеті
міста передбачено цьогоріч 1
млн. грн. 0,5 млн. грн.
підуть на розробку проекту,
друга частина суми —  на
проведення початкових
робіт. В червні  у  тендері на
проведення робіт візьмуть
участь близько 40 організа�

цій. Тривають геодезичні
роботи щодо прокладання
каналізаційних мереж від
КНС, що в парку Шевченка,
проколом через с. Тарасівка,
с. Нове по вул. Пролетарсь�
кій, Кооперативній і вул.
Кібенка. Наразі кінцева
точка першого етапу запла�
нованої розбудови каналіза�
ційних мереж  — ЗОШ №1,
оскільки добудова школи без
каналізації неможлива. Орі�
єнтовна вартість прокладен�
ня каналізаційної нитки від
КНС парку Шевченка до
ЗОШ №1 складає близько
10 млн. грн., тому роботи
триватимуть протягом кіль�
кох років. На реалізацію
перших кроків проекту з
бюджету міста вже виділено
60 тис. грн. Але потрібно
значно більше. 

Боярський міський голо�
ва Тарас Добрівський вже
заручився підтримкою у реа�
лізації проекту у обласній,
районній раді за згодою і
дольової участі селищних
рад  с. Тарасівка і с. Нова,
які теж будуть задіяні у про�
екті, адже і їхні проблеми із
каналізацією вирішуються у
межах цього проекту.

По завершенні першого
етапу планується продов�
ження каналізування далі
по вулицях історичної части�
ни міста аж через  р. Прит�
варка.

Наталя Ключник

ККААННААЛЛІІЗЗААЦЦІІЯЯ  ББУУДДЕЕ  ППРРООККЛЛААДДЕЕННАА  

ЗЗ  ППААРРККУУ  ШШЕЕВВЧЧЕЕННККАА  ААЖЖ  ДДОО  ППРРИИТТВВААРРККИИ

Поступово вулиці міста
Боярка світлішають. Це
результат виконання про�
грами вуличного освітлен�
ня, яку було прийнято у
2008р. і розраховано до
2010 р. Фінансова потреба
у реалізації усієї програми
складає близько 2 млн. грн.
Нині на балансі електроме�
режі знаходиться 2555 сві�
тильників потужністю
504,1 кВТ. Освітлюється
183 вулиці. 

На вуличне освітлення у
2008  році вже витрачено
650 тис. грн. Освітлено
вулиці Шевченка, Матросо�
ва, Зелена, пр. Зелений,
ТУП. Зелений, Франка,
Б.Хмельницького, Богданів�
ська, Жовтнева, мікрорайон
ринку, вул. Гоголя та  інші.

З метою зменшення енер�
гоємності та більш якісного
освітлення вулиць міста част�
ково виконано реконструк�
цію електромереж. Нове
обладнання встановлено по

вул. Білогородська (район
міськради), Б. Хмельницько�
го, Шевченка, Матросова,
Зелена, пр. Зелений, ТУП.
Зелений, Богданівська,
Ново�Богданівська, Жовтне�
ва. Загалом на це витрачено
247 419 грн.

До 1 квітня вулиці міста
обслуговувала компанія
"Київоблсвітло". Практика
співпраці показала, що ком�
панія зовсім не зацікавлена
в забезпеченні  безперебій�
ного, якісного освітлення
міста. Тому з 1 квітня 2009�
р.  функції обслуговування
електромереж  передані
БГВУ ЖКГ. Це стало
можливим ще  й  завдяки
тому, що нарешті вдалось
придбати  вишку для обслу�
говування вуличного освіт�
лення. Вже підібрані про�
фесійні кадри, які обслуго�
вуватимуть мережі.

У 2009 році на вуличне
освітлення збираються
витратити 750 тис. грн. Ста�
ном на 14 травня вже освіт�
лені вул. Магістральна, Лісо�
дослідна станція, пров. Вок�
зальний, Б. Хмельницько�
го,40 років Жовтня та інші.
"На кожній вулиці, на кож�

ному стовпі має сві�
тити енергозберігаю�
чий ліхтар", — пере�
конаний міський
голова Тарас Добрів�
ський. Виконати
заплановане можна
буде при умові ста�
більного наповнення
місцевого бюджету.

Наталя Ключник

ЗА СВІТЛЕ ММММ ІІІІ СССС ТТТТ ОООО
Добрівський: На кож�

ній вулиці Боярки, на кож�
ному стовпі має світити
енергозберігаючий освіт�

лювальний пристрій.

"Частотний перетворю��
вач — пристрій, який регу�
лює подачу води у водо�
гін", — тлумачить Галина
Андріївна Павліченко —
директор КП "Боярка —
Водоканал". — Він хоч і не
дешевий (близько 20 тис.
грн.), проте ефективний.
Адже, пориви, аварії водого�
ну найчастіше відбуваються
через те, що комунікації, які
вже служать місту не перший
рік, не витримують наванта�
ження тиску води, яке
постійно змінюється. У ті
часи, коли мешканці викори�
стовують більше води, частот�
ний перетворювач примушує
насос працювати з більшою
потужністю і цим забезпечує
постійний тиск води. Як тіль�
ки потреба у воді зменшуєть�
ся, оберти двигуна уповіль�
нюються, і води на місто
подається менше.

"Такий підхід ліквідує
цілу низку проблем", —
додає Галина Андріївна, —
уперереджує пориви у мере�
жі водогону, зменшує
витрати на електроенергію,
а відтак і впливає на тариф�
ну політику, яка у Боярці,
на відміну від інших міст,
залишається  стабільною.

На практиці зиск від
встановлення частотного
перетворювача вже побачи�
ли у "старій" Боярці. Там
встановили 1 такий пере�
творювач, а необхідно  ще
4. Терміново необхідно
встановити такий пристрій
на масиві Лисенка. А в ціло�
му для забезпечення більш
якісного обслуговування
населення з постійного
подавання води необхідно
близько 10 таких пристроїв.  

Наталя Ключник

ГГ .. АА ..   ПП АА ВВ ЛЛ ІІ ЧЧ ЕЕ НН КК ОО ::   
ЧЧААССТТООТТННІІ   ППЕЕРРЕЕТТВВООРРЮЮВВААЧЧІІ
ЕЕККООННООММІІЧЧННОО  ВВИИГГІІДДННІІ   ДДЛЛЯЯ  ММІІССТТАА

ЧЧ ИИ   ББ УУ ТТ ИИ
Р Е К О Н С Т Р У К Ц І Ї  Д О Р І Г ?

Міським головою Т.Г.
Добрівським, заступником
міського голови з комуналь�
них питань А.К. Тахтарбає�
вим за підтримки заступника
голови Києво�Святошинської
райдержадміністрації О.С.
Лук'янчука та голови Києво�
Святошинської районної ра�
ди Г.М. Косенка був надісла�
ний лист до спеціального
фонду обласного бюджету по
Києво�Святошинському ра�
йону стосовно уточнення
пропозицій  до переліку авто�
мобільних доріг ко�
мунальної власно�
сті, реконструкція
та ремонт яких
буде здійснюватись
у 2009 році за раху�
нок коштів спе�
ціального фонду
обласного бюджету
по Києво�Свято�
шинському району.
Визначено обсяги
робіт і необхідне

фінансування. Загальна сума
складає 6649, 274 тис. грн.
Ці кошти необхідні на поточ�
ний ремонт доріг: вул. Шев�
ченка до сільгосптехнікуму,
дороги від повороту на с.
Віта�Поштова до нового кла�
довища, вулиць Загородня,
Лікарняна, Зелена, 50 років
Жовтня, Білогородська, Жу�
ковського, Перша Піщана,
Сєдова, Волгоградська, Газо�
ва, Васильківська.  

Марина Смірнова

БІ Оголошення

Центр сприяння розвит�
ку молоді Київської області
безкоштовно проводить
"Тренінги з бізнес�плану�
вання для молоді Київської
області". До програми тре�
нінгу включені наступні
розділи:
� інформація, що необхід�

на для розробки бізнес�
плану;

� методи бізнес�плануван�
ня;

� джерела фінансування,
їх порівняльний аналіз;

� методи аналізу та оцінки
бізнес�плану;

� способи та форми подачі
бізнес�плану потенційно�
му інвестору.

Проведення навчань
заплановано на червень�
липень 2009 року. Для уча�
сті в даному заході необхід�
но надати управлінню еко�
номіки райдержадміністра�
ції анкети. Бланк анкети
встановленої форми вида�
ється до 05.06.2009 р. в
каб. № 4 Боярського міськ�
виконкому за адресою: 

м. Боярка, 
вул. Білогородська, 13. 

Телефон для довідок: 
41�710



БояркаБоярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм6

Вона бачила світ і була
серед людей, які його буду�
вали. 15 років на Півночі, 4
— в Болгарії, 2 — в Канаді.
Довелось жити у Франції,
Німеччині, Швейцарії, Іта�
лії.  Коли з Канади в Боярку
повернулась, зрозуміла, що
вдома й стіни допомагають.
Так, на ділянці багнюки, яку
всі обходили боком, почала
розквітати "Азалія". Сьогод�
ні це один з прекрасних
закладів, де святку�
ють весілля, ювілеї,
організовують кор�
поративні вечірки.

Хто змінить
обличчя Боярки?

— В усьому світі
усе розбудовується за
рахунок  підприєм�
ців — великих і ма�
лих, — каже Наталя
Олександрівна. —
Якщо хтось прагне
щось зробити хоро�
шого для міста і для
себе — чому ні? З дозволу і за
підтримки влади, звичайно.
Пригадайте, колись на місці
кафе "Ні пуху, ні пера" нічого
не було. Тепер тут і кафе і
магазини. Хіба це погано?
Кафе "Екватор" починався з
маленького залізного кіоску,
замість стільчиків і столів були
зрізи тополі. Тепер є гарне
кафе, будується готель. Влас�
ники цих закладів —  люди,
для яких місто дороге, рідне.
Вони будують тут, розвива�
ють свій бізнес, дбають, щоб
боярчанам було комфортніше
жити не в Києві, а у Боярці.
Не розумію тих депутатів, які
часом голосують "проти"
надання можливості розвива�
тись бізнесу у Боярці. На
місці "Азалії", де закінчувався
завод, колись була купа багна.
По так званій дорозі можна
було пересуватись зі швидкі�
стю 10 км\год.  Тепер ми роз�
будовуємось, і скоро боярчани
отримають черговий сюр�
приз. А от сусіди — працівни�
ки заводу "Вентс", сюрприз
нещодавно вже отримали. 

— З неба нічого не
падає..

… окрім дощу і снігу, зви�
чайно, — жартує пані Ната�
ля, — а це створює в’язке
українське болото. Його поз�
бутись можна тільки само�
тужки. Бюджет міста мізер�
ний і зрозуміло, що на доро�
ги і тротуари його не виста�
чить, бо половину статків
відбирає район, а за іншу
дітей у садочках треба утри�

мувати. І це правда, яку
треба прийняти і зрозуміти.
То що ж, так і жити, пере�
стрибуючи калюжі? Може  й
правда кожному  українцю
варто попрацювати  за кор�
доном, щоб належно оціни�
ти те, що маємо. Немає нічо�
го задурно там, за кордоном!
Коли жила у Німеччині,
мені дуже сподобалось як  у
багатоповерхівках поверх з
поверхом змагається за
краще озеленення парадної
та сходинкових кліток між
поверхами. Презентація
квіткових композицій у
під’їздах розрахована на
людей, які проходять повз
будинок: адже скло на вітра�

жах під’їздів таке чисте, що,
здається, і немає його зов�
сім. Усе це роблять самі
мешканці! Жодних втру�
чань зі сторони влади. Ніхто
нікому нічого не робить. А
якщо й здають новобудови "�
під ключ", то мешканці зму�
шені заплатити за кожну
урну, квітку, лавку у дворі, а
не тільки за те, що у нього у
квартирі зроблено. З неба
нічого не впаде!

Одне старе на два
молодих

— Я пригадую, як у моло�
ді роки ми садили парк Шев�
ченка. В один день вийшла
вся Боярка, не те, що те�
пер — усі тільки відмахують�
ся. Привезли лише дерева,
решту принесли з дому.  По
10 дерев посадила кожна
сім’я. Ми ті молоді пагінці
плекали, переживали, щоб
саме наші дерева прийня�
лись, підливали кожен своє.
Як ви гадаєте, підніметься
рука зламати, якщо садив
сам?  Але очевидно — тепер
ці дерева "пере�
росли". Погано
у я в л я є т ь с я
сучасна зона
відпочинку зі
старими, хво�
рими, зараже�
ними деревами,
які служать
п р и х и с т к о м
хіба тим, хто
п о л ю б л я є
"хильнути" або
"ширнутись". І

це правда.   Прийшов час ста�
рі дерева зрізати, нові — на�
саджати, по 2 за кожне зріза�
не. І якщо є інвестор, той хто
хоче щось збудувати, — його
треба не тільки підтримати,
але й усі умови створити. Він
же у Боярці хоче будувати, а
як ні — піде в інше місто. Які
б катаклізми не відбулись на
нашій землі,  з собою збудова�
не ніхто нікуди не забере.

Споживацький спосіб
життя треба змінювати

У цьому переконана
Наталя Олександрівна. Раді�
ти сонцю, повітрю, життю.
Вона не чекає поки сусіди
надумають прибрати — сама
прибирає. Дехто не може

навіть збагнути
чому. 

—  Набридло,
що люди мусять хо�
дити проїжджою
частиною до заводу.
Донедавна  між за�
водом і  "Азалією"
купа непотребу, —
розповідає Наталя
Олександрівна. Ми
самі організували
суботник, сміття
прибрали, землі на�
везли, газон засіяли

і вирішили доріжку бетонну
прокласти. Виходило так,
що "тягнути" її треба було
аж до заводу. Боярчанам
має бути зручно і приємно
проходити повз нас.  

Далі Наталя Олексан�
дрівна розповіла, на мій
погляд, комічну ситуацію.
Один із "начальників" заводу
побачив, що кипить робота.
"Що на моїй території?", —
обурився він і заборонив
доріжку будувати. На це під�
приємниця тільки гірко
посміхнулась. Що поробиш?
Проте, згодом, порадившись
із київськими господарями,
відповідальний начальник
зрозумів, нарешті, що бла�
гоустрій їхньої ж території
задурно "падає з неба", і
люб`язно дозволив "Азалії"
прокласти доріжку аж до
заводу за власний кошт
Наталії Олександрівни. Чи
не абсурд? Подумаймо разом
і давайте щось робити…

Наталя Ключник

БІ міста
Благоустрій

Часом каже Ната�
ля Олександрівна Гаври�
люк  — боярчанка,  влас�
ниця кафе"Азалія", — а в

чому правда? 

ЛЮБИ, НЕБОЖЕ, ПРАВДУ!
НАРОДЖЕННЯ

СМІТНИКА

Підліток, років 12�ти,
граючись,  "підфутболює"
чорний пакет, який не доне�
сли до контейнера (тріснув
дорогою). Розлетілось сміт�
тя у радіусі одного метра. "А,
ну його! Хтось підбере!", —
закрадеться думка.  Звісно,
бо  хто вибиратиме із трави
залишки їжі і усілякий
непотріб (хоч і власного
виробництва).  

Двоє чоловіків, допиваю�
чи пиво, лаються дорогою
"благим" матом. Захоплені
ненормативною лексикою,
жбурляють порожню пачку
від цигарок, навіть не заду�
муючись, у сторону купи.
Зупинились обоє метрів за 2.
Летять недопалки один за
одним, поки точиться роз�
мова і пиво ще не допито.
Допили. І ось вже осколки
порожніх пляшок розсипа�
ються у траві —  не долетіли
до місця призначення. 

Матуся із коляскою сти�
шила хід дорогою, мимоволі
серветку, якою щойно носик
втерла малюку, туди ж —  у
вже гарненьку купку. І пам�
перс…використаний (не
нести ж його до хати).
Ковть!  І маленький "мон�
стрик" —  смітничок обабіч
дороги, набирає сили.

Бабуся тягне гілля із
свого двору. "Ай�яй�яй! Яке
неподобство. Прикрию�но
гіллячками — усе  ж не так
видно", — думає старенька,
і з добрими намірами зали�
шає обрізки зі свого саду. 

За усім цим з вікна 3
поверху спостерігає чоловік,
смачно потягуючи цигарку.
Перекур.  Обличчя у крейді.
Ремонт у нього. Ніколи йо�
му — позбутись сміття тре�
ба. Чекає поки старенька
формує  купку. Ще мить — і
летять з вікна старі розтро�
щені уламки вікон, притру�
шені щойно  здертою штука�
туркою. Потім уламки старої
шафи — гуп! Матрац напів�
зігнилий  — гуп! За ним —

помахали крилами старі,
використані для малярства
газети — фай�фай! 

Курява від штукатурки,
що летіла з висоти, допекла
стареньку, яка щойно гілля
притягла. Вона  швиденько
обернулась і відерце помиїв
із залишками їжі   — шур і
на купу (яка різниця? Так
би на дорогу, а так на купу).

Пригріло сонце. Зарої�
лись мухи навколо макарон�
них недоїдків, що як ново�
річні гірлянди обвішали
гілля. На запах прибіг пес,
за ним ще один, і ще. І нумо
розтягувати купу, відчуваю�
чи щось поживне  ще у тому
першому пакеті, з якого й
народився смітник… 

Продовжувати треба? Цю
картину можна побачити у
Боярці навіть не напружую�
чись. Достатньо лише кілька
годин поспостерігати за
одним із дворів, де є  приват�
ні і багатоповерхові  будинки. 

Комунальні служби при�
їдуть туди тільки наступно�
го дня  ближче до  обіду.
Місто ж велике…усюди
треба встигнути "повиби�
рати з трави". До того часу
"монстрик" — смітник,  ще
підросте.  Про це добре
знають комунальники,  бо
стикаються із схожими
"народженнями" щоденно.
А тракторець поки що один
у місті. 

Тож допоможемо їм і
собі. Нехай пакет потрапить
у контейнер, гілля — спа�
лять у дворі. Будівельне
сміття завантажать у цупкі
мішки і вивезуть за призна�
ченням. А тим, двом, які
лаялись, нікуди дітись буде,
бо  не буде "монстрика" —
смітника! Найгірше —
покладуть пляшки на бор�
дюр, а старенька забере і
здасть у пункт прийому вто�
ринної сировини. І місто
буде чистим, і трава зелена.

Наталя Ключник

Ніхто не задуму�
ється звідки з'являються
стихійні сміттєзвалища.
А комунальники міста  зна�
ють — з одного пакетика
сміття, викинутого у нев�
становленому для цього
місці. "Бо Лінь взяла гору
над людьми — безвідпові�
дальність", — кажуть.
"Дійти до контейнера
несила, мабуть". За одним
народженням нового сміт�
ника  довелось і мені спос�

терігати.
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МИ РОЗБУДОВУЄМОСЬ ЗАВДЯКИ 
НАШИМ СПРАВАМ,  А  НЕ  ОБІЦЯНКАМ

БІ та  діло
Слово

В.  ШТУКЕРТ:

— Ви запитуєте, що
Справжнє в політиці, правди�
ве? На мій погляд, напри�
клад, те молоко, за яким
черги у Вишневому та й Бояр�
ці, — з блиском в карих очах
каже Валентина Вікторів�
на,  — бо коштує 3,75 грн.  за
1 л при жирності 4%, у той
час, як у магазині найдешев�
ше молоко жирністю 2,5%
коштує 5 грн.  Це не дешевий
PR політиків,  які "б'ють себе
в груди", щось комусь обіц�
яють.  Це щоденна, реальна
турбота наших однопартій�
ців — депутата райради М.П.
Винника та члена виконкому
районної організації В.В.
Шовкун. Бо ті бочки з моло�
ком щоденно, а не "під вибор�
чі перегони" завозять у Бояр�
ку, Вишневе, Білогородку,
Гореничі, Гнатівку та інші
містечка і села. Люди радіють,
що про них хоч хтось дбає під
час економічної кризи.

— Ви не повірите, але
Справжні посмішки я бачи�
ла на обличчях ветеранів
праці, яких вітав і вручав
подарунки той же депутат
М.П. Винник у День села
Луки Києво�Святошинсько�
го району, — продовжує
Штукерт, — а у дітей були
дійсно Справжні перемащені
морозивом обличчя! 

Справжні справи вони
насправді непомітні. Я вже
не пригадую навіть скільки
разів тільки останнім часом
звертались до нас на "Плея�
ди" за допомогою. Знаю
тільки точно, що наш дирек�
тор і голова районної органі�
зації Народної Партії Олег
Маркович Коновалов не від�
мовив ще жодному. Ми вже
довгий час надаємо спонсор�
ську допомогу з ГО "Союз�
Чорнобиль�Україна" ветера�
нам війни м. Боярка та Киє�

во�Святошинського району.
Постійно допомагаємо клубу
інвалідів "Ікар" як пайками,
так і фінансово в організації
змагань, щоб і ці люди відчу�

вали себе потрібними і пов�
ноцінними. 

Відчувалось, що Справ�
жніми були 9 травня слова
вдячності голові Верховної
Ради В.Литвину 86� річного
Справжнього ветерана війни
на Лютіжському плацдармі. У
присутніх — голови обласної
організації Народна Партія
Григорія Бондаренка, голів
районних організацій Київ�
ської області і нас із Олегом
Марковичем від сказаного аж
мурахи по шкірі пішли. Це
були Справжні відчуття, а не
просто емоції!  Цього ж дня
ветеранів вітали у різних
куточках К�Святошинського
району: депутат Боярської
міської ради О.Боднюк вру�
чив 6 грамот і конвертів із
матеріальною допомогою
Боярським ветеранам, у Горе�
ничах й найближчих селах
солдатською кашею частував
депутат К�Святошинської
райради М.П. Винник, у
Забір'ї  — М.В.Ляпунов вру�
чав настінні годинники. 

Нещодавно районна орга�
нізація Народної Партії Киє�
во�Святошинського району
виступила генеральним спон�
сором у Справжньому Всеук�
раїнському  фестивалі укра�
їнської літератури "Просто
так", що вже 10 років поспіль
проходить у Коростені.  Не
підтримати щире, поетичне і
літературне українське слово
Олег Маркович, як його зав�
зятий шанувальник, прос�

то не міг. 16 травня найкра�
щим 19�ти літераторам�фі�
налістам вручили призи. Се�
ред них був наш земляк з Бо�
ярки Олег Романенко, який
читав прозу  —  переможець
у номінації "Література сві�
жого повітря". 7 подарунків
за плідну працю одержали
члени журі, не забули за гос�
подарів. Також обрали й
нагородили призом симпатій
від "Плеяди" свого перемож�
ця — Наталку, яка читала
власні Справжні вірші.

Новеньку футбольну фор�
му, у яку одягнулись юні
футболісти — школярі Пет�
ропавлівської Борщагівки,
точно не назвеш неСправ�
жньою. Отримали її діти зав�
дяки членам Петропавлів�
ського�Борщагівського осе�
редку Народної Партії блоку
Литвина — Олександра
Кириченка та Олега Ліщен�
ка, які за сприяння Міжна�
родного благодійного фонду
"Допомога дітям України"
(керівник П.Г. Шиденко)
запросили до села делегацію
австрійських друзів м.Філах
на чолі з віце�прем`єром
паном Гердом Сандрієсером.
Вже понад 7 років школярі
їздять відпочивати до
Австрії, дружать сім`ями,
розширюють географію кон�
тактів і співпраці.

"Здоровий спосіб жит�
тя — основа всього", — так
вважає голова К�Святошин�
ської районної організації

Народної Партії О.Конова�
лов, а відтак намагається
сприяти розвитку спорту у
районі. Цілий баскетбольний
турнір, у якому взяли участь
10 команд К�Святошинсько�
го району, організували
члени партії під час святку�
вання Масляної у Хотові. А
от поговорити про духовне
життя Коновалов частенько
заїжджає до Благочинного К�
Святошинського округу
настоятеля парафії Вознесін�
ня Господнього м. Вишневого
протоієрея Василя Русинки.
Полюбляє подорожувати свя�
тими місцями із настоятелем
Свято�Покровської парафії
Дмитром Присяжним.

Валентина Вікторівна
продовжила перелік Справ�
жніх справ, які тільки за ос�
танній час вдалось реалізува�
ти членам Києво�Свято�
шинської районної організа�
ції Народної Партії під керів�
ництвом голови районної
організації Олега Марковича
Коновалова. А я слухала її і
відчувала, що вона і сама є
Справжня, бо з того часу як
з’явилась у районі і, зокрема,
у Боярці ця енергій�
на, красива жінка,
партійне життя ор�
ганізації набуло но�
вого, яскравішого
відтінку. 

— У нас з Оле�
гом Марковичем
"тандем", — з гор�
дістю підкреслила
заступник керівни�
ка районної органі�
зації. — Він успіш�
ний керівник як підприєм�
ства, так і партійної організа�
ції, а я лише його доповнюю.
Людина він всебічно розви�
нута, ерудована і надзвичай�
но виважена. Його харизму
важко не відмітити, а наші
спільні командні  зусилля да�
ють результат — до нас йдуть
усе нові й нові люди. Тільки у
Пертопавлівській Борщагівці
вже цього року  вручили
більш як 50 партійних квит�

ків. Поповнили ряди Народ�
ної Партії активісти із Хото�
ва, Софіївської Борщагівки
та інших куточків району.
Активно взялись до роботи
депутати Петропавлівської
Борщагівки, з’явилось чима�
ло активістів з Софіївської
Борщагівки, які навіть не є
ані членами партії, ані депу�
татами. На жаль, і в наших
рядах є ті люди, які "не йдуть
з нами в ногу", бо звикли
тільки обіцяти. Проте, вони
самі собою відсіюються. На
їхнє місце приходить багато
молоді, які розбудовують
молодіжне крило. Ним у К�
Святошинському районі
керує Назар Лук’яненко —
успішний підприємець, який
має свою власну думку. 

Я глибоко переконана,
що саме лідери на місцях, які
працюють на теренах району
повсюди,  і є уособленням
нашої команди Народної
Партії, в першу чергу. Саме
вони творять Справжню
політику, бо дають людям
надію. Для них працюють
без ліміту власного часу,
адже саме так мають викону�

вати волю народу, який від�
дав свій голос за свого депу�
тата і той зобов’язаний пред�
ставляти його інтереси.
Харизми тих Справжніх
лідерів�керівників партійних
осередків Народної Партії у
Києво�Святошинському ра�
йоні, їх дійсно Справжні
справи приваблюють у наші
ряди собі подібних. 

Наталя Ключник

Більшість з нас не вірить жодним гаслам політи�
ків.  Здається українці твердо переконані, що слова усіх
політиків, м’яко кажучи, давно вже неправдиві, а обіця�
ного доводиться чекати довго. "Ми не обіцяємо, ми роби�
мо", — каже заступник голови Києво�Святошинської
районної організації Народна Партія — Блок Литвина

Валентина Штукерт.
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Ця земля і старі дерева
пам`ятають як у глупу ніч
технічна платформа дизель�
трамваю № 23 курсувала з
Києва у Бровари, доправ�
ляючи до спецоб`єкту, який
суворо охоронявся військами
НКВС, розстріляних, заму�
чених у комуністичних
застінках "ворогів народу".
Кажуть, що близько 100 тис.
репресованих поховані тут,
перетворивши ліс у найбіль�
ший в Україні цвинтар жертв
репресій — Биковнянські
могили. Саме сюди до Биков�
нянського меморіального

комплексу жертвам комуні�
стичного режиму у День
скорботи — День пам'яті
жертв політичних репресій,
кожну третю неділю травня
приносять квіти і
схиляють свої
голови ті, хто
пам’ятає і знає. 

17 травня вша�
нували пам’ять
загиблих Прези�
дент України —
Віктор Ющенко,
Секретар РНБОУ
Р.Богатирьова,
віце�прем’єр�мі�
ністр України І.Васюник,
екс�голова Київської облдер�
жадміністрації В.Ульянчен�
ко, Київський міський голо�
ва Л.Черновецький, народні
депутати України та депута�
ти місцевих рад, представ�
ники громадських організа�
цій репресованих, родичі

загиблих, дослідники полі�
тичних репресій, представ�
ники політичних партій,
громадськість, молодь. Деле�
гацію Києво�Святошинсько�
го району, яка пройшла
скорботною ходою до
Пам'ятного Хреста, очолив
заступник голови Києво�
Святошинської РДА Олек�
сандр Лук’янчук. 

"Кожне дерево і кожна
травинка у цьому лісі росте з
нашої крові", — говорив
Президент України після
завершення панахиди за
загиблими за участю духо�

венства українсь�
ких церков. 

— Ми прийшли
сюди, щоб пом’яну�
ти усіх закатованих
у комуністичних
застінках, щоб
ніхто і ніколи не
забув того, що від�
булось тут. Це місце
як Бабин яр, як
Освенціум, Солов�

ки, Бухенвальд, Хатинь —
страшні символи тоталітар�
ного терору. Тут поховані
цвіт нації —  письменники і
науковці Київщини".

На сьогодні за виявлени�
ми і опрацьованими співро�
бітниками СБУ документами
вже встановлено прізвища
14191 особи — репресова�
них, які поховані тут. Про
зламані долі  та комуністич�
ний терор в Україні 1920�
1950�х років розповідала вис�

тавка, організована
Фондом  "Україна
3000". На  24�х плака�
тах експозиції яскраво
висвітлені механізми
здійснення репресій
проти усіх верств укра�
їнського суспільства:
селянства, інтелігенції,
військових, політичної
еліти, духовенства тощо. 

Наталя Ключник

БІ поколінь
Пам’ять

НАША ПАМ'ЯТЬ —
НАША ПРАВДА

Биковнянський ліс, що на Броварщині, більше схо�
жий на  цвинтар. Тільки обелісками у ньому — дерева,
оперезані рушниками. На них то тут, то там прикрі�
плені  таблички з іменами  тих, кого нагло вбито кому�
ністичною владою і закопано тут. А ще  чорні хрести,
що, здається, тягнуть свої "руки" до неба, намагаючись

відірватись і здійнятись у височінь…аби усе забути…

БІ вітання
Наші

ВВИИССООККАА   ДД ЕЕ РРЖЖААВВННАА   НН АА ГГ ОО РРООДДАА

ЯЯ КК   ВВДДЯЯЧЧНН ІІ СС ТТ ЬЬ   НН ААРРООДДУУ
Військова історія ветера�

на Великої Вітчизняної війни
Нурищенка Володимира
Андрійовича завершилася у
1945 році взяттям Берліна та
звільненням Праги. Був
тричі поранений і нагород�
жений 3�ма орденами та
багатьма медалями. Сьогодні
Володимир Андрійович є
головою Боярської міської
організації інвалідів війни і
Збройних Сил. За активну
громадську позицію до 10�
річчя створення Київської
обласної організації інвалідів
війни і Збройних Сил і на
честь 63 річниці Перемоги,
Президентом України Вікто�
ром Ющенком його нагород�

жено високою державною
нагородою — Орденом "Бог�
дана Хмельницького" ІІІ сту�
пеня. Таких нагород у Київ�
ській області також удостоєні
колеги ветерана з Борисполя
і Фастова. Високі нагороди
ветеранам вручав Голова
Верховної Ради України
Литвин В.М. 9 травня 2009
року на урочистостях на
Лютіжському плацдармі.
Свій орден Нурищенко В.А.
отримав у Київській облдер�
жадміністрації, оскільки
День Перемоги святкував
разом із боярчанами у місь�
кому парку Перемоги.

Вітаємо Вас, Володимире
Андрійовичу, з високою дер�

жавною нагородою, міцного
Вам здоров'я та успіхів у гро�
мадській діяльності на благо
нашого міста та України.

Віталій Ключник

ЗЗ   ВВ ІІ ТТ АА НН НН ЯЯ ММ ИИ   ДД ОО   ЮЮ ВВ ІІ ЛЛ ЯЯ РР АА
80 років виповнилось

ВІКТОРУ ГРИГОРОВИЧУ
ОНОФРІЙЧУКУ, який у
минулому очолював штаб
громадянської оборони Киє�
во�Святошинського району.
Віктор Григорович
пройшов довгий шлях
від лейтенанта до під�
полковника і начальни�
ка штабу артилерії
полку. Коли сталася ава�
рія на Чорнобильській
АЕС, він героїчно допо�
магав подолати її наслід�
ки, очоливши штаб гро�
мадянської оборони.

За активну громадську
позицію, гуманність, мило�
сердя, чуйне ставлення до

людей, які постраждали від
наслідків Чорнобильської
катастрофи, В.Г. Онофрій�
чук був нагороджений медал�
лю "За заслуги". Також Вік�
тор Григорович отримав

Подяку від заступника голо�
ви райдержадміністрації
О.С. Лук'янчука та від Бояр�

ського міського голови Т.Г.
Добрівського за багаторічну
сумлінну працю, доблесну і
самовіддану роботу під час
виконання відповідальних
завдань на ліквідації наслід�

ків аварії на ЧАЕС.
З привітаннями заві�

тали до ювіляра голова
фонду інвалідів Чорно�
биля Києво�Свято�
шинського району Ю.О.
Івченко, голова обласної
організації Союз Чорно�
биль України І. І. Дерда
та член правління фонду
інвалідів Чорнобиля

Д.П. Кривошеєнко. 

Ганна Бєлобородова

УУ КК РР ТТ ЕЕ ЛЛ ЕЕ КК ОО ММ   ПП РР ОО ПП ОО НН УУ ЄЄ ::БІ Оголошення

Послугу бездротового
доступу до мережі ВАТ
"Укртелекому" із застосу�
ванням технології стан�
дарту CDMA.

Цех телекомунікаційних
послуг № 20 м. Вишневе,
Київської обласної філії ВАТ
"Укртелеком" надає меш�
канцям Києво�Святошинсь�
кого району послугу зв'язку
з використанням мережі
бездротового доступу у най�
коротші терміни.

Що це дає?
Ви отримуєте телефонний

зв'язок без побудови теле�
фонної лінії. Можете кори�
стуватися телефоном з без�
коштовним виходом на номе�
ри мережі Києво�Свято�
шинського району в будь�
якій місцині України, де є
покриття оператора CDMA�
Україна, тобто подорожувати
чи відпочивати, підтримуючи
постійний зв'язок з абонента�
ми районної мережі.

Скільки це коштує?
— Установча плата згідно

діючих тарифів — 180,00
грн.

— Щомісячна абонентна
плата за телефон за тарифа�
ми "Укртелекому" — 23,50
грн. (громадянам пільгових
категорій надається пільга з
оплати згідно законів Украї�
ни).

— Щомісячна плата за
використання технології
радіозв'язку — 18,00 грн.
Оплата міжміських та між�
народних дзвінків за тари�
фами "Укртелекому".

Для підключення та
користування телефоном
з використанням технології
радіозв'язку Вам необхідно
придбати (на Ваш вибір)
один з двох пристроїв:

— абонентський адаптер,
до якого може бути підклю�
чений звичайний телефон�
ний апарат (мінімальна вар�
тість — 1300,00 грн. або

— стаціонарний бездрото�
вий телефон (мінімальна вар�
тість 650,00 — 750,00 грн.).

— мобільний телефон�
ний апарат, який можна
носити з собою та користу�
ватись послугами зв'язку в
межах зони покриття (міні�
мальна вартість — 600,00�
650,00 грн.)

Як вирішити питання
встановлення телефону?

Якщо Ви бажаєте користу�
ватися послугами бездротового
доступу до мережі "Укртелеком"
та телекомунікаційними послу�
гами, просимо звертатись особи�
сто в приймальні дні:
понеділок  з 

13.00 до 16.00;
вівторок, середа, четвер з 

9.00 до 12.00 
за адресою: м. Боярка,

вул. Білогородська, 11�а або
за телефонами:

4�00�77; 4�04�80;
7�33�77; 7�05�00

Чекаємо на Вас
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Як відомо, за рішенням
ЮНЕСКО 2009 рік оголоше�
ний роком Миколи Гоголя.
П'ятикласник Боярської
ЗОШ № 2 Максим Ковален�
ко у своєму творі з нагоди
ювілею видатного письмен�
ника написав так: "Я пони�
маю, что мое знакомство с
творчеством нашего велико�
го земляка еще впереди, но
описание днепровских пей�
зажей так меня захватило,
просто приворожило, зовет к
чтению произведений Н.Го�
голя. В них так чудесно опи�
сана природа родной Украи�
ны! А образ Днепра разра�
стается  до уровня мировой
реки. Николай Васильевич
Гоголь родился 200 лет назад
на Полтавщине, но, благода�
ря своему творчеству, он
принадлежит всему челове�
честву".  

Зворушливі слова школя�
ра з Боярки дуже точно
відобразили значення Гоголя
як для сучасних, так і май�
бутніх поколінь. Від образу
Гоголівського Рудого Панька
до образу Гаррі Поттера з
твору англійки Джоан Кет�
лін Ролінг для юного Макси�
ма шлях виявився послідов�
ним: людство завжди мрія�
ло, фантазувало. І найтала�
новитіші не переривали лан�
цюжок вигадок, які так
захоплюють і часто перетво�
рюють наше життя на казку.

Але дозволю далі зациту�
вати твір Максима Ковален�
ка: "Еще я знаю о Гоголе —
авторе исторической пове�
сти "Тарас Бульба", по
сюжету которой выдающий�
ся украинский композитор
Николай Лысенко создал
знаменитую оперу (1890).
Один из ее актов он писал на
даче в Боярке. Каждый свой
театральный сезон Киевская
опера открывает именно
"Тарасом Бульбой". 

Ось так боярський шко�

ляр "привів" Гоголя до
нашого рідного міста.

На велике щастя, визнач�
на дата та постать Миколи
Васильовича Гоголя  Боярку
не оминула. На оголошений
Російським центром науки і
культури в Києві конкурс
школярів до 200�річчя пись�
менника відгукнулася  Альбі�
на Петрівна Януш — учитель
зарубіжної літератури Бояр�
ської ЗОШ № 2. Вона заці�
кавила школярів 5�7 класів і
підготувала команду до участі
у цьому конкурсі. Дружні
контакти Альбіни Петрів�
ни — заслуженого вчителя
України, російського філоло�
га — з Російським центром не
тільки професійні, а й творчі.
Відразу після оголошення
конкурсу вона почала актив�
ну підготовку учнів.

Конкурсна програма
передбачала участь школя�
рів трьох вікових груп за
такими номінаціями: твір по
творчості Миколи Гоголя,
художнє читання творів
письменника, інсценівка
фрагменту його твору.

Уже 1 березня до конкур�
сної комісії були подані твори
Максима Коваленка (5
клас) і Юхима Газдюка (7
клас). 11 квітня на великій
сцені ошатної зали Київсько�
го будинку ветеранів відбувся
другий етап конкурсу —
інсценівка фрагменту. Бояр�
ські школярі Юхим Газдюк,
Максим Коваленко (Боярсь�
ка ЗОШ № 2) і Маргарита
Штань (7 клас Києво�Свято�
шинської районної класичної
гімназії) разом з А.П.Януш
підготували фрагмент з по�
вісті М.Гоголя "Невський
проспект" — "Сон художни�
ка". Виступ боярської коман�
ди продемонстрував оригі�
нальне прочитання Гоголів�
ського твору, подібного
якому на конкурсі не було.
Аудиторія буквально при�

нишкла, коли Юхим декла�
мував Гоголя, а танцювальна
пара Максим — Маргарита
ілюстрували пластикою тан�
цю зворушливу сцену про
кохання художника, що вия�
вилася лише сном. 

Особливість цієї збірної
боярської команди поясню�
валася тим, що Маргарита —
партнерка Максима у клубі
бально�спортивних танців
"Ритми", що діє при Києво�
Святошинському центрі
творчості молоді "Оберіг". До
речі, ця танцювальна пара —
триразові чемпіони України у
складі клубного ансамблю.
Керівник "Ритмів" Ольга
Зарицька є хореографом�по�
становником "Ліричного
вальсу", що здобув таку висо�
ку оцінку глядачів. 

Результати конкурсу ого�
лосили наприкінці квітня.
Вони були переможними .

У номінації "Лучшее сочи�
нение по творчеству Н.В.Го�
голя" дипломом нагороджено
Максима Коваленка. 

"За оригинальность ком�
позиции в инсценировке
фрагмента повести Н.В.Го�
голя "Невский проспект" —
дипломами нагороджено
Маргариту Штань, Юхима
Газдюка, Максима Кова�
ленка. 

І, звичайно, дипломом
нагороджено Альбіну Петрів�
ну Януш —  натхненника й
організатора команди бояр�
ських школярів. Переможці
одержали також випущені до
ювілею книжки М.Гоголя

Школярам з Боярки вда�
лося долучитися до високого
Гоголівського слова, магії
його творчості. Вони ніби
підтвердили слова великого
письменника: "Едва ли есть
высшее из наслаждений,
чем наслаждение творить!".

У Боярській ЗОШ № 2
переможцям влаштували
достойне вшанування.
Директор школи Маргарита
Олександрівна Савицька
привітала школярів, які
здобули таке високе визнан�
ня на теренах Київської
області з�поміж п'ятисот
учасників конкурсу. 

І знову залунала музика.
Юхим читав Гоголя, а Мак�
сим і Маргарита кружляли у
вальсі. Художніми засобами
переповідався сон художни�
ка. Виступ у стінах рідної
школи перед вимогливою
аудиторією підтвердив
рішення журі конкурсу —
наші кращі!

Ніна Харчук,
заслужений журналіст

України

БІ життя
Культурне

ННААТТХХННЕЕННННІІ   ТТВВООРРЧЧІІССТТЮЮ  ММИИККООЛЛИИ  ГГООГГООЛЛЯЯ 16 травня 2009 року в
Києво�Святошинському ра�
йонному центрі творчості
молоді "Оберіг" відбувся
заключний фестиваль дитя�
чої творчості "Обереги любо�
ві�2009". Фестиваль�дійство
складався з двох відділень: з
10.00 до 12.00 год. — на
вулиці біля Центру  працюва�
ла виставка�продаж дитячих
робіт студій та майстерень
декоративно�ужит�
кового напрямку.
Прилегла територія
нагадувала Андрі�
ївський узвіз: чудо�
ві картини, вироби
з бісеру, кераміка,
тістопластика, ви�
шивка, м’які іг�
рашки, авторські
ляльки — це дале�
ко не все, що
можна було поба�
чити того дня. Крім того, у
виставковій залі Центру
діяла виставка  скульптури з
дерева боярчанина Володи�
мира Цепляєва. Малеча
мала змогу взяти участь у
конкурсі "Малюнок на
асфальті", який організувала
керівник зразкової студії
образотворчого мистецтва
"Звичайне диво" Тетяна Іва�
нівна Поліщук, а також —  в
майстер�класах, які прово�
дили майже усі педагоги зі
своїми вихованцями. 

На фестиваль були зап�
рошені  керівники Києво�
Святошинської районної
державної адміністрації,
міський голова міста Бояр�
ка, адміністрація та колек�
тив районного відділу осві�
ти, директори навчальних
закладів, громадські органі�
зації міста, піклувальники
закладу, батьківська грома�
да. Привітати педагогічний
колектив та вихованців

"Оберегу" завітав заступник
голови Києво�Святошинсь�
кої районної держадміні�
страції Лук’янчук Олек�
сандр Сергійович, директор
Боярського краєзнавчого
музею Кравченко Любов
Федорівна, голова жіночої
громади м.Боярка Лахтадир
Ангеліна Миколаївна та
багато інших гостей.

Найурочистішим момен�
том свята було вручення

випускникам Центру сві�
доцтв про отримання по�
зашкільної освіти та нагоро�
дження грамотами  лауреа�
тів І місць районних конкур�
сів та фестивалів, а їх не
мало — не багато — понад
50 осіб! Приємним допов�
ненням до грамот стали
подарунки, з якими допомо�
гли Жіноча громада міста
Боярка та вчитель�єванге�

ліст Шкіндер Ростислав
Ростиславович.

О 12.00  дійство "перемі�
стилося" до актової зали, де
відбувся святковий концерт
за участю найкращих колек�
тивів ЦТМ "Оберіг". Кон�
цертна програма фестивалю
ще раз довела, що в Центрі
працюють талановиті педа�
гоги, які вміють навчити та
передати  вихованцям свої
вміння, навички, свій дар,
адже лише справжній тво�
рець може виплекати дити�
ну�творця. В закладі працю�
ють 52 педагоги, різного ві�
ку, досвіду роботи, але їх
об’єднує одне: любов до дити�
ни, до справи, якій присвяти�
ли все життя. Завдяки їхні
наполегливій праці в "Обере�
зі" ніколи не переведуться
яскраві хореографічні поста�
новки, чарівні голоси, актор�
ська майстерність артистів. 

Свято закінчилось, але
творчість триватиме вічно,

поки в нашому
місті, в країні, в
світі працювати�
муть такі навчаль�
ні заклади, як Киє�
во�Святошинський
районний центр
творчості молоді
"Оберіг", який, до
речі, віднині має
свій власний гімн.
Чудові слова та
музику до гімну
"Оберегу" написа�

ла відома боярська поетеса
та журналістка Тетяна
Володай.  Хочеться побажа�
ти центру розвитку, процві�
тання, ще більше таланови�
тих дітей, а педагогам та
адміністрації — міцного здо�
ров’я, натхнення, оптиміз�
му в  нелегкій справі вихо�
вання та навчання  обдаро�
ваних дітей.

Тетяна Скочко

"ОБЕРЕГИ ЛЮБОВІ" —
СВЯТО ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ 
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""ООЙЙ  РРООДДЕЕ  ННААШШ  ККРРААССННИИЙЙ""

Родину Бобринецьких
співучих голосів знають як у
Києво�Святошинському ра�
йоні, так і далеко за його
межами. Керівник колекти�
ву — Василь Микитович
Деркач  за підтримки сільсь�
кого голови  Владислава
Данченка за 3 роки зумів
створити прекрасний колек�
тив, який прославив с.Бо�
бриця на Донеччині й
Луганську, на Житомирщи�
ні, Чернігівщині, Вінниччи�
ні та Черкащині. Не обхо�
диться жодне свято в районі,
особливо такі як Івана Купа�
ла, Трійця, без їхньої участі.
А започаткований колекти�
вом фестиваль "Рожениця"
скликає з усіх куточків
України у Бобрицю  тих, хто
захоплюється і вивчає
весільні обрядові дійства.
Двічі колектив запрошували
для участі у телевізійній
передачі "Надвечір`я" 

"Зустрілись якось "ас�
фальтові діти" — діти з
Києва і бобринецькі співучі
голоси", — пригадує Тамара
Володимирівна — ведуча
передачі "Надвечір'я". — Різ�
ного віку і статусу люди нес�
подівано стали як рідні, давно
знайомі. Стали співати, тан�
цювати разом, грались у ігри.
Залюбки розповідали про свої
родини. Василь Микитович
зібрав навколо себе однодум�
ців, які відшуковували старо�
винні фото, костюми, рушни�
ки  для сільського музею.
"Знати своє коріння — зна�
чить усвідомити хто ти", —
вважає він. 

Тема вивчення свого роду
як на диво сподобалась
"асфальтовим дітям". Так під
час зйомок виникла ідея про�
ведення телевізійного кон�
курсу "Роде мій красний". І
посипались листи і бандеролі
до редакції з усіх куточків
У к р а ї н и .
Люди розпо�
відали про
своїх праба�
бусь і діду�
сів, малюва�
ли родинне
дерево. 

"Родинне
дерево" —
стало цен�
тром музей�
ної експози�
ції, розта�
ш о в а н о ї
просто неба

на вигоні перед церквою у 
с. Бобриця. Кожен листо�
чок — доля людини, яка
народилась і дала початок
великому українському
роду. Друковану збірку із
історією родоводу усіх 500
Бобринецьких  дворів готує
місцевий краєзнавець А.Ко�
вальчук.

На сцену запрошували
переможців конкурсу і ті
гордо демонстрували сувої зі
списками свого роду, розпо�
відали про своїх відомих
академіків і художників,
князів і письменників, діли�
лись своїми знахідками.
Кращі з кращих отримали
нагороди. Грамоти  пере�
можцям і подарунки  вручав
президент телекомпанії
Першого національного
І.М.Толстих. 

"Спасибі тому, хто збері�
гає своє коріння, бо як спі�
вається у пісні "без коріння
сохне все живе, без коріння
саду не цвісти", — говорив
заступник голови Києво�
Святошинської РДА Олек�
сандр Лук’янчук. Як справ�
жній господар с. Бобриці —
сілький голова Владислав
Данченко, зичив добробуту
усім родинам та запрошував
у гості ще. 

Проте, найкращим пода�
рунком стали запальні і
тужливі, старовинні і сучасні
українські народні пісні, які
подарували родинні колекти�
ви: ансамбль "Міцна родина"
з Михайлівської Рубежівки,
"Бабусина родина" та  "Зла�
года" з м. Боярка, "Пісенне
перевесло" з с. Віта�Пошто�
ва,  "Дивоцвіт" з  Василько�
ва, який об’єднав 3 родини,
"Берегиня" — мама й донька
із с. Новосілки — Києво�
Святошинського району. 

Отож, старе фото у
потертому альбомі може
розповісти про історію
вашого роду, провести шля�
хом долі людини рідної
крові. Стара сорочка, виши�
та хрестиком, розповість,
можливо, про історію ко�
хання, а  рушник розкаже
про побут і звичаї.  Тільки
придивіться добре… 

Наталя Ключник

Слова із пісні Ніни
Матвієнко стали лейт�
мотивом однойменного
телевізійного конкурсу,
підбиття підсумків якого
відбулось в с. Бобриця
Києво�Святошинського
району у  міжнародний
День родини.

" М І Ц Н А  Р О Д И Н А "  —  Т О
С В Я Т О  М А Т Е Р І  Й  Д И Т И Н И . . .

Організаторами цьогоріч�
ного свята, а відтак і нового
Фестивалю, виступили
одразу декілька організацій.
Це — відділ у справах сім'ї,
молоді та спорту Києво�Свя�
тошинської держадміністра�
ції, "Жіноча громада" і дві
громадські організації:
"Велика сім'я" та "Родина,
сім’я". Долучилася до його
проведення також молодіж�
на громадська організація:
"Молода ера".

А далі малеча й сама не
зчулася, як вже наввиперед�
ки відповідала на питання
цікавої вікторини. Легко й
невимушено, ці питання пов�
чали, виховували і... вчили.

Звертаючись до присут�
ніх, начальник відділу сім’ї,
молоді та спорту Києво�Свя�
тошинської РДА Людмила
Миколаївна Шпаченко ска�
зала:

— На сьогодні у нас вже є
дві громадські організації,
які об'єднують багатодітні
родини району. Це організа�

ція "Велика сім’я" (ініціатор
заснування — Сергій Чут�
кий) і "Родина — сім’я"
(засновники — Тетяна Ко�
вальчук і Анатолій Самбор�
ський). Головна мета їхньої
діяльності — сприяти роз�
виткові кожної багатодітної
родини, забезпечувати ті
права кожної сім'ї, які
гарантує їй держава. Адже
якщо громада сама береться
за вирішення своїх проблем,
то й органи виконавчої

влади діятимуть набагато
ефективніше. А від налаго�
дження співпраці громади і
влади залежить і покращен�
ня результатів роботи в
цьому напрямку. 

Але то — розмови хоч і
потрібні, та для малечі не
вельми цікаві, бо — дорослі.
Концерт�подарунок рідним
матусям — ось що потрібно
до свята!

Того дня зі своїми щирими
вітаннями прийшли вихован�
ці Центру творчості дітей та
молоді "Оберіг". Відкрила
концерт пісня "Мамина
любов", яку виконала Нем�
ченко Маргарита — вихован�
ка зразкової студії естрадно�
народного співу "Перлина"
(керівник — Оксана Нури�
щенко).  Дівчину змінили
веселі... тигри та дивовижні
лисенята (Крушинська Саша
та Мішура Віра) зі студії
естрадно�спортивного танцю
"Фантазія" (керівник —
Любов Терещенко) разом з
непосидючим Арлекіно з тією
ж "пропискою". Пісня "Доле�
доленька" у виконанні Тані
Сарапіної — вихованки зраз�
кової студії естрадно�народ�
ного співу "Перлина" (керів�
ник — Оксана Нурищенко)
теж викликала хвилю заслу�
жених оплесків...  

Дійсно, талантів у дітей
багато... Звісно ж, знаючи
про це, організатори свята
подбали про те, щоб кожна
дитина могла проявити себе.
Одні стали учасниками кон�
церту на святково вбраній
сцені, роботи інших стали
необхідною складовою вис�
тавки, яка була розгорнута в
холі гімназії. А ще хтось про�

сто прийшов на свято зі
своєю мамою, щоб разом з
нею порадіти святу й ще раз
привітати матусю. 

Звучать в залі імена тих
матерів, які носять звання
героїні. І аплодує зал Лідії
Михайлівні Івановій, Ва�
лентині Василівні Войнечен�
ко та Світлані Миколаївні
Кощенко за їхніх 11 дітей,
вітає Надію Станіславівну
Ногу (10 дітей), Інну Ва�
лентинівну Онищенко (7

дітей), Марію Іванівну Сав�
чук і Любов Вікторівну Ко�
тенко (5 дітей). І не менш
дружніми оплесками зустрі�
чає слова про те, що зараз у
Верховній Раді України роз�
глядається питання про те,
щоб надати це почесне зван�
ня ще 20 матерям нашого
району.

А потім на сцену знову
виходять діти. Ті, які мають
безпосереднє відношення до
названих матерів�героїнь,
оскільки народилися і вихо�
вуються саме у багатодітних
родинах. 

Наприклад, Марсель
Охріменко на гітарі виконав
музичну композицію "Ночь
светла". Тищенко Настя про�
читала віршик про маму, а
Тищенко Богдана — "Моли�
тву за Україну". Мельничук
Вероніка виконала колиско�
ву Ведмедиці з мультфільму
про Умку, а Охріменко Іри�
на — музичну композицію на
фортепіано "Большая про�
гулка". Справжній фурор
викликала пісня "Мама" у
виконанні Мельничук Веро�
ніки, Олексія та Елі. А від�
крив концерт Тищенко
Давид своїм власним віршем
про маму...

Втім, концертна програ�
ма — то лише одне із свід�
чень дитячої талановитості.
Ще одне — виставка робіт
прикладного мистецтва — у
холі гімназії. Люди подовгу
зупиняються біля стендів,
читають бірочки з іменами
авторів, радіють, побачив�
ши знайоме прізвище, фото�
графуються... 

Та яке свято без подарун�
ків? Так, вони теж були —
подарунки від "Великої сім’ї"
для творчих родин і творчих
дітей, які виступали на сцені
або стали учасниками вис�
тавки. А по закінченні кон�
цертної програми діти мали
можливість ще раз перегля�
нути виставку в холі гімназії і
отримати з рук організаторів
солодкі подарунки та веселі й
кумедні іграшки.

Звертаючись до присут�
ніх, депутат райради, голова
Жіночої громади Ангеліна
Миколаївна Лахтадир не
може втримати емоцій: 

— Батько і мати — то най�
рідніші й найближчі символи
тепла, радості, любов і добро�
ти. Хочеться, щоб кожен із
нас дорожив своїми батька�
ми, думав про них. Бо вони
вчать нас чесності, щирості,
терпінню і великодушності;
своїм життєвим прикладом
вчать нас жити. Хочеться
побажати всім родинам миру,
добра, злагоди, щастя.     

Радислав Кокодзей

Багато свят дарує
нам останній весняний
місяць... Та чи не найсвя�
тіше із них — День мате�
рі: свято родини і свято
сім'ї. Яке 11 травня зібра�
ло в гостинній залі Києво�
Святошинської районної
класичної гімназії багато�
дітні родини нашого
району. Втім, цьогорічне
свято — особливе. Адже
воно започаткувало нову
традицію: Фестиваль ро�
динної творчості, який
має на меті популяризува�
ти таланти багатодіт�

них родин.
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БІ і спорт
Фізкультура

Ведучими цього феєрич�
ного шоу стали Тетяна Кан�
диба — красуня коледжу
2008, міс "Гармонія НАУ
2008", лауреат фестивалю
"Голосіївська весна — 2009"
та Дмитро Васьківський —
лауреат фестивалю "Голосі�
ївська весна — 2009". А суд�
дями — заступник директо�
ра з економічних питань
Леся Михайлівна Рябенко,
завідуюча відділенням
землевпорядкування Наталя
Ярославівна Сидорко,
заступник Боярського місь�
кого голови Валерій Володи�
мирович Шульга і найсправ�
жнісінький (ви не повіри�
те!) генерал�майор Іван
Євгенійович Балацький —
один із давніх добрих друзів
цього навчального закладу.
А давав ладу всім тим суддів�
ським пошукам істини пан
голова журі — директор
коледжу Сергій Володими�
рович Кропивко.

І ще про одну людину
просто не можна не згадати.
Її не було за суддівським сто�
лом, і на сцені вона з'явила�
ся лише в самому кінці —
чарівна, усміхнена, схвильо�
вана, з букетом ніжних тро�
янд, отриманих від своїх
вихованців. Та без неї це
свято просто не відбулося б.
Тому що Анна Сергіївна Кро�
пивко — режисер�постанов�
ник цього святкового шоу.
Тому й зрозуміло, чому не
просто оплесками, а шалени�
ми оваціями вітав її зал... 

"Використовуй те, що є,
і не шукай чогось нового..."

Мабуть, саме цим девізом
керувалися конкурсантки,
беручи до рук... 10 поліети�
ленових пакетів, 250 обгор�
ток від шоколаду, 104 зіпсо�
ваних СD дисків, 2 кг чер�
ствих бубликів, 15 пачок
різнокольорових серветок й
ще силу�силенну інших
"неприродних" матеріалів?

Щоб створити з усього того
добра... сукні! Найсправ�
жнісінькі! В яких і вийшли
на сцену.

Наприклад, Женя Па�
цьора "пошила" свою сукню
з бубликів; Аліна Гарбуз
(учасниця під номером 1 і
Міс Грація�2009 з відділен�
ня лісового та садово�парко�
вого господарства) — з
колоди карт; Женя Миро�
ненко (учасниця під номе�
ром 6 з відділення приклад�
ної екології, яка стала воло�
даркою одразу двох титулів:
Міс Чарівність і Міс Гля�
дацьких симпатій!) — з
поліетиленових пакетів. А
Лера Колчіна (учасниця під
номером 7 з відділення лісо�
вого та садово�паркового

господарства, яка здобула
титул Міс Вишуканість)
просто засліпила всіх незлі�
ченними різнокольоровими
веселками, якими мінилася
її сукня з отих самих 104
зіпсованих СD дисків!

І повірте, сукні, вигото�
влені конкурсантками з не�
традиційних матеріалів,
вразили не лише винахідли�
вістю, а й художнім смаком
претенденток на звання
Першої Красуні.

Фанфари, захват, опле�
ски — на вашу честь!

Ох як непросто було
вельмишановному журі
підрахувати нами ж таки
виставлені бали! Ми може�
мо лише здогадуватися, які
дискусії точилися за зачине�
ними дверима директорсь�
кого кабінету, поки наро�
джувалася істина. Та все ж
таки ота найхвилююча мить
настала...

На сцені — всі конкур�
сантки: радісно�схвильовані

й насторожено�очікуючі.
Вони граціозно линуть по
сцені у дефіле у вечірніх
сукнях, а їхні сяючі очі звер�
нені вже не на глядачів, а на
журі... Журі загадково�уро�
чисте й також радісно�усміх�
нене. А веселі бісики в кути�
ках очей Валерія Шульги
підказують, що без несподі�
ванок не обійдеться...

Сергій Кропивко підніма�
ється на сцену... Лише на
одну мить в залі запанувала
мертва тиша... Яка вже
наступної секунди зриваєть�
ся оплесками, тупотінням,
виском та скандуванням!
Так коледжани вітають
переможиць. Так, всіх деся�
тьох учасниць�переможиць!

Привітаймо ж і ми тих
учасниць, чиї титули поки
що є загадкою для вас, наші
шановні читачі. Адже, крім
вже названих, були й пере�
можці в інших номінаціях.
Так, наприклад, звання Міс
Талант була удостоєна Ліза
Рябуха — учасниця під
номером 3 з відділення при�
кладної екології. Міс Оригі�
нальність Галина Ісаєва —
учасниця під номером 8 з
відділення аграрного менед�
жменту. Міс Гармонія —
Ірина Тимошенко — сту�
дентка відділення аграрного
менеджменту, яка виступала
під номером 9. А найчарівні�
шою була визнана посмішка
Марії Мурашкіної з відділен�
ня аграрного менеджменту,
про що свідчить титул цієї
учасниці під номером 5 —
Міс Посмішка...

Ну що, приготувалися?
Тоді вітайте найголовніших
Міс Коледжу! Почесний титул
Віце�міс коледжу, пройшов�
ши всі випробування, здобула
студентка відділення аграрно�
го менеджменту Олександра
Іванова, учасниця під номе�
ром 4. Її щаслива посмішка
навіть приглушає сяйво
Маленької діамантової коро�
ни у її волоссі...

А Першою красунею
коледжу стала студентка від�
ділення лісового та садово�
паркового господарства
Альона Товстолуг! Висту�
паючи під номером 2, вона
таки стала Першою! І саме
їй дісталася Велика діаман�
това корона, яка, зручно
вмостившись на Альониній
зачісці, так гармонійно
доповнила своїм сяйвом
білосніжність її сукні.

Крім квітів, подарунків
та невеликих вітальних пре�
мій від міської влади дівчата
отримали офіційне запро�
шення на два найбільших
загальноміських свята: День
молоді і День міста. Звичай�
но ж — як учасниці. 

Радислав Кокодзей

19 травня на сцені
Боярського коледжу еко�
логії та природних ресур�
сів відбулося справжнє
свято дівочої краси та
унікальне шоу чарівності,
яке називалося скромно й
традиційно: "Красуня
коледжу — 2009".

ПРО СВЯТО КРАСИ НА ЗЕМЛІ  БОЯРСЬКІЙ
ООЛЛІІММППІІЙЙССЬЬККАА  ООССВВІІТТАА

ККРРООККУУЄЄ  ДДОО  ШШККООЛЛИИ  

Останнім часом в держа�
ві постало питання про олім�
пійську освіту в шкільній
програмі. Саме тому у Мико�
лаєнко Лілії Борисівни, вчи�
теля фізкультури, яка пра�
цює в Боярській школі № 5,
виникла ідея та бажання
запровадити  в школі Олім�
пійські уроки. Адміністра�
ція, на чолі з директором
школи Кривенко Валенти�
ною Володимирівною, цю
ідею підтримала і уроки фіз�
культури стали змістовніши�
ми та цікавішими. 

З 1992 року Лілія Бори�
сівна працює в Боярській
школі № 5, за цей час їй при�
своєно такі педагогічні зван�
ня як вчитель�методист,
старший вчитель та відмін�
ник освіти. З січня 2009 року
цілеспрямований та ініціа�
тивний педагог працює над
проектом "Олімпійська осві�
та крокує до школи". Це екс�
перимент, який контролює
Валентина Єрмолова —
директор  Олімпійської Ака�
демії України. Основним зав�
данням програми є впрова�
дження дієвої системи фіз�

культурної просвіти, покли�
каної сприяти вихованню
підростаючого покоління на
гуманістичних ідеалах олім�
пізму, формування традицій,
культури, здорового способу
життя, престижу здоров’я.

На практиці це виглядає
так: учні 1�4 класів, яким
викладає Ткаченко Валенти�
на Миколаївна, малюють ма�
люнки та складають казки на
тему Олімпійських ігор, а
також готують коротенькі
реферативні повідомлення . 

Щодо старших класів, то
вони готують більші за обся�
гом повідомлення та зачиту�
ють їх на початку кожного
уроку. Найприємнішим мо�
ментом для Лілії Борисівни є
те, що діти дуже зацікави�
лись і отримують задоволен�
ня від пошукової роботи.
Також в школі проводяться
традиційні шкільні Олім�
пійські ігри, до яких входять
види легкої атлетики, впра�
ви загальної фізичної підго�
товки, елементи змагань
"Веселі старти" тощо.

Варто сказати, що Бояр�
ська школа № 5  — єдина
школа в нашому районі, яка
впровадила олімпійські
уроки. В приміщенні школи
висять стенди з плакатами,
присвяченими історії Олім�
пійських ігор (такі стенди
мають лише 9 шкіл України).  

Тетяна Скочко

ААККТТИИВВННИИЙЙ  ВВІІДДППООЧЧИИННООКК
Під таким гаслом пройш�

ли спортивні змагання в лісо�
вому масиві поблизу міста
Українка 22�24 травня. 

Міська рада міста Україн�
ка в рамках розвитку туриз�
му спільно з громадською
організацією "Молодіжний
парламент" запропонували
створити команди молоді
віком від 15 до 25 років. Такі
заходи сприяють популяри�
зації дитячо�юнацького ту�
ризму та краєзнавства, під�
вищенню рівня туристської
майстерності учасників зма�
гань, а також пропагують
здоровий спосіб життя та гар�
монійний розвиток підро�
стаючого покоління.

Участь у змаганнях взяли
команди з Українки та Бояр�
ки. До складу Боярської ко�
манди увійшли Павло По�
ляк, Андрій Снігір, Павло
Трофімов, Павло Карнаух,
Тарас Клименко. Боярчани
виявилися переможцями
майже в усіх видах змагань і
перше місце знову належить
нашому місту. Окрім спор�
тивних змагань, змагань з
туристичної техніки та орієн�
тування на місцевості спорт�
сменів чекали ще випробову�

вання у пісенному конкурсі
та конкурсі художньої само�
діяльності, у яких перемога
дісталась теж боярській
команді. Павло Поляк та
Андрій Снігір були відзначе�
ни Подяками та Дипломом за
сприяння розвитку туризму.

Такий активний відпочи�
нок дуже сподобався усім
учасникам. Вони дуже вдячні
за допомогу в організації від�
починку секретарю міської
ради М.Г. Лєзніку, який спла�
тив вартість участі у змаган�
нях, та виконкому БМР, який
забезпечив команду транс�
портом. Боярчани на досягну�
тому зупинятися не збирають�
ся і вже отримали запрошен�
ня на участь у змаганнях від
голови клубу мандрівників м.
Миколаєва В. М. Філіна.

Ганна Бєлобородова
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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

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

КП "БГ ВУ ЖКГ" 
на постійну роботу

потрібні:

� електромонтери 

4�5 розряду 

зовнішнього освітлення;

� водій підйомної вишки 

з обслуговування

зовнішнього освітлення;

Звертатися у відділ

кадрів підприємства або

за телефоном: 46)924

Реклама
ОголошенняБІ

Наші адреси:
вул. Білогородська, 134

вул. Хрещатик, 43

вул. 50)років Жовтня, 10

с. Тарасівка, Шевченка, 11

Неупокой 

Сергій Григорович
Вітаю з Днем народження!

Нехай для тебе не згасає сонце,

Нехай не віють в душу холоди.

Хай жито на столі і Бог на небі,

Тебе завжди рятують від біди.

Виконавчий комітет 
та Боярська міська 
рада щиро вітають 

Орла 
Леоніда 

Івановича
з Днем народження!

Запрошую на роботу
грейдериста 3�6 розряду для
виконання робіт у Києво�
Святошинському районі.

Заробітна платня від
2000 грн. на місяць.

Телефон для довідок: 
8�050�585�98�07;
8(097) 255�52�55
або 38�141

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” А.К. Пестряков

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

ШШШШААААННННООООВВВВННННІІІІ     ББББООООЯЯЯЯРРРРЧЧЧЧААААННННИИИИ
Щороку 1 червня ми відзначаємо свято маленьких громадян нашої країни — Міжнарод�

ний день захисту дітей. Водночас це й свято тих, хто завжди поруч з дітьми, хто піклується

про них і допомагає твердо стати на ноги.

Діти — наш найдорожчий скарб, наша радість і наше майбутнє. Саме тому святий

обов'язок родини, школи, органів влади та громадськості подбати про всебічний розвиток

інтересів та здібностей української юні, забезпечити їй належний рівень виховання і дотри�

мання прав дитинства. 

Шановні дорослі! Об'єднавши зусилля, ми зробимо все, аби захистити наших дітей, убе�

регти їх від гіркоти розчарувань і зневіри. Адже саме від нас, дорослих, залежить те, як

складеться доля кожної маленької людини, а відтак і нового покоління українців.

Бажаємо вам, дорогі юні друзі, вашим батькам, бабусям і дідусям, міцного здоров'я,

щастя, добра і сімейного затишку. Нехай здійсняться всі ваші мрії і задуми!
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