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Лікарня людської душі

І серця роздуми —

на вістрі часу

І своєрідний 

“талісман” на згадку...

Робіть добро!

стор. 5

стор. 11

стор. 3

стор. 9�10

Боярська міська рада та виконав�
чий комітет щиро вітають депутата
БМР Харчук Ніну Федосіївну, ювіля�
ра Боярської організації інвалідів
війни та Збройних Сил Халаіма Дани�
ла Антиповича з Днем народження!

Хай Вас підтримують, розуміють
та надихають рідні люди, минають
негаразди та непорозуміння. Хай доля
збагачує Вас життєвою мудрістю,
енергією, натхненням та радістю. Хай
Ваш життєвий шлях квітне яскравим
цвітом і буде сповнений сердечності і
тепла, дружньої підтримки. Впевне�
ності Вам та оптимізму.

ЧИТАЙТЕ У НОМЕРІ:
ВІТАЄМО

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

Щиро вітаю вас з наступаючим
Новим роком та Різдвом Христовим!

Бажаю кожній родині сімейного
добробуту, радісних дитячих усмі�
шок, здоров’я, любові, миру і про�
цвітання! Нехай Новий рік увійде до
ваших осель добрим і радісним, при�
несе злагоду і достаток, натхнення
на нові вагомі здобутки.

Хай доля щедро обдаровує всі�
лякими благами, а друзі та близькі
вам люди ніколи не розчаровують!

Успіхів, нових звершень та здій�
снення найзаповітніших мрій!

Секретар ради М. Лєзнік
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ННІІННАА  ХХААРРЧЧУУКК ::
У НАШІЙ ДЕМОКРАТІЇ Є СВОЇ БОЯРСЬКІ НЮАНСИ

самоврядування
До Дня місцевогоБІ

— Тоді, у 91�му, я ще
була депутатом Боярської
міської ради від УРП. Ми
працювали на виборчих діль�
ницях у Білогородці. Йдемо і
бачимо: раптом на Білого�
родку з літака листівки ски�
нули з надписами і заклика�
ми боротись за незалежність
України. Це щоб таке раніше
могли зробити? Ми тоді
думали — світ перевернувся.
Це сьогодні ми можемо віль�

но висловлюватись (деякі
навіть аж занадто вільно),
обмінюватись думками на
засіданнях сесій, з людьми,
журналістами. А що раніше?
Це є великі демократичні
надбання. І шкода, що бага�
то людей цього не цінують.

Коли підраховували голо�
си тих перших виборів —
гордість розпирала. Такого
результату, як у Києво�Свя�
тошинському районі щодо

кількості, якості голосуван�
ня за демократів ще не було.
Він був навіть вищий, ніж у
Києві. Кравчук і Чорновіл
набрали у Білогородці одна�
кову кількість голосів. Коли
озвучили цю цифру — був
неймовірний сплеск емоцій.
Ми так раділи, як діти. Ма�
буть саме так народжувалась
демократія у всіх куточках
України у той час. Як парла�
ментський оглядач, у той час
я бачила процес творення
Конституції, відчувала пот�
ребу підтримки у непохитно�
сті демократів, які її творили
з нашого боку. Так зароджу�
валась наша демократія.
Яке натхнення було у наро�
ду! Вперше можна було про�
голосувати за Незалежну,
Самостійну Україну.

У Боярці демократів спо�
чатку не сприймали. Моно�
полістом у вирішенні життє�
вих норм громади був завод
“Іскра”. Боярка на той час
була спальним районом Киє�
ва. Це було престижне міс�
це. Практично усі мешканці
працювали у Києві, а сюди
приїздили ночувати. І це бу�
ли професори, академіки,
письменники, інженерна ін�
телігенція. Усі ці люди при�
несли у Боярку свою культу�
ру. У 1956р., коли відбулось
велике хрущовське скоро�
чення армії, багато військо�

вих відставників, але із зван�
ням не менше майора, отри�
мали тут ділянки землі.
Серед них були ортодокси,
були й кондові. Тому нам,
тодішнім “демократичним
галушкам”, доводилось пе�
реживати спочатку бруталь�
не ставлення, образи. Але
під кінець вже першої моєї
каденції усе змінилось.

Зароджувалось місцеве
самоврядування у нашому
місті по�боярськи. А пере�
ломним був 1990 рік. Тоді у
складі Боярської міської
ради було 75 депутатів.
Нагадаю, що більша полови�
на усіх депутатів — із заводу
“Іскра” під керівництвом
Шафранова. У меншості —
демократи. Але ми тоді впер�
ше згуртувались на виборах
міського голови. Голову
міськради тоді обирали депу�
тати. На моє глибоке пере�
конання це було правильно.
Бо обирав його депутатський
корпус і в нього над головою
завжди висів домоклів меч:
або ти працюєш з усіма і на
благо народу, а як ні, то від�
кликати тебе — раз плюну�
ти. А депутатів обирали лю�
ди, кожного зокрема, за ма�
жоритарними списками.

Нашим кандидатом був
Л.І. Орел, а депутати з
“Іскри” мали свого кандида�
та. Три доби йшло голосу�

вання. Ми перепробували
усі можливі й неможливі ва�
ріанти домовленостей. На�
решті здоровий глузд і наші
зусилля з перемогою в 2 чи 3
голоси вивели Л.І. Орла на
посаду голови Боярської
міської ради.

Усю каденцію ми крича�
ли, що ми — спальне місто,
що у нас залишковий прин�
цип формування бюджету. І
це було перше ствердження
формування місцевого са�
моврядування, яке оформи�
лося вже аж після моєї другої
каденції (1994�1998р).

Три каденції поспіль я
очолювала регламентну ко�
місію. Уявіть собі так звану
“полицию нравов” і без за�
кону про місцеве самовряду�
вання, про статус депутата,
про вибори. Закон “Про міс�
цеве самоврядування” прий�
няли аж у 1997р. Тоді ми
навіть не розуміли його зна�
чення. А сьогодні користує�
мось цим законом як нас�
тільною книгою. Він виявив�
ся надзвичайно важливим.
Тому зміни законодавства
йшли в напрямку кращих
традицій європейського роз�
витку. Ми йдемо послідовно
у демократичному напрямі. І
надзвичайну роль у цьому
процесі зіграв Ющенко.

Наталя Ключник

“Ту бабусю я запам’ятала на усе життя. Старень�
ка ледве чує. Я їй голосно: “Ви за незалежність Украї�
ни?”. Та не чує, але, здогадуючись, про що йдеться, від�
повідає: “Я за рідну Україну!” Це було у 1991р.”, — роз�
повідає Ніна Харчук, Заслужений журналіст України,
депутат Боярської міської ради, яка понад 16 років слу�
жить територіальній громаді Боярки у органах місце�

вого самоврядування.

ССЕЕРРГГІІЙЙ  ДДЕЕННИИССЮЮКК::  ““ДЛЯ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ПОТРІБНО ВЗЯТИ ІЗ БУВШОГО СОЮЗУ НАЙКРАЩЕ”

— Ви один із тих депу�
татів, хто найдовше перебу�
ває у статусі депутата місце�
вих рад. Які проблеми бачи�

те у місцевому самовряду�
ванні?

— Багато розвелось не�
професіоналів, на жаль,
зустрічаються самодури. І
ми на це не маємо права зак�
ривати очі. Кожен на своєму
місці головою має відповіда�
ти за свою ділянку.

— Ви депутат трьох
скликань, який депутатський
корпус був чи є найдієвіший?

— Найперший. Це був
1998�2004 рік. Часи були
складні. Після прийняття за�
кону про місцеве самовряду�
вання відбувалось його ста�
новлення, налагодження ро�
боти. Саме тоді почали ство�
рюватись міські служби. Бу�
ло багато хороших ідей, але
через часті зміни у владі,
судові перипетії у боротьбі за
владу, більшість із них зали�
шились проектами. Ще тоді
у проекті було створення
енергетичної служби, яка б
займалась освітленням ву�
лиць, а реалізували її вда�
лось тільки цього року.

— Депутати, вони зав�
жди працювали злагоджено,
чи навпаки?

— Тоді не було фрак�
цій. Були праві і ліві. Обира�
лись депутати по мажори�
тарним округам. Кожен міг
сказати свою думку. Не було
на сесіях спорів. Усе обгово�
рювалось у депутатських ко�
місіях. Люди знали свого
депутата, бо за нього повин�
ні були проголосувати. Була
звітність депутатів перед

людьми. Сьогодні її ми не
побачимо ніде. Депутати зві�
тують лише перед партією.

— Чому? Адже регла�
мент передбачає звіти депу�
татів перед громадою у ЗМІ.

— Мабуть тому, що не�
має практики і ніхто не про�
являє ініціативи чи вимоги.

— Що б Ви хотіли змі�
нити в організації місцевого
самоврядування?

— Я більш би широко зап�
ровадив систему громадсько�
го обговорення усіх питань.
Вже нікому не потрібний
тільки кількісний “одоб�
рямс”. Сама громада має пе�
рейматись справами міста, ді�
яльністю, розвитком. І в кож�
ного депутата має бути своя
думка. Тоді буде результат.

— Повернімось до вибо�
рів по мажоритарним окру�
гам. Ми вже мали практику в
СРСР, коли у депутати про�
ходили доярки, яким доруча�
ли нібито управляти краї�
ною. І що з цього вийшло?

— Якщо приймуть но�
вий закон — ситуація теж
може бути інша. До місце�

вих рад люди оберуть свого
представника по мажори�
тарному округу. Він лобіює
інтереси округу — якісне на�
дання соціальних послуг.
Люди хочуть лише, щоб ву�
лиця була заасфальтована і
освітлена, вода — холодна і
гаряча, чиста і за прийнятни�
ми тарифами. Школи, садки
працювали злагоджено,
транспорту достатньо і т.д.

Але й самі повинні “вклю�
чатись” у процес. В основі
всього має бути самоорганіза�
ція населення. Споживаць�
кий спосіб життя треба побо�
роти якось. Для розвитку міс�
цевого самоврядування пот�
рібно взяти із бувшого Союзу
найкраще — той специфіч�
ний дух об’єднання у одну
громаду. Ніхто — ні депутат,
ні мер, ні ще хтось нічого сам
не зробить. Тільки спільними
зусиллями. Державне — це
своє, і так повинна вестись
політика на території всієї
України.

Розмову вела

Наталя Ключник

Одним із найдосвід�
ченіших депутатів у м.
Боярка є депутат трьох
скликань С. Денисюк. Із
ним ми говорили про про�
блеми у місцевому самов�
рядуванні.
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БІ тижня
Події

10 грудня на території
Боярської районної лікарні
відбулося закладання пер�
шого каменя майбутнього
храму і освячення території,
де згодом буде збудований
храм на честь Святителя
Миколая Чудотворця. Пат�
ріарх Київський і всія Ук�
раїни Філарет, який прибув
для освячення храму, у
своєму зверненні до народу
повідомив, що на території
лікарні та пологового будин�

ку храм буде побудовано не
випадково — “адже тут на�
роджується життя і лікують�
ся хвороби тіла. Але людина
складається не тільки з тіла,
а і з душі. А церква — це та
лікарня, яка лікує людські
душі. І лікарі добре розумі�
ють, що не все залежить від
ліків та професіоналізму ме�
дичного персоналу. Життя
людське залежить від дже�
рела життя — від Бога”.

Також Патріарх Філа�
рет висловив подяку керів�
ництву райдержадміністра�
ції та лікарні за сприяння у
будівництві храму. Він на�
голосив, що храм поклика�
ний пробуджувати в людсь�
ких серцях віру в Бога та
вічне життя, щоб ми не
тільки визнавали існування
Бога, а відчували Його пік�
лування про кожну люди�

ну. За заслуги з відроджен�
ня духовності в Україні та
утвердження помісної Ук�
раїнської Православної
Церкви голову Києво�Свя�
тошинської РДА Я.В. Доб�
рянського нагороджено Ор�
деном Святого рівноапо�
стольного князя Володими�
ра, голову райради Г.А. Ко�
сенка — Орденом Святого
Юрія Переможця, головно�
го лікаря БЦРЛ В.В. Крав�
ченка — Орденом Святого

Миколая Чудотворця. Пат�
ріарх Філарет люб’язно по�
годився освятити також
відкриту після ремонту ви�
писну кімнату у пологовому
будинку, дитяче та прий�
мальне відділення лікарні,
де його зустрічав хлібом�
сіллю медичний персонал.
З благословенням Патріар�
ха Київського та всія Укра�
їни почав свій життєвий
шлях маленький Андрій
Костюк, якого виписували
з пологового будинку під
час церемонії освячення.

Головний лікар БЦРЛ
В.В. Кравченко висловив
подяку за медичне облад�
нання для реанімаційного
відділення та пологового
будинку, яке надала РДА на
суму 100 тис. грн.

Ганна Бєлобородова

ЛІКАРНЯ ЛЮДСЬКОЇ ДУШІ

ПП РР ОО ФФ ЕЕ СС ІІ ЙЙ НН ЕЕ   СС ВВ ЯЯ ТТ ОО   ПП РР АА ВВ ОО ОО ХХ ОО РР ОО НН ЦЦ ІІ ВВ
Напередодні професійно�

го свята — Дня міліції — в
актовій залі Києво�Свято�
шинського РВ ГУ МВС Укра�
їни в Київській області, що
знаходиться за адресою: м.
Боярка, вул. Хрещатик, 88,
відбулося урочисте засідан�
ня, на якому були присутні
як сьогоднішні працівники
міліції, так і ветерани служ�
би, які перебувають нині на
заслуженому відпочинку.

Вітальним словом відкрив
урочистості начальник Киє�
во�Святошинського РВ ГУ
МВС України в Київській
області, полковник міліції
Сергій Рудюк. Зокрема, пол�
ковник привітав усіх присут�
ніх зі святом, а також підвів
підсумки роботи райвідділу
за 11 місяців поточного року.
Адже за звітний період на

території Києво�Святошин�
ського району було зареєс�
тровано 1690 випадків зло�
чинів, що на 17,8% більше,
ніж торік. Матеріальних
збитків завдано на загальну
суму в 5148881 грн., від�
шкодування становлять
3266072 грн. Керівник рай�
відділу наголосив, що в
структурі правоохоронних
органів працюють люди, які
прийшли сюди за покликан�
ням, для яких захищати ін�
ших — справа честі. І не
затьмарюють їм покликання
ані всі складнощі служби,
ані порівняно невелика заро�
бітна плата правоохоронця.

Привітати міліціянтів з
професійним святом прибу�
ли почесні гості: заступник
начальника Головного упра�
вління МВС України, пол�

ковник Микола Пастушен�
ко, заступник голови рай�
держадміністрації Сергій
Бончак, голова районної ра�
ди Григорій Косенко, секре�
тар Боярської міської ради
М. Лєзнік. Як і годиться,
керівники вітали своїх під�
леглих, кращих відзначали
подяками, нагороджували
грошовими преміями та
годинниками. З привітання�
ми до правоохоронців звер�
нулись також голови декіль�
кох сільських рад району,
які також вручали працівни�
кам міліції грамоти, подяки,
грошові премії.

Завершилися урочистості
святковим концертом, який
підготували ліцеїсти�богу�
нівці.

Євген Пікуль

Згідно Указу Президента
України №945/206 від 10
листопада 2006 року щоріч�
но, 14 грудня, Україна від�
значає День ліквідатора нас�
лідків аварії на Чорно�
бильській АЕС.

В ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській
АЕС брали участь понад 650
тисяч осіб з усього бувшого
СРСР. З них — тільки 5 ти�
сяч офіційно почали зватися
ліквідаторами, отримавши
відповідні посвідчення, а з
1992 року всім іншим поча�
ли видавати свідоцтва по�
терпілих від наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС.

Саме 14 грудня 2009 року
в актовій залі Районної кла�
сичної гімназії пройшов уро�
чистий захід, приурочений
Дню ліквідатора наслідків
аварії на Чорнобильській
АЕС, куди прибули предс�

тавники державних та гро�
мадських організацій.

На захід завітали: заступ�
ник голови райдержадміні�
страції Олександр Лук’ян�
чук, заступник Боярського
міського голови Валерій
Шульга, голова приватного
районного фонду інвалідів�
чорнобильців Юрій Івченко,
голова Київської громадсь�
кої організації “Союз Чорно�
биля України” Іван Дерда,
заступник голови правління

районного фонду Чорнобиля
Лариса Козленко, президент
ГО “Дзвони Чорнобиля Киє�
во�Святошинського району”
Діана Кузнєцова та інші
представники організацій
району.

Присутнім на урочисто�
стях чорнобильцям�ліквіда�
торам заступник голови рай�
держадміністрації Олександр
Лук’янчук вручив почесні
грамоти, подяки, грошові
премії. Від імені Боярської
міської ради заступник голо�
ви БМР Валерій Шульга
також вручав присутнім гра�
моти та подяки, а Юрій
Івченко та Іван Дерда нагоро�
джували ліквідаторів�чорно�
бильців медалями, що відзна�
чають активну життєву пози�
цію цих людей, вказують на
їхнє відповідальне ставлення
до справи, яку вони роблять.

Євген Пікуль

ДЕНЬ ЛІКВІДАТОРА НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС
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В Києво�Святошинській
районній лікарні, на базі
об’єднаного відділення хі�
рургічного профілю, макси�
мально використовуються
досягнення сучасної меди�
цини для діагностування та
лікування різноманітних за�
хворювань органів черевної
порожнини. Зокрема, дуже
популярні такі методи хірур�
гії як лапароскопія і герніо�
томія з використанням полі�
пропіленової сітки.

Лапароскопія — таке
хірургічне втручання, при
якому через зовсім невелич�
кі надрізи до черевної по�
рожнини вводяться мініа�
тюрні оптичні пристрої та
інструменти, за допомогою
яких виконуються найрізно�
манітніші операції.

Герніотомія з викори�
станням поліпропіленової
сітки — сучасний метод лі�
кування гриж черевної стін�
ки, що майже не дає реци�
дивів.

Відділення обладнане
операційним лапароскопом,
сучасною лікувально�діаг�
ностичною апаратурою єв�
ропейського рівня (УЗД,
ФГДС, діагностичний рент�
генокомплекс), що дозволяє
поставити точний діагноз,
та вибрати оптимальний
спосіб лікування. Нагрома�
джено значний досвід в опе�
ративному лікуванні жовчо�
кам’яної хвороби та її уск�
ладнень. У відділенні кон�
сультує та оперує професор
Національної академії піс�
лядипломної освіти Ярослав
Петрович Феліштинський.

То в чому ж переваги
лапароскопічної хірургії?

— Замість широкого

розрізу черевної стінки (від 7
до 30 см в довжину) викону�
ються три проколи по 0,5см.

— Практично відсутній
післяопераційний біль,
немає сенсу призначати
після операції знеболюваль�
ні засоби, чудовий косме�
тичний ефект за рахунок
відсутності великого розрі�
зу. Шви практично непоміт�
ні або й взагалі відсутні.

— Немає необхідності
дотримуватися після опера�
ції постільного режиму.

— Час напівпостільно�
го режиму обмежений кіль�
кома годинами.

— Час госпіталізації
складає від одного до трьох
днів (при порожнинних
операціях звичайний термін
перебування у стаціонарі 2�
3 тижні).

— Швидко відновлю�
ється нормальне самопочуття
і здатність до звичайної тру�
дової і побутової діяльності.

— При ендохірургічно�
му втручанні немає контак�
ту тканин з рукавичками
хірурга, на органи і очереви�
ну не потрапляє тальк, мен�
ше маніпуляцій із нутроща�
ми, не використовуються
марлеві серветки — все це
значно зменшує можливість
утворення післяопераційно�
го спайкового процесу, що
призводить до безпліддя,
кишкової непрохідності та
інших складних патологій.

Керівник відділу: Коро�

люк Віталій Сергійович.
Безкоштовна консульта�

ція хворих проводиться спе�
ціалістами відділення що�

денно з 8.30 до 17.00

(крім суботи та неділі)
Адреса: м.Боярка, вул.

40 років Жовтня, 51;
Києво�Святошинська

ЦРЛ, об’єднане відділення
хірургічного профілю.

Тел. (04598)40�665.

ССУУЧЧААССННИИЙЙ  РРІІВВЕЕННЬЬ  ХХІІРРУУРРГГІІЧЧННООЇЇ  ДДООППООММООГГИИ  ——

ЛЛААППААРРООССККООППІІЧЧННІІ  ООППЕЕРРААЦЦІІЇЇ
Центр лапароско�

пічної хірургії та хірургії
гриж організовано на базі
Києво�Святошинської

райлікарні в Боярці.

12 грудня 2009 року у
Боярській загальноосвітній
школі І�ІІІ ступенів № 4 від�
булося свято — День від�
критих дверей — для май�
бутніх першокласників.

У приміщенні початкової
школи, розташованої за ад�
ресою: 50 років Жовтня, 4,
малюків зустрічали казкові
персонажі: Буратіно, Маль�
віна, Котигорошко, Червона

Шапочка та інші герої
улюблених казок. Школярі
підготували театральне дій�
ство, де перед юними гляда�
чами виступали шкільні ан�
самблі “Кіндер�сюрприз”,
“Іграшки”, та вихованці
хореографічної студії ра�
йонної школи мистецтв.
Малюки із задоволенням

спостерігали за пригодами
казкових героїв та грали в
різноманітні ігри.

Після концерту діти уяв�
но подорожували станціями
“Весела математика”, “Каз�
кова”, та “Ігрова”, де чека�
ли їх майбутні вчителі: М.І.
Коробченкова, О.В. Самарі�
на, Н.М. Жук.

Перед батьками виступи�
ла директорка школи В.К.

Пекур і повідомила, що, нез�
важаючи на різноманітні
чутки про закриття початко�
вої школи, незважаючи на
всі перешкоди, Боярська
ЗОШ І�ІІІ ступенів №4, яка
функціонує у 2�х приміщен�
нях, продовжить працюва�
ти, як і раніше. На сьогодні
у початкових класах навча�
ються 250 учнів.

Маленька Країна Знань
Боярської ЗОШ І�ІІІ ступе�
нів № 4 не тільки відкриває
двері, але й душу і серця.

З 16 січня 2010 року (що�
суботи) з 9�00 розпочнуться
традиційні заняття для май�
бутніх першокласників.

О.В. Юрчук,

заст. директора БСШ № 4

ШКОЛА ВІДЧИНЯЄ ДВЕРІ НАМ СВОЇ…

СС ТТ РР АА ТТ АА   ГГ ОО ЛЛ ОО ДД ОО ММ
Голодомор 1932�1933

років — одна з найстрашні�
ших сторінок української
історії. Невинно знищені
люди заслуговують на світлу
пам’ять та шану, тому щоро�
ку, 28 листопада, українці
запалюють скорботні свічки
та згадують померлих від

голоду. В приміщенні Бояр�
ського будинку культури від�
бувся відкритий урок пам’я�
ті за книгою Семена Старова
“Страта голодом”, який
зібрав і дітей, і дорослих.
Твір Старова — це спогади
про голодні роки в одному
селі на Черкащині, свідчен�

ня про великий голод, згадка
про трагічне минуле. Свідка�
ми тих подій виступили того
дня й вишиті сорочки, які
вже традиційно у річницю
Голодомору розвішує на сті�
нах фойє керівник студії
прикладного мистецтва Су�
хорукова Людмила Дмитрів�
на. Адже у 1932�33 р.р. со�
рочки, за свідченнями оче�
видців, могли врятувати ко�
мусь життя — вишита со�
рочка мінялась на буханець
хліба, за скатертини, хуст�
ки, стільники можна було
отримати жменьку зерна.
Наостанок присутні вшану�
вали загиблих хвилиною
мовчання та палахкотінням
свічок.

Дарія Сєчкова

Як відомо, 20 жовтня
2009 року прокурором Ки�
ївської області було пору�
шено кримінальну справу
щодо Боярського міського
голови Києво�Святошинсь�
кого району Київської об�
ласті Т.Г. Добрівського за
ознаками злочину, перед�
баченого ч.3 ст.368 КК
України.

Того ж дня, о 21 годині
52 хвилини, Т.Г. Добрів�
ського  було затримано в
порядку ст.ст.106 та 115
КПК України. Вмить, без
суду і слідства, на всю Укра�
їну, телевізійники перетво�
рили енергійного мера
Боярки на хабарника. Реак�
цією боярської громади на
це обвинувачення стала
акція протесту біля Києво�
Святошинського районного
суду 23 жовтня. Люди не
повірили правоохоронним
органам.

Постановою Києво�Свя�
тошинського суду від 23
жовтня 2009 року продов�
жено строк затримання Т.Г.
Добрівського до 10 діб для
з'ясування місця проживан�
ня Добрівського, так, ніби
міський голова є волоцюгою.

Боярка зібрала Боярсь�
кий майдан, де вимагала
правдивої інформації щодо
затримання Т.Г. Добрівсько�
го. Про це відкрито заявили
представники боярської гро�
мади В.В. Шульга, В.І.
Кударенко, Дмитро Присяж�
ний та Наталя Ключник на
прес�конференції в агенції
“Укрінформ”. Незважаючи
на усі звернення громади,
депутатів, відповіді не було.

29 жовтня 2009 року по�
довжено строк утримання
Добрівського під вартою.

19 листопада криміналь�
на справа щодо Т.Г. Добрів�
ського Печерським район�
ним судом м. Києва була
скасована. Це рішення було
оскаржене і розглядалось у
Апеляційному суді м. Києва,

який зазначив, що у справі
відсутня доказова ланка
того, що Боярський міський
голова отримував від когось
гроші. Саму справу було по�
вернуто на новий розгляд.

21 грудня міський голова
Т.Г. Добрівський був звіль�
нений і повернувся у Бояр�
ку. Справжнім і найголовні�
шим подарунком для нього
стало народження сина.
Хлопчик народився 13 груд�
ня (на Андрія) здоровим,
вагою 3,600кг, зростом 52
см. Молоді батьки новонаро�
дженого думають як назвати
свого малюка. 

Боярська громада щиро
вітає Боярського міського
голову Тараса Добрівського
та його дружину Вікторію з
народженням первістка.
Бажає усій сім'ї здоров'я,
сили і впевненості. Усі нега�
разди минуть, то нехай вони
вас не зломлять, а укрі�
плять. Любові і доброти!
Боярка з вами!

Наталя Ключник

НОВИНИ У  СПРАВІ
ДОБРІВСЬКОГО



БояркаБоярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм 5

БІ Миколая
День Святого

ГОСТІ У “РОДИНІ”
Напередодні Дня Святого

Миколая майже кожна ма�
ма й татко бігають крамни�
цями у пошуках цікавого
подарунка, щоб покласти
його під подушку улюблено�
му дитинчаті і виконати свя�
щенну місію доброго дідуся
Миколайчика. Щоб діти ві�
рили в дива. Щоб згодом
вчилися творити дива для
ближніх. Щоб просто зраді�
ли новій іграшці або цукер�
ці — хіба ж потрібен особ�
ливий привід, щоб потішити
своє маля? Але, на жаль,
доводиться жити не в ідеаль�
ному світі, в якому так бага�
то дітей, позбавлених бать�

ківської опіки, сиріт, для
яких увага і турбота оточую�
чих важать навіть більше,
ніж будь�які подарунки.

18 грудня представники
Української соціал�демокра�
тичної партії України Р.В.
Шевчик, О.П. Прус, Д.В.
Крупський, М.П. Демчик,
С.З. Гальчинська та голова
Боярської партійної органі�
зації М.Г. Мілевський відві�
дали Києво�Святошинський
районний дитячий будинок
змішаного типу “Родина”.
Зараз там знаходиться 39
дітей. І хоч здебільшого це
підлітки, проте подарункам
зраділи всі. Як розповів

Микола Григорович, вони
вже третій рік опікуються
дитячим будинком “Роди�
на”, тож знають у чому є на�
гальна потреба. В цьому
році подарували новий по�
суд, і, звичайно ж, солодощі
для дітей. Після невеличкої
вистави, яку влаштували
для гостей Оля Данченко та
Женя Герасименко, діти
залюбки розповіли, чим їм
подобається займатись. Як
виявилось, цікавих занять у
них чимало: є чудова трена�
жерна зала, скутери, роли�
кові ковзани, настільний
теніс. Дівчатка вишивають,
допомагають на кухні, ма�
люють. Декілька дітей зай�
маються в танцювальній
школі Алли Духової “То�
дес”. Також вихованці дитя�
чого будинку неодноразово
перемагали в конкурсі “та�
лановиті діти України”. По�
при всі недитячі проблеми
життя в них насичене подія�
ми та враженнями. Ці діти
мають всі шанси стати ус�
пішними людьми і гордістю
країни, переконана Гали�
на Володимирівна Косов�
ська — директор дитячого
будинку. А ми можемо допо�
могти їм у цьому.

Ганна Бєлобородова

РРООББІІТТЬЬ  ДДООББРРОО
19 грудня в Боярську

школу�інтернат для слабозо�
рих дітей завітав Святий
Миколай. Подарунків при�
віз стільки, що ледве в сани
вмістилися. А ще гостей за�
хопив з собою чимало. При�
вітати дітей приїхали голова
облдержадміністрації В.М.
Вакараш, голова райдер�
жадміністрації Я.В. Добрян�
ський, начальник обласного
відділу освіти В.Г. Бутник,
голова райради Г. Косенко,
секретар Боярської міської

ради М.Г. Лєзнік, заступник
міського голови В.В. Шульга,
головний лікар БЦРЛ В.В.
Кравченко. У цей день також
чекали приїзду В.А. Ющенко
та В.І. Ульянченко. Невідо�
мо, що стало на заваді висо�
копосадовцям, але головне,
що Святий Миколай в дорозі
не затримався і передав дітям
довгоочікувані подарунки.
Актор Сергій Сібель (най�
більш відомий глядачам за
х\ф “Максим Перепелица”)
у ролі Святого Миколая

поспілкувався з дітьми та поз�
найомив їх з біографією свого
героя і історією виникнення
цього улюбленого дітьми
свята. “Робіть добро!”, —
закликали присутніх діти
разом з Миколаєм, нагадую�
чи про глибинний зміст цього
свята. І це подіяло! Подарун�
ками під ялинкою шановні
гості не обмежились. І надалі
мова йшла про заміну вікон
та ремонт застарілих корпусів
інтернату. Вихованці школи�
інтернату теж підготували
сюрприз для гостей. Усі
залюбки подивились віршо�
вану виставу про Святого
Миколая і шалено аплодува�
ли майстерності маленьких
акторів.

В одному з творів Л. Тол�
стой каже, що найбільш
люди пам’ятають не те доб�
ро, яке зробили їм, а те, що
зробили вони. Щоб поважа�
ти себе, щоб завжди буди в
гарному настрої, щоб життя
було наповнене сенсом, щоб
комусь стало легше, щоб за
твоє існування хтось подяку�
вав Богу — робіть добро!

Ганна Бєлобородова

19 грудня, в день Святи�
теля Миколая Чудотворця,
до Києво�Святошинського
районного дитячого будинку
змішаного типу “Родина”
завітали гості з подарунками
та солодощами. Начальник
відділу інтернатних закла�
дів Головного управління
освіти і науки Київської обл�
держадміністрації Микола
Качкарда та начальник від�
ділу освіти
Києво�Свя�
тошинської
райдержад�
міністрації
Микола Не�
руш привіта�
ли дітлахів
та вручили
їм усі ті ціка�
винки, що
були ними

привезені. А це і солодощі, і
фрукти, і іграшки від Секре�
таріату Президента, і свят�
кові подарунки від Головно�
го управління освіти та рай�
держадміністрації.

Почесні гості з радістю
виконали приємну місію, а
на довгу згадку сфотографу�
валися з дітьми.

Євген Пікуль

В ТІСНОМУ КОЛІ “РОДИНИ”

ДДООРРООГГІІ  ББООЯЯРРЧЧААННИИ!!

БІ вітання
Наші

Вітаємо вас з Новим роком та Різдвом Христовим!

Христос народився! Славімо Його!

Бажаємо, щоб в Новому році, який для кожного із нас
по різному розпочинається, ми свої погляди спрямували
на Сина Божого, який народився для нашого спасіння,
визволення і нашого майбуття. Віра в Ісуса Христа, як
Сина Божого, та слухняність Його заповідям — це щасли�
ве життя та непохитна надія майбуття.

Він в силі через нашу маленьку віру робити великі чуде�
са у нашому житті.

Благословенного Нового року та радісного Різдва Хри�
стового!

З любов’ю, Церква “Надія Життя”

м.Боярка, вул.Білогородська, 23�А, 

богослужіння проходять щонеділі о 15:30.

www.hopeoflife.org.ua

ШАНОВНІ БОЯРСЬКІ ВЕТЕРАНИ!
Настає 2010 рік. З огля�

ду на шлях, що пройдений
кожним з вас, без сумніву
можна сказати, що був він
непростим і тернистим. Ви
воювали, відбудовували
зруйноване війною, вихову�
вали дітей. Завжди мали
надію й сподівання на
краще життя, на кращу
долю. На жаль, не всім спо�
діванням судилося справди�
тись. Але віра й надія зав�
жди повинна жити поруч. І
тоді все, на що так споді�

вається людина, повинно
статись.

Дорогі ветерани й меш�
канці Боярки. Від усієї душі
бажаю вам звершення мрій
в Новому, 2010 році. Хай
рік, що настає, принесе вам
здоров’я, радість, благопо�
луччя, почуття безмежної
гордості за дітей та онуків.

Голова Боярської міської

організації ветеранів

війни, праці та Збройних

Сил Б.А. Грецький

ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ!
Прийміть найщиріші вітання з Новим роком та Різдвом

Христовим. Нехай ці свята — вісники оновлення, мрій і
сподівань —принесуть вам і вашим родинам добро, мир і
достаток. Хай у новому році здійсниться все те, про що ви
так давно мріяли. Щастя вам, міцного здоров’я, здійснен�
ня найзаповітніших бажань. З Новим роком!

Марценюк В.М., голова ветеранів�пенсіонерів при

Києво�Святошинському РВ ГУ МВС України 

в Київській області, голова президії ради 

ветеранів�пенсіонерів, голова Києво�Святошинської

районної ради спілки юристів України
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БІ ювіляри
Наші

БОЯРСЬКИЙ МІЖШКІЛЬНИЙ

КОМБІНАТ СВЯТКУЄ 30-РІЧЧЯ
10 грудня 2009 року

виповнилося рівно 30 років
з часу заснування Боярсько�
го міжшкільного навчально�
виробничого комбінату.
Підпорядкований комбінат
Міністерству освіти і науки
України, відділу освіти Киє�
во�Святошинської райдер�
жадміністрації. Всі ці роки
закладом керує Заслужений
вчитель України, спеціаліст
вищої категорії Микола
Петрович Іскоростенський.
Чималий і викладацький
колектив, в складі якого 24
педагоги, з них 8 — мають
звання “Відмінник освіти
України”.

За роки існування нав�
чального закладу понад 20
тисяч учнів здобули тут ро�
бітничі професії: водії, опе�
ратори комп’ютерного набо�
ру, секретарі керівників,
швачки, кухарі, продавчині,
а відтепер — менеджери
торгівлі. Лише з 2000 року
випускники комбінату отри�
мали 2729 свідоцтв з 17�ти
ліцензованих професій.

Отже, урочистості з при�
воду 30�річчя закладу прой�
шли 10 грудня в актовій залі
інституту “Укркадриліс”.
На ювілей завітали почесні
гості: заступник голови рай�
держадміністрації Олек�
сандр Лук’янчук, керівник
відділу освіти районної ради
Микола Неруш, голова ра�
йонної профспілки вчителів
Іван Литвин, представник
обласної ради профспілок
Діна Нешемпа, заступник
Міністра освіти і науки Ук�
раїни Віктор Шепотько,
вчений секретар Академії
педагогічних наук України,
кандидат педагогічних наук,
професор Григорій Шевчен�
ко, заступник Боярського
міського голови Валерій
Шульга, директор Боярсь�
кої вечірньої школи Володи�
мир Колібабчук, голова ра�
ди директорів шкіл Києво�
Святошинського району
Микола Тутаревич, ректор
Національного університету
державної податкової служ�

би України Петро Мельник,
а також представники гро�
мадських організацій.

В урочистій частині
ветеран виробничого комбі�
нату, його незмінний керів�
ник Микола Іскоростенсь�
кий вручав педагогам зак�
ладу грамоти, подяки, гро�
шові премії від Міністерства
освіти і науки України, ра�
йонної державної адміні�
страції, відділу освіти ра�
йонної ради.

Закінчилася урочиста
частина — розпочався свят�
ковий концерт, підготовле�
ний вихованцями Районної
класичної гімназії (дирек�
торка — Світлана Микола�
ївна Сушко), Боярської
ЗОШ № 5 (директорка —
Валентина Кривенко). Неа�
бияке задоволення отрима�
ли ювіляри та гості від вис�
тупу духового оркестру Ки�
ївського професійно�техніч�
ного училища зв’язку, в
складі якого грають лише
дівчата (директор учили�
ща — В.П. Слід).

Звичайно, свято не прой�
шло б на такому високому
організаційному рівні, якби
не допомога Сергія Ірклієн�
ка (директор інституту
“Укркадриліс”), Миколи
Слюнька (директор КНВП
“Освіта”), Мирослава Бен�
дина (директор КП “Шкіль�
ні їдальні”) та всіх тих
людей, які доклали чималих
зусиль, щоб свято запам’я�
талось своєю яскравістю та
родинним теплом.

Євген Пікуль

ДИТЯЧА КРАЇНА
СВЯТКУЄ ЮВІЛЕЙ

45 років відзначив дитя�
чий садок “Берізка”. 18
грудня у святково вбраній
залі садку з цієї приємної
нагоди зібралися вихованці і
вихователі, батьки і випуск�
ники, ветерани і почесні
гості. Секретар міської ради
М.Г. Лєзнік та приватний
підприємець І. Богатиренко
привітали присутніх зі свя�
том і подякували за невтом�
ну працю вихователям.
Адже саме вони плекають
майбутнє нашої нації, а

своєю щоденною працею та
турботою прагнуть зробити
дитинство щасливим, весе�
лим і незабутнім.

Найкращі вихователі
були відзначені подяками, а
дитячий садок отримав цін�
ний подарунок.

Чудовий концерт спіль�
ними зусиллями підготували
вихователі і вихованці “Бе�
різки”. Особливо приємним

було те, що свій садок пам’я�
тають і колишні малюки, які
зараз вже у школі “гризуть
граніт науки”. Вони теж
прийшли привітати свій
садок, з яким пов’язані самі
приємні спогади, і підготува�
ли творчі номери.

“Наша “Берізка” — це
велика родина, в якій бува�
ють і добрі моменти і сумні,

смішні та трагічні, але ми
все це переживаємо і стаємо
міцнішими та дружнішими, і
головне, щоб в родині було
затишно”, — ділиться сек�
ретом чудового мікрокліма�
ту, який панує у “Берізці”,
Людмила Федорівна Ма�
йок — завідуюча ДНЗ.

Ганна Бєлобородова

ЖИТТЯ ПРОЖИТИ —

НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

Пількевич Євгенія Іва�
нівна народилася 29 грудня
1914 року в м. Козелець
Чернігівської області. Бать�
ко був людиною освіченою і
працював на той час в земсь�
кій управі. Але змінилися
часи, і в 1917 році батька
розстріляли. Сім’я мала 6�х
дітей. Був голод, скрута,
життя було надто важким.
Але вижили, вистояли. 

В 1931 році, закінчивши 
7�річку, Євгенія Іванівна
вступає до Чернігівського
технікуму вогнетривкого бу�
дівництва, який успішно за�
кінчила 1933 року.

Отримавши направлення
до Козелецького заводу,
працювала бухгалтером та
“вела” школу, де навчала
грамоті робітників. 1935
року разом зі своїм чолові�
ком Євгенія Іванівна пере�
їжджає до Києва, в тому ж
таки, 1935, вони оселяються
в Боярці. В сім’ї народжу�
ється первісток — син
Василь, а в 1944 році наро�
джується син Віктор. Осе�
лившись в Боярці, Євгенія
Іванівна працює бухгалте�
ром в МТС, в дитячому
будинку № 1, в Будаївській
(на той час) сільській раді.
Працюючи в сільській раді
бухгалтером, організовує
карткову систему на отри�
мання хліба. Довелося Євге�

нії Іванівні попрацювати і в
міській раді в 1963 році.

Вийшовши на пенсію в
1969 році, Євгенія Іванівна
продовжує працювати бух�
галтером в інших організа�
ціях, оскільки знання та
вміння, здобуті роками
праці, завжди в попиті і
цінуються на вагу золота.
Впродовж багатьох років
Євгенія Іванівна приймає
активну участь в громадсь�
кому житті трудових колек�
тивів, де їй доводилось прац�
ювати, є активною учасни�
цею колективів художньої
самодіяльності.

Щиро вітаємо ювілярку з
Днем народження! Бажаємо
Вам, шановна Євгеніє Іва�
нівно, здоров’я, незгасимої
життєвої енергії, довгих
років життя на радість
Вашим близьким та рідним
людям.

Редакція “БІ”
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ВОЛОДИМИР ЛИТВИН:
“МЕНІ, МАЛЕНЬКОМУ ХЛОПЧИКУ, ЗДАВАЛОСЯ,

ЩО КВІТУЧІ ЯБЛУНІ ЗЛИВАЮТЬСЯ З ХМАРАМИ”

БІ платформа
Політична

— Володимире Ми�

хайловичу, Ви народилися

в сім’ї, у якій свято шану�

ють традиції. Можливо,

Ви пригадаєте якісь Ново�

річні або Різдвяні обряди?

— З а п а м ’ я т а л и с я
колядки, ряджені, особлива
радість під час свят. Діти
намагалися вгадати, хто ж з
односельців ховається під
костюмами ряджених. Я до
цього часу дуже сумую за
снігом, який бачив у дитин�
стві. Той, що був торік, не
такий, як у моєму дитинстві,
такого вже, мабуть, і не
буде. Як всі дерева в дитин�
стві здаються великими, так
і снігу здавалося дуже бага�

то. Добре пам’ятаю замети,
такі великі, що неможливо
було вийти з хати. Ми бави�
лись у війну, рили лази,
бліндажі. Усе було нібито
вчора, але вже пройшло
стільки років! Колядникам
зазвичай давали цукерки,
солодощі. Інколи — гроші,
копійки — по 10�15. По кар�
бованцю інколи давали
“заїжджі”, міські. Це були
тоді колосальні гроші. Я
ходив в районний центр за
10 кілометрів пішки, щоб
заощадити 15 копійок і
купити порцію морозива.
Тоді воно коштувало 13 ко�
пійок. І потрібна була ще
копійка, щоб за 3 копійки
купити води з сиропом.

— Які Вам дарували

подарунки?

— Нам особливо не
дарували подарунків. У нас не
було такої можливості, тому
що жили бідно, але дружно.
Все, що нам було потрібно, по
мінімуму отримували восени,
коли збиралися до школи.
Батьки стягувалися на обнов�
ки — черевики, чоботи, ва�
лянки, шапку, пальто. Усе —
на виріст. Але ми знали, що

все це потрібно ще зароби�
ти. Тому влітку на нашій
відповідальності було
пасти гусей, качок,
корів, телят.

— Іграшок у

Вас теж не було?

— Ми їх самі
м а й с т р у в а л и .

Робили собі ключки для гри в
хокей. Їх потрібно було
випиляти, збити, а потім
оббити жерстю, щоб вона
була міцною. З ковзанами
теж “хімічили”: прив’язува�
ли їх мотузками, паличками,
все це закручувалося, але
вони все одно трималися не
міцно. Тому, коли на валя�
нок прив’язували ці ковза�
ни, підходили до ополонки і
занурювали валянок, він
вмить намокав і намерзав, і
ми так бігали. Після повер�
нення додому, потрібно було
вибрати момент, коли не
було батьків, аби вони не
зрозуміли, що я мокрий,
проскочити і забратися на
піч. Але батьки, звичайно,
відразу ж вираховували,
тому що мокрі валянки ми
залишали в сінях. А потім
вночі був кашель і повчання
батьків, що інколи перехо�
дили в покарання. Нас було
троє хлопців і старша сестра,
яка нам замінювала маму,
коли та була на роботі. Вза�
галі, спогади про дитинство у
мене найдобріші та найсвіт�
ліші.

— Ви, зазвичай, до

Нового року поздоровляєте

тих, кому немає звідки

чекати ні допомоги, ні

подарунків — дітей�сиріт в

дитячих будинках. Цього

року теж поїдете?

— Я людина вразлива.
(Хоча, звичайно, політик не
повинен так говорити, тому

що опоненти обов’язково
використовують це проти
нього). Кожного разу, при�
їжджаючи в дитбудинок, не
можу спокійно дивитися на
дітей. Коли в групу до малят
заходить чоловік, вони від�
разу починають плакати. Ад�
же персонал дитячих будин�
ків — переважно жінки, і
чоловік для цих діточок —
наче інопланетянин. У нас
біда та добро мають жіноче
обличчя. Тому що жінки, як
правило, працюють там, де
біда. А самі по собі — випро�
мінюють добро.

Цього року вся моя сім’я
традиційно їде поздоровляти
дітей�сиріт. Дружина — в
дитячий будинок в Житоми�
рі, вона давно їм допомагає,
шиє костюмчики, знає роз�
мір одягу і взуття кожної
дитини. Правда, переживає,
що у неї не завжди є фінан�
сова можливість зробити те,
що планує. Я тримаю під
контролем цей дитячий бу�
динок, за останні роки ми
його облаштували, зробили
там багато чого, у тому числі
спеціальні кімнати для реа�
білітації.

Я поїду в Малин, побу�
ваю в дитячих садках, наві�
даюся так само в інтернати
для дітей�інвалідів. Ще пла�
ную поїхати в інтернат для
дітей з вадами слуху. Їх пот�
рібно теж підтримати. Часто
трапляється, що у нас в
якийсь один інтернат всі

йдуть, а решта залишаються
сиротами вдвічі більше. Хочу
так само допомогти їм гро�
шима. Вважаю, що потрібно
радитися з працівниками ди�
тячих будинків�інтернатів і
купувати те, що потрібно.
Зазвичай завалять цукерка�
ми і дарунками, а їм же їсти
щось треба, і пральний поро�
шок купити, і ще багато
чого. А то у нас, особливо пе�
ред виборами, можуть “залю�
бити” до смерті. А після вибо�
рів — хоч трава не рости.

Син поїде в дитячий буди�
нок в Прилуках. Колись його
“відкрила” для себе донька,
залишилася під великим
враженням, ось брат і вирі�
шив піти по стопах сестри.

Ми навмисно розділили�
ся, аби кожен відвідав яко�
мога більше дітей.

— Як Ви зустрічати�

мете Новий рік? Чи скори�

стаєтеся перепочинком,

аби зустрітися з рідними?

— Останніми роками
ми з дружиною виїжджали в
Карпати і святкували там
удвох. І нам було дуже добре
удвох. Це той рівень порозу�
міння, коли двоє можуть
мовчати, але чути й відчува�
ти один одного, і нам ком�
фортно. Цього року зробимо
так (це поки моє рішення):
Новий рік зустрінемо з
матір’ю дружини, а на Різ�
дво поїдемо до моїх батьків.

Олена Слободянюк

Напередодні Новоріч�
них та Різдвяних свят не
хочеться думати про
політику. Тому кореспон�
дент вирішив поговорити
з Володимиром Литви�
ном про вічні цінності.

2010 — час змін

Наступний рік обіцяє со�

нячні та місячні затемнення.

Одне з них відбудеться напере�

додні президентських вибо�

рів — 15 січня 2010 року. Як

правило, вони попереджають,

що світ стоїть на порозі гранді�

озних змін, їх спровокує уні�

кальна комбінація далеких

планет, яка впливатиме на

Землю в 2010�2011 роках.

Найголовніша з них — проти�

стояння Сатурну та Урану.

В 2010�2011 роках Уран

тричі перетне точку весняного

рівнодення, це зазвичай роз�

починає нові цикли в розвитку

держав та етносів. Востаннє

це було в 1927�1928 роках і

дало поштовх розвитку космо�

навтики. Опозиція Са�

турну з Ураном була в

1917�1921 роках (рево�

люція, громадянська вій�

на) та в 1964�1966 роках

(реформи М. Хрущова,

прихід Л. Брежнєва, уряд

Шарля де Голля йде у від�

ставку). 

Коли Сатурн (символ

старого) стає в опозицію

до Урану (символу май�

бутнього) — входить в

конфлікт усе, чим опікуються

планети. У 2008 — 2010 роках

вони перебувають в опозиції

п’ять разів! Три з них світ вже

пережив. Обама став Прези�

дентом Америки 4 листопада

2008 в день точної опозиції

Сатурну з Ураном. Президент

Росії Д. Медведєв прийшов до

влади теж в цей період.

Наступні — 26 квітня та 26

серпня 2010 року. Останнє в

часі протистояння, яке відбува�

лося 15 вересня 2009 року,

найбільше проявиться в долях

тих, у кого в особистих гороско�

пах активні знаки Козерогу,

Водолія, Риб, Діви, Близнюків.

Особливістю виборів в

Україні є те, що вони відбу�

дуться в рік Бика�консервато�

ра. Оновлюючі ж енергії року

Тигра лише формуватимуть�

ся, адже він вступить у свої

права тільки 14 лютого.

Зірки та кандидати в

Президенти

Серед кандидатів на поса�

ду Президента під патронатом

Бика перебуває Юлія Тимо�

шенко. Вона прийшла до вла�

ди в період, коли Юпітер увій�

шов у знак Козерога і ризик

приніс успіх.

А от у рік Тигра зорі не ра�

дять їй вв’язуватися в будь�які

авантюри, особливо коли там

задіяні великі гроші. В першій

половині січня 2010 року у

співробітництві з нею можуть

бути зацікавлені люди з чор�

ними думками. В кінці грудня

ретроградний Меркурій та

“новорічне” сонячне затем�

нення сплутають їй усі карти.

Як підказують зірки, вже під

кінець 2009 року весь свій

ресурс Юлія Володимирівна

вичерпає. Юпітер, що веде її

по життю, у січні 2010 року

увійде в знак Риб, тож на

момент виборів шанси пере�

могти в президентській гонці

різко зменшаться. 

Символом старого, такого,

що відходить, є і Віктор Яну�

кович, і Петро Симоненко. З

точки зору астрології, їхні

шанси тануть немов сніг

навесні. 

Що шкодить Віктору Яну�

ковичу, чому перемога вкотре

вислизає з рук в останній

момент? Сатурн знаходиться в

Овні. Це дуже ослаблює його

вплив і дозволяє іншим жор�

стко контролювати Віктора

Федоровича, провокує втрату

індивідуальності. Йому зава�

жають люди з оточення, які

дають неправильні поради.

Отже він вкотре буде поряд з

перемогою, яка в черговий раз

обійде його стороною.

Арсеній Яценюк —

справжній улюбленець зірок:

2009 рік для нього був загалом

позитивний. Меркурій у нього

в Близнюках, тобто у власно�

му домі, Місяць — у знаку Ра�

ка, теж у власному домі. От�

же, весь свій розум, всі поми�

сли він має дарувати народу.

Це ще й підсилюється тим, що

Меркурій у цього молодого

політика в Тільці (символ Ук�

раїни й знак родючості, стат�

ку). На жаль, негармонійний

Сатурн (знак влади) у знаку

Раку, де він перебуває разом з

Марсом (бійцівські якості, мі�

літаризм), що пригнічує його.

Рекламна кампанія підтверди�

ла, що вплив Марсу був не в

міру сильним. В кінці 2009

року це обов’язково призведе

до фатальної помилки. А по�

милок передвиборні кампанії

не пробачають.

У Віктора Ющенка Юпі�

тер знаходиться у знаку Рака,

саме це й привело його у свій

час на посаду Президента. Але

Місяць (душа) — в Скорпіоні,

тобто в опозиції до Тільця

(знака України), це дуже

складна ситуація — його душа

неадекватно сприймає життя

народу. Рятує тригон: Мерку�

рій (у Водолії, знак В.Ющен�

ка) — Юпітер (у Раці) —

Місяць (у Скорпіоні). Цей

щасливий, гармонійний ас�

пект свідчить про те, що розу�

мом нині діючий Президент

намагається осягнути всі про�

блеми, що виникають у дер�

жаві. Але… Наприкінці груд�

ня відбудеться подія, що пос�

тавить хрест на шансах діючо�

го Президента.

Сергій Тігіпко має шанс

добре попрацювати на свій

імідж — Юпітер та Сатурн в

його гороскопі знаходяться в

Козерозі, Венера, Місяць та

Марс — у гармонійному три�

гоні, сильна позиція Меркурія

(інтелект, комунікації). Але

справжній успіх прийде до

нього пізніше.

Володимир Литвин має чи

не найсприятливіший горос�

коп. Він протягом кількох міся�

ців зробить неможливе і не раз

здивує нас. Пресинг, який він

нині переживає, мав на меті

змусити Володимира Михайло�

вича збавити темп, згорнути

виборчу кампанію. Та він вик�

личе у досвідченого політика

такий інтелектуальний кураж,

він знайде такі аргументи і так

елегантно їх використає, що це

викличе симпатії тисяч людей.

Його Меркурій — в Овні,

Марс — у Рибах, Венера — у

Леві. Така комбінація дарує ха�

ризму на підґрунті “бійцівсько�

го” інтелекту, це “людина для

людей”, здатна на самопожерт�

ву заради високої мети. Зорі до�

помагають йому, як нікому ін�

шому з кандидатів. 

Тетяна Глоба

ЗОРІ ЗНАЮТЬ ІМ’Я МАЙБУТНЬОГО ПРЕЗИДЕНТАНайгарячіша тема —
президентські вибори.
Люди слухають кандида�
тів, розмірковують хто
їм найближчий, хто
стане дійсно народним
Президентом. А що нам
відносно кандидатів гово�
рять зірки, які шанси у
потенційних очільників з
точки зору астрологіч�
них прогнозів?
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БІ Культурне
життя

ЧАРІВНА ПАЛІТРА
З 1 по 10 грудня в Києво�

Святошинському районно�
му центрі творчості молоді
“Оберіг” проходила вистав�
ка�конкурс дитячого ма�
люнка “Чарівна палітра”.
Конкурс проводиться щоро�
ку і збирає всіх маленьких
художників нашого району.
Оцінювати роботи було
запрошено кваліфіковане
журі в такому складі: Олек�
сандр Лукінов, Володимир
Цепляєв, Олександр Ви�
соцький та Володимир Виш�
няк. Незважаючи на те, що
цього року робіт було значно
менше ніж минулого, все ж
подивитись було на що. По�
перше, були представлені

досить сильні роботи в тех�
ніці “живопис,олія”. В цій
номінації за високий рівень
володіння технікою вико�
нання та масштабність були
відмічені Крепель Віктор
(Вишнівська ЗОШ №4),
Поліщук Анна (ЦТМ “Обе�
ріг”), Новіков Павло (Горе�
ницька ЗОШ), Баранов�
ська Марія (ВЦТДЮ на
базі Петропавлівсько�Бор�
щагівської ЗОШ), Рєзнік
Маргарита та Чирва Оксана
(ЦТМ “Оберіг”). Лауреата�
ми дипломів І�го ступеня в
різних вікових категоріях
стали Віктор Крепель, Анна
Поліщук та Чирва Оксана.
Щодо Поліщук Анни, вихо�
ванки зразкової студії обра�
зотворчого мистецтва “Зви�

чайне диво” (ЦТМ “Обе�
ріг”), то ця дівчинка малює
не лише олійними фарбами.
Аня побила всі рекорди за
кількістю призових місць:
також вона стала першою в
таких техніках, як “пас�
тель” та “графіка,олівець”. 

Найбільша кількість са�
ме дитячих робіт (молодша
вікова категорія) була пред�
ставлена в техніці “живо�
пис, гуаш”. Всі малюнки
були дуже позитивні, щирі,
світлі та цілком відповідали
темі конкурсу “Я і моя
Батьківщина”. Малювали в
основному маленьких украї�
нок та українців, біленькі
хатки, свої родини та казко�
вих персонажів. Лауреата�
ми дипломів І�го ступеня в
різних вікових категоріях в
номінації “живопис, гуаш”
стали: Жежера Карина
(ВЦТДЮ на базі Тарасів�
ської ЗОШ), Луценко Да�
рина (ВЦТДЮ на базі Та�
расівської ЗОШ), Давиден�
ко Дарина (ЦТМ “Оберіг”
на базі Дмитрівської ЗОШ)
та Данченко Єлізавета
(Києво�Святошинська ра�
йонна класична гімназія). В
номінації “живопис аква�
рель” переможцями стали
Саліванова Альона (КСР
КГ) та Костржицька Анас�
тасія (Боярська ЗОШ №3);
в номінації “графіка, гелева
ручка” — Маслій Олек�
сандр та неперевершена
Чекерис Інга (ЦТМ “Обе�
ріг”); в номінації “графіка,
олівець”, крім вище згада�
ної Анни Поліщук, — Воло�
шин Артем (Вишнівська
ЗОШ №3) та Попова Тетя�
на (ВЦТДЮ на базі Виш�
нівської ЗОШ №3); в номі�
нації “батік” — Ткачук
Дарина та Ругаль Ксенія
(ЦТМ “Оберіг”).

Вітаємо переможців,
бажаємо всім творчого нат�
хнення та нових досягнень в
галузі образотворчого мис�
тецтва. 

Тетяна Скочко

Саме так назвав вистав�
ку своїх полотен, що про�
йшла 11 грудня 2009 року в
стінах Російського центру
науки і культури в Києві
лауреат премії імені М.Ост�
ровського, наш земляк із с.
Чабани Юрій Іванович
Пацан.

Виставку Юрій Івано�
вич приурочив до Дня свого
народження та 10�й річни�
ці трагічної події, що при�
кувала його до інвалідного
візка. Але ніякі тілесні вади
не перешкоджають ство�
ренню полотен, адже жи�
вопис — покликання душі,
її “кардіограма”.

Серед гостей Юрія Іва�
новича цього дня були знані
та шановані люди, такі, як
керівники з облдержадмі�
ністрації, райдержадмініст�
рації, діячі культури з Росії,
представники преси, теле�
бачення, сільський голова
Чабанів, представники ко�
зацтва, рідні та близькі
друзі Юрія Івановича.

Юрій Іванович Па�
цан — знаний майстер
живопису в Україні та
Росії. Його вклад в україн�
ську культуру був високо
оцінений державою. Так, у
2008 році Президент Укра�
їни Віктор Ющенко вручив
Юрію Івановичу орден “За
заслуги” ІІІ ступеня.

А цього дня, 11 грудня
2009 року, представник
державного музею імені
М.Островського, що в Мос�
кві, вручив художнику�іме�
ниннику “Золоту медаль”
лауреата премії ім. М.Ост�
ровського, а заступник го�
лови райдержадміністрації
Олександр Лук’янчук —
годинник та Подяку.

Євген Пікуль

““ КК АА РР ДД ІІ ОО ГГ РР АА ММ АА
ДДУУШШІІ””

ТТ ВВ ОО РР ЧЧ ОО ЇЇ
ОО СС ОО ББ ИИ СС ТТ ОО СС ТТ ІІ

КРОК ДО ТВОРЧОСТІ —
КРОК ДО ЖИТТЯ

Чорнобиля дзвони не змовкнуть ніколи, 
Чорнобиля дзвони чутно і донині. 

Відлуння трагічних життєвих історій, 
Чорнобиля дзвони — це біль України. 

І.Сєчкова

11�12 грудня в місті
Донецьку відбувся ІІІ Міжна�
родний фестиваль пісні
“Чорнобильські мотиви”,
присвячений Дню вшануван�
ня учасників ліквідації нас�
лідків аварії на Чорнобильсь�
кій АЕС. Серед більш ніж
сорока учасників — вокальні
колективи, солісти, аматори і
професіонали, митці похило�
го віку і зовсім юні виконав�
ці, безпосередньо учасники
ліквідації та ті, хто найбільше
постраждав від аварії. Крім

активізації чорнобильського
руху та посилення поваги
сучасників до чорнобильців,
мета фестивалю — пошук
талантів та підтримка твор�
чих здібностей композиторів,
піснярів, виконавців автор�
ської пісні. 11 грудня відбула�
ся конкурсна програма в
таких номінаціях: краща
авторська пісня, кращий со�
ліст�вокаліст, кращий музич�

ний колек�
тив. Головою
журі фести�
валю була
народна ар�
тистка Украї�
ни, Герой Ук�
раїни Ніна
Матвієнко. 

К и є в о �
Святошинсь�
кий район
представля�
ли вокальне

тріо “Лада” Тарасівського
Будинку культури та бояр�
чанин Олександр Савиць�
кий. Тріо “Лада” у складі
Любові Рачинської, Людми�
ли Бадрук та Олени Купрі�
єнко виконали зворушливу
пісню “Дзвони Чорнобиля”
на слова та музику талано�
витої боярської поетеси
Ірини Сєчкової. І хоч призо�
вого місця наші земляки не
отримали, головну місію
вони виконали — від щиро�
го серця подарували людям
чудову пісню, правдивий
літопис про події 1986 року. 

Також у рамках фестива�
лю проводився конкурс
дитячого малюнка, виставка
робіт декоративно�ужитко�
вого мистецтва та фотогра�
фій. Президент Києво�Свя�
тошинської районної гро�
мадської організації “Дзво�
ни Чорнобиля” Діана Кузнє�
цова, крім своїх робіт, пред�
ставляла на конкурсі роботи
з бісеру боярчан�інвалідів ІІ
групи Ільченко Світлани,
Кожан Катерини, Савиць�
кого Олександра. 

Фестиваль “Чорнобиль�
ські мотиви” — один з тих
заходів, який спроможний
активізувати чорнобильсь�
кий рух, об’єднати талано�
витих людей задля великої
справи збереження історії
українського народу та
вшанування героїв нашого
часу.

Тетяна Скочко
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ППЛЛІІДДННИИЙЙ  ГГРРУУДДЕЕННЬЬ
Для Боярського будинку

культури грудень видався
насиченим творчими та
святковими заходами. Хоро�
ві колективи БК — народ�
ний аматорський хор вете�
ранів “Надія” (керівник —
Рачинська Л.М.) та камер�
ний хор “Сузір’я” (керів�
ник — Заслужений праців�
ник культури України
А.Я. Бібік) брали участь у
Києво�Святошинському ра�
йонному огляді�конкурсі хо�
рових колективів. Крім того
творчість керівників студій
БК — пісня “Дзвони Чорно�
биля” (слова і музика —
І.А.Сєчкової, аранжуван�
ня — В.М. Медведченка)
прозвучала у виконанні тріо
“Лада” під керівництвом
Л.М. Рачинської на Міжна�
родному фестивалі “Чорно�
бильські мотиви” у Дніпро�
петровську.

А молоді таланти — ан�
самблі “Талісман” та “Stri�
vers” (керівник — І.І. Кли�
менко) 12 грудня виступили
на Боярському рок�фесті в
приміщенні Києво�Свято�
шинської районної класич�
ної гімназії.

19 грудня в БК завітав
Святий Миколай. Свято за
підтримки громадського
об’єднання “Боярчани” по�
радувало маленьких та до�
рослих боярчан концертною
програмою від Боярської
музичної школи: різножан�
ровим яскравим шоу з тан�
цями, піснями та виступом
колективу “Варенички”, со�
лодкими подарунками та
кульмінацією свята — по�
явою пари триметрових вед�
медів, які всім запам’ятали�
ся надовго. А учні студії
Петриківського розпису
“Калина” (керівник — Т.К.
Лисенко) цього дня виста�
вили свої роботи на щоріч�
ному Всеукраїнському святі

“Веселого Миколая” в “Екс�
поцентрі” (м.Київ), взяли
участь у майстер�класі та
були нагороджені Диплома�
ми учасників.

Також протягом грудня
щосуботи проходив майстер�
клас з виготовлення ново�
річних листівок на базі студії
прикладного мистецтва (ке�
рівник — Л.Д. Сухорукова).
Дітлахи завзято творили
саморобні привітання, адже
незабаром Новий рік посту�
кає у двері і слід запастись
подарунками. А також гар�
ним настроєм, адже попере�
ду багато цікавого!

Методист Боярського БК

Сєчкова Дарія

Справжнє, звичайне
диво вдалось організувати
молодій, талановитій випу�
скниці Боярської ЗОШ №3
Віолетті Володимирівні Бо�
гатиренко. Два роки тому
вона розпочала новий про�
ект, в результаті якого наро�
дився новий творчий колек�
тив шоу�балету “Шанс”. Її
підтримали багато людей.
С.Є. Михайлова — дирек�
тор школи, за словами Бога�
тиренко стала Мамою цього
творчого колективу, прихи�
стила молоді таланти у сті�
нах свого навчального зак�
ладу. Генеральними спонсо�
рами виступили батьки Віо�
летти Володимирівни — Ла�
риса Володимирівна та Во�
лодимир Федорович. Бать�
ки, учителі, друзі перетво�
рились у костюмерів, віза�
жистів, організаторів і прос�
то помічників новонародже�
ного колективу. Результат
спільних зусиль учасники
“Шансу” демонстрували у
день свого дворіччя, 12 груд�
ня, в у святково вбраній
актовій залі ЗОШ №3.

“Вітаміни” — місцева
популярна команда КВК —
друзі “Шансу”, понад 2 го�
дини поспіль “пекла” свят�
ковий іменинний пиріг, оз�
доблюючи його власними
жартами. Гості, як і годить�
ся, йшли на свято з подарун�
ками, вітали іменинників та
запалювали іменинні свіч�
ки. Привітав іменинників і
М.Г. Лєзнік — секретар

Боярської міської ради. Він
висловив щиру подяку
керівникам навчального
закладу — Боярської ЗОШ
№3, в стінах якої народився
“Шанс”. 

Від найменших, які роб�
лять тільки перші кроки у
шоу�балеті, до справжніх
професіоналів, демонстру�
вали свої набуті вміння ви�
хованці Богатиренко. Чудо�
ву композицію “Ляльки”
виконала наймолодша група
шоу�балету. Прикрасили
свято “Амазонки”, “Леді
Кет”, гості з теплої Африки,
навіть змія з Синдбадом та
багато�багато інших. Гос�
ті — Давидов Петро та Го�
лос Крістіна — справжні
майстри бального танцю —
призери Чемпіонату бально�
го танцю 2009 року, пере�
можці “Осіннього вальсу”
щоразу на завершення пода�
рованих композицій отри�
мували численні овації гля�
дачів та учасників творчого
колективу. Найкращим уча�
сникам, які вже мають
творчі надбання, вручали
“Оскар” шоу�балету
“Шанс” — подяки. Їх отри�
мували всі, завдяки кому
шоу�балет “Шанс” є і буде:
організатори, спонсори,
продюсери і друзі. “Оскар”
дістався команді КВК “Ві�
таміни”, яка тісно співпра�
цює з балетом “Шанс”.
Справжнім подарунком до
свята стали жарти та теат�
ральні мініатюри, які вони
підготували. 

Чудове, захоплююче,
театралізоване шоу на честь
Дня народження було
чимось схоже на прекрас�
ний творчий звіт за підсум�
ками всього дворіччя існу�
вання. І воно ясно показало,
що колектив вже сьогодні
потужний, у нього є ШАНС
на прекрасне майбутнє. З
Днем народження тебе,
“Шанс”! 

Наталя Ключник

ЯКЩО ВСИМ МИРОМ —

ТОДІ Є ШАНС!
Від кого залежить наше життя? Від нас! Від тих,

хто небайдужий до долі кожної дорослої чи маленької
людини, від тих, хто своїми руками творить дива…

На відміну від передсвят�
ково�тематичних, ця вис�
тавка не мала назви і не була
присвячена ні Різдвяним
святам, ні зимовій Боярці —
взагалі нічому? Чому так
сталося знає, лише автор
робіт:

— Коли я лише починав
серію сюрреалістичних ро�
біт, в мене було бажання
“прив’язатися” до чогось.
Один із можливих варіан�
тів — “моє бачення Боярки
майбутнього”. З’являлася
сила�силенна цікавих і ори�
гінальних образів, і зараз я
дуже шкодую, що вони так і
не отримали свого втілення.
Власне кажучи, від них
залишилася лише напівгу�
мористична робота “Рекон�
струкція Боярського му�
зею”. Адже саме китайців,
які бувають в нашому музеї
два рази на тиждень, а мер
Пекіна неодноразово бував в
Боярці і особисто товаришу�

вав з тодішнім мером Анато�
лієм Білюком, можна з пев�
ністю вважати нацією, яка
прочитала роман “Як гарту�
валася сталь”  “від корки до
корки”. Тому їм, мабуть, по�
ра вже почати фінансування
нашого музейного комплек�
су... Потім почали з’являти�
ся інші теми, які втілювали�
ся в роботах вже не на Бояр�
ську тематику. І спільним
залишилося лише сюрреаль�
не бачення абсолютно ре�
альних місць, подій і проб�
лем чи порухів душевних
моїх сучасників...

— Взагалі боярчани
знають Вас як непереверше�
ного пейзажиста. І рап�
том — сюрреалізм? — запи�
тую зацікавлено. 

— По�перше, не рап�
том. Власне кажучи, саме в
цьому напрямку я й почи�
нав. Адже такі роботи ство�
рюються не для покращення
власного матеріального ста�
новища, а як спроба зами�
слися і осягнути щось гли�
бинне, інтуїтивне, яке при�
ходить і живе в нас без
нашої волі, а інколи — напе�
рекір їй... А потім була одна
надзвичайно цікава зустріч з
дуже оригінальним чолові�
ком, і численні дискусії, і...
ділова пропозиція. Після
цього я вирішив ніколи не
писати сюрреалізм: щоб до
мене не чіплялися з “ділови�
ми пропозиціями” масони та
представники інших подіб�
них організацій. Але видін�

19 грудня у Боярсько�
му краєзнавчому музеї від�
крилася виставка нашого
земляка Юрія Горбачова.
Виставлені в експозиції
сюрреалістичні картини
змусили присутніх погля�
нути на творчість пана
Юрія зовсім по іншому...

І СЕРЦЯ РОЗДУМИ —
НА ВІСТРІ ЧАСУ
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ня, які часто�густо видава�
лися більш реальними, ніж
той світ, який мене оточу�
вав, не припинялися. Й
емоції від них були набага�
то яскравіші, ніж ті, які я
отримував від реального
життя. Рука так і тягнулася
до пензля, але щось не
дозволяло відкрити цю
“скриньку Пандори”. Що
ж до останніх років п’яти,
то видіння залишили мене в
спокої. Я засумував. І вирі�
шив: якщо це є, якщо це
було, то воно просто повин�
не бути представленим в
творчості. 

Цей напрямок своєї
творчості пан Юрій називає
“миттєвим сюрреалізмом”,
точніше — “спалахами
сюрреальної свідомості”.
Для невтаємничених по�
яснимо: на полотнах з’яв�
ляються ті асоціації, поро�
джені, наприклад, роздума�
ми над грудкою землі і всім
тим, що стало її складовими
за десятки, сотні і навіть
мільйони років. Що було
тут, наприклад, п’ять тисяч
років тому? Саме це миттє�
ве бачення�спалах і фіксує
пензель на картині.

Звісно, вже наступної
миті це бачення й ці асоці�
ації можуть бути зовсім
іншими. Та незмінними за�
лишаються щирість і від�
критість таланту Юрія Гор�
бачова і його бажання поді�
литися часточкою свого
внутрішнього світу, чути
самому і бути почутим. 

А на одному із полотен
застиг фантом слави рево�
люційної: паровоз, який
летить у майбутнє просто
крізь сонце... Що хотів ска�
зати художник цією робо�
тою? Подумайте, і ваші
особисті асоціації стануть
найправильнішою відповід�
дю на це одвічне питання
творчості...

Радислав Кокодзей

ККООГГОО  ЖЖ  ВВІІТТААТТИИ  ННАА  ФФІІННІІШШІІ??

Безумовно, всі команди
відчували відповідальність
цих днів змагань. Тому
кожна гра перетворилася на
запеклий бій, в якому кож�
ний боровся до останнього.
Свідченням цього є хоча б те,
що по закінченню кожного
матчу судді просто змушені
були призначати додаткову
гру, за результатами якої й
визначалися переможці.

Що ж до результатів,
то вони такі. В суботу, 19
грудня, “Ветерани” пере�
могли “Промел” з рахун�
ком 2:1, а “Чайка” завда�
ла “Промелу” ще більш
нищівного удару: 2:0 на
користь “крилатих”.

Неділя, 20 грудня,
змусила зібратися в примі�
щенні Боярської ДЮСШ
ледь чи не пів району! І воно
таки було варте того! Адже
цього дня команда Гатного
виграла у “Газовиків” (2:1),
Вишневе розгромило Музичі
(2:0), Лісники перемогли
Фастів (2:1), Тарасівка під�
косила Вишневе (2:1), а
“Ветерани” чомусь програли
“Чайці” з рахунком 0:2...

І ще про одну волейболь�
ну подію ми просто не може�

мо не згадати. 12 грудня від�
бувся традиційний волей�
больний турнір, присвяче�
ний пам’яті нашого земляка
Михайла Красножона. Цьо�
го року в ньому взяли участь
п’ять команд, одна з яких
була утворена як збірна
Боярки. Що ж до популяр�
ності цього турніру в районі,
то її свідченням може бути
результативність його прове�
дення. Чи не вперше в історії
турніру на чемпіонському

п’єдесталі знайшлося місце
лише для однієї Боярської
команди — команди ветера�
нів, яка цього року взяла
лише “срібло”, виборовши
друге місце. “Бронза” діста�
лася волейболістам Глевахи.
А переможцями стали во�
лейболісти з Дмитрівки, які
й зайняли І місце...

Звісно, найголовніші во�
лейбольні новини прийдуть
до нас лише 27 грудня — в ос�
танній день районного турні�
ру з волейболу. Саме тоді ми й
зможемо дати відповідь на
питання, яке стало назвою
нашої сьогоднішньої розпові�
ді. Тож переможців на фініші
разом з читачами нашої газе�
ти з нетерпінням чекатиме

Радислав Кокодзей

Як вже повідомляла
наша газета, районний
чемпіонат з волейболу
стрімко наближається
до свого фінішу. А 19�20
грудня відбулися чергові
волейбольні баталії —
передостанні в цьому

чемпіонаті...

БІ хроніка
Спортивна

КОМУ ЗАВАЖАЄ “ЧИСТЕ МІСТО І ЗДОРОВІ ДІТИ”?
Продовження. Початок у попередньому номері.

Але кому?

Поки Сергій Анатолійо�
вич переводить подих, до
нашої розмови приєднується
Геннадій Замула: офіцер за�
пасу і один із найактивніших
членів правління мотоклубу
“Орли”, який працює в клу�
бі більше 4�х років. 

— Кожного разу, коли
ми стикаємося з тими чи ін�
шими проблемами, я, вільно
чи невільно, змушений зада�
вати питання собі і своїм со�
ратникам: кому потрібно те,
що ми робимо? У всіх цивілі�
зованих країнах Світу спорт
і культура стоїть на першому
місці усіх державних про�
грам. Про їх розвиток і попу�
ляризацію піклується дер�
жава. Це чи найважливіша
стаття, на яку витрачаються
колосальні гроші в усіх краї�
нах Світу...

Всі бажаючі, хто хоча б
декілька разів побував на
нашій калійній трасі, чудово
бачить всю динаміку розвит�
ку клубу. То чому із заплано�
ваних 4�х цього року в Бояр�
ці відбувся лише один Чем�
піонат України з мотокросу?
Ми готові вам відповісти:
тому що ніхто нас не підтри�
мав в проведенні цих захо�
дів! Нам лише обіцяють.
Так, нас хвалять. Але ніхто
нічим не допоміг. Навіть
найелементарнішою допомо�
гою в наданні безкоштовної
пожежної машини, “швид�
кої”, міліцейських патрулів.
За все це ми змушені плати�
ти гроші. На кожному кроці
нам говорять: “Вам потріб�
но — ви і платіть!” Так кому
потрібний здоровий спосіб
життя наших людей і їхніх
дітей? Кому потрібний спорт
в області? Невже лише нам? 

Голос мого співрозмовни�
ка стає спокійнішим і впев�
ненішим:

— Я закликаю всю гро�
мадськість, читачів нашої
міської газети і людей, які
просто усвідомлюють всю не�
обхідність і всю глибину да�
ної проблеми, які мають гро�
мадянську відповідальність,
дати відповідь на ці питання:
кому це потрібно і з якою
метою все це відбувається?
Чому замість того, щоб виді�
лити “Орлам” цю землю і
надати реальну можливість
розвивати цю територію, нас
саджають на “короткий
поводок” трирічної оренди?
Всіх читачів нашої газети я
прошу відгукнутися через
редакцію, написавши свої
відгуки з приводу свого влас�
ного ставлення до того, що
робить наш клуб.

— Невже дійсно все так
погано? — запитую дещо
спантеличено.

— Якби нас ще місто не
підтримувало, тоді було б
зовсім важко, — задумливо
промовляє пан Геннадій. —
Ви знаєте, чи не найбільше
надихнули учасників сьогод�
нішньої гри присутність сек�
ретаря Боярської міської
ради Михайла Лєзніка та
депутата Олексія Скринни�
ка, які звернулися до “бій�
ців” з вітальним словом та
запрошенням на наступні іг�

ри. Навіть на форумі уча�
сники рольової гри відзнача�
ють таку увагу! Саме в такі
хвилини дійсно розумієш,
що ти не один у полі воїн
(помах руки: “Можна без
лапок”), що є ті, хто розу�
міє: все, що відбувається на
цьому полігоні — все ро�
биться в ім’я майбутнього, в
ім’я наших дітей та внуків. 

Замість епілогу

Закінчив нашу розмову
Сергій Анатолійович дещо
несподівано:

— Якщо озирнутися
років на 20, то ми пригада�
ємо державні дитячі ігри
“Зірниця” та “Орлятко”.
Втім, це були не просто улю�
блені юними рольові ігри, а
частина військово�патріо�
тичного виховання. Тоді це
державі ще було потрібно...
А що маємо сьогодні? “Зір�
ниці” згасли, “Орлятко”
відлетіло у минуле, і зали�
шилися лише... проблеми
призову до Збройних Сил та
слабке здоров’я тих, які від
того призову не змогли “від�
крутитися”. Давайте зами�
слимося: можливо, сьогодні
саме сценарні ігри та розви�
ток пінкболу та страйкболу
зможуть підхопити ту славну
естафету і з дитинства орієн�
тувати наших хлопчаків не

на вміння “викрутитися і
відкрутитися”, а на мистец�
тво бути справжнім чолові�
ком: воїном, захисником,
бійцем. Можливо, я трохи
ідеаліст. Але я дійсно споді�
ваюся, що завдяки цим іг�
рам відсоток бажаючих
прийти в армію і чесно від�
служити хоча б трохи, але
зросте. І не в найманців�іно�
планетників гратимуть наші
хлопці, а захисниками рід�
ної землі зростатимуть...

Радислав Кокодзей

Втрачений Державний
акт на право власності на
землю на території Бояр�
ської міської ради К�Свя�
тошинського району Київ�
ської області серії ЯЖ
№206021, виданий Піч�
куру Леоніду Дмитровичу,
вважати недійсним.

***
Втрачений студентсь�

кий квиток Боярського
коледжу екології та при�
родних ресурсів серії 
КХ №06368679, виданий
на ім’я Рябухи Єлизаве�
ти Вікторівни, вважати
недійсним.

БІ Оголошення

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ

Києво�Святошинське РУ ГУ МНС України в Київській

обл. запрошує на вступ до вищих навчальних закладів

МНС України (Університет цивільного захисту України, м.

Харків; Академія пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля,

м. Черкаси; Львівський державний університет безпеки

життєдіяльності, м. Львів). Вимоги до кандидатів: відсут�

ність судимостей, повна загальна середня освіта.

За довідками звертатись до Києво�Святошинського

районного управління (м. Вишневе, вул. Київська, 2�А, 

тел. 5 04 69, 5 24 82, 6 09 34, 044 239 09 34.
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І СВОЄРІДНИЙ “ТАЛІСМАН” НА ЗГАДКУ...

Того дня в Білій Церкві
відбувся районний хокейний
турнір, організований бло�
ком лівих сил. В ньому взяли
участь 8 команд: з Переясла�
ва, Фастова, с. Гребінки.
Біла Церква була предста�
влена одразу двома коман�
дами. Цікаво, як на цей тур�
нір потрапила Боярська
команда?

Розповідає Ніколо Сбит�
ний:

— Справа в тому, що
цього часу ми брали участь у
любительських іграх на біло�
церківській землі. Нашу
команду там вже знали, тому
ми й були запрошені на тур�
нір як його учасники. Хоча
тепер вже можу сказати з
певністю: такого результату
від нас ніхто не чекав! Нас
запросили “для масовки”, як
“хлопчиків для биття”, на
яких будуть “розминатися”
очікувані переможці тощо.
Але серйозного суперника в
нас ніхто не бачив. Та в ході
ігор на нас почали дивитися
зовсім іншими очима. Адже
команди “вилітали” одна за

одною, а Боярка залишалася!
І залишилася до останнього. 

З Білої Церкви хлопці
поверталися хоча й стомле�
ні, але цілком задоволені
собою. Щоправда, відчути
свято вповні заважав...
струс мозку, який отримав
того дня під час льодової ба�
талії Ніколо Сбитний... Звіс�
но, місто ще не знало подро�
биць, та радісна звістка була
швидкіша за авто боярських
хокеїстів: “Наші перемо�
гли!” І лише по приїзді на�
ших хокеїстів інформація
стала більш конкретною: І
місце взяла білоцерківська
команда “Рось”, ІІ — хокеїс�
ти з Переяслава�Хмельниць�
кого, а “бронза” третього
місця вирушила до Боярки... 

З Ніколою Сбитним ми
зустрілися лише наступного
дня. Вислухавши належні
вітальні слова, Ніколо мовч�
ки розчинив двері свого авто
і вказав рукою на заднє
сидіння: “Дивись!”. Слова
грамоти — скупі та лаконіч�
ні: “Нагороджується хокей�
ний клуб “Боярка” — уча�

сник хокейного турніру на
Кубок лівих і лівоцентрист�
ських сил серед аматорських
команд”... Кубок — по свят�
ковому сяйливий і красно�
мовний: ІІІ місце!

То хто ж вони — герої
льодового майданчика?
Олександр Чубновський,
Олександр Джус, Володимир
та Костянтин Лупичі, Яро�
слав Єдаков, Ніколо Сбит�
ний, Віталій Малоченко,
Олександр Рибалко, Сергій
Сиворакша, Сергій Граль.
Наймолодший член команди
Юрій Слабоженко та най�
старші — Костянтин Марко�
вецький та Володимир Па�
січник. І, звісно ж, герої того
знаменного для Боярки мат�
чу: кращий воротар турніру
Сергій Лоза та кращий бом�
бардир, на рахунку якого
шість забитих шайб — Олек�
сій Корецький. Вважаємо,
що ці імена повинен знати
кожний.

Що ж найбільше запам’я�
талося нашим хлопцям?
Гарна організація, чудовий
штучний лід, багато людей на
трибунах критого майданчи�
ка, грошові призи від спонсо�
рів, присутність преси та
телебачення, багато курйозів,
які просто неможливо пере�
дати словами, й ентузіазм
учасників турніру. Тобто, все
було “по дорослому”.

— Але, — продовжує
Ніколо, — з Боярки до Білої
Церкви багато не накатаєш�
ся. Бо далеко. Та й недешеве
це задоволення: наприклад,
година оренди льоду коштує
тисячу гривень! Про бензин,
форму, харчування та інші
“дрібнички” я вже просто не

згадую. Тому будемо споді�
ватися, що в нас скоро таки
з’явиться свій каток, а від�
так хокей стане такою ж
“позасезонною” грою, як
футбол чи волейбол. Тому
хотілося б, щоб у нас в Бояр�
ці була “штатна” хокейна
команда, щоб нас підтриму�
вали й допомагали.

— Та нас хоча б хокей�
ними майками з символікою
Боярки забезпечили для по�
чатку! — долучаються до
розмови й інші хокеїсти. —
Було дуже неприємно, коли
навіть команда з невеличко�
го населеного пункту Сали�
вонки вийшли у формі, а
команда міста (!) Боярки
вийшла у “формі №8: що
дістали, те і носим”... 

Свідченням цієї історич�
ної перемоги є почесна гра�
мота та Кубок. А у мого спі�
врозмовника після того мат�
чу з’явився оригінальний су�
венір�талісман, подібного до
якого немає ні в кого. Це —
власний хокейний черевик
Ніколо з величезною... дір�
кою на місці пальців. Суча�
сні надміцні матеріали, з
яких він зроблений, не вит�
римали удару шайби воро�
жого нападника, яка просто

розтрощила носок черевика і
навіть трохи пощербила
вістря ковзана. Дійсно, в
хокей грають лише справжні
чоловіки... І перемагають! 

...Втім, ця радісна пере�
мога — вже данина історії,
вже — минуле. А що ж в
майбутньому?

— Звісно, грати й пере�
магати! — впевнено гово�
рить Ніколо. — І популяри�
зувати зимові види спорту,
прихильників яких серед
боярчан дуже й дуже багато.
Наприклад, лише особисто я
знаю близько 20 хлопців, які
хочуть і можуть вийти на
лід, оскільки серйозно зай�
малися хокеєм раніше або
грають і зараз. Тому на Но�
ворічні свята ми плануємо
відкрити черговий сезон на
нашому Боярському льодо�
вому майданчику. З зимою
ми вже домовились (смієть�
ся мій співрозмовник), зали�
шилося лише узгодити дії з
пожежниками й почати
заливати лід. Так що прихо�
дьте — не пошкодуєте. А
точну дату відкриття льодо�
вої арени знатиме вся Бояр�
ка. Це ми гарантуємо!

Радислав Кокодзей

Безумовно, для кожного жителя нашого міста
рік, що фінішує, запам’ятається багатьма подіями та
сюрпризами з життя Боярки, які вже стали яскравими
сторінками нашої спільної історії. Та чи не найвизначні�
шою датою для шанувальників спорту стала субота 20
грудня. Адже в цей день наші хокеїсти здобули перемо�

гу, якої до цього в історії Боярки ще не було...

20.12.2009 (неділя) 21.12.2009 (понеділок)

Фанат�Зеніт 14�00 Нептун � СТО 21�00

Фанат 2 � 2 К 14�40 Лотто � Фронт Z 21�40

Руйнівники �Боярка 15�20 Грант�Віннер 22�20

Динамо 2  � Альфа 16�00

Перемога �  СБ 16�40

Динамо�Покрова 17�

№ Назва команди ігри Перемоги нічиї поразки М’ячі очки

1 Фанат 7 6 0 1 32�14 18

2 Альфа 6 5 1 0 33�21 16

3 Боярка�Вегас 6 4 1 1 32�26 13

4 Зеніт 6 4 0 2 23�22 12

5 Стара Боярка 6 3 1 2 29�23 10

6 Перемога 6 3 1 2 23�19 10

7 Динамо 6 3 0 3 24�21 9

8 Руйнівники 7 2 1 4 32�31 7

9 Фанат  2 7 2 1 4 25�36 7

10 Покрова 7 1 1 5 26�35 4

11 Динамо 2 6 1 0 5 25�34 3

12 2 К 6 0 1 5 18�36 1

Оргкомітет

0�99�015�44�50

04598�41�834

Протягом 11�12 грудня в
Одесі проходив Міжнарод�
ний турнір — Кубок Феде�
рації дзюдо Одеської обла�
сті, присвячений ювілею
Заслуженого тренера Украї�
ни, основоположника одесь�
кого дзюдо Чертова Івана
Івановича. І знову без бояр�
чан на чемпіонському п’єде�
сталі не обійшлося...

Щоправда, цього разу
відзначилися не дівчата...
Про що розповідає Роман
Мацапура — тренер пере�
можця і героя нашої сьогод�
нішньої розповіді. 

— Учасниками цього
міжнародного турніру стали
дзюдоїсти 1994�1996 року
народження. Цікавий цей
турнір, в першу чергу, тим,
що під його прапорами зма�
гаються, по суті, представ�
ники завтрашнього укра�
їнського дзюдо — 15�17�
річні борці, які вже готові
заявити про себе на повний
голос. Причому — заявити
цілком серйозно, на рівні

міжнародному. Наприклад,
цього року Одеса приймала
гостей�сусідів з Росії й Мол�
дови. Та, звісно ж, найчи�
сельнішим було власне укра�
їнське представництво на
чолі з представниками Київ�
ської, Львівської та Дніпро�
петровської шкіл боротьби.

— Яким все ж таки втер
носа боярчанин? — чи то
продовжую думку свого спі�
врозмовника, чи то запитую.

— Так! — задоволено смі�
ється пан Роман. — Тільки
не треба так категорично з
огляду на наші досягнення...

Така скромність поясню�
ється досягнутим результа�
том: ІІІ місце у ваговій кате�
горії 46 кг! А володарем
призової бронзи став бояр�
чанин Олександр Колоян. 

Чотири із п’яти зустрічей
були для Сашка переможни�
ми. Лише у фінальному поє�
динку юнак зазнав поразки,
що й відкинуло його на ІІІ
сходинку чемпіонського п’є�
десталу... Втім, якщо зва�
жити, що весь Києво�Свято�
шинський район предста�
вляли лише три боярчанина
(всі — вихованці тренера
Романа Мацапури), даний
результат — досить таки
вагомий. Чи не так?

Радислав Кокодзей

І знову — вісті з
татамі! Та цього разу —
не від королев і принцес
цього виду спорту, а від
їхніх... вірних пажів.
Втім, про речі серйозні —

цілком серйозно...

ББ ОО ЯЯ РР СС ЬЬ КК ЕЕ   ДД ЗЗ ЮЮ ДД ОО   ——
СС ПП РР АА ВВ АА   ХХ ЛЛ ОО ПП ЧЧ АА ЧЧ АА !!

І І І  ЧЕМПІОНАТ м.БОЯРКА З ФУТЗАЛУ



ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ

Працює офіційний 
web�портал 

Боярської міської ради.

Свої запитання та побажання 

до міської влади

ви можете залишити на фору�

мі порталу за адресою:

WWW.BOYARKA�INFORM.COM

Депутати фракції “Блок Юлії Тимошенко”

Боярської міської ради та члени бюро Боярської пер�

винної партійної організації “ВО “Батьківщина”

Депутат Боярської міської

ради, голова фракції “Наша

Україна” А.К. Пестряков

Голова фракції Соціаліс�

тичної партії України

С.С. Адаменко

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 спожи�

вачів Олександр Борецький

ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ
Прийміть наші найщиріші вітання з Новим роком та Різдвом Христовим. Нехай ці

свята — вісники оновлення, мрій і сподівань — принесуть вам та вашим родинам добро,

мир і достаток. Бажаємо вам, щоб у Новому році ви зробили все те, про що так давно мрія�

ли. Віримо, що цього року вас завжди супроводжуватиме турбота й тепло друзів та близь�

ких. Щастя вам, міцного здоров’я, здійснення найзаповітніших бажань.

Нехай прекрасні зимові свята принесуть лише спокій і злагоду, мир у сім’ях та впевне�

ність в майбутньому.

Cайт міста Боярка

www.boyarkacity.com
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Реклама
ОголошенняБІ Вітання

Боярка, вул.Сєдова, 13, офіс 2.

(044) 401�60�01,

(04598) 700�73

(098) 555�11�44

(099) 555�11�44

www.protour.com.ua

sale@protour.com.ua

Туристична фірма

вітає боярчан з Новим Роком та Різдвом Христовим і 

Все виды

наращивания ногтей

г. Боярка, телефон:

097�575�48�77;

Светлана

НОВОРІЧНІ СВЯТА 

В БОЯРСЬКОМУ БУДИНКУ

КУЛЬТУРИ 30 ГРУДНЯ 2009 РОКУ:

— 11�00 — дитячий ранок для дошкільнят 

та учнів початкової школи;

— 15�00 — святкова програма для школярів 

(учнів 5�11 класів);

— 20�00 — "Новорічний вогник" для дорослих.

Шановні боярчани!
К�Святошинський ЦТМ
“Оберіг” запрошує вас

на Новорічне свято,
яке відбудеться

26 грудня о 16�00
та 28 грудня о 18�00
в актовій залі Києво�

Святошинської районної
класичної гімназії.

За довідками та квит�
ками звертайтеся за теле�
фонами:

050 380 35 75

098 789 74 89 

Найщиріші вітання

з Днем народження

чарівній, милій жінці,

мудрому наставнику,

люблячій і турботливій

матері, берегині 

сімейного благополуччя 

Харчук 

Ніні Федосіївні.

ДНЗ №3 В МОЛОДШУ ГРУПУ

ПОТРІБЕН ВИХОВАТЕЛЬ

З ПЕДАГОГІЧНОЮ ОСВІТОЮ.

Тел. 43 237 

На постійну роботу тер�

міново потрібен майстер

з ремонту телевізорів та

холодильників.

63 430

О98 478 44 25

Боярська міська дитяча школа мистецтв запрошує

усіх бажаючих 27 грудня 2009 року

на 17�00 до Києво�Святошинської 

районної класичної гімназії 

на Новорічну виставу 

"Звичайна казочка 

для тат і мам". 

Вхід вільний.

пропонує
подорожі Україною

та навколо Світу
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