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"Кубок мера" повертається

до... засновника!

стор. 3

Боярська міська рада та вико�

навчий комітет щиро вітають

депутата міськради Блик Зінаїду

Олександрівну, гол. спеціаліста

міськвиконкому з питань еконо�

міки Заітова Іслама Нажимовича

з Днем народження.

Нехай лише гаразди оселяться

у Ваших домівках, а затишок та

любов стануть Вашими постійни�

ми супутниками. Бажаємо Вам

земних щедрот і сімейного

затишку.

Зичимо Вам міцного здоров'я,

добробуту, радості, злагоди, звер�

шення всіх Ваших планів і заду�

мів, людського щастя, терпіння,

злагоди й добробуту, творчої насна�

ги. Будьте завжди в доброму гумо�

рі, святковому настрої. Перемог

Вам на життєвих стежинах!

А завтра

зустрінемо схід сонця…

стор. 4
Як на Йвана 

та й на Купала

стор. 5

Одним із найдивовижніших та

наймістичніших літніх свят

наших предків є Івана Купала,

яке святкують 7 липня. Свято

Івана Купала — одне з найдавні�

ших і найулюбленіших в народі,

його ще символічно називають

святом надій, щастя й долі. У

народі об'єднався образ язичесь�

кого бога достатку Купали з хри�

стиянським пророком Іваном. Це

день літнього сонцестояння, коли

плодюча енергія Сонця та землі

досягає свого апогею. На свято

Івана Купала люди  збираються

для того, щоб веселитися, розва�

жатися, чаклувати та ворожити.

Це свято сонця, свято землі,

свято води і вогню, свято чаклу�

вання на кращу долю, свято духів

давнього нашого роду .   

Вітаємо з днем Івана Купала!  

Всього вам найкращого!

Міський голова Т. Добрівський

Секретар ради М. Лєзнік

ШШШШААААННННООООВВВВННННІІІІ     ББББООООЯЯЯЯРРРРЧЧЧЧААААННННИИИИ!!!!

До людей

і заради них
стор. 8 Розбудова завдяки справам, а

не обіцянкам, продовжується

стор. 9
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БІ свята
Державні

Два свята молодості об’єд�
нались цьогоріч воєдино. І це
досить символічно, бо ж
молодь незалежної України
ровесниця першої Конститу�
ції Української держави,
прийнятої 28 червня 1996р.
Точка відліку нової епохи,
яку будують і будуватимуть
молоді люди — надія  Укра�
їнської держави.

Молодість — не вік, це
стан душі людини. Це тверд�
ження важко спростувати,
зважаючи на те, у парку
Перемоги того дня можна
було побачити різного віку
боярчан. Щоправда літня
спека примушувала ховатись
у тіні кремезних дерев, але
люди то тут, то там організо�
вувались за уподобаннями. 

А напередодні усі зібра�
лись на стадіоні у парку Шев�
ченка, де відбулось святкове
відкриття авторалі та това�
риський футбольний матч.
Низка яскравих автівок зву�
ком ревучих моторів  різала
спекотне літнє повітря і
вискакувала на сцену —
подіум — символічні стартові
ворота, символізуючи від�
криття ралі. Учасників пере�
гонів представляли, пере�
раховуючи перемоги у зма�
ганнях. 

Любителі спорту того дня
і наступного відслідковували
боротьбу за Кубок мера з
волейболу і футболу. А у
святковий день  шануваль�
ники української пісні зібра�
лись біля сцени, де вже роз�
почалась святкова програма. 

Зі святом Молоді та Дня
Конституції вітали керівники
Києво�Святошинського ра�
йону. Виголошували подяки
та вручали грамоти та  наго�
роди. Їх отримали: Клименко
К.В. — головний спеціаліст
Пенсійного фонду Києво�
Святошинського району,
Клочко І.П. — керівник
театрального колективу
районного Будинку культу�

ри, Березовська І.Б — кан�
дидат у майстри спорту Укра�
їни з боротьби самбо, Кур�
ганська А.П. — керівник
хореографічного колективу
Гореницького будинку куль�
тури, Ляшенко О.Д. — стар�
ший інспектор відділу кадрів
приватного сільськогоспо�
дарського підприємства
“Шевченківське”. Відзначи�
ли ативну молодь: Жуков�
ського Дениса — члена моло�
діжної організації “Молода
ера” та Лахтадир Юлію —
члена молодіжної громадсь�
кої організації “Молода ера”,
Лахтадир Вікторію — голову
молодіжної ГО “Молода
ера”, Яременко Світлану —
голову молодіжної організа�
ції “Молодіжний центр
“Територія життя”.  Відзна�
ки вручала Тетяна Іванова —
художній керівник районно�
го Будинку культури. Саме
вона привітала усіх присут�
ніх зі святами і відзначила,
що у Києво�Святошинському
районі найталановитіша
молодь, яка здатна вершити
великі справи.  Її прекрасні
слова доповнив подарунок —
виступи народного фоль�
клорного ансамблю “Береги�
ня” с. Чайка (худ.керівник
Ольга Давиденко), аматорсь�

кого ансамблю “Калина”,
народного аматорського хору
“Лісова пісня” с. Лісники
(керівник Микола Демчен�
ко). Подарували віночок му�
зичних творів солісти Наталя
Пацьора, Олександр Савчук
та Альоша Мельник. Глядачі
примощувались у тіні дерев
або палаток. Для усіх була
організована виїзна торгівля,
усюди продавались прохо�
лодні напої. Для молоді орга�
нізували  невеличку вистав�
ку�продаж косметики. 

А коли жара потроху
почала спадати, до сцени
почали підтягуватись “не�
формали”, молодь, яка че�
кала на відкриття першого у
історії м. Боярка рок�фесту.
Ведучі проводили інтерак�
тивне опитування на пред�
мет знання Конституції і по
черзі представляли гурти,
що приїхали або прийшли
сюди і взяли хто вперше , а
хто вкотре участь у такому
фестивалі. 

“Це неймовірне відчут�
тя”, — ділились враження�
ми дебютантки групи
“Талісман”, які вперше
піднялись грати рок на
велику сцену. Схожі слова
говорили більш досвідчені
музиканти: “Ми хочемо
грати те, що відчуваємо”. Їх
відчували ті, хто несміливо
намагався “слемитись” під
сценою. Це ж так природ�
но. Дотепер у Боярці такого
не було, а тепер буде.
Молодь хоче бути вільною:
вільно дихати, вільно
висловлюватись, обирати
музику до душі,  самостійно
приймати рішення. Саме ці
права і гарантує Конститу�
ція України. Шкода тільки,
що, як виявилось,  основ�
ний закон держави молоді
люди, які були того дня у
парку Перемоги на святі,
знають погано. 

Наталя Ключник
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Молодь — цвіт нації, її
могутня підтримка, опора та
надія на світле, щасливе май�
бутнє. Не секрет, що саме
молоді люди потребують особ�
ливої турботи, допомоги  та
уваги від досвідчених і
мудрих.  28 червня у День
Конституції та  День молоді у
м. Боярка пройшов перший
на теренах Боярки рок�
фестиваль — конкурс рок�
музики в рамках Київського
обласного відкритого фести�
валю молодих виконавців
сучасної естрадної пісні
“Київщина молода�2009”. У
парку Перемоги на великій
сцені, наданій Боярською
міською радою безоплатно,
презентували свою творчість
та виборювали звання найта�
лановитіших  рок�гурти.

У конкурсі взяли участь 9
колективів із різних міст
України. Виступ конкурсан�
тів оцінювало компетентне
та неупереджене журі. Роз�
почали конкурс чарівні дів�
чата з колективу “Таліс�
ман” (м. Боярка), які того
дня вдало дебютували на
великій сцені. Це — наймо�
лодший дівочий колектив
фестивалю. Гурт створено 9
місяців тому, займаються на
базі Боярського будинку
культури. Дівчата фактично
з нуля освоювали музичні
інструменти. Свій стиль
музиканти визначають як
лайт�рок. Склад гурту:
Тетяна Бабенко, Марина
Дяченко, Галина Шипіш,
Вікторія Демченко. “Це
наш дебют, адреналін пере�
повнює”, — ділились вра�
женнями дівчата. А тим
часом наступними на сцену
вже вийшли юнаки з гурту
“Ravage” (м. Березань).
Молодий колектив, який
сформувався 6 січня 2009
року. Працюють хлопці у
стилі хард�рок з  progressive. 

Гурт “Striver” з м. Бояр�
ка — це: Ярослав Щербіна,
Євгеній Глазков, Артур Хра�
пачевський та Андрій Бара�
новський. Колектив створе�
но у травні 2008 року, а
стиль хлопці визначають як
melodic�thrash�metal. Уча�
сники гурту теж дебютували

на великій сцені, але вже
мають серйозні плани щодо
участі у потужних фести�
валях. Щиро бажаємо натх�
нення та успіхів!

Наступні конкурсанти,
гурт “Бредбері” з м. Виш�
город, вразили публіку ком�
позиціями у стилі україно�
мовний пост�рок, оскільки
таке явище є напрочуд рід�
кісним у сучасному музич�
ному процесі. Склад коман�
ди: Діма Шалаєв, Віктор
Іщук, Аркадій Сотник, Вік�
тор Сербін. Гурт створено у
2005 році. За цей час хлопці
побували на таких фес�
тивалях: “Рок�Квартал”,
“Червона Рута”, “Рок�Ла�
стівки”, “Мир Джема”.

Перейняли естафету
юнаки з Київського гурту з
філософською назвою “Зво�
ротній відлік”. Гурт заснова�
ний у 2007 році. До складу
увійшли: Віктор Власюк,
Сергій Попов, Сергій Манір�
ний та Віктор Сербин. Колек�
тив постійно гастролює, тож
хлопці взяли участь у фести�
валях “Бітлз�Фест”, “Запо�
річ”, виступають у клубах
Києва. Соліст гурту, В.Вла�
сюк, є ведучим популярного
рок�фесту “Чайка”, а гіта�
рист С.Попов співпрацює зі
співачкою Юлією Лорд. За
час свого існування гурт
встиг записати демо�диск.

Наступними на сцені
з’явились “брутальні дівча�
та” з гурту “Лантерна”, що
поєднав представників
одразу двох міст — Києва і
Донецька. Це: Таня Кор�
чевська, Ірина Продан,
Олена Гесова. Гурт існує з
25 січня 2006 року. Епітет
“брутальні” для дівчат  аж
ніяк не лайливе, образливе
слово, а навпаки, комплі�
мент, бо не всім представ�
ницям прекрасної статі під
силу грати рок�альтернати�
ву. Але спеціально в честь
свята вони презентували
мелодійні, ліричні компо�
зиції. Три дівчини — три
стихії. Така собі рок�віа�
гра, тож, чоловіки, начу�
вайтесь! Але на репетицію
до дівчат чоловікам вхід
суворо заборонений.
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СТАРТУВАВ

Гурт “Gallery of Impale�
ment”  сформовано у 2005
році у м. Київ. Склад зали�
шався незмінним: Максим
Гринчак, Сергій Стеценко,
Ірина Габрійчук, Максим
Ігнатенко, Стас Бобриць�
кий. Колектив позиціонує
себе як experimental
rock/metal. У 2006 р. запи�
сали перший демо�диск, у
2007 — другий, третій демо�
диск побачив світ у 2008р.
Взяли участь у фестивалях:
“Open Mic Night”, “Sky
Holl”. На даний момент йде
робота над записом нового
матеріалу. 

Переможці конкурсу
“Київщина молода” з гурту
“Cashemir” (Київ/Бояр�
ка) потішили присутніх
незвичайним стилем: син�
тезом фанку, року та
блюзу. Колектив заснова�
ний у 2000 році, але довгий
час склад гурту зазнавав
змін. І лише у 2008 р. з при�
ходом вокалістки Віталії
Віденко склад стабілізував�
ся: Віталія Віденко, Антон
Мойса, Артем Хромченко,
Семен Богун, Микола Чор�
ний. Виступали на “Диско
радіо Хол”, “Філін”,
“Чеширський Пес”, “Ква�
дроЕкстрім Шоу”, презен�
тували свою творчість на
Майдані Незалежності у
Києві та інше.

Публіка сприймала кон�
курсантів напрочуд тепло,
атмосфера панувала свят�
кова, лунали драйвові пісні,
а від танців здригалася
земля. Сподіваємось, що із
року в рік кількість талантів
невпинно збільшуватиметь�
ся, а музикантам від усього
серця бажаємо творчого
натхнення, злетів, і тільки
позитивних емоцій!

Є сподівання, що фести�
валь стане щорічним, і  буде
покликаний щоразу відкри�
вати молоді таланти, якими
так багата наша безмежна
Батьківщина.

Анна Андрійченко

8 команд — учасниць цьо�
горічного розіграшу Кубку —
за допомогою жеребкування
були розбиті на пари. Далі
все за олімпійською систе�
мою: виграш — продовжуєш
боротьбу, програш — вибу�
ваєш із змагання.

Небажаючи випробовува�
ти терпіння тих боярчан, які
цього сенсаційного матчу не
бачили, одразу зазначимо,
що загальні результати були
такі. У першому колі “Вікто�
рія” — зіграла з “Динамо” з
рахунком 5:1 (два голи в
тому матчі забив Тарас Доб�
рівський); “Ветеран” —
“Сфінкс” — 4:0, “Арсе�
нал” — “2К” — 2:1; “Фа�
нат” — “Стара Боярка” —
1:1 (по пенальті — 3:2).

В 1/2 фіналу “Вікторія”
зіграла з “Фанатом” з ра�
хунком 0:0 (3:1 по пеналь�
ті), а “Арсенал” виграв у
“Ветерана” з рахунком 3:1.
Після цього матчу новий
володар Кубку вже був
відомий всім, тому фінал
порадував вболівальників
лише чудовою, динамічною і
яскравою грою. А це —
немало!

Що ж до сенсації, то
вона пов'язана з дебю�
тантом розіграшу Кубку
мера — командою міськви�
конкому “Вікторія”, в якій,
крім самого міського голови
Тараса Добрівського, гра�
ють і його заступники —
Роман Гладкий та Анатолій
Тахтарбаєв. Отже, в першо�
му матчі “Вікторія” більш
ніж достойно виграла у
команди райвідділу міліції
“Динамо” — 5:1! 

Зігравши в другому матчі
з “Фанатом” з рахунком
0:0, “Вікторія” все ж таки
“вибила” свою перемогу в
серії пенальті — 3:2. А в
фіналі “Вікторія” домінува�
ла над командою “Арсенал”

з рахунком 5:0, тим самим
здобувши на додачу до більш
ніж вагомої перемоги ще й
перехідний Кубок.

В чому ж секрет перемо�
ги “Вікторії”? На думку
президента Боярської місь�
кої футбольної асоціації
Юрія Зорніка — у гармоній�
ному поєднанні досвіду і
молодості. Тобто, все як в
житті: ветерани могли про�
демонструвати весь арсенал
свого “бойового” досвіду, а
молодь, якою була доуком�
плектована команда, більше
бігала й охоче вступала в
силову боротьбу. Тому, при
такому добре організовано�
му захисті й чітко розрахо�
ваних атаках легендарний
воротар “Вікторії” Анатолій
Карімович Тахтарбаєв за
весь турнір пропустив лише
1 (!) гол, вкотре “втерши
носа” своїм набагато молод�
шим колегам по воротам з
інших команд.

Поки легендарний воро�
тар та капітан команди
“Вікторія” Анатолій Карі�
мович Тахтарбаєв приймає
з рук міського голови кубок
нагадаємо, що Кубок Бояр�
ського міського голови —
перехідний. У 2003 та 2004
році його володарями була
ФК “Стара Боярка”, у
2005 — ФК “Фанат”. У
2007 ним володів ФК
“Зеніт”, а минулий рік
Кубок “проживав” у ФК
“Україна”. Восьмим воло�
дарем Кубка міста стала ко�
манда “Вікторія”.

Ось така футбольна сен�
сація по�Боярськи виходить:
спочатку міський голова стає
засновником Кубка мера, а
потім (звісно ж, з допомогою
інших гравців своєї коман�
ди) його “привселюдно...
відбирає”! Є над чим замис�
литися іншим командам...
Тим більше, що для того, 

аби змінити
ситуацію або
розписатися
у власно�
му безсиллі
проти такої
“сваволі”, у
вас, хлопці,
є лише рік...

Радислав
Кокодзей 

Однією з прикмет нашого рідного міста є та, що без
спортивного шоу не обходиться у нас жодне свято.
Наприклад, одним із найяскравіших епізодів святкування
Дня Конституції та Дня молоді для боярчан став вось&
мий розіграш кубку мера Боярки з футболу, який відбув&
ся 27 червня на центральному стадіоні міста “Зеніт”.
Результат виявився дещо несподіваним, якщо не сенса&

ційним...

“КУБОК МЕРА”
ПОВЕРТАЄТЬСЯ ДО...

ЗАСНОВНИКА!

ЗМАГАННЯ З ВОЛЕЙБОЛУ

27 червня у парку Пере�
моги пройшли змагання з
волейболу  за Кубок міського
голови м. Боярка. Як повідо�
мив представник федерації
волейболу України, суддя
міжнародної категорії Ю. М.
Акопов, участь у змаганнях
взяли чотири команди —

Б о я р к а
“Ветерани”,
“Молодіжна”,
“Софіївка” та
“ Г а т н е ” .
Н а г о р о д и
переможцям
вручав місь�
кий голова
Т. Г. Добрів�
ський. Коман�
да з Софіїв�
ської Борща�
гівки здобула

1 місце, Кубок мера та гро�
шову винагороду. Боярка
“Ветерани” — 2 місце, Гат�
не — 3 місце. Також коман�
ди, які посіли 2 та 3 місце
отримали грамоти, грошові
винагороди.

Ганна Бєлобородова

БІ інформує
КРУ району

ВІДОМЧИЙ КОНТРОЛЬ
Державний внутрішній

фінансовий контроль є важ�
ливим інструментом дер�
жавного управління, що дає
змогу досягти виконання
зазначених завдань та змен�
шити кількість проблемних
питань, пов'язаних з діяль�
ністю органів державного і
комунального сектору, тому
Кабінет Міністрів України
постановою від 22.05.2002
№685 “Про здійснення мі�
ністерствами, іншими цен�
тральними органами вико�
навчої влади внутрішнього
фінансового контролю” до�
ручив керівникам мініс�
терств, інших центральних
органів виконавчої влади
забезпечити створення і
функціонування самостій�
них контрольно�ревізійних
підрозділів.

В Київській області конт�
рольно�ревізійні підрозділи
функціонують в дев'яти те�
риторіальних органах цент�
ральних органів виконавчої
влади, Київській обласній
раді та в Управлінні освіти і
науки Київської облдержад�
міністрації. В Управлінні ве�
теринарної медицини в Ки�
ївській області та Головному
управлінні праці та соціаль�
ного захисту населення Ки�
ївської облдержадміністрації
виконання функцій внут�
рішнього фінансового кон�
тролю покладено на окре�
мих працівників у зв'язку з
відсутністю або незначною
кількістю підпорядкованих
суб'єктів господарювання.

Контрольно�ревізійне уп�
равління в Київській області
відповідно до постанови Ка�
бінету Міністрів України від
22.05.2002 №685 здійснює
координацію та методичне
забезпечення контрольно�
ревізійної роботи в територі�
альних (урядових) органах

міністерств, інших цент�
ральних органах виконавчої
влади, а також органів міс�
цевого самоврядування.

Найбільш поширеним
видом співпраці є погоджен�
ня піврічних планів роботи,
що дозволяє уникнути дублю�
вання при проведенні конт�
рольних заходів. Контрольні
заходи на одних і тих самих
запланованих суб'єктах гос�
подарювання, які підлягають
контролю, проводяться одно�
часно в терміни, визначені
КРУ в Київській області.

КРУ в Київській області
здійснює методичне забезпе�
чення територіальних орга�
нів центральних органів
виконавчої влади та місце�
вих органів влади: система�
тично направляються огля�
дові, інформаційні листи
про типові фінансові пору�
шення, методи їх виявлен�
ня, причини виникнення і
шляхи усунення, про недолі�
ки в роботі контрольно�реві�
зійних підрозділів та листи�
роз'яснення з питань органі�
зації внутрішнього фінансо�
вого контролю та ведення
бухгалтерського обліку.

Для набуття практичного
досвіду та підвищення про�
фесійного рівня працівни�
ків, які здійснюють внутріш�
ній фінансовий контроль, в
КРУ в Київській області про�
водяться практичні заняття. 

КРУ в Київській області
проводить також перевірки
стану контрольно�ревізійної
роботи та аналіз щоквар�
тальної звітності підрозділів
внутрішнього фінансового
контролю територіальних
органів центральних органів
виконавчої влади. 

Заступник начальника
КРУ в Київській області

О.В.Мисюк
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БІ Випускні
вечори

26 червня шкільний вальс
скликав вихованців Боярсь�
кої загальноосвітньої школи
І�ІІІ ступенів №3 на останній
вечір їхнього дитинства — на
випускний бал.

Директор навчального
закладу, Михайлова Стелла
Євгенівна, висловила най�
щиріші побажання випуск�
никам. Для неї цей “випуск”
особливий. Покидають
третю школу разом із усіма
випускниками  улюблені
всіма “Вітамінчики” —
шкільна команда КВК, най�
активніші члени шкільного
самоврядування. Покидає
шкільну парту і її донечка —
Вікторія.  

Стелла Євгенівна подяку�
вала  усьому педагогічному
к о л е к т и в у  

за плідну працю, адже
нинішні випускники — пло�
ди їхнього виховання. Грамо�
тами К�Святошинської РДА,
районного відділу освіти
нагороджено Хмару Аллу
Миколаївну та Волошину
Раїсу Вікторівну  — заступ�
ників директора ЗОШ №3 за
високий рівень  керівництва
методичною роботою з педа�
гогічними кадрами. 

Вчителі та батьки вітали
своїх дітей з цим радісним та
водночас сумним святом,
бажали усіх благ та давали
мудрі настанови, благослов�
ляючи  на подальше життя.
Випускники не могли втри�
мати сліз, коли від усього
серця промовляли слова
подяки найріднішим своїм
людям: викладачам та бать�
кам, а згодом подарували
чудову пісню у власному
виконанні.

Вчорашні школярі, а сьо�
годні вже стрункі юнаки і
справжні леді у вишуканих
сукнях, вальсували подві�
р’ям школи разом зі своїми
батьками та наставниками. І
хоча випускний вечір знаме�
нує початок дорослого
життя, на очах батьків та
педагогів бриніли сльози, 

адже так важко відпускати
дітей з рідного гнізда, з рід�
ної домівки!..

Підняли настрій усім
присутнім команда КВК
“Вітамін”, що виступала у
рідній школі востаннє. Від�
пустили вони кольорові
кульки у небо літати, як від�
пускала сьогодні їх у вирій
життя рідна школа. Та на�
завжди у історії школи №3
залишаться викарбувані
імена її найкращих учнів.
Навчальний заклад пиша�
ється своїми цьогорічниками
розумниками, які підтверди�
ли свої знання і на незалеж�
ному тестуванні, і на підсум�
ковій державній атестації:
золотою медалісткою Вікто�
рією Ткаченко, срібними
медалістами Іваном Ірклієн�
ко, Вікторією Король, Ан�
ною Посікера, Ольгою Про�
тасевич. 

Від усього серця бажаємо
цим і усім випускникам
2009 м. Боярка  тільки
успіху на життєвому шляху,
оптимізму, здійснення мрій,
доброти, людяності і любові!
Хай вам щастить!

Анна Андрійченко

Кінець червня —
пора випусків. І якщо
дехто склав усі іспити,
повернув підручники до
бібліотеки і закинув пода&
лі шкільну форму аж до
нового вересня, то для
когось іспити лише поча&
лись, а шкільні підручники
разом із формою назавж�
ди залишились теплим

спогадом у пам’яті. 

Випускний вечір —
свято, на яке так довго очі�
кує кожен школяр. І свято
це буває лише один раз у
житті. Тому і батьки, і учні,
і вчителі докладають всіх
сил, щоб було воно яскравим
та незабутнім. Саме таким

був останній вечір на шкіль�
ному подвір'ї для випускни�
ків гімназії. Як розповіла
директор Києво�Святошин�
ської районної класичної
гімназії С. М. Сушко, кожен
випуск  — особливий. Діти
дуже цікаві, ерудовані, та�

лановиті. На випускному
вечорі  вони вручають наго�
роди найкращим вчителям.
Цього року це був золотий
глобус. 

За стільки років, мабуть, і
вчителі прикипіли серцем до
своїх вихованців — для кож�
ного з них вони склали при�
вітання в віршованій формі.
Лунали пісні, які вчителі та
учні присвячували одне од�
ному. Чарівні пари кружля�
ли в останньому шкільному
вальсі, в небо злітали гірлян�
ди повітряних кульок. А на
світанку — крок в нове, до�
росле життя. Та назавжди
залишаться в пам'яті  перша
вчителька, перша “двійка”,
перше кохання та цей особ�
ливий вечір.

Ганна Бєлобородова

А ЗАВТРА ЗУСТРІНЕМО СХІД СОНЦЯ…

Організатором поїздки
стала Українська Автоке�
фальна Православна Цер�
ква, зокрема — Свято�По�
кровська парафія УАПЦ 
м. Боярка, настоятелем якої
є о. Димитрій Присяжний.
Разом з першими променя�
ми сонця 27 боярчан виру�
шили 4 липня о 5�й годині
ранку до далекої Полтави...

Полтава зустрічала ясною
дниною та молитовними піс�
неспівами, які далеко розно�
силися від оточеної щільним
колом людей з різних міст
нашої держави та святими
хоругвами каплиці Святого
великомученика Юрія Пере�
можця. Літургію того дня тут
правив Єпископ Харківський
і Полтавський, керуючий
справами Київської патріар�
хії Високопреосвященній�
ший владика Ігор Ісіченко. І
линули над схиленими голо�
вами Богонатхненні слова: 

— Світле і радісне відчут�
тя панує в наших серцях,
коли ми переживаємо свою
присутність у безсмертній

Христовій церкві, яка
єднає нас із тим небесним

царством, яке відкри�
вається для праведників. І

ми відчули себе разом із
усіма тими, хто загинув на

цьому полі, захищаючи нашу
державу, наше майбутнє...

Хресний хід через все
місто на поле Полтавської
битви до пам'ятного хреста
українським героям�коза�
кам, загиблим на цьому полі
за долю Батьківщини у 1709
році, і гетьманові Іванові
Мазепі... При нагоді зазна�
чимо, що хрест той — єди�
ний пам'ятник загиблим
козакам на цьому полі бою.
Його встановлення пов'язу�
ється із двома визначними
іменами: з іменем незабут�
нього Патріарха Димитрія,
який освячував цей хрест, та
з іменем пані Слави Стецько
(дружини президента Украї�
ни під час німецької окупації
Ярослава Стецька), яка
своєю присутністю прикра�
сила тоді церемонію освячен�
ня хреста в 1993 році. 

Панахида на шарпкому
вольному вітрі з широкого
поля... Це поле називають
доленосним полем європей�
ської історії. Тому що саме
тут тричі вирішувалася доля
всієї Європи. 1399 року тут
відбулася битва Вітаса та
його прибічників — руських
князів — з татарською ор�
дою. В 1158 році саме тут
дзвеніли шаблі гетьмана
Івана Виговського та пов�
станців, очолюваних пол�
тавським полковником Мар�
тином Пушкарем — битва, з
якої почалася та частина
української історії, яку сьо�
годні називають “руїною”. А
в 1709 році тут знову вирі�
шувалася доля Європи під
пекельний салют шведських
гармат...  

Пильно вдивляються у
майбутнє відбудовані редути
по обидва боки широкої
траси... Смачно пахне ко�
зацький куліш з грибною
підливою, яким пригостила
всіх учасників хресного ходу
гостинна Полтавська пара�
фія... І подумалось: нехай
ця наша невеличка проща,
цей хресний хід стане на�
шим молитовним дарунком
тим, хто зараз, у цю мить, в
Небесному Царстві правед�
но спочиває. 

А потім була екскурсія
древнім і прекрасним міс�
том... Велична Полтавська
панорама, яка відкриваєть�
ся з вершечка Іванової гори,
та пам'ятник Великому Коб�
зареві навпроти краєзнавчо�
го музею... Відвідання сади�
би Івана Котляревського та
Магарського Свято�Преоб�
раженського монастиря і ще
багато�багато цікавинок,
які змушували забути про
неспинний лет часу і необ�
хідність повертатися додо�
му... Вражень від цієї поїзд�
ки вистачить надовго. І
кожного разу, коли ожива�
тимуть в пам'яті спогади,
оживатиме в серцях давня і
славна історія нашої Вітчиз�
ни. Історія України. 

Радислав Кокодзей

Є в світовій історії дати, які, на перший погляд,
для сучасного українця цікаві лише в пізнавальному плані.
Наприклад, який урок можемо винести ми сьогодні з
Полтавської битви, 300&ліття якої відзначається цього
року? У пошуках відповіді на це питання ваш кореспон&
дент вирушив безпосередньо на місце тих далеких істо&

ричних подій...

ДОЛЕНОСНЕ ПОЛЕ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІСТОРІЇ

БІ Полтавської битви
300#річчя

ВИПУСКНИЙ ВЕЧІР У ГІМНАЗІЇ
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БІ стосунки
Партнерські

3 липня 2009 року Рес�
публіка Білорусь відзначала
65�у річницю визволення
від німецько�фашистських
загарбників.

Відсвяткувати цю подію,
на запрошення білоруської
сторони, до міста�побрати�
ма Нєсвіж була запрошена
офіційна делегація з міста
Боярка: міський голова
Тарас Добрівський та голов�
ний спеціаліст ради Віталій
Ключник.

Програма святкових захо�
дів видалась дуже насиче�
ною, а святкування було все�
народними. Боярська делега�
ція побувала на Кургані
Слави у Мінську, відвідала
меморіальний комплекс
Хатинь, історико�військовий
комплекс “Лінія Сталіна”, де
тисячі глядачів спостерігали

за імітацією батальних фрон�
тових боїв із застосуванням
військової техніки часів
Великої Вітчизняної війни.

В числі інших десяти
делегацій з міст�побратимів
міста Нєсвіжа нашу делега�
цію прийняв голова Нєсвіж�
ського районного виконав�
чого комітету Ігор Макар,
яких привітав гостей зі свя�
том 65�ї річниці визволення
Білорусі від німецько�фа�
шистських загарбників, роз�
повів про основні показники
і досягнення соціально�еко�
номічного розвитку району.
Між делегаціями відбувся
обмін сувенірами. Боярська
делегація подарувала госпо�
дарям свята декілька екземп�
лярів виданої у 2009 році
книги “Вони захищали
Батьківщину” про ветеранів
нашого міста, — отримавши

у відповідь книги “Памяць
Бєларусі” та “Поклонимся
великим тем годам…”.

На ратушній площі від�
бувся святковий імпровізова�
ний військовий парад, вис�
тавка підприємств району,
святковий концерт народних
колективів та артистів біло�
руської естради. Для делега�
цій міст�побратимів було
організовано екскурсію до
міської ратуші, усипальниці
роду Радзівілів�Фарного кос�
телу Найсвятішого Божого
Тіла та замку — родового гні�
зда “некоронованих королів”
князів Радзівілів.

Приємною несподіван�
кою була зустріч і знайом�
ство нашої делегації з
Митрополитом Мінським і
Слуцьким Філаретом, Пат�
ріаршим Екзархом всієї

Білорусі під час закладення
пам'ятної капсули на місці
спорудження каплички
Олександра Невського в
пам'ять про героїв�визволи�
телів. Митрополит з цікавіс�
тю поспілкувався з укра�
їнською делегацією, сфото�
графувався і поблагословив
на дружбу двох братніх
слов’янських народів біло�
руського та українського.

Загалом хочеться відмі�
тити, що Республіка Біло�
русь самостійно проходить
свій шлях незалежності,
розвиває і розбудовує сус�
пільне життя. Варто відзна�
чити хоча б той факт, що у
День святкування по всій
країні діяла заборона на
продаж алкогольних напоїв,
включаючи і пиво.

Віталій Ключник

НА СВЯТІ У БІЛОРУСЬКИХ 

ПОБРАТИМІВ

БІ тижня
Події

СВІТЛІЙ ПАМ'ЯТІ  ПОЕТА

Схилені в молитві голо�
ви... Тихе сяйво свічок пе�
ред образами в храмі й
ясний сонячний диск у без�
донній небесній блакиті за
вікном...

Звертаючись до рідних та
друзів, які того дня прийшли
вшанувати світлу пам'ять
Івана Юхимовича, настоя�
тель Свято�Покровської
парафії УАПЦ м. Боярка
о. Дмитро Присяжний звер�
нувся до присутніх з такими
словами:

— “Немає любові біль�
шої тієї, коли хто життя
покладе своє за друзів сво�
їх...” Слова нашого Спаси�
теля Ісуса Христа красно�
мовно свідчать про ту жер�
товну любов до Бога і рідної
Вітчизни, що була властива
блаженній пам'яті Івана
Юхимовича Коваленка.
Святе Письмо навчає нас:
“У Бога всі живі. І кожен,
хто в Бозі помиратиме, у
Бозі Святому воскресати�

ме”. Адже смерть людського
тіла уподібнюється до зер�
нятка. Христос�Спаситель
мовив: “Якщо зерня, попав�
ши в землю, в землі не поми�
рає, воно не проростає”. Як
мовиться у Еклізіаста, “і
повернеться тіло в землю,
звідки воно взяте — душа
повернеться до Бога, що дав
її”. І я вірю: душа праведної
людини і вірного сина нашої
Вітчизни Івана Юхимовича
невидимо серед нас перебу�
ває і відчуває велетенську
радість, що і родина, і всі
небайдужі люди пам'ятають
його. А ми маємо великий
приклад для нащадків жер�
товного служіння Богові і
своїй Вітчизні. Адже служи�
ти Богові — це служити
народові своєму... Нехай же
Господь праведного мучени�
ка Івана Юхимовича упоко�

їть там, де всі праведні спо�
чивають, де Господь Бог і
Матір Божа і всі святі пере�
бувають. Ми молимо Бога за
упокій душі раба Божого
Івана. І той духовний смоло�
скип, що горів, палав в його
душі і серці, нехай спалахне
для теперішніх і прийдешніх
поколінь. Бо допоки пам'я�
тається людина, допоки
вона жива в душі і серці
кожного із нас. Амінь.

…Уважне око кінокамери
скрупульозно фіксує кожну
мить... На перший погляд,
присутність під час панахиди
знімальної групи була не
дуже доречною. Та лише на
перший погляд. Адже поет,
як і його творчість, належить
своєму народові. А відтак —
належить історії...

Радислав Кокодзей

18 липня 2001 року
пішов із життя українсь&
кий поет, вчитель і диси&
дент радянських часів,
наш земляк Іван Юхимо&
вич Коваленко... 3 липня
року 2009, у Свято&По&
кровському храмі м. Бояр&
ка відбулася панахида

його світлій пам'яті...

ЯЯКК  ННАА  ЙЙВВААННАА  ТТАА  ЙЙ  ННАА  ККУУППААЛЛАА
Купало — давньоукра�

їнський бог земних плодів,
лікарських рослин та добро�
буту. Свято Купала ознаме�
новувало найбільший роз�
квіт природи, літнє сонце�
стояння, коли сонце повер�
тає на зиму. У слов'ян це
свято тривало два тижні. За
християнських часів свято
Купала поєдналося зі святом
Івана Хрестителя, і таким
чином постав Іван Купало.
За давньою слов'янською
міфологією, Купало опіку�
вався богом кохання Ладом,
у дні якого, за міфом, відбу�
валося весілля бога світла
Леля (син Лади) з богинею
води Даною. Тому, напевно,
й у святі Купала бере участь
стільки світла (вогонь, свіч�
ки), води, молодості і краси.

4 липня у с. Бобриця
було влаштовано народне
гуляння на честь свята Івана
Купала. Театралізоване дій�
ство поєднувало у собі всі
найкращі споконвічні тради�
ції українського народу. У
повітрі немовби застиг дух
таємничості, магії та місти�
ки, бо свято Купала насам�
перед ототожнюють із нечис�

тою силою, ворожіннями та
поєднанням таких несуміс�
них стихій — вогню та води. 

Театральні композиції
театру�студії “НЕмадеДІ�
ТИ” відтворили повну кар�
тину ритуальних дійств
наших предків. А народни�
ми піснями тішили публіку
хор села Білогородка “Кня�
жа вольниця”, хор села Ліс�
ники “Лісова пісня”, хор
села Михайлівська�Рубе�
жівка “Рідні наспіви”, хор
“Дивоцвіт” села Новосілки
та хор “Співучі голоси” села
Бобриця. 

Концертна програма,
сповнена етно�мотивів, була
представле�
на колекти�
вами “Кали�
нонька” з
села Шев�
ч е н к о в е ,
“Вербичень�
ка” з села
Віта Пошто�
ва, молод�
шою групою
х о р е о г р а �
ф і ч н о г о
к ол е к т и в у
села Білого�

родка, а також виконавцями
Надією Гопчак з села Ново�
сілки та Альоною Мельник з
села Віта Поштова.

За тим всіх присутніх
запросили поворожити на
вінках. Вбрані у вишиванки
дівчата й парубки пускали
вінки на воду, купались, а
дехто продовжував водити
хороводи на березі, співаю�
чи пісень. Отож, хлопці й
дівчата, цієї спекотної пори
нумо ворожити на вінках та
стрибати через багаття,
адже свято Купала буває
лише раз на рік!

Анна Андрійченко
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ЗЗ УУ СС ТТ РР ІІ ЧЧ   ЗЗ   НН АА ГГ ОО ДД ИИ   СС ВВ ЯЯ ТТ АА
28 червня у актовій залі

Києво�Святошинської район�
ної класичної гімназії відбула�
ся зустріч голови громадської
організації “Український  Со�
ціалістичний рух” О.В. Кли�
кова з представниками вете�
ранських організацій міста.
Зустріч була організована
спільно з районною партійною
організацією СПУ, яку очолює
А.І. Саченко, та районною
організацією партії “Справед�
ливість”, яку очолює Є.А.
Чемес. Дійство супроводжу�
валось переглядом фільму
“Діти війни”. Глядачі мали
змогу ознайомитися з діяль�

ністю всеукраїнської гро�
мадської організації “Діти
війни”, яка відстоює інтереси
людей, чиє дитинство прий�
шлося на роки Великої Віт�
чизняної. Також Олександр
Васильович Кликов розповів
про діяльність громадської
організації “Український
соціалістичний рух”, наголо�
сивши при цьому, що метою
організації є, перш за все,
об'єднання на місцевому рівні
дій партійних та громадських
організацій лівих та лівоцен�
тристських напрямків.

З вітальним словом з
нагоди свята до присутніх

звернувся заступник голови
Боярської організації інвалі�
дів війни та Збройних Сил
М. Т. Дєдовець. 

Керівники Київської
міської та обласної організа�
цій “УСР” К.Б. Йовенко та
М.М. Куприненко на честь
свята вручили кожному при�
сутньому подарунки. Як
запевнив О.В. Кликов, “це
не спроба купити “за греч�
ку” голоси на виборах. З'я�
вилася можливість зробити
щось добре для людей, і ми
нею скористалися”.

Ганна Бєлобородова

ВВ АА РР ТТ ОО   ТТ ІІ ЛЛ ЬЬ КК ИИ   ЗЗ АА ХХ ОО ТТ ІІ ТТ ИИ ……
Подвір'я заквітчане тро�

яндами, чудовий газон та
невеличкий майданчик для
дітей з басейном. Ні, це не
картинка з журналу про кра�
сиве життя. Такий “приват�
ний рай” створили для себе
мешканці будинку № 22 по
вул. Щорса. Нещодавно це
була звичайна обшарпана
двоповерхівка зі зламаним
парканом та порепаним фун�
даментом. Яке ж диво тут
сталося, що тепер ця терито�
рія претендує на звання най�
кращого подвір'я міста? Од�
на з мешканок будинку вва�
жає, що аби навести лад —
треба подвір'я поділити між
людьми. Кожен дбає про
“свій клаптик” — ось і весь
секрет. Мешкає в будинку

чотири сім'ї: Івченків,
Хоменків, Лагуновських та
Іщенків. Ідея усім прийшла�
ся до душі, і тепер цей буди�
нок дуже відрізняється від
занедбаних “сусідів”, до
яких частенько навідується
“Боярська варта” з наполег�
ливими проханнями
надати подвір'ю при�
стойного вигляду. 

Мешканці не чека�
ли допомоги від ЖКГ,
а своїми силами зро�
били капітальний ре�
монт будинку — замі�
нили труби, електри�
ку, утеплили будинок,
встановили індивіду�
альне опалення, зро�
били доріжки та змі�
нили паркан і розфар�

бували його різними кольора�
ми. Найближчим часом пла�
нують змінити двері в під'їзді.
До речі, там теж квіти, а
взимку — спільна ялиночка. І
ніякого безладу.

Ганна Бєлобородова

Літо. Гаряча пора для
активного відпочинку та особ�
ливо для проведення етнофес�
тивалів. Ось і Олег Скрипка
вкотре організував етнічний
фестиваль “Країна мрій”,
який з кожним роком набуває
все більшої популярності не
тільки поміж українців, а й
серед іноземців, які активно
скуповують вишиванки, по�
важно розглядають українсь�

ке мистецтво та витріщають�
ся, як українці по�справжньо�
му можуть веселитися. 

Фестиваль проходив 27�28
червня у Києві, на Співочому
полі, територія якого тоді
перетворилася на місце па�
ломництва любителів народ�
ної культури. Огляд культур�
ного дійства розпочинався з
літературної сцени, де сучасні
поети зачитували свої твори. І
якщо вже говорити про свято,
то які можуть бути гуляння
без традиційного українського
ярмарку, без народних співів
та запальних танців. Серед
натовпу у вишиванках можна
було зустріти і боярчан, які
також розважалися під народ�
ні мотиви, поринувши у світ
етнічної культури. Також на
фестивалі проводились май�
стер�класи, де кожен міг спро�
бувати себе у ролі гончара,
вишивальниці чи навіть кова�
ля. А любителів бойових

мистецтв чекав приємний
сюрприз: на Співочому полі
можна було поспостерігати за
козацьким бойовим звичаєм
СПАС та за стародавнім
японським мистецтвом фех�
тування на бамбукових мечах
КЕНДО. Як говорить Олег
Скрипка, українська та япон�
ська культура мають між
собою багато спільного, тому
вже другий рік поспіль на
“Країні мрій” діє Українсько�
японський центр, де кожен
може скуштувати японський
чай та солодощі, потанцювати
традиційний танець та й прос�
то ознайомитися зі звичаями
японського народу.

Фестиваль вдався на
славу, люди ніби побували в
іншому вимірі, дійсно в країні
мрій, де всіх об'єднує спіль�
ний дух, єдине блакитне небо
та любов до Батьківщини.

Анастасія Остроушко

КК РР АА ЇЇ НН АА   ММ РР ІІ ЙЙ

БІ з виконкому
Новини

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ — ЗА ВОРОТА
Будівництво. Во�

но може тривати
безкінечно, а особ�
ливо у тих, хто про�
живає у Києві, а у
Боярці має дачний
будиночок.  Око не
муляє купа піску,
який вітер сипле
просто у очі перехо�
жих, які змушені
оминати гори щебе�
ню і піску, дошок і
всілякого іншого будівель�
ного матеріалу проїжджою
частиною.  Не хвилює і за�
гальний вигляд вулиці через
ці звалища. А як же ті, хто
живе постійно у місті? Як їм
бути? Змиритись із тим, що
місто ніколи через це не
матиме привабливого вигля�
ду? Ні! Так не буде! Бо ви�
конком Боярської міської
ради на останньому засідан�
ні 7 липня 2009 р. прийняв
рішення надати дозвіл ГО
“Боярська варта” вручати
листи попередження влас�

никам приватних будинків,
які влаштували звалища
будь�якого сміття, відходів
будь�якої величини, буді�
вельного матеріалу (піску,
щебеню, каміння, цегли,
панелі перекриття, балки,
блоки, пиломатеріали то�
що) прибрати це. Якщо ви�
мога не буде виконана, КП
БГВУЖКГ отримало дору�
чення вивозити усе це добро
для тимчасового зберігання
на території очисних споруд.

Наталя Ключник

З 26 на 27 червня проніс�
ся Бояркою буревій і наро�
бив чимало лиха. Сильний
вітер повалив дерева, а ті
попадали на лінії електропе�
редач, залишивши без світ�
ла мешканців Боярки. По�
риви електромереж та пова�
лені дерева виявлені по вул.
Шевченка, Фурманова,
Пролетарській, Пушкіна,
Уральській, Кібенка, пров.
Тупіковий, у парку Шев�
ченка та на території сіль�
госптехнікуму.

У Боярській міській раді
відреагували миттєво. Того
ж дня разом із Обленерго
створили штаб, який очолив
заступник Боярського місь�
кого голови Анатолій Тах�
тарбаєв. Основним  його зав�
данням визначили наступ�
не: відновити пошкоджені
електромережі, якнайшвид�
ше подати струм мешкан�
цям, прибрати повалені
дерева з проїжджої частини.
Для цього були задіяні бри�
гади з м. Тараща і м. Біла
Церква. А вже 28 червня
бригада ТОВ “ВП Електро�
мережі” під керівництвом

директора В.О. Парубочого
та виконроба О.В.Лащенка
завершували роботи з від�
новлення електромереж по
вул. Шевченка та Пролетар�
ській, де  замінили майже
100м. та 40 м. мережі відпо�
відно.  Виконавчий комітет
Боярської міської ради
дякує працівникам усіх бри�
гад, які  з розумінням поста�
вились до локалізації наслід�
ків буревію і працювали
швидко і злагоджено.

“Пориви повітряних
електромереж на  80% спри�
чинили фруктові дерева,
посаджені мешканцями оба�
біч будинків”, — коментує
ситуацію Анатолій Тахтарба�
єв. “Це вони через свою
крихку структуру деревини
та вік не витримали сильного
вітру, впали і знеструмили
приватні будинки. Впали
цього разу, впадуть і наступ�
ного, якщо їх гілки  не при�
брати від повітряних елек�
тромереж. Тому просимо
мешканців приватного сек�
тору проаналізувати ситуа�
цію навколо власних будин�
ків щодо наявності таких
дерев поблизу мереж. Якщо
такі є, необхідно негайно
звернутись письмово до РЕС

для знеструмлення
аварійно небезпечної
ділянки і самостійно
зрізати ті дерева, які
в подальшому мо�
жуть призвести до
аварій”, — радить
заступник Боярсько�
го голови з питань
житлово�комуналь�
ного господарства 
А. К. Тахтарбаєв.  

Наталя Ключник

СС ТТ ИИ ХХ ІІ ЯЯ
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Проблема поширення
Інтернет�послуг у місті Бояр�
ка давно хвилює мешканців
міста та міську раду. Зва�
жаючи на те, що це досить
передова технологія інфор�
мування населення, також це
новітні підходи до розвитку
освітніх можливостей людей,
і в сфері комунікацій — це
дуже важливий комплекс
сучасного інформаційно�ко�
мунікативного суспільства,
який ми хочемо бачити у
місті Боярка. Про проблеми,
стан розвитку та надання
Інтернет�послуг у місті Бояр�
ка розповів заступник місь�
кого голови В.В. Шульга.

— На жаль, до цього
моменту цією проблемою у
місті ніхто не займався. Ця
галузь, яка має надзвичайно
високий інформаційний по�
тенціал, у нашому місті
створювалася стихійно, без
системного впорядкування,
без певної законодавчої
бази. Це призвело до постій�
них скарг мешканців на те,
що зриваються горища і пе�
регородки, місто практично
обплутане павутинням дро�
тів, які тягнуться по дахам
та підвальним приміщен�
ням, несанкціоновано вста�
новлюється апаратура неві�
домого походження. Вини�
кає нагальна потреба  систе�
матизувати та впорядкувати
діяльність підприємців, які
надають Інтернет�послуги.
З метою упорядкування
процедури та практики роз�
міщення кабельних мереж
Інтернет�провайдерами та
мереж кабельного телеба�
чення, виконавчим коміте�
том Боярської міської ради,
починаючи з червня 2008
року, проводилась значна

робота. Одним з напрямів
цієї роботи стало спільне з
працівниками БГВУ ЖКГ
(директор М.І. Давиденко)
обстеження об'єктів кому�
нальної власності, на яких
можливе та доцільне розмі�
щення зазначених мереж.
Другим напрямом стало
вивчення системи роботи та
повноважень Інтернет�про�
вайдерів (фізичних та юри�
дичних осіб, які надають
зазначені послуги). 

Проведений аналіз
засвідчив, що у місті відсут�
ня планова робота з Інтер�
нет�провайдерами, що приз�
водить до хаотичності розмі�
щення кабельних мереж та
пошкодження  майна, що
належить територіальній
громаді міста. 

Тому, з метою впорядку�
вання даного напряму діяль�
ності, Боярською міською
радою від 14 травня 2009 р
було прийнято рішення за
№40/1831 “Про затвер�
дження Положення про
порядок передачі в оренду
майна територіальної грома�

ди м. Боярка для розміщен�
ня кабельної мережі Інтер�
нет�провайдерами та мереж
кабельного телебачення”. 

Назване положення має
регламентувати порядок
розміщення та процедури
здійснення діяльності Інтер�
нет�провайдерами у м.
Боярка з надання Інтернет�
послуг. Відповідно до поло�
ження, виконавчим коміте�
том Боярської міської ради
було визначено дату та ого�
лошено про проведення кон�
курсу на передачу в оренду
майна територіальної грома�
ди м. Боярка для розміщен�
ня кабельної мережі Інтер�
нет�провайдерами та мереж
кабельного телебачення.
Дана інформація, разом з
порядком участі в конкурсі,
була надрукована в міській
газеті “Боярка�інформ” від
30 травня 2009 року. Проте,
до оголошеного конкурсу
надійшла лише одна заявка
з пакетом документів від
ТОВ “Максимум�Нет”. Доз�
віл на розміщення мереж
кабельного телебачення на

об'єктах комунальної влас�
ності міста надано єдиному
заявнику. 

Також було встановлено
остаточний термін подачі до
Комісії з передачі в оренду
майна територіальної грома�
ди м. Боярка для розміщен�
ня кабельної мережі Інтер�
нет�провайдерами відповід�
них дозвільних документів
фізичним та юридичним осо�
бам, які здійснюють діяль�
ність у м. Боярка з надання
Інтернет�послуг. У разі від�
сутності у суб'єктів підпри�
ємницької діяльності відпо�
відних дозвільних докумен�
тів, особливо ліцензій, необ�
хідно заборонити діяльність
даних фізичних або юридич�
них осіб.

До 14 липня Інтернет�
провайдери мають змогу
звернутися до міської ради,
аби внаслідок заборони на
їхню діяльність не постраж�
дали  споживачі послуг да�
них компаній. 

Розмову вела
Ганна Бєлобородова

ВІДТЕПЕР ПОСЛУГИ ІНТЕРНЕТ�ПРОВАЙДЕРІВ  СИСТЕМАТИЗОВАНО

САМООРГАНІЗАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ.  ЩО ВОНО ТАКЕ?
Мешканці вул. Коцюбин�

ського м. Боярка мали про�
блему, яка допікала їм усе
частіше й частіше. Водогін по
їхній вулиці вийшов з ладу і
“рвав” то тут, то там, зали�
шаючи мешканців без води.
На чисельні звернення до від�
повідних міських служб з
цього приводу чули відповідь,
що наразі  капітальна заміна
водогону за браком коштів
неможлива і це проблема
застарілих комунікацій ціло�
го міста та й України в ціло�
му. Труби пролежали у землі
понад 40 років і своє “віджи�
ли”, а коштів на прокладен�
ня нових ані районному, ані
міському бюджетові невиста�
чає.  Хомути накладені на
місця поривів  ненадовго спа�
сали ситуацію. Що робити?
Вирішили не чекати — само�
організуватись.

— В мікрорайонах
(кварталах) міста існують
групи громадян, об'єднані
специфічними спільними ін�
тересами. Причому ці інтере�
си мають безпосереднє відно�

шення до органів місцевого
самоврядування.  Напри�
клад, власники автомобілів,
які хочуть побудувати коопе�
ративний гараж; мешканці
кварталу, які хочуть винести
тимчасові гаражі зі свого
кварталу, оскільки ті погір�
шують екологію кварталу; ті,
хто хоче, щоб на місці пусти�
ря було побудовано дитячий
майданчик і ті, хто хоче мати
на цьому самому місці диско�
теку... Кожна з таких груп
може заявляти, що вона
представляє інтереси всього
населення і намагатись ско�
ристатись статусом органу
самоорганізації населення, —
тлумачить суть самоорганіза�
ції населення Віталій Ключ�
ник — магістр державного
управління, головний спеціа�
ліст з питань ради.

Отож, спільна проблема з
водогоном об’єднала меш�
канців з 1�го по 11�й буди�
нок по вул. Коцюбинського.
Вони самостійно зібрали
кошти, запросили спеціаліс�
тів і ті практично за 4 дні

замінили 184 м.
водогону, встанови�
ли 6 колодязів, 10
водогонів до будин�
ків зі встановленням
відсікаючих при�
строїв окремо до
кожного будинку, а
також загальні зі
сторони  як вул.
Молодіжної, так і
вул. Гоголя. Вар�
тість виконаних ро�
біт становила близь�
ко 50 тис. грн.

— Роботу зробили швид�
ко, міські служби допомагали
і  йшли нам назустріч, —
коментує ситуацію Едуард
Бусенко, заступник директо�
ра “Газбудсервіс �109”. Це
вони виконували роботи з
заміни водогону. —  Дуже
складно було “скинути” воду,
бо для цього необхідно було
вимкнути постачання води
майже половині міста Бояр�
ка. У літню спеку це зробити
майже неможливо. Проте ми
працювали вночі і воду “врі�
зали” близько 4 ранку.  Бага�
то часу зайняли різного роду
погодження, отримання тех�
нічних умов, отримання орде�
ра на земляні роботи тощо. 

Чавунна труба слугує 40
років, стальна — 30 років.
Поліетиленову трубу не пот�
рібно ізолювати, вона більш
стійка до перепадів темпера�
тур і за дослідженнями фран�
цузів, які цю технологію вико�
ристовують ще з 60 �х років
минулого століття, такий
водогін може прослужити  50
і більше років. Відтак, меш�
канці вул. Коцюбинського
самоорганізувались і щонай�
менше на 50 років забудуть
про проблеми з водою. 

— Принциповою відмі�
ною органів самоорганізації
населення від “стандартних”
громадських організацій є те,
що останні формуються нав�
коло спільних інтересів своїх
членів,  в той час як органи
самоорганізації населення
об'єднують громадян за тери�
торіальним принципом,
представляють всіх громадян

певної території і “членство”
громадян у цих органах є
фактично автоматичним, —
продовжує роз’яснювати
принципи самоорганізації
населення Віталій Ключ�
ник. — Органи самоорганіза�
ції населення (ОСН) можуть
значно розвантажити вико�
навчі органи місцевого са�
моврядування. Вони можуть
вирішувати не тільки нагаль�
ні питання (такі, як от цього
разу —  заміну водогону), але
й здійснювати прийом грома�
дян з питань благоустрою,
комунального обслуговуван�
ня.  Можуть узагальнювати
скарги та пропозиції грома�
дян, доносити до громадян
рішення, плани міської влади
з різних питань тощо. 

Час забути боярчанам
традиційну одноосібну пове�
дінку — “моя хата скраю” і
долучатися до вирішення
спільних проблем, — додав
В. Ключник. — У спектрі
можливих видів діяльності
ОСН може бути ведення
обліку певних груп соціально
незахищених громадян.
Зокрема, одинокі хворі гро�
мадяни, які не можуть самі
себе обслуговувати, стоять
на обліку та обслуговуванні
патронажної служби.

ОСН може здійснювати
контроль на місцях за вико�
нанням певних програм,
прийнятих радою чи викон�
комом. Як приклад, можна
навести контроль конкретної
діяльності міських служб
щодо підготовки до зими.
Організацію населення для

проведення певних спільних
загальноміських заходів —
тиждень озеленення, місяч�
ник благоустрою, догляд за
похованнями часів війни
тощо.

Найважливіше те, що
орган самоорганізації населен�
ня може і повинен стежити за
ефективним використанням
обмежених ресурсів. При про�
веденні, скажімо, місячників
благоустрою можна виділяти в
розпорядження органів само�
організації певні суми, напри�
клад, пропорційно кількості
населення, і давати ОСН
право самостійно визначати
напрямки використання цих
коштів, шукати підрядників,
матеріали тощо. Люди, які
постійно проживають у дано�
му мікрорайоні, набагато кра�
ще визначать свої пріоритети,
ніж працівники виконкому чи
ЖЕКу.

До переліку переваг
можна додати участь у виз�
наченні питань про надання
матеріальної допомоги,
контроль за дотриманням
правил торгівлі, дозвіл на
встановлення малих архітек�
турних форм, торговельних
закладів, закладів громадсь�
кого харчування тощо. 

ОСББ, комітети мікрора�
йонів — найбільш прийнятні
органи самоорганізації у м.
Боярка. Це ті структури, які
б змогли разом із органами
місцевого самоврядування
ефективніше організувати
життя боярчан.

Наталя Ключник
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На зустріч з народним
депутатом України — голо�
вою Київської обласної орга�
нізації Партії Регіонів Юрі�
єм Анатолійовичем Бойком
прийшло багато людей. Бо�
ярчани виявили бажання
почути народного  депутата  і
поставити ряд запитань,
адже  Юрій Анатолійович —
один з головних спеціалістів,
який володіє “газовими пи�
таннями” і впливає на їх ви�
рішення, авторитетна люди�
на, яка відстоює інтереси
людей та ефективно прова�
дить політику ПР. Актова
зала гімназії була вщент
заповнена, дехто навіть
стояв у проходах. 

З боярчанами цього разу
зустрічалися також: П.В.
Мельник — перший заступ�
ник Київської обласної орга�
нізації Партії Регіонів, рек�
тор Національного універси�
тету державної податкової
служби України, депутат
ВРУ ІІІ�Vскликань, Г.М.
Косенко — голова Києво�
Святошинської районної ра�
ди, Т.Г.Добрівський —
Боярський міський голова,
В.А Костина — голова Киє�
во�Святошинської районної
організації ПР  та голова
Боярської міської організації
ПР Дмитро Паливода.

У короткому вступному
слові Ю.Бойко розповів про
те, чому саме  Партія Регіонів
знаходиться в опозиції. “Ми
не бачимо у діях влади кон�
структивного підходу, руху
вперед”, — говорив народний
депутат. За його словами Пре�

зидент зайняв нішу головного
експерта країни, який каже
що не так, і як повинно бути,
проте сам нічого не робить.
Уряд на чолі з Прем’єр�мініст�
ром кидається з крайності в
крайність, намагаючись   при�
ховати від людей плачевний,
насправді, стан економіки
країни, який катастрофічно
погіршується. Антикризової
програми, розуміння як вихо�
дити із ситуації  Уряд теж не
має. Але Тимошенко сміливо
стверджує, що життя в Украї�
ні покращується. Натомість
бюджет немає вже з чого
поповнювати, бо податки заб�
рали на 3�4 місяці наперед,
виробництва продовжують
зупинятись, а відтак росте
інфляція і ціни. “Ми заблоку�
вали трибуну минулого
тижня, щоб прийняли закон
про прожитковий мінімум, а
тоді вже нехай ділять ті порт�
фелі”, — каже Бойко, —
Парламент  не має більшості
голосів, тому будь�який анти�
кризовий, принциповий закон
пройти не може. На системну
роботу годі сподіватись.

Зустріч швидко перейшла
в режим діалогу Ю.Бойка з
аудиторією виборців. Людей
цікавили питання стану шах�
тарів, та які заходи вжива�
ються ПР для зміни ситуації.
Чи збільшать мінімальну пен�
сію для інвалідів, що буде з
медичним обслуговуванням,
яке вже стало платним на сьо�
годнішній день? “Якщо Вам
вдасться вплинути на зміну
матеріального забезпечення
та медичного обслуговування
інвалідів і чорнобильців, я з
гордістю віддам голос за Яну�
ковича, незважаючи на те,
що раніше підтримувала
Ющенка”, — заявила Г.Оре�
віна — голова ГО клубу інва�
лідів “Ікар”.  Бойко говорив
про те, що багато людей ошу�
кано президентськими обіцян�
ками, які так і не виконали.
Але найбільше постраждали
соціально незахищені верстви
населення. “Саме тому ми від�
стоюємо закон, за яким міні�
мальна пенсія буде 808 грн. з
1.02.2010р., 848 грн. —  з

1.10.2010р.
Відповідно й
зб ільшиться
заробітна плат�
ня в середньо�
му на 200 грн.
Ми будемо бло�
кувати ВРУ до
тих пір, поки
закон не прий�
муть”, — поо�
біцяв голова
К и ї в с ь к о ї
обласної орга�
нізації ПР.

Юрій Анатолійович ро�
з’яснював людям чому зник�
ли вітчизняні ліки і кому
повинні завдячувати в прове�
денні цієї оборутки, обурено
наводив приклади реального
стану утримання хворих у
лікарнях, де витрати на хар�
чування 1 дитини стаціонару
складають трохи більше 3�4
грн.  “Це усе лише приклади
безпорадності нині діючого
бюджету й Уряду, який його
складав”, — говорив депутат. 

Окреслював перспективи
у вирішенні газових питань,
адже угоди, підписані на
початку року, вважає ганеб�
ними для України.  За слова�
ми Бойка ми купуємо російсь�

кий газ у кілька разів дорож�
че, ніж уся Європа, а транзит
нас примусили зробити у кіль�
ка разів дешевший, ніж у
Європі. Відтак, українська
промислова продукція на
ринку неконкурентноспро�
можна. Вітчизняні виробниц�
тва згортаються, промисло�
вість гине, а ринки збуту
завойовують інші, не укра�
їнські виробники. На коліна
поставили українську хімічну
промисловість, для якої газ
відпускається по ціні 315 $ у
той час, як російські підпри�
ємства за 200 км від кордону
отримують його по 70$.  Хім�
комбінати, які виготовляють
міндобрива, зупинились.
Тепер цю продукцію в Украї�
ну завозять з Росії. За кілька
місяців росіяни піднімуть
ціни на продукцію, і ми зму�
шені будемо її платити,
оскільки українські вироб�
ництва цього напрямку запу�
стити буде неможливо. “Ця
угода — зрада національних
інтересів, — переконаний
Бойко, — і ми будемо від�
стоювати ціну 2007р. — 179$
на кордоні. Неможна допу�
стити, щоб Україна “сіла на
імпортну голку”, треба за
будь�яку ціну зберегти місце�
вого виробника”. 

Схожа схема прокручена з
фармацевтичною галуззю.
Рік тому почали масово заво�
зити імпортні ліки, знизивши
митні збори. Здається, що тут

поганого? Проте, за якийсь
час вітчизняні виробництва
цієї галузі перестали працю�
вати, адже продукція через
здорожчання енергоносіїв
стала неконкурентноздатною.
Як тільки це сталось — ціни
на імпортні ліки підняли до
неймовірних висот, а вітчиз�
няні підприємства відродити
неможливо. “Проблеми у
державі будуть доти, поки

буде цей
Президент,
цей Уряд і
П а р л а �
мент”, —
перекона�
ний Бойко.

Бурхли�
во обгово�
р ю в а л и
п и т а н н я
м і с ц е в и х
в и б о р і в .
Боярчани
проти зак�

ритих списків, вони хочуть
бачити і знати свого депутата
в обличчя не тільки під час
виборів, але й після. На думку
лідера Партії Регіонів Київ�
ської області не повинно бути
чисто мажоритарної системи
виборів, бо у депутатів тоді
будуть різні інтереси і не буде
спільного бачення вирішення
проблеми. Але ж вибори за
закритими списками теж не�
ефективні. Тому ПР пропонує
вибори за відкритими партій�
ними списками, так, як це
відбувається у більшості роз�
винутих країн Європи. Суть
законопроекту, запропонова�
ного ПР, зводиться до того,
щоб у партійних списках здій�
снювався рейтинг голосів за
кожного депутата зокрема.
Проходить той, у кого кіль�
кість голосів більша. Щопра�
вда такий законопроект БЮТ
не підтримав, бо на думку
Бойка депутати цього блоку
на округах не працюють. “Як
тільки Янукович стане Прези�
дентом, ми цей закон обов’яз�
ково проведемо”, — пообіцяв
Юрій Анатолійович.   

Боярчани задавали бага�
то питань стосовно траншу
МВФ, фінансування дер�
жавних програм для діабети�
ків, проблем грального біз�
несу, системи освіти, зе�
мельних питань, методів
боротьби з корупцією та рей�
дерськими атаками на під�
приємства, організованими

Блоком Ю.Тимошенко. На
деякі з них відповідав
П.Мельник, а на ті, що сто�
сувались безпосередньо про�
блем м. Боярка — міський
голова Тарас Добрівський. 

Усі питання годі було роз�
глянути, тому частину кон�
кретних прохань  до очільни�
ка Київської обласної органі�
зації  ПР та відповідального
за 91�й виборчий округ П.В.
Мельника попросили  переда�
ти до громадської приймальні
фракції ПР, що знаходиться у
м. Боярка по вул. Молодіжна,
69, кв.4 і працює  з  понеділ�
ка по п’ятницю з 14�00 до 18�
00. “Ми працюємо для
людей, а не заради піару”, —
розповідає про діяльність
Партії Регіонів на теренах
Боярки голова Боярського
осередку ПР Дмитро Паливо�
да. “До нас постійно зверта�
ються люди з різними питан�
нями. Те, що в межах нашої
компетенції і можливостей,
намагаємось вирішити само�
стійно. Якщо ні — зверта�
ємось до Ю.А. Бойка — голо�
ви Київської обласної органі�
зації ПР,  П.В. Мельника, —
народного депутата, закріпле�
ного за округом  та до В.А
Костини — голови Києво�
Святошинської районної
організації ПР”, — продов�
жує Паливода. За його слова�
ми тільки за останній час для
ветеранів ВВВ підписали 50
примірників міської газети
“Боярка�інформ”, у дитячий
садочок “Іскорка” власним
коштом завезли свіжий пісок,
щоб діти грались, інваліду�
чорнобильцю та багатодітній
матері відремонтували пар�
кан, збирали кошти на ліку�
вання хворого Левченка.
“Може комусь здається, що це
дрібниці. Проте це є робота
без піару, але на благо людей.
Ми постійно допомагаємо
тим, кому дійсно потрібна
допомога, а депутатський кор�
пус ПР відстоює права грома�
дян на сесіях БМР”, — підсу�
мовує Дмитро Ігоревич.

На завершення новим
членам Боярської міської
організації Партії Регіонів
вручили партійні квитки.
Тепер у  рядах “регіоналів”
Боярки вже  рахується  224
члени, а у недалекому  2005�
му їх було всього   три.

Наталя Ключник

БІ Боярки
Гості

Д О  Л Ю Д Е Й  І  З А Р А Д И  Н И Х



Боярка Боярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм 9

РР ОО ЗЗ ББ УУ ДД ОО ВВ АА   ЗЗ АА ВВ ДД ЯЯ КК ИИ   СС ПП РР АА ВВ АА ММ ,,   

АА  ННЕЕ  ООББІІЦЦЯЯННККААММ,,  ППРРООДДООВВЖЖУУЄЄТТЬЬССЯЯ
“3 липня в Боярській

міській раді о 10�й годині
відбудеться прийом грома�
дян народним депутатом
Верховної Ради України від
“Блоку Литвина” ...”, таке
повідомлення можна було
прочитати в місцевих ЗМІ.
На жаль, Сергій Григорович
не зміг приїхати, і головною
причиною тому було поза�
чергове засідання депутатів
ВР з питань “кадрових
рішень” (голосування на та�
ких засіданнях відбувається
поіменно). Найкращим ви�
рішенням цієї ситуації було
те, що натомість прийом
громадян проводили: голова
Київської регіональної пар�
тійної організації Народна
Партія Бондаренко Григорій
Іванович та заступник голо�
ви регіональної парторгані�
зації Янківський Іван Івано�
вич. Також на прийомі були
присутні: голова Києво�Свя�
тошинської районної партій�
ної організації Народної

Партії Коновалов Олег Мар�
кович, заступник голови
РПО Штукерт Валентина
Вікторівна і керівник секре�
таріату РПО Біленко Окса�
на Володимирівна.

На прийом до депутата
завітало 27 громадян. Біль�
шість громадян звертались з
декількома проханнями. Всі
звернення зареєстровано і
протягом 30 днів буде нада�
на відповідь. Потрібно відмі�
тити, що більшість звернень
стосується не депутата Вер�
ховної Ради, а депутатів міс�
цевих рад. Чому так? Люди
зневірені у владі або просто

не знають до кого зверта�
тись? Наприклад, вирішува�
лась проблема сім'ї�пого�
рільців з села Хотів. В одній
хаті проживає 4 сім'ї, 2
немовлят, і на сьогоднішній
день батьки вимушені жити
в сараї, а молодь з дітьми
проживають в літній кухні.
З кого запитувати? 

Вдалий вислів Штукерт
Валентини Вікторівни:
“...шановні, давайте сьогод�
ні не по рекламних біл�бор�

дах, не по телевізійній рек�
ламі робити висновки, а по
тих справах, які роблять
наші депутати районної,
міської і Верховної Ради”.

З минулої зустрічі Пав�
ленка Сергія Григоровича з
жителями Києво�Святошин�
ського району, яка відбулася
25 березня, практично 90%
питань було вирішено, зви�
чайно не на 100%, але більш
ніж на 70%.

По закінченню громадсь�
кого прийому нам вдалось
поставити декілька запитань
голові Києво�Святошинської
РПО Народної Партії Коно�

валову Олегу Марковичу та
голові Київської регіональ�
ної партійної організації На�
родна Партія Бондаренку
Григорію Івановичу:

Як ви вважаєте, чи має
Народна Партія майбутнє?

Коновалов Олег Марко-
вич: “Я рахую, що Народна
Партія має майбутнє! Вихо�
дячи з того, що в нашому ра�
йоні збільшується кількість
членів партії, первинних
партійних осередків, людей,
які звертаються до нас за
допомогою, то майбутнє за
такими партіями, як Народ�
на Партія, тому що ми не
буваємо в “недосяжності”,
ми завжди працюємо...”

Ваша думка про Києво-
Святошинський район?

Бондаренко Григорій
Іванович: “Я рахую, що
Києво�Святошинський ра�
йон один із самих потужних
та перспективних районів,
ми покладаємо велику надію
на керівний апарат районної
партії, і мені, як голові ре�
гіональної організації, при�
ємно відмітити, що жителі
району, які приходять на
зустріч, хорошої думки про
керівників та членів партії
районної організації, про
депутатів. Дивлячись на ту
велику роботу, яку робить
Олег Маркович як голова
РПО та депутат райради зі
своєю командою, вірю в те,
що виборці оцінять це і зроб�
лять правильний вибір на
користь Народної Партії...

Проблеми громадян були
почуті, і більшість з них
обов'язково отримають по�
сильну допомогу. Перекона�
на, що непотрібно чекати ди�
ва, а потрібно частіше стука�
ти в двері до наших депута�
тів. Завжди знайдеться той,
хто допоможе в скрутну хви�
лину. Бо ми самі вибираємо
нашу владу, і ми поклада�
ємось на цих людей.

А ми ще раз переконали�
ся, що Києво�Святошинська
парторганізація Народної
Партії дійсно працює, а не
просто обіцяє. Так тримати!

Ірина Горбунова 

БІ життя
Культурне

ХХААЙЙ  ЖЖИИВВЕЕ  
УУККРРААЇЇННССЬЬККАА  ППІІССННЯЯ  
21 червня народний ан�

самбль “Горлиця”, який пра�
цює при Тарасівському БК,
повернувся з Всеукраїнсько�
го фестивалю народної твор�
чості “Севастополь — місто
слави”, на який були запро�
шені як один з найкращих
самодіяльних колективів
України. 

Цьогорічний фестиваль
був присвячений святкуван�
ню 226 річниці до Дня міста,
18 річниці до Дня державної
незалежності України та 64
річниці з дня визволення
міста від німецько�фашист�
ських загарбників. 

Минулого року учасники
“Горлиці” на чолі з керівни�
ком Любов'ю Рачинською
приймали участь у Севас�
топольському фестивалі
“Дзвени піснями моя зем�
ля” і настільки сподобалися
організаторам, що цього ро�
ку їм випала честь відкрива�
ти та закривати фестиваль.
На відкриття учасники ан�
самблю приїхали не з пусти�
ми руками, а, як годиться, з
короваєм, який вручили
представнику мерії міста Се�
вастополь не лише від села
Тарасівка, а й від усієї Київ�
щини. Всім відомо, що насе�
лення Республіки Крим роз�
мовляє  переважно російсь�
кою мовою, тому одним з
основних завдань цього за�
ходу була саме популяриза�
ція української мови. “Ми�
нулого року нас сприймали
прохолодніше, публіка була
навіть трохи “наїжачена, —
розповідає Любов Рачинсь�
ка. — А цього разу зала літ�
нього театру на Приморсь�
кому бульварі був не лише
переповненим, а співав

разом з колективами. Та�
кож, всіх дуже вразили
наші костюми: і німці, і ро�
сіяни, і білоруси просили
дозволу сфотографуватися з
нами, сюжет про наш ан�
самбль показали по одному з
телеканалів Кримського те�
лебачення. Минулого року
ми повністю обновили кос�

тюми  завдяки сприяння Та�
расівського  сільського голо�
ви Володимира Григоровича
Сизона. Ми взагалі дуже
вдячні йому за підтримку
нашого колективу, допомо�
гу в організації подібних
поїздок. Нам було доручено
організаторами фестивалю
передати Володимиру Гри�
горовичу Диплом пошани за
підтримку та популяризацію
народної творчості”.   

Гастролі “Горлиці” не
обмежилися лише фестива�
лем: на відкритті фестивалю
мелодійність та співзвуч�
ність голосів учасників
ансамблю вразила одного з
лікарів Севастопольської лі�
карні № 4 і він одразу зап�
росив хористок виступити
під час святкування Дня
медпрацівника. Вдячності
слухачів не було меж, адже
для них це був перший
подібний концерт.

З поїздки ансамбль при�
віз не лише Диплом лауреа�
тів фестивалю, а й гарний
настрій та морську засмагу,
адже у вільний час вони  ма�
ли змогу насолоджуватись
відпочинком на міських пля�
жах. Наступного року “Гор�
лиця” знову поїде до Кри�
му — цього разу, щоб влаш�
тувати справжнє турне. 

Тетяна Скочко 
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БІ хроніка
Спортивна

БІ ближньому
Допоможи

ПП ОО ЧЧ УУ ТТ ИИ   СС ВВ ІІ ТТ
Життя людське — безпе�

рервна боротьба. Можна
скільки завгодно плакати
або сміятись над неймовір�
ними сюжетами серіалів,
проте долі тих, хто  поруч,
підчас виявляються ще ней�
мовірнішими. І боротьба йде
саме за життя. Історія, яку
розповіла Наталя Сергіївна
Кардашева й справді більше
схожа на страшне кіно, ніж
на історію однієї родини. 

Звістка про те, що у її
брата Олександра, який меш�
кав з дружиною та трьома
дітьми в Ташкенті, лікарі вия�
вили рак головного мозку в
останній стадії, в одну мить
змінила життя жінки. Було не
до сліз та розпачу — треба
стільки встигнути зробити.
Розпочалась боротьба за
кожен день життя рідної
людини. Переїзд до Києва,
життя в лікарні і увесь цей
жах, який зрозуміють тільки
ті, кому довелось крізь це
пройти. Замість обіцяних
двох років у смерті відвоюва�
ли чотири. Останні два місяці
чоловік провів в комі. Коли
вирішили викликати з Таш�
кента дружину, вона повідо�
мила, що в неї теж рак і їй
тільки видалили молочну
залозу. Олександр помер на
руках сестри, отримавши її
клятву, що вона подбає про
його дітей. Через рік померла
дружина Олександра. Діти,
ще школярі, залишились самі.
Тітка виконала свою обіцян�

ку — великими зусиллями
нарешті родина об'єдналась у
Боярці. Діти закінчили нав�
чання в школі. Племінниця
вийшла заміж, а згодом і пле�
мінник одружився. Пані
Наталя все переживала як
племінникам дати освіту —
родина інтелігентна, усі з
вищою освітою — лікарі,
педагоги. Їхній батько був
головним архітектором Таш�
кента. Проте, знов було не до
цього, як каже Наталя Сергі�
ївна, смерть чомусь обрала
своєю мішенню цю родину.
Загинув чоловік її племінниці.

Розрадою  для усіх стало
народження у племінника
Юри чудової доньки — красу�
нечки Сашеньки. Тут би й
крапку поставити на всіх тра�
гедіях родини, милуватися та
втішатися цим дарунком долі.
Проте, не судилося…Коли
маленькій Олександрі випов�
нився рік, як вирок пролунав
діагноз лікарів — дівчинка
виявилася глухою від народ�
ження. Ця звістка просто під�
косила усю родину. Дитина ж
буде не тільки глухою, а й
німою! Надію, що це ще
можливо змінити, подарува�
ли лікарі з Інституту отола�
рингології ім. Коломійченка
Академії медичних наук
України. Вони погодились
зробити безкоштовну опера�
цію, а імплантат повинна
оплатити родина.  Ось тут від
подарованої надії майже нічо�
го не лишається — яка роди�

на самотужки збере 26 тис.
євро на імплантат?! Родина
матері дівчинки вже продала
все, що можливо — старий
“Москвич” та мотоцикл, але
цього дуже замало. “Ми про�
сто не можемо залишити все
так, як є. Ми зробимо все
можливе й неможливе, щоб
допомогти дитині”, — каже
Наталя Сергіївна. Та може це
не тільки її горе, а екзамен на
людяність для тих, хто поруч,
для тих, хто читає ці рядки?
Адже ти реально можеш
допомогти маленькій Олек�
сандрі, зробивши навіть неве�
личкий внесок, і обірвати
низку трагедій цієї родини. Ти
ж і справді можеш не купити
нові парфуми чи щось інше,
не таке важливе, як життя
дитини. Ти можеш допомогти
цій дівчинці!

Кошти можна перераху�
вати за наступними реквізи�
тами: 

Найменування банку:
ПриватБанк. Номер рахун�
ку: 29244825509100. МФО:
305299. ЗКПО: 14360570.

Призначення платежу:
для поповнення картки
4149605050365899 Карда�
шевої Ірини Сергіївни, ІНН
3073911823

Ганна Бєлобородова

Г О Л О В Н Е  У П РА В Л І Н Н Я  М В С  У К РА Ї Н И  В  К И Ї В С Ь К І Й  О Б Л АС Т І

Б АТА Л Ь Й О Н  М І Л І Ц І Ї  О С О Б Л И В О Г О  
П Р И З Н АЧ Е Н Н Я  “ Б Е Р К У Т ”

Шановні боярчани!

У командира відділення
батальйону міліції особливо�
го призначення “Беркут”
Головного Управління МВС
України в Київській області
старшого прапорщика міліції
Рогозовця Юрія Івановича,
1971 року народження, було
виявлено хворо�
бу, яка в подаль�
шому може приз�
вести до інвалід�
ності.

За результата�
ми діагностики та
досліджень, про�
ведених в Інсти�
туті травматології
та ортопедії Ака�
демії медичних
наук України, був
в с т а н о в л е н и й
діагноз: “асеп�
тичний некроз
голівки правої стегнової кіс�
тки”, при якому необхідне
ендопротезування кульшо�
вого суглобу.  Якщо термі�
ново не провести хірургічну
операцію та заміну протеза
суглобу, це може призвести
до втрати можливості само�
стійно пересуватися.

Для проведення негайно�
го хірургічного втручання
потрібно придбати систему
для ендопротезування куль�
шового суглобу, яка коштує
49 тис.150грн.

Сім'я Рогозовця має на
утриманні двох неповноліт�
ніх доньок 1994 р.н та 1999

р.н. та не має необхідних
коштів для придбання про�
теза суглобу, операції та
подальшого лікування.

Керівництво БМОП
“Беркут” ГУМВС України в
Київській області звертаєть�
ся до вас з проханням нада�
ти посильну фінансову до�
помогу.

Якщо  ви та ваш колектив
підтримаєте  цю благодійну
ініціативу, просимо кошти
направляти за вказаними
реквізитами: Установа Ощад�
банку: Головне управління
по м. Києву та Київській
області, ОБ 5400 Бровари,
бульв. Незалежності, 9�А
МФО 320122, код ЗКПО
02760850, РАХ 29248001 №
рахунку 262545641405.
Призначення платежу:
поповнення рахунку Рого�
зовця Юрія Івановича.

З повагою, командир
батальйону В.І. Марченко

ДЕРБІ�СЕНСАЦІЯ НА БОЯРСЬКОМУ “ЗЕНІТІ”

Здається, ніщо не віщува�
ло сенсації. Адже це був
один з календарних матчів
чемпіонату Києво�Свято�
шинського району з футбо�
лу. Та, за іронією долі,
календар звів у поєдинку дві
Боярські команди — “Фа�
нат” і “Стару Боярку”...

Той матч проходив на
центральному стадіоні міста,
на чудовому газоні, який від�
повідає європейським стан�
дартам. Тому у команд (особ�
ливо “Старій Боярці”, стаді�
он якої, м'яко кажучи, не в

кращому стані) були всі під�
стави показати чудову гру і
“викластися” по повній.
Тим паче, що “Стара Бояр�
ка” на такому газоні грає
вдруге у своєму житті, а від�
так програти вона просто не
могла! Тим паче, що, зва�
жаючи на спеку, матч пере�
несли на 19.00. Тобто, були
створені всі умови для того,
щоб команди почували себе
комфортно. 

Матч розпочався на рів�
них: в першому таймі коман�
ди обмінялися голами і...
пішли на відпочинок. Другий

тайм “Стара Боярка” почала
зі своїх улюблених контра�
так і буквально на перших
хвилинах “розмочила” ні�
чийний рахунок. “Партизан�
ська” тактика (відсиджува�
тися до певного часу в оборо�
ні, звідки час від часу при�
цільно “вистрілювати” по
воротах суперника) себе
виправдала повністю. Навіть
заміни не змогли врятувати
“Фаната” від поразки. Звіс�
но, були і травми, і карко�
ломні стрибки воротарів, і
шаленство вболівальників на
трибунах... Та до кінця мат�

чу “Стара Боярка” впевнено
домінувала на полі, і лише
фінальний свисток арбітра
зупинив їхній нестримний
натиск. Мабуть, у “Старої
Боярки” дійсно було більше
бажання показати диво�гру
на диво�стадіоні...  

Отже, рахунок — 4:1 на
користь “Старої Боярки”.
Героями�бомбардирами цієї
команди того дня стали
Олександр Яковенко (2 го�
ли), Роман Розливан (з пе�
нальті), а останню перемож�
ну крапку поставив Ярослав
Єдаков. Єдиний гол “Фана�
тівців” забив Євген Бужан.
Чим під час матчу займалися
інші гравці “Фанату”, які
також були на полі, наразі
з'ясовує ваш кореспондент.
Не забуваючи щиро приві�
тати переможців! Бо що тут
сказати? Лише одне: Бояр�
ка — вперед!

Радислав Кокодзей

Не одне вболіваль&
ницьке серце змусило при&
скорено битися це чудер&
нацьке слово — дербі. Що
ж воно таке? Яскраве
футбольне шоу, яке 29
червня зібрало на стадіоні
“Зеніт” чи не рекордну
кількість глядачів за істо&
рію всього Боярського

футболу...

ББ АА ЛЛ ТТ СС ЬЬ КК ЕЕ
ЛЛ ІІ ТТ ОО �� 22 00 00 99

Члени клубу "Ікар" м.
Боярка за запрошенням
адміністрації м. Балта
Одеської області прийняли
участь у фестивалі "Балтсь�
ке літо�2009". 

Боярський клуб інвалі�
дів на чолі з президентом
клубу Оревіною Галиною
Сигізмундівною виступав
спонсором фестивалю. Цін�
ними подарунками (сумки
для ноутбуків, вази та кели�
хи "Оболонь") Оревіна Г.С.
нагородила переможців
змагань у 4�х видах спорту,
які займали призові місця.

Змагання проходили з
баскетболу на візках,
дартсу, тенісу, рибної ловлі.

Член клубу "Ікар" Янова
І. (м. Боярка) виборола І
місце з дартсу.

Представники Київської
області посіли усі призові
місця з тенісу (Федорова
У., м. Буча,Заріцька О., м.
Біла Церква, Іванкіна Т.,
м. Біла Церква)

Редакція "БІ"
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БОЯРСЬКИЙ АВТОКРОК У ВЕЛИКИЙ СПОРТ

На прес�конференції для
журналістів, яка відбулася
26 червня, були присутні:
Боярський міський голова
Тарас Добрівський, прези�
дент Одеського Автомобіль�
ного клубу, Чемпіон України
по авторалі, МС України,
організатор серії Віктор Ша�
повалов, президент Боярсь�
кого автомотоклубу “Орли”
Сергій Орловський, голова
прес�центру Володимир
Некрасов... На сьогоднішній
день змагання “Кубку Лима�
нів” з повним правом пре�
тендують на звання найпо�
пулярніших спортивних за�
ходів України — по кількості
стартуючих вони стабільно
тримають пальму першості
серед професійних ралі.

Як же змінилася Боярсь�
ка автотраса саме до цієї
гонки? Як розповів Сергій
Орловський, вона знову...
“виросла” — практично до 7
км. Крім того, на трасі з'яви�
лися нові елементи, які вже
наступного дня автогонщи�
ки мали можливість оцінити
по достоїнству... 

Футбольний старт авто-
ралі

26 червня, одразу після
прес�конференції, автогон�
щики... пригадали юність�
дитинство і в повній мірі на�
солодилися пружністю фут�
больного загону під ногами й
шаленою спільною радістю
від забитого у ворота супер�
ника м'яча, щедро поділив�
шись тією радістю з вболі�
вальниками...

Офіційно той історичний
матч називався товариською
зустріччю збірної “Кубку
Лиманів” з футбольною
збірною міста Боярка. А по

суті своїй став ще одним
яскравим шоу, яке органіч�
но вплелося у віночок перед�
святкових цікавинок відзна�
чення містом Дня Молоді і
Дня Конституції. 

Вже самі прізвища грав�
ців налаштовували саме на
це. Адже очолювана міським
головою Тарасом Добрів�
ським збірна складалася з
футболістів Тахтарбаєва,
Гладкого, Рябича, Глущен�
ка, Зорніка, Паська, Мірза�
єва, Рибінніка, Боровика,
Ключника, Лєзніка, Неупо�
коя, Плаксицького, Паливо�
ди. А “Кубок лиманів” захи�
щали гравці Герман, Здун�
ковський, Малов, Івко А. та
Івко Д., Горбик, Гонтовий,
Коцюбан, Тодосьєв, Чапов�
ський (капітан), Михайлусь
та Зузанський з України,
Панфілов та Романова з Бі�
лорусії і Бату з Турції.   

Свисток арбітра оголошує
початок матчу... Це був фут�
больний матч не професіона�
лів, які шалено б'ються за
перемогу (хоча старалися
всі!), а зустріч людей,
яким... приємно жити! При�
ємно вийти на чудовий газон,
приємно коритися справ�
жньому футбольному арбі�
трові. Тобто, задоволення
приносила сама гра, а не її
результат. Погодьтесь: така
унікальна нагода в спорті
трапляється не часто. Тому
цей матч був дійсно  як
свято, і всі святкували.

Що ж до рахунку... Вва�
жаємо, що програш автогон�
щиків в один м'яч, та й то по
пенальті — результат просто
чудовий! А хто під час того
матчу свою порцію адреналі�
ну так і не дібрав, то наступ�
ного дня його чекала ТРАСА,
де все було зовсім по іншому.   

“Це вам не футбол:
“здесь климат иной”!

І це дійсно так. Адже 27
червня на гонщиків чекала
не просто гонка по оновленій
трасі, а три задоволення в
одному. Вночі пройшов дощ,
тому в першому заїзді траса
була немов з пластиліну
виліплена. Під яскравим
сонцем спортивні авто від�
важно пірнали в рідку гря�

зюку, шалено ревли двигу�
нами й викручували карко�
ломні “вісімки”, дивом впи�
суючись у віражі. Потім під�
сохло, і траса стала ідеаль�
ною. Навіть на трампліні
вдалося пострибати! А в ос�
танньому заїзді щільна куря�
ва з�під коліс звично накри�
ла трасу, і до фінішу маши�
ни летіли майже наосліп...

То як же виступили гості?
Достойно! Наприклад, екіпаж
№43 зі Стамбулу (Туреччи�
на) у складі Сезера Салямі та
Учара Бату отримав ще й
нагороду за популяризацію
українського автоспорту вза�
галі і Боярки зокрема на світо�
вому рівні. Взагалі, згадати
хотілося б всіх учасників. Та
ми змушені зупинитися лише
на прізвищах переможців з
переможців. 

В найпотужнішому класі
Р�8 (всього — 10 екіпажів!)
та в абсолютному заліку ІІІ
місце посів екіпаж №12 з
Києва у складі Кікірешко
Олексія та Леонової Олени. ІІ
місце дісталося екіпажеві
№1: Чаповський Ігор та Гер�
ман Іван. А І місце виборов
екіпаж №7: Фельдман Олек�
сандр (Київ) та Горбик Олек�
сандр (Дніпропетровськ). 

Що ж до командного
заліку, то кращими виявили�
ся Київська команда “Експ�
рес�Авто” (ІІІ місце) та
команда “Еліта�Спорт” (ІІ
місце; екіпажі під №7 та
№9). А володарем І місця у
командному заліку стала
команда “Шаповалов Ралі
Кім” з Одеси: екіпажі №31
та №48. 

Після гонки... про неї
згадують!

А які ж враження зали�
шилися від “Ралі Боярка” у
тих, хто мав безпосереднє
відношення до його прове�
дення? Пропонуємо вам де�
кілька інтерв'ю.

Сергій Орловський: “Осо�
бисто для мене найголовні�
шою сьогодні була... можли�
вість повчитися, отримати
гарний урок. Віктор Шапо�
валов — дуже вимогливий. А
коли висока вимогливість —

потрібна робота дружної
команди. Не 5�10 помічни�
ків, а саме команда, в якій
кожний чітко знає свої
обов'язки; команда, на кож�
ного члена якої можна пок�
ластися як на самого себе!
Одному з цим не впоратися. 

Персональну подяку я
хотів би висловити на сторін�
ках вашої газети двом Григо�
ровичам: начальнику ДАІ
Вікторові Григоровичу Кли�
менку (саме в його руках був
символічний “правовий”
ключ до проведення цих зма�
гань) та міському голові
Тарасу Григоровичу Добрів�
ському, який і розпоряджен�
ня щодо поля, на якому від�
бувся футбольний матч від�
дав, і наших переможців
привітав особисто, і взагалі
багато нам допомагає. Та все
ж найбільше я вдячний Вік�
торові Шаповалову.”

Геннадій Замула — один
із організаторів авторалі
“Боярка”: 

— Я вважаю, що сьогодні
у нас на трасі відбулася гран�
діозна для Боярки та Київ�
ської області подія. Сьогодні
ми зробили великий крок
вперед у світі великого спор�
ту, у світі авторалі. Впевне�
ний, що наступним гонкам
ми вже зможемо забезпечи�
ти більш високий рівень про�
ведення. Я дуже хочу, щоб
нашу трасу полюбили спорт�
смени і великий спорт пус�
тив міцне коріння на Бояр�
ській землі.

— Коли ж ми побачимо на
трасі Боярський екіпаж? —
не втримуюсь від запитан�
ня. — Адже у “Орлів” вже є
свій гоночний автомобіль?

— Дійсно, автомобіль
практично готовий. Та одне
авто — це ще не команда.
Тому ми зараз працюємо
одразу над трьома спортив�
ними автомобілями класу
“Стандарт”. І я сподіваюся,
що в цьому році Боярська ко�
манда “Орлів” достойно по�
каже себе на трасі. Адже в ці
авто ми вкладаємо не лише
гроші й час, а й свою душу. 

Радислав Кокодзей

Щось давно на
Боярській спорттрасі не
злітали до небесної бла&
киті відчайдухи&мотоци&
клісти на своїх баских
металевих конях... І  26&
27 червня там вони теж
не літали. Тому що впро&
довж тих двох днів там
проходив... ІІ етап Націо&
нальної Гоночної серії по
міні ралі “Кубок Лима&
нів” — “Ралі Боярка”!

БІ району
Новини

Традиційне літо для
рятувальників Київщини
розпочалось у Вишневому,
де у спорткомплексі прово�
дилось змагання юних
пожежних дружин Києво�
Святошинського району. В
змаганнях взяли участь 18
команд. Мірялись силами у
пожежній естафеті, подо�
ланні 100�метрової смуги з
перешкодами. Начальник
управління ГУ МНС Украї�
ни в Київській області Ігор
Белеченко, як суддя, визна�
чав і нагороджував  пере�
можців.  Ними стали вихо�
ванці школи с.Хотів. ІІ —
місце вибороли юні пожеж�
ники Вишнівської ЗОШ
№4, а ІІІпредставники
Дмитрівської ЗОШ.   На
завершення виступили про�
фесіонали — рятувальники
ГУ МНС України в Київ�

ській області.

Конкурс “Українська
мадонна” вшановує звичай�
ну жінку, яка досягла неа�
бияких висот у творчості,
науковій, педагогічній ді�
яльності, бізнесі, політиці
та мистецтві. Переможни�
цею у ньому стала наша
землячка, вчитель�методист
Музичанської ЗОШ Києво�
Святошинського району Та�
мара Червонна — відмін�
ник освіти України. Тамара
Федорівна створила  дитя�
чий фольклорний ансамбль
“Струмочок”, вихованці
якого презентували свою
творчість у 16 країнах світу.
Газета “Боярка�інформ”
вітає Т.Ф. Червонну з висо�

кою нагородою.

2 липня працівники
ДПІ у Києво�Святошинсь�
кому районі з нагоди профе�
сійного свята зібрались у
актовій залі Вишнівської
міської ради на урочисте
засідання. В.о. начальника
податкової інспекції допо�
вів, що за 5 міс. поточного
року до державного бюдже�
ту України мобілізовано
114925,7 тис. грн., до міс�
цевого — 119627,3 тис.
грн. Найкращі працівники
податкової служби одержа�

ли грамоти та подяки.

Підготував Євген Пікуль

Працівники молоч�
ної ферми “Крюківщина”,
ДСП “Чайка”, агрофірми
“Княжичі”, дослідного
господарства “Дмитрів�
ка”, НДГ “Ворзель”, ПСП
“Шевченківське” мають
найвищі добові надої моло�
ка у Київській області. Ра�
дує, що ці підприємства аг�
рарної галузі працюють на
теренах Києво�Святошин�

ського району. 



У перший ж день змагань
дзюдоїстів на Універсіаді,
тобто 7 липня, наша земляч�
ка Світлана Ярьомка, впев�
нено перемігши представ�
ницю Туреччини  Белкіс
Зехра Кая, здобула бронзу.
Двобій тривав усього 1 хви�
лину 11 секунд. Саме за цей
час Світлана встигла прове�
сти два вдалих прийоми і
здобути упевнену перемогу.

Що ж до інших представ�
ників України, від яких
очікували медалей — споді�
вання не справдились...

У ваговій категорії понад
78 кг на чемпіонські титули
претендували такі спортсмен�
ки, як Цін Ціан (Китай),
Джун Юн Лі (Південна Ко�
рея), Гульжан Іссанова (Ка�
захстан), Поліна Білоусова
(Росія) та наша Світлана... 

Цікава новина: держава
пообіцяла призові для пере�
можців Універсіади: 1 міс�
це — 5 000 $, 2 місце — 
3 000 $, 3 місце — 2 000 $.
Як скоро Світлана отримає
обіцяне, покаже найближче
майбутнє. Адже змагання
XXV Всесвітньої літньої Уні�
версіади�2009 триватимуть
до 12 липня. 

Отже, ми з нетерпінням
чекатимемо на повернення
Світлани з Сербії, щоб в
ексклюзивному інтерв'ю діз�
натися про те, як... Все,
крім щирих вітань (Світла�
но, ВІТАЄМО!) більше ні
слова. Тому що більш
детальна розповідь про чер�
гову перемогу нашої коро�
леви татамі — у наступному
номері.

Радислав Кокодзей

Реклама
ОголошенняБІ

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

Заітов Іслам
Нажимович

Хай будуть поруч 
віра і надія,

Як два крила, 
що впасти не дадуть.

І сам Господь 
по милості наділить

Ще довгих літ, 
щасливу світлу путь
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Звертатися у відділ
кадрів підприємства або

за телефоном: 46-924

Продається мага�

зин на території торговель�

ного центру “Молодіжний”

загальною площею 9 кв.м.

Звертатись за

телефоном: 

8(067) 527-94-39.
Олександр 

Блик Зінаїда
Олександрівна

Хай Вас обминають
невдачі і грози,

Хай тільки від радості
з'являються сльози,

Ми Вам посилаєм 
ці вдячні слова,
А Бог хай дарує

многії літа!

Громадська організація
"Відродження Притварки"
від щирого серця вітає всіх
боярчан�рибалок з Днем
рибалки, який щороку
святкується 12 липня.

Бажаємо міцного здо�
ров'я, наснаги, успіхів у
рибальстві, благополуччя в
родинах. Нехай ваше захо�
плення стане родинним.

Громадська організація
"Відродження Притварки"

1 липня, у столиці Сербії — Белграді стартува-
ла XXV Всесвітня літня Універсіада-2009. До складу
української делегації в кількості 247-ми осіб увійшли олім-
пійський чемпіон зі стрільби з лука Віктор Рубан, призе-
ри Ігор із дзюдо Роман Гонтюк, з художньої гімнастики -

Анна Безсонова, зі стрибків у воду — Ілля Кваша... 

Вітання

З ПЕРЕМОГОЮ, СВІТЛАНО!З ПЕРЕМОГОЮ, СВІТЛАНО!
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