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Район має 

нового голову 

Джерело 

безмежної любові до краси

“Боярка” — 

назва зорі перемоги...

Копію чудотворного образу 

Розп'яття Ісуса Христа 

привезуть до Боярки
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ЧИТАЙТЕ У НОМЕРІ:
ВІТАЄМО

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

Щиро вітаємо вас з Першотрав�
нем — святом миру і вільної праці,
яке стало в Україні традиційним.

Це день трудівника, день солідар�
ності та взаємної підтримки трудя�
щих усього світу у прагненні жити в
мирному, демократичному суспіль�
стві.

Нехай це чудове свято додасть
нам наснаги, оптимізму і впевнено�
сті у власних силах, допоможе осяг�
нути глибину життєствердних ідеа�
лів добра і справедливості. Щиро
бажаємо вам, шановні, щастя, здо�
ров’я, благополуччя і життєвих
гараздів.

стор. 10

Боярська міська рада та виконав�
чий комітет щиро вітають завідувач�
ку відділу економіки і підприємниц�
тва Балуєву Олену Миколаївну,
депутатів Боярської міської ради
Нагірняк Валентину Андріївну, Ос�
тапченка Ігоря Олексійовича, Куда�
ренко Віру Миколаївну, ювілярів
Боярської міської організації ветера�
нів війни, праці та Збройних Сил
Музиченко Антоніну Пилипівну,
Сивенка Микиту Трохимовича,
Тарасова Івана Ілліча з Днем народ�
ження!

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

Бажаємо Вам щастя, міцного здо�
ров’я. Хай у Ваших оселях завжди
панують мир, злагода і добробут.

Секретар ради

М. Лєзнік

ВІТАЄМО

З ПЕРШОТРАВНЕМ

№15�16 (135)

ЗЗЗЗ ІІІІ СССС ВВВВ ЯЯЯЯ ТТТТ ОООО ММММ ВВВВ ЕЕЕЕ СССС НННН ИИИИ ІІІІ ПППП РРРР АААА ЦЦЦЦ ІІІІ !!!!
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БІ

ДД ЕЕ НН ЬЬ   ММ ІІ ЖЖ НН АА РР ОО ДД НН ОО ЇЇ

СС ОО ЛЛ ІІ ДД АА РР НН ОО СС ТТ ІІ   ТТ РР УУ ДД ЯЯ ЩЩ ИИ ХХ
Погодьтесь, якесь трохи

негармонійне поєднання
назви свята зі значком укра�
їнського прапора. Йому
більш личить червоний пра�
порець. Хоча в значній мірі
йому личить разом з тим
кольором ще й минулий час.
Але будьмо об’єктивними і
просто спробуймо пригадати
факти. Спочатку історія.

День міжнародної солі�
дарності трудящих відзнача�
ють уже понад 100 років.
Першого травня 1886 року
в Нью�Йорку, Філадельфії,
Чикаго та інших містах
США робітники оголосили
страйк проти 10�15�годин�
ного робочого дня й поста�
вили вимогу до власників
фабрик зробити робочий
день 8�годинним. Зупини�
лися всі підприємства, люди
цілими сім’ями вийшли на
вулиці. Страйк очолили
члени Міжнародної робітни�
чої асоціації. 3 травня, щоб
зірвати страйк, господар
заводу, біля якого зібралися
протестуючі, найняв
штрейкбрехерів, які влаш�
тували сутичку із страйка�
рями. Прибула поліція, від�
крила стрілянину, в резуль�
таті якої шість робітників
було убито, а 50 — поране�
но. Наступного дня на
площі Хеймаркет у Чикаго
відбувся мітинг протесту
проти поліцейської розпра�
ви. П’ятьох організаторів
першотравневої демонстра�
ції і страйку в Чикаго було
засуджено до страти, але це
не зупинило робітників, і
вони продовжили свою
боротьбу за скорочення
робочого дня. У подальшому
першотравневі демонстрації
неодноразово закінчувалися
зіткненнями з владою.

Після цих подій, а саме у
липні того ж року (за інши�
ми даними в 1889 році), I
Конгрес II Інтернаціоналу в
Парижі (попередник Соцін�
терну) на честь загиблих в
Чикаго ухвалив щороку від�
значати 1 травня масовими
демонстраціями з висунен�
ням соціальних вимог.
Вперше це свято було від�
значено 1890 року в Австро�
Угорській і Російській імпе�
ріях (у Варшаві), Німеччи�
ні, Данії, Бельгії, Швеції,
інших країнах. На українсь�
ких землях, що входили тоді
до складу Австро�Угорської
імперії, 1 Травня було впер�
ше масово відсвятковано у
Львові 1890 р. Після того,
як у 1905 р. під першотрав�
неві прапори зібралося

близько 10 тисяч людей,
демонстрації почали прово�
дитися регулярно.

У Російській імперії Пер�
шотравень як день міжна�
родної солідарності вперше
відзначили 1890 року у Вар�
шаві проведенням страйку
10 тис. робітників. З 1897
року маївки стали носити
політичний характер і супро�
воджувалися масовими
демонстраціями. На першо�
травневі страйки і демон�
страції 1912�1914 років
виходило більше 400 тис.
робітників. У 1917 році,
після Лютневої революції,
Першотравень вперше від�
святкували відкрито: мільйо�
ни робітників вийшли на
вулиці з гаслами “Геть мі�
ністрів�капіталістів”, “Вся
влада Радам”, “Геть імперіа�
лістичну війну!”. Після
Жовтневої революції свято
стало офіційним: цього дня
проводилися демонстрації
трудящих і військові паради
(перший першотравневий
парад РККА відбувся 1918
року на Ходинському полі).
На другий день свята, як
правило, у всій країні прохо�
дили “маївки” — масові
святкування на природі. У
епоху “развитого социализ�
ма” у СРСР першотравневі
демонстрації перетворилися
на формальний і обов’язко�
вий захід. Організовані коло�
ни трудящих простували
центральними вулицями
міст і селищ під бравурну
музику, з гучномовців звуча�
ли вітання дикторів і полі�
тичні гасла, а з трибун, вста�
новлених звично біля голов�
них адміністративних буді�
вель, демонстрантів вітали
керівники КПРС, представ�
ники влади, передовики
виробництва, ветерани,
почесні громадяни. Велася
трансляція по місцевих теле�
і радіоканалах. Головна
демонстрація країни прохо�
дила на Червоній площі Мос�
кви і транслювалася цен�
тральними телеканалами.
Як правило, участь в першо�
травневих демонстраціях
для трудящих була обов’яз�
ковою і контролювалася
керівництвом підприємств. 1
Травня 1990 року керів�
ництво СРСР і КПРС підня�
лося на трибуну, щоб востан�
нє взяти участь в офіційній
першотравневій демонстра�
ції. З 1992 року всенародно
улюблене свято переймено�
ване в Свято весни і праці.

Редакція “БІ”

БІ району
Новини

До когорти відомих спортсменів Києво�Святошинського району — чемпіонки Параолім�
пійських ігор, Героя України Олени Юрковської, чемпіона світу з “Богатирських ігор”
Кирила Чуприніна, чемпіона Європи, дворазового володаря Кубку Європи легкоатлета
Івана Гришина приєднався ще один відомий спортсмен, легкоатлет із нашого району, учень
10 класу Вишнівської ЗОШ №4 Сергій Регеда, — срібний призер із метання молоту Всеук�
раїнських змагань серед юнацтва та бронзовий призер серед юніорів 1991�1992 років. Сьо�
годні спортсмен готується до перших юнацьких Олімпійських ігор, що відбудуться у серпні
2010 року в Сінгапурі. А також до європейського відбору на ці ігри, що проходитимуть у
Москві 21�23 травня.

Побажаємо успіху у спортивних баталіях нашому молодому спортсмену.

Києво�Святошинський центр зайнятості 15 квітня у Вишнівській ЗОШ №4 провів тра�
диційну чергову ярмарку вакансій. В його роботі взяли участь представники вищих та про�
фесійно�технічних навчальних закладів нашого району та Києва. Всі бажаючі отримали
інформацію про умови вступу до навчальних закладів, напрямки та спеціальності, за
якими проводиться підготовка фахівців. За січень�березень 2010 центр зайнятості провів
23 семінари з роботодавцями, в яких взяли участь 230 представників підприємств та орга�
нізацій району. Станом на 1 квітня до Центру зайнятості подано 380 актуальних вакансій,
в тому числі 190 — для інвалідів.

Нещодавно у Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка презенту�
вали навчальний посібник для студентів музично�фольклористичного і філологічного фаху.

“Пісенна традиція села Луки” нашого району, рекомендований Міністерством освіти і
науки України, який створив професор кафедри фольклористики, Заслужений працівник
культури України Іван Павленко. У заході брали участь студентський народний ансамбль
“Червона калина” з села Луки. У збірнику подано 275 пісень, записані від Лучан, з нота�
ми й фаховими коментарями.

Професор Іван Павленко подякував за підтримку та видання посібника управлінню
культури і туризму Київської обласної держадміністрації та сільському голові Гореничів
Андрію Гуленку.

Добірку підготував Євген Пікуль

РРААЙЙООНН  ММААЄЄ  ННООВВООГГОО  ГГООЛЛООВВУУ  

Нового голову Києво�
Святошинського району
Володимира Луцюка пред�
ставив губернатор області
Анатолій Присяжнюк. Зна�

кова подія відбула�
ся у вівторок 20
квітня. Доволі про�
стора актова зала
райдержадміністра�
ції ледве вміщувала
усіх запрошених.

У зустрічі взяли
участь більшість
депутатського кор�
пусу районної ради,
які прибули, щоб
познайомитися з
новим очільником
району, всі керівни�
ки установ, служб

та підрозділів райдержадмі�
ністрації, голови органів
місцевого самоврядування,
директори підприємств та
організацій.

Зустріч розпочав голова
Київської ОДА Анатолій
Присяжнюк. Він подякував
колишньому голові райдер�
жадміністрації Ярославу
Добрянському за сумлінну
роботу. Символічно, що
виступ Анатолія Йосиповича
кілька разів уривали апло�
дисментами на адресу Яро�
слава Вікторовича, якого, до
речі, вже призначено голо�
вою Макарівської РДА.

Представляючи нового
голову Володимира Луцюка,
губернатор зауважив, що
йому приємно бачити на
цьому місці досвідченого
керівника�виробничника.

Тетяна Зубкова

Біографічна довідка

Луцюк Володимир

Володимирович.

Громадянин України.
Народився 13 квітня

1956 р. у м.Іжма Ухтинсь�
кого району, Комі АРСР.

Має вищу освіту. Закін�
чив Київський політехніч�
ний інститут (1974�1979�
рр.) за спеціальністю: гір�
ничий інженер�електрик.

Із 1979 по 1981 — стро�
кова військова служба.

Після звільнення з армії
працює старшим інджене�
ром гірничого відділу на під�
приємстві “Укрсільпром”
Мінхарчопрому УРСР.

Пізніше — з 1984 по
1988 роки — працює
інструктором оргвідділу
Ленінського райкому партії
України м. Києва.

З травня 1988 по вере�
сень 1993 року — началь�
ник відділу ПП “Київенер�
гоналадка” ПЕО “Київе�
нерго”.

З вересня 1993 року і до
призначення на посаду
голови Києво�Святошинсь�
кої райдержадміністрації
працює директором, голо�
вою правління ЗАТ “Заір”.

Має нагороди: Орден
“Козацька слава” І ст.
(2007 р.); Орден “Козаць�
ка слава” ІІ ст. (2006 р.);

Орден Української право�
славної церкви Преподоб�
ного Іллі Муромця ІІ ст.;
Орден “Покрова” ІІІ ст.
“За активну участь у
відродженні і розвитку
Козацтва Запорізького в
Україні” (2006 р.); Орден
“Гетьман Петро Сагайдач�
ний” — “За активну
участь у відродженні і
розвитку Козацтва Запо�
різького в Україні (2009
р.) та “Срібний хрест
мецената” від Благодійно�
го фонду “Меценати Бать�
ківщини” (2007 рік).

Стажу державної служ�
би не має. Загальний стаж
роботи 35 років 5 місяців.
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БІ з виконкому
Новини

ГОТУЄМОСЬ

ДО СВЯТА

13 квітня у приміщенні
Боярської міської ради від�
булася нарада за участю
заступника міського голови
В.В. Шульги з представни�
ками громадських організа�
цій, шкіл та християнських
громад. Під час зустрічі
обговорювались питання
благоустрою міста та підго�
товка спільних заходів до
святкування 65 річниці з
Дня Перемоги у Великій
Вітчизняній війні. Парк
Перемоги 16 квітня готува�
тимуть до свята учні стар�
ших класів Боярських
ЗОШ. До прибирання пар�
ку Шевченка, яке заплано�
вано на 24 квітня, будуть
залучатись громадські та
християнські організації, а
також комунальні служби
міста.

Також обговорювались
можливості співпраці вете�
ранських організацій із

колективами загальноосвіт�
ніх навчальних закладів у
впорядкуванні могил загиб�
лих воїнів і відвідуванні
учнями одиноких та хворих
ветеранів.

На День Перемоги зап�
лановано парад, який прой�
де вулицею Хрещатик. По�
чаток руху о 10.00. Колони
формуватимуть оркестр
МНС, ліцеїсти, ветерани,
колективи ЗОШ та гро�
мадські організації. Урочис�
та церемонія привітання
ветеранів і святковий кон�
церт відбудуться у парку
Перемоги. 7�8 травня пла�
нується проведення святко�
вих заходів в історичній
частині міста. Ветерани і
міська рада сподіваються на
підтримку автоперевізників
у вирішенні транспортних
питань.

Ганна Бєлобородова

БІ тижня
Події

ТВОРІМО МИЛОСЕРДЯ РАЗОМ

14 квітня районна гро�
мадська організація Товари�
ства Червоного Хреста про�
вела благодійну акцію для
хворих Київського обласного
протитуберкульозного дис�
пансеру, розташованого в
Боярці, та християнського
центру “Надія”, в якому
перебуває близько 30 безпри�
тульних. Вже чотири роки
поспіль Церква Святого Ар�
хангела Михайла, що в
Михайлівській Рубежівці
допомагає хворим та знедо�
леним. Отець Петро добре
розуміє слова Святого Пи�
сання: “Хто милостивий до
вбогого, той позичає для Гос�
пода, і чин його Він надолу�
жить йому. Здобуток людині
— то милість її”. Цим нес�
кладним і вічним істинам він
вчить і свою паству. Причеп з
освяченими продуктами хар�
чування з Церкви до туберку�
льозного диспансеру допра�
вили голова районної гро�
мадської організації Товари�
ства Червоного Хреста Л.М.
Заїченко, патронажна сестра
Р.Д. Власенко та волонтери
Червоного Хреста. Не зали�
шати людину наодинці зі

своєю бідою — саме в цьому
вбачають своє покликання
волонтери Червоного Хрес�
та. Саме на це спрямований
цьогорічний Всеукраїнський
місячник Червоного Хреста.

“Було б дуже добре, якби
до подібних благодійних
акцій долучались інші церк�
ви та підприємці. На жаль,
люди не розуміють, що в
скрутному становищі може
опинитись кожен. Сьогодні
люди не дуже реагують на
чужу біду. Важко навіть
“червонохресні” марки роз�
повсюджувати — не відмо�

вляють лише школярі та
лікарні”, — розповідає Лідія
Миколаївна. Проте ми вва�
жаємо себе добрими христи�
янами, відвідуємо церкву
(ну хоча б на свята) і в тому,
як догодити Богу, вбачаємо
складнощі — а все настільки
просто, як і геніально: “Було
тобі виявлено, о людино, що
добре, і чого пожадає від
тебе Господь, — нічого, а
тільки чинити правосуддя, і
милосердя любити”…
Михея 6:8.

Ганна Бєлобородова

НЕ СТАРІЮТЬ ДУШЕЮ ВЕТЕРАНИ

Минає ще одна весна,
наповнена світлими Велико�
дніми і травневими святами.
А для нас, ветеранів Великої
Вітчизняної, 9 травня —
щорічне найбажаніше, най�
очікуваніше свято. Цей день
знову й знову переносить
нас в ті важкі, буремні роки.
Цього дня, як ніколи гостро,
зринають в пам’яті картини
минулих запеклих боїв, об�
личчя рідних й друзів, яких
втратили назавжди в тій
жорстокій війні. Але, попри
все — ми живемо, пам’ята�
ємо, й завжди пам’ятати�
мемо.

Так, ми живемо й працю�
ємо. А роботи зроблено
чимало й такої потрібної

нам, ветеранам. Зокре�
ма, є в нашій організа�
ції “лікарська група”,
до складу якої входять
Микола Петрович Рєз�
ник, Марія Дмитрівна
Дунаєва, Антоніна
Антонівна Смородіна.
Вони відвідують тих,
хто прикутий до ліжка
або зовсім мало руха�
ється. Лікарі районної
поліклініки (головний
лікар — Кравченко
Василь Віталійович)
також приїздять до
ветеранів та інвалідів
війни, надаючи їм

вдома медичну допомогу.
Маємо в складі своєї

організації й групу, яка від�
повідає за роботу зі спонсо�
рами, благодійниками. До її
складу входять: Михайло
Тихонович Дєдовець, Григо�
рій Юхимович Бутейко,
Олександра Іванівна Макса
й Поліна Петрівна Федорук.
Адже доволі скрутно нам
було б без допомоги цих
небайдужих людей. Жодне
свято, жоден захід, заплано�
ваний нами, не відбувають�
ся без відчутної участі спон�
сорів. Так, на Великодні
свята всіх членів організації
ветеранів приватний під�
приємець Олександр Воло�
димирович Коваленко та

Боярська міська рада забез�
печили найголовнішим
атрибутом свята — паскою.
Всі ми, ветерани, щиро
вдячні вам, нашим спонсо�
рам, за ту неоціненну допо�
могу, яку ви надаєте.

До 65�річчя Великої Пе�
ремоги нами заплановані
зустрічі ветеранів з учнями
боярських ЗОШ, Києво�
Святошинської класичної
гімназії, ліцеїстами військо�
вого ліцею ім. І. Богуна. Ми,
учасники боїв, що нази�
вається, з першоджерел,
розповідатимемо дітям про
перемоги й поразки, про
втрати й радість, про все, що
нам довелось тоді відчути і
крізь що пройти. Адже це і є
патріотичне виховання мо�
лоді. Всі інваліди війни та
ветерани Великої Вітчизня�
ної — члени нашої організа�
ції, приймуть участь у свят�
ковому параді, що пройде
вулицею Хрещатик, а
також святкуватимуть 65�
річчя Перемоги в одноймен�
ному парку, що поблизу
міськради.

Отже, ми працюємо й
живемо активно.

Голова Боярської

організації ветеранів

війни і Збройних Сил

В. Нурищенко

Шановний міський голо�
ва, шановні депутати Бояр�
ської міської ради, члени
міськвиконкому! 

Боярська міська органі�
зація ветеранів війни, праці
та Збройних Сил, Боярська
міська організація інвалідів
війни та Збройних Сил звер�
таються до вас з вимогою
термінового вирішення пи�
тання щодо передачі в арен�
ду Ляховчуку М.М. та Коро�
люку С.В. приміщень РБУ в
м. Боярка, що по вулиці
Київська,26.

М.М. Ляховчук в підвалі
цього приміщення відкриє
аптеку для ветеранів, а С.В.
Королюк у прибудові до
приміщення відкриє продо�
вольчий магазин для ветера�

нів. Ліки й продукти харчу�
вання ветерани матимуть
змогу придбати за низькими
цінами. Компанії, які поста�
влятимуть товар — визначе�
ні, домовленості з ними є.
Рішення РДА про передачу
приміщень колишнього РБУ
Боярському міськвиконко�
му прийнято ще в серпні
2009 року.

На початку квітня 2010
року міськвиконком отри�
мав акт БТІ на володіння
цими приміщеннями.

Шановні депутати! Про�
симо вас позитивно виріши�
ти це невідкладне питання,
а результати поіменного
голосування на черговій
сесії просимо надати радам
ветеранів міста. 

З повагою, 

Б.А. Грецький;

В.А. Нурищенко 

БІ пишуть
Нам

ЗВЕРНЕННЯ
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Ця нескладна істина
відома нам ще з радянських
часів. Тому і викликає непі�
дробну цікавість кожна
нова постать, від якої зале�
жатиме, в якому руслі відбу�
ватимуться зміни. 25 берез�
ня 2010 року на посаду
начальника районного відді�
лу ГУ МВС України в Київ�
ській області був призначе�
ний Федір Федорович Крас�
нояров. Новому керівнику
сподобались і нове місце ро�
боти, і колектив, і красоти
Київщини (Федір Федоро�
вич народився і працював в
Донецькій області), проте
криміногенна обстановка у
Києво�Святошинському
районі залишає бажати кра�
щого. Вже відбулися перші
зустрічі з представниками
органів місцевого самовря�
дування, під час яких були
визначені напрямки спіль�
ної співпраці.

“Засміченість вулиць —
вражає. Та навіть з цим
можна боротись: адже ніхто
не хоче, щоб його прізвище
фігурувало в базі даних з
повідомленням про адміні�

стративні порушення,
також і штрафи за
порушення правил бла�
гоустрою допоможуть
виправити ситуацію.
Торгівля у невстанов�
лених місцях буде при�
пинена. У м. Вишневе
вже складено протоко�
ли на власників пунк�
тів приймання металу,
які скуповують краде�
ний кабель. За один
вечір патрулювання
вулиць було складено
26 адміністративних
протоколів.

Дільничні інспектори
вже отримали вказівки
налагодити співпрацю зі
школами. Також планується
більше залучати до співпраці
громадські формуван�
ня”, — ділиться враження�
ми та планами на майбутнє
начальник райвідділу. “А що
стосується складнощів — це
знову відкладене прийняття
бюджету країни і, відповід�
но, виникають проблеми із
забезпеченням паливом
патрульних машин, сплатою
комунальних послуг. Багато
фінансових проблем вирі�
шується тільки завдяки
спонсорській допомозі.

Ми дуже вдячні всім, хто
допомагає у вирішенні на�
ших проблем. Керівництво
підприємства “Київоблгаз”
відразу відгукнулось на
наше прохання про встано�
влення автономного опален�
ня. Перш ніж вимагати гар�
них результатів, треба ство�
рити гарні умови для робо�
ти”, — переконаний Федір
Федорович.

Ганна Бєлобородова

17 КВІТНЯ “ДЕНЬ ДОВКІЛЛЯ — 2010”

Указом Президента
України від 6 серпня 1998
року в Україні встановлений
День довкілля, який прово�
диться щороку у третю субо�
ту квітня. Цього року цей
день відзначався 17 квітня.

День довкілля був уста�
новлений з метою розвитку
діяльності, започаткованої
Всеукраїнською акцією
“Дерево — Життя”, на під�
тримку ініціативи громадсь�
ких організацій, молоді
України щодо залучення
населення до впорядкуван�
ня та озеленення населених
пунктів, пам’ятних місць та
враховуючи рекомендації
міжнародних екологічних
форумів.

Цією акцією передбачено
проведення комплексу захо�
дів, спрямованих на поліп�
шення стану довкілля, озеле�
нення, благоустрій населе�

них пунктів та прилеглих до
них територій, зокрема, впо�
рядкування дитячих та спор�
тивних майданчиків, ство�
рення нових зелених зон,
скверів, висаджування сад�
жанців дерев, очищення вод�
них джерел, збереження
природно�заповідних та
інших особливо цінних
об’єктів, поширення еколо�
гічних знань шляхом прове�
дення у навчальних закладах
науково�практичних конфе�
ренцій, “круглих столів”,
виставок, конкурсів тощо.

Шановні боярчани! Про�
понуємо вам взяти активну
участь у прибиранні міських
парків та скверів 16 та 24
квітня 2010 року.

Заздалегідь вдячні вам за
підтримку акції “День дов�
кілля — 2010”.

Редакція “БІ”

11 22   КК ВВ ІІ ТТ НН ЯЯ   ——   Д Е Н Ь  КО С М О Н А В Т И К И

Україна належить до
авторитетних авіакосмічних
держав. Саме в Україні три�
валий час працював і експе�
риментував творець першо�
го у світі літака Олександр
Можайський. Київський
інженер Федір Гешвенд ще в
1887 році спроектував пер�
ший в історії людства реак�
тивний літак. 23 травня
1910 року літак К�1 київ�
ського конструктора Олек�
сандра Кудашева зробив
перший у Росії повноцінний
політ. Із Києва “вилетів” у
велику авіацію уславлений
авіаконструктор Ігор Сікор�
ський. Тут будували перші у
вітчизняній історії літаки

брати Касьяненки — Євген,
Іван і Андрій, а також Федір
Терещенко. Полтавець
Олександр Шаргей (Юрій
Кондратюк) у 1917 році у
своїй праці, випереджаючи
час на десятиліття, запропо�
нував спосіб досягнення
поверхні великих небесних
тіл за допомогою відокре�
мленого від космічного
корабля посадково�злітного
модуля.

З легкої руки видатного
українця авіаконструктора
Сергія Корольова 12 березня
1961 року відбувся перший у
світі політ у космос Юрія
Гагаріна. А першим україн�
цем, який побував у космосі,
був Павло Попович, який
народився 5 жовтня 1930
року в Узині Київської обла�
сті. Закінчив училище в
Білій Церкві, Магнітогорсь�
кий індустріальний технікум
трудових резервів, аеро�
клуб, а в 1954 році — Ка�
чинське авіаучилище льот�
чиків. У 1960�му зарахова�

ний до загону космонавтів.
12�15 серпня 1962 року
здійснив перший політ у кос�
мос на кораблі “Восток�4”.
У 1968 році закінчив Війсь�
ково�повітряну академію
імені Жуковського. 3�19
липня 1974�го здійснив дру�
гий космічний політ як
командир корабля “Союз�
14” та орбітальної станції
“Салют�3”.

13 березня 1996 року
Україна та НАСА підписали
робочий документ про спіль�
ну українсько�американську
програму “Шаттл�97”,
якою було передбачено політ
у космос українського кос�
монавта. 19 листопада 1997
року відбувся запуск амери�
канського космічного кораб�
ля “Колумбія”, в екіпажі
якого перебував 46�річний
Леонід Каденюк — перший
космонавт незалежної Укра�
їни.

За матеріалами

агентства Укрінформ

Книга — одне з найбіль�
ших чудес, створених люди�
ною. З тих пір, як люди
навчились писати, всю
свою мудрість вони довіри�
ли книгам. Книги відкрива�
ють нам світ, допомагають
уявити минуле, зазирнути в
майбутнє.

Шлях розвитку книги був
довгим і складним. Перші
книги з’явилися в Європі у
XIII столітті, їх довгий час
писали від руки. Одна книга
виготовлялась іноді 5�7
років і коштувала дуже
дорого.

Довіряючи всі свої знан�
ня і досвід книгам, люди
навчилися зберігати їх.
Скарбницями книг назива�
ють бібліотеки. У перекладі
з давньогрецької мови слово
“бібліотека” означає примі�
щення, де зберігаються
книги. Бібліотеки з’явилися
з незапам’ятних часів.
Давні єгиптяни називали їх
“аптеками для душі”, тому
що книги робили людську
душу благородною і чуй�
ною, а розум — сильним.
Кожна сучасна бібліотека

має абонемент і читальну
залу. Абонемент — відділ
бібліотеки, де книги вида�
ються додому. У читальній
залі можна користуватися
літературою, яка додому не
видається. Тут зібрані
кращі книги з усіх питань,
видання, які є в бібліотеці в
одному примірнику, а
також газети і журнали.
Книги в бібліотеці розміще�
ні на стелажах, кожна з них
має своє місце.

Усі багатства бібліотеки
відкриті на книжкових
поличках і виставках. Най�
кращим вашим порадником
у виборі книг є бібліотекарі:
Л.Д. Драчевська, Л.Є. Шев�
ченко, Н.Г. Мосунова, А.Ю.
Мошінська, Т.О. Шуєнко�

ва, Н.С. Дмітрієва. Вони
завжди допоможуть вам
знайти найцікавіші книги.

Велику подяку хочу
висловити нашим спонсо�
рам: В.П. Донець, Л.М.
Яременко, О.М. Рябічу, Д.І.
Паливоді, секретарю Бояр�
ської міської ради М.Г. Лєз�
ніку, Т.М. Лазарук, А.В.
Матейку, директору КП
“Боярка�Водоканал” Г.А.
Павліченко за матеріально�
технічну допомогу.

Завжди чекаємо на вас у
бібліотеці, що по вулиці
Молодіжна,77.

Завідуюча Боярською

міською бібліотекою для

дітей та дорослих

Л.І. Заєць

23 КВІТНЯ — ДЕНЬ КНИГИ

СПІВЧУТТЯ З ПРИВОДУ ВЕЛИКОЇ ТРАГЕДІЇ ПОЛЬСЬКОГО НАРОДУ
Боярська міська рада,

виконавчий комітет, усі
боярчани висловлюють гли�
бокі співчуття польській
спільноті і мешканцям
міста�побратима Пулави з
приводу великої трагедії
польського народу — неспо�
діваної загибелі політичної
еліти нації на чолі з Прези�
дентом Лєхом Качинським.

Загинули люди, які жили
з бажанням робити добро
для Польщі, і втрата таких
масштабів є важким ударом
для польського народу. В цю
важку хвилину бажаємо
Польщі і польським грома�
дянам стійкості, єдності та
взаєморозуміння, віримо,
що національний характер
поляків дозволить побороти

наслідки цієї важкої втрати.
Віримо, що трагічна заги�
бель еліти польської політи�
ки не стане перешкодою для
дальшого порозуміння між
нашими народами. Висло�
влюємо співчуття усім роди�
нам загиблих в катастрофі.

Разом з вами молимося за
Божу Ласку для душ загиб�
лих.
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БІ Чорнобильської катастрофи
РічницяКОПІЮ ЧУДОТВОРНОГО ОБРАЗУ

РОЗП’ЯТТЯ ІСУСА ХРИСТА
ПРИВЕЗУТЬ ДО БОЯРКИ

Історія чудотворного
образу Розп’яття Ісуса Хрис�
та своїм корінням сягає 1936
року. У старовинному 500�
літньому дерев’яному
храмі Успіння Пресвя�
тої Богородиці УГКЦ,
що у місті Глиняни
Золочівського району
Львівської області, в ніч
перед Різдвом 1936 ро�
ку сталось диво. Пер�
шими побачили його
діти. Дивний вогник,
схожий на ліхтарик,
ковзав ніби світловим
пензлем поверхнею
надпрестольного, всіма
призабутого образу роз�
п’яття Ісуса Христа.
Через довгий вік образ
був цілковито темним,
почорнілим і ледве по�
мітним. Згідно народ�
ного повір’я, ікону Роз�
п’яття Христового по�
дарував глинянам сам
Богдан Хмельницький,
коли у 1648 році, готу�
ючись до штурму Льво�
ва, відпочивав під роз�
логими ясенами на цер�
ковному подвір’ї храму
Успіння Пресвятої Бо�
городиці. Отож, ікону,
подаровану, нібито,
Богданом Хмельниць�
ким, вдячні мешканці помі�
стили над престолом храму
Успіння Пресвятої Богоро�
диці. Згідно цієї історії вік
ікони Розп’яття на сьогодні
перевищував би 350 років.
Однак, науковці схильні
датувати її набагато пізні�
шим часом, а саме — кінцем
ХVІІІст. Отже, Розп’яттю
дещо більше 200 років.

У планах людей держав�
них того часу Церква мала
бути розібрана, а образ зни�
щений. Та, мабуть, це не
було в планах Господа.

За спогадами старожилів
світло над образом ставало
усе яскравішим і яскраві�
шим. Невдовзі засяяла зап�
рестольна ікона Розп’ятття
Ісуса Христа, немов протест
проти спроби знищення цьо�
го храму. Люди, побачивши

світло у церкві, подумали,
що то пожежа. Це незвичай�
не диво тривало від Різдва
аж до Йордану. Ніхто не міг
пояснити що відбувається.

Через три тижні сяйво
зникло. А на його місці з’я�
вилась позолота. Кольори
образу відновились і стали
яскравими. Тіло, давніше
чорне, тепер намальоване, а
кров Христа, що спливала із
ран Христових, червона,
мов пурпурова. Образ над�
природно сяє на цілий храм
на тлі мальовидів старого

іконостасу.
Згодом біля цієї ікони

почали відбуватись зцілен�
ня. Багато прочан відвідали
цей храм. Як до такого дива
не прикластись? Можливо
саме тому митрополит Анд�
рій Шептицький дозволив

мирянам і жінкам заходити
за вівтар. Щоправда, проча�
нам дозволено торкатись
ікони з тильної сторони, але
це не зменшує чудотворної
сили образу.

3 травня копію чудотвор�
ного образу Розп’яття Ісуса
Христа до Свято�Покров�
ського храму, що по вул.
Білогородська, 12�б у м.
Боярка, привезе Дмитро
Майкут. Виставлена вона
буде з 17.00 того ж дня.

Наталя Ключник

14 квітня до боярчанина, ветерана
війни та праці

МИКОЛИ ОМЕЛЯНОВИЧА СКИБИ,
який цього дня відзначав своє 80�ліття,
завітали голова Боярської міської організа�
ції ветеранів війни та праці і Збройних Сил
України Борис Грецький, представник
Партії Регіонів, приватний підприємець
Андрій Арчаков, та працівник штабу Пар�
тії Регіонів Юлія Наумченко. Вони з най�
кращими побажаннями вручили ювіляру
подарунки.

Шановні гості в цей день завітали ще до
одної ювілярки —

МАРІЇ ІЛЛІВНИ ПОВЕЛІЙ, учасни�
ці війни, яку привітали з 85�літтям.

Євген Пікуль

ВВІІТТААЄЄММОО  ЮЮВВІІЛЛЯЯРРІІВВ!!

Станеться це незаба
ром — 3 травня 2010 р.

“ПІСЛЯ ЧОРНОБИЛЯ.

МОЛОДЬ ТА ЕКОЛОГІЯ”
Такі питання, особливо

актуальні для мешканців IV
чорнобильської зони, обго�
ворювались у Києво�Свято�
шинському центрі соціаль�
но�психологічної реабіліта�
ції населення 15 квітня.

Як місцева влада бачить
шляхи подолання наслідків
Чорнобильської катастрофи
та екологічних проблем
регіону, розповів заступник
міського голови В.В. Шуль�
га. Він звернув увагу учас�
ників “круглого столу” на
особливий статус міста в
Києво�Святошинському ра�
йоні. Адже саме тут зосере�
джена найбільша кількість
закладів охорони здоров’я,
як районного, так і обласно�
го рівня. З давніх часів
Боярка відома як санатор�
но�курортна зона. І завдан�
ня міської ради — знаходи�
ти можливості для розвитку
саме у цьому напрямку. Роз�
робляються проекти для
створення умов відповідної
фільтрації води, планується
будівництво нових свердло�
вин, очищення водних дже�
рел. Проте, без промислово�
го виробництва не буде
поповнень місцевого бюд�
жету, а без фінансування
неможливе виконання і со�
ціальної місії також. Вале�
рій Володимирович заува�
жив, що розширення меж
міста, де плануються рек�
реаційні зони, приверне
увагу інвесторів, і реаліза�
ція багатьох спільних про�
ектів і програм стане мож�
ливою. Важливим кроком є
впровадження проекту
“Оздоровлення дітей про�
дуктами бджільництва” на
базі ДНЗ №3 за кошти
міської ради. Цей проект
планується впровадити в
інших ДНЗ та молодших
класах ЗОШ.

Ангеліна Миколаївна
Лахтадир, директор Центру
соціально�психологічної

реабілітації, впевнена, що
для розвитку міста необхід�
но консолідувати представ�
ників різних сфер діяльності
та громадських організацій
для роботи над спільним
проектом з екології та охо�
рони здоров’я дітей.

Голова фонду інвалідів
Чорнобиля І.І. Дерда заува�
жив, що на місцевому рівні
неможливо вирішити дер�
жавні проблеми, адже від�
сутність фінансування ство�
рює безвихідні ситуації.

Про важливу роль прос�
вітницької роботи, пропагу�
вання здорового способу
життя і формування соці�
ально активної громади
говорила депутат райради
Т.М. Бігун. Вона підкресли�
ла, що кожна територіальна
громада, яка себе поважає,
зміни починає з себе. Її дум�
ку підтримала Т.В. Мали�
шева, методист РЦЕНТУМ:
“Своїм словом і прикладом
ми можемо впливати на
тих, хто поруч. Необхідно
підняти роль волонтерсько�
го руху”.

К. А. Самійленко, заві�
дуюча кардіологічним відді�
ленням Обласної дитячої
лікарні, розповіла про чин�
ники, котрі найбільшою
мірою впливають на стан
здоров’я тінейджерів і наго�
лосила, що теми екології та
здоров’я молоді — неділимі.

Керівник інформаційно�
аналітичної служби ЦСПР
М. І. Кириленко презенту�
вала інформаційні матеріа�
ли, розроблені працівника�
ми Центру і звернула увагу
на важливу роль психологіч�
ної служби. Ефективними є
групові тренінгові заняття з
дітьми та підлітками, які
перебувають на лікуванні у
Обласній дитячій лікарні, та
навіть одноразові зустрічі з
психологами центру.

Ганна Бєлобородова
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На перший погляд це зда�
ється неможливим. Проте,
після знайомства з автором
книги “Жива сила” Сергієм
Мирним, яке відбулося 16
квітня у Києво�Святошинсь�
кому центрі соціально�психо�
логічної реабілітації, всі уча�

сники зустрічі в новому світлі
побачили події днів минулих.
Один зі способів звільнитись
від впливу негативних спога�
дів — записати їх. Коли роз�
повідаєш про травмуючі
моменти свого життя, тоді
спогади знаходять своє місце

в свідомості людини. Саме
такий шлях обрав автор Чор�
нобильских оповідок. Він
розповідає про пригоди радіа�
ційних розвідників у зоні
навколо чорнобильського ре�
актора в перші місяці після
його вибуху. Сергій Мирний
працював над романом біль�
ше 10 років. За кіносценарії
про Чорнобиль отримав пре�
мії конкурсів “Коронація
слова” (Київ) і журналу
“Кіносценарій” (Москва). В
1986 році був командиром
взводу чорнобильської радіа�
ційної розвідки. Науковець�
експерт з екологічних ката�
строф і Чорнобиля.

Бачити себе лише пост�
раждалими чи героями, пе�
реможцями — вибір кожно�
го, кого торкнулося це жа�
хіття. Чорнобильська ката�
строфа — це не тільки траге�
дія. Це героїзм і мужність

людей. За словами автора,
хвилина мовчання по Чорно�
билю вже надто затяглася.
Треба жити далі. Що він від�
чував в ті дні? “Місто випро�
мінювало напругу і потуж�
ність. Відчуття маси людей,
як одного цілого. Це коло�
сальне відчуття, яке не кож�
ному в житті випадає! Це
був такий кайф, бути там!”
Що він відчуває в Чорнобилі
зараз? “Ніяких “бігморд” і
реклами. Природа вільно
зітхнула без людини. Це
місце виховує в людині
скромність. Вражає диво�
вижна живучість усього
живого взагалі і людини
зокрема”.

“Чорнобиль — це рай!” —
кажуть ті, хто попри все
туди повернувся.

Серед присутніх були лік�
відатори та евакуйовані, які
погоджувались з тим, що

після масової травматичної
події люди потребують, як
ніколи, психологічного від�
починку. Вони ділилися сво�
їми спогадами про ті дні.
Про щось — зі сльозами, про
щось — зі сміхом. Психолог
ЦСПР О.В. Слєпова розпо�
віла, які враження залишила
книга “Жива сила” у підліт�
ків молодіжного клубу
“Позитив”. Як виявляється,
“чорнобильську тему” діти
не дуже сприймають, але в
доступному і щирому, без
ретуші викладенні автора
книга захопила усіх без
винятку; і тема, далека і
нецікава для підлітків, прой�
шла крізь серця, свідомість,
пролилась крізь їхні сльози
над сторінками, пролунала
сміхом над курйозними
моментами сумної події.

Ганна Бєлобородова

ПП ОО ЗЗ ИИ ТТ ИИ ВВ НН ОО   ПП РР ОО   ЧЧ ОО РР НН ОО ББ ИИ ЛЛ ЬЬ

БІ міста
Благоустрій ЯК БОЯРКУ ПРИБИРАЛИ

Щороку навесні розпо�
чинається генеральне при�
бирання міста Боярка.
Нагадаємо, що, відповідно
до рішення виконкому
№271 від 02.03.2010р.
“Про проведення весняного
двомісячника санітарної
очистки та благоустрою м.
Боярка”, цього року офі�
ційно місто почали приби�
рати з 5 березня, як тільки
сніг почав поволі сходити. З
того часу працює спеціаль�
ний штаб з благоустрою,
комунальні служби викону�
ють роботи з обрізки дерев,
прибирання від сміття доріг,
місць спільного громадсько�
го користування. Займа�
ються ямковим ремонтом
доріг тощо.

Їм у поміч міська рада і
виконком взялись організу�
вати громадськість. Так, на
нараді 13 квітня 2010р. з
представниками освітніх

закладів, ветеранських, ре�
лігійних та громадських
організацій міста було прий�
нято рішення про проведен�
ня прибирання парків і
скверів 16 та 24 квітня
2010р. Усі навчально�освітні
заклади зголосились прибра�
ти парк Перемоги, а гро�
мадські організації — парк
Шевченка.

Щоб твоє місто стало

чистим, що треба зробити?

У кожного думка своя.
Валерій Шульга — зас=

тупник Боярського місько=

го голови. Основна мета
організованого прибирання
міста, зокрема парків —
об’єднання громади навколо
проблем міста. Я перекона�
ний, що участь кожного у
громадських роботах з бла�
гоустрою не просто необхід�
на, але й корисна. Зі мною
погодились усі керівники
навчальних закладів міста та
громадських організацій.
2010р. — рік ветерана, адже
відзначаємо 65�ту річницю
перемоги у Великій Вітчиз�

няній війні. До свята парк
Перемоги матиме гарний,
чистий, охайний вигляд.
Прибрати цю територію
доручили школярам, а парк
Шевченка — громадським
організаціям.

Близько 12ї години у
парку Перемоги того дня
накрапав дрібненький дощ.
Але школярам — восьми
класникам ЗОШ №3 та
ЗОШ №4, здається, він не
дуже дошкуляв.

Негода Тетяна Василів=

на — вчитель трудового

навчання Боярської ЗОШ

№3. Щоб місто було чис�
тим, просто треба прибира�
ти. Ми щороку прибирає�
мо — тут, у парку Перемо�
ги, і в школі. Приємно оку,
коли чисто і квіти квітнуть
біля школи. А тут, у парку,
не просто трудовий десант,
тут фактично ознайомлення
із професією двірника. Тру�
дове виховання…

Анна Рябіч — учениця

ЗОШ №3. Хочу, щоб наше
місто було чистим. Переко�
нана, що треба усю гро�

мадськість, жителів підняти
і всюди прибрати разом. Бо
той, хто сам прибирав —
смітити не буде. Ми усією
сім’єю щороку прибираємо
прибудинкову територію, а
також і ліс навколо. Мені
просто хотілось прийти сюди
зі своїми друзями і попрацю�
вати.

Михайло Максіона=

вич — учень ЗОШ №3.

Прибираю парк Перемоги із
задоволенням. Хочу, щоб до
9 травня парк був чистим і
квітучим. Я тут часто гуляю.
Хочеться, щоб ті люди, які
смітять, подумали, навіщо
це робити.

Михайло Горбатюк —

учень ЗОШ №3. Треба
стати і прибрати.

Сумцова Світлана Євге=

нівна — вчитель БЗОШ

№4. Кожного року ми при�
бираємо парк Перемоги.
Цьогоріч цю місію доручено
восьмикласникам. Особли�
вого азарту у дітей, на
жаль, немає. Раніше приби�
рали якось згуртованіше, з
радістю. Знали, що це їхній

обов’язок — прибирати
місто, де живуть. Тепер —
чи то часи змінились, чи
діти…

Петро Петренко —

учень ЗОШ №4. Мені не
подобається прибирати, але
я знаю, що прибрати парк
потрібно. Так і в своєму до�
мі — не люблю прибирати, а
треба. Не подобається, коли
брудно. Вважаю, що треба
наймати більше двірників,
щоб вони прибирали, а ми не
повинні цього робити.

Ярослав Рябоконь —

учень ЗОШ №4. Оскільки
прибиральників і двірників
мало — прибирати необхід�
но. Ми, звичайно, допомог�
ти можемо, але такі великі
території прибирати важку�
вато. Можливо треба стиму�
лювати прибиральників, як
це роблять у інших містах. Я
знаю, що у деяких містах за
мішок сміття платять 2 грн.
Якби у нас так зробили, то
тоді навіть “бомжі” приби�
рали б місто.

Наталя Ключник

А.Рябіч С.Максионавич С.Е.СумцоваП.Петренко та Я.Рябоконь М.Горбатюк
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Традиційно відзначається
третьої суботи квітня.
Активну участь в акції благо�
устрою та міжнародній акції
“Посади дерево” взяли пра�
цівники Боярської районної
лікарні 17 квітня. До очи�
щення після зимового періо�
ду та озеленення прилеглої
території повним складом
долучились і керівники
закладу — головний лікар і
завідуючі відділеннями влас�
норуч висаджували дерева і

лопатами орудували не менш
вправно, ніж медичними
інструментами. Василь Віта�
лійович висловив подяку
директору лісового господар�
ства Анатолію Івановичу
Карпуку за сприяння прове�
денню акції. Для озеленення
території було безкоштовно
надано 100 туй, 50 кущів, 50
ялинок, 20 саджанців чорно�
плідної горобини. 

Ганна Бєлобородова

ДД ЕЕ НН ЬЬ   ДД ОО ВВ КК ІІ ЛЛ ЛЛ ЯЯ

ШШААННООВВННІІ  ББООЯЯРРЧЧААННИИ!!
Повідомляємо, що, відповідно до рішення Боярської

міської ради за №08/356 від 30.11.2006 року “Про затвер�
дження “Правил благоустрою, забезпечення чистоти і
порядку на території м. Боярка” та рішення виконкому за
№27/1 від 02.03.2010 року “Про проведення весняного
двомісячника санітарної очистки та благоустрою м. Бояр�
ка”, з 5 березня 2010 року розпочато весняний двомісячник
благоустрою та поліпшення санітарного стану території м.
Боярка.

На виконання цих рішень та з метою поліпшення бла�
гоустрою міста 13 квітня 2010 року на спільній нараді
працівників виконавчого комітету Боярської міської ради з
представниками освітніх закладів, ветеранських, релігій�
них та громадських організацій міста було прийнято рішен�
ня про проведення прибирання міських парків та скверів
16 та 24 квітня 2010 року. 

Початок прибирання — з 12�00.
Просимо усіх небайдужих долучатися до цієї ініціативи.
Зробимо наше місто красивим!

Штаб з благоустрою 40=350, 41= 710

З 5 березня по 30 квітня
2010 року штаб Боярської
міської ради проводить вес�
няний двомісячник благоу�
строю міста. До заходу при�
єдналася Боярська міська
організація ветеранів війни,
праці та Збройних Сил
України, яку очолює Б.А.
Грецький. Борис Артемович
заохотив до участі в субот�

нику учнів 6�Б класу ЗОШ
№1. Разом з класним керів�
ником О.Д. Біленко та мед�
сестрою ветеранської орга�
нізації Т. Рябченко учні
привели до належного сані�
тарного стану прибудинкову
територію, що належить
організації ветеранів. 

Євген Пікуль 

СУБОТНИК

“ТИЛ I ФРОНТ” ПРИБРАНО
Стороженко Анатолій

Федорович — начальник
військово�облікового столу,
порався біля щойно поса�
джених кущів бузку. “Зро�
біть фото на пам’ять”, —
каже. А чому б і ні, адже
коли робота зроблена, з лег�
кістю можна й відпочити,
дивлячись на наведену
чистоту.

“Два дні поспіль ми при�
бирали територію біля війсь�
ково�облікового столу з
“тилу і фронту”. Дружно
прибрали також біля церкви
Покрови колективом у скла�
ді: Іванової Людмили
Петрівни, Ступак Тетяни
Олександрівни, Мітічної
Наталії Миколаївни, Скля�
ренко Галини Вікторівни,
Бекалюк Надії Іванівни”, —
по�військовому звітує Ана�
толій Федорович. “До нас
приєдналась представник

міської та районної ради
ветеранів Людмила Петрів�
на Овчаренко”.

“Наступного року тут
зацвіте бузок”, — коментує
Людмила Петрівна Іванова.
“Я його з дому принесла.
Нехай квітне і приносить
радість людям. На мою

думку, кожен повинен поду�
мати, що він може зробити
для громади. Не для себе, а
для людей. Якщо кожен
прибере принаймні біля
свого дому — місто стане
чистим”.

Наталя Ключник

БІ Оголошення

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ МЕШКАНЦІВ М. БОЯРКА

Для КП “Боярське головне виробниче управління житлово�комунального господарства
Боярської міської ради Києво�Святошинського району Київської області” розташованого в
м.Боярка, підготовлено пакет документів для розгляду в Державному управлінні охорони
навколишнього природного середовища в Київській області на отримання дозволу на вики�
ди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

КП “Боярське головне виробниче управління житлово�комунального господарства
Боярської міської ради Києво�Святошинського району Київської області” спеціалізується
на постачанні тепла мешканцям м.Боярка.

Потенційний обсяг викидів забруднюючих речовин — 5,714 т/рік. Масова концентра�
ція забруднюючих речовин в газопиловому потоці не перевищює нормативів граничнодопу�
стимих викидів відповідно до чинного законодавства.

Відгуки громадян на інформацію просимо направляти до Боярської міської ради у відділ
охорони навколишнього середовища за телефоном: 40�355 Тахтарбаєву А.К.

Начальник КП “БГВУЖКГ” М.І.Давиденко

КП “БГВУЖКГ” на постійну роботу потрібні:

— слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4�го розряду — 2 особи;
— електрогазозварник 5�го розряду — 1 особа;
— електромонтер 5�го розряду з ремонту повітряних ліній електропередач — 2 особи;
— електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 5�го розряду — 4 особи;
— робітники з благоустрою населеного пункту
— тракторист 4 класу

Боярська міська організація Партії “Союз Лівих Сил” 25 квітня 2010 року організовує
суботник з прибирання лісового масиву.

Збір — об 11.00 на вулиці Жовтневій (поворот на Малютянку). Учасники суботника
забезпечуються інвентарем. По закінченні суботника — відпочинок й пікнік біля
Йосипівського ставу. Запрошуємо взяти участь у суботнику всіх бажаючих!

Боярська міська організація Партії Регіонів 24 квітня 2010 року організовує суботник з
прибирання лісового масиву. Збір учасників о 10.00 на лісовій галявині поблизу перехрестя
вулиць Хрещатик та Волгоградської.

Учасники суботника забезпечуються необхідним інвентарем. Запрошуємо всіх
бажаючих!

Кубок Боярки серед ветеранів, присвячений 65�й річниці перемоги у Великій
Вітчизняній війні, відбудеться 8 травня 2010 року. Початок о 10.00. Місце проведення —
відкритий майданчик ЗОШ №1.

Запрошуються всі бажаючі. Реєстрація команд�учасниць за телефоном: 099�015�44�50.
Зорнік Юрій Петрович
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ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ З “ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ”

12 березня 2009 р в Дер�
жавній податковій інспекції
у Києво�Святошинському
районі за участю начальника
інспекції Богдана В.С. про�
ведено сеанс телефонного
зв'язку “гаряча лінія” з
платниками податків району
щодо оподаткування 

Наводимо запитання та
відповіді на них, які стано�
влять інтерес для широкого
загалу. 

Чи сплачує до бюджету

орендну плату за землю

суб'єкт господарювання,

який продовжує викори=

стовувати земельну ділян=

ку за договором оренди,

якщо термін його дії

закінчився, а новий дого=

вір на стадії переофор=

млення?

В. Так, сплачує. Згідно зі
ст. 33 Закону “Про оренду
землі” від 06.10.98 р.
№161�XIV (у редакції Зако�
ну України від 02.10.2003 р.

№1211�IV, зі змінами та
доповненнями) після закін�
чення строку, на який було
укладено договір оренди
землі, орендар, який належ�
но виконував обов'язки від�
повідно до умов договору,
має за інших рівних умов пе�
реважне право на поновлен�
ня договору. 

У разі, якщо орендар про�
довжує користуватися зе�
мельною ділянкою після за�
кінчення строку договору
оренди, то за відсутності
письмових заперечень орен�
додавця протягом одного мі�
сяця після закінчення строку
договору він підлягає поно�
вленню на той самий строк і
на тих самих умовах, які
передбачались договором.
Письмове заперечення здій�
снюється листом�повідом�
ленням. 

Отже, оскільки викори�
стання землі є платним і
суб'єкт господарювання про�
довжує користуватися
земельною ділянкою на тих
самих умовах і не отримав
письмового заперечення від
орендодавця щодо викори�
стання земельної ділянки, то
такий суб'єкт до поновлення
договору оренди земельної
ділянки сплачуватиме оренд�
ну плату за землю відповідно
до умов попереднього догово�
ру, якщо інше не передбаче�
но новим договором оренди
землі. 

Чи потрібно подавати

декларацію про доходи

фізичній особі, якщо торік

у мене були відсотки по

депозиту?

В. Ні, не потрібно. Дохо�
ди, одержані у вигляді від�
сотків по банківських депо�
зитах не оподатковуються до
1 січня 2010 року.

Чи потрібно подавати

декларацію про доходи

фізичній особі та сплатити

податок від продажу

акцій, отриманих раніше в

обмін на приватизаційні

сертифікати? 

В. Податок Ви не сплачу�
єте. Відповідно до пп.4.3.18
п.4.3 статті 4 Закону Украї�
ни від 22 травня 2003р.
№889�ІV “Про податок з
доходів фізичних осіб” дохо�
ди, отримані внаслідок від�
чуження акцій, одержаних у
власність у процесі привати�
зації в обмін на приватиза�
ційні компенсаційні серти�
фікати або в обмін на прива�
тизаційні сертифікати,
звільнені від оподаткування.
Але декларацію подати пот�
рібно та додати документи,
які підтверджують похо�
дження проданих акцій.

Підприємство орендує

офіс, що розміщений у

квартирі, яка не переведе=

на в нежилий фонд. 

Чи має право підприєм�
ство включати до валових
витрат орендну сплату, ко�

мунальні послуги та сплату
за електроенергію, якщо є
договір оренди, акти викона�
них робіт, рахунки�факту�
ри?

В. Відповідно до ст. 8
Житлового кодексу України
переведення придатних для
проживання жилих будинків
і жилих приміщень у будин�
ках державного і громадсь�
кого житлового фонду в
нежилі, як правило, не допу�
скається. У виняткових ви�
падках переведення жилих
будинків і жилих приміщень
у нежилі може здійснювати�
ся за рішенням органів, заз�
начених у ч. 2 ст. 7 цього
Кодексу. 

Відповідно до п. 1.32 ст.
1 Закону України “Про опо�
даткування прибутку під�
приємств” господарська ді�
яльність — це будь�яка ді�
яльність особи, спрямована
на отримання доходу в гро�
шовій, матеріальній або
нематеріальній формах, у
разі коли безпосередня
участь такої особи в органі�
зації такої діяльності є регу�
лярною, постійною та суттє�
вою. При цьому згідно із пп.
1.18.5 Закону оренда жилих
приміщень — це господарсь�
ка операція, яка передбачає
надання жилого будинку або
квартири її власником у
користування іншій фізич�
ній чи юридичній особі на
визначений строк або без�

строково, для цільового
використання та за орендну
плату. Цивільний кодекс Ук�
раїни (ст. 813) визначає, що
сторонами у договорі найму
житла можуть бути як фі�
зичні, так і юридичні особи.
Якщо наймачем є юридична
особа, вона може викорис�
товувати житло лише для
проживання у ньому фізич�
них осіб. 

Для відображення витрат
у складі валових такі витра�
ти повинні бути пов'язані з
господарською діяльністю
підприємства (п. 5.1, пп.
5.2.1 Закону). 

Враховуючи вищезазна�
чені норми у разі, коли під�
приємство здійснює витрати
у вигляді орендної плати,
плати за комунальні послуги
та електроенергію в офісі,
розміщеному в квартирі, то
такі витрати підприємство
не має права включати до
складу валових витрат,
оскільки квартира, в якій
розміщений офіс, не переве�
дена у нежитловий фонд згі�
дно з нормами Житлового
кодексу України та понесені
витрати не можуть вважати�
ся пов'язаними із господар�
ською діяльністю підприєм�
ства. 

Начальник

Державної податкової

інспекції у Києво=

Святошинському районі

В.С.Богдан

12.04.2010 року в с. Музичі, у
озері, під час риболовлі, потонув
сільський мешканець, громадянин
В., 1960 року народження. На
даний час проводиться перевірка
обставин загибелі особи;

***
11.04.2010 року, приблизно о

22:00 годині пішла з дому й не повер�
нулась мешканка м. Боярка, грома�
дянка Д., 1933 року народження. Її
прикмети: зріст — 160�165 см.,
худорлявої статури, обличчя оваль�
не, волосся пряме, русяве, з сиви�
ною. Була одягнена в темно�корич�
неві брюки, темно�вишневий пуло�
вер, блакитну на ґудзиках сорочку.
Хворіє на психічний розлад; 

***
В ніч на 12.04.2010 року в с.

Новосілки невідомі особи викрали з
колекторного колодязя 3О метрів
телефонного кабеля “ТПП�100”;

***
В період з 10.04. по 12.04.2010

року в м. Боярка невідома особа,
розпилявши замок, проникла до під�
вального приміщення будинку №2,
звідки викрала велосипед “Ромет”,
2008 року випуску червоно�чорного
кольору;

***
12.04.2010 року в Рівненській

області співробітниками міліції за
незаконне зберігання маріхуани був

затриманий громадянин В., Меш�
канець в м. Боярка; 

***
28.02.2010 року в приміщенні

супермаркету “Ашан”, що розташо�
ваний в с. Петропавлівська Борща�
гівка по вул. В.Кільцева,4 було скоє�
но крадіжку мобільного телефону
“Соні Еріксон 255”, що належав
громадянину С; 

***
З 13.00 год. 10.04.2010 року до

09.30 год. 12.04.2010 р. в с. С.Борща�
гівка, по вул. Київській, поблизу кафе
“Околиця”, невідомою особою з авто�
мобіля “Рено Магнум” було викрадено
автономну пічку та телевізор; 

***
12.04.2010 року під час відпра�

цювання К�Святошинського району
в Київській області співробітниками
міліції в м. Вишневе, по вул. Свято�
шинській був затриманий громадя�
нин Л., 1983 р.н., який проживає у
Вишневому. Під час особистого
огляду у нього було виявлено і вилу�
чено 0,5 г героїну; 

***
В період з 27.03. по 5.04.2010

року в с. Віта Поштова із дачного
будинку громадянина В, розташова�
ного на території садового товари�
ства “ Круглик�3”, невідомою осо�
бою було викрадено газовий котел
“Берета”; 

***
07.04.2010 року приблизно о

14.00 год. в м. Боярка невідома
жінка, яка назвалась працівником
соцзабезу, запропонувала пенсіонер�
ці К, мешканці Вишневого, товари
за низькими цінами, і шахрайством
заволоділа грошима у сумі 1000 грн.,
які належали пенсіонерці. 

***
В період з 29 березня по 7 квітня

в с. Гурівщина, на вул. Пролетарсь�
кій із дачного будинку жителя Києва
було викрадено електропилу “Темп”
та електростанцію;

***
15.03.2010 року увечері в с.

Гатне, по вул. Механізаторів,
житель м. Київ, громадянин С, 1977
р.н., непрацюючий, понівечивши
двері, викрав з дачного будинку
жительки м. Київ, громадянки В,
продукти харчування, шланг з
редуктором, 50 м сітки�рабиці та
газовий котел “ Гефест”; 

***
09.04.2010 року в м. Боярка був

зупинений автомобіль, яким керував
громадянин М, мешканець с. Димер.
Водій перевозив промислову ємність
вагою близько 15 тонн, яка, згідно
накладної, є металобрухтом нержа�
віючої сталі. Інші документи відсут�
ні. Автомобіль доставлений на
штрафний майданчик; 

***
08.04.2010 року черговою медсе�

строю БЦРЛ було надано меддопо�
могу громадянину К, мешканцю м.
Вишневе, який потерпав від передо�
зування наркотиків; 

***
10.04.2010 року в м. Вишневе,

поблизу ЗОШ №3 співробітниками
міліції у громадянина Л., мешканця
м. Вишневе, було виявлено та вилу�
чено 5 г канабісу, який він зберігав
для власного вживання; 

***
06.04.2010 року приблизно о 2.00

год. в с. Гореничі з будинку громадя�
нина Д. було викрадено металевий
сейф, в якому знаходилось 100 000$
США та зареєстрована мисливська
рушниця “МР�153” 12 калібру, а
також ювелірні прикраси, жіночу
норкову шубу та ноутбук “Асер”; 

***
З 04.04. по 05.04.2010 р. в с.

Юрівка з дачного будинку гр. В неві�
дома особа, понівечивши двері, викра�
ла телевізор, дві кутові шліфувальні
машинки та електрочайник “ КІА”; 

***
Вдень, 07.04.2010 р., в с. С.Бор�

щагівка, з будинку громадянки П.
невідомою особою, яка вільно, без
перешкод потрапила до будинку,
викрадено банківські кредитні карт�
ки, куртку, мобільний телефон
“Сіменс” та 3500 грн.; 

БІ інформує
К)Святошинське РВ ГУ МВС України
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ЛЛ .. КК ОО РР ЗЗ УУ НН ::   
““ ББ УУ ТТ ИИ   ВВ   КК ОО ГГ ОО РР ТТ ІІ   ПП ОО РР ЯЯ ДД НН ИИ ХХ   ІІ   ДД ІІ ЄЄ ВВ ИИ ХХ   ЛЛ ЮЮ ДД ЕЕ ЙЙ   ММ ІІ СС ТТ АА   ——   ПП ОО ЧЧ ЕЕ СС НН ОО ””

БІ депутата
Слово

Якщо чесно, я зовсім не
була здивована тим, що у
газеті “Боярин” з’явилось
нарешті і моє прізвище у
“чорному списку” (з грама�
тичною помилкою) за номе�
ром 10. Я навіть була рада. А
чому б і ні? Стільки комплі�
ментів зі сторони колеги�
депутата на кшталт: “най�
спритніший депутат”, “сек�
суальний образ усієї БМР” і
таке інше. Усі вони свідчать
про його “толерантність,
депутатську гідність, честь і
совість”. Я вже не кажу про
чоловічі якості з огляду еле�
ментарної поваги до мене не
як до депутата, а як до жін�
ки. Молодець Олійник!
Вкотре показав своє обличчя

у всій красі, до�
повнюючи своє
ганебне досьє у
Боярці.

Нагадаємо,
що “толерант�
ний, освічений”
підприємливий
депутат Олійник
з’явився у Бояр�
ці якось несподі�
вано. Мабуть,
“зіскочив” ви�
падково у с.Та�
расівка, “пролі�
таючи” з Білої
Церкви. Він де�
путат Боярської
міської ради,
проживаючи у с.
Тарасівка, вирі�
шив опікуватись

питаннями Боярки, постій�
но змінюючи свою позицію:
то “співає” БЮТу деферам�
би, то обливає ту ж саму
фракцію брудом. Складаєть�
ся враження, що діє за прин�
ципом: хто заплатить, тому й
пісню виконаю. Але його
власна PR�фішка — вла�
да — злочинна, Добрівський
її очолює. Модно, зважаючи
на політичну ситуацію попе�
редніх років у країні, але не
ново і нелогічно. Це далеко
нездорова опозиція до влади,
це хвора уява заїжджого
білоцерківського гастролера,
який взяв на себе право
ділити людей на білих і чор�
них. На якій підставі? Чи
може саме це прописано у

Регламенті БМР? А може в
котромусь депутатському чи
журналістському Кодексі
честі й гідності? А може на
сторінках “Боярина” є якесь
опитування людей, які таку
думку висловлюють? Ні! 

Виходячи з аналізу діяль�
ності депутата Олійника,
основна його мета у Боярці
— не згуртувати людей,
допомогти їм в цьому, а нав�
паки — посіяти ворожнечу
між ними і владою, загнати
їхніх дітей у “гадючник”, в
який перетворив кінотеатр
ім. Островського, щоб поло�
вина з них стала наркомана�
ми, а інша — виросла в сміт�
ті. 

Громада протестує, бо
там калічать дітей. На тери�
торію кінотеатру ім.Остров�
ського викидають сміття,
сподіваючись, що прийдуть
служби і закриють цю
“дискотеку�притон для бід�
них”, влаштовану Олійни�
ком. І влада прийшла —
дискотеку закрила. А Олій�
никові наплювати на це, він
двері відчинив й продовжує
своє. Не хочеться йому втра�
чати “притонні” заробітки.
Важливіше тримати людей у
“чорному тілі”. Так, через
брехливу папірчину з глян�
цевим обличчям “Боярин”,
легко можна впливати на
людей, які настільки зайняті
здобуванням куска хліба, що
особливо й не шукають у
написаному правду: “Раз
так кажуть, значить щось
там є”.

На мою думку, Олійник
мав би займатись вирішен�
ням людських проблем, а
займається суто боротьбою із
чинною владою. Чи може є в
окрузі цього депутата люди,

яким він допоміг? Або може
хоч раз у своїй “газеті” опу�
блікував, що саме зробив за
звітний період депутат Олій�
ник? Кому допоміг? Для
кого вирішив проблему?
Чому цього немає? Бо ця
“писулька” під назвою “Боя�
рин” навряд чи підпадає під
стандарти навіть “жовтої”
преси. Цей папірчик більше
схожий на кістку розбрату
між владою і громадою, яку
постійно кидають, аби роз�
палити ворожнечу, а не зай�
нятись конструктивним вирі�
шенням проблемних питань.

А щодо “чорного списку”,
у якому я зайняла почесне
10 місце, щира вдячність
Олійнику. Бути у одному
ряду з Тарасом Добрів�
ським — міським головою
Боярки, Леонідом Орлом —
екс. мером, Анатолієм Мір�
заєвим — депутатом БМР та
іншими, для мене — честь.
Бо це дійсно люди, які для
міста зробили чимало.
Результат роботи їхньої
бачимо візуально і докумен�
тально. 

Згідно списку, Добрів�
ський Т.Г. — №1. Молода
людина, яка за час своєї
роботи показала себе з про�
гресивної сторони. Ну то й
що, що Олійнику не подоба�
ється? Та так, що він спить і
бачить, аби його нарешті
десь поділи (пише у №25
“Боярина”: “колишній місь�
кий голова 2006�2009р.”).
Хочу сказати усім мешкан�
цям: ніхто Добрівського з
посади не знімав. Він за
всіма законами, які регулю�
ють місцеве самоврядуван�
ня, залишається у статусі
посадової особи — міського
голови БМР. Так, він відсто�

ронений від справ до рішен�
ня суду. Але нікому не дозво�
лено називати людину зло�
чинцем, якщо це не доведено
у суді. І Олійнику також!
Добрівський із своєї вибор�
чої програми близько 80%
обіцянок виконав, а Олій�
ник? Добрівський виконав
би й більше, та такі як Олій�
ник час забирають, підніжки
ставлять. 

Йдемо списком далі.
Леонід Орел — №2. Хіба не
за час його депутатської робо�
ти як голови бюджетної комі�
сії бюджет міста виріс у кіль�
ка разів? Чи може Олійнику
не видно ринку “Молодіжно�
го”, який зумів організувати
Анатолій Мірзаєв і нарешті
привести до цивілізованого
стану ринкову торгівлю? 

У підтвердження брехли�
вості Олійника попрошу
його через цю газету або осо�
бисто завезти і показати мені
ті дві ділянки землі, якою
мене нібито наділили. Нара�
зі не маю жодної. І на раху�
нок моєї суто приватної
інформації. Як потерпіла від
Чорнобильської катастрофи
ІV категорії мушу зізнатись,
що я дійсно потерпіла і дій�
сно маю І категорію інвалід�
ності. Про мої особисті при�
страсті знає багато людей у
Боярці, які голосували за
мене і будуть голосувати,
тому їх я не соромлюсь.

Непрофесійність брехли�
вого псевдожурналіста оче�
видна, як і бездієвість депу�
тата. Я вважаю, що Олійник
через “Боярина” здійснює
“помсту карлика”, бо сам не
може нічого зробити. 

Людмила Корзун,

депутат БМР

Тому я звертаюсь зі словами вдячності газеті “Боя
рин” з приводу того, що мене люб’язно занесено до так
званого “чорного списку”. Знаєте, в народі кажуть:
“простите их, ибо не ведают, что творят..” Мені зда
ється, ці слова дуже підходять головному редакторо
ві — засновнику газети “Боярин”, депутату БМР
Валентину Олійнику та його “гопкомпанії”.

МИСТЕЦЬКА ВІТАЛЬНЯ “ОБЕРЕГУ”
З 18 по 26 березня в Цен�

трі творчості молоді “Обе�
ріг” проходила районна
виставка�конкурс декора�
тивно�ужиткового мисте�
цва, на якій було предста�
влено близько 400 робіт з 29
навчальних закладів нашого
району. Серед номінацій —
вишивка хрестиком, гладдю,
бісером, в’язання на шпи�
цях, в’язання гачком, швей�
ні вироби та вироби з бісеру.
Виконавську майстерність
дітей оцінювали: Знова Ніна
Михайлівна — майстер з
декоративно�прикладного
мистецва, керівник студії
декоративно�ужиткового
мистецтва; Корнілова Ніна
Анатоліївна — вишиваль�
ниця, народна майстриня з

декоративно�ужиткового
мистецтва та Балик Ліляна
Богданівна — кравчиня,
модельєр�конструктор швей�
ної фабрики “Рута”.

Зважаючи на велику кіль�
кість робіт, переможцями
стала дуже велика кількість
дітей. Члени журі були в зах�
ваті від дитячих робіт і не ску�
пилися на переможні місця,

тому, щоб перерахувати лау�
реатів дипломів І�го, ІІ�го та
ІІІ�го ступенів просто не
вистачить шпальти...

Щодо побажань та реко�
мендацій, то серед них були
такі: Ніна Михайлівна вис�
ловила побажання, щоб діти
вишивали більш масштабні,
композиційні роботи — руш�
ники, картини (було досить
багато робіт, які можна наз�
вати “фрагментами”) та від�
мітила, що цього року майже
взагалі не було вишивки
гладдю — важкої, але ней�
мовірно цікавої техніки. А от
робіт з бісеру було навпаки
дуже багато і їх рівень знач�
но покращився в порівнянні
з минулорічною виставкою.
Ніна Анатоліївна порадила

дітям та керівникам більш
уважніше ставитися до
оформлення робіт, адже в
невдало підібраній рамці
може “загубитися” навіть
дуже хороша картина. Ліля�
на Богданівна звернула ува�
гу на те, що швейних виро�
бів було дуже мало, а серед
представлених — переваж�
на кількість зі шкільної про�
грами, що не є достатнім рів�

нем для районної виставки.
Що стосується в’язання
шпицями та гачком — цьо�
горічні роботи були більш
об’ємними та складними. Це
дуже правильно, що дівчат�
ка шкільного віку можуть
власноруч виготовляти для
себе оригінальний одяг.

Тих, хто не встиг відвіда�
ти виставку декоративно�
ужиткового мистецтва,
“Оберіг” гостинно запрошує
переглянути районну вис�
тавку народних ремесел
“Скарби рідного краю”, яка
розпочинається вже з 12
квітня. Приходьте отримати
насолоду від творчості на�
ших та ваших дітей!

Тетяна Скочко

БІ життя
Культурне
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ЯЯ КК   ББ ОО ЯЯ РР СС ЬЬ КК ІІ   ““ ЛЛ ЕЕ ВВ ЕЕ НН ЯЯ ТТ АА ””   ББ АА РР ИИ ШШ ІІ ВВ КК УУ   НН АА ЛЛ ЯЯ КК АА ЛЛ ИИ

Отже, сьогодні ми запро�
шуємо читачів нашої газети
порадіти успіхам наших
юних тенісистів, які знову
порадували своїх прихиль�
ників серйозними спортив�
ними досягненнями. Та спо�
чатку — трохи історії.

...Боярські “Левенята”
були утворені два роки тому.
І тренер є, і команда є, а от
організації, яка б забезпечи�
ла юним тенісистам не про�
сто умови для тренувань, а й
перспективу росту, не знай�
шлося. То що ж, опустити
руки? “Ні!” — вирішили
наставники юних “Левенят”
і рішуче попрямували... “у
прийми” до ДЮСШ м. Виш�
невого. Так з того часу там і
мешкають... 

Та повернімось до самої
події. Того дня до Баришів�
ської ДЮСШ самих лишень
учасників з’їхалося більше
80! Програма Чемпіонату
передбачала як одиночні, так
і парні зустрічі, місця прису�
джувалися як окремим тені�

систам, так і командам. Тож
зрозуміло, що успіх команди
в цілому залежав від кожного
її гравця. Що ж до Києво�
Святошинського району, то
його представляло відразу дві
команди, кожна з яких скла�
далася переважно з боярчан
(з невеликим “вкрапленням”
юних тенісистів з Вишне�
вого).

А тепер — увага! У віко�
вій групі 2000 р.н. і молодші
“Левенята” дружно “захо�
пили” всі сходинки чем�
піонського п’єдесталу! Зок�
рема, І “хлопчаче” місце по�
сів Всеволод Плаксицький
(учень Києво�Святошинсь�
кої районної класичної гім�
назії), а “дівчаче” золото
дісталося Тетяні Самойленко
(Боярська ЗОШ №3); ІІ —
Кирило Сутир (гімназія),
ІІІ — Юрій Санченко (Бо�
ярська ЗОШ №3).

У парах вікової групи
2000 р.н. і молодші серед
дівчат “золото” дісталося
Тетяні Самойленко та Насті

Єгоровій, серед хлопців —
Кирилу Сутиру та Івану Чер�
нухіну, “срібло” — Всеволо�
ду Плаксицькому та Юрію
Санченку. 

Окрилені своїми перемо�
гами, юні тенісисти виріши�
ли кинути виклик своїм
старшим товаришам, висту�
пивши не у своїй групі. Тож
не дивуйтеся, що прізвища
знову повторюватимуться.
Адже й тут завзяті “Левеня�
та” без нагород не залиши�
лися! Зокрема, у парних
зустрічах вікової групи
1998�1999 р.н. “срібло”
вибороли Олексій Сандугей
та Антон Корнієнко, “брон�
зу” — Тетяна Самойленко та
Настя Єгорова.

Як наслідок — непоганий
результат і у командному
заліку — ІІ місце (проти
минулорічного четвертого!).
Кращою за Боярську коман�
ду виявилася лише “Бари�
шівка�І”; ІІІ місце дісталося
Броварам. А на ІV місці —
знову наші: “Левенята�2”!
Втім, розділити юних теніси�
стів на дві команди довелося
лише з огляду на умови Чем�
піонату: у складі кожної
команди мало бути 8 учасни�
ків — 4 хлопці й 4 дівчини.
Тренер же у них один, а від�
так і перемога — спільна!

— Що найбільше
запам’яталося? — запитую

по поверненні юних теніси�
стів у їхнього тренера —
Сергія Михайленка.

— Те, що ми налякали
Баришівку! — задоволено
сміється Сергій Іванович і
пояснює. — Розумієте, Ба�
ришівська ДЮСШ спеціалі�
зується саме в цьому виді
спорту. Чудові столи, спе�
ціально розроблена система
тренувань, велика кількість
перспективних тенісистів...
А тут приїхали Києво�Свято�
шинці і ледве всі нагороди
собі не забрали!

А закінчує нашу розмову
пан Сергій цілком серйозно:

— “Налякали” — то так,
щоб зрозуміло було, наскіль�
ки сильна у нас команда. А
от повагу собі ми таки

завоювали, підтвердивши і
навіть дещо покращивши
свій минулорічний резуль�
тат. Тому з певністю можу
сказати: теніс у Києво�Свя�
тошинському районі таки є,
він розвивається, а тому
маємо всі підстави сподіва�
тися, що найближчим часом
ми таки піднімемося на вер�
шину чемпіонського п’єде�
сталу.

І стільки сонячної радості
(чи, бува, не вона виграє
сяйливими сонячними зай�
чиками на нагородах юних
тенісистів?), стільки впев�
неності звучало в тих сло�
вах, що не повірити їм про�
сто не можна.

Радислав Кокодзей 

А чи не скучили ви, бува, наші шановні читачі, за
новинами зза столу тенісного? Якщо так, то готуйте
долоні для оплесків на честь наших Боярських “Леве
нят”! Бо привід таки є, і досить таки вагомий...

1718 квітня в смт Баришівка відбувся Чемпіонат
Київської області з настільного тенісу серед юнаків та
дівчат 19981999 та 2000 р.н. КиєвоСвятошинський
район на цих змаганнях представляли відразу дві
команди, утворені на основі Боярських “Левенят”...

ДЖЕРЕЛО БЕЗМЕЖНОЇ ЛЮБОВІ ДО КРАСИ

Того дня вшанувати
пам’ять Майстра зібралися
рідні й друзі, люди, які знали
добре творчість Олеся Мико�
лайовича, які йшли з ним
одними дорогами й дихали
одним повітрям. Серед
них — Заслужений праців�
ник культури, директор
Київської обласної бібліоте�
ки для дітей, близький друг
Олеся Ткаченка Микола
Павлович Зніщенко; прези�
дент творчого об’єднання
“Боярські майстри” Олек�
сандр Іванович Корж, Лау�
реат премії імені Володими�
ра Самійленка, поетеса Те�
тяна Володай, представники
творчої еліти та громадсько�
сті міста.

Життя — то від коли=

ски шлях до вічності

Олесь Михайлович Тка�
ченко народився 6 вересня
1934 року на Полтавщині, в
м. Лубни — колисці укра�
їнської культури. Закінчив
Київське училище вжитко�
вого мистецтва, згодом — у
1963 році — Український
поліграфічний інститут ім.
І.Федорова.

В 1956 — 1965 рр.
О.М.Ткаченко працював у
творчому об’єднанні мульти�
плікаційних фільмів, зробив
вагомий внесок у розвиток
дитячої поліграфії. За 10
років роботи на республі�
канському телебаченні ство�
рив сотні телевізійних заста�
вок до музичних та літера�
турно�драматичних про�
грам. З 1973 р. Олесь Мико�
лайович — член Національ�
ної спілки журналістів Укра�

їни, з 1999 — член Націо�
нальної спілки художників
України. В лютому 2001
року Олесю Ткаченку при�
своєно почесне звання Зас�
лужений художник України.

Всю свою творчу діяль�
ність Олесь Миколайович
присвятив дітям: проілюст�
рував 52 книжки та 98 жур�
налів для дітей, як худож�
ник�мультиплікатор створив
яскраві художні образи, на
яких виховувалися і вихову�
ються мільйони маленьких
українців. Його роботи були
представлені на міжнарод�
них виставках в Канаді,
ЕКСПО�1966, в Москві
(1975), ВДНГ СРСР
(1976). Кращу колекцію

своїх робіт “Битва за Київ у
1943 році” митець подарував
Київському обласному
музею. У 1999 р. Олесь Тка�
ченко проявив свої творчі
здібності при оформленні
Палацу “Україна”, де прохо�
див звіт народної творчості
митців Київської області...

Та чи не найяскравіша
сторінка життя Олеся Тка�
ченка пов’язана з нашим
рідним містом. Олесь Мико�
лайович — член творчого
об’єднання “Боярські майст�
ри”, азартний вболівальник
боярської футбольної коман�
ди, знавець історії Боярки, а
відтак — частий гість і доб�
рий друг Боярського краєз�
навчого музею, шкіл, біб�

ліотек; член та голова журі
на конкурсах молодих ху�
дожників; один з найактив�
ніших Боярських художни�
ків. Саме його пензлю нале�
жать ілюстрації до поетич�
них збірок “Лілея біла”
Тетяни Володай, “Земля моя
белая” Анатолія Пастерна�
ка, “7 шагов” Олександра
Коржа... 

Коли Олесь Миколайович
пішов із життя, друзі прий�
шли попрощатися з Май�
стром саме сюди, до музею.
Тому що саме тут того скор�
ботного дня п’ять років тому
стояла труна з його тілом... 

Радислав Кокодзей 

Ніщо не вічне в цьому світі, й близькі, достойні
люди часом йдуть у інший, кращий світ... Та попри все
їхнє життя продовжується! Тому що живуть вони у
наших серцях і нашій пам’яті... 16 квітня у Боярсько
му краєзнавчому музеї відбувся вечір пам’яті Заслуже
ного художника України Олеся Миколайовича Ткаченка,

присвячений 5й річниці від дня смерті митця.

БІ хроніка
Спортивна
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““ ББ ОО ЯЯ РР КК АА ””   ——   НН АА ЗЗ ВВ АА   ЗЗ ОО РР ІІ   ПП ЕЕ РР ЕЕ ММ ОО ГГ ИИ .. .. ..

Чемпіонат Києво�Свято�
шинського району з футзалу
стартував 14 лютого. 16
команд�учасниць було розді�
лено на дві групи. До групи А
увійшли команди “Боярка”,
“Хотів”, “Чабани”,
“Шпитьки”, Дмитрівка”,
“Колос” (Чабани), “Павер”
(Вишневе), “Рома” (Кня�
жичі). Групу Б утворили
команди “Гатне”, “Зеніт”
(Тарасівка), “Вишневе”,
“Фанат” (Боярка), “Зеніт”
(Петрівське), “Білгород”
(Білогородка), “Спортклас”
(Вишневе) та “Софія”
(Софіївська Борщагівка).

Як же долав кожний тур
чемпіон, а також його най�
ближчий сусід з Тарасів�
ки — ФК “Зеніт”?

14 лютого (І тур) в групі
А боярська команда легко
здолала своїх суперників —
команду “Чабани” з рахун�
ком 8:3. Втім, найцікавішим
матчем туру стала зустріч
“Гатного” й Тарасівського
“Зеніту”. Попри гостроту
цього швидкісного матчу й
надії вболівальників, тара�
сівці таки умудрилися... про�
грати гатнівчанам з рахун�
ком 7:3. 

21 лютого тарасівський
“Зеніт” таки зміг реабіліту�
ватися, вигравши у “Софії”
5:2. 

28 лютого в центрально�
му матчі третього туру між
“Бояркою” та “Шпитька�
ми” боротьби не відбулося.
Боярка впевнено провела
матч і перемогла з рахунком

4:1. А найяскравішим мат�
чем ІІІ туру стала зустріч
“Вишневого” й Тарасівсько�
го “Зеніту”, під час якого
було забито самий швидкий
гол чемпіонату — на 15�й
секунді першого тайму!
Загальний рахунок — 9:7 на
користь “Зеніту”.

7 березня. В групі А лідер
залишився незмінним: матч
між “Бояркою” та “Коло�
сом” з Чабанів закінчився з
рахунком 2:11 (!) на
користь боярчан. А тарасів�
ський “Зеніт” переміг виш�
нівський “Спортклас” —
5:7. 

14 березня “Дмитрівка”
не змогла забити в ворота
“Боярки” жодного гола!
Рахунок матчу — 0:13 (!).

21 березня VІ тур подару�
вав найнеочікуваніший ре�
зультат. “Зенітівське” дербі
(між Тарасівною та Петрів�
ським) закінчилося з рахун�
ком 2:5 на користь... петрів�
чан. 

Фінішна пряма чемпіо=

нату

Таким чином, 11 квітня
відбувся “Фінал чотирьох”.
Його відкрила зустріч ко�
манд “Боярка” й “Тарасів�
ка”. Під час якої боярчани
впевнено й безжально про�
сто зламали своїх “земля�
ків” з рахунком 10:1 (!). Ав�
торами голів стали Олек�
сандр Трипольський (6 й 14
хвилини матчу), Віктор Гай�
дученко (9 та 33 хвилини),
Богдан Сліпко (33 та 40 хви�

лини), Василь Примак (36
і 37 хвилини), Сергій Яро�
вий (29�та хвилина), Олек�
сандр Бабурін (34 хвилина
матчу).

Єдиний гол у ворота бояр�
чан прилетів на 24 хвилині
матчу від Михайла Басенка.
Та зрозуміло, що він вже
нічого не вирішував...

Тому “Тарасівці” зали�
шилося лише спробувати
свої сили проти команди Гат�
ного у матчі за ІІІ місце. В
якому вона таки відіграла
собі “бронзу” з рахунком
9:6.

Голи забили тарасівчани
Михайло Басенко (4 та 25
хвилини матчу), Олексій
Ткачов (13 хвилина), Олек�
сандр Шумнов (14 хвили�
на), Олександр Бабалієв (16
й 33 хвилини), Руслан Сте�
паненко (21 хвилина), Сер�
гій Парамонов (24 та 29
хвилини).

Результативними були
удари по воротах таких грав�
ців “Гатного” як Олександра
Пилипенка (голи на 3, 31 та
39 хвилинах матчу), Сергія
Бовзенюка (7 й 27 хвилини)
та Олександра Могили (17
хвилина).

У матчі “Гатне” —
“Хотів” противники обміня�
лися парочкою голів (Андрій
Давиденко та Андрій Кунце�
вич проти Івана Шолуденка
й Євгена Кудрицького),
зустрівши фінальний сви�
сток нічиєю. І лише пенальті
у виконанні Руслана Рибал�
ки та Руслана Зайкіна дове�
ли, що “Хотів” таки сильні�
ший. Загальний рахунок
цього матчу — 4:2.

І от, нарешті, фінал!
Боярчани нестримно линуть
до перемоги, недаючи

можливості хотівчанам
жодну зі своїх атак заверши�
ти голом. Рахунок І тайму —
3:0. Після перерви — стрім�
кі атаки, удари по воротах,
хитромудрі комбінації та
чіткі паси. Як же хотіли
хотівчани бодай розрив ско�
ротити! Хотіли, та не змогли.
І єдиний їхній гол від Євгена
Денисова на 32 хвилині
матчу “погоди” не зробив.
Тоді як у боярчан “в ударі”
був Олександр Трипольсь�
кий, який забив 5 голів (на
5, 19, 24, 31 та 35 хвилинах
матчу відповідно)! Також
відзначилися Богдан Сліпко
(11 хвилина) та Віктор Гай�
дученко (22 хвилина).

Загальний рахунок
матчу — 7:1, а відтак Бояр�
ка — ЧЕМПІОН! 

На честь найкращих —

слова вітальні!

То хто ж став героями
турніру? Кращим бомбарди�
ром був визнаний Олександр
Трипольський (ФК “Бояр�
ка”), кращим гравцем —
Руслан Рибалко (ФК
“Хотів”), кращим ворота�
рем — Олександр Сусленко
(ФК “Боярка”).

Що ж до команд�уча�
сниць, то ви вже й так знає�
те, кого і з чим вітати. А від�
так нагадуємо: “бронза”
отримала тарасівську “про�

писку”, срібло залишилося у
господарів турніру — в Хото�
ві... А про володарів золо�
та — всього два слова: Бояр�
ка — ЧЕМПІОН! 

Впродовж всіх ігор най�
пильніше слідкували за пере�
бігом подій, звісно ж, судді
турніру: Ярослав Карабкін,
Руслан Дмитренко, Валерій
Чалий та Валентин Авдієнко.
Що ж до “фіналу чотирьох”
від 11 квітня, то найголовні�
ші матчі судили голова
КСРФФ Валерій Іванович
Чалий та Руслан Іванович
Дмитренко з Вишневого.

Замість післямови

Єдине, про що можна
пошкодувати: невелика
кількість глядачів, які змо�
гли розділити радість зі свої�
ми кумирами. Як пояснив
голова Києво�Святошинсь�
кої районної федерації фут�
болу Валерій Іванович
Чалий, “у нас просто не було
вибору: згідно графіка про�
ведення фінішувати доводи�
лося або на Пасху, або в
поминальну неділю. Та
“фінал чотирьох” подарував
багато яскравих миттєво�
стей, а тому відголоски його
ще довго котитимуться райо�
ном. Свято футболу вдалося,
і це — головне”.

Радислав Кокодзей

Яскрава зоря на ймення “Футбольний клуб Боярка”
засяяла на футбольному небосхилі КиєвоСвятошинсь
кого району 11 квітня — в день, коли в Хотові фінішував

районний чемпіонат з футзалу.

КОМУ СИМПАТИЗУЄ ФОРТУНА?

З 9 по 11 квітня в Луцьку
проходив Міжнародний тур�
нір з боротьби дзюдо на честь
призера Олімпійських ігор в
Сіднеї Руслана Машуренка.
Звісно, дзюдоїсти Києво�
Святошинського району
просто не могли пропустити
можливість знову заявити
про себе.

На Турнірі наш район
представляли двоє дзюдої�
стів. Щодо В’ячеслава Госа�
ра, то фортуна явно була не
на його боці. Пізніше Віктор
Мужчина охарактеризує
боротьбу свого вихованця
коротко, влучно й дотепно:

“Хлопець бився як лев, але
впав як муха”. 

На відміну від боярчанки
Марії Петрущак, якій фор�
туна явно симпатизувала.
Бо ж дівчина відразу націли�
лася на перемогу. Адже
“ставка” була дуже висока і
приваблива: за І місце —
звання майстра спорту!
Невідомо, яких сил це кош�
тувало Марії, але в усіх
чотирьох зустрічах, які відді�
ляли її від фіналу, дівчина
впевнено долала своїх супер�
ниць, крок за кроком набли�
жаючись до мети. І ось —
фінал! Стрімко провівши

атаку, Марія вдало прово�
дить кидок. З такою силою
вона опустила свою супер�
ницю на татамі, що здалося
на мить, ніби хмара пилу
знялася над місцем падіння.
І тут капосна фортуна від�
вернулася... Можливо, лише
для того, щоб трішки проч�
хатися? Та цієї миті вияви�
лося достатньо, щоб Марія
спочатку втратила ініціати�
ву, а потім і досадно програла
цю вирішальну — бо ж
фінальну — зустріч. В резуль�
таті — “срібло” ІІ місця у
ваговій категорії 63 кг...

Втім, її тренер — Віктор
Мужчина — результатом
задоволений:

— Такий результат і для
Марії, і для нас — величез�
ний успіх! Адже турнір на
призи Руслана Машурен�

ка — змагання надзвичайно
серйозні, а відтак і рівень
підготовленості учасників
дуже високий. Тому ІІ
місце — це чудово. Тим біль�
ше, що до чемпіонського
“золота” Марія лише трі�
шечки не дотягнулася.

— Невже навіть не роз�
строїлася? — запитую.

— Знаєте, тут справа
дещо в іншому, — задумливо
говорить Віктор Васильович
і замовкає на мить, немов
добираючи більш точні слова
для пояснення своєї думки.
— Я вірю у своїх вихован�
ців, вони вірять в дзюдо...
Тому наступного разу Марія
обов’язково отримає довго�
очікуване звання, до якого
вона (і ми це всі знаємо!)
вже цілком “доросла”! 

Та повернімося до форту�

ни. Виходячи із результату
участі наших києво�свято�
шинців в цьому турнірі,
знову можна зробити висно�
вок, що фортуна все�таки
більше симпатизує дівчатам�
дзюдоїсткам, неодноразово
доводячи постійність своїх
уподобань. А може просто
дівчата до тренувань та зма�
гань, а відтак і до боротьби
дзюдо взагалі ставляться
більш відповідально, покла�
даючись в першу чергу на
свої власні сили, а не примхи
фортуни? Відповідь на це
питання ми спробуємо від�
шукати... в результатах
наступних змагань, які вже
не за горами! Бо наші дзюдо�
їсти і дзюдоїстки їх, звісно
ж, не пропустять.

Радислав Кокодзей

Попри всі розповіді щодо непостійності смаків цієї
примхливої дами, на царині боротьби дзюдо вона таки
відзначається уподобаннями традиційними. Доказом

цього може бути наша сьогоднішня розповідь.



ВІТАЄМО БОЯРЧАН ЗІ СВЯТОМ ВЕСНИ І ПРАЦІ!

Вітаємо вас з Першотравнем — святом весни та праці. Це  день трудівника, день
солідарності та взаємної підтримки трудящих у прагненні жити в мирному,
демократичному суспільстві.

Нехай це чудове свято додасть нам наснаги, оптимізму і впевненості у власних силах,
допоможе осягнути глибину життєствердних ідеалів добра і справедливості. Щиро бажаємо
щастя, здоров'я, благополуччя і життєвих гараздів.
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Футбольному клубу

“Зеніт” на постійну роботу

потрібен головний інженер

стадіону. Бажано мати агро�

технічний досвід роботи.

Звертатись за телефоном:

050�444�94�96, 43�083

Вітання
ОголошенняБІ Реклама

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 Соціа�

лістичної 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 правління

Київської обл. організації

“Партія Сильної влади”

О.В.Павлючик

ПАМ’ЯТНИКИ

ВСЕ  ІЗ  ГРАНІТУ

Каміни, Фонтани, Вази
Бруківка Бут 
низькі  цін и 

м.Боярка, 
вул. Магістральна

(дорога Боярка�
Київ,

біля газової 
заправки)

063�365�95�37

Вітаємо

Балуєву 

Олену

Миколаївну

з Днем

народження

Друзі та колеги

Професійна, кваліфікована підготовка 

водіїв категорії А.В.С.Д.

Додаткове водіння — категорії А.В.С.

М. Боярка, вул. Білогородська,55, 

корп. 5к. 4�5; 

тел/факс 04598 70�168;

Довідки за тел. 067 909 54 11, 

e�mail: Suhbe@mail.ru

Прийом документів: 

вівторок, четвер — 

з 17.30 до 20.00

Вітаємо

Пікуля

Євгена

Мико!

лайовича

із 70!літнім 

ювілеєм 

Редакція “БІ”

Автошкола

Бориса

Сухорученка
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