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Боярська міська рада та виконав�
чий комітет щиро вітають водія
міськвиконкому Цебра Михайла
Костянтиновича, ювіляра Боярської
організації інвалідів війни та Зброй�
них Сил Курдюмова Георгія Михай�
ловича  з Днем народження!

Від усієї душі бажаємо Вам здій�
снення усіх життєвих планів, надій і
мрій! Нехай кожен день Вашого
життя буде світлим і сонячним,
дарує радість творчого натхнення,
приємні несподіванки і душевний
комфорт!

Зичимо Вам невпинного руху
вперед, успішного здійснення всіх
планів та задумів, міцного здоров'я,
добробуту, злагоди і домашнього
затишку.

Бажаємо також, щоб Ваше
життя було світлим і радісним, як
цей святковий день, а дружні приві�
тання додали життєвої наснаги у
скарбничку Вашої душі. Нехай
людська шана буде подякою Вам за
плідну працю, чуйність, уміння тво�
рити добро.стор. 10
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Вітаємо вас із чудовим, хвилюю�
чим святом — Днем знань!

Це день, з якого починається
дорога в майбутнє для кожного з нас.
Це день, що дає можливість дорос�
лим повернутися у свої золоті роки, а
учням і студентам — до своєї другої
домівки — у школи та ВУЗи.

Саме в День знань ми з особли�
вою теплотою згадуємо своїх вчите�
лів й викладачів, їхню неоціненну
роботу розуму й серця. Щиро дяку�
ємо Вам, дорогі наші вчителі, — ми
завжди залишаємося Вашими
учнями!

Усім, хто в цей День прийде до
навчальних закладів здобувати знан�
ня, бажаємо досягти своєї мети у
житті, знайти взаєморозуміння з
викладачами та батьками, зустріти
добрих і надійних друзів. А особливо
нашим дорогим першокласникам —
ніколи не зупиняйтеся на дорозі
знань, вона цікава і  нескінченна!
Бажаємо міцного вам здоров'я,
впевненості у власних силах та від�
вертого прагнення до нових знань,
адже вони — це сила!

Щасти Вам!

Міський голова Т. Добрівський
Секретар ради М. Лєзнік

Номер видано за кошти Свято�Покровської парафiї УАПЦ 
м. Боярка (священник Дмитро Присяжний) 

та громадянина Сокура Петра Пантелеймоновича

День Незалежності  у Боярці

Проща�2009: у пошуках істини За здорове майбутнє!

Програма
святкування Дня міста Боярка

18�20 вересня 2009 року
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Інтерв’ю з Тарасом Добрівським

Дата/час Назва заходу Місце проведення

18.09.2009

8�00 — 10�00 Зустріч делегацій з міст�побратимів БМР

12�00 — 14�00 Привітання підприємців міста міським головою БСШ № 5

14�00 — 18�00 Екскурсія гостей до м. Київ Перевізники міста

18�00 — 21�00 Вечеря, концерт художньої самодіяльності міста Кафе 

19.09.2009

10�00 — 12�00 Урочистий прийом гостей міста міським головою Ліцей ім. І.Богуна 

12�00 — 12�40 Святкова хода жителів міста вул. Хрещатик 

13�00 — 14�00 Нагородження кращих жителів міста Головна сцена

14�00 — 20�00 Велика святкова концертна програма Головна сцена

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

12�00 — 16�00 Конкурс кухонь Парк Перемоги

12�00 — 18�00 Робота виставок кращих підприємств та організацій міста Парк Перемоги

12�00 — 18�00 Виставка дитячої творчості Парк Перемоги

18�00 — 22�00 Гала�концерт естрадних виконавців Головна сцена 

22�00 Урочистий салют. Завершення свята Парк Перемоги

20.09.2009

10�00 — 14�00 "Караоке на майдані" в Боярці з Ігорем Кондратюком (Канал 1+1). Майданчик Будинку урочистих подій

стор. 11
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ТАРАС ДОБРІВСЬКИЙ: КОЖНУ КОПІЙКУ ВИКОРИСТОВУЄМО ЗВАЖЕНО

— Тарасе Григоровичу,

три роки поспіль Ви

працюєте в Боярці як місь�

кий голова. З якими здо�

бутками зустрічаєте третій

День міста, як оцінюєте

свою роботу, роботу своєї

команди?

— Наша команда діє згід�
но затвердженого сесією
Боярської міської ради стра�
тегічного плану розвитку
міста до 2020 року. Радує,
що вперше в історії міста
такий план є! Він постійно
змінюється, доповнюється і
це природно. Обрана такти�
ка такої планової роботи
виправдовує себе і дає хоро�
ші результати. 

— Гарний результат

роботи це, в першу чергу,

наявність коштів у бюдже�

тах міста. Хіба не так?

— Безумовно. Хочу відмі�
тити, що з 2006 року наш
бюджет збільшився втричі.
Це результат? Щоправда,
останній рік видався склад�
нішим у цьому напрямку.
Якщо попередні роки ми
змогли перевиконати бюд�
жет на 6�7 мільйонів грн., то
в цьому році маємо бюджет,
який більше схожий на касу
з виплати заробітної плати.
Поки що нам тільки вдається
вчасно забезпечувати випла�
ти заробітної плати та кому�
нальних послуг.

— А як же проблеми

міста? Яким коштом їх

вирішувати?

— Навіть у такій економіч�
ній ситуації ми намагаємось

щось зробити. Є багато ідей,
планів, які по можливості
реалізовуємо із залученням
спонсорських коштів, відшу�
ковуємо додаткові джерела
надходження до бюджету.

— Останнім часом у

Боярці проводяться заходи

столичного рівня, приїз�

дять знаменитості. З чим

це пов'язано?

— Тепер, коли Боярка
змінюється на очах, і кожен є
свідком цьому, не соромно й
гостей запросити. Ми нама�
гаємось популяризувати
наше місто, щоб вітчизняні
та закордонні інвестори по�
бачили і відчули інвестиційну
привабливість пристолично�
го міста і регіону. А знамени�
тості? Ще з історичних часів
повелось, що вони полюбля�
ли Боярку за її природну
красу. У квітні цього року ми
приймали делегацію з Японії
і проводили захід всеукра�
їнського значення — Марш
Миру. Японцям сподобались
наше місто і люди. Вони
запропонували нам нові тех�
нології і співпрацю у напрям�
ку енергозбереження, утилі�
зації сміття. Польська деле�
гація, яка нещодавно відві�
дала місто, запропонувала
співпрацю з питань екології,
енергозбереження. Ми ста�
ємо цікаві! Навіть голлі�
вудський кінорежисер Девід
Лінч обрав Боярку для того,
щоб залишити свій слід саме
тут. За ініціативи фабрики
санітарно�гігієнічних виробів
"Ніжний дотик" у боярських
лісах тепер ростуть молоді
деревця, а у парку Перемо�
ги — алея зірок, де є дерева,
висаджені Девідом Лінчем,
Олегом Скрипкою, Ель
Кравчуком та іншими знаме�
нитостями сучасності.

— Уся Україна готуєть�

ся до проведення Євро�

2012. Чи бере участь

Боярка у цьому проекті?

— Так. У програму підго�
товки включені два наші
об'єкти: стадіон і готель. На
жаль, фінансування від дер�
жави ми не отримали. Тому
співпрацюємо з інвесторами,
щоб забезпечити належний
стан об'єктів, які стануть
окрасою міста і будуть достой�
ні такого великого форуму.

— Які ще новобудови

постануть в Боярці най�

ближчим часом? 

— Ми активно працюємо
над реалізацією проекту по�
будови школи мистецтв. У
роботі документи на земель�
ну ділянку, створення само�
го проекту. Коридори гімна�
зії, де зараз розташована
школа — не місце для фор�
мування мистецького смаку і
розвитку здібностей вихо�
ванців, які вже зараз є горді�
стю нашого міста. Навіть у
таких умовах талановиті діти
займають призові місця на
різних вітчизняних та між�
народних конкурсах. Творчі
здобутки наших маленьких
боярчан неодноразово при�
крашали наші свята.

— Усе частіше в Боярці

стали проводитись районні

свята. Може Боярку пла�

нують перетворити у ра�

йонний центр?

— Усе можливо, але поки
що про це не йдеться. А про�
ведення районних заходів у
День Конституції, День мо�
лоді в місті — визнання ви�
сокого рівня підготовки міс�
та до поставлених завдань,
навіть при відсутності фі�
нансування. Усе це — про�
фесіоналізм команди. Ви
тільки пригадайте останній
День Незалежності, який
провели в історичній частині
міста? Вперше за останні ро�
ки люди відчули, що свято
саме для них — виставки,
ігри, конкурси, виїзна тор�
гівля. Скільки задоволення
одержали діти й дорослі від
прогулянки на конях? А як
співали усі разом і танцюва�
ли в колі з заслуженим арти�
стом України Миколою
Янченком. Я думаю, що,
принаймні, раз на рік один із
загальноміських заходів ми
будемо проводити саме у
історичній частині міста.

— Того дня на святі

було багато гостей з райо�

ну, сільських голів�сусідів.

Так було завжди?

— Дуже приємно, що до
нас приїздять гості. Це, в
першу чергу, вияв поваги,
який продовжується і закрі�
плюється гарними здобутка�
ми в роботі. Так, спільними
зусиллями з районною радою
нам вдалось у цьому році
отримати у власність терито�
ріальної громади міста аж

три об'єкти: Будинок урочис�
тих подій (РАЦС), кінотеатр
ім. М. Островського і базу
РСУ (по вул. Київській), що
в історичній частині міста
Боярка. Тепер і кінотеатр
буде використовуватись за
призначенням, а не так, як
досі. Раніше орендатор Олій�
ник В.В. — депутат БМР,
використовував це примі�
щення не за призначенням і
перетворив його в об'єкт
накопичення сміття і аж ніяк
не культурний центр. Ми ж
плануємо розмістити там му�
зичну школу, міський театр
і, звичайно, кінотеатр. 

— Повернути людям

колись втрачене — благо�

родна місія. А будуєте

щось нове для здоров'я чи

дозвілля?

— Рішенням вченої Ради
Аграрної Національної акаде�
мії погоджено будівництво в
нашому лісі на прилеглих
територіях між Бояркою і
Бобрицею 10�ти кілометрової
бігової доріжки — "Стежки
здоров'я". Там люди зможуть
гуляти, кататись на велосипе�
ді. Рішенням сесії БМР ство�
рена дитяча юнацька спор�
тивна школа, яка робить
перші кроки з розбудови.
Бази поки що немає, проте
організація позашкільної
спортивної освіти розпочата.
Взагалі у місті є 5  дорослих
футбольних команд, які ми
по мірі можливості фінансує�
мо (двом з них куплені ком�
плекти форм). Спортивно�
масові заходи останні 3 роки
стали невід'ємною частиною
кожного свята. Окрім цього
вони проводяться згідно
календарного плану.

Ще один об'єкт, який,
сподіваємось, стане центром
дозвілля — це парк Шевчен�
ка. Оздоровчо�рекреаційна
зона будуватиметься за кош�
ти інвесторів і включатиме
стадіон, готель, аквапарк,
льодову арену. Наразі готу�
ється пакет документів. Ін�
ший парк — Перемоги, цьо�
горіч частково облаштували,
але роботи продовжаться й
наступного року. Там хочемо
встановити військову техні�
ку, продовжити озеленення,
вдосконалити благоустрій
тощо. В цьому році запра�
цював в Парку волейболь�
ний майданчик та майдан�
чик для настільного тенісу.

Місцем відпочинку і про�
ведення дозвілля незабаром
стане територія біля Свято�
Михайлівської церкви. Там
спільно з ГО "Відродження
Притварки" ведуться роботи з
очищення озера та благоуст�
рою території. Будуть пішо�
хідні доріжки, лавки, світло.
Проект плануємо заверши�
ти ще цього року, благоуст�
рій — наступного. Каскад

боярських ставків очищува�
тимемо й надалі. Цим ніхто і
ніколи не займався. 

Поступово набирає обер�
тів робота Будинку культури
на чолі з директором Січко�
вою І.А. Щоправда, ми зро�
били тільки частковий зов�
нішній ремонт, а для повного
відродження культурного осе�
редку треба ще багато зроби�
ти і ззовні і зсередини примі�
щення. На це потрібно 1�2
млн. грн. Але ми працюємо
над цим. Як і над проектом
побудови за Будинком культу�
ри зони відпочинку з фонта�
ном, відділенням банку,
пунктом "швидкої допомоги",
аптеки, амбулаторії, стомато�
логічного кабінету кафе,
магазинів тощо.

— Міська влада покли�

кана забезпечувати якісне

обслуговування населен�

ня, тобто, створювати ком�

фортні умови для прожи�

вання людей. Що вдалось

зробити у цьому напрямку і

що не вдалось?

— У багатьох напрямках
ми намагаємось лобіювати
інтереси громади перед при�
ватними структурами. Як
приклад, впорядковуємо ро�
боту таксі. В результаті на�
шої роботи проїзд у марш�
рутних таксі, які належать
підприємцям, вдалось знизи�
ти з 2 грн. до 1 грн. У планах
наступного року придбання
двох муніципальних автобу�
сів, які будуть доправляти
мешканців зручно, якісно,
комфортно і дешево. Тоді
буде можливість ввести піль�
говий проїзд для пенсіонерів,
малозабезпечених людей. 

Успішно працює в тісній
взаємодії з правоохоронни�
ми органами та ДАІ ГО
"Боярська Варта", яка за�
безпечує підтримку громад�
ського порядку та благоуст�
рою міста. Окрім того в нас
налагоджена співпраця з
податковими органами, сан�
станцією та іншими район�
ними структурами.

В структурі комунально�
го підприємства створено
філію з надання ритуальних
послуг. Ми продовжуємо
впорядковувати мережі про�
вайдерів Інтернету, працює�
мо над створенням міського
телебачення.

— Створення міського

телебачення входить у

стратегічний план розвит�

ку міста?

— І одним із найважли�
віших питань, бо це зворот�
ній зв'язок влади і громади.
За стратегічним планом ос�
новний показник — якість
життя громадян. Тому тут
усе треба враховувати до
найменших дрібниць. Спо�
чатку ми збільшуємо терито�
ріальні межі міста втричі.

Команда Боярсько�
го міського голови Тараса
Добрівського втретє
зустрічає День міста. З
якими здобутками дій�
шли до одного з підсумко�
вих рубежів, запитаємо у

очільника.



3Боярка Боярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм

Потім ставимо акцент на
розвиток економіки, ство�
рення робочих місць, забез�
печення належної інфра�
структури. Для цього необ�
хідно мати джерела надход�
ження коштів до бюджету.
Дякуємо тим підприємствам,
які вже переглянули свої
позиції щодо сплати подат�
ків у міську казну. Це "Євро
Вентс", компанія "Авто�
люкс". Вилучені кошти від
продажу котельні "Декора�
тивні культури" теж планує�
мо спрямувати на розвиток
міста, а на цьому місці роз�
містити підприємство, що
дасть додаткові робочі місця.
Кожен клаптик землі Бояр�
ки повинен працювати для
людей, але й люди повинні
бути суспільно активні. Ми
намагаємось об'єднати гро�
маду спільними інтересами
щодо розвитку міста, укріпи�
ти духовні позиції через
вшанування видатних лю�
дей, які проживали в місті,
через стимулювання кращих
з кращих. 

Так цього року знятий
фільм про дисидента Івана
Коваленка, встановлені па�
м'ятні знаки І.Іванову, Ша�
лом�Алейхему. Рік випов�
нюється, як введено номіна�
цію "Почесний житель міс�
та". А цього року започатко�
вуємо конкурс "Боярка —
наш дім", у якому визнача�
тиметься краща вулиця,
кращий дім і таке інше. 

— Ви плануєте, що саме

таким чином вам вдасться

змінити зовнішній вигляд

міста? А як допомагати�

муть у цьому комунальні

служби?

— Так, і тільки так. Бо
господар у місті той, хто тут
проживає — боярчанин. А
кому, як не господарю, приб�
рати свою оселю, прикраси�
ти її, подбати про її збере�
ження? Краще це робити
гуртом. А комунальні служ�
би будуть допомагати всим,
чим зможуть. Для цього спе�
ціально вже створена і ус�
пішно працює бригада з бла�
гоустрою міста. 

Нам нарешті вдалось по�
гасити майже увесь 8�міль�
йонний комунальний борг,
накопичений роками, роз�
рахуватись з Пенсійним
фондом, щоб більш як 200
людей змогли отримувати
зароблені пенсії. 

Ми вперше в історії міста
почали закуповувати техніку
для обслуговування кому�
нальних потреб. КП "Бояр�
ка�Водоканал" тепер осна�
щене пристроєм "Крот",
який очищує забиті системи,
має 2 асенізаційні машини,
які вивозять каналізаційні
нечистоти, і "Спрут", який
бореться із злісними неплат�
никами за комунальні послу�
ги шляхом блокування сис�
тем водопостачання та водо�

відведення. Придбані екска�
ватор "Борекс" та трактор
"Біларусь", дві ручні косарки
для трави для БГ ВУ ЖКГ.
Вперше в історії міста прид�
бана вишка для забезпечен�
ня освітлення вулиць. Зав�
дяки цьому моя особиста
мрія про передачу на баланс
міста мережі вуличного ос�
вітлення здійснилась. Є виш�
ка, є бригада, яка забезпечує
освітлення міста, прийнята
програма, і до 2012 року на
кожному стовпі має горіти
лампа розжарювання. Впер�
ше за 15 років ми забезпечи�
ли освітлення енергозбері�
гаючими лампами вул. Б.
Хмельницького. Постійно
освітлена територія лісо�дос�
лідної станції, пров. Вок�
зальний, Комсомольців 20�х
років, вул. Хрещатик, Моло�
діжна, Магістральна. Якщо
на вашій вулиці проблеми зі
світлом — телефонуйте за
номером: 40�357.

— Вже осінь, незабаром

розпочнеться опалюваль�

ний сезон. Багато будинків

у місті переходять на інди�

відуальне опалення? Про�

коментуйте стан справ з

теплозабезпечення міста.

— Боярська міська рада
прийняла рішення про пере�
ведення усього міста, крім
котельні "Космос", на індиві�
дуальне опалення. До котель�
ні "Космос" цього року замі�
нили 800 м. теплотраси, пере�
водять на альтернативні дже�
рела енергії, замінюють теп�
лонасоси — усе, щоб зменши�
ти витрати жителів цього
району на теплопостачання. 

В минулому році ми при�
пинили користуватись ко�
тельнею "Декоративні куль�
тури", яка приносила лише
збитки. За два роки планує�
мо відмовитись від послуг
котельні "Арксі". Допомага�
тиме у цьому компанія
"Вентс", яка профінансує
вводи в будинки газових труб
більшого діаметру. Мешкан�
цям залишиться тільки влас�
ним коштом встановити опа�
лювальні котли. Це надзви�
чайно економічно вигідно,
адже люди сплачуватимуть
всього 70�90 грн. в місяць за
тепло, плюс постійно мати�
муть гарячу воду. 

Ефективність погляду ви�
конкому на теплопостачання
міста доведена ще минулого
року, коли ми вирішили проб�
лему з теплопостачанням усіх
ДНЗ. Новенькі міні�котельні
забезпечують тепло дітям
скільки потрібно, і коли пот�
рібно. Але ми продовжуємо
роботу, щоб ще більше збе�
регти коштів для дітей. У сад�
ках завершено роботи з енер�
гоаудиту, застосовуються
енергозберігаючі технології,
міняють застарілі вікна, що
пропускають тепло, тощо. 

— Ви кажете, що

виконком, комунальні

служби працюють злагод�
жено. Чому ж тоді тарифи

за комунальні послуги,

водопостачання та водо�

відведення постійно збіль�

шуються?

— Збільшувались і будуть
збільшуватись. І ми цю си�
туацію змінити не можемо,
бо тариф, фактично, це своє�
рідна калькуляція вартості
послуги. Його структура
складається із вартості газу
(яку не міська влада встано�
влює), електроенергії (теж
не наша компетенція), міні�
мальної заробітної плати
(встановлює Верховна Рада
України) та інших економіч�
них показників, закладених у
тариф. То як ми можемо
вплинути на цей процес?
Тільки через застосування
нових підходів до зменшення
кількості послуги. Комуналь�
ні підприємства у збиток
працювати не будуть. Тому
ще раз наголошую: якщо
люди перейдуть на індивіду�
альне опалення — доведеться
платити тільки за тарифом
вартості газу, без інших
витрат, бо їх не буде. А якщо
30% води не “тікатиме“ у
землю через застарілі комуні�
каційні труби, які постійно
"рвуть", то й вода буде дешев�
ша. Це ж очевидно. 

— Чи відчуваєте ба�

жання боярчан допомогти

у вирішенні проблем міста.

Тобто, чи підтримують вас

люди?

— Звичайно. Вперше в
місті запрацювали органи
самоорганізації населення.
Створився орган самооргані�
зації "Дари землі", який опі�
кується питаннями город�
ництва, 1200 м. каналізацій�
них мереж по вул. Сахалінсь�
кій — Хрещатик проклада�
ються спільними зусиллями
комунальних служб та чле�
нами кооперативу. КП
"Боярка�Водоканал" надав
технічні умови, допомагає
технікою, а люди працюють.
Для одного двору роботи
обійдуться у суму близько
6,5 тис. грн. Натомість мати�
муть нові каналізаційні ме�
режі. Мікрорайони поблизу
вул. Б.Хмельницького, Кіро�
ва, Московської наслідували
приклад і активно взялись до
діла. На жаль, інші — жите�
лі вул. Ленінградська, Ен�
гельса, Радянська, Миру ма�
ють технічну можливість,
але поки що не проявляють
ініціативи. Відчутна допомо�
га й інших громадян, які
звертаються до міської влади
із ініціативою і будують дитя�
чі майданчики, як то по про�
вул. Волинському у історич�
ній частині міста. Ми й нада�
лі всіляко будемо допомагати
суспільно активним людям.
Наприклад, можна створити
вуличний комітет, який, ска�
жімо, організовуватиме на�
селення задля робіт з освіт�

лення своєї вулиці. 50%
витрат влада бере на себе.
Хочете дорогу до свого бу�
динку, дитячий майданчик,
ремонт крівлі тощо? Звер�
тайтесь! Механізм спільного
фінансування аналогічний.
Такі роботи — капітальні
видатки, і коштів у місті, як і
в державі, щоб вирішити усі
ці проблеми, немає. А так
разом швидше приведемо
місто у належний вигляд.

— Найбільша "колода в

оці" у боярчан і гостей —

це каналізування міста та

боярські дороги. Коли ж

цих питань дійде черга?

— Проблема каналізу�
вання, особливо історичної
частини міста, чи на одна з
найпершочергових у перелі�
ку. Вважаю великим досяг�
ненням роботи моєї команди
управлінців те, що перший
етап вже розпочатий. Гілка
пройде від парку ім. Шев�
ченка до ЗОШ №1. В по�
дальшому приміщення цієї
школи плануємо добудувати,
і його частину використати
під дитячий садок. Маємо
таки розв'язати проблему
дефіциту місць у садках
міста. На розробку проекту
каналізування нами виділе�
но 300 тис. грн. Решту кош�
тів на його реалізацію буде�
мо просити у держави. Вза�
галі ДНЗ взяті під пильний
нагляд щодо утримання
дітей, їхнього якісного хар�
чування. З цією метою про�
водимо конкурси, тендери. 

Проблема доріг і будів�
ництво шляхопроводів —
один із моїх передвиборчих
програмних пунктів. На про�
ектні роботи під будівництво
шляхопроводу в Південно�
Західній залізниці є 5 млн.
грн. Рішенням БМР та Тара�
сівської сільської ради нада�
ний дозвіл на розробку про�
екту. Завершення його ство�
рення очікуємо вже цього
року, будівництво розпочне�
мо наступного. Місця розта�
шування будемо обговорюва�
ти спільно, усією боярською
та тарасівською громадою. 

Щодо доріг можу допо�
вісти, що спрацювали у цьо�
му напрямку так, що зараз
за рахунок обласного бюд�
жету здійснюється інвента�
ризація усіх боярських доріг.
Ведеться їх зйомка з метою
вироблення на кожну дорогу
паспорту. Цього раніше
ніколи не було. Проведений
капітальний ремонт доріг на
суму 800 тис. грн. Зрозумі�
ло, що цих коштів вкрай
мало, адже 1 км. асфальто�
ваної дороги коштує не
мало, не багато — 1 млн.
грн. Тому кошти, виділені на
ремонт доріг, використовує�
мо для ямкового ремонту
центральних доріг, робимо
заїзні кишені (біля ЗОШ
№1), нарешті ремонтуємо
вул. Полярну. В цьому році з

державного бюджету перед�
бачено 3 млн. 700 тис. на
дорожні роботи(в Київській
області 90 млн. грн.) Якщо
ці кошти все�таки дійдуть до
нас, маємо надію частину
доріг міста покращити.

— Якщо підсумувати:

що головне нас чекає попе�

реду?

— Усе головне. Дрібниць
немає, як бачите. Усюди пот�
рібне господарське око,
увага до людей, їхніх проб�
лем, і вже сьогодні. Але й без
погляду вперед — нічого не
буде. Тому мріємо про роз�
робку запропонованого
японцями проекту енергоз�
береження для КП "Боярка�
Водоканал", використання
сонячних батарей, за раху�
нок очисних споруд вироб�
лення електроенергії і газу.
Такі технології успішно
працюють в Італії, Японії. А
чому їм не запрацювати в
Боярці? 

Хочемо в нашому місті
застосувати досвід, набутий в
м. Українка, де провели без�
траншейну заміну труб (у
водогінні системи загнали
пластикові труби). Тоді вода
буде чистіша і вартість послуг
з водопостачання та водовід�
ведення менша. Менше ава�
рій, більше коштів залиша�
ється на інші потреби міста.
Три роки поспіль погашали
борги перед "Обленерго".
Зараз маємо теж проблеми.
Чомусь як свято — так і ава�
рія: відключається водопос�
тачання, а ми безсилі, бо за�
лежні. Тому шукаємо альтер�
нативні джерела забезпечен�
ня електроенергією для КП
"Боярка�Водоканал".

В ідеалі стратегічно бачи�
мо Боярку з розширеними
територіальними межами,
дорожніми розв'язками, роз�
винутою інфраструктурою.
Найближчі плани — дитя�
чий майданчик в районі
ЗОШ №1 та 2 футбольні
майданчики з штучним пок�
риттям розміром (40х20).

На завершення хочу при�
вітати усіх нас — боярчан і
гостей, з Днем міста! Пам'я�
тайте, що чисто не там, де
прибирають, а там, де не
смітять. Займемось благоу�
строєм міста, щоб не сором�
но було перед іноземними
делегаціями, що приїдуть до
нас на свято. Усім хочеться
жити у чистому місті! Чис�
тий дім, чиста вулиця, чисте
місто — наш девіз. Не зали�
шайтесь байдужими, звер�
тайтесь у міську раду і разом
ми зможемо усе. Як змогли
об'єднатись при вирішення
проблеми у збиранні коштів
для лікування нашого
маленького земляка, який
не зростав, а тепер, завдяки
усім нам, зростає! Зі святом
Вас, дорогі земляки! 

Наталя Ключник
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БІ акти
Регуляторні

Безкоштовна приватизація
присадибних земельних ділянок

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від
05.08.2009 № 844 "Деякі питання реалізації права влас�
ності на землю громадянами України у 2009 році", якою
передбачено безоплатне оформлення та видача громадянам
України у 2009 році державних актів на право власності на
земельні ділянки.

Дія цієї постанови поширюється на громадян, яким за
рішенням Боярської міської ради відповідно до Декрету
Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992р. №15�92
"Про приватизацію земельних ділянок" та статті 118
Земельного кодексу України у розмірах, визначених стат�
тею 121 цього Кодексу, передано у власність земельні
ділянки для:

— будівництва та обслуговування житлового будинку і
господарських будівель;

— ведення особистого селянського господарства в
межах населених пунктів;

— садівництва.
Необхідно, щоб громадяни подавали заяви у двох при�

мірниках за формою, яку можна отримати у землевпоряд�
ника (Сосонович Марина Володимирівна, тел. 41�815, пр.
42�246). До заяви повинні додаватися:

— копія паспорта;
— копія ідентифікаційного коду;
— рішення органу місцевого самоврядування щодо

передачі земельної ділянки у власність;
— засвідчена в установленому порядку копія довіре�

ності — для уповноваженої особи (в разі необхідності).

№

з/п

% від гр. 

оцінки

землі

На які земельні ділянки 

розповсюджується

1 3%
За земельні ділянки під індивідуальними гаражами громадян України 

на прибудинкових територіях та інших міських землях.

2 За землі під житловою забудовою

2.1 3% За землі під житловим фондом

3 Земельні ділянки для підприємств, що здійснюють оптову та роздрібну торгівлю, посередництво в торгівлі

3.1 5% Торгівля продуктами харчування, промисловими, господарчими товарами.

3.2 8% Торгівля підакцизними товарами (горілчані вироби і тютюнові вироби) та ювелірними виробами

3.3 3% Продуктові та речові ринки

3.4 10% Роздрібна та оптова торгівля нафтопродуктами

4 За земельні ділянки для промислових підприємств

4.1 3% Промислові підприємства, які зареєстровані на території м. Боярка.

4.2 3 % Промислові підприємства, які зареєстровані на території інших населених пунктів.

5. 5% За земельні ділянки наукових та проектно�вишукувальних установ та організацій

6 10% За земельні ділянки під об'єктами транспортного обслуговування

7 3%
За земельні ділянки під кооперативними автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів

громадян, гаражно�будівельними кооперативами, що не є суб'єктами підприємницької діяльності

8. 3%
За земельні ділянки, що знаходяться у користуванні державних 

та комунальних підприємств та дитячих навчальних закладів освіти і релігійних громад

9 10%
За земельні ділянки юридичних та фізичних осіб, 

які здійснюють консультаційну діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та приватні нотаріуси

10 10% За земельні ділянки готелів

11 8% За земельні ділянки зв'язку

12 8% За земельні ділянки ресторанів, кафе, барів, туристичних агентств та бюро подорожей, салонів краси

13 10% За земельні ділянки банківських, фінансових і кредитних установ та у сфері інформатики

14 3% За земельні ділянки підприємств побутових послуг (пошиття та ремонт одягу, взуття, хімчистки, пральні)

15 10% За інші земельні ділянки вбудованих приміщень для будь�якого виду комерційної діяльності 

16 3% За період будівництва об'єкту, згідно окремого рішення ради ( до 2 років з можливістю пролонгації )

17 6% Комерційні медичні, ветеринарні послуги, заклади (крім аптеки) 

18 5% За земельні ділянки під об'єктами громадських організації, крім релігійних громад

19 8% За земельні ділянки під об'єктами політичних партій

20 10% Аптеки

21 10% За інші земельні ділянки, що не ввійшли до цього переліку

Додаток 1
до рішення № 42/1964 ІІ пленарного засідання XLIIсесії V скликання від " 20 " серпня 2009 року

Ставки орендної плати за земельні ділянки на території м. Боярка

БІ конкурс
Дитячий

ККООННККУУРРСС  ДДИИТТЯЯЧЧООГГОО  ММААЛЛЮЮННККАА
Асоціація міст України та

громад з метою пропаганди
історико�культурної спадщи�
ни та сьогодення україн�
ських міст, виховання пат�
ріотизму підростаючого по�
коління через любов до "ма�
лої батьківщини" — рідного
міста, селища, села та лю�
дей, які в них живуть, що�
річно проводить Всеукраїн�
ський конкурс дитячого
малюнка "Моє рідне місто".

Рідне місто — це місто
очима дитини, її думки,
почуття та сподівання. Саме
тому "портрет міста" в дитя�
чому виконанні являє собою
унікальний матеріал не ли�
ше для педагогів, а й для
міських голів, від кого безпо�
середньо залежить образ
міста "завтрашнього дня".

Конкурс розпочинається
з 1 вересня 2009 року і про�
ходитиме за трьома етапами:

I (місцевий) — вересень
2009 р.

II (обласний) — жовтень
2009 р.

III (всеукраїнський) —
листопад 2009 р.

Асоціація міст України
закликає Вас продовжити
підтримку цього конкурсу
та забезпечити проведення
у вашому місті І етапу кон�
курсу.

Організація та проведен�
ня І етапу (місцевого) кон�
курсу покладається на вико�
навчі комітети місцевих рад,
а II етап (обласного) кон�
курсу — на регіональні відді�
лення Асоціації міст України
та громад.

Роботи переможців міс�
цевого конкурсу будуть на�
діслані у регіональні відді�
лення АМУ.

Нагородження перемож�
ців всеукраїнського конкур�
су дитячого малюнка відбу�
деться під час урочистого
засідання Асоціації міст
України та громад з нагоди
святкування Дня місцевого
самоврядування (у грудні
2009 року).

Умови проведення 

конкурсу

Участь у конкурсі можуть
брати діти середнього шкіль�
ного віку.

Перед юними художника�
ми постає завдання за допо�
могою аркуша паперу і олівця
розповісти про своє рідне
місто, відобразивши у робо�
тах найулюбленіші куточки;
відомі історичні чи архітек�
турні пам'ятки; минуле, су�
часне та майбутнє міста тощо.

Роботи мають відповідати
таким вимогам:

1. Розмір малюнка мо�
же мати форму А�3, А�4.

2. На конкурс предста�
вляються індивідуальні
творчі роботи, виконані в
довільній графічній або
живописній техніці.

3. На зворотньому боці
кожної конкурсної роботи

необхідно зазначити (укра�
їнською мовою):
— назва роботи, техніка

виконання;
— прізвище, повне ім'я, по

батькові та вік автора
роботи;

— область, населений пункт
проживання;

— коротка біографічна до�
відка з описом творчих
досягнень та хобі;

— назва навчального закла�
ду, контактний телефон.
4. Критерії оцінки ди�

тячих робіт:
— творчий підхід (заборо�

няється копіювання та
запозичення тем тощо);

— повнота розкриття запро�
понованої теми;

— рівень володіння техні�
кою виконання, матеріа�
лом;

— охайність роботи.
5. Надіслані малюнки

не оформлюються рамкою,
паспарту, наклейками, над�
писами на роботі та інше.

6. Конкурсні малюнки
авторам не повертаються і
рецензії на них не видаються.

Журі Боярського

міськвиконкому приймає

на конкурс дитячі роботи

до 30 вересня 2009 р. за

адресою: вул. Білого�

родська,13, каб. №4

Керуючись п.п. 6,7 п.а.ч.1
ст. 30 Закону України "про
місцеве самоврядування", від�
повідно Правил благоустрою,
затверджених рішенням XVIII
сесії Боярської міської ради
№ 08/356 від 30 листопада
2006 року, � 

ВИКОНКОМ БОЯРСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Провести осінній двомі�
сячник благоустрою та поліп�
шення санітарного стану
території м. Боярка у термін з
15 вересня по 15 листопада
2009 року.

2. Затвердити штаб по
координації робіт з проведен�
ня осіннього двомісячника з
благоустрою міста.

3. Затвердити заходи по
проведенню осіннього двомі�
сячника з благоустрою.

4. Відділу бухгалтерського
обліку виконавчого комітету
виділити кошти на проведення
двомісячника з благоустрою,
передбачені бюджетом міста на
2009 рік.

5. Кожної п'ятниці прово�
дити засідання штабу по коор�
динації робіт осіннього двомі�
сячника з благоустрою та сані�
тарної очистки міста.

6. Підсумки проведення
осіннього двомісячника розг�
лянути на засіданні виконко�
му 2009 р.

7. Контроль за виконан�
ням даного рішення покласти
на заступника міського голови
з житлово�комунальних пи�
тань А.К. Тахтарбаєва.

Міський голова
Т.Г. Добрівський

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ У
КИЄВО�СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ



Боярка Боярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм 5

Відданість національно�
демократичним традиціям у
середовищі боярської спіль�
ноти існувала здавна. Від часу
виникнення станції Боярка у
другій половині XIX ст. і пе�
ретворення її на дачне посе�
лення громадське життя на
його теренах було позначене
діяльністю і творчістю предс�
тавників української літера�
тури і культури, які впливали
на формування національно�
демократичного середовища
місцевої громади. 

Святинею для боярчан
стала могила видатного
українського письменника�
патріота Володимира Самій�
ленка (1864�1925), який
похований на древньому
Боярському городищі. 

Саме участь у роботі орг�
комітету Спілки письменни�
ків України з відзначення у
1964 році 100�річчя від дна
народження Самійленка да�
ла підставу владі заборонити
Івану Іванову (1911�1989)
працювати в Боярській шко�
лі №1 учителем. Але й на по�
саді бібліотекаря Іван Івано�
вич, учень Тадея Рильсько�
го, докладав усіх зусиль, щоб
історико�дослідницькі, куль�
турно�просвітницькі, націо�
нально�демократичні тради�
ції в Боярці розвивалися. 

Жив і працював у Боярці
поет�шестидесятник Іван
Юхимович Коваленко
(1918�2001). Багатолітній
в'язень сумління, Іван Кова�
ленко, залишив поетичні
твори, сповнені національ�
но�патріотичного звучання,
любові до рідного краю, до
Боярки. 

1989 року на хвилі націо�
нально�культурного відрод�
ження у Боярці створюється
Товариство української мови
імені Тараса Шевченка. 

Після проведення 8�9 ве�
ресня 1989 року Установчого
з'їзду Руху визріла можли�
вість створити міський осе�
редок у Боярці. 

Серйозним стимулом до
об'єднання боярської грома�
ди на демократичних заса�
дах виявилися і виборчі пе�
регони до парламенту і міс�
цевих рад у березні 1990 ро�
ку. Перемога на виборах до
Верховної Ради України по
Києво�Святошинському ви�
борчому округу Олександра
Нечипоренка — боярчани�
на, юриста, висунутого
Товариством української
мови — стала справжнім ус�
піхом усіх рухівців району,
які підтримували його кан�
дидатуру. Показовим стало і
те, що довіреними особами
Нечипоренка були рухівці
Ніна Харчук з Боярки і
Євген Жовтяк з Вишневого. 

Установчі збори Боярсь�
кого міського осередку Руху
відбулися 28 червня 1990
року. Головою було обрано
депутата Боярської міської
ради, завідуючу науковою
редакцією видавництва "Ук�
раїнська енциклопедія" Ніну
Харчук, заступником — ін�
женера Володимира Яким�
чука, скарбником — члена
УРП Мирославу Михайлюк.
До складу осередку також
увійшли: вчителька Боярсь�
кої школи №2 Раїса Кухар�
ська, редактор газети "Бояр�
ський робітник" Любов Ва�

кулик, працівник телебачен�
ня, перекладач Володимир
Нора, домогосподарка Гали�
на Клименко, студентка
КДУ Ганна Харчук, інженер
заводу "Іскра" Анатолій Хар�
чук та інші, всього — 15
осіб. Згодом до них приєдна�
лися кандидат фізико�мате�
матичних наук, доцент КПІ
Валерій Стремський, інже�
нер�метролог Галина Стрем�
ська, депутат Боярської
міської ради, інженер Вале�
рій Килимник, інженер�
програміст Павло Ковален�
ко, модельєр Інна Климен�
ко, колишній гравець "Дина�
мо" (Київ) Олександр Кли�
менко, підприємець Андрій
Клименко�Оборський, домо�
господарка Інна Клименко�
Оборська, бібліограф Книж�
кової палати України В'ячес�
лав Красотченко, слюсар
ЖЕКу Володимир Савич
Якимчук, підприємець Бог�
дан Миц та інші.

Після березневих виборів
1990 року до Боярської місь�
кої ради було обрано депута�
тів, які створили у раді впли�
вовий демократичний блок,
куди увійшла і Н.Харчук. За
її пропозицією обрали пер�
шого демократичного голову
Боярської міської ради
Леоніда Орла.

Однією з пам'ятних акцій
боярських рухівців стала
участь в акції "живий лан�
цюг", проведеній 22 січня
1990 року на честь річниці
Злуки УНР і ЗУНР 1919
року. Боярчани приєдналися
до ланцюга на Житомирсь�
кій трасі в районі с.Стоянка.

На хвилі небаченого
національного відродження
величезний резонанс мало
відзначення у серпні 1990
року 500�ліття запорізького
козацтва. До Запоріжжя,
Нікопольщини, на могилу
Івана Сірка в с. Капулівку
з'їхалося 100 тисяч людей з
усієї України. Серед них були
рухівці Ніна і Ганна Харчук
з Боярки, Андрій Куц з Виш�
невого, козаки із с. Лука. 

Освячений на могилі
Івана Сірка синьо�жовтий
національний прапор в уро�
чистій обстановці Ніна Хар�
чук восени 1990 року пере�
дала директору Боярського
краєзнавчого музею Любові
Кравченко. 

Дуже красномовними
були листівки боярських
рухівців, які розповсюджу�
валися в той період. Учитель
образотворчого мистецтва
Раїса Кухарська виготовляла
дотепні ескізи, які викрива�
ли сутність залежності Укра�
їни в системі СРСР. Вона ж
взяла участь у конкурсі на
рухівську символіку і вигото�

вила ескізи, які і сьогодні
виглядають якісними.

Вперше рухівці підняли
національний прапор! Це
трапилося 3 лютого 1991 року
в день народження письмен�
ника Володимира Самійленка
на його могилі біля Свято�Ми�
хайлівської церкви на Бояр�
ському городищі. 

24 серпня 1992 року
Україна відзначала першу
річницю Незалежності. На�
ціональний прапор ще й тоді
був напівлегальний. Проте
на міський мітинг рухівці
прийшли зі своїм знаменом,
і через всю Боярку їхали
покласти квіти на могилу
Володимира Самійленка із
піднятим жовто�синім пра�
пором. У цій рухівській акції
брали участь Ніна Харчук
(кермувала авто), Раїса
Кухарська та Мирослава
Михайлюк. 

Від 2�го з'їзду НРУ, що
відбувся 25�28 жовтня 1990
року, і до останнього — за
участі В.Чорновола, 9�го
березня 1999 року, Ніна
Харчук і Ганна Коваленко
були їхніми делегатами.

З грудня 1993 року по
березень 1999 року Ганна
Харчук (після одруження —
Коваленко) працювала в
"Рух�прес" кореспондентом,
а згодом — його керівником.
Ніна Харчук з 1995 року по
березень 1999 року працюва�
ла в очолюваній В.Чорново�
лом газеті "Час/Тіме" парла�
ментським оглядачем, завіду�
вачем відділу політики. 

У 1997 році відбувалася
чергова перереєстрація осе�
редків НРУ. На збори Бояр�
ського осередку Руху приїха�
ли заступник голови НРУ
Олена Бондаренко і керівни�
ки Київської обласної орга�
нізації НРУ Костянтин
Сав'ян та Валентина Малюк. 

1997 року на черговому
з'їзді НРУ парламентського
оглядача газети "Час/Тіме",
голову Боярського осередку
Руху Ніну Харчук було обра�
но до Центрального Проводу
НРУ. 

У 1998 року Ніні Харчук

за поданням В'ячеслава Чор�
новола було присвоєно зван�
ня Заслуженого журналіста
України.

Одним із підтверджень
плідної діяльності Боярсько�
го Руху стало обрання голо�
ви осередку Н.Харчук депу�
татом Боярської міської ради
тричі поспіль (1990�1994,
1994�19998, 1998�2002).
Кожна виборча кампанія
проводилася на підтримку
рухівських кандидатів до
парламенту, в тому числі і
Євгена Жовтяка. 

У 1999 році за сприяння
благодійного фонду вийшов
упорядкований Н.Харчук
краєзнавчий збірник "Бояр�
ка", весь тираж якого було
подаровано Боярському кра�
єзнавчому музею.

Мітинги, просвітницькі
акції, особиста участь кож�
ного боярського рухівця у
відзначенні Шевченкових та
Самійленкових річниць, дня
Незалежності, розповсюд�
ження газет, книжок, участь
у розбудові православних
церков КП, влаштування
спортивно�культурних захо�
дів — це далеко не все з
минулого рухівської діяль�
ності в Боярці. 

Після розколу Руху і заги�
белі В'ячеслава Максимови�
ча Чорновола 25 березня
1999 року Боярський осере�
док Руху зразка 1989 року
став надбанням історії.

Ніна Харчук,

Заслужений журналіст

України, депутат 

Боярської міської ради

БІ НРУ
До 20�річчя НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   РР УУ ХХ   УУ   ББ ОО ЯЯ РР ЦЦ ІІ

Боярський осередок Руху уперше підняв у Боярці
національний прапор під час мітингу біля могили
В. Самійленка. 3 лютого 1991р.

Привітання від В. Чорновола та І. Зайця з нагоди
ювілею рухівського журналіста Ніни Харчук. 1997р.
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ШКОЛА, ЩО ЗАВЖДИ №1

БІ знань
День

Прийшла вереснева пора,
портфелі зібрані і на вулицях
майоріють букети айстр та
троянд, а школярі поспіша�
ють на першу шкільну ліній�
ку. Тисячі шкіл по всій країні
відчинили двері своїм учням
1 вересня 2009 року і серед
них Боярська ЗОШ №1, яка
цього року відзначає 50�річ�
ний ювілей. Взагалі, школа
має надзвичайно давню істо�
рію: започаткована 1861
року в хаті священника, вона
випустила у світ багато тала�
новитих людей, які прослави�
ли свою Аlma mater і віддані
школі й через багато років
після її закінчення. Це ко�
лишні випускники — Згуров�
ський Михайло Захарович,
ректор НТУУ "КПІ", меце�
нат, який допомагає школі;
Лахтадир Лариса Іванівна —
головний спеціаліст Облас�
ного управління освіти, яка
надає школі методичну та
матеріальну допомогу. В
ЗОШ №1 працювали відомі
люди, які лишили нащадкам
велике творче надбання —
Іван Іванович Іванов, етног�
раф, краєзнавець, автор
твору "Колима", подружжя
Коваленків — Іван Юхимо�
вич та Ірина Павлівна, за
часів вчителювання яких
школа досягла свого розкві�
ту. Іван Юхимович Ковален�
ко — поет, людина непростої
долі, був засуджений до 5
років ув'язнення на Уралі за
свої націоналістичні укра�
їнські погляди.

На свято першого дзво�
ника шкільна адміністрація
запросила людей, з якими
школа тісно та плідно спів�
працює — голову Боярської
міської ради Добрівського
Тараса Григоровича, духов�
них наставників школи —
священників Отця Павла та
Отця Максима, директора
Боярського будинку культу�
ри Сєчкову Ірину Анатоліїв�
ну, Володимира Павловича
Вітюка, головного спеціа�
ліста районного відділу осві�
ти Анатолія Леонідовича
Ординського. 

Та окрім давньої історії
має школа №1 й свої давні
проблеми — будівля школи
стара і потребує нагального
ремонту, який, на щастя,
поступово здійснюється. Ди�
ректор ЗОШ №1 Мелашен�
ко Катерина Миколаївна

вдячна всім, хто зміг допо�
могти з благоустроєм цього
навчального закладу: "Ра�
йонна державна адміністра�
ція, незважаючи на кризу,
виділила кошти на заміну
вікон на енергозберігаючі,
дуже допомагає Боярська
міська рада, а особливо
Тарас Григорович Добрів�
ський, які замінили нам 115
м водопроводу, реконструю�
вали стадіон і планується
подальше будівництво спор�
тивних майданчиків за раху�
нок міських коштів. В школі
зроблено поточний ремонт,
капітально відремонтовано 3
класи за рахунок батьків�
ських коштів. Безумовно,
батьківський комітет робить
надзвичайно вагомий внесок,
саме вони допомогли заміни�
ти перші 20 вікон та відре�
монтувати класні кімнати, а
в планах і ремонт спортивної
зали, створення Кабінету
ритміки та реконструкція
шкільного подвір'я".

Катерина Миколаївна
також має надію, що неза�
баром в історичній частині
міста створиться освітній
простір на базі ЗОШ №1,
Боярського будинку культу�
ри та Боярської музичної
школи. Приміщення школи
доволі мале, діти навіть зму�
шені навчатись у дві зміни,
бо, розрахована на 250
учнів, ЗОШ №1 навчає 500
школярів. Тому позашкіль�
не дозвілля учні ЗОШ про�
водять в гуртках, що діють
на базі БК та в музичній
школі, де досягають успіхів
в мистецьких міських, ра�
йонних та обласних захо�
дах. На шкільній лінійці 40
учнів були нагороджені
Подяками "За культурний
розвиток міста" від Боярсь�
кого БК і, сподіваємось, що
це послугує стимулом для
інших дітей займатися твор�
чістю, відвідувати студії та
культурно розвиватися.

Лінійка швидко промай�
нула і діти з галасом розбіг�
лися по класах на свій пер�
ший в цьому навчальному
році урок. Тож нехай їм
щастить у навчанні, нові
знання здобуваються легко,
а шкільні роки закарбову�
ються в пам'яті приємними
спогадами!

Сєчкова Дарія

ДО ШКОЛИ НА ЛІМУЗИНІ

Святково прибрана тери�
торія, дівчата різного віку у
різнобарвних вечірніх сук�
нях із хутряними накидками
на плечах, ліцеїсти�богунівці
у святкових військових ше�
ренгах з жовтими трояндами
в руках, безліч машин, схви�
льовані батьки з відеокаме�
рами та фотоапаратами —
свято у переддень Першого
вересня — посвята у леді.

Звучить музика, а на поді�
ум, що у дворі школи, один за
одним піднімаються ліцеїсти,
які ведуть дівчаток — вихо�
ванок школи. Кожен клас
займає своє місце на подіумі і
вирізняється своїм кольором
вечірніх суконь. 

А найменші — першо�
класниці, вже чекають свого
виходу. І ось ця мить настає.
У них вишукані сукні, стиль�
ні зачіски, в руках невеличкі
букетики осінніх квітів, а в
очах — впевненість. На за�
п'ястку невеличка кулька —
символ вихованки школи
"Леді". Кожну із новоприбу�
лих дівчат представляють і
розповідають про їхні талан�
ти й уподобання. 

А тим часом білий, довгий
лімузин зупиняється напроти
школи. Ліцеїсти швидко
подають руку директорці,
схожій на випускницю, гра�
ціозно зустрічають дівчат
останнього року навчання у
школі і проводять до подіуму.
Там вальсують. За тим дівча�
та діляться з присутніми
набутим у школі досвідом у
віршованій формі, співають.
Їхній виступ доповнюють
вихованки інших класів.

Звучить гімн школи.
Директорка, Ірина Львівна,
диригує, підсилюючи ейфо�
рію свята, теплом огортає
своїх найменших вихованок.
Потім збирає особисті куль�
ки новоприбулих дівчаток,
кожну із них прикріплює до
вимпелу школи і відправляє
на кількох величезних
кольорових кульках у дале�
кий світ. Летить у високе
небо доля дівоча і подорож у
великий світ маленьких Леді
розпочалась. 

Наталя Ключник

Білий довгий лімузин
поволі рухався вулицями
м. Боярка. То якісь знаме�
нитості завітали, чи
що? На капоті емблема
школи "Леді". Прямуємо

за ними.

ТРИ М'ЯЧІ У ПОДАРУНОК
Кожна дитина — здорова

вона, чи не зовсім, чекає
початку нового навчального
року. Чекали його і діти, які
мають проблеми із зором, і
навчаються у Боярській спе�
ціалізованій школі для сла�
бозорих дітей. Адже це
можливість знову зустрітись

зі своїми однокласниками,
погомоніти на перервах з
друзями, почути, якщо не
зовсім добре бачиш, своїх
учителів, дізнатись про світ з
їхніх розповідей. Та й просто
побігати, погратись у м'яча.

Тепер це стане зовсім
просто, адже на їхнє про�

хання діти цієї
школи у День
знань отрима�
ли подарунок
від міської вла�
ди — три м'я�
чі: волейболь�
ний, футболь�
ний та баскет�
больний. 

Привітати дітей зі святом
приїхав заступник міського
голови Валерій Шульга. Він
говорив, що наш Боярський
край — цілющий. Недарма
стільки знаменитостей оби�
рали саме наш край для
лікування і відпочинку. Ва�
лерій Володимирович поба�
жав дітям і їхнім наставни�
кам, в першу чергу, здоров'я
і пообіцяв підтримку влади
міста у нагальних потребах.
На завершення запевнив
дітей, що будь�якої мети в
житті можна досягти, якщо
дуже цього хочеш. 

Наталя Ключник

АА КК ЦЦ ІІ ЯЯ   "" ПП ОО ДД АА РР УУ ЙЙ   ЩЩ ОО ДД ЕЕ НН НН ИИ КК   УУ ЧЧ НН ЮЮ !! ""
1 вересня ми відзначаємо

День знань. До цього свята
готуються всі: діти, які впер�
ше переступлять поріг своєї
школи; учні, які відпочили
за літні канікули; педагогіч�
ні колективи; багаточисель�
на армія батьків.

Підготувались до цього
свята і партія ВО "Батьків�
щина" та депутати фракції
БЮТ Боярської міської ра�
ди, провівши акцію "Пода�
руй щоденник учню!". Понад
2,5 тис. щоденників було
подаровано учням боярських
шкіл та дітям працівників
боярських підприємств.

Не обійшли увагою і ба�
гатодітну сім'ю Іванових. За
підтримки Києво�Свято�
шинської РДА їм було вруче�

но 1 тис. гривень, а діти от�
римали в подарунок портфе�
лі з учнівським приладдям.

Партія ВО "Батьківщи�
на" та депутати фракції
БЮТ Боярської міської ради
щиро вітають учнів, батьків,
вчителів з новим навчаль�

ним роком. Давайте жити в
мирі, добрі та злагоді. Ви
завжди можете розрахову�
вати на нашу підтримку.

Олександр Чигров, 

депутат фракції 

БЮТ БМР
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БІ тижня
Події

ДД ЛЛ ЯЯ   ВВ ЕЕ ЛЛ ИИ КК ОО ЇЇ   РР ОО ДД ИИ НН ИИ   ПП ОО ТТ РР ІІ ББ НН ОО   ББ АА ГГ АА ТТ ОО
ГО "Асоціація багатодіт�

них родин "Велика сім'я" в
особі голови правління Чут�
кого Сергія Івановича звер�
нулись до міської ради з про�
ханням надати допомогу
дітям з багатодітних родин
міста в підготовці до нав�
чального року. 

У Асоціації багатодітних
родин налічується 52 дити�
ни з родин, де виховується 4
і більше дітей. Є приклади,
коли в одній сім'ї першого
вересня цього року відряд�
жають до школи 4, а то й 5
школярів. Найменше кож�
ному учню потрібні зошити,

ручки та інше канцелярське
приладдя. "Тут одного шко�
ляра зібрати не просто, а то
4 або 5", — скаржиться
Сергій Іванович. "Тому ми
звернулись по допомогу.
Міська рада винайшла мож�
ливість і нам допомогла
шкільним приладдям, за що
ми їм дуже вдячні."

14 комплектів канцеляр�
ських товарів різного приз�
начення, акуратно розкла�
дені у пакети, вирушили до
сімей Андрущенків, Барта�
ламейчиків, Горечків, Деде�
ністових, Іванових, Мельни�
чуків, Охріменків, Остап�

ченків, Погребних,
Міхурів, Приходьків,
Тищенків, Чутких. 

"У цих зошитах ми
вимагатимемо від
дітей одні лише 12�
ки", — додав Сергій
Іванович на завер�
шення.

Наталя Ключник

ЗЗ АА СС ІІ ДД АА НН НН ЯЯ   ВВ ИИ КК ОО НН КК ОО ММ УУ
На першовересневому

засіданні виконавчого комі�
тету Боярської міської ради
розглядалися наступні пи�
тання:
— про підготовку та прове�

дення осіннього місячни�
ка благоустрою;

— про стан охорони праці
на комунальних підпри�
ємствах міста;

— про внесення змін до
рішення виконкому від
02.06.2009 р. № 73/7
"Про затвердження
тарифів з централізова�
ного опалення";

— про створення технічної
комісії з безоплатної пе�
редачі мереж зовнішньо�
го освітлення із спільної
власності територіальних
громад сіл, селищ, міст
Київської області до
комунальної власності
територіальних громад
м. Боярка;

— про надання дозволу на
розміщення об'єктів тор�
гівлі, побуту, вироб�
ництв;

— архітектурні питання;
— про право власності;
— житлові питання.

КК ОО ММ УУ НН АА ЛЛ ЬЬ НН ІІ   НН ОО ВВ ИИ НН ИИ
Водопровід по вул. Фур�

манова, який було прокла�
дено 50 років тому, через
застарілість та зношеність
став непридатний до експлу�
атації. Силами КП "Боярка�
Водоканал" було прокладе�
но 26 метрів водопроводу і
здійснено підключення з
вул. Чапаєва. Люди, отри�
мавши безперебійне поста�
чання води, висловлюють
вдячність працівникам
комунального підприємства
"Боярка�Водоканал".

Проте, боржників "Водо�

каналу" чекають не такі
приємні новини. За допомо�
гою пристрою "Спрут" про�
довжуються роботи з
поквартирного відключення
боржників від системи водо�
відведення. Щоб знову
користуватися послугами
"Водоканалу" без обмежень
доведеться сплатити не тіль�
ки борг, а й роботи з розбло�
кування системи водовідве�
дення. А коштує ця послуга
500 грн.

Редакція "БІ"

ААККЦЦIIЯЯ  ММООЛЛООДДIIЖЖННООГГОО  ККРРИИЛЛАА  ППААРРТТIIЇЇ  РРЕЕГГIIООННIIВВ
Ось і промайнуло літо.

Надворі вже 31 серпня.
Саме цього дня, завітавши
до дитячого садка "Іскорка",
можна було спостерігати,
яким стрімким темпом йшла
підготовка до відкриття
нового сезону, коли двері
садка гостинно відчиняться
перед вихованцями. Хтось
з малечі вперше прийде до
дитячого закладу, а хтось
звично і впевнено пересту�
пить поріг садка: адже для
них це була лише коротка
перерва на канікули.

Кипить робота на тери�
торії закладу. Це ініціатив�
на група молоді Боярської
міської організації Партії
Регіонів докладає зусиль до
благоустрою території:

прибирають сміття після
ремонту та наповнюють
пісочниці піском, який прид�
бали для дитячого садка.
Серед тих, хто долучився до
акції, був і заступник голови
міської організації Партії
Регіонів Д. Мірзаєв: "Наталя
Григорівна, завідуюча ДНЗ,

є членом Партії Регіонів, а
"Іскорка" взагалі стала
нашою другою домівкою —
ми і допомагаємо тут не
вперше". Ще один з учасни�
ків акції, Р.В. Стрелецький,
згадував, що ціле покоління
Стрелецьких поєднане з сад�
ком: тут 30 років працювала

його мати, потім, у дитин�
стві, він сам відвідував
"Іскорку", а згодом садок
став другою домівкою і для
його дітей. І це чи не най�
вагоміший чинник, яким
керується Р.В. Стрелець�
кий, приймаючи участь у
акції. І, зі слів "регіоналів",
учасників акції, це — не
вперше, і не востаннє.

Ганна Бєлобородова

Продовжу�
ється спів�

п р а ц я
міліції з
громад�
ськістю.
Праців�

н и к а м и
сектору бо�

ротьби з незаконним обігом
наркотичних речовин Киє�
во�Святошинського РВ
ГУМВС України в Київській
області за участю активістів
громадської організації
"Спілка Вовк" протягом
липня�серпня 2009 року
було проведено ряд заходів
щодо виявлення незаконно�
го обігу наркотиків серед
населення Києво�Свято�
шинського району.

Так 24.07.2009 року в с.
Білогородка по вул. Леніна
було затримано гр. С, у
якого виявлено та вилучено
2 пакети з маковою солом�
кою, літрова пляшка з аце�
тильованим опієм та прилад�

дя для виготовлення нарко�
тиків. 27.07.2009 року у м.
Боярка по вул. Сєдова зат�
римано гр. К., у якого вияв�
лено та вилучено медичний
шприц, наповнений ацети�
льованим опієм, а по вул.
Шевченка цього дня затри�
мано гр. Л., у якого виявле�
но та вилучено стебла ко�
ноплі. 07.08.2009 року у м.
Боярка по вул. Моло�
діжна у гр. У. виявле�
но та вилучено 4
пакети, наповнених
наркотичним засобом
метадон. 10.08.2009
року у м. Боярка по
вул. Шевченка затри�
мано гр. 3., у якого
виявлено та вилучено медич�
ний шприц ємкістю 20 мл.,
наповнений ацетильованим
опієм.

Всі громадяни, які були
затримані за фактом неза�
конного обігу наркотиків,
прийняті на облік, щодо них
порушено кримінальні спра�

ви.
Протягом тривалого часу

на території м. Боярка та
району крадіжки з осель гро�
мадян скоював гр. І., який
переховувався від органів
дізнання, розшукуваний
міліцією. Місцезнаходжен�
ня його важко було встано�
вити, оскільки він вправно
"замітав сліди". Під час

огляду активістами
ГО "Спілка Вовк"
28.08.2009 року
території колишньо�
го піонерського
табору "Батьківщи�
на" у м. Боярка за
адресою: провулок
Сосновий, 2, було

виявлено "справного" кра�
дія. Терміново про це пові�
домили працівників міліції.
Як результат — гр. І. затри�
маний і надає покази пра�
цівникам міліції.

Євген Данченко, 

ГО "Спілка "ВОВК"

55  РРООККІІВВ  ""ДДЗЗВВООННААММ  ЧЧООРРННООББИИЛЛЯЯ""
29 серпня свій п'ятий рік

від дня народження відсвят�
кувала районна громадська
організація "Дзвони Чорно�
биля". Двері Боярського
краєзнавчого музею були
гостинно від�
чинені для
усіх бажаю�
чих приєдна�
тися до свята.

Організа�
ція, яку очо�
лює Д.О. Куз�
нєцова, пе�
реймається й
захищає пра�
ва інвалідів
та постраждалих від наслід�
ків аварії на ЧАЕС. Органі�
зація має успішний досвід
реалізації 25 проектів та бла�
годійних заходів: проведено
25 виставок художніх робіт
обдарованих інвалідів у різ�

них містах району і в Києві,
2 конкурси на кращий малю�
нок, благодійні лотереї, бла�
годійні обіди. Організовано
24 концерти з залученням
відомих співаків та творчих

к ол е к т и в і в
району. 

С е р е д
гостей, запро�
шених на свя�
то, була зас�
л у ж е н и й
ж у р н а л і с т
України, де�
путат Боярсь�
кої міської ра�
ди Н.Ф. Хар�

чук, яка дала високу оцінку
діяльності організації та вру�
чила усім присутнім пам'ят�
ний подарунок — історико�
краєзнавче видання. Почесні
грамоти за активну участь у
громадському житті вручали

голова обласної організації
"Союз Чорнобиль України"
І.І. Нечипоренко, голова
виконкому Всеукраїнської
громадської організації інва�
лідів "Союз Чорнобиль Укра�
їни", заслужений працівник
сільського господарства
України С.О. Ляшенко та
генерал�майор у відставці,
учасник ліквідації наслідків
аварії на ЧАЕС, представник
комітету "Інваліди Чорноби�
ля" при ВГО "Союз Чорно�
биль України" А.А. Вовк.
Настоятель Свято�Микола�
ївського храму Отець Вале�
рій привітав громаду та бла�
гословив подальший шлях
доброчинності. Після уро�
чистої частини святкування
продовжилось на лісовій
галявині.

Ганна Бєлобородова

ММІІЛЛІІЦЦІІЯЯ  ЗЗ  ГГРРООММААДДССЬЬККІІССТТЮЮ
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Ніби усе, як завше: в по�
вітрі пахне свіжою фарбою,
якою вимальовували школу
перед початком навчального
року, осінніми айстрами, які
легко можна сплутати з
великими бантами на головах
учениць. Навколо — святко�
во вбрані школярі, не менш
святково — їхні батьки і вчи�
телі. Проте цьогорічний пер�
шовересень видався особли�
вим. Ще до початку лінійки
делегація гостей оглядала
школу. У її скла�
ді — лідер Партії Регіонів
Віктор Янукович, голова
Київської обласної організа�

ції Партії Регіонів — Ю.А.
Бойко, голова ГО "Україна —
Польща — Німеччина" Томас
Томчик, голова Києво�Свято�
шинської районної організа�
ції ПР В.А. Костина, Боярсь�
кої міської організації — Д. І.
Паливода. У супроводі голо�
ви Києво�Святошинської
РДА В.Добрянського, сільсь�
кого голови А.П. Кріпака,
начальника районного відді�
лу освіти М.В. Неруша та
господаря школи — директо�
ра Сніцара Анатолія Іванови�
ча, гості ознайомились із істо�
рією школи, відвідали шкіль�
ний музей.

Вітаючи пер�
шокласників трьох
класів та випуск�
ників школи Вік�
тор Янукович на�
голошував на
тому, що цей день
визначний як у
житті малечі, так і
тих, хто закінчує
навчання в школі,
бо для одних, і для

інших розпочинається новий
відлік часу.

"Я вражений тим, що у
цій сільській школі знають та
бережуть історію своєї шко�
ли, свого села і пам'ять про
людей, які її творили. Низь�
кий Вам уклін за це", —
говорив В.Янукович. "Я пе�
реконався, що український
народ, українська земля на�
роджує достойних людей,
працьовитих, красивих,
сильних. Вони зростають і
міцніють духом у таких сіль�
ських школах, як у Крюків�
щині. Відтак, Україна буде
квітнути". В. Янукович та�
кож привітав учителів і бать�
ків, бо саме від їхньої щоден�
ної праці залежить якими
громадянами виростуть діти.

Гості завжди приїздять на
свято з подарунками. Бур�
хливими оплесками присут�
ні зустріли звістку про те, що
від Партії Регіонів цьогоріч
школярі отримали прекрас�
ний подарунок — комп'ю�
терний клас із 14�ти сучас�
них машин. Лідер Партії
Регіонів із задоволенням
вручив документи від пода�
рунку директору школи —
А.І. Сніцарю, який сам з
1988р. впевненою рукою і

щирим серцем пише новітню
історію цієї школи. Проте,
ще більше овацій пролунало,
коли Віктор Янукович пообі�
цяв згодом допомогти збуду�
вати перехід між корпусами
школи, щоб діти взимку не
перебігали на уроки по вули�
ці до іншого корпусу, та
подарувати автомобіль для
вивчення автосправи.

А потім почесний гість
Віктор Янукович узяв за
руку першокласницю Ве�
шенцеву Таню і пролунав
перший дзвоник, який роз�
почав новий навчальний рік.
Квіти, гарні слова від бать�
ків, вчителів, виборців стали
дякою В. Януковичу за ті
слова і вчинки, які були ска�
зані і зроблені.

Пізніше на прес�конфе�
ренції лідер Партії Регіонів
говорив про освітянські проб�
леми. Він говорив про те, що
недостатнє фінансування
шкіл найболючіше: "Це хво�
роба, до якої ми застосовува�
ли різні рецепти: з допомогою
спонсорів, батьків тощо. При�
кро, але останнім часом
ситуація ще погіршилась. На
прикладі цієї школи ми пере�
конались, що дрібниць немає.
В кожній школі накопичи�

лась величезна кількість
проблем. Будемо сподіватись,
що Уряд приділятиме набага�
то більше уваги школам".

Чи є люди, які не пам'ята�
ють цей день — своє Перше
вересня. Мабуть, ні. Пам'я�
тає його й В.Янукович. Пер�
шого учителя із початкової
школи м. Єнакієво Семена
Захаровича за два роки змі�
нила Ганна Дмитрівна.
Щороку Янукович їй першо�
го вересня телефонує, пам'я�
тає її науку. Пам'ятають своїх
перших учителів і його сорат�
ники — 15 членів Боярської
міської організації Партії
Регіонів, які вітали цього дня
школярів у с. Крюківщина та
багатьох школах м. Боярка.

Наталя Ключник

Під рушниками й оберегами поважно, гордо вий�
шли першокласники — маленькі і трішки розгублені. Їх,
як і годиться, вели випускники Крюківщинської школи
на свою останню шкільну першовересневу лінійку.
Зустрічали їх батьки, вчителі та поважні гості.
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ЛЮБОВ — ЦЕ ПРИСТРАСНЕ БАЖАННЯ ЖИТИ… 

Кажуть, що кохання
варте саме стільки, скільки
варта людина, яка його від�
чуває. Кохання — дар бо�
жий, воно, як талант, при�
ходить не до всіх. Щире
кохання звеличує людину,
робить єдиною, обраною,
найпрекраснішою і найпот�
рібнішою у всьому світі.

Субота, 3 вересня 1949
року. До Будаївської селищ�
ної ради прийшли молодий
чоловік з дівчиною — Щер�
батюк Іван Якович та Лупич
Параска Назарівна, щоб
поєднати свої долі священ�
ними узами шлюбу. Але до
зустрічі в кожного з них було
своє нелегке життя. І війна,
і голод, і всі тяжби воєнного
та післявоєнного часу. Па�
раску Назарівну в шістнад�
цятирічному віці німці заб�
рали прямо з вулиці та від�
правили на каторгу, не дали
навіть попрощатися з роди�
ною. Дівчина дивом звільни�
лася і таки повернулася на
Батьківщину. Причиною во�
на вважає лише одне: Богом

було призначено
зустріти свою до�
лю.

Після закін�
чення технікуму,
Іван Якович от�
римав направлен�
ня на роботу до
Херсонщини, але
бджільництвом
довелося займа�

тися лише рік. А далі — пар�
тійна служба. Молоде под�
ружжя чотири роки прожило
на Херсонщині, а потім пере�
бралися на батьківщину
чоловіка — село П'ятигори
Тетіївського району. По�
тім  — вища партійна школа:
чотири роки в Дніпропетров�
ську. В Боярці подружжя
мешкає з 1959 року. Параска
Назарівна пішла працювати
на фабрику ім. Рози Люксем�
бург в м. Київ. Згодом у
Боярці відкрили швейну
фабрику "Юність", де жінка
пройшла шлях від простої
робітниці до майстра. За цей
час обиралася депутатом
двох скликань Києво�Свято�
шинської районної ради,
була нагороджена високими
трудовими нагородами. Бага�
то років присвятила участі в
самодіяльності — Параска
Назарівна є учасницею на�
родного хору ветеранів війни
та праці "Надія". Чудовий го�
лос — не єдиний талант цієї
жінки. Стіни оселі подружжя
прикрашають чудові вишиті

полотна, головною темою
яких є природа. Також Па�
раска Назарівна змальовує
та оспівує природу в своїх
віршах та піснях.

Кар'єра Івана Яковича
теж була дуже насиченою та
різнобарвною: від районного
агронома з бджільництва та
секретаря райкому комсомо�
лу до завідуючого Києво�
Святошинським районним
відділом культури та редак�
тора в Політвидавництві
України.

Родина Щербатюків про�
жила, а вірніше сказати
живе, своє цікаве, повне нес�
подіванок та поворотів долі
життя. Нехай вони не мають
власних дітей, але в них є
дещо не менш цінніше —
прекрасне почуття, яке й досі
осяває їхне життя, робить
їхні очі та душі молодими.
Вони бережуть один одного,
бояться образити, завдати
болю і щодня дарують коха�
ній людині радість, надію та
любов. 

Учасники народного хору
ветеранів війни та праці
"Надія", редакція газети
"Боярка�Інформ", Боярська
міська рада та виконавчий
комітет відають родину
Щербатюків з 60�тиріччям
подружнього життя. Бажа�
ємо міцного здоров'я, натх�
нення, миру і злагоди! 

Тетяна Скочко

26 серпня в невеличкому
будиночку по вулиці імені
Івана Коваленка було над�
звичайно людно. Хвіртка
ледве встигала пропускати
радісних усміхнених людей з
величезними букетами в
руках до затишного подвір'я
під тінистим мереживом
білокорих беріз. Адже того
дня господиню цієї садиби —
дружину нашого земляка�
боярчанина, вчителя й укра�
їнського поета�дисидента
радянських часів Івана
Юхимовича Коваленка Іри�
ну Павлівну — з 90�літнім
ювілеєм вітали її діти й
онуки, учні та друзі.

А сама Ірина Павлівна,
усміхнена й просвітлена,
неначе ця погожа літня
днина, приймала вітання і
пильно�пильно дивилася в
очі кожному гостеві, неначе
намагаючись прочитати в
них оте найголовніше, зара�
ди чого живе ця людина на
цій землі. Пізніше, вже за
щедро заставленим святко�
вим столом у потопаючій в

живих квітах кімна�
ті, Ірина Павлівна
скаже:

— Так вже скла�
лося, що я жила і
працювала для того,
щоб мої учні могли
якнайкраще реалізу�
вати свої здібності.
Тим самим я змогла
реалізувати і себе. І

зараз, аналізуючи пройде�
ний життєвий шлях, відчу�
ваю, що я своє вище призна�
чення виконала. Мабуть,
саме від цього — спокій і
мир у душі. І мабуть, саме
тому легше дивитися в май�
бутнє, очікувати випробу�
вання долі, які ще попереду і
згадувати ті, які вже були...

Так, все було того дня у
скромному будинку боярсь�
ких вчителів: слова вітання і
слова вдячності, спогади про
шкільні роки сивочолих учнів
Ірини Павлівни і їхні розпові�
ді про те, як саме ці вчителі —
Ірина Павлівна та її чоловік
Іван Юхимович — визначили
життєвий шлях, вплинули на
долю, допомогли стати
справжніми людьми. 

Вітаючи Ірину Павлівну 
з її ювілеєм від імені керів�
ництва міста, заступник мі�
ського голови Валерій Шуль�
га побажав іменинниці міц�
ного здоровя, довгих років
життя і всіляких гараздів.

Радислав Кокодзей

МАЛЕНЬКА ГОСПОДИНЯ ВЕЛИКОГО ДОМУ



9Боярка Боярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм

ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ :  АСПЕКТ МІСЬКИЙ ТА ІСТОРИЧНИЙ. . .БІ життя
Культурне

Власне ж свято розпоча�
лося ще зранку веселим яр�
марком. Спробуйте лишень
уявити: з одного боку ярмар�
кового майдану�стадіону —
авто з сільгосппродукцією, з
іншого — справжня вистав�
ка робіт народних майстрів,
якій міг би позаздрити не
один музей. Адже свої робо�
ти на ярмарок представили
найкращі майстри Київщи�
ни. Особливо ж людно було
біля "польових майстерень"
гончара Віталія Китика зі
Ржищева Кагарлицького
району Київщини та май�
стра декоративно�приклад�
ного мистецтва Ніни Знови з
Боярки. Бо ці майстри не
просто пропонували свої
роботи, а проводили безкош�
товні майстер�класи для всіх
бажаючих.

Та найбільше людей було,
звісно ж, в імпровізованій
глядацькій залі перед сце�
ною. Втім, це й не дивно. Ад�
же того дня всім гостям свя�
та дарували свій талант спо�
чатку вихованці естрадно�
фольклорної (кер. — Віта�
лій Медведенко) та літера�
турно�художньої (кер. —
Ірина Сєчкова) студій Бояр�
ського будинку культури.
Після них — камерний ан�
самбль "Сузір'я", Наталя На�
конечна, Аня Чорнобривце�
ва, фіналістка телепроекту
"Шанс" киянка Катерина
Краснікова, лауреат Всеук�
раїнських та Міжнародних
конкурсів Максим Лєдін та
багато�багато талановитих
виконавців. А давали лад
всьому тому веселому шар�
варку спочатку — господар з
господинею, згодом — Про�
ня Прокопівна (артистка
театру та кіно Ганна Лев) та
Свирид Петрович Голохва�
стов (артист театру та кіно
Ігор Зоров). Причому в гри�
мі були не лише актори, а
більшість... гостей, яких
гримувала художник�гример
кіностудії ім. О.Довженка
Раїса Левченко...

Свято народне — заба�

ви козацькі!

Втім, який же
ярмарок без забав
богатирських, зви�
тяги молодецької?
Саме на богатирів
було розраховане
все оте спортивне
причандалля, забез�
печене Боярською
ДЮСШ. Воно й
зрозуміло, чому так

завзято міряються силою
хлопці й чолов'яги, що аж
курява над спітнілими чуба�
ми стоїть. Бо всякому до
вподоби забавка знайдеться. 

Та все ж таки — хто ж
найкращий? Он вони, наші
богатирі�переможці, вже на
сцені: отримують нагороди з
рук заступника Боярського
міського голови Валерія
Шульги. В номінації "армре�
слінг" зі своїх суперників
"витиснув" ІІІ місце Олек�
сандр Корецький, ІІ — Та�
рас Косенко, а І місцем заво�
лодів Юрій Волотовський. В
номінації "гирьовий спорт"
ІІІ місце посів Корецький
Олександр, ІІ — Сімкін Ос�
тап, І — Задерей Віктор. Що
ж до номінації "перетягуван�
ня канату" кращими вияви�
лися гості — Шпитьківський
спортивний клуб (голова
клубу — Волотовський
Юрій), які й впевнено заво�
лоділи І місцем, залишивши
"срібло" та "бронзу" Боярсь�
ким командам №1 та №2
відповідно... 

Ведучими ж першої
частини святкової програми
були естрадна співачка, фі�
налістка українського Євро�
бачення�2009 Вєста Каменє�
ва та актор театру і кіно
Радислав Пономаренко. Са�
ме вони й оголошували тих
учасників, виступ яких ще
довго будуть захоплено зга�
дувати всі присутні. Нап�
риклад, козаки з Ліги каска�
дерів України порадували
глядачів бойовим гопаком,
боєм на шаблях та... майс�
терним володінням батога�
ми. Причому помірятися з
ними або один з одним сила�
ми міг будь�хто. (Щоправда,
майбутнім козакам з натов�
пу замість шабель довірили
лише по палиці... ковбаси,
на якій ті "козаки" і змагали�
ся, та то пусте.) А неперед�
бачувана чарівна амазонка
(член ліги каскадерів Украї�
ни Вероніка Пшенична)
ніжилася на... битому склі й
так жонглювала вогнем, що
аж дух захоплювало!

Звісно, втілення такого
масштабного шоу�проекту
стало можливе завдяки спон�
сорам свята. Тому особливої
подяки були удостоєні прези�
дент компанії Трейдінг КО
"Автолюкс" Махмуд Сааде,
директор ЗАТ "Вентиляційні
системи" Валерій Коломій�
ченко, генеральний директор
ТОВ "ФСГВ" Володимир
Димчев, СПД Шапран, СПД
Варяниця, підприємство
ФО�П Олександр Чистяков
та директор ПСК "Києво�
Святошинський ринок", ПП
"Хамсін плюс", ТОВ "Порое�
скіс" і Центр сімейної меди�
цини м. Боярка... 

Коли нагороди знахо�

дять героїв

Того дня кращі представ�
ники трудових колективів
міста та району отримали
відзнаки обласної державної
адміністрації та голови ра�
йонної державної адмініст�
рації. 

Зокрема, за багаторічну і
сумлінну працю, особистий
внесок у соціально�економіч�
ний розвиток області Київ�
ська обласна державна адмі�
ністрація нагородила Почес�
ною грамотою Миколу Воло�
димировича Стрільця —
голову правління "Боярське
автотранспортне підприєм�
ство". А на додачу пан Мико�
ла отримав з рук заступника
голови райдержадміністрації
Олександра Сергійовича
Лук'янчука годинник з сим�
волікою Київської області. 

Попереду — найголовні�
ший момент офіційної час�
тини. Адже, відповідно до
Указу Президента та за доб�
рою українською традицією
саме на День Незалежності
та в День Державного пра�
пора України вручаються
паспорти громадянам, яким
виповнилося 16 років. Того
дня паспорти громадян Ук�
раїни з рук Боярського місь�
кого голови Тараса Григоро�
вича Добрівського та заступ�
ника голови райдержадміні�
страції Олександра Сергійо�
вича Лук'янчука отримали
боярчанки Аліна Філіпчук та
Анна Журська, вишнівчанка

Юлія Тернова, а разом з ни�
ми — Олег Сальник (с. Та�
расівка), Віталій Давиденко
(с. Білогородка), Марія Зо�
люк (с. Софіївська Борща�
гівка), Ярослава Кубрак (с.
Віта Поштова)... 

Своє вітальне слово місь�
кий голова Тарас Добрів�
ський закінчив так:

— Дорогі жителі нашого
міста. Від щирого серця вітаю
вас зі святом — Днем Неза�
лежності. Зі святом наро�
дження нашої країни. Хоч і
молодої, але багатої і талано�
витої такими людьми як в
нашому місті, в нашому райо�
ні, в нашій Україні. Наше
місто невпинно розвивається.
Дуже прошу долучитися
спільно з міською владою до
тих заходів, до тієї роботи,
яку ми проводимо по благоу�
строю і порядку в нашому
місті. Цей захід в цій історич�
ній частині нашого міста в
цьому столітті проводиться
вперше. Сподіваюся, що такі
заходи увійдуть в традицію, і
художні колективи, таланти
нашого міста, і гості нашого
міста отримають постійну
"прописку" на історичній Бо�
ярській землі. Кожному бояр�
чанину і всій нашій дружній
Боярській родині зичу процві�
тання, впевненості в зав�
трашньому дні, здоров'я. Лю�
біть наше місто та Україну не
тільки своїм серцем, а й свої�
ми справами. Зі святом вас!

І знову закружляв�зави�
рував яскравим талантом

святковий майдан. Адже на
сцені — молоді виконавці,
які давно вже стали улюб�
ленцями жителів не лише
нашого району...

А кульмінація свята —
святковий концерт Народ�
ного Кума України Заслуже�
ного артиста України Мико�
ли Янченка. І вже не могли
всидіти боярчани на своїх
місцях: пустилися в танок,
вітаючи свого улюбленця
хвилею овацій. Тим більше,
що не сам приїхав зірковий
автор�виконавець до Бояр�
ки, а й привіз разом з собою
з дзвінкоголосої Вінниччини
цілий мистецький десант у
складі Наталії Мельник і Во�
лодимира Гуменчука, Анас�
тасії Вергелес та Олексія По�
пова — автентичного бара�
банщика "Піснярів"... 

І танцювали на сцені
усміхнені діти, і немов діти
раділи дорослі... 

...На сцені — співачка
Вєста... Лине до яскравих
літніх зірок "Мрія" на кри�
лах мелодії людських сер�
дець... Які просто вибухають
нестримним захватом, коли
в нічне небо шугонули вог�
няні веселки святкового са�
люту! Так, свято закінчило�
ся... Тому що свято продов�
жується! Свято таланту,
свято мрій і надій, свято
життя. Тож будьте здорові,
будьте щасливі, і нехай всі
наші родини береже Бог.

Радислав Кокодзей

День Незалежності України Боярка відзначала 22
серпня. Як сказав у своєму вітальному слові міський
голова Тарас Добрівський, "вперше в цьому столітті
урочистості, присвячені цій знаменній в історії нашої
держави даті, відбулися в історичній частині міста",

тобто — на стадіоні біля ЗОШ №1...

Виконавчий комітет Боярської міської ради
висловлює щиру подяку за фінансову допомогу в органі�
зації та проведенні Дня Незалежності у м. Боярка:

Президенту компанії Трейдінг КО "Автолюкс" Мах�
муду Сааде;

Директору ЗАТ "Вентиляційні системи" Коломійчен�
ку Валерію Олексійовичу;

Генеральному директору ТОВ "ФСГВ" Димчеву Воло�
димиру Афанасійовичу;

Директору ПСК "Києво�Святошинський ринок" Ряб�
чуку Олександру Петровичу;

СПД Шапран;
ФОП Чистякову Олександру;
Директору ПП "Хамсін плюс" Баракаті Саіду;
СПД Варяниці Сергію Миколайовичу;
Директору ТОВ "Проескіс" Павлюк Катерині Мико�

лаївні;
Директору "Центру сімейної медицини" м. Боярка

Дюльдіну Олександру Валентиновичу;
Директору магазину "Горлиця" Яременко Валентині

Миколаївні
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З 2 по 10 серпня 2009
року в Російській Федерації
перебувала делегація укра�
їнської громадськості, яка
взяла участь у міжнародних
днях пам'яті жертв політич�
ного терору. В карельському
урочищі Сандармох і на Со�
ловецьких островах, у міс�
цях масових страт в'язнів
ГУЛАГу, вже вкотре прово�
дяться поминальні заходи. 

Третій рік поспіль поїзд�
ки українців до північних
меморіалів пам'яті здійсню�
ються за державної підтрим�
ки — на виконання Указу
Президента України Віктора
Ющенка "Про заходи у
зв'язку з 70�ми роковинами
Великого терору — масових
політичних репресій 1937�
1938 років". Прочани дола�
ють нелегкий шлях у тисячі
кілометрів, адже Соловець�
кий архіпелаг розташований
у північній частині Онезької
затоки, що у Білому морі.
Їхньою метою є не лише
ушанувати пам'ять поле�
глих, а й сприяти відроджен�
ню національної свідомості,
привертаючи увагу широко�
го загалу до актуальних про�
блем українського народу.
Регулярне відвідання урочи�
ща Сандармох розпочалось
ще у далекому 1997, після
того, як карело�пітерська
пошукова експедиція вияви�
ла в Медвежогорському
районі таємне місце розстрі�
лів. Саме там у 1937 році
було страчено тогочасну
еліту української нації —
більш як 1100 політв'язнів.
Минулого року Карельські
острови відвідав і Президент
України Віктор Ющенко.

Усі три поїздки, включаю�
чи цьогорічну, організував
Український інститут націо�

нальної пам'яті (УІНП). Ке�
рівник делегації — началь�
ник відділу організації захо�
дів УІНП Олександр По�
лонський. Більшість у складі
делегації становили колишні
політичні в'язні або ж їхні
родичі. Наше місто предс�
тавляв священник Дмитро
Присяжний (УАПЦ), який
дбав про духовне здоров'я
прочан. 

Відправним пунктом
стала Покровська церква,
що на столичному Подолі.
Маршрут делегації пролягав
через Санкт�Петербург, Пет�
розаводськ, Медвежогорськ,
Повенець, Кемь та Соловець�
ке. У столиці Карелії делега�
цію вітала місцева українсь�
ка громада на чолі з Ларисою
Скрипниковою. Далі за про�
грамою — зустріч з активом
Карельського республікансь�
кого товариства української
культури "Калина". Саме ця
громада 2004 року за під�
тримки світового українства
встановила в урочищі Сан�
дармох гранітний пам'ят�
ник — Козацький хрест "Убі�
єнним синам України", зроб�
лений київськими скульпто�
рами Миколою Малишком і
Назаром Біликом.

Історія терору розумієть�
ся і трактується в постра�
дянських державах по�різ�
ному. "Це природно, — вва�
жають пітерські дослідни�
ки. — Але принципово важ�
ливо, щоб із цієї різності роз�
почався діалог національних
пам'ятей. Пам'ять про ра�
дянський терор — це спільна
пам'ять народів. Ця пам'ять
не роз'єднує, а об'єднує, тому
що вона містить у собі не
лише спільну відповідаль�
ність за те, що сталося, а й
пам'ять про спільне проти�
стояння машині вбивств,
пам'ять про інтернаціональ�
ну солідарність і людську
взаємодопомогу".

Не обійшлося і без непри�
ємностей у дорозі. Вранці, 5
серпня, їдучи до Медвежо�
горського району, українсь�
ка делегація зіткнулася з
працівниками державної
інспекції, які зупинили авто�

бус просто на трасі й улашту�
вали перевірку. Оглянули
паспорти й міграційні карт�
ки кожного, потім усіх
попросили вийти з салону, а
багажники автобуса — від�
чинити. Кінологи пустили
двох службових собак, які
обнюхали валізи, сумки.
Відтак люди у формі пере�
свідчилися, що всі фари
автобуса справні, вмикаєть�
ся допоміжне освітлення.
Жодних пояснень своїх дій
працівники державної інс�
пекції не надали, і таке став�
лення до прочан, котрі відві�
дали РФ із найщирішими та
світлими намірами, не могло
не обурити.

Наступним пунктом
зупинки стало урочище Сан�
дармох. З історії відомо, що
в липні 1997 року у лісовому
масиві Сандармох було знай�
дено таємні поховання
жертв масових політичних
репресій 1937�1938 років.
Всього на площі у 10 гекта�
рів виявлено 236 розстріль�
них ям. Згідно архівних
даних, на цьому місці було
розстріляно і захоронено
більше 9 тисяч осіб 58 націо�
нальностей. У 1998 році тут
відкрито меморіальне кладо�

вище "Сандармох". На па�
м'ятнику роботи петроза�
водського скульптора Григо�
рія Салтупи напис: "Люди,
не вбивайте одне одного!"
Саме в урочищі Сандармох
провели меморіальний мі�
тинг. Біля соловецького
каменю виголосили промови
заступник керівника Адміні�
страції Глави Республіки
Карелія Владімір Войнов,
генеральні консули Литви і
Польщі в Санкт�Петербур�
зі — Річардас Дегутіс і Яро�
слав Дрозд, керівник Петро�
заводського відділення Ген�
консульства Фінляндії в
Санкт�Петербурзі Паула
Сіркія, директор департа�
менту охорони й викори�
стання культурної спадщини
Чеченської Республіки Гела�
ні Музакаєв, голова Духов�
ного управління мусульман
Республіки Карелія муфтій
шейх Вісам Алі Бардвіл. Від
української делегації висту�
пив професор Юрій Шапо�
вал. Він наголосив, зокрема,
що Сандармох — водночас
місце пам'яті і місце скоєння

злочину (а правду про зло�
чини дуже важко відновлю�
вати). Ставлення ж до мину�
лого, до пам'яті не повинно
розділяти людей однієї краї�
ни, тим більше — людей, які
живуть у різних державах. І
"те, що відбувається щороку
в Сандармосі, є добрим при�
кладом об'єднання народів у
осмисленні минулого —
важкого, неприємного, але
дуже важливого для живих
людей".

Того ж дня разом із пітер�
ською групою українці
поминали полеглих на
Сікирній горі — в північній
частині найбільшого острова
архіпелагу. Це відбувалось у
рамках акції "Свіча пам'яті".
Жменю землі, взятої від
Покровської церкви, що на
Подолі, розсипали кияни й
під дерев'яним хрестом біля
колишнього табірного полі�
тізолятора (Савватієво).
Промови, молитви, пісні на
слова Тараса Шевченка,
Гімн України — усе це чули
ті, кому призначався на
російській півночі потужний
Голос України. Найчислен�
ніша делегація, згуртована
під національними прапора�
ми, "правильна", як сказала
молода іноземна волонтер�
ка, — ця делегація була
помітна всім.

До речі, саме кобзар Віта�
лій Мороз, за словами отця
Дмитра, і допомагав підтри�
мувати дух української деле�
гації у їхній прощі. Варто
зазначити, що представники
інших країн були приємно
вражені широтою українсь�
кої душі, адже всюди прочан
супроводжувала українська
народна пісня. Де б не їхали
прочани, як би важко не
давалась дорога (приміром,
до самого архіпелагу дове�
лось пливти більше трьох
годин катером!), вони увесь
час співали пісень. Пред�
ставники сусідніх країн
замилувано слухали, але, на
превеликий жаль, не завжди
могли підспівувати. Тоді
прочани виконали кілька пі�
сень російською, польською
мовою, тим самим показую�

чи приклад братерства сло�
в'янських народів. Недарма
ж кажуть, що пісня супро�
воджує наш народ завжди й
усюди, і в радості, і в горі.

Сьомого серпня прочани
взяли участь у меморіально�
му мітингу, який традиційно
проводиться на Алеї пам'яті в
Соловецькому. Перед офі�
ційним відкриттям заходу
кобзар Віталій Мороз вико�
нав пісню "Чуєш, брате
мій?..", якою соловецькі
в'язні вшановували пам'ять
полеглих співвітчизників. До
кінця поїздки прочани відві�
дали багато визначних місць
Соловецького архіпелагу, 8
серпня стали учасниками
"круглого столу", а також на
власні очі побачили Соло�
вецький кремль і Соловець�
кий музей�заповідник.

За словами отця Дмитра,
ніхто не стане забутим, і ме�
та цієї, а також усіх наступ�
них поїздок — розповісти
наступним поколінням про
усі ті жахливі події, крізь які
пройшли наші предки, аби
не дати терору знову повто�
ритись зараз, у XXI столітті.
Також отець Дмитрій вва�
жає, що діяльність громади
"Калина" має стати взірцем
для українських активістів,
адже першочергове завдан�
ня кожного свідомого грома�
дянина нашої держави — це
відроджувати зруйновані
культурні зв'язки, сіяти у
душі співвітчизників добро
та любов. Саме так ми вша�
нуємо пам'ять несправедли�
во убитих і не допустимо
повторення помилок мину�
лого. Сучасним людям, а
особливо молоді, каже отець
Дмитрій, так бракує тепла і
любові до ближнього, зараз,
у такий нелегкий час! При�
ємно, що до меморіальних
заходів долучається і молодь,
а не лише старше покоління.
І нехай трагічні події, які
приховують табори ГУЛАГу,
залишаться лише кривавим
слідом в історії. Сьогодення
ж мусить стати сповненим
миру і любові…

Анна Андрійченко

ПРОЩА�2009: У ПОШУКАХ ІСТИНИ І МИРУБІ світи
Відкриваємо
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БІ хроніка
Спортивна

Турнір! Справжній турнір
з настільного тенісу на
новенькому столі відбувся на
честь відкриття спортивного
майданчика. Хтось прочитав
про змагання у місцевій газе�

ті "Боярка�інформ", хтось,
проїжджаючи вулицею Хре�
щатик, зауважив, що непо�
далік, у тінистому місці
парку, виросла нова споруда,
біля якої одразу зібрались
молоді люди 20�ти — 30�ти
років і активно грають у
настільний теніс. Хтось поба�
чив їхні радісні обличчя, а
хтось почув: "Пінг�понг".
"Пінг" — м'яч ударяється об
ракетку, "Понг" — м'яч від�
скакує від столу. Саме так і
виникла назва виду спорту,
зареєстрована у 1901р., яка
прийшла на зміну таким наз�
вам як Gossima, Flim�Flam і
Whif�Whaf. Ці звуки багато
років поспіль кличуть до себе
енергійних людей, тих, хто
любить рухатись, змагатись,
має хорошу координацію.

Насправді таких у

Боярці багато

Учасники змагань — Са�
мусь Олександр, Нікола
Ситний, Тимур Тимченко,
Павло Добрівський, Віктор
Лахтадир, Віталій Гнатюк,
Микола Багнюк, Дмитро
Степаненко, Юрій Косов�
ський, Мацепура Роман —
молоді успішні люди. Вони
одразу організували спор�
тивний клуб. Тільки ж як
його назвати? Майданчик
збудований неподалік райо�
ну, який називали ще з часів
революції "Липки". Так ба�
гаті кияни тих історичних
часів, які відпочивали у Бо�
ярці, хотіли мати свій Хре�
щатик, свої Липки (на честь
липової алеї над мостовою).
"Відновимо історичну па�
м'ять і назвемо й ми клуб
"Липки", — вирішили члени
клубу, ймення якому прис�
воїли на честь місця розта�
шування першого тенісного
майданчика у місті. 

Тренер клубу — Сергій

Іванович Сухенко — депу�
тат Боярської міської ради.
Він виступив суддею турніру.

— Це моя улюблена гра.
Комуністи називали її буржу�
азною, як і великий теніс,
більярд тощо і всіляко гальму�
вали її розвиток. Ні в школах,
ні в університетах настільний

теніс не викладали. А
людям завжди подобав�
ся цей вид спорту. Тому
грали у підвалах. Де
мені доводилось учите�
лювати — у гімназії,
ліцеї, ЗОШ №5 —
всюди намагався попу�
ляризувати цей вид
спорту. Він потребує
окремого місця. Тут, у
парку, дуже зручно.
Тільки таких столів

потрібно не менше шести.
Тому що підходять люди і
чекають своєї черги.

Віктор Ковальов у тур�
нірі взяв участь як ветеран,
який грав ще за команду
заводу "Іскра". 

"Про турнір з тенісу про�
читав у газеті. Прийшов
подивитись, а вийшло так,
що взяв участь у ньому.
Якщо чесно, хвилювався.
Суперники досить кваліфі�
ковані і підготовлені. Я грав
на заводі "Іскра" ще до
1986р. Потім Радянський
Союз розвалився — не
грали. Пізніше, коли від�
новився "Промінь", зга�
дали про ті тенісні столи і
знов грали, поки і "Про�
мінь" не розвалився. Вже
на заводі "Вентс" попро�
сили з товаришем у
начальника ДСП стіл зро�
бити і знов почали грати.
Бажаючих виявилось
дуже багато. Це побачив
начальник — купив новий,
хороший стіл". 

Юрій Барбак — корін�
ний боярчанин. Опікується
екологією Київської області.
Три неділі тому дізнався, що
відкривається майданчик і
одразу прийшов сюди. " Цей
вид спорту подобається мені
через те, що він швидкий і
динамічний".

Роман Мацапура —
учасник змагань "Я хоч і
займаюсь боротьбою, проте
люблю цей маленький теніс�
ний корт з дитинства. Пінг�
понг надзвичайно динаміч�
ний вид спорту. Він приму�
шує швидко рухатись. Саме
завдяки цьому витрачається
багато енергії", — розпові�
дає Роман. "Насправді тих,
хто полюбляє настільний
теніс, у Боярці багато. Прос�
то люди не мали змоги зай�
матись ним, а тепер мати�
муть. Цей майданчик у
Боярці перший, але, споді�

ваємось, що їх буде більше".
"Здався б ще один

стіл", — по�господарськи
розмірковує теж закоханий
у цей вид спорту депутат
Боярської міської ради
Олександр Боднюк, спосте�
рігаючи за впевненими руха�
ми гравців. Цей майдан�
чик — його ініціатива. "Стіл
перший, але не останній",
запевняє він. Немає нічого
кращого для людини, як
спорт і відпочинок. Саме це
ліки від хвороб — рух і хоро�
ший настрій, який і забезпе�
чує пінг�понг. Ще один спор�
тивний майданчик незаба�
ром плануємо поставити біля
Будинку культури". 

Варто ще 

й дитячий майданчик

збудувати поруч

У цьому переконана
Валентина Вікторівна Шту�
керт — заступник голови
Києво�Святошинської ра�
йонної організації Народної
Партії. "Прекрасно, що цей
тенісний майданчик — міс�
це, де молоді люди можуть
зібратись, пограти у теніс. А
їхні діти і дружини? Матері
не повинні гуляти з дітками
запиленими вулицями, а ма�
ти натомість гарне місце для
дітей і для себе. А тут, в
парку, ідеальне місце для

цього. Хтось поставить лав�
ки, інші насаджають дерев…
Тоді прийдуть сюди люди, і
поки мамусі з візочками вди�
хатимуть цілюще повітря
парку, їхні сильні половинки
зможуть відпочити, зіграв�
ши одну�другу партію у
настільний теніс. Хіба це
погано? Якщо кожен щось
зробить — матимемо пре�
красне місто. Як приклад —
м. Коростень, де у схожому
парку міський голова виді�
лив для кожної партії свій
куточок і запропонував об�
лаштувати його. Через
якийсь час парк перетворив�
ся у цілий комплекс, де в
одному ансамблі постали
пам'ятники видатним лю�
дям, до яких ведуть затишні
алеї. Я взагалі в захваті від
цього місця і вважаю, що це
дуже гарна ідея".

Дерева, а саме горобину,
члени районної організації
Києво�Святошинського ра�
йону Народної Партії виса�

дили в березні. Олег Конова�
лов — голова районної орга�
нізації НП пообіцяв, що
шефство над парком Пере�
моги продовжиться. "Ми не
шукаємо дешевого PR�ру,
ми намагаємось щось зроби�
ти. І цей спортивний
майданчик є одним з прикла�
дів наших практичних
справ", — як завжди спокій�
но і виважено коментує Олег
Маркович. А у переліку тих
практичних справ численна
спонсорська допомога на
різні заходи у місті, подарун�
ки і фінансова підтримка
ветеранських організацій та
громадських об'єднань, зуст�
річі з виборцями з метою
розв'язання їхніх поточних
проблем, турбота про дітей
та дорослих, задля яких
встановили нещодавно
"лежачі поліцейські" та бага�
то іншого. Сьогоднішній тур�
нір — продовження систем�
ної щоденної турботи про
Боярку і боярчан. Отже,
міцно пустила своє коріння і
продовжує укріплювати свої
позиції районна організація
Народної Партії у Києво�
Святошинському районі.
Популізм — не їхній метод,
бо переконані, що люди,
рано чи пізно, зрозуміють,
що насправді роблять на
наших українських теренах

та чи інша політична сила. 
"Віват" переможцям!

Турнір тривав з 11�ої
ранку. Грали по двоє і по
четверо. А вже близько
18�ої підбивали підсумки.
Переможцями стали Сте�
паненко Дмитро Олексі�
йович — ІІІ місце, Сбит�
ний Нікола Романович —
член клубу — ІІ місце,
Ковальов Віктор Сергійо�
вич — І місце — праців�

ник заводу ”Вентс”. Пере�
можці отримали грошові
нагороди та дипломи. 

Коли можна пограти й

мені?

Графік роботи тенісного
майданчика: початок роботи
з 15�00 год. Тренувальний
час для бажаючих навчитись
і долучитись до цього виду
спорту триває кілька годин.
Потім за розкладом грають
учасники клубу "Липки". З
18�00 розпочинається запек�
ла боротьба за місце за сто�
лом. Тут є вже свої "фани" і
вболівальники. 

Для тих, хто не

знає правил гри

Для гри необхідно
мати: стіл, сітку, ракет�
ку, м'яч.

Гра починається з
подачі м'яча одним з
гравців (по долі). Після
удару ракеткою по
м'ячу він повинен зро�
бити відскік від столу на
стороні того, хто подає,

перелетіти сітку, не зачепив�
ши її, і торкнутися столу на
іншій стороні. При подачі
гравець, а також його ракет�
ка і м'яч повинні знаходитись
за задньою лінією столу.

Подача вважається неп�
равильною, якщо м'яч пода�
ний над столом або з ходу (з
1 вересня 2002 р. — подача
регламентується новими
правилами). Якщо м'яч при
подачі зробив відскік від
столу на стороні того, хто
подає, перелетів сітку, заче�
пивши її або стійки сітки, і
торкнувся столу на іншій
стороні, то проводять пере�
подачу, а очко не зарахову�
ють. Кількість переподач не
обмежена.

Той, хто приймає, відби�
ває відскочивший на його
стороні м'яч назад на сторо�
ну того, хто подає; той, у
свою чергу, відправляє його
на сторону того, хто прий�
має, і так продовжується до
тих пір, поки хто�небудь з
гравців не припуститься
помилки. Кожна помилка
дає супротивнику 1 очко.
Гравець виграє очко, якщо
супротивник: неправильно
подасть м'яча; відіб'є м'яч з
льоту до його дотику до
столу; відіб'є м'яч за межі
столу; не зможе прийняти
правильно посланий м'яч;
відбиваючи м'яч, чіпатиме
його ракеткою більше одного
разу або піймає м'яч на
ракетку, а потім кине його;
торкнеться м'яча під час
розіграшу будь�якою части�
ною тіла, що знаходиться
над столом, або зачепить
сітку, стійку столу. Після
кожних 2 очок (до 1 вересня
2001 р. — кожні 5 очок)
подача переходить до того,
хто приймає.

Партія вважається вигра�
ною після того, як один з
гравців набере 11 очок (до 1
вересня 2001 р. — набере 21
очко) з перевагою не менше
ніж в 2 очки. За рахунку
10:10 (до 1 вересня 2001р. —
за рахунку 20:20) подачі
чергуються після кожного
очка. Після кожної партії
гравці міняються сторонами
і черговістю подач. Гра скла�
дається з 5 або 7 партій (до 1
вересня 2001 р. — число
партій було 3 або 5).

Наталя Ключник

ЗА ЗДОРОВЕ МАЙБУТНЄ!
За сприяння Народної Партії Литвина та Боярсь�

кої міської ради у парку Перемоги постав спортивний
майданчик для гри у настільний теніс. У День Держав�
ного прапора — 25 серпня, впродовж дня до майданчика

прибували й прибували автівки. Що ж там було?
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Києво�Святошинський
відділ ГУМВС України в
Київській області запрошує
для проходження служби на
посаді інспектора патрульної
служби міліції чоловіків віком
до 28 років.

Вимоги: служба в ЗС
України, освіта — середня.
Умови проходження служби:
заробітна плата від 1400 гри�
вень, забезпечення речовим
майном, іногороднім надаєть�
ся гуртожиток.

Надається можливість без�
коштовного отримання вищої
освіти у відомчих навчальних
закладах МВС України.

Довідки за адресою: м.
Боярка, вул. Хрещатик, 88,
каб. 501; телефон: 

+38�(067)�986�13�57; 
8�(044)�406�07�83.

Реклама
ОголошенняБІ Вітання

На постійну роботу
потрібен водій автомобіля
ГАЗ 53 Асенізатор.

Вимоги: стаж роботи,
відсутність шкідливих зви�
чок, здатність утримувати
авто в ідеальному стані.

Довідки за телефоном:
8(067) 507�09�60;
8 (063) 233�17�09

ЗАПРОШУЮ Перетяжка та ремонт меблів.

Швидко, якісно, дешево.

Виїзд майстра до замовника.

Довідки за телефоном: 
+3 (044) 578�05�09

Депутати фракції "Блок Юлії Тимошенко" 

Боярської міської ради та члени бюро Боярської

первинної партійної організації "ВО "Батьківщина"

Депутат Боярської міської

ради, голова фракції “Наша

Україна” А.К. Пестряков

Соціалістична партія

України, Києво�Свято�

шинська організація 

Депутат Боярської 

міської ради

О. В. Боднюк

Голова Боярської 

організації ППУ 

Ю. І. Єдаков

Голова К�Святошинської районної 

організації “Союз Лівих Сил” 

Евген Данченко

Боярська міська організація 

Партії регіонів та фракція 

партії в Боярській міській раді

Голова районного товариства 

у справах захисту прав споживачів 

Олександр Борецький

ШШШШААААННННООООВВВВННННІІІІ     ППППЕЕЕЕДДДДААААГГГГООООГГГГИИИИ,,,,     ДДДДООООРРРРООООГГГГІІІІ     УУУУЧЧЧЧННННІІІІ ,,,,     ССССТТТТУУУУДДДДЕЕЕЕННННТТТТИИИИ!!!!

Щиро вітаємо з Днем знань — справжнім всенародним святом мудрості, доброти і людя�
ності. Цей день завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається
незвіданий, цікавий і, водночас, нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень, до само�
стійного життя.

Бажаємо усім школярам, студентам на цьому шляху підкорити нові вершини знань,
зустріти добрих і надійних друзів та досягти омріяної мети. Переконані, ваші здібності, напо�
легливість стануть запорукою визначних успіхів у дорослому житті, а сприятимуть цьому —
високі стандарти української освіти, рівні можливості в її здобутті для кожної дитини.

Найщиріші слова подяки — вчителям, які щедро діляться своїми знаннями, плекають
справжніх патріотів нашої держави. Їхня мудрість і великодушність залишається з вихо�
ванцями на все життя.

Нехай цьогорічний першовересень буде сонячним, несе добрий настрій у кожну школу,
кожну родину.

Новий сайт міста Боярка

www.boyarka�city.com

До уваги 
підприємств

та організацій!
КП "Боярка�Водока�

нал" надає послуги кана�
лопромивальною маши�
ною "Крот" КО 503.

Адреса підприємства:
м. Боярка, вул. Молодіж�
на,77.

Замовити машину
можна по телефону: 

8�(044)�98�40�249; 

8�(044)�98�41�753.

Адміністрація

Пропоную послуги
водія 1�го класу. Стаж
роботи — 25 років.

Телефон:
8�096�370�76�29

КП "БГ ВУ ЖКГ" на
постійну роботу потрібні:

слюсарі по газу 4�го
розряду у дільницю газо�

вого господарства

Боярський ЖЕК
здійснює вивіз гілля та
негабаритного сміття. 

За довідками звертай�
теся за телефонами:

41�170, та 40�357.
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