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Усе для них…

Ми туристи, 

а що це значить?

стор. 8 Лебеді вірності

Юрія Горбачова

стор. 2�3

13 червня  2009 року

ЧИТАЙТЕ У НОМЕРІ:

стор. 10
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Щороку, в третю неділю чер�

вня, ми відзначаємо День медич�

ного працівника.

Професія, обрана Вами, в

усьому світі вважається найгу�

маннішою. Медичні працівники,

навіть в нелегких умовах сього�

дення, намагаються не знижува�

ти обсягів і якості медичної допо�

моги, розробляють нові ефектив�

ні засоби лікування й профілак�

тики захворювань.

Роль медичного працівника в

нашому суспільстві завжди буде

важливою і необхідною. І кож�

ний лікар розуміє: здоров'я сус�

пільства залежить від професій�

ності, порядності і душевної доб�

роти учнів Гіппократа.

Тож успіхів Вам у цій благо�

родній справі!

У переддень свята висловлюю

всім працівникам медичної галузі

безмежну вдячність за врятовані

життя, за повернуте здоров'я і

радість.

Міський голова Т. Добрівський

Секретар ради М. Лєзнік
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Казкова мелодія

дитинства

стор. 6

ШШШШААААННННООООВВВВННННІІІІ     

ММММЕЕЕЕДДДДИИИИЧЧЧЧННННІІІІ     ППППРРРРААААЦЦЦЦІІІІВВВВННННИИИИККККИИИИ!!!!

Боярська міська рада та вико�

навчий комітет щиро вітають

депутата міськради Бриль Ірину

Іванівну, завідувачку загальним

відділом міськвиконкому Царюк

Наталію Сергіївну, ювіляра Бояр�

ської організації інвалідів війни та

Збройних Сил Каменєву Тетяну

Львівну з Днем народження!

Зичимо Вам здоров'я, простого

людського щастя, щедрої долі,

достатку в домі, радості в душі,

багато світлих, плідних, щасливих

років життя.

Хай завжди по життю супрово�

джують Вас рідні люди, вірні,

надійні друзі, добро й любов.

Бажаємо Вам творчого вогнику,

наснаги, поваги й шани людей.

Час Назва заходу Місце проведення

10�00 — 13�00 Кубок міського голови з футболу. Стадіон "Зеніт"

15�00 — 17�00 

15�00 — 20�00

Змагання з волейболу. 

Концертна програма:
Парк Перемоги

� художні колективи 

К�Святошинського району
Велика сцена

� молодіжні гурти. Велика сцена

Міс молодь Боярки 2009 

15�00 — 18�00 Масові конкурси та розваги: Парк Перемоги

20�00 �22�30 Святкова дискотека Велика сцена

Програма
святкування Дня Конституції та Дня молоді у м. Боярка 27 червня 2009 року
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Свято. А ви його пам'ята�
єте, своє свято у дитинстві?
Що це — величезний свят�
ковий пиріг на день народ�
ження? Може це перший
велосипед або ж лялька?
Дорослими стають не усі.
Дехто так назавжди і зали�
шається у тому казковому
світі свого дитинства з його
яскравими барвами, фанта�
зіями, бажаннями. Тільки
потім, повертаючись у міс�
ця, де проходило твоє дитин�
ство, дивуєшся, чому буди�
нок став у кілька разів мен�
шим, чому дерево, що росло
під вікном, стало таке вели�
ке. Пригадуючи смак моро�
зива чи привезеного татом із
відрядження тістечка у ди�
тинстві,  із сумом конста�
туєш — дитинство залиши�
лось десь там. 

У парку Перемоги свят�
ково оздоблена сцена чекала
своїх партнерів — артистів.
А ті ще брали участь у легко�
атлетичному кросі. Тільки
згодом переможців привітає
Ангеліна Лахтадир, Віталій
Ключник та інші,  і вручать
їм нагороди. А поки що яск�
раво вбрані ведучі розважа�
ють дітей, які зібрались біля
сцени.  Малята розучують
танці, грають у забави. До�
помагають їм у цьому клоу�
ни. Під сценою уже зібра�
лась групка — тренуються у
танцях. Свято розпочалось. 

Найменші — будівельни�
ки. Вони зрідка прислуха�
ються до звуків зі сцени, їхній
погляд час від часу  прива�
блюють яскраві костюми

учасників хореографічної
студії "Каприз". Поруч, у но�
венькому пісочнику,  малеча
має багато роботи — треба ж
перегорнути усе! За проце�
сом  сьогодні лояльно сте�
жать, майже не заважають
мами. Це справжнє  свято!

Данилу Гладкому по�
везло. Оце свято! Сьогодні
він прийшов сюди зі своїм
татом — першим заступни�
ком міського голови Рома�
ном Гладким. І для  мами —
Наталії, теж свято, бо вона
спокійно може розгледіти
виставку собак. 

Собаки — вірні друзі,
улюбленці, майже діти. Ні,
таки діти! Їх чешуть, напува�
ють, годують, стрижуть, роз�
мовляють, презентують —
усе для того, щоб вийти на
червону доріжку і перемогти.
Величезні і дрібненькі, поро�
дисті і не зовсім, ласкаві і
насторожені усіх мастей
собаки ваблять дорослих і
дітей.  Яке свято! З призами і
кубками, медалями  і шам�
панським.  Мрія!

Мрія здійнялась різно�
барвними кульками у небо.
А приніс її принц із справж�
ньою феєю — фіналісткою
Євробачення, співачкою
Вестою у супроводі ельфів і

бджілок. "Кто тебя выдумал,
звездная страна…?", — спі�
вали усі разом. "Жу�жу�жу,

бджілка!", — підтанцьовува�
ли.   Підспівували і підтан�
цьовували як глядачі, так і
учасники, які готувались до
виходу на сцену. Серед них
переможці районного Киє�
во�Святошинського пісенно�
го конкурсу "Стожари"�
Христина Муратова та Аня
Байрамова (І місце), Анас�
тасія Мунтяну, с. Петрушки
(ІІ місце у конкурсі естра�
дної пісні), Діма Ріжко,
с. Михайлівська Рубежівка

(І місце у конкурсі "Гумори�
на") та Андрій Кушнір,
с. Білогородка (ІІ місце у
конкурсі "Живе слово Коб�

заря" та багато інших. Усі
отримали заслужені нагоро�
ди і визнання глядачів. Хіба
не свято?

"Канканом" зірвав хвилю
аплодисментів  зразковий
хореографічний колектив
"Любисток" Будинку культу�
ри с. Дмитрівка. Виявляєть�
ся ці професіонали можуть
танцювати "Кантрі" навіть
без фонограми. Те, що техні�
ка трішки підвела,  у жодно�
му разі не зіпсувало святко�
вого настрою, а навпаки —
артисти отримали ще більше
овацій.

Яскравими і запальними
композиціями додали свят�
кового настрою танцюристи
колективу "Веснонька" с.

Михайлівська Рубежівка,
порадували інші учасники
святкової програми. 

Будь�яка перемога —
свято! Побігати, позмага�
тись, стати учасником і пе�
реможцем  хочеться усім
рухливим дітям. Саме вони
на майданчику перед сценою
готувались до змагань —
веселих перегонів. Команди,
які відстоювали честь своєї
школи,  легко було розрізни�
ти. "Веселі старуни", "Чем�
піони", "Живчик", "Вені�ві�
ді�вічі", "Ві�кубіки", "Гімна�
зія" змагались у естафетах  і
творили свято для себе і для
всіх.  А недалеко старші дві
команди молоді змагались у
стрітболі — вуличному бас�
кетболі.  Тут вже своя ауди�
торія, свої вболівальники й
глядачі. Вони встигають пов�
болівати за своїх улюбленців,
а потім ще й поспостерігати
за майстерністю художників�
графіті, які неподалік  демон�
струють свою майстерність.
Дехто знімає на ходу фут�
болку із логотипом
Боярки, щойно
отриману за пере�
могу у конкурсах,
як один з призів.
Шедевр — автог�
раф  художника —
згадка  про цей
святковий день за�
лишиться на па�
м'ять..., як колись
залишився на усе
життя червоний
піонерський галс�
тук з автографами
однокласників —
учнів середніх кла�

сів, які тепер вже дуже  й
дуже дорослі.  

А у небо нарешті піднявся
повітряний  змій. Ура!"Вітер
поганий, піднімається сла�
бо", — коментують хлопці
ліцеїсти�богунівці. А тим
часом дівчата зі школи
"Леді" демонструють моделі
одягу у стилі свята. Казкові
персонажі, долматини і одяг,
виготовлений власноруч —
свято!

На пеньку сидить Юля
Волкова. Вона теж худож�
ник — попереджує, що
малює карикатури. Нас�
правді — портрети, бо на�
віть спеціальні заготовки для
цього має.  Юля представ�
ник  Асоціації багатодітних
родин "Велика сім'я".  До�
рослі  представники асоці�
ації —  засновники Т. Охрі�
менко, С. Чуткий, організу�
вали для дітей ігри, забави,
щоб запросити до своєї вели�
кої родини багатодітні сім'ї з
Віти Поштової, Петровсько�
го та інших навколишніх
населених пунктів. Зараз
організація налічує 37 членів.

А посеред галявини — ве�
лике дерево, обліплене ва�
лентинками. То почуття тих,
хто був на святі. Сюди підхо�
дять і підходять діти й дорос�
лі з морозивом, яке цього дня
у парку Перемоги у Боярці
було безкоштовним —  їж на
здоров'я скільки хочеш!

Сідає метеликами відчут�
тя свята  у душах дітей і
залишається, як один з
яскравих споминів про своє
дитинство.  Усе для них ... і
для нас, безперечно.

Наталя Ключник

УУССЕЕ  ДДЛЛЯЯ  ННИИХХ……
БІ захисту дітей

Міжнародний день

…для наших малень
ких копій, таких однако
вих і різних, таких тала
новитих, найкращих у
світі, найрозумніших,
найбажаніших, найдо
рожчих, най, най, най —
для наших дітей!

Для них у Боярці 
31 травня — у переддень
захисту дітей, влашту

вали справжнє свято.
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Чого бажають
діти? Не кожен день
цим переймаються
дорослі. Але 31 трав�
ня, в переддень захи�
сту дітей — все до
послуг винуватців
свята. Концерти, ігро�
теки, морозиво, різно�
манітні  атракціони —
в цей день можна все!
Навіть на стінах ма�
лювати! Цим і скористалися
любителі графіті. В одному з
куточків парку Перемоги за
підтримки міської ради
пройшла акція "Територія
позитиву". Як розповіла
голова організації "Молода
Ера" В. Лахтадир, всі учас�
ники обрали позитивну те�
матику і яскраві кольори для
того, щоб створювати гарний
настрій і дарувати радість
дітям. Якщо вас зацікавив
цей вид мистецтва, ви може�
те у будь�який час відвідати
експозицію — вона ще довго
нікуди не зникне! 

Вихованці військового
ліцею ім. Богуна теж знайш�
ли собі заняття до душі.
Вони запускали повітряних
зміїв. І хоч пустун�вітерець
намагався звести
старання хлопців
нанівець — змій
таки розправляв
свої крила у синьо�
му небі на радість
глядачам. 

Та, мабуть, в
цей день увесь парк
перетворився на
суцільну територію
позитиву. Аж ось зі
сцени лунають такі
знайомі та улюбле�
ні з дитинства пісні. Оплес�
ками люди зустрічають
"Нове покоління" і залюбки
підспівують коту Леопольду
та іншим героям мультиків.
Хоча багато чого змінилось з
тих пір, як ми самі слухали
ці пісеньки. Наприклад, су�
часні діточки погодились з
хитрою Лісою Алісою та
пройдохою Котом Базиліо,
що головне в житті — гроші,
а інше — "дребедень". Друж�
но, як один, всі вигукнули
"Так"! У тому, що дружба
важливіша за все перекона�
ла малих "матеріалістів" нас�
тупна виконавиця Настя

Кулієва. З друзями — і доро�
га веселіше, і дощ і сніг не
страшні! Один ти ні запаль�
ний танок "ча�ча�ча" не стан�
цюєш, ні пристрасний
"танго" — це довів зірковий
дует — Стефак Давид і
Міщенко Марина. Перелік
їхніх титулів залишимо у
спокої, бо це займе цілу сто�
рінку.

З незвичайною птахою
на ім'я Кукабарра  познайо�
мила глядачів Аня Андрієв�
ська. Усі завзято  підспівува�
ли та підтанцьовували, мов
маленькі аборигени з веселої
пісні. І ловили різнокольоро�
ві повітряні кульки, які леті�
ли до малят від казкових
героїв. Також молодь хри�
стиянської церкви "Нове

покоління" подбала і про
розваги для дітей та підліт�
ків, проте ігротекою заціка�
вились і батьки, і навіть діду�
сі з бабусями. Були і спор�
тивні змагання і інтелекту�
альні — кожен мав змогу
знайти заняття до вподоби.
Веселі та невгамовні учасни�
ки змагалися, гралися та
здобували призи (яких, до
речі, був цілий мішок)!

Але не тільки у парку роз�
важали дітей. Біля міні�мар�
кету "Вінні�Пух", який
святкував свою річницю з
дня відкриття, веселі клоуни
грались з малятами, співали,

пригощали морозивом
(такий подарунок зробив
дітям сусідній магазин
"Едельвейс), та дарували
іграшки. Директор міні�
маркету А.Б. Дем'яненко
подбала про те, щоб цей
день надовго запам'ятали
усі відвідувачі. Обличчя
дітей і батьків сяяли від
задоволення. Далеко
було чути і веселий дитя�
чий сміх, і музику.

Ганна Бєлобородова

ТЕРИТОРІЯ ПОЗИТИВУ

Пам'ятаєте стару дитячу
пісеньку: "Человек собаке
друг, это знают все вокруг!
Понятно всем как дважды
два, нет добрее существа!"?
Якими ж різними вони
можуть бути як зовні, так і за
характером. Але, незважаю�
чи на те, маленькі вони чи
великі, пухнасті чи гладень�
кі, з великими вухами чи з
коротеньким хвостиком,
вони наші   справжні друзі,
які не дозволять нам відчути
самотність і завжди прийдуть
на захист та допомогу. Вони
розуміють  нашу людську
мову, мову наших жестів,
вони тонко відчувають
настрій свого хазяїна та ото�
чуючих, вони можуть бути

дуже люблячими та вір�
ними.

Протягнути "лапку"
дружби та зазирнути у
світ собачих досягнень усі
бажаючі мали нагоду 31
травня у парку Перемо�
ги, що поблизу Боярської
мерії. Адже саме там роз�
горнулось справжнє
собаче шоу —  Чемпіо�
нат Європи та Всеукра�
їнська виставка рангу
САС (кандидат у Націо�
нальні Чемпіони Краси.
Триразовий САС дає
право надання титулу
"Національний Чемпіон
Краси") досвідчених до�

рослих собак та тремтячих
цуценят�юніорів. Гордовито
та сміливо очікувала свого
виходу середньо�азіатська
вівчарка "Прайда" (влас�
ник — Сільченко В.В), міц�
ний собака з великою голо�
вою, темними очима та вели�
ким коміром
хутра навколо
шиї. "Прайда"
посіла I місце на
Всеукраїнській
виставці серед
цуценят. У від�
критому класі
до 45 см переміг
американський
кокер�спаніель
"Кевін Бона�
парт Фаворит"

(власник — Черкесова А.
Г.). В класі 45 сантиметрів
переможцем Всеукраїнської
виставки рангу САС став
бульмастіф "Армад Фараон
КунГай" (власник — Мат�
ковская А.А.). А титул Чем�
піона  Європи дістався вели�
кому білому пуделю "Еленсі�
сту дон Дракону" з міста
Черкаси (власник — Коваль
Олена).

Собаки, вони здатні не
тільки віддано заглядати в
очі і махати хвостом, але і
охороняти, захищати, допо�
магати людям з вадами зору,
розділяти радість і горе,
розважати та виховувати
всіх нас: від малого до вели�
кого. Спілкуючись з твари�
нами, людина стає відпові�
дальнішою, добрішою, чуй�
нішою, відкритою —  одним
словом — "людянішою". 

Марина Асмолова

Ч о т и р и л а п и й  к о н к у р с  к р а с и

ББООЯЯРРССЬЬККИИЙЙ  ППРРООББІІГГ  ППІІДД  ККААШШТТААННААММИИ
День столиці завжди

вирізняється декілька�кіло�
метровим пробігом по Хре�
щатику, але в цьому році в
Боярці також відбувся лег�
коатлетичний забіг і також
на Хрещатику, але Боярсь�
кому. Забіг пройшов напере�
додні Дня захисту
дітей і був присвя�
чений цьому святу. 

Того дня, підхо�
дячи до старту,
можна було поба�
чити, як невелич�
кими групами зби�
ралися учасники.
Це були школярі 5�
10�х класів, вони
перемовлялися між
собою, жартували,
в той час як органі�
затори завершува�
ли всі підготовчі
роботи. Ось вже крейдою
яскравіше вимальовується
старт, учасники займають
позиції, змах прапорця і
спортсмени поринають у світ
швидкості. Кілометрова від�
стань, під ногами пекучий
асфальт, а попереду фініш, і
якщо не перемога, то точно
крок вперед у своєму спор�
тивному розвитку.

Спочатку стартували
старші хлопці та дівчата 9�
10�х класів, щоб, так би
мовити, показати приклад
малечі, і їм вдалося це бли�
скавично, адже їх підганяли
не тільки жага перемоги та
конкуренція, а й парочка

бродячих собак. На практи�
ці підтвердилося, що таке
прискорення собачим гавко�
том надзвичайно ефективно
діє. Спортсмени показали
кращі результати. Далі бігли
учні 7�8�х класів, і на звер�
шення пробіглись наймолод�
ші та найзавзятіші спорт�
смени — учні 5�6�х класів. 

Директор Дитячої юнаць�

кої спортивної школи Пась�
ко С. П. заявив, що це пер�
ший захід ДЮСШ, і що
участь у ньому беруть учні
п'яти шкіл та гімназії м.
Боярка. Фінансується спор�
тивна школа із бюджету
міста, і надалі плануються

також заходи за
участі ДЮСШ. Ми
бачимо, що потро�
ху, крок за кроком,
спорт розвивається
в нашому місті.  

Переможців на�
городжувала зас�
тупник директора
школи №1 з ви�
ховної роботи
Лахтадир Ангеліна
Миколаївна. Всі
юні спортсмени
отримали морози�
во, а переможці —

ще й почесні грамоти та
незабутні враження. Пер�
шими до фінішу, відповідно
до своїх вікових категорій,
прийшли: Міц Костя,
Ковальчук Антон, Ромашен�
ко Поліна, Чепур Вітя та
Колесник Юля. То ж щиро
вітаємо переможців!

Анастасія Остроушко
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БІ райради
Сесія

ММ ОО ЛЛ ОО ДД ІІ ЖЖ НН ОО ММ УУ   ЦЦ ЕЕ НН ТТ РР УУ     ТТ АА   СС ОО ЦЦ ІІ АА ЛЛ ЬЬ НН ІІ ЙЙ
АА ПП ТТ ЕЕ ЦЦ ІІ   ДД ЛЛ ЯЯ   ВВ ЕЕ ТТ ЕЕ РР АА НН ІІ ВВ   УУ   ББ ОО ЯЯ РР ЦЦ ІІ   ББ УУ ТТ ИИ !!

Що розміститься у кіноте�
атрі ім.Островського по  вул.
Вокзальна, 51? Ще точно
невідомо, але факт, що
"дискотеки для бідних", як
нарекли її попередні оренда�
рі, більше не буде.  "Ми не
збираємось змінювати цільо�
вого призначення приміщен�
ня. Будемо намагатись зро�
бити щось для молоді цікаве,
сучасне і корисне", — поо�
біцяв Боярський міський
голова Тарас Добрівський на
сесії райради Києво�Свято�
шинського району 4 червня.

Оскільки приміщення
знаходилось на балансі Киє�
во�Святошинського району,

вже не вперше виносилось
питання долі цього об’єкту.
Адже те, що районні служби
не в змозі  вплинути на
ситуацію, що там склалась
останнім часом, очевидно.
Приміщення майже постій�
но пустує, а двері його відчи�
няються для молоді лише
двічі на тиждень для прове�
дення дискотеки. Так у цен�
трі міста спонтанно утворив�
ся "острів" розпусти і демо�
ралізації молоді. Попередні�
ми рішеннями районної сесії
орендарям відмовили у про�
довженні договору оренди. А
що далі? Спочатку на сесії
райради  розглядали пропо�

зицію розмістити у примі�
щенні кінотеатру обласну
екологічну службу.

"Навколишнє середови�
ще безумовно треба оберіга�
ти, але треба й вирішувати ті
проблеми, які існують у місті
Боярка. Одна з них — від�
сутність цивілізованого
місця відпочинку молоді.
Боярці давно потрібний
молодіжний Центр! Необхід�
но підтримати таланти
районної музичної школи,
які зростають ледве не без
даху над головою. У нас
немає зали, де б ми могли
приймати колективи з інших
міст і презентувати свої.
Потрібна й дискотека, але не
така, яка нині існує", —
звернулась до присутніх
депутат райради А.Лахта�
дир.  Вона як вчитель, як
мати, як депутат  говорила
про проблеми дозвілля моло�
ді. Натомість орендарі про�
понують лише примітивну
дискотеку, де "зависають" у
тютюновому диму нетверезі
підлітки, струшуючи попіл у
поржавілі "жерстянки".
Навколо приміщення фор�

муються смітники, на яких й
шприци можна побачити.
Ангеліна Миколаївна була
досить переконливою у
мотивації і  проханні переда�
ти приміщення кінотеатру
ім. Островського Боярській
громаді. Її пропозицію під�
тримав голова Києво�Свято�
шинської райдержадміні�
страції  Я.В. Добрянський та
заступник голови Києво�
Святошинської райдержад�
міністрації О. Лук'янчук.
Останній  запропонував
передати на баланс Боярсь�
кої міської ради не тільки
кінотеатр, але й територію і
приміщення бувшого РСУ по
вул. Київська, 26, щоб
нарешті відкрити соціальну
аптеку для ветеранів ВВВ.
"Усі політичні забарвлення
тут треба відкинути і поду�
мати про молодь та про тих,
хто може й не дочекатись тієї
дешевої аптеки", — говорив
Добрянський.

Делегація із депутатів
БМР, ветеранів ВВВ, зата�
мувавши подих, чекали
рішення депутатів райради
К и є в о � С в я то ш и н с ь к о г о

району. Після виступу Бояр�
ського міського голови Тара�
са Добрівського, який пере�
конливо відстоював інтереси
Боярської громади, розпові�
дав про перспективні плани
використання об’єктів, де
поєднані інтереси як міста,
так і району,  у 60 з 62  депу�
татів Києво�Святошинської
райради не залишилось сум�
нівів і вони вирішили пере�
дати ці два об'єкти у влас�
ність територіальної громади
Боярки.  

Наталя Ключник

ДДДД ОООО ББББ РРРР ІІІІ ВВВВ СССС ЬЬЬЬ КККК ИИИИ ЙЙЙЙ ::::

Ех, дороги….

Перше, що кидається в
очі  в Боярці як мешканцям,
так і гостям міста — це доро�
ги, які давно потребують
ремонту. Усі бачать пробле�
му, проте мало хто цікавить�
ся тим, що на балансі Бояр�
ської міської ради автомо�
більних доріг немає. Не
належать дороги місту.
Тобто, Боярська громада
жодної копійки від держави
на їх утримання та ремонт не
отримує. Відтак, міська
влада мусить виправляти
ситуацію власними зусилля�
ми та коштом. 

Протягом 10 місяців 2008
року з бюджету м. Боярка на
забезпечення заходів безпе�
ки дорожнього руху, на капі�
тальний та поточний ремонт
доріг витрачено  більше 
1 млн. грн. За рахунок місь�
кого бюджету проведений
капітальний аварійний
ремонт  центральних вулиць.
Здійснено ямковий ремонт
вулиць: Білогородська, Мо�
лодіжна, 50 років Жовтня,
Жовтнева, Садова, Київ�
ська, 40 років Жовтня, Мая�
ковського. Поточного ремон�
ту зазнали вулиці: Кібенка,
Садова, Шевченка, Хреща�

тик, Ворошилова, Хмель�
ницького, Волгоградська,
Гоголя, Жовтнева та тротуар
по вул. Лисенка.

Нанесення до�
рожньої розмітки
проводиться двічі
на рік —   у трав�
ні та вересні. На
це минулоріч
витрачено близь�
ко 100 тис. грн.

П р и с т р о ї
о б м е ж е н н я
швидкості вста�
новлено  минуло�
го року по вул.
М о л о д і ж н і й ,
Тарасівська —
Шевченка. З'яви�
лись нові світлофори по вул.
Магістральна — Маяков�
ського.

Скільки сміття у Боярці?

А хто ж його рахував?
Виявляється, рахували, бо
його вивезення коштує гро�
шей. За інформацією Мико�
ли Давиденка — начальника
БГВУЖКГ, тільки протягом
двомісячника з благоустрою
вивезено близько 10 товар�
них вагонів сміття, утворе�
ного стихійно. Збирали його
спільними зусиллями усієї
активної громади міста у

лісосмугах на території
міста, а приймав його Райко�
мунгосп. Пасивна ж частина
громади скептично  продов�

жує критикувати. 
Як би не було, але  сміття

у Боярці стало таки менше, а
буде ще менше. Незабаром
до тих, хто буде викидати
сміття в невстановлених міс�
цях, підкидати сусідам,
вивозити у лісосмуги, засто�
сують штрафи�відшкодуван�
ня за прибирання не у кілька
гривень, а у кілька  тисяч
гривень.  Відслідковувати�
муть процес за допомогою
встановлених технічних при�
строїв, відео�камер, ативізу�
ються  спеціальні патрулі,
залучаться дільничні інспек�

тори, працівники "Боярської
варти" та безпосередньо
мешканці, які хочуть жити у
чистому місті.

Створено КП

"Боярська дитячо'

юнацька спортивна

школа"

"Наше місто потре�
бує більше об’єктів
соціальної інфраструк�
тури", — переконаний
В. Шульга — заступ�
ник Боярського місь�
кого голови. У місті є
КП "Дитяча школа
мистецтв". Це буде ли�
ше другий соціально
спрямований об’єкт.
Окрім футболу у місті

активно розвивається волей�
бол, баскетбол з усіма його
сучасними видами. Є потуж�
на викладацька, тренерська
база.  Ще немає приміщення,
зате є необхідність і  бажання
створити спортивну школу.
Депутати Боярської міської
ради майже одностайно зго�
лосились за її створення.
Отож, наступні півроку буде
вироблятись основна концеп�
ція діяльності школи, розро�
блятись відповідний пакет
документів.

Наталя Ключник

ЩОДЕННИК 
ІІ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ ЧЕРГОВОЇ XXL СЕСІЇ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

з міської ради
НовиниБІ



Боярка Боярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм 5

Нова послуга для боярчан

Кількість послуг, які надаються мешканцям міста кому�
нальними службами, поповнилась ще однією. Відтепер
боярчани (особливо історичної частини міста Боярка) при
потребі можуть скористатись
послугами з відкачування сто�
ків вигрібних ям. Дві асеніза�
ційні машини�бочки придбано
і поставлено на баланс КП
"Боярка�Водоканал". Відте�
пер відкачування стоків буде

коштувати значно дешевше.

Про тарифи

Виконком БМР погодив тарифи ОСКБ  "Прогрес" на
теплопостачання, яке складатиме 5 грн. за 1м2 і підігріван�
ня води —  19,36 грн. відповідно в неопалювальний сезон.

Тарифи з теплопостачання ЖКГ залишаються незмінні.

Врегульовано питання поховання

Новостворена міська ритуальна служба надаватиме
послуги з поховання згідно погоджених і затверджених
виконкомом Боярської міської ради тарифів. Мінімальний
перелік ритуальних послуг, починаючи з копання могили
ручним способом і завершуючи прибиранням території після
поховання, коштуватиме  в літній період — 900 грн., і 1000
грн. —  в зимовий.  Це дозволить вирішити проблему із захо�
роненням людей без визначеного місця проживання, яких
привозять щомісячно зі всього Києво� Святошинського райо�

ну для поховання у Боярку, а це близько 20�ти осіб.

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЄВО�
СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МІСЬКИЙ ГОЛОВА 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 02.06.2009 р. № 92

Про відзначення Дня пам'яті жертв політичних репресій 

в місті Боярка у 2009 році

На виконання Указу Президента України від 27.04.2009 №271/2009 "Про відзначення
у 2009 році Дня пам'яті жертв політичних репресій", плану організації виконання поло�
жень Указу Президента України від 27 квітня 2009 року №271, затвердженого Віце�
Прем'єр�Міністром України від 29.04.2009 за №23065/1/1�09, розпорядження голови
Київської обласної державної адміністрації від 14.05.2009 за №369, розпорядження в.о.
голови Києво�Святошинської державної адміністрації від 18.05.2009 за №524, відповідно
до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою належного вшану�
вання пам'яті жертв політичних репресій, �

1. Затвердити план заходів щодо відзначення Дня пам'яті жертв політичних репресій
в м. Боярка (додаток 1).

2. Керівникам підприємств, установ та головам громадських організацій прийняти
участь у жалобних заходах з вшанування пам'яті жертв політичних репресій. 

3. Інформаційному агентству КП "Боярка�Інформ" забезпечити висвітлення заходів,
присвячених Дню пам'яті жертв політичних репресій в місті Боярка у 2009 році.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського
голови В.В. Шульгу.

Міський голова                                                                                             Т.Г. Добрівський

БІ з виконкому
Новини

Від 02.06.2009 р. № 94

Про відзначення в місті Боярка 20'ї річниці створення

Народного Руху України за перебудову

На виконання Указу Президента України від 13.03.2009 р., Плану організацій виконан�
ня завдань Указу Президента України від 13.03. 2009 р. за №156, затвердженого першим
Віце�Прем'єр� Міністром України від 20.03.2009 р. за №13650/1/1�09, розпорядження
в.о. голови Києво�Святошинської районної адміністрації від 22.05.2009 р. за №548, та від�
повідно Закону України "Про місцеве самоврядування  в Україні", враховуючи видатний
внесок Народного Руху України за перебудову в національне відродження, за здобуття
Україною незалежності та з метою відзначення річниць знакових подій українського націо�
нально�політичного руху кінця 80�х початку 90�х років ХХ століття, �

1. Створити організаційний комітет з підготовки та відзначення у 2009 році в м. Боярка
20�ї річниці створення Народного Руху України за перебудову, у складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити план заходів щодо відзначення у 2009 році в м. Боярка 20�ї річниці ство�
рення Народного Руху України за перебудову (додаток 2).

3. Інформаційному агентству КП "Боярка�Інформ" забезпечити висвітлення заходів,
присвячених 20�й річниці створення Народного Руху України за перебудову.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського
голови Шульгу В.В. 

Міський голова                                                                                             Т.Г. Добрівський

Експеримент

Через економічну кризу ринок  по вул. Молодіжній збіль�
шився вдвічі. Люди змушені продавати залишки вирощеної
продукції — ягоди, овочі, розсаду тощо, щоб якось вижити.
Тому розміщуються просто на проїжджій частині по вул.
Молодіжній і це, щонайменше, небезпечно. Окрім цього,
бажаючих торгувати стало більше, а надходження до місь�
кого бюджету від цього виду діяльності підприємців суттєво
зменшились.

Реагуючи на приписи ДАІ, санстанції, виконком БМР
вирішив впорядкувати  виїзну торгівлю і тимчасово розмі�
стити людей у базарний день по вул. Б. Хмельницького між
вул. Молодіжна та 50 років Жовтня. Організовувати процес
та контролювати надходження від ринкового збору доруче�

но ЖЕКу. Схожу схему застосують по вул. Кібенка.

Вітання  з Днем народження

Міський голова Т.Г. Добрівський та
голова Боярської міської організації вете�
ранів війни, праці та Збройних Сил вітають
з Днем народження

Т.Л. КАМЕНЄВУ, К. О. ТЕТЯНЕНКО
та К. І. ЧВЕРТКУ, учасниць хору ветеранів
"Надія", та бажають щастя, міцного здо�
ров'я та благополуччя на довгі роки. Нехай
збудуться всі  ваші прагнення та сподіван�
ня, задуми, а життя дарує незабутні вра�

ження, радість та натхнення.

Подарунок для Карини й Крістіни

У сім’ї Гордієнків радість. Дві гарненькі
дівчинки одразу народились на світ. "Це вже
третя Боярська двійня на моїй пам’яті", —
розповідає депутат  Боярської міської ради
Людмила Корзун.  "Дуже зворушливо бачи�
ти обох таких однакових і таких різних
малюків. Одразу хочеться долучитись і
чимось допомогти, щоб зростали красуні у
комфорті".

Порадившись із щасливими батьками,
вирішили подарувати для малят ліжечка від
депутатського корпусу Боярської міської ради. 
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КК АА ЗЗ КК ОО ВВ АА   ММ ЕЕ ЛЛ ОО ДД ІІ ЯЯ   ДД ИИ ТТ ИИ НН СС ТТ ВВ АА

БІ дзвоник
Останній

29 травня, коли на остан�
ньому аркушеві списаних
зошитів весна впевнено ста�
вила останню крапку, про�
звучала ця мелодія остан�
нього дзвоника і для учнів
Боярських шкіл.

В ясній весняній днині,
немов у дзеркалі вічності,
відбилась і радість набли�
ження канікул, і задоволен�
ня від зробленого за нав�
чальний рік, і гордість за
досягнуті успіхи, і сум від
розставаннями з друзями...
Спогади і світлу печаль, мрії
і сподівання, радість і лег�
кий серпанок смутку — все
вмістило в себе це свято.

Дійсно, останній дзво�
ник — це свято, яке єднає в
одну родину вчителів і учнів,
вчорашніх першокласників і
"ветеранів"�випускників.
Та, мабуть, для останніх
воно найбентежніше. Бо, як
мовиться у відомій поезії,
"той, хто дзвоник травневий
почує востаннє, особливе
відлуння відчує в душі". І
якщо підсумувати всі ті від�
чуття і почуття, які перепов�
нюють серця найстарших
юних, то узагальнити їх,
мабуть, можна одним�єди�
ним словом: вдячність.
Вдячність за турботу, якою
були оточені протягом всіх
років навчання, за терпіння,
за порозуміння, за недоспані
над учнівськими зошитами
ночі, за хвилювання. Зви�
чайно, з "висоти" останнього
дзвоника не завжди викона�
ні домашні завдання та не

зовсім коректна поведінка
видаються такими дріб'язко�
вими... Та яке випускне
серце не просить цього дня
пробачення за все це —
мовчки, але щиро?..

Чи не найурочистіше
свято останнього дзвоника
відбулося в Навчально�оздо�
ровчому комплексі Київ�
ського військового ліцею
імені І. Богуна. І не лише
парадні ліцеїстські однострої
та військовий міні�парад на
плацу навчального закладу
були тому причиною... Адже

військовий ліцей — то
заклад особливий. Тому й
зрозуміле хвилювання вихо�
ванок ансамблю "Зіронька"
Вишнівської школи

мистецтв (керівник — Ірина
Гончарова), які прийшли
привітати юних богунівців з
цим бентежним й останнім
весняним святом. Тому не
дивно, що суворішають
юнацькі обличчя, слухаючи
пісню "Мальчишки кадеты",
яку присвятила всім випу�
скникам Аня Роганова. І
стає зрозуміло, чому саме
Святу ікону дарує на згадку
ліцею голова батьківського
комітету випускної роти
Софія Науменко...

Нагородження кращих з
кращих: в навчанні, в спор�

ті, за активну участь в житті
міста та ліцею... Присвоєн�
ня чергових військових
звань... Останні квіти вчите�
лям від вдячних учнів�ліцеї�
стів... І вже срібний голос
останнього дзвоника впліта�
ється в пташиний щебет, і
відгукуються на його поклик
дзвони ліцейного Свято�Ми�
колаївського храму. Карбу�
ють крок ліцеїстські роти,
гордо лине над Боярським
лісом "Марш ліцеїстів�богу�
нівців", виграють на сонці
сяйливими райдугами кра�
плі свяченої води — благо�
словення о. Валерія. Ліце�
їстські роти впевнено кроку�
ють у день завтрашній, і
саме сонце ясне благосло�
вляє їхню путь з високості
пташиного лету...  

Звісно ж, у кожній школі
звучали того дня напутні
слова... Та що можемо поба�
жати ми дітям нашого рідно�
го міста? Тим, хто став
дорослішим на цілий рік і
тим, хто просто став дорос�
лим? Мабуть, лише одного:
живіть, навчайтеся, творіть
і працюйте так, щоб кожна
мати могла твердо мовити:
"Я пишаюся тобою, сину! Я
пишаюся тобою, доню!"
Шануйте своїх батьків, які
дали вам життя! Шануйте
своїх вчителів, які дали вам
знання! Шануйте свою краї�
ну, яка зростила вас!
Шануйте свою школу, свою
гімназію, свій ліцей і свій
коледж, двері якого завжди
відкриті для вас, як двері
рідного дому.

Бо попереду — літо... Бо
попереду — життя!

Радислав Кокодзей

Мелодії дитин
ства... У кожного вони
свої: неповторні і неза
бутні. Але є серед них
одна, яка єднає незримою
ниткою сивочолих і юних.
То — мелодія останнього
шкільного дзвоника...

ТТ..ГГ..  ДДООББРРІІВВССЬЬККИИЙЙ::
ННААММ  ППООТТРРІІББННЕЕ
ЯЯККІІССННЕЕ  ЖЖИИТТТТЯЯ

БІ тижня
Події

"Його забезпечить страте�
гічне, продумане плануван�
ня. Це необхідна умова для
того, щоб стати на новий,
сучасний рівень розвитку
міста", — вважає Боярський
міський голова. Цими слова�
ми він розпочав семінар,
організований за участі нау�
ковців, депутатів районної
та міської рад,  підприємців
міста у приміщенні підпри�
ємства "Укрцентркадриліс".

Бачення стратегії підви�
щення конкурентоспромож�
ності м. Боярка до 2020 року
коментував директор Цент�
ру інвестиційно�інновацій�
них програм Національного
агентства України з інозем�
них інвестицій та розвитку
В.Г. Підвисоцький.  Він
акцентував увагу присутніх
на тому, що в основу будь�
якої стратегії розвитку тери�
торії має бути закладена
"якість життя". А це — висо�
кооплачувана робота, гаран�
товано якісні послуги охоро�
ни здоров`я та соціального
захисту, комфортне житло,
громадська безпека, суспіль�
но�політична стабільність,
можливість отримати освіту,
доступ до культурних над�
бань, організація дозвілля і
відпочинку, безпечне навко�
лишнє середовище. 

Боярка повинна стати
містом чистоти, творчості,
добробуту, "зеленим щитом"
регіону зі стабільним роз�
витком. Це не високі слова,
це бажання громади. Якщо
й виробництво на території
міста — то екологічно чисте,
з новітніми прогресивними
технологіями. Боярці пот�
рібні додаткові робочі місця,
розвинута інфраструктура,
яка б забезпечила якість
життя боярчан. 

"Основою ста�
більного покращен�
ня життя має стати
ефективна економі�
ка, яка напряму
залежить від Вас —
підприємців", —
звернувся до при�
сутніх Т. Добрів�
ський. "За законом

повноважень міська влада
має  вдосталь, механізмів —
жодних", — продовжив
Боярський міський голова.
Він нагадав  підприємцям,
що спільними зусиллями вда�
лось збільшили бюджет міста
більш як у 2,5 рази. Проте
його переполовинили за
законом, щоб дотувати
інших. Бюрократичні зако�
нодавчі  схеми вилучають у
такого міста як Боярка 12
млн. 800 тис. грн. в рік, а в
такого міста як Вишневе —
трохи більше 2 млн. грн.
Коментарі зайві.

Поки гасили борги попе�
редніх господарів міста, що
були більше 8 млн.грн., без�
надійно запізнились у визна�
ченні територіальних меж.
Тепер наздоганяємо й цей
процес.   Докучають безпід�
ставні перевірки контролюю�
чих органів, які вже мало не
двічі на день приходять до
підприємців, намагаючись
залатати кризові діри бюдже�
ту своїх інстанцій. Позиція ж
Боярської влади — не зава�
жати розвитку підприємниц�
тва у місті, стимулювати його
розвиток. Адже надходження
до міського бюджету форму�
ються виключно за рахунок
податків, що надходять від
підприємств та підприємців.
Тому найперша стратегія —
розвивати нові виробництва.
Це  можливо лише за певних
умов, і найперша із них — це
території, виробничі майдан�
чики, яких у місті без зат�
вердження територіальних
меж не буде. 

Присутнім підприємцям
запропонували відповісти на
запитання спеціально розро�
бленої анкети, яка відобрази�
ла думку керівників підпри�
ємств щодо стратегії розвит�
ку і створення інвестиційного
паспорту м. Боярка.

Виступаючи, підприємці
пропонували своє бачення
стратегії розвитку. Були
надзвичайно цікаві пропо�
зиції на кшталт зробити
місто Боярка спеціалізова�
ним на екологічно безпечно�
му виробництві тощо. 

Наталя Ключник
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ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВИЙ СТІЛ

ПРОВОДИТЬ ОПОВІЩЕННЯ

ДОПРИЗОВНИКІВ

Згідно п.3 ст.14 Закону
України "Про військовий
обов'язок і військову служ�
бу"  військово�обліковий стіл
виконкому Боярської міськ�
ради зобов'язаний щорічно в
строки, встановлені Міні�
стерством оборони України,
подавати  до Києво�Свято�
шинського  райвійськкомі�
саріату  списки громадян,
яким у рік приписки випов�
нюється 17 років.

У 2010 році підлягають
приписці до призовної діль�
ниці юнаки 1993 року народ�
ження. Юнаків реєструють
як призовників, визначають
їхню придатність до проход�
ження військової служби,
встановлюють рівень їхнього
фізичного та освітнього
розвитку. З цією метою у
травні�вересні 2009 року
проводиться оповіщення до�
призовників про явку до
військово�облікового столу
виконкому Боярської міськ�
ради (м. Боярка, вул. Білого�
родська,13�б). В цей час спе�
ціалісти ВОС заповнюють

особові справи призовників,
де зберігаються результати
медичних обстежень та інші
необхідні документи.

На жаль, немало бать�
ків, мешканців нашого
міста, чиї діти навчаються в
Києві або інших містах, вза�
галі не надають до РВК нія�
кої інформації про своїх
дітей. Юнаки не проходять
медогляд, а це відтерміновує
вчасне подання особових
справ до РВК. Таких
юнаків�призовників вия�
вляють лише тоді, коли їм
прийде час отримувати пас�
порт громадянина України.  

З метою вчасного прове�
дення приписної кампанії в
місті Боярка та Києво�Свя�
тошинському районі прошу
всіх з розумінням постави�
тися до вимог чинного зако�
нодавства аби уникнути в
подальшому відповідальнос�
ті за порушення "Правил
військового обліку".

Начальник ВОС

А.Ф.Стороженко

ПОДАТКИ ОЧИМА ДІТЕЙ

Ну ось і завершився  дру�
гий етап Всеукраїнського
конкурсу дитячої творчості
"Податки очима дітей",  по
завершенню якого було виз�
начено переможців  облас�
ного рівня. В конкурсі
брали участь учні Києво�
Святошинського району
віком від 6 до 17 років. Але
найбільш активними були
вихованці  Києво�Свято�
шинського  районного цен�
тру  творчості молоді "Обе�
ріг" м. Боярка, а також
Центру творчості дітей та

юнацтва м. Вишневе. Свої�
ми творчими роботами діти
показували розуміння по�
датків та важливість їх
сплати до бюджету нашої
держави.

4 червня 2009 року в
Державній податковій адмі�
ністрації  Київської області
об 11.00 годині розпочалась
церемонія нагородження
переможців Всеукраїнсько�
го конкурсу "Податки очима
дітей" на обласному рівні.

Переможцем в молодшій
віковій категорії (6 — 8
років) за номінацією "Най�
кращий малюнок на подат�
кову тематику" (диплом ІІ�
го ступеня) стала Марія
Пивовар, учениця Центру
творчості  дітей та юнацтва
м. Вишневе. Назва роботи
"Бюджет", виконана гуа�
шью.

Також учениця  Києво�
Святошинського районного
Центру творчості  молоді
"Оберіг" м. Боярка в стар�
шій віковій категорії (13 —
17 років) Анна Поліщук
отримала диплом ІІІ�го сту�

пеня. Назва роботи — "Це
повинні знати всі …", техні�
ка виконання — графіка
(олівець).

Переможці отримали
дипломи та подарунки.

Та вже розпочато  підго�
товку до третього етапу кон�
курсу, завершального.

Щиро вітаємо наших
переможців на обласному
рівні, та бажаємо отримати
перемогу на рівні  ДПА
України.

Ірина Горбунова

Вже дев'ятий рік
поспіль  органи ДПС орга
нізовують   конкурс дитя
чої творчості "Податки
очима дітей". Конкурс
організовано з метою
формування в  дитячій
уяві високої податкової
культури, бо підростаю
ча молодь  — це майбутні
платники податків. Цей
захід  сприяє розумінню
молоддю значення подат
ків в житті нашої держа

ви та всього народу.

ПЕРШЕ СВЯТЕ ПРИЧАСТЯ
31 травня в римо�като�

лицькій церкві Святого
Духа, (вул. Енгельса, 62),
у храмове свято Зіслання
Святого Духа відбулася
визначна подія — Перше
Святе Причастя чотирьох
юних парафіянок: Марини,

Анни, Анастасії, Тетяни.
Дівчатка 7 — 9 років у білих
сукнях — символ непороч�
ної чистоти — та у віночках
з живих білих квітів вперше
прийняли до свого серця
Тіло і Кров Ісуса у вигляді
хліба і вина — Пресвяте
Таїнство Євхаристії. Шлях
до цієї урочистості не був
легким. Протягом 3�х років
діти наполегливо вивчали
катехізіс (katexeo від грець�
кої — інформування).

Сестра Віргінія (монаш�
ка) з великим досвідом, тер�
пінням та любов'ю навчала

дітей основам духовного
виховання. Десять Божих
заповідей, шість істин віри,
дві головні заповіді любові,
п'ять церковних заповідей,
сім головних гріхів та багато
іншого. Незадовго перед
святом відбувся екзамен,

який дівчатка успішно скла�
ли священнику о. Ромуальду
Ґошьчішевскому. Після уро�
чистої події о. Ромуальд
Гошьчішевській вручив ді�
тям освячені пам'ятки: об�
рази "Таємна вечеря", ста�
туйки пресвятої Діви Марії
Непорочного Зачаття та
молитовні вервечки з поба�
жанням палко любити Спа�
сителя та Богородицю про�
тягом усього життя! 

Марина Муравйова,

член Парафіяльної 

Ради Церкви

ММИИННУУЛЛООГГОО  ТТИИЖЖННЯЯ
Києво�Святошинський

РВ ГУ МВС України в
Київській області повідо�
мляє, що   минулого тижня
на території Боярки і району
було скоєно:

4 пограбування, з яких
3 —  розкрито;

4 випадки шахрайств, з
яких розкрито 2.

Виявлено 7 фактів неза�
конного обігу наркотиків. В
результаті проведеної опера�
ції кількість вилучених нар�
котичних речовин стано�
вить:1 л ацетильованого
опію, 5 гр. коноплі, 2 кг
маріхуани; прекурсори:
аустон — 8,8 кг., ефір — 
15 літрів, соляна кислота —
112,8 кг., толуол — 
17 літрів, калій марганцова�
ний — 0,5 кг. Прекурсори

вилучені на одному з  під�
приємств смт. Чабани.

Цього тижня було скоєно
5 дорожно�транспортних
пригод, в яких постраждали
8 осіб. Травми, що їх отри�
мали постраждалі, за  ступе�
нем тяжкості класифікують�
ся як легкі та середні.

Зросла кількість краді�
жок особистого майна гро�
мадян останнього тижня з
приватних будинків, квар�
тир та  автомобілів. Злодії не
нехтують нічим. Власників
позбавляють мобільних теле�
фонів, барсеток, апаратури,
речей домашнього вжитку.
Наразі вже розкрито 2
випадки таких пограбувань.

Будьте особливо пильни�
ми і уважними, оскільки
почастішали випадки кра�

діжок документів, що під�
тверджують особу: посвід�
чень, паспортів.

Було попереджено 4 випад�
ки вуличного хуліганства.

Розкритий злочин суте�
нерства. 2 випадки пошко�
дження майна залишаються
поки що нерозкритими. Вия�
влено факт підробки акциз�
них марок спиртних напоїв
та факт реалізації спиртного
без ліцензії у приватних під�
приємствах, факт зловжи�
вання службовим станови�
щем посадовою особою.

Інспектор по роботі 

з громадськістю 

Києво'Святошинського

РВ ГУ МВС України 

в Київській області 

В.В. Вдовиченко

НА КИЇВЩИНІ ЗЛОВИЛИ МАНІЯКА

БІ хроніка
Міліцейська

Співробітники міліції 
29 травня затримали 
35�річного громадянина
України за підозрою в серій�
них вбивствах та згвалту�
ваннях на території Київ�
ської області у 2006�2009
роках.

Про це на прес�кон�
ференції повідомив заступ�
ник Міністра внутрішніх
справ Володимир Євдоки�
мов, передають "Українські
новини".

За його словами, підоз�
рюваний вже зізнався у здій�

сненні 11 вбивств на терито�
рії області.

На даний момент переві�
ряється його причетність до
здійснення ще 30 злочинів,
зокрема, до пограбувань і
згвалтувань.

Євдокимов повідомив,
що затриманий є раніше
судимим за пограбування у
2002 році.

За його словами, вбив�
ства були здійснені на сексу�
альному грунті.

Під час спецоперації із
затримання підозрюваного з

2006 року міліція відпрацю�
вала 10 тис. чоловіків, для
встановлення підозрюваного
у 654 чоловіків був узятий
аналіз крові.

На прес�конференції
Міністр внутрішніх справ
Юрій Луценко відзначив,
що робота міліції із затри�
мання підозрюваного була
професійною та якісною.

Він спрогнозував, що,
швидше за все, після надан�
ня свідчень підозрюваним
будуть виявлені нові скоєні
ним злочини.
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МИ ТУРИСТИ, А ЩО ЦЕ ЗНАЧИТЬ?
А це значить, що  нале�

жимо до тієї шалено закоха�
ної у життя когорти людей.
Я бачила таких нещодавно і
була серед них.

На Ірпінській кручі, де
внизу, звиваючись  серед
кущів, Ірпінь протікає, там
де сосни впиваються в  небо,
двічі на рік, як гриби після
дощу, у лісі виростають
наметові табори. Це ознака
того, що туристи з'їжджа�
ються на черговий туристич�
ний зліт. 

"Це вже  53 зліт Боярсь�
ких туристів, та 12�ий Києво�
Святошинського району", —
розповідає  головний суддя
змагань Местіпан Віктор Ва�
сильович. "Традиційно ми ба�

гато років поспіль  заїжджа�
ємо  саме на це місце.  Ми  —
це Боярський клуб  ГО
"Іскра" — основа всеукра�
їнської команди зі спелеоту�
ризму. Цього року є ще
команди з Новосілок і Малю�
тянки, Вишневого". І не
дивно. Місця тут незвичайні.
Як станеш на кручі — аж дух
перехопить, як наповниш
груди свіжим вранішнім по�
вітрям  —  сп'янієш. Впадеш
на траву, ще вологу від роси,
і "втопишся" у синьому небі.
Язикатий вогонь покличе
тебе у коло друзів. Тут кожен
поет і композитор, кожен
знає правду життя. Туристи
вміють дружити. Може саме
тому  ти запросто розповіси їм

свою історію. Її
вмить перетво�
рять у пісню, яку,
здається, давно
знають усі… І так
тепло, і так добре!
Аж під ранок до
наметів нажене
дощик, щоб кіль�
ка годин подріма�
ти під його ритміч�
но ненав'язливу
мелодію, яку
вибиває важкими
краплями у ритмі.
Бо ж вранці зма�
гання.

Хто переможе? 10 табо�
рів — 10 команд. У класі А
змагаються дорослі туристи,
у В — діти  від 14 років.
Більшість таборів — Боярсь�
кі команди. Неважливо яку
маєш підготовку, бо є 2 про�
грами — конкурсна і спор�
тивна. Професіонали�турис�
ти беруть участь у спортив�
ній. Змагаються  на байдар�
ках, спортивному орієнту�
ванні, спелеотуризмі,  пішо�
хідному та гірському туриз�
мі. Пішохідний вид цього
разу  об'єднали в одну смугу.
Якщо ж ти новачок у туриз�
мі — для тебе конкурсна
програма: навчать  в'язати
вузли, зрозумієш що таке
домбайcький футбол і чому
це справжнє шоу. 

Зрозумієш нарешті, що
вчора біля вогню була лише
репетиція перед конкурсом
художньої самодіяльності.
Великий, спільний вогонь
об'єднає душі усіх таборів.
Вони знову зберуться  на
Ірпінській кручі, що над
річкою Ірпінь і до ранку
їхні хриплі голоси не відпу�
стять. І зовсім неважливо
хто ж насправді переможе.
Переможцями стали ті, хто
був тут.

Наталя Ключник

ЛЛЮЮККСС  ——  ААВВТТООЛЛЮЮККСС!!

День журналіста — про�
фесійне свято, яке за кален�
дарем припадає на першу
суботу літа. У переддень усіх
журналістів  Київської об�
ласті вітали із професійним
святом у Боярці у компанії
"Автолюкс". 

На теренах Київщини
зареєстровано близько 1020
друкованих видань.  Лише
32 з них, що становить 
3,1% — засновано органами
влади. Це обласна газета
"Київська правда", 6 місь�
ких, 6 міськрайонних та 19
районних газет.

Через дощову погоду
запрошену “братію слова і
пера” посадили у комфорта�
бельний автобус і повезли
оглядати територію "Авто�
люксу", що займає вагоме
місце на ринку перевезень.
Підприємство зареєстровано
у 1994 р, а з 1997 р. року
займається автобусними пе�
ревезеннями, доправленням
вантажів.  Сучасні 52 двопо�
верхові автобуси здійснюють
пасажирські перевезення
класу ”люкс” як по Україні,
так і за кордон.  Решта —
вантажні  перевезення,
експрес�доправлення ванта�
жів.  У 110 філіях великих
міст України працюють 2,5
тис. українців, 250 з них —

у Боярці. Одразу на місці
можна відправити будь�яку
передачу у будь�який куто�
чок, де є філія.

"Боярка рада вітати жур�
налістів Київщини", — на
правах господаря першим
вітав журналістів  Тарас
Добрівський — Боярський
міський голова. Він говорив
про те, що журналісти — це
четверта влада і їй багато
чого підвладно. Потім ко�
ротко розповів про наше
місто і його історію.

В.о. голови Київської ОДА
В. Вакараш дякував за робо�
ту і нагороджував найкра�
щих. "Журналістський кор�
пус  Київщини оперативно,
кваліфіковано доносить ін�
формацію до громадян. Саме
тому рейтинг довіри до місце�
вої преси досить високий", —
говорив він. До слів вітання

долучився В. Добрянсь�
кий  — голова Києво� Свято�
шинської районної адміні�
страції. Цінні подарунки,
грамоти  отримали І.Павлов�
ська — заслужений журна�
ліст України, В.Ляховець
("Київська правда"), К. Бон�
дарчук ("Вісник Сквирщи�
ни"), Л. Каменська ("Тара�
щанський край"), Н. Дани�
люк ("Вісті Богуславщини")
та інші.  Усім подарували  від
Києво�Святошинської  РДА
настільні лампи, від "Авто
люксу" — святковий фуршет
з східними солодощами і
фруктами, а він Боярської
влади — обід у кафе "Азалія",
який  створив прекрасний
настрій у колег�журналіс�
тів — людей, яким  є,  було і
буде про що сказати.

Наталя Ключник

БІ День некуріння
31 травня —

ДДЕЕЩЩОО  ППРРОО  ККИИШШЕЕННЬЬККООВВИИЙЙ  ККРРЕЕММААТТООРРІІЙЙ......
Я хотів би, щоб таке оми�

нуло вас.  …Тетяна знала,
що куріння скорочує життя.
"Але усі ми помремо.  Немає
значення, проживу я 80, чи
70 років", — говорила вона.
"Я зможу покинути палити
коли  захочу". Зовсім нещо�
давно, як грім у ясну погоду,
вона почула свій діагноз:
рак легень. Але їй ще немає
сорока…

Не диво на вулицях
наших міст побачити курця.
Яка перспектива кожного з
них? Відомо, що тютюновий
дим містить в собі більше
чотирьох тисяч хімічних еле�
ментів, 40 з яких — канце�
рогенні, та викликають
онкологічні захворювання. В
ньому також присутні радіо�
ізотопи, полоній, свинець та
вісмут. Отож курець, який
випалює за день пачку цига�
рок, отримує протягом року
дозу радіоактивного опромі�
нення в 500 рентген. Тютю�
новий дим вражає найва�
жливіші органи людини.
Одна з його мішеней — шлу�
нок. Нікотин та кислоти, що
утворюються при згоранні
тютюну, примушують слинні
залози виділяти відповідний
секрет, який разом із шкід�
ливими речовинами проков�
тується. Потрапляючи до
шлунку, ця суміш провокує
виділення соляної кислоти.
Тож він починає перетра�
влювати себе, що призво�
дить до виразкової хвороби.
Куріння призводить до ате�
росклерозу, а це, в свою
чергу, до інфаркту міокарду,
облітеруючого єндартеріїта,
який нерідко закінчується

ампутацією нижніх кінці�
вок. Відомо, що кожна третя
смерть від раку пов'язана з
палінням. В Україні від хво�
роб, пов'язаних з палінням,
гине 110 — 120 тисяч людей
щороку.  Але на купівлю
цигарок "бідні люди" витра�
чають близько 4,5 млрд.
гривень щороку. Залежність
від нікотину у сім разів
перевищує залежність від
алкоголю. 

Ще дуже багато можна
додати фактів щодо шкідли�
вості паління. Найкраще
про це говорить Біблія. "Чи
знаєте ви, що ви храм
Божий і Дух Божий у вас
перебуває? Як хто нівечить
Божого храма, того покарає
Бог" (1�Кор.3�16). Христос
промовив: "Кожен, хто
чинить гріх, той раб гріха"
(Іван.8:34). Колись це від�
чували на собі тисячі людей,
коли їхнім господарем була
цигарка, а не Бог. Не знали
вони тоді, що їхній Творець
любить їх, та бажає їм допо�
могти. "Коли Син отже зро�
бить вас вільними, то справ�
ді ви будете вільні" (Iван.
8:36). Вони відчули силу
перемоги, яку дає Ісус. 

Мій друже! Я знаю, що
тобі не подобається кашляти
щоранку. Знаю, що ти не
бажаєш померти від раку.
Знаю, що непросто бути не
такими, як усі. Але з Ісусом
ти можеш усе! Зроби свій
вибір. Будь здоровим та нас�
правді вільним.

Пастор церкви християн

Адвентистів Сьомого дня

В.В. Кривой

ЦЦ УУ КК ЕЕ РР КК ИИ   ЗЗ АА ММ ІІ СС ТТ ЬЬ   ЦЦ ИИ ГГ АА РР ОО КК
30 травня в рамках свят�

кування Дня захисту дітей
пройшла акція "Цукерки
замість цигарок". Організа�
тором акції виступила моло�
діжна громадська організа�
ція "Молода Ера". Голова
організації Вікторія Лахта�
дир розповіла, що таким
чином молодь Боярки вис�
тупає за здоровий спосіб
життя. На площі Леніна,
площі Перемоги, вул. Мо�
лодіжній, а також у парку

Перемоги усім перехожим
молоді люди пропонували
обміняти цигарки на цукер�
ки. Обмін проходив доволі
успішно — майже усі погод�
жувались, що досить труїти
себе та оточуючих, та й
недешево обходиться на
сьогодні це сумнівне задово�
лення. Краще перейти на
цукерки. Принаймні, у
День захисту дітей.

Ганна Бєлобородова
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БІ справи
Комунальні

Як просто, коли одним
неквапливим рухом  вмика�
ється світло, чайник чи теле�
візор. І як незручно і незвич�
но, коли усе це в одну мить
зникає. Одразу "хтось" вин�
ний у цьому, тільки не "ми".
Це ж не "ми" невчасно роз�
раховуємось за спожиту
електроенергію, не "ми" не

турбуємось, якщо десь ллєть�
ся вода з прорваної труби
просто по вулиці — це "нас"
не стосується. Звісно, про це
мають турбуватись відповідні
служби, як то РЕС чи “Водо�
канал”, мер чи ще хтось. 

"Енергозберігаючі техно�
логії ми почали застосовува�
ти 3 роки тому", — доповіда�
ла  Галина Павліченко —
директор КП "Боярка�Водо�
канал" на останньому засі�
данні виконкому, яке відбу�
лось 2 червня. "Протягом
цього часу спеціальні енер�
гозберігаючі насосні агрега�
ти встановили на усіх підви�

щувальних насосних стан�
ціях, деяких КНС та ВНС.
Почали встановлювати
частотні перетворювачі, щоб
врівноважити тиск під час
забору і подачі води". 

Вжиті  заходи поки що
дозволяють зберегти тарифи
на попередньому рівні, незва�
жаючи на важкий фінансо�
вий стан у країні і місті, кри�
зові прояви. З метою енерго�
збереження збираються нас�
тупного опалювального сезо�
ну не включати котельню на
очисних спорудах. Натомість
лабораторію обігрівати, спа�
люючи  тверде паливо у котлі.
Вивчають й інші альтернатив�
ні варіанти. 4 млн. 400 тис. в
рік — сплата КП "Боярка�Во�
доканал" за спожиту електро�
енергію підприємству "Обл�
енерго". Ця значна сума може
бути скорочена, якщо вивчи�
ти питання запровадження
сонячних батарей, яке запро�
понувала японська делегація.
Пластина форматом трохи
більше А4 здатна виробляти 4
КВт в год. Або 1 кг гранульо�
ваних відходів дерева замінює

1 л. дизпалива.
Проводять енергоаудит

різних підприємств. Так
нещодавно завершили оцін�
ку ефективності викори�
стання енергії у  дитячих
садках, проведений на замо�
влення Боярської міської
ради.  В результаті виявили
ряд  "вузьких" місць у цьому
питанні. На основі зробле�
них  висновків вже розроб�
яляються спеціальні енер�
гозберігаючі програми, які
будуть реалізовані протягом
наступних 3�х років і допо�
можуть заощадити як гроші,
так і енергію.

Кожен має думати про збе�
реження дорогоцінної енергії:
слідкувати за ефективним її
використанням на побутово�
му рівні, вчасно сплачувати за
її використання комунальним
службам, встановлювати
індивідуальне опалення у
своїх домівках тощо.  І тільки
тоді на свята не будуть вими�
кати світло, а у водогоні зав�
жди буде свіжа і чиста вода.

Наталя Ключник

А ще запорука гаран
тії того, що поза межами
відведеного для нашого
покоління часу перебуван
ня на Землі енергоресурси
залишаться ще  у спадок
нашим дітям і внукам.

БІ здоров’я
Ваше

Е Н Е Р Г О З Б Е Р Е Ж Е Н Н Я  —  Д З Е Р К А Л О  К У Л Ь Т У Р И  С П О Ж И В А Н Н Я

БІ Оголошення

З 25 травня 2009 р.
за рішенням народних
депутатів України, які вхо�
дять до Міжфракційного
депутатського об'єднання
"Контрабанді — СТОП" у
Верховній Раді України,
розпочинає працювати без�
коштовна телефонна "гаря�
ча" лінія —

8 800'300'777'0.
За номером приймається

інформація про протиправ�
ні та корупційні дії співро�
бітників митниці, порушен�
ня митних правил, а також
факти переміщення кон�
трабанди на або з митної
території України.

Всі дзвінки приймають�
ся конфіденційно по всій
території України.

Телефон 
8 800'300'777'0 

працює цілодобово

Клуб авторської пісні
"Дом" разом з туристичним
клубом "Романтик" з м.
Вишневе проводять з 19 по
21 червня 2009 року XIV
фестиваль авторської пісні
"Лісова фієста".

Фестиваль проводиться
в умовах наметового табору
в Боярському лісі поблизу
села Забір'я.

Голова оргкомітету
Олександр Крамар

Моб. тел.: 
8(067) 784'56'05
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Тому дозволимо собі
нагадати шанувальникам
творчості Юрія Горбачова
деякі віхи біографії нашого
талановитого земляка.

Юрій Іванович Горбачов
народився у Києві, в 
1963 році, в сім'ї художни�
ків. Дід — художник�живо�
писець Матіас Гербачек —
був репресований у 1934 як
представник угорського
народу...  

Батько — Іван Матвійо�
вич Горбачов — художник�
декоратор. 40 років пропрац�
ював на кіностудії імені
О.Довженка. Був учасником
багатьох художніх виставок в
жанрі пейзажу. Саме він при�
щепив синові любов до малю�
вання. З великим задоволен�
ням та захопленням малював
Юрій з раннього дитинства,
можливо, ще й не знаючи про
той талант, яким наділив
його рід і два народи — угор�
ський і український, чия кров
дає наснагу його творчому
серцю...

Закінчивши Київський
інженерно�буд івельний
інститут, Юрій Горбачов
близько 10 років працював
архітектором в Київських
проектних інститутах. І при
цьому ні на мить не полишав
творчість. А з початку 90�х
повністю віддався мистецтву.

Улюблена техніка Юрія
Горбачова — акварель. Своє�
рідний колорит, композицій�
на цілісність, м'які штрихи,
легкі прозорі мазки — все це
справляє незабутнє вражен�
ня на глядачів. Саме тому
його картини користуються
величезним попитом, радую�
чи любителів живопису в
багатьох країнах світу. Про�
живаючи в Боярці, більшу
частину року Юрій Горбачов
працює на пленері в Східно�
му Криму.

Юрій Горбачов є членом
Феодосійської Спілки ху�
дожників, Київської Спілки
художників, членом товари�
ства художників етнічних
німців в країні та багатьох

інших това�
риств худож�
ників. 

Виставки
Юрія Івано�
вича відбу�
лися в Цент�
ральному бу�

динку художників (більше
10 виставок!), в Кабінеті
Міністрів України, в Будин�
ку Вчених України, в музеї
Айвазовського в Феодосії,
музеї Олександра Гріна (5
виставок), в музеї Верещагі�
на в Миколаєві... 

І барви рідної землі —

як пісня над піснями...

Та повернімось до вистав�
ки, яка зайняла майже всю
чільну стіну у просторому гім�
назійному холі. Дійсно, бага�
то мальовничих куточків має
Святошинська земля. Та є в
ній місце унікальне, ймення
якому — Боярка. Більше 10
картин, з представлених на
виставці, написані саме на
Боярські сюжети. Кожна з
робіт для глядачів — відкрит�
тя, часто несподіване, того чи
іншого куточка рідної землі.
Тому й зрозуміле побажання,
яке звучало ледь чи не в кож�
ному вітальному слові й на
якому особливо закцентував�
ся міський голова Тарас Доб�
рівський:

— Я хочу побажати, щоб
Ви якомога більше малюва�
ли Боярку. Адже зараз тут
присутні творчі люди, які
представляють освіту, духо�
венство, інші галузі. Які тво�
рять сучасне обличчя Бояр�
ки. Наше завдання — зро�
бити місто якомога красиві�
шим, успішнішим, перспек�
тивним. Ваше завдання —
показати його таким. Щоб
це надихало нас ще більше
зробити для нашого міста.

І ще на одну особливість
Юрія Горбачова як митця
звернув увагу міський
голова: в нього було
набагато більше виста�
вок за межами Київщи�
ни і України, ніж у рід�
ному місті. Та останнім
часом Юрій Горбачов
став більше приділяти
уваги Боярці. Саме за
його активної участі в
місті реалізується де�
кілька владно�творчих
проектів. Розповідаючи

про це, Тарас Григорович
звернувся вже безпосередньо
до присутніх митців:

— З правого боку від
фонтану біля РАЦСу саме
творчим людям ми залишили
місце для скульптурної ком�
позиції, яка б символізувала
сім'ю, кохання, Боярку. Ми
розглянемо всі проекти. І
щиро сподіваємося, що неза�
баром наше місто матиме
свою справжню реліквію.

То в чому ж найголовні�
ша таємниця картин Юрія
Горбачова? На думку дирек�
тора Києво�Святошинської
районної класичної гімназії
Світлани Сушко, у їх життє�
стверджуючому характері.
"Мені дуже приємно, —
говорить Світлана Микола�
ївна, — що ця виставка від�
булася саме в гімназії. Адже
тут щоденно буває дуже
багато людей. А найголовні�
ше, що її бачать наші діти."

Від лебединої вірнос'

ті — до... РАЦСу!

І весь цей час білосніжні
лебеді на картині, яка від�
кривала виставку, мудро
дивилися на людей, немов
намагаючись поділитися з
ними тією одвічною таїною
життя, пізнання якої прихо�
дить на рівні відчуттів...

Ті лебеді були на виставці
лише в гостях. А погостю�
вавши трохи, відправилися
до... РАЦСу!

Юрій Іванович, незва�
жаючи на дружній протест
глядачів, зняв картину про�
сто з виставки і передав
директорові цієї надзвичай�
но важливої у житті міста
установи. Тепер ця лебедина
пара своєю присутністю у
залі урочистих подій благо�
словлятиме на довге й вірне
подружнє життя молодих. 

Радислав Кокодзей

Саме біля них — білосніжних і ніжних, які лишень на мить завмерли на срі
блястому дзеркалі ставкового плеса — подовгу зупинялися всі ті, хто 15 травня заві
тав на відкриття виставки акварелей боярського художника Юрія Горбачова до Киє
воСвятошинської районної класичної гімназії. Боярчанам Юрій Іванович відомий,
зокрема, роботами, які стали окрасою календаря "Місто Боярка — натхнення при

родою. 2009". А ще — виставками, які з
успіхом пройшли в Англії, Німеччині,
НьюЙорку, Ізраїлі, Італії, Росії і навіть
на Гавайських островах... 

ЛЕБЕДІ  В ІРНОСТ І  ЮРІЯ  ГОРБАЧОВА
БІ життя

Культурне ДДИИТТИИННССТТВВАА   ССВВ ІІ ТТЛЛАА   ММИИТТЬЬ

Кінець травня   завжди
сповнений сумом і радістю
одночасно: всюди лунають
останні шкільні дзвоники, у
класах панує тиша, а попе�
реду школярів чекає весела
літня пора. 29 травня і в
Боярській ЗОШ №1 відбу�
лась остання святкова ліній�
ка, на якій виступили студій�
ці Боярського БК, більшість
з яких навчається в цьому
навчальному закладі. Ест�
радно�фольклорна студія
"Зоряночка"(керівник —
Медведченко В.М.) та
ансамбль барабанщиць
"Експресія" (керівник —
Клименко І.І.) виконали
кілька своїх творів та приві�
тали своїх однокласників,
вчителів та батьків зі святом. 

А продовжився цей чудо�
вий святковий день в залі
БК справжнім випускним
балом, який влаштували
учні 4�а класу БСШ №1 та
їхній класний керівник Ма�
карова Галина Василівна. 27
юних леді та джентельменів,
одягнені в надзвичайно гарні
сукні та костюми, вальсува�
ли, вітали свою першу вчи�
тельку і сумували за перши�
ми шкільними роками, які
промайнули, як одна мить.
Учні та батьки 4�а дуже ста�
ранно підготувалися до
цього дня. Батьки прикраси�
ли залу Будинку культури
повітряними кульками,
м'якими іграшками, які

нагадували, що  школярі�ви�
пускники все ще діти, які
полюбляють ігри та весело�
щі. На стінах розвісили світ�
лини, на яких можна було
відслідкувати історію цього
дружнього класу за всі чоти�
ри  роки навчання разом. А
діти теж не стояли осторонь.
Концерт "Прощавай, почат�
кова школо!" довів, що ці
чотирьохкласники не лише
жваві та дотепні, а ще й
дуже талановиті! Пісні,
танці, гуморески, сценки,
поезія — все це було в прог�
рамі свята.Діти хвилювали�
ся перед виступом, батьки та
класний керівник розчулено
змахували з очей сльози, але
всіх єднала тепла сімейна
атмосфера пронизана сумом
прощання.Аби підсластити
мить розставання всі при�
сутні на святі зібралися за
солодким столом і довго ще
згадували щасливі миті,
кумедні випадки, сумні та
веселі пригоди, цікаві
екскурсії, шкільні свята та
ще багато�багато чого...

А вже 31 травня, напере�
додні Міжнародного дня
захисту дітей, БК провів
дитячу дискотеку під від�
критим небом, де ще вчо�
рашні школярі могли забути
про навчання і розпочати
літній відпочинок.

Методист Боярського БК

Дарія Сєчкова

““ББООЯЯРРККАА��ППІІККЧЧЕЕРРСС””  ППРРЕЕДДССТТААВВЛЛЯЯЄЄ

Фільм про боярчанина,
чиїм ім'ям у "помаранчево�
му" 2004�му була названа
його рідна вулиця... Вчите�
ля, по чиїх віршах його сиво�
чолі учні й нині звіряють
своє життя... Поета, чиї
вірші звучать у школах міста
і району, звучать у школах
незалежної України, нав�
чаючи юних бути людьми у
найвищому значенні цього
простого слова...

Звісно, робота над філь�
мом тільки�но розпочала�
ся... Та вже знімаються
ключові епізоди, оживають
на моніторі кінокамери
події, спогади, задуми... Як
же виникла сама ідея ство�

рення цього фільму? Про це
нашим читачам розповідає
голова оргкомітету по ство�
ренню фільму, депутат
Боярської міськради, член
Просвіти, лікар�хірург і
палкий прихильник творчос�
ті Івана Юхимовича Кова�
ленка Володимир Вітюк:

— По�перше, хочу сказа�
ти, що творчість Івана Юхи�
мовича припала на дуже тяж�
кий для України час: період
історії, коли система знищу�
вала все українське, все те,
що називалося Словом. Адже
для імперії українське Слово
завжди було ворогом №1: від
Шевченка до років 70�х. І
потужна репресивна машина

Ні, наші шановні читачі, поки що у нашому
рідному місті все ще немає своєї кіностудії... Та
приводом до написання цієї статті стала подія
набагато важливіша, ніж її ймовірне відкриття: зйомки
фільму про нашого земляка: вчителя і поетадисидента

радянських часів Івана Юхимовича Коваленка.
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БІ хроніка
Спортивна

ППООВВЕЕРРТТААЮЮЧЧИИССЬЬ  ДДОО  ННААДДРРУУККООВВААННООГГОО

Адже дівчина на тому
конкурсі стала переможни�
цею чи не у найскладнішій
номінації, виборовши титул
"Міс глядацьких симпатій"!
Тобто, за неї віддали свої
голоси не члени журі (ну
скільки їх там — всього
четверо...), а більшість (!)
глядачів! Що ж допомогло
представниці відділення
"Лісового та садово�парко�
вого господарства" Лері
Колчиній здобути це загаль�
не визнання?

Її Величність Музика! Це
завдяки їй дівчина у своєму
танці миттєво перетворилася
з величної красуні�аристо�

кратки у вечірньому чорному
платті з пурпуровим шар�
фом�шлейфом у... веселе,
хоча й зовсім дике кошеня�
тигреня! Це саме музика
зайвий раз підкреслила при�
родну дівочу граціозність у
конкурсі бікіні! Це саме
музика (точніше — викори�
стані CD�диски) стала тим
сяйливо�райдужним матері�
алом, з якого створила дівчи�
на своє неповторне вбрання
до етапу "Сукня з нетради�
ційних матеріалів"! Так, та
сама музика, яка бринить в
дівочому серці її найулюбле�
нішим чоловічим ім'ям —
Юлій: іменем її... дідуся!

І чи не на крилах музики
прилине до неї цілком реаль�
ний імператор — володар її
дівочих мрій, який назав�
жди забере у свою казку
закоханий погляд бездонних
темних очей цієї таємничої
мавки, яка стала перемож�
ницею одразу в двох номіна�
ціях: "Міс глядацьких сим�
патій" та "Міс Вишука�
ність"... Але то вже буде зов�
сім інша історія, в якій
помилки, звісно ж, бути
просто не може... Чи не так?

Радислав Кокодзей

У №2122 нашої газети від 30 травня було допуще
но прикру неточність: у статтю "Про свято краси на
землі Боярській" вкралася помилка щодо імені перемож
ниці в одній із номінацій конкурсу "Міс коледж — 2009"...
Та недаремно в народі кажуть: "Не було б щастя, так
нещастя помогло"! Тож тепер ми маємо вагомий привід
не просто вибачитися, а присвятити Валерії Колчиній
— нашій випадковій "жертві" — хоч і невеличкий, але

цілком самостійний матеріал...

почала діяти... Іван Юхимо�
вич не зміг змиритися з тією
дійсністю. Через те, що він
дуже любив Україну, любив
рідне слово, любив стражден�
ний і задурений український
народ...

Що ж до ідеї фільму, то
вона виношувалася давно.
Але то коштів бракувало, то
стан здоров'я "головних пер�
сонажів" не дозволяв розпо�
чати зйомки.... Та врешті�
решт, за підтримки Боярсь�
кої інтелігенції, за згоди
нашого Боярського режисе�
ра�документаліста Богдана
Гнатюка та допомоги місько�
го голови Тараса Добрівсько�
го моя ініціатива як депутата
міськради по створенню
цього фільму отримала
"предметне" втілення. Споді�
ваюся, що цей
фільм стане над�
банням не тільки
Боярки, а й всьо�
го українства.
Тому що твор�
чість Івана Юхи�
мовича ще треба
дуже й дуже
ретельно вивча�
ти. Адже поезії
цієї людини, яка
дуже�дуже любила Україну
("У поета тільки слово",
"Недокошений луг", "Іуди"
та багато�багато інших),
залишаться, напевно, на
віки. Для того ми й робимо
цей фільм: щоб зберегти й
донести саму духовність
нашої держави в умовах тої
духовної кризи, на яку хворіє
наше суспільство. Тому цей
фільм — наш спільний вне�
сок у духовність нашого
краю і нашого народу. 

На які ж кошти знімаєть�
ся фільм? "На пожертви, —
впевнено відповідає мій спі�
врозмовник. — Знайшлися
люди серед депутатського

корпусу, серед істинних
патріотів України, яких в
Боярці багато, які й дали
кошти для початку зйомок
фільму. Це і пан Якимчук,
доктор Довгий, Мірзаєв,
Матейко і багато�багато
інших... Звісно, цих коштів
буде недостатньо. Але тепер
я впевнений, що на наступ�
ному етапі підключиться і
міська рада, і громадськість
Боярки, що й дасть можли�
вість фільм закінчити. Дуже
хочу подякувати також
настоятелю Боярської Свя�
то�Покровської парафії
УАПЦ отцю Димитрію При�
сяжному, який також
докладає чимало зусиль до
цієї нашої спільної праці.
Окрема ж подяка — надзви�
чайно талановитому кобза�

реві Тарасу Компаніченку,
який здійснює музичний
супровід "Думи про вчите�
лів". Адже цей фільм пот�
рібний не вам і не мені: цей
фільм потрібний Україні".  

Також пан Вітюк розпо�
вів, що епізоди фільму зні�
матимуться не лише в Бояр�
ці, а в інших містах Украї�
ни. Зокрема — в Коломиї.
Адже саме тут проживає
Мирослав Васильович Сим�
чич — ветеран УПА, керів�
ник одного з потужних заго�
нів. Пан Симчич перебував з
Іваном Юхимовичем в одно�
му таборі...   

А ми лише додамо, що
фільм про Івана Юхимо�
вича Коваленка знімає
Державна телекомпанія
"Культура". Режисер —
Богдан Гнатюк, опера�
тор — Олександр Ску�
дар. Планується, що вже
у вересні глядачі (не
тільки України, а й дале�
кого зарубіжжя) змо�
жуть побачити цю стріч�
ку на своїх телеекранах.

Радислав Кокодзей

Андрію, розкажи, з

чого починалося твоє за�
хоплення бігом на довгі

дистанції? 

— Бігати я почав ще у сьо�
мому класі на шкільних зма�
ганнях. В моїй сім'ї ніхто не
бігав. Не можу навіть сказа�
ти, що я був найкращим бігу�
ном в класі, але завжди я був
одним з перших. Одного разу
мені запропонували взя�
ти участь у міських змаган�
нях — хлопець, якого заяви�
ли від нашої школи, захворів.
Змагання проводилися серед
учнів 9�х класів. Я вчився в
7�му. Це саме той вік, коли
спортсмени на рік�два старші
отримують значну перевагу
над молодшими учасника�
ми — просто завдяки фізіоло�
гічним особливостям організ�
му. Проте, тоді я прибіг шос�
тим. Тренери угледіли в цьо�
му великий потенціал і поча�
ли вмовляти мене зайнятися
легкою атлетикою більш сер�
йозно. Півроку я відмовляв�
ся, але відтак погодився. По�

тім були ра�
йонні й об�
ласні змаган�
ня. Через рік
занять я був
першим в Ук�
раїні на дис�
танції 2000 м
з перешкода�
ми. Школа
закінчувала�
ся, і треба було визначатися з
майбутнім. Тоді я ще не був
впевнений, чи варто зв'язува�
ти життя із професійним
спортом. Відтак остаточне
рішення на користь спорту
мені допомогли прийняти
родичі, які вмовили вступити
до Броварського училища
фізичного виховання. Гранді�
озних успіхів, щоправда, там
я не досяг, втім, завжди був
близько до перших місць. В
мене не було високих швид�
костей, натомість збільшува�
лася витривалість. А тому я
зосередився на довгих
дистанціях. Перший напів�
марафон (половина мара�
фонської дистанції 42 км 195
м. — прим авт.) я пробіг у
Києві, ще коли вчився на пер�
шому курсі. Прибіг третім.

А коли ти пробіг свій

перший марафон?

— Так вийшло, що про�
фесійну кар'єру я почав не із
стандартної марафонської
дистанції, а з ультрамарафо�
ну. В 2002 році мені запро�
понували пробігти в Голлан�
дії 50 км. Тренер дозволив  і я
погодився. Тим більше, що
цим пробігом я повинен був
виконати норматив майстра
спорту. Треба відзначити, що
результат перевершив усі мої

сподівання: я встановив
новий рекорд Європи. Ще
через півроку я пробіг мара�
фон у Бонні, де прибіг дру�
гим. Хоча допоки той резуль�
тат — 2 години 16 хвилин 55
секунд — залишається най�
кращим в моїй кар'єрі.
Нещодавно я пробіг 2:17,30,
і міг би легко покращити
власний здобуток, але в
цьому не було потреби — я
біг першим з великим відри�
вом від конкурентів. На сьо�
годнішній день я виграв 4
марафони: перший в 2004
році в Москві, в 2008� м у
Грін Беї (США) і Філадель�
фії (США) і ще один навесні
2009 в німецькому місті
Регенсбурзі.

Юрій Павлов

ММААРРААФФООННЕЕЦЦЬЬ
Андрій Топтун Наро

дився в місті Прилуки в
1980 році.

Із 1996 року навчався в
училищі фізичного вихо
вання м. Бровари. У 2002
році встановив рекорд
Європи з бігу на 50 км.

Переможець Марафо
нів в Москві (2004), Грін Беї
(2008), Філадельфії (2008)
й Регенсбурзі (2009). 

Зараз живе та трену
ється в с. Бобриця Київ

ської області.
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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
Оголошення

Наші адреси:
вул. Білогородська, 134

вул. Хрещатик, 43

вул. 50�років Жовтня, 10

с. Тарасівка, Шевченка, 11

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

ТОВ "АРГОН"

ККондиционерыондиционеры

ВентиляцияВентиляция
Продажа 
Монтаж 
Сервис 
Гарантия Телефоны:

(044)361�10�93; 

моб.: (066)�76�76�993

Запрошуємо на роботу автоелекрика: 8 (04498) 44�55�7
8 (044) 406�08�07

Бриль Ірина Іванівна
Хай цвітом шлях життя рясніє,

Сповняться найкращі, заповітні мрії,

Хай завжди будуть почуття високі,

Хай життя дарує лиш щасливі роки.

Царюк 
Наталія Сергіївна

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.

ТТИИ,,  ДДІІЙЙССННОО,,  ННЕЕ  ООДДИИННБІ

Боярка — невеличке
місто, де майже усі один
одного знають. Але не кожен
розуміє, що ми, мешканці
Боярки, можемо бути однією
великою родиною. Допома�
гати одне одному у час біди,
та разом радіти перемогам.
Колись такі думки були для
мене лише порожніми слова�
ми. Та ось в мої двері посту�
кало лихо — хвороба сина.
Діагноз — часткова сомато�
тропна недостатність, інши�
ми словами — припинення
росту. Через неуважність
лікарів цей діагноз було вста�
новлено на декілька років
пізніше, ніж треба було роз�
почати лікування. Лікар з
Інституту ендокринології,
кандидат медичних наук
Самсон Оксана Ярославівна
дуже нас підтримала і пода�
рувала надію, що все ще
можна виправити. Та коли

з'ясувалося скільки коштує
лікування — здалося, що все
втрачено. 36 тисяч гривень! 

Своїми силами з окладом
медпрацівника такі гроші не
збереш. А лікування треба
розпочинати негайно! За
допомогою я вирішила звер�
нутись у міську раду. І мої
проблеми перестали бути
тільки моїми. Вразила увага
і бажання допомогти місько�
го голови Добрівського
Тараса Григоровича та
заступника міського голови
Шульги Валерія Володими�
ровича. Спочатку вони мене
підтримали  морально, а зго�
дом  звідти ж надійшли
перші гроші. Секретар місь�
кої ради М.Г. Лєзнік, голова
батьківського комітету О.
Скринник та члени Моло�
діжної ради організували
роботу наметів, де  збирали
кошти на лікування Романа.

Міський голова Т. Доб�
рівський порадив мені звер�
нутись до боярчан через
газету  "Боярка�інформ" з
проханням про допомогу. А
тоді розпочалось справжнє
диво — з усіх усюд почали
надходити гроші. Допомага�
ли усі, хто нас знає, і зовсім
незнайомі нам люди…Допо�
магали порадами, давали
адреси фондів, до яких
можна звернутись, та розпо�
відали свої історії, запев�
няючи мене, що не треба
опускати руки. 

Хтось приносив тисячу,
хтось — гривню, але кожна
копійка була шансом на пов�
ноцінне життя для мого
сина. Я не спала ночами, і
все думала про тих людей, з
якими у такий неймовірний
спосіб зіткнуло мене життя.
Плакала і дякувала тим,
кого навіть не бачила, завдя�

ки кому так багато коштів
надійшло на рахунок. Зда�
ється, зараз, як ніколи, я
зрозуміла, що мене оточу�
ють чудові, щирі люди, на
яких у важкі хвилини я
можу розраховувати. Зав�
жди поруч була родина моєї
сестри, моя найближча
подруга Л.Ф. Олександра,
та родина Тетерів. Вони
просто не давали впадати у
відчай. Допомагали гроши�
ма, транспортом, продукта�
ми. Допомагали
друзі та викладачі
Романа, мої спі�
вробітники і ті, з
ким працювали
разом багато ро�
ків тому, і навіть
ветерани, які  са�
мі потребують до�
помоги. 

На такі приго�
ломшливі резуль�

тати ми з сином навіть не
сподівалися! Було зібрано
26 тисяч гривень. За цей час
Роман виріс на 4 см, і
важить 41 кг, а не 36, як на
початку лікування! Словами
просто не вимовити, нас�
кільки ми вдячні усім
людям, які не залишились
байдужими і відчинили для
нас свої серця. Добро пере�
магає зло, тепер я це знаю.

Л. Є. Левченко
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