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Свято Перемоги й позачасова
естафета поколінь!

стор. 1
0

Родина "Оберегу"
збирає друзів

Рідна земля завжди
пам’ятатиме про подвиг

Боярська
міська
рада та виконавчий
комітет щиро вітають
депутата Боярської
міської ради Володи
мира Павловича Ві
тюка, ювілярів Боярсь
кої міської організації
інвалідів війни та
Збройних Сил Костянтина Семено
вича Луценка та Таїсію Андріївну
Шкуратову з Днем
народження!
Хай Вас підтриму
ють, розуміють та
надихають рідні люди,
минають негаразди та
непорозуміння.
Хай
доля збагачує Вас життє
вою 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.
Бажаємо Вам здоров’я, миру і
злагоди у домі, тепла і затишку в
сім'ї, мудрості та виваженості у
справах.
Секретар ради
М. Лєзнік

стор. 11

А ви змогли б...
допомогти турніру?

ЛЮБІ МАТУСІ!
Мати. Мама. Матуся. Скільки спога
дів і тепла таїть це магічне слово. Воно
про найближчу, найдобрішу, найкрасиві
шу і наймилішу людину у світі. Її очі
супроводжують дітей у далеких життєвих
мандрах, материнська ласка гріє нас все
життя аж до старості. Її створив Бог для
краси і щастя, щоб вона дарувала життя і
була продовжувачем роду людського.
Схиляємо низько свої голови і висло
влюємо щире синівське “Спаси Вас Бог”
перед образом вашим, перед вашим тер
пінням і любов'ю.
...Хай чисте синє небо зігріває ваші
душі, а перед вашим поглядом зацвітуть
сади, заколосяться ниви добірним зер
ном і в чистому мирному небі розіллєть
ся нескінченне соло неперевершеного
степового співця — жайворонка.
Миру, любові, тепла і добра вам,
наші любі!

БІ

Свято

1 Травня

ЧЕРВОНИЙ ПРАПОР: СПОГАД І НАДІЇ

Міжнародний день солідарності трудящих Боярка
відзначала з розмахом! Таким, що вихлюпнулося те
святкування з Боярських вулиць та й покотилося по
шляховим артеріям нашого міста пурпуром прапорів,
що гордо напинали свої груди на шарпкому весняному
вітрі... Про те, як святкувала Боярка 1 Травня, знає
наш кореспондент.
Одинадцята ранку... Біля
РАЦСу — як в "добрі старі
часи" — розмай червоних
прапорів над колоною авто!
мобілів. Звучать напівзабуті

марші радянських часів,
бентежать пам'ять і приму!
шують зупинитися бодай на
мить. Можливо, щоб прига!
дати: "Нет на свете выше
звания, чем рабочий чело!
век"... Що воно за акція
така й хто проводить її?
Виявляється, саме 1 Трав!
ня Союз Лівих сил спільно з
Комуністичною Партією та
ГО "Спілка "Вовк" проводить
автопробіг
Києво!Свято!
шинським районом за марш!
рутом Боярка — Забір'я —
Княжичі — Жорнівка —
Бобриця — Петровське —
Білогородка — Вишневе —
Боярка. Як розповіли мені
голова боярської організації
партії Союз Лівих сил Євген
Григорович Данченко й голо!
ва Боярського виконкому
цієї ж організації Андрій
Олександрович Грицюк та ІІ
секретар РК КПУ, ІІ секре!
тар Боярської первинної
організації Тарас Миколайо!
вич Давиденко, дана акція
не переслідує політично!агі!
таційної мети, а присвячена
Дню трудящих — 1 Травня.
В автопробігу взяли участь
11 автомобілів; середня
швидкість на маршруті — 40
км за годину.
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Під колесами — чорна
смуга асфальту, над голо!
вою — пружне тріпотіння
прапорів. Зустрічні авто
вітально сигналять, люди на

узбіччі дивляться вслід,
дехто вітає учасників авто!
пробігу помахом руки... В
Княжичах люди, які копали
городи, розігнули натомлені
спини, а якась бабуся навіть
привітала автопробіг піонер!
ським салютом; в Жорнів!
ці — грали на стадіоні у фут!
бол, тому зустрічати авто!

пробіг вийшли на трасу
лише... дві коричневі коро!
ви. В Княжичах машини
учасників автопробігу "стан!
цювали вальс", розвернув!
шись на широкій вулиці... В
Забір'ї колона зупинилася
біля пам'ятного хреста жер!
твам Голодомору: запропо!
нованою літературою заці!

кавилося кілька перехо!
жих... В Петровському при
появі колони шанобливо під!
велася... біло!сіра капловуха
коза, яка до того спочивала
на узбіччі... У Вишневому
колону зустрічали й прово!
джали привітні усмішки,
сприймаючи автопробіг як
необхідний атрибут свята...
В Боярці — фініш.
Не знаю, як щодо "ідей!
ного духу", а от гарний наст!
рій людям автопробіг таки
підняв, а тому зрозуміла гор!
дість організаторів за гарно
проведену важливу справу.
Та додому ще рано: парк
кличе!
Того дня у парку Перемо!
ги, що біля Боярської мерії,
було хоч і не дуже велелюд!
но, але цікаво.
Найголовніша подія —
Фестиваль пива, спонсором
якого став магазин живого
пива "Два угодья". Про мету
його проведення розповідає
Антон Кошелев — боярча!
нин, колишній волейболіст і
власник магазину:
Ми сподіваємося, що
Фестиваль пива, міні!варі!
ант якого ви бачили сьогод!
ні, стане в Боярці щорічним і
традиційним. Мета фестива!
лю — не просто посмакувати
слабоалкогольним питвом, а
"підтягнути" всіх спортсме!

нів міста в одне місце й залу!
чити їх до активного спор!
тивного відзначення святко!
вої дати, поспілкуватися і,
зрештою, класно провести
час.
На кубок з міні!футболу
ваш кореспондент таки
запізнився. Втім, як свідчать
глядачі, хоча він виявився не
дуже масштабним (участь в
ньому взяло лише три ко!
манди), зіграли хлопці до!
сить таки достойно.
На галявині майстер!клас
проводить команда по кро!
кету Василя Гармашова —
переможці Чемпіонату Ук!
раїни з крокету. Втім, людей
тут негусто: звісно, кро!
кет — гра "на любителя".
А от навколо волейболь!
ного майданчика — справ!
жній аншлаг! Бо — турнір!
Як розповіли мені судді того

волейбольного дійства —
Юрій Миколайович Акопов
та Лев Торосян — в турнірі
взяли участь три команди. І
місце зайняв Боярський

"Промел", ІІ — гість нашого
міста: команда "Тартуга" з
Чернігівської області, ІІІ —
Боярський "Фаворит".
Що ж то за дівчата вий!
шли на майданчик, поза
конкурсом кинувши виклик
чемпіону? Невже це —
показовий виступ першої в
Києво!Святошинському ра!
йоні... жіночої збірної з
волейболу! Розповідає тре!
нер команди — Отришко
В'ячеслав Петрович: вчитель
фізкультури БСШ №5.
Ви не помилилися — на
майданчику дійсно перша
жіноча збірна з волейболу.
Чому поза конкурсом? Тому
що в районі є ще тільки одна
жіноча волейбольна коман!
да — з Юрівки, з якою ми
їздили на обласні змагання
до Білої Церкви. Та, на
жаль, сьогодні на наше свято
ця команда не завітала, а

тому спробуємо... втерти
носа чемпіону! Що ж до
нашої збірної, то тренуються
наші дівчата не для участі у
міжшкільних змаганнях, а з
прицілом на турніри рівня
обласного. Наша мета —
щоб Києво!Святошинський
район почув, нарешті, про
жіночий волейбол. Тому
представниці
прекрасної
статі віком до 30 років, які
бажають увійти до складу
жіночої волейбольної коман!
ди можуть завітати до спорт!
залу БСШ №5 з 16.00 до
18.00 в понеділок, середу,
п'ятницю.
Звісно, "втерти носа"
титулованому "Промелу"
дівчатам так і не вдалося,
але святковий настрій це не
зіпсувало. Тому що кожна
учасниця того історичного
матчу отримала від спонсора
смачнючий подарунок: вели!
ку склянку холодного й дух!
мяного... квасу!
...Наступного дня нещо!
давно організована федера!
ція спортивного покеру
влаштувала в парку виїзний
турнір, а на вечір був запла!
нований виступ "Сі!Джей!
Клабу" (команди колишніх
КВКашників у стилі "Сміху
без правил" чи "Камеді!Кла!
бу") та показові бої боксерів.
Втім, розповідати про це ми
не будемо: хто бачив — той
знає, а на всіх інших чека!
ють нові приємні несподі!
ванки свята наступного — 9
травня, Дня Перемоги. Тож
зустрінемося знову в нашому
парку.
Радислав Кокодзей

Боярка І н ф о р м

БІ

Сесія

міськради

Депутатський корпус Боярської міської ради вва'
жає: кримінальне переслідування Тараса Добрівського
безпідставне, міському голові час повернутись на своє
робоче місце. Така позиція більшості депутатів була
висловлена на позачерговій сесії Боярської міської ради,
яка відбулась 26 квітня у приміщенні Боярської міської
ради.
"Сім місяців у Боярці
відсутній міський голова.
Обраний на цю посаду,
Тарас Добрівський відсто!
ронений від виконання
своїх обов’язків у зв’язку з
порушенням кримінальної
справи проти нього за фак!
том хабарництва. Його
обов’язки виконує секретар
ради М. Лєзнік", — розпо!
чала свій виступ депутат
Боярської міської ради Ніна
Харчук.
Вона нагадала присут!
нім, що за заявою О.М. Ко!
новалова 20 жовтня 2009 р.
Тараса Добрівського було
затримано за підозрою у
хабарництві. Боярчани ста!
ли на захист свого обранця,
вважаючи факт хабарниц!
тва надуманим і безпідстав!
ним. Боярський майдан,
спеціальна позачергова се!
сія депутатів БМР, прес!
конференція та звернення
до різних інстанцій із силою!
силенною підписів боярчан,
які вимагали повернення
Добрівського на робоче у
місце, результату не дали.
Абсурд! Тричі криміналь!
ну справу, порушену проти

БІ

Новини

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
V СКЛИКАННЯ
позачергова 47 сесія

боярського міського голови,
скасовували і двічі Апеля!
ційний суд повертав її до
розгляду. Така ситуація
може тягнутись до безкінеч!
ності і це не може не турбу!
вати громаду. Адже, склада!
ється враження, що комусь
вигідно "тягнути резину",
щоб загальмувати якимось
чином життя у місті. А як
же боярчани?
Саме про них потурбу!
вались кращі з депутатів
Боярської міської ради, які
звернулись до новопризна!
ченого губернатора Київ!
ської області А.Й.Присяж!
нюка з клопотанням про
встановлення конституцій!
ної
справедливості
та
необхідності повернення
Т.Г.Добрівського на своє
робоче місце. Поіменним
голосуванням 29 присутніх
депутатів проголосували
"за" висловлення своєї
позиції, депутат БМР Олій!
ник — "проти" і депутати
О.Г. Скринник та Л.І. Бере!
стовська не з’явились на
позачергову сесію.
Наталя Ключник

РІШЕННЯ № 47/2538
від 28 квітня 2010 року

м. Боярка

Про виконання посадових обов’язків
Боярським міським головою Добрівським
Тарасом Григоровичем

Керуючись ст. 62 Конституції України,
ст.13 Закону України "Про депутатів місце!
вих рад" від 11.07.2002 року № 93!ІУ (із
внесеними змінами і доповненнями), !

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звернення депутатській комісії Боярсь! Добрівського та поновлення
депутатів Боярської міської кої міської ради з питань його на посаді Боярського
ради V скликання про при! регламенту, депутатської міського голови.
пинення безпідставного кри! діяльності та етики, закон!
3. Контроль за виконан!
мінального переслідування ності та правопорядку підго! ням рішення покласти на
Тараса Григоровича Добрів! тувати текст звернення до секретаря ради М.Г.Лєзні!
ського та поновлення його державних структур про ка.
на посаді Боярського місько! припинення безпідставного
го голови (додається).
кримінального пересліду!
Секретар ради
2. Доручити постійній вання Тараса Григоровича
М.Г. Лєзнік
Голові Київської обласної державної адмі?
ністрації Присяжнюку А.Й. 01196,м.Київ?
196, площа Лесі Українки, 1
Ми, депутати Боярської
міської ради V скликання,
розглянувши чергове рішен!
ня Печерського районного
суду м. Києва від 26 квітня
2010 року про скасування
постанови про порушення
кримінальної справи віднос!
но Добрівського Тараса Гри!
горовича за ознаками злочи!
ну, передбаченого ч.З ст.368
Карного Кодексу України
від 20.10.09 та відповідно до
п.7 ст. 46 Закону України
«Про місцеве самоврядуван!
ня в Україні», провели 28
квітня 2010 року пленарне
засідання 47 позачергової
сесії Боярської міської ради
з єдиним питанням: «Про
виконання
посадових
обов’язків
Боярським
міським головою Добрів?
ським Тарасом Григорови?
чем».
Уже півроку, з 20 жовтня
2009 року, Боярський місь!
кий голова Тарас Григорович
Добрівський перебуває під
слідством у зв’язку з пору!
шенням проти нього кримі!
нальної справи за заявою
Коновалова О.М., який зви!
нуватив міського голову у

ЗВЕРНЕННЯ
хабарництві, що не доведено
на кількох судових слухан!
нях. Зокрема, черговий раз
Печерський суд м. Києва, що
відбувся 26 квітня 2010
року, факт одержання хаба!
ра Добрівським Т.Г. не під!
твердив і своєю постановою
скасував постанову прокуро!
ра Київської області про
порушення
кримінальної
справи від 20 жовтня 2009
року відносно Добрівського
Т.Г. за ознаками злочину,
передбаченого ч.З ст.368
Карного Кодексу України.
З перших днів перебуван!
ня Добрівського Т.Г. під слід!
ством громадськість Боярки,
депутати Боярської міської
ради стали на захист міського
голови, скликали міські віча
мешканців, зверталися до
народних депутатів України,
збирали підписи на підтрим!
ку, провели спеціальну сесію
Боярської міської ради, в
якій взяли участь керівники
територіальних громад Київ!
щини, де було ухвалено звер!
нення до керівних органів
держави і міжнародних орга!
нізацій з метою захистити
Добрівського Т.Г, закликаю!

чи справедливо розглянути
справу, оскільки звинувачен!
ня його у хабарництві є наду!
маними, а заява Коновалова
О.М. носила наклепницький
характер.
Відсторонення Добрів!
ського Т.Г. від виконання
посадових обов’язків Бояр!
ського міського голови нега!
тивно впливає на життє!
діяльність Боярки.
Ми звертаємося до Вас,
як вищої посадової особи,
яка очолює виконавчу гілку
влади на Київщині, з клопо!
танням про встановлення
конституційної справедли!
вості та необхідність перебу!
вання Добрівського Т.Г. на
своєму робочому місці місь!
кого голови, що вкрай
необхідно за кризової ситуа!
ції в країні, а також у нашій
Боярці.
При цьому надаємо
рішення від 28 квітня 2010
року № 47/2538, прийняте
на позачерговій сесії Боярсь!
кої міської ради.
Секретар ради
М.Г. Лєзнік

з виконкому

ОСТАННІЙ ШТРИХ ПІДГОТОВКИ ДО СВЯТА
22 квітня в примі!
щенні міської ради від!
булася нарада за участю
заступника міського
голови В.В. Шульги та
представників
гро!
мадських організацій і
загальноосвітніх нав!
чальних закладів. Обго!
ворювались питання
проведення святкових
заходів до 65!ї річниці з
Дня Перемоги у Вели!
кий Вітчизняній війні.

Було вирішено, що
школярі і ліцеїсти відві!
дають та привітають
хворих і малорухомих
ветеранів.
Очікується участь в
параді 8 одиниць авто!
мобільної техніки. Була
затверджена послідов!
ність формування коло!
ни. На прохання гро!
мадськості було виріше!
но, що парад пройде
вул. Білогородською від

Будинку
творчості
"Оберіг". Початок руху
о 10.00. Сцену плану!
ється прикрасити дитя!
чими малюнками на
тему: "День перемоги
очима дітей". Подати
заявку на участь в свят!
ковому концерті мо!
жуть всі талановиті діти
нашого міста.
Ганна
Бєлобородова

Боярка І н ф о р м
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65 річниця

ЗУСТРІЧ
З
УСТРІЧ З ВЕТЕРАНАМИ
ВЕТЕРАНАМИ

Великої Перемоги

ПАМ’ЯТЬ, ЩО ПОТРІБНА ЖИВИМ

Шістдесят п’ять років
вдячної пам’яті по завер!
шенні Великої Вітчизняної
війни відзначатиме цього
року врятоване людство.
Живі згадуватимуть полег!
лих, тих, хто повернувся з
різних фронтів цієї Великої
війни, щоб нести наступним
поколінням пам’ять про
гірку і водночас світлу Пере!
могу добра над злом, правди
над неправдою, вічності над
небуттям. Всі ми у неоцінен!
ному боргу перед сивочоли!
ми ветеранами Другої світо!
вої, яких із кожним роком
залишається все менше
серед нас. Час невблаганний
до людини, але не до пам’яті
ветеранів, яка допомогла їм
вистояти і вижити "всім
смертям назло". Бо вона
спільна для всіх, хто готував
і наближав це свято "зі сльо!
зами на очах".
Наша розмова із Мико!
лою Мартиновичем Ткачен!
ком, військовим лікарем у
запасі, який і в мирний час
не полишає свого фаху, роз!
почалася пообіді, бо кожний
день його починається із
поїздки у медичні військові
заклади Ірпеня та Ворзеля,
де на нього чекають пацієн!
ти. Микола Мартинович і в
свої 84 роки продовжує
рятувати людей. І в теперіш!
ній мирний час.
Миколо Мартиновичу,
скільки Вам було років,
коли розпочалася Велика
Вітчизняна війна? Що
Вам запам’яталося у
перші дні війни?
— Мені було15 років.
Жив я тоді у Донецьку.
Запам’яталися жахи війни:
голод, коли ділилися з това!

4

ришем останнім окрайцем чити Перемогу. Перша
хліба, бомбардування, коли повоєнна Перемога, мабуть,
масово гинули люди… На найпрекрасніша, бо була
фронті ж — героїзм і муж! найочікуваніша. Ми так
ність, взаємовиручка і під! довго до неї йшли. Було таке
тримка. Слабодухі чи пані! неповторне відчуття радості,
кери на війні не вижива! щастя і повноти життя, яке
ли…Хлопчаки тоді марили всі сприймали як найвищу
фронтом і, додавши собі нагороду за ратні будні.
кілька років до повноліття,
З чого розпочалося
там опинялися. Моя доля не Ваше мирне життя? Чи
була винятком.
важко було переходити від
На яких фронтах Вам фронтових до мирних буд?
доводилося воювати?
нів?
— Воював у складі військ
— Хотілося просто жити.
3!го Українського фронту, в Після війни я нарешті мав
506!му мінометному полку змогу закінчити школу, коли
19!ій артилерійській дивізії мені вже було 25 років, а,
2!го артилерійського корпу! отримавши "золоту медаль"
су. Пройшов шлях від рядо! за навчання, вступити до
вого до полковника. Нагород! Військово!медичної академії
жений: орденом "Вітчизня! ім. С.М. Кірова у Ленінгра!
ної війни" ІІ ступеня, орде! ді. На війні, щодня стикаю!
ном "Богдана Хмельницько! чись із стражданням пора!
го", маю понад 20 медалей.
них, я пообіцяв собі стати
Фронтова дружба — лікарем, і став ним.
одна із найміцніших. Як
Чого прагнули, відбу?
вона загартовувалась у довуючи зруйновану дер?
боях і була пронесена жаву? Які роки, з про?
через воєнні лихоліття до житих Вами, запам’ята?
світлого Дня Перемоги? лися найбільше і чим?
Що у цій дружбі найбіль?
— Звичайно, роки війни
ше цінувалося?
в моєму житті запам’ята!
— А як же без товари! лись найбільше. Кожен день
шів? Без їхнього взаєморо! ми жили неначе вперше і
зуміння, допомоги, а найго! востаннє, адже не знали
ловніше — підтримки, вза! чого можна чекати від
галі не можна було вижити наступного ранку. Кожний
на війні. Саме війна навчила день починався із боротьби
мене цінувати передусім за життя, бо щодня трапля!
людські якості, що не можна лося щось непередбачуване.
придбати ні за які кошти. А з усіх років запам’ятовува!
Але,на жаль, я не маю змоги лося завжди щось хороше,
нині зустрічатися зі своїми мабуть, така властивість
фронтовими друзями, бо їх людської пам’яті…
вже немає на цьому світі.
Цього року країна від?
Ви корінний боярча? значає 65 років від завер?
нин? Чи доводилося Вам шення однієї із найвирі?
брати участь у звільненні шальніших битв людства
рідного міста? Яке воно за своє існування. Якими
було після війни?
почуттями переймаєтесь
— Ні, я не корінний напередодні Дня Перемо?
боярчанин і не брав участі у ги? Чого бажаєте у цей
звільненні міста. Як і чима! світлий день?
ло інших населених пунктів
— Щоразу мене огор!
України, Боярка навіть тає щемне почуття, коли
близько не нагадувала суча! водночас і сумно, і радісно.
сне місто. Можу гордитися Сумно, бо поряд немає моїх
тим, що допомагав його фронтових побратимів, а
корінним мешканцям лише радісно, що нашу Перемогу
у його відбудові з руїн.
святкують ветерани і ниніш!
Про що думалося у нє покоління, народжене
короткі години перепочин? після війни. Бо єднає нас
ку між боями, про що спільна пам’ять про врято!
мріялось? Якою була ваний світ, який потребує
Перемога 1945 року?
від усіх нас зважених рішень
— Найго! і певної громадянської пози!
л о в н і ш и м , ції, щоб жахи війни ніколи
напевно, було не повторилися. А ветера!
бажання за! нам бажаю:
вершити
Здоров’я усім вам, пошани,
пере!
Бажаю зо сто довгих літ
можно
Щасти вам усім, ветерани,
цю вій!
Бо ви ж захистили весь світ.
ну, і при
цьому
з а л и ш и т и ся
Розмову вела
живим, поба!
Крістіна Фазлєєва

Перемога. Як вона діста!
лась і яким шляхом до неї
йшли? Про це розповідали
ветерани Великої Вітчизня!
ної війни 28 квітня під час
зустрічі з учнями ЗОШ №2.
Заступник директора з
виховної роботи Л. Гурнак
зазначила, що протягом
багатьох років школа радо
приймає ветеранів: "Дуже
важливо, щоб на Вашому
прикладі відданості Батьків!
щині виховувалось молоде
покоління. І проявом нашої
шани має бути прагнення до
ідеалів любові, миру, спра!
ведливості". Своїми спога!
дами і настановами ділились
з молоддю голови ветерансь!
ких організацій В.А. Нурі!
щенко, Б.А. Грецький, А.В.
Пастовенський, Л.Л. Коз!

ленко.
Для шановних гостей
учні школи підготували
святковий концерт, в якому
взяли участь навіть першо!
класники.
Залюбки разом співали
"Катюшу", "Пусть всегда
будет солнце" і "День Побе!
ды". Після урочистої части!
ни ветерани в класах прове!
ли "Урок мужності".
До шкільного музею
запросила гостей А.П.
Януш. "Місце шкільного
музею у військово!патріо!
тичному вихованні учнів" —
тема, яка об’єднала за
"круглим столом" ветеранів і
педагогів школи.
Ганна Бєлобородова

СПОГАДИ ПРО ВІЙНУ
23 квітня до бібліотеки!
філіалу №44 по вул. Шев!
ченка, 82 знову завітав
поет — боярчанин Микола
Мартинович
Ткаченко.
Цього разу зустріч поета з
учнями 7!8 класів Боярської
ЗОШ №1 була присвячена
65!й річниці Перемоги у
Великій Вітчизняній війні.
Недарма завідуюча бібліоте!
кою Венгер Віра Миколаїв!
на запросила саме Миколу
Мартиновича: потрапивши
на
фронт
17!річним
юнаком, він на власному
досвіді знає, що таке війна і
який насправді смак Вели!
кої Перемоги над фашист!
ськими загарбниками. Шко!
лярі захоплено слухали роз!
повіді ветерана про юнацькі
успіхи у навчанні, про веселі
та сумні пригоди солдат, про
досвід роботи водієм у війсь!

кового керівництва та роз!
дивлялися старі пожовклі
фотокартки, які поет при!
ніс, аби діти змогли краще
уявити собі воєнні часи,
власноруч доторкнутися до
історії. Підготував Микола
Мартинович і поезії — два
вірші, присвячені 65!й річ!
ниці Перемоги над фашист!
ською Німеччиною, а учні
продовжили поетичну тему
воєнними творами Булата
Окуджави та Олександра
Твардовського. Наостанок
діти вручили ветерану квіти
в подяку за цікаву зустріч та
мирне небо над головою, яке
65 років тому Микола Мар!
тинович Ткаченко та тисячі
мужніх хлопців та чоловіків
вибороли майбутнім поко!
лінням.
Дарія Сєчкова

Боярка І н ф о р м
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26 річниця

ДЗВОНИ ЧОРНОБИЛЯ

Чорнобильської катастрофи

ЧОРНОБИЛЬ.
ВІЙНА З НЕВИДИМИМ АТОМОМ…

26 квітня і Україна, і вся
світова громадськість від!
значатиме сумну дату — 26!
ту річницю аварії на ЧАЕС.
Хоча минуло вже майже
три десятиліття, наслідки
катастрофи все ще даються
взнаки. Свого часу було
чимало прогнозів щодо
подальшого життя після
аварії. Та чи могли вони
передбачити, що Чорнобиль
для нас — це більше трьох
мільйонів постраждалих від
катастрофи та її наслідків,
це майже 10 % території, що
зазнала прямого радіаційно!
го ураження, це сотні тисяч
людей, які змушені були
залишити свої домівки під
час евакуації, ті, чиє життя
поділено на "до" і "після".
Потерпілі від цього ли!
ха — не лише безпосередні
учасники тих сумнозвісних
подій, а й ми з вами. Адже
чорнобильська трагедія так
чи інакше торкнулася кож!
ного з нас. Якби не аварія,
то не було б стільки скаліче!
них людських доль, стільки
хвороб. Якби не люди, які
пожертвували собою, аби
ліквідувати наслідки аварії,
то не було б і всіх нас.
Отже, особливу увагу
маємо звернути на вшану!
вання ліквідаторів. Вони
учасники найстрашнішої
війни — війни з невидимим
атомом.
Приборкувати вогонь —
справа пожежників, але у
Чорнобилі
працівникам
пожежної охорони доводи!
лося виконувати багато зав!
дань, які виходили за межі
їхньої професії: доправлен!
ня та розпилення дезакти!
вуючих розчинів, скидання
радіаційного сміття, дезак!
тивація приміщень і буді!
вель АЕС, складання карт
рівнів радіації та багато
іншого.
Працівники
глибоко
усвідомлювали всю серйоз!
ність обставин, ставили
виконання свого громадсь!
кого обов’язку вище особи!
стих інтересів, стійко пере!
борювали всі труднощі.

Вони змогли побороти сти!
хію завдяки міцній згурто!
ваності, піклуванню один
про одного, усвідомленню
відповідальності за долі
мільйонів людей.
Вони спали лише 2!3
години, щодня робили ней!
мовірне — працювали на
даху IV енергоблоку реакто!
ра, знаючи, що навіть один
додатковий крок по ньому
— то ще 5 рентген радіоак!
тивного опромінення.
Скільки б не покладалася
людина на техніку, як би не
допомагали пожежникам у
роботі механічні пристрої,
все ж виникають ситуації,
коли без людини не обій!
тись, адже ніяка техніка не
має сумління і досвіду.
У ніч на 26 квітня 1986
року кожен з ліквідаторів
мав кілька секунд для робо!
ти на реакторі. Що можна
встигнути за цей час? Вияв!
ляється, дуже багато: мож!
на кинутися вперед і підтри!
мати товариша, який осту!
пився, можна спробувати
замість одного каменя кину!
ти на ноші два, а то і три…
Вони розуміли, що завтра
сюди прийдуть їхні товари!
ші для подальшої роботи, і,
якщо схиблять вони — раді!
аційний удар отримають
інші. У ліквідації наслідків
аварії була задіяна не лише
фізична витривалість і робо!
чі руки, там працювала і
совість.
Про вибух у ніч на
26 квітня скоро знав ввесь
світ, а от про пожежу, що
спалахнула майже через
місяць після фатального
вибуху, мовчали декілька
років. У зоні пожежі був
зафіксований рівень 250
рентген на годину (а страш!
ну променеву хворобу отри!
мують при 100). Можна ще
багато говорити про героїзм
ліквідаторів, але ми маємо
завжди пам’ятати їх і дяку!
вати за те, що ми живемо.
Згадувати їх 26 квітня та за
кілька днів до того — цього
надто мало. Шануймо і
завжди пам’ятаймо тих, хто
заради нас пожертвував
власним здоров’ям та жит!
тям. Маємо вчитися на
чужих помилках, робити
правильні висновки, щоб
подібна трагедія не повтори!
лась ніколи.
Начальник Києво?
Святошинського РУ
ГУ МНС України
в Київській області,
майор служби цивільного
захисту І.В. Беленченко

Чорнобильська катастро!
фа забрала життя тисяч
людей, і навіть зараз україн!
ці відчувають на собі наслід!
ки цієї трагедії. Тому щоро!
ку в цей день Православна
Церква вшановує пам’ять
людей, ліквідаторів наслід!
ків аварії на ЧАЕС, згадую!
чи їхню мужність, героїзм та
жертву, що вони принесли
задля життя наступних
поколінь.
24 квітня 2010 року об
11:00 біля пам’ятного знаку
героям Чорнобиля на терито!
рії Свято!Михайлівського
храму відбулась панахида до
річниці Чорнобильської ка!
тастрофи. Поминальний мо!
лебень за загиблими під час
аварії на ЧАЕС відправив
настоятель Свято!Михайлів!
ського храму Віктор, котрий
звернувся до всіх присутніх з
промовою. Отець Віктор
побажав усім постраждалим,
а також сім’ям загиблих лік!
відаторів миру, спокою,
достатку та благополуччя, і
наостанок процитував апо!
стола Павла, котрий сказав:
"Немає вищої за ту любов, як
коли хтось покладе душу за
друзів своїх".

На поминальному молеб!
ні були присутні учасник
бойових дій, воїн!інтерна!
ціоналіст, секретар районної
спілки воїнів Афганістану,
заст.голови "Фонду інвалідів
Чорнобиля", голова Київ!

день катастрофи. Лариса
Леонтіївна Козленко відвер!
то зізналась, що 26 квітня
особисто для неї — день над!
звичайно трагічний, адже її
чоловік загинув під час ава!
рії на ЧАЕС…

ської обласної організації
"Союз Чорнобиль України"
Дерда І.І., Президент Фонду
інвалідів Чорнобиля, уча!
сників ліквідації аварії на
ЧАЕС Івченко Ю.О, а також
заступник Боярського місь!
кого голови Шульга В.В. На
початку своєї промови Юрій
Олексійович Івченко зазна!
чив, що стан здоров’я лікві!
даторів залишає бажати
кращого через високу дозу
опромінення, отриманого у

Зараз на теренах України
фактично немає людей, які б
не постраждали від аварії 26
квітня 1986 року. Отож наше
головне завдання — шанува!
ти пам’ять людей, котрі
поклали своє життя заради
нашого з вами існування, і
зробити все можливе, щоб
людська недбалість не дала
нових "плодів", нових жертв і
нових трагедій.
Анна Андрійченко

ЧОРНОБИЛЬСЬКІ МОТИВИ
Приблизно о другій годи!
ні ночі 26 квітня 1986 року
сталась найбільша за всю
історію ядерної енергетики
катастрофа, що позбавила
життя, даху над головою і
спокою тисячі людей. Що!
року
ми
вшановуємо
пам’ять тих, хто загинув
внаслідок цієї трагедії. І
саме тому 24 квітня 2010
року у Києво!Святошинсь!
кій районній класичній гім!
назії були проведені заходи,
присвячені 24 річниці з дня
катастрофи на ЧАЕС.
Організаторами заходів
виступили РГО "Дзвони
Чорнобиля Києво!Свято!
шинського району", райдер!
жадміністрація, Боярська
міська рада, Фонд інвалідів
Чорнобиля, учасників лікві!
дації наслідків на ЧАЕС, та
територіальний центр ООГ.
Саме за їх сприяння відбувся
того дня концерт у гімназії.
Відкриття заходу розпо!
чалось із представлення
виставки робіт талановитих
інвалідів та потерпілих внас!
лідок аварії на ЧАЕС. Експо!
зиція виставки вразила всіх
присутніх своїм різноманіт!
тям: від картин і виробів з
бісеру до поробок наймен!
ших і найталановитіших
діточок!інвалідів. Багатство
душі, стійкість духу, непере!
борна віра в себе і у світле
майбутнє розквітли яскрави!
ми барвами у картинах тала!

Боярка І н ф о р м

новитого художника Валяві!
на В.П.,, котрий постраж!
дав від Чорнобильської ката!
строфи. Справжньою окра!
сою експозиції виставки
стали вироби з бісеру Діани
Кузнєцової, президента РГО
"Дзвони Чорнобиля Києво!
Святошинського району".
Слід зазначити, що Діана
Олександрівна нагороджена
27 грамотами та 6 диплома!
ми за оригінальність, а біль!
шість її робіт знаходяться у
приватних колекціях і навіть
за кордоном.

ник Боярського міського
голови Шульга В.В. Свої
музичні композиції дарували
всім присутнім вокально!хо!
реографічний
ансамбль
"Перлинки", інвалід 2 групи
Савицький О.В., а також на!
родний фольклорний гурт
"Горлиця", добре відомий на
теренах усього Києво!Свято!
шинського району.
Завершили концерт уча!
сник бойових дій, воїн!ін!
тернаціоналіст, секретар
районної спілки воїнів Афга!
ністану, заст.голови "Фонду

Концерт, присвячений
річниці, розпочався з вручен!
ня грамот та заохочувальних
призів найактивнішим учас!
никам суспільного життя по!
постраждалих від Чорно!
бильської катастрофи. З уро!
чистими промовами виступи!
ли представники місцевої
влади, а саме: заступник
голови Райдержадміністрації
Києво!Святошинського райо!
ну Лук’янчук О.С. та заступ!

інвалідів Чорнобиля" Коз!
ленко Лариса Леонтіївна та
голова Київської обласної
організації "Союз Чорнобиль
України" Дерда Іван Івано!
вич, котрі урочисто нагоро!
дили Діану Кузнєцову грамо!
тою та висловили щиру вдяч!
ність за активну участь у сус!
пільному житті постражда!
лих від аварії на ЧАЕС.
Анна Андрійченко
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ГРОМАДЯНИ ЗЦІЛЕННЯ ЧЕРЕЗ ВІРУ

БУДУЮТЬ СОЦІАЛЬНО СПРАВЕДЛИВЕ МІСТО
Семінар
під
такою
назвою 29 квітня провели
представники партії "УДАР"
(Український Демократич!
ний Альянс за Реформи)
Віталія Кличка у Київській
області за підтримки Пред!
ставництва Фонду ім. Фрід!
ріха Еберта в Україні. На
семінар були запрошені
представники громадських
організацій і всі небайдужі
до проблем міста люди. Зав!
дання проекту — показати
громаді, що є можливості
(не політичні, а організацій!
ні, господарські, методичні)
впливати на процеси, які
відбуваються в місті, вирі!
шувати проблеми, не чекаю!
чи, доки їх вирішить влада,
адже не секрет, що здебіль!
шого влада використовує
свої можливості для вирі!
шення власних проблем, а

не для допомоги громаді.
Ярослав Погарський, член
політради партії "УДАР"
Віталія Кличка поінформу!
вав присутніх про роботу
політичної партії і наголо!
сив, що і депутати, і пред!
ставники влади — не більш,
ніж працівники, яких ми
наймаємо виконувати кон!
кретну роботу, тому грома!
дяни повинні бути соціально
активними і впливати на
прийняття рішень. Олек!
сандр Солонтай, експерт
Інституту політичної освіти,
вважає, що саме органи са!
моорганізації населення є
ефективною формою участі
територіальної громади у
вирішенні місцевих проб!
лем. Органи самоорганізації
населення — це добровільні
об’єднання громадян за
територіальною ознакою,

головним завданням яких є
представляти та захищати
інтереси громадян, які про!
живають на території ОСН,
перед органами місцевого
самоврядування, органами
державної влади, юридич!
ними особами. Покращува!
ти організацію проживання
громадян, забезпечувати
задоволення
побутових,
соціальних, культурних та
інших потреб жителів шля!
хом сприяння в наданні їм
відповідних послуг.
Також учасникам було
запропоновано сформувати
власну модель міста, в якому
забезпечуються необхідні
соціальні стандарти життя.
Практичним досвідом функ!
ціонування об’єднання спів!
власників багатоповерхових
будинків поділився Олег
Голубенко, голова ОСББ
"Турівська фортеця" м.Київ.
Наостанок учасники дій!
шли згоди, що немає влади
хорошої, чи поганої — є гро!
мада або пасивна, або
активна. І саме цей фактор є
вирішальним в питанні бути
владі над громадою, чи вла!
дою громади.
Ганна Бєлобородова

УКРАЇНСЬКО КУБИНСЬКІ ВЕЧОРНИЦІ
Центром соціально!психо!
логічної реабілітації та клу!
бом "Позитив" були проведе!
ні кубинсько!українські ве!
чорниці, присвячені дружбі
та плідній співпраці України і
Куби. Ось вже 20 років ку!
бинська сторона дуже гостин!
но приймає українських діто!
чок, створюючи всі умови
задля їхнього оздоровлення.
От ми і вирішили віддячити
нашим друзям таким цікавим
та захоплюючим заходом.
Для початку зробили з карто!
ну макет конференц!зали у
кубинському (пальма з коко!
сами та бананами) та укра!
їнському (калину, гарбуз)
стилях. Розробили сценарій,
запросили "позитивівців" та
усіх бажаючих, за умови
дотримання ними дрес!коду:
учасники повинні одягнути
національні костюми. Розпо!
ділили учасників на кубинців
та українців. Кожна зі сторін
знайомила нас зі своєю куль!

турою, традиціями, кухнею.
Ведуча кубинської сторо!
ни — Шеремет Ірина, так
переконливо розповідала про
Кубу, що одразу перед очима
з’явилися неймовірні тропіч!
ні пейзажі, а на вустах
відчуваєш солонуватий прис!
мак океанських хвиль. А ук!
раїнська ведуча — Сокур
Ірина, так душевно, цікаво, з
непідробною любов’ю та гор!
дістю розповідала про рідну
Україну, що здавалося, ніби
чуєш це вперше й від того ще
більше пишаєшся своєю
Батьківщиною.
Обов’язковою умовою
вечорниць було виконання
національного танку та пре!
зентація костюмів. Тож був
у нас і "Гопак" у виконанні
Коженевської Тетяни та
Бугаєнка Олександра, який
робив все можливе і немож!
ливе для того, щоб отримати
Тетянину згоду і не піти
додому з гарбузом, і ку!

бинське "Ча!ча!ча" у вико!
нанні Васильчук Марини та
Владиченка Андрія. Відве!
сти погляд було неможливо,
так захоплююче рухалися
дівчата і хлопці у ритмі тан!
цю. Танок дозволив показа!
ти особливий шарм танцю!
ристів, дав можливість "ку!
бинці" пофліртувати, гордо
дефілюючи перед кавале!
ром, який виявляв справ!
жню чоловічу рішучість у
бажанні підкорити серце
непідступної.
Цікавою та різноплано!
вою була і конкурсна програ!
ма. Обирали і Королеву
Куби, якою стала Ірина
Сокур, адже з трьох дівчат
лише вона втримала на голо!
ві книжку, танцюючи під
латино!американські моти!
ви. Під ці ж мотиви обирали
Сеньйориту Шоколадку —
Ференс Христину та Се!
ньйора Шоколад — Погорі!
лого Максима. Вони вияви!
лися найзасмаглішими уча!
сниками дійства в результаті
мистецтва візажистів!почат!
ківців Демидюк Вікторії та
Владиченка Андрія. Вечор!
ниці вдалися на славу.
Порівняння обох культур ще
раз доводить, що вони дійсно
дуже схожі — такі ж веселі,
гостинні, дружні, танцюючі.
Оксана Слєпова
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Таке можливе. У цьому ще раз переконались прихо'
жани церкви Покрови. Туди 3'4 травня з c. Глиняни
Львівської області отець Дмитро Майкут власноруч
привіз копію чудотворного образу Розп’яття Ісуса
Христа. Віднині вона буде знаходитись у Боярці.

Привезли копію чудо!
творної ікони 3 травня о 15
год. Прихожани церкви
Покрови і її настоятель о.
Дмитро Присяжний зустрі!
чали гостей з Львівщини.
"Для нас велика честь прий!
мати поважних гостей. При!
везення чудотворного образу
Розп’яття Христа до Бояр!
ки — визначна подія для
нашого міста", — коментує
Дмитро Присяжний.
Образ хресним ходом
занесли до церкви, встано!
вили на належному рівні . О
17 годині розпочалось слу!
жіння.
Нагадаємо історію цього
образу. У невеличкій старо!
винній церкві на Святвечір
1936 року надприродним
способом самовідновився
запристольний
образ
Розп’яття Ісуса Христа.
Дивне світло, ковзаючи по
поверхні образу від Різдва
до Водохреща відновило
потемнілі від часу фарби,
позолотило поверхню. Із
образу вийшов вогонь і
люди це бачили. Образ
набув чудотворних власти!
востей.
Дивовижні зцілення від
тілесних та душевних ран
відбуваються із тих часів і
донині. Про них розповіда!
ють очевидці, про них гово!
рить боярчанам о. Дмитро
Майкут: " Історій про сці!
лення дуже багато. Найяс!
кравіші? Та вони усі диво!
вижні. Наприклад, жінка,
яка
через
хірургічне
втручання не могла мати
дітей. Вона заціпеніла перед
образом і щиро молилась.
Ми поклали на неї руки і...
згодом вона стала матір’ю.
Ще одна жінка, яка мала
онкологічну хворобу. Від неї
відмовились лікарі в Україні
і за кордоном. Щире навер!
нення до Бога, правдива
віра у його всемогутню силу
забрала недугу і жінка пов!
ністю одужала. Олег з Іва!
но!Франківська мав терміч!
ний опік обличчя і очей від

струму високовольтної лінії
(3000В). Шкіра обличчя
згоріла, обгоріла рогівка
ока. Лікарі сказали: “осліп!
не”. Після щирої молитви
біля Розп’яття опік зник.
Зараз Олег цілком одужав.
Галина (Львівська об!
ласть). У неї була важка
форма раку грудей. 4 рази
вона приїздила до Глинян,
молилась біля чудотворного
образу Розп’яття і видужа!
ла. Євгенія (60 років,
Львів) мала защемлення
нервів хребта. Зовсім не
могла нахилитись. Кілька
років тому після молитви
перед образом біль вщух і
немає до сьогодні. Ольга (49
років Львівська область м.
Радехів) хворіла на рак
крові важкої форми. Після
відвідування чудотворного
образу Розп’яття хвороба
відступила. Петро, 13 років,
Золочівський р!н. У нього
кілька місяців не спадала
висока температура — до
42°. Лікарі немогли визна!
чити причину. Під час при!
їзду до Глинян температура
знизилась до норми. Марія
(Тисьменицький район)
ходила на милицях. Відбула
прощу до образу, тепер
ходить сама. Таких прикла!
дів безліч".
— Глиняни — єдине
місце, де навіть жінкам
дозволено зайти за вівтар.
Метрополит Андрій Шеп!
тицький зробив виняток із
правила. Його устами Гос!
подь благословляє усіх, хто
потребує спасіння, дотор!
кнутись до цього самовід!
новленого Розп’яття. Це
місце в Україні, куди приїз!
дять люди, аби відчути на
собі дивовижну силу отця
нашого — Господа. Торкну!
тись образу чудотворного
Розп’яття, щиро повірити у
те, що все не у твоїх руках, а
у руках Бога, довіритись
йому і він допоможе виліку!
вати душевні і тілесні рани,
бо він створив нас, він нас
любить — ось для чого при!
їздять люди у Глиняни", —
продовжує о. Дмитро Май!
кут. — Незважаючи на
наше положення у мирсько!
му житті, ми усі рівні перед
Богом. Наше тіло, то храм
Божий. Наші хвороби ті!
ла — то хвороби душі. Щоб
позбутись їх, треба щирою
молитвою очистити душу і
тоді загояться рани на тілі.
Нам усім треба про це
знати і пам’ятати.
Наталя Ключник
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Л.І. АНДРЕЙЧЕНКО: ПРИБИРАЄМО ПАРК
ІМ. ШЕВЧЕНКА
БОЯРКА ПОВИННА БУТИ ЧИСТОЮ

Благоустрій

"Підтримувати чистоту у
місті на сьогоднішній день за
браком фінансування, від!
повідної техніки — завдання
не з простих. Але за будь!
яких умов залишити місто
неприбраним на травневі
свята ми не можемо", —
коментує ситуацію Леонід
Іванович Андрейченко —
заступник
начальника
БГВУЖКГ. — Тому, незва!
жаючи на тримісячну забор!
гованість із заробітної
плати, працівники кому!
нальних служб продовжу!
ють працювати.

міста

Найперше завдання най!
ближчих днів — прибрати
центральні вулиці міста.
Кілька днів поспіль( 28!29
квітня) комунальники пра!
цювали по вул. Білогородсь!
кій. До роботи було залучено
близько 15 працівників різ!
них служб БГВУЖКГ.
Попереду йшли "шляхо!
вики" під керівництвом
Івана Олександровича Заго!
руйка. Вони прибирали при!
бордюрну територію. "Ех,
був би спеціальний пилес!
мок", — з жалем коментує
ситуацію молодий керів!
ник. — Ми б тут і якісніше,
і швидше впорались. Сьогод!
ні однією лопатою багато не
зробиш. За ними слюсарі,
ремонтники та інші тимча!
сово не задіяні до роботи
працівники ЖЕКу. Одні
завантажують
прибрану
землю, інші швиденько її
вивозять.
Двома групами дівчата з
бригади благоустрою під
керівництвом майстра —
Єлашевської Ніни Володи!
мирівни, підбілюють стов!

пи, дерева обабіч дороги і
бордюри. Білими пасками
підперезані вишні наступно!
го дня зацвіли. Як на ме!
не — це найкраща пора. І
місто красиве якось по!осо!
бливому: як наречені при!
брані у білі шати дерева,
одурманюють своїм арома!
том, милують око, створю!
ють прекрасний весняний
настрій. Прибрана площа бі!
ля РАЦСу засяяла від чисто!
ти. Дякуючи комунальни!
кам, тепер тут можна поси!
діти, освіжитись біля фонта!
ну стало ще приємніше.

24 квітня згідно вимог
весняного двомісячника са!
нітарної очистки та благоу!
строю міста наводити лад у
парку ім. Шевченка вийшли
християнська громада "Но!
ве покоління", ДЮСШ та
новоутворена ГО "Спортив!
на громада Боярки", учні
11!Б класу ЗОШ №5 з
керівником О.В. Біленко, і
Боярська міська організація
Народної Партії. З гарним
настроєм, не шкодуючи за
вихідним днем, всі взялись
за роботу. Мабуть через те,
що спортсмени звикли до
більших навантажень —
вони і в суботнику вирізня!
лись: і територію більшу
взяли, і сміття більше всіх
зібрали. А коли звільнили
парк від сміття — влашту!

вали невеличкий пікнік. І
учні, і представники різних
громад добре розуміють
виховний момент подібних
заходів, адже, де власноруч
прибираєш — смітити вже
не будеш, і те, що спільна
праця та відпочинок згурто!
вують
людей.
Проте,
обурення учасників субот!
ника викликав влаштова!
ний прямо на території
парку базар — машини на
"зеленій зоні", сміття після
торгівлі, яке залишають для
"добровольців з прибиран!
ня". Частину парку віддали
в оренду. Виникає запитан!
ня: де шановні орендарі під
час суботників? Де хоча б
урни?
Ганна Бєлобородова

Наталя Ключник

СВЯТО ЛЮБОВІ ТА ТУРБОТИ ЗА СПІЛЬНУ ДОМІВКУ
Вже сорок років поспіль
людство відзначає День
Землі. Щороку, 22 квітня,
люди на всій планеті вихо!
дять зі своїх домівок, щоб
долучитися до загально!
людської ініціативи, спря!
мованої на захист планети
Земля, про яку потрібно
турбуватися кожному. На!
приклад, у США, де це свято
і зародилося, воно є держав!
ним. Там, на хвилі громадсь!
кої та політичної активності,
пробудженої Днем Землі,
було прийнято чимало зако!
нів і актів, що стосувалися
охорони
навколишнього
середовища, зокрема, "Акт
про чисте повітря".
Наша країна лише на
початку шляху боротьби за
чисте довкілля. Цього року з
1 квітня в Україні стартував
проект "День Землі!2010",
мета якого — підвищити
зацікавленість передусім
молоді та молодих сімей до

БЕЗ МНС НЕ ОБІЙТИСЯ!

питань охорони навколиш!
нього середовища, набуття
практичних навичок у цій
сфері. Наприклад, цим про!
ектом передбачається залу!
чення юнаків та дівчат до
насадження та охорони пар!
ків, скверів, де вони прово!
дять своє дозвілля.
Зокрема, День Землі у
передмісті Боярки розпочав!
ся благодійною акцією "Очи!
стимо своє рідне місто", яку
організувала партія "Союз
Лівих Сил". Волонтери впро!
довж дня облагороджували
рідну місцевість, прибираю!
чи бите скло, пластикову та

скляну тару, пакети та інше
сміття, яке не тільки вигля!
дало неестетично серед про!
будженої весною природи,
але перетворювало не один
зелений оазис на звалище
відходів. Один із організато!
рів цього заходу — Євген
Данченко, впевнений, що
саме молодь потрібно заці!
кавлювати подібними акція!
ми, адже, побувавши у ролі
волонтера, кожна молода
людина надалі буде замислю!
ватись над своїми діями, оці!
нюючи їх і роблячи правиль!
ні висновки. А добрі справи,
як відомо, теж знаходять
своїх послідовників, які й
надалі будуть долучати до
загальнолюдської ініціативи
все більшу кількість при!
хильників. Тож сподіватиме!
мося, що наш спільний дім
Земля нарешті дочекається
від нинішніх і прийдешніх
поколінь справжньої любові
і турботи.

Щоб кронувати одне
дерево, знадобились зусил!
ля БГ ВУ ЖКГ, РЕМ,
МНС, підприємства "Кебос!
Ліс". Дерево заввишки 30
метрів по вул. Хрещатик
заважало лінії електропере!
дач і створювало аварійну
ситуацію.
Об’єднаними
зусиллями районних служб
і ЖКГ основна частина
дерева була зрізана.
Редакція БІ

МАЛА КУПА — ДАВАЙ ЩЕ!
"Ще і ще, ретельніше
прибрати усю прибудинкову
територію міської ради", —
поставили собі за мету
члени виконкому Боярської
міської ради. Щоб людям
було приємно і самому раді!
ти від чистоти.

На прибирання під час
обідньої перерви вийшли
практично усі виконкомівці.
Гарного настрою працівни!
кам додала прекрасна вес!
няна днина.
Наталя Клюкник

Підготувала
Крістіна Фазлєєва

Боярка І н ф о р м
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К'Святошинське РВ ГУ МНС України

Розпочалися
травневі
свята і люди традиційно
виїжджатимуть на так звані
"майовки". Зазвичай терито!
ріями для відпочинку стають
лісопаркові зони. Подібні
заходи не відбуваються без
розведення вогнищ, а вогонь
у лісі — явище дуже небез!
печне. Найменша необереж!
ність може призвести до
справжньої трагедії.
Отож, щоб уникнути
негативних наслідків, пам'я!
тайте правила поведінки у
лісі і, звичайно, дотримуй!
тесь їх.
Отже:
! не залишайте вогнище
без нагляду;
! місце розпалювання вог!
ню обкладіть камінням
або обсипте піском;
! коли залишаєте місце від!
починку,
обов'язково
заливайте вогнище водою
або засипте піском;
Якщо ж все!таки пожежа
виникла, ні в якому разі
не панікуйте, адже біль!
шість трагічних випадків
виникають через некон!
трольований страх та
необдуманість рішень.
Коли знаходитесь в осередку
пожежі:
! не тікайте від полум'я у
протилежний бік, ідіть
проти вітру;
! невеликі низові пожежі
можна загасити, забива!

БІ

ючи полум'я гілками лис!
тяних дерев, заливаючи
водою, закидаючи воло!
гим ґрунтом або/і затоп!
туючи ногами;
! будьте обережні у місцях
горіння високих дерев —
вони можуть завалитися і
травмувати вас;
! особливо будьте уважни!
ми у місцях торф'яних
пожеж, бо горіння торфу
на поверхні непомітне.
Враховуйте, що на таких
ділянках можуть утвори!
тися глибокі прірви, тому
було б добре перевіряти
палицею глибину шару,
що вигорів, а вже потім
рухатися далі;
! обов'язково повідомте
пожежну службу про міс!
це, масштаби та характер
пожежі.
Взагалі, лісові пожежі
поділяються на низові та
верхові. Низова пожежа
зазвичай виникає у листя!
них лісах, висота вогню
сягає максимум двох метрів,
а швидкість розповсюджен!
ня не перевищує 1 км/год.
Температура повітря у міс!
цях пожежі може досягти
позначки у 900°С. Верхова
пожежа виникає переважно
у хвойних лісах. Швидкість
розповсюдження полум'я у
безвітряну погоду — 3!4
км/год, а у вітряну може
досягати 25!30 км/год і біль!

ДПІ Києво'Святошинського району

ЗАРПЛАТI В “КОНВЕРТАХ” — Н I
Сьогодні бюджет втрачає
немалу суму надходжень
через те, що в окремих
випадках заробітна плата
виплачується в "конвертах".
ДПІ у Києво!Свято!
шинському районі зверта!
ється до вас!
Приховування заробітної
плати спричиняє не тільки
порушення трудового зако!
нодавства, але й обмеження
соціальних прав працівни!
ків, у тому числі на їхнє
подальше пенсійне забезпе!
чення. У зв'язку з тим, що з
прихованої заробітної плати
не здійснюються відрахуван!
ня у Пенсійний фонд на
рахунки працівників, вони,
досягаючи пенсійного віку,
одержують мінімальну тру!
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дову пенсію, що прирікає їх
на вкрай низький рівень
життя в старості.
Крім того, з обсягів зар!
плати, виплаченої в "конвер!
тах", не сплачується податок
з доходів фізичних осіб.
Отже, зменшуються відра!
хування в бюджет, за раху!
нок яких утримуються зак!
лади охорони здоров'я, осві!
ти, культури, реалізуються
соціальні програми тощо.
ДПІ у Києво!Святошинсь!
кому районі з метою належ!
ного виконання п.10,11
Плану заходів щодо детініза!
ції доходів та відносин у сфері
зайнятості населення, затвер!
дженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України
від 02.03.10 № 359!р повідо!

БІ

інформує

ше. Температура може пере!
вищувати 1000°С.
Інколи люди підпалюють
ліс, щоб таким чином подати
сигнал порятунку. Така
практика категорично забо!
ронена! Адже, сигнальна
пожежа, як і звичайна,
дуже небезпечна для людей.
Вона ускладнює, а інколи і
унеможливлює орієнтуван!
ня рятувальників та пошук і
порятунок потерпілих. По!
жежа — це стихійне лихо,
що негативно впливає і на
людей, і на флору та фауну.
Коли вибираєте місце для
розведення багаття, врахо!
вуйте такі фактори, як на!
явність поблизу водойм, за!
хищеність території від віт!
ру, розташування підвище!
них точок місцевості.
Якщо поблизу місця по!
жежі є якась водойма, то дії,
спрямовані на власний по!
рятунок, більш!менш зрозу!
мілі. А що робити, коли по!
жежа виникла в місці, де во!
ди нема? У такому випадку
слід вийти на відкрите місце,
зняти синтетичний одяг (ос!
кільки він легкозаймистий і
легкоплавкий), очистити
якомога більшу площу від
гілок, листя, заритися у
вологий грунт на достойну
глибину, захистити дихальні
шляхи пов'язкою.
Пам'ятайте, що легше
запобігти пожежі, ніж її лік!
відовувати. Маленька іскра
може призвести до масштаб!
ної пожежі. Будьте уважни!
ми та обережними з вогнем
та не нехтуйте існуючими
правилами поведінки в лісі.
Інспектор 11?ПДПЧ,
м. Боярка РУ ГУ МНС
України в Київській об?
ласті, лейтенант служби
цивільного захисту
С.І. Пилипенко
інформує

мляє про початок публічного
обговорення на форумі Дер!
жавної податкової адміні!
страції України теми: "Зар!
платі в конвертах — НІ".
Запрошуємо прийняти
активне обговорення зазна!
ченої теми на форумі Дер!
жавної податкової адміні!
страції України.
Нагадуємо, що спілкуван!
ня на форумі ДПА України,
який розміщено на офіційно!
му веб!сайті ДПА України, є
можливим для користувачів
всіх органів ДПС як через
мережу Інтернет (http://
sta.gov.ua/jforum/forums/
list.page), так і через корпора!
тивну мережу (адреса:
http://10.80.30.40/jforum/).
Відділ масово?роз'яс?
нювальної роботи та звер?
нень громадян

Наші

вітання

ДОРОГI ВЕТЕРАНИ!
Щиро вітаю вас із знамен!
ним днем — Днем Перемоги у
Великій Вітчизняній війні!
Цей день уособлює героїзм,
силу духу, ратну працю й вічну
скорботу за мільйонами нероз!
квітлих українських доль, нез!
дійсненних мрій і задумів. Наш
земний уклін усім, хто виніс
роки окупації та пекло концта!
борів, хто піднімав з руїн і
відроджував рідний край.
Шановні ветерани! Ще раз зі святом вас. Міцного здо!
ров'я вам, чудового настрою в цей святий і сумний для всіх
нас день. Хай не болять ваші рани, хай щастя і радість не
переводяться у ваших оселях. Пишаємося вами, пишаємо!
ся тим, що ви зробили для Перемоги.
О.В. Боднюк, депутат міської ради,
голова Боярської організації Народної Партії

ШАНОВНІ ВЕТЕРАНИ!
З нагоди святкування 65!ї
річниці Перемоги у Великій
Вітчизняній війні щиро вітаю
вас з цією святковою датою.
Вітаю всіх тих, хто мужньо
пройшов фронтовими шляха!
ми, сповна виконав свій
патріотичний обов'язок.
Прийміть найкращі поба!
жання: міцного здоров'я,
щастя, довголіття, добробуту,
миру й злагоди. Нехай травень звеселяє ваші серця, хай
завжди будуть з вами Перемога, люба родина, вірні друзі!
З повагою, військовий комісар Києво?
Святошинського РВК полковник П.І. Крайник

Д О Р О ГІ КОЛ Е Г И ,
В Е Т Е РА Н И Й У ЧАС Н И К И В І Й Н И !
Щиро вітаємо вас та всіх громадян України зі світлим і
радісним святом Перемоги над фашистськими загарбниками.
Ми пам'ятаємо про тих, хто, не шкодуючи власного
життя, захищав рідну землю, наше сьогодення. Низький
уклін, вічна пам'ять і слава визволителям, котрі зі зброєю в
руках захистили свободу і незалежність нашої країни.
Прийміть найтепліші побажання міцного здоров'я, затиш!
ку та благополуччя.
Бажаємо вам, дорогі наші ветерани, щастя, здоров'я,
оптимізму та активного довголіття. Нехай у ваших родинах
панує злагода і спокій, а оселі повняться достатком. Мирно!
го неба вам та вашим родинам!
Б.А. Грецький, голова Боярської організації
ветеранів війни, праці та Збройних Сил;
В.А. Нурищенко, голова Боярської організації
інвалідів війни та Збройних Сил

ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ ВІТАЄ!
З Всесвітнім Днем Червоного Хреста патронажних
медичних сестер районної організації Товариства Червоно!
го Хреста Лідію Костянтинівну Злочевську, Раїсу Дмитрів!
ну Власенко, Валентину Василівну Яковенко, Людмилу
Григорівну Вакальчук та усіх волонтерів вітає голова
Районної Організації Товариства Червоного Хреста Лідія
Миколаївна Заїченко. Велика подяка за вашу невтомну
працю і любов до людей. Щастя, миру, здоров'я і всього
вам найкращого!
Від щирого серця вітаю усіх ветеранів та учасників
Великої Вітчизняної війни з Днем Перемоги. Миру і злаго!
ди в ваших оселях, довгих років життя, любові і шани від
ближніх.
Голова РОТЧХ Л.М. Заїченко

Боярка І н ф о р м

БІ

Новини

району

МІЖНАРОДНА ДИТЯЧА АКЦІЯ
Федерація дитячих орга!
нізацій України запросила
зразковий вокальний дитя!
чий ансамбль "Алегро" Киє!
во!Святошинського району
під керівництвом Олени
Дзюби до Росії взяти участь
у святкових заходах на честь
вшанування 65!ої річниці
Перемоги над фашизмом у
Великій Вітчизняній війні. В
програмі заходів — участь
юних талантів в Міжнарод!
ній дитячій акції "Полотно
Перемоги" на Поклонній
горі та в концертній програ!

БІ

мі "Нащадки Перемоги —
переможцям" у Культурно!
му центрі Збройних Сил
Російської Федерації. Діти
будуть мешкати у підмосков!
ному оздоровчому центрі
Академії наук РФ "Поріччя"
(м. Звенігород).
Міжнародний
захід,
присвячений Дню Перемо!
ги, відбудеться за підтримки
Міністерства освіти і науки
РФ, Міністерства спорту,
туризму, молодіжної політи!
ки РФ, міжнародного благо!
дійного фонду "Діти світу".

Оголошення

Шановні мешканці Боярки!
КП "Боярка!Водоканал" просить вас терміново
сплатити заборгованість за надані нами послуги з
водопостачання та водовідведення.
В зв'язку з несплатою вами заборгованості,
"Водоканал" не в змозі розрахуватись з РЕМ за ви!
користану електроенергію, що призведе до знеструмлення
та припинення роботи насосних станцій, які подають воду
населенню.
Просимо з розумінням поставитись до цього, сплативши
борги, й не змушувати "Водоканал" вживати рішучих дій
(відключення абонентів від водопостачання та
водовідведення системою "Спрут").
Керівництво КП "Боярка?Водоканал"
Втрачене посвідчення водія на ім'я Ананія Олександра
Олександровича вважати недійсним.
Боярська міська організація Партії Регіонів звертається
до всіх керівників підприємств, приватних підприємців, та
громадян міста.
Молода дівчина, Іщенко Вікторія Анатоліївна, 1986 року
народження, хворіє на деформуючий артроз обох колінних
суглобів 3!4 см. Ревматичний артрит в стадій загострення,
що затягнулося, виражені статико!динамічні порушення.
Талановита дівчина скоро не зможе ходити. Для ліку!
вання захворювання потрібна термінова складна операція,
але коштів, зібраних Партійною організацією міста та бать!
ками дівчини, недостатньо. Операція коштує 100 тис. грн.
Просимо всіх небайдужих до долі дівчини людей допо!
могти зібрати кошти!
Кошти переказувати:
Одержувач:
Приватбанк
Найменування банку:
Приватбанк
Номер рахунку:
29244825509100
МФО:
305299
ЄДРПОУ:
14360570
Призначення платежу:
Допомога на операцію
Одержувач:
Іщенко Вікторія Анатоліївна
Номер картки одержувача:
3164719029
Довідки за телефоном:
+38(050) 967!44!79

ПОДЯКА ЗА НЕВТОМНУ ПРАЦЮ
26 квітня, в день вшану!
вання загиблих ліквідато!
рів аварії на ЧАЕС, до
Обласної дитячої лікарні,
яка знаходиться у м. Бояр!
ка, прибув голова Київської
обласної організації інвалі!
дів "Союз Чорнобиль" Іван
Нечипоренко та голова
фонду інвалідів Чорнобиля
у К!Святошинському райо!
ні Іван Дерда. Вони вручи!
ли завідуючій відділенням
пульмонології Валентині
Клименко подяку від Все!
української
організації
інвалідів "Союз Чорнобиля"
за медичне обслуговування
дітей!чорнобильців.

БІ

Культурне

МИТРОПОЛИТ ВОЛОДИМИР У ВИШНЕВОМУ
24 квітня, напередодні
24 річниці аварії на ЧАЕС,
до Вишневого вшанувати
загиблих героїв!чорнобиль!
ців прибув Митрополит Ки!
ївський та всея України
Блаженнійший Володимир
та інші священники.
У Вишнівській ЗОШ №4
високе духовенство зустріли
директор навчального закла!

ду Михайло Сальник і голова
міської організації "Діти
Чорнобиля" Галина Кузь!
менко. Зразковий дитячий
ансамбль "Алегро" (худож!
ній керівник Олена Дзюба)
для почесних гостей підготу!
вав концертну програму з
творів духовенства. Священ!
ники вручили дітям солодо!
щі та освячену ікону.

За підтримки районної організації Партії Регіонів перевіз!
ник ТОВ "Кийтранс!2005" виділив для перевезення пільгової
категорії населення міста Вишневе безкоштовний автобус.
Автобус курсує згідно розкладу від вулиці Машинобу!
дівників до заводу "Електронмаш". Щодня автобус робить
сім рейсів.
Добірку підгодував Євген Пікуль

життя

ПАМ'ЯТІ ДРУЗІВ ПРИСВЯЧУЮ...
24 квітня в Боярсько'
му краєзнавчому музеї від'
булася виставка картин
нашого земляка, худож'
ника Олександра Малін'
ченка. Виставка, присвя'
чена пам’яті друзів...
За вікном — буйна піна
квітуючих під лагідним вес!
няним сонцем садів. А на
полотнах переважно золото!
коса осінь, стигла й багата,
як саме творче життя цього
унікального чоловіка. Пара!
докс: наче й нема на карти!
нах боярських пейзажів, але
кожний краєвид такий рід!
ний й до болю знайомий,
немов сторінка пам’яті, сто!
рінка дитинства... Враже!
ний цим несподіваним від!
чуттям, цікавлюся:
— За яким принципом
добиралися роботи на цю
виставку?
— Та нема ніякого прин!
ципу, — відмахується від
запитання пан Олександр й
вкотре обводить поглядом
свої роботи. — Я просто
малював те, що лягало на
душу й просилося на полот!
но. Ті місця рідної землі, де я
побував, якими був зачудова!
ний і зачарований, з якими
пов'язані спогади моєї юності
й віхи життя зрілого. Одним
словом — природа і вода як
основа життя, як те середо!
вище, в якому ми живемо і
часточкою якого ми є.
— А чому переважно
осінь?
— Мабуть, вік уже
такий, — просто відповідає
Майстер.
— Отже, саме рідним
краєвидам присвячена Ваша
виставка?
— А от і не вгадали! —
лише на мить пожвавлюєть!
ся пан Олександр і знову
стає серйозним. — Присвя!
чена виставка моїм одно!
класникам. Чому? Розуміє!

Боярка І н ф о р м

те, час іде, і якось так вихо!
дить, що зараз ми збираємо!
ся частіше з сумних, ніж з
радісних приводів. Бо йдуть
люди з цього життя, торують
свій шлях у інші, незнані
нами, живущими нині,
світи... Тому я й вирішив
зібрати всіх, хто залишився,
й подарувати їм зустріч з
мистецтвом. Чим не привід?
Рука мого співрозмовни!
ка вказує на картину "Човни
на рейді".

— Я побачив в картинах
природи більше "людських",
філософсько!психологічних
нюансів. Змінилося чуттєве
сприйняття людей і часу.
Втім, чого я досягнув з
минулої виставки — про це
судити не мені. Адже збоку
завжди видніше. Тому хай
мені про це скажуть люди.
Особливо хотілося б почути
критичні зауваження: від
них користі більше, ніж від
дифірамбів.

— Що бачите?
Поки я намагаюся прига!
дати назви типів вітрильни!
ків, мій співрозмовник зні!
має окуляри й, зосереджено
протираючи скельця, задум!
ливо говорить:
— Зовсім не морський
пейзаж перед вами. Це —
ми. Бо символізує ця карти!
на моїх друзів і всіх тих, хто
ще залишається з нами.
Погляньте: ось величезний
фрегат впевнено розсікає
хвилі під туго напнутими
вітрилами. В іншого кораб!
ля вітрила приспущені, а
маленькі човники взагалі
без парусів качаються на
хвилях, і хто зна, куди поне!
суть їх ті хвилі... Ось така
життєва алегорія...
Що ж нового з'явилося в
творчому доробку Олексан!
дра Малінченка від попе!
редньої виставки? Здається,
сам собі задав я це питання,
та пан Олександр його почув:

Поступово
порожніє
виставкова зала Боярського
краєзнавчого. І коли зачиня!
ються двері за останнім
відвідувачем, в експозиції
залишається лише... де!
рев'яне крісло!качалка, та!
кож виготовлене таланови!
тими руками Майстра Олек!
сандра Малінченка. Злегка
похитуючись, воно немовби
запрошує присісти, обвести
поглядом ці полотна, прига!
дати рідні серцю місця (звіс!
но, у кожного — свої...),
прислухатися до голосу,
який бринить в серці: голосу
пам'яті, голосу почуттів,
голосу совісті. Прислухати!
ся, щоб продовжити ту
одвічну й позачасову розмо!
ву Майстра зі своїми шану!
вальниками, друзями, всіма
людьми, нині живущими на
нашій землі. Приєднаємося
до розмови?
Радислав Кокодзей

9

“ДАВАЙТЕ, БРАТТЯ, ЗАСПІВАЄМО”

27 березня в Будинку
офіцерів м. Києва за під!
тримки громадської благо!
дійної організації "Фонд від!
родження кадетських корпу!
сів в Україні" відбувся зак!
лючний гала!концерт фести!
валю!конкурсу військово!
патріотичної пісні "Пам'ять
серця", присвячений 65!
річчю Великої Перемоги у
Великій Вітчизняній війні.
Про увагу держави до
цього фестивалю!конкурсу
свідчить хоча б склад журі.
Адже таланти наймолодших
представників Збройних Сил
України оцінювало компе!
тентне журі у складі началь!
ника військово!музичного

управління, головного війсь!
кового диригента генераль!
ного штабу Збройних Сил
України, Народного артиста
України, генерал!майора
Володимира
Федоровича
Деркача; доцента військово!
диригентської
кафедри
факультету підготовки спе!
ціалістів по забезпеченню
військ артилерії та сухопут!
них військ імені Петра
Сагайдачного Ігоря Семено!
вича Опришка; професора
національно!музичної акаде!
мії імені Петра Ілліча Чай!
ковського, Народного арти!
ста України Михайла Петро!
вича Вручена; Заслуженої
артистки України, солістки

ансамблю пісні та танцю
Збройних Сил України Ната!
лії Олексіївни Заболоцької;
учасника бойових дій в Афга!
ністані, офіцера!розвідника,
кавалера двох орденів Чер!
воної Зірки, поета!пісняра
В'ячеслава Миколайовича
Купрієнка; президента Київ!
ської асоціації випускників
суворівських училищ "Кадет!
ська співдружність", випуск!
ника Київського суворівсько!
го військового училища 1968
року Віктора Івановича
Яцини тощо.
У
фестивалі!конкурсі
взяли участь вихованці всіх
ліцеїв з посиленою військо!
во!фізичною підготовкою.
Лауреатами ж його стали й
вихованці Навчально!оздо!
ровчого комплексу Київ!
ського військового ліцею
імені І.Богуна (началь!
ник — полковник Данило
Романенко), розташованого
в нашому рідному місті.
Завдяки таланту юних
ліцеїстів!богунівців Боярка
знову заявила про себе на
Всеукраїнському рівні.
Радислав Кокодзей

"ВІТАМІНИ" — ПЕРЕМОЖЦІ!
Команда КВК "Вітаміни" прославляє Боярку бага'
то років поспіль на різного рівня змаганнях. Вони вже
понад 12 років є окрасою загальноміських, шкільних
свят та різних розважальних заходів. Ось і в цьому році
команда стала призером Всеукраїнських змагань КВК
юних інспекторів руху, які пройшли 22'24 квітня у Дні'
пропетровську.
— Це не перша перемога
наших "Вітамінів" на Всеук!
раїнському конкурсі. У 2008
році команда виборола пер!
шість у Сумах. І взагалі на
такого рівня змаганнях
нижче ІІ місця ніколи й не
опускалась, — каже дирек!
тор школи № 3 Стелла Євге!
нівна Михайлова.
З усієї України злетілись
кмітливі жартуни, арти!
стичні представники команд
юних інспекторів до Дніпро!
петровська, аби взяти
участь у змаганнях на тему:
"ДАІ завжди поруч". Серед
них команди Дніпропетров!
ська, Донецька, Луганська,
Черкас, Херсона, Полтави і

Боярки. Три завдання готу!
вали на розсуд журі: візитів!
ка "Живи за правилами",
конкурс відеофільмів "Нас
об'єднують правила дорож!
нього руху" і музичне до!
машнє завдання "Я не пору!
шую правила дорожнього
руху".
— Щоб взяти участь у
змаганнях такого рівня пот!
рібно знати й вміти чимало.
Погодьтесь, виконати такі
завдання не просто, — роз!
повідає директор школи
№3. — Тому допомагали
усі: під керівництвом нез!
мінних очільників команди
Кучеренко Вікторії Віталіїв!
ни та Мирончук Оксани

Михайлівни колишні уча!
сники команди "Вітаміни"
Влад Пилипко, Євген та
Олександр Остапенки, Де!
нис Кошелєв, Павло Перес,
як наставники, готували
своїх послідовників до участі
у змаганнях. Відеофільм
створений за підтримки
Валентини Дашкевич —
випускниці школи та уча!
сниці команди "Вітаміни".
Але окрім геніальних сцена!
ріїв для виступу необхідно до
кожного відпрацьованого до
показу завдання підготувати
нові, відповідні костюми,
реквізит. Ще потрібно знай!
ти кошти на проїзд, прожи!
вання, харчування. Дово!
диться відшуковувати резер!
ви, адже ми не можемо не
підтримати наші таланти.
Звичайно, часткову фінан!
сову підтримку забезпечу!
ють батьки. У цьому році за
проїзд, харчування та про!
живання учасників змагань
сплатили районне та обласне
управління ДАІ. За фінан!
сову підтримку хочу подяку!
вати особисто В.В. Шуль!
зі — заступнику міського
голови та начальнику район!
ного управління освіти
М.В.Нерушу.
Так тримати, команда, до
складу якої входять не тіль!
ки учасники — "Вітаміни",
але й усі, хто гуртом роблять
добру справу — прославля!
ють нашу рідну Боярку!

ДО НАС ПРИЙШЛА ВЕСНА

24 квітня естрадно!фоль!
клорна (керівник — Медвед!
ченко Віталій Михайлович)
та
літературно!художня
(керівник — Сєчкова Ірина
Анатоліївна) студії Боярсько!
го БК вирушили на Києво!
Святошинський районний
фестиваль фольклорно!етно!
графічного мистецтва "Вес!
нянки" з пісенно!поетичною
композицією "До нас прий!
шла весна". В смт. Новосіл!
ки, де відбувався фестиваль,
студійці БК Андрейченко
Іван, Андрейченко Марічка,
Байраченко Катерина, Гоц
Валерія, Дучко Софія, Жур!
бас Оксана, Зорнік Олексан!
дра, Мартиненко Юлія, Ред!
кіна Валентина виконали
традиційні веснянки, а
також авторські пісні й поезії
керівників студій, в яких
оспівали красу весни, навко!

лишньої природи, кохання і
радості життя. Прохолодна
вітряна погода не завадила
юним артистам гідно проде!
монструвати свої таланти й
створити позитивний настрій
гостям заходу — дзвінкі
дитячі голоси підбадьорюва!
ли глядачів та закликали
весну, яка хоч і не радує
цього року теплом, але все ж
таки дарує сонячні промені та
запашний цвіт.
Боярський будинок куль!
тури висловлює подяку під!
приємцю Мазуркевич Марії
Адамівні за наданий транс!
порт та водію маршрутного
таксі Лисенку Миколі Воло!
димировичу за перевезення
артистів на фестиваль. Вели!
ке Вам спасибі за допомогу!
Методист Боярського БК
Дарія Сєчкова

ТАЛАНТИ НАШОГО МІСТА
16 квітня в Києво!Свято!
шинському центрі соціально!
психологічної реабілітації
населення, постраждалого
внаслідок аварії на Чорно!
бильській АЕС, відбулось від!
криття виставки "Радість
життя", де були представлені
роботи майстра декоративно!
прикладного мистецтва Ніни
Михайлівни Знови, Відмін!
ника освіти України. На
виставці також можна було
побачити роботи учнів студії
народних промислів "Весел!
ка" Боярського будинку куль!
тури, керівником якої є Ніна
Михайлівна. У своїх витво!
рах майстриня використовує
найрізноманітніші матеріа!
ли — соломку, глину, шкіру,
кераміку, бересту, термопла!
стилін, кукурудзяне листя і
навіть солоне тісто. В роботі з
дітьми вона надає перевагу
простим технікам — наприк!

лад, аплікації пластиліном на
склі. Це надає дитині змогу
зразу побачити результати
своєї праці і надихає на по!
дальшу роботу. Серед дитя!
чих робіт є витинанки, ви!
шивка, роботи з глини та
соломки. Дуже важливим є
те, що праця з різними мате!
ріалами стимулює прагнення
дитини до пізнання і розви!
ває різні органи сприйняття і
відчуття.
Натхнення для творчості
Ніна Михайлівна черпає з
українських народних пі!
сень. Її дивовижні і непов!
торні роботи прикрасять ін!
тер'єр будь!якої оселі. Аплі!
кацію зі шкіри "Покинутий
сад", яка зроблена в пам'ять
про Чорнобиль, вона пода!
рувала ЦСПР з вдячністю за
невтому і важливу працю.
Ганна Бєлобородова

Наталя Ключник
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БІ

Спортивна

З 21 по 25 квітня у
Відні (Австрія) відбувся
"дорослий"
чемпіонат
Європи з боротьби дзюдо.
Звісно, участь у ньому
взяла й збірна України...
Втім, з самого початку
Чемпіонату боротьба у
наших дзюдоїстів якось не
заладилася: поразки посипа!
лися на українських спорт!
сменів, немов горох з діряво!
го решета. Здавалося, цього
разу про більш!менш при!
стойний результат годі й
мріяти...
Та недаремно мовиться,
що шлях здолає лише той,
хто йде. Згідно регламенту,
останній день Чемпіонату —

хроніка

ПЕРЕМОГА ОСТАННЬОГО ДНЯ

змагання командні (5 х 5).
Почався він "традиційно":
українська команда програла
дзюдоїстам з Польщі. Та
потім "вітер перемінився": на
татамі — Світлана Ярьомка!
Зустріч з австрійцями —
перемога, португальці теж
"на лопатках"! Останній
бій — з іспанцями. Саме в
них Світлана буквально вир!

вала перемогу: з рахунком
2:2 дівчина таки зуміла
поставити переможну крап!
ку, тим самим забезпечивши
Україні ІІІ місце!
Як же тут обійтися без
тренерського коментаря?
— Світлана виступила
надзвичайно яскраво, —
просто сяє від задоволення
Віктор Васильович Мужчи!

на. — Якби не вона, довело!
ся б додому їхати з порожні!
ми руками. Та порадувало й
інше. Не встигли повернути!
ся, як вже отримали приві!
тання від новопризначеного
голови райдержадміністрації
Володимира Володимирови!
ча Луцюка. Відразу про!
явивши живий інтерес до
нашого виду спорту, Володи!
мир Володимирович чи не
першим привітав нас (і звід!
ки тільки дізнався?) з пере!
могою. Тому сподіваюся, що
й надалі Києво!Святошинсь!
ка школа боротьби матиме в
його особі вірного друга й
надійного члена команди.
Звісно, підтримка — то
велика сила. А тому є всі під!
стави сподіватися, що най!

ближчим часом ми знову
вітатимемо вихованців Вік!
тора Мужчини з перемогою.
Коли? 8 травня, саме напере!
додні Дня Перемоги! Бо саме
на цей день заплановано про!
ведення ХVІ Всеукраїнського
турніру з боротьби дзюдо
серед юнаків на призи Виш!
нівської ДЮСШ та відділу
освіти Києво!Святошинської
РДА за підтримки та сприян!
ня Партії Регіонів. До участі
в ньому запрошені, зокрема,
юні дзюдоїсти з Польщі, Мол!
дови, Білорусії, Росії. Тож не
забудьте, наші шановні чита!
чі, прийти й підтримати саме
наших, Києво!Святошинсь!
ких спортсменів.
Радислав Кокодзей

ЄВРОПЕЙСЬКЕ “СРІБЛО” — В БОЯРЦІ!
1'2 травня в Київському олімпійському навчально'
спортивному центрі в Конча Заспі відбувся чемпіонат
Європи з боротьби сумо серед молоді (до 18 років вклю'
чно), в якому взяли участь 250 спортсменів з 12 країн
світу. Звісно, без боярських прихильниць цього старо'
винного японського бойового мистецтва знову не обій'
шлося...
Тому що у вихованок Вік!
тора Васильовича Мужчини
є звичка!"візитка": не просто
брати участь, а лідирувати,
домінувати й диктувати
"моду" (в деяких вагових
категоріях) навіть в Європі
та в світі.
На цьому чемпіонаті Киє!
во!Святошинську
школу
бойових мистецтв Віктора
Мужчини представляли сту!
дентки Боярського коледжу
екології та природних ресур!
сів Національного аграрного
університету Марія Петру!
щак (вагова категорія — 60
кг) та Олена Животівська
(70 кг). Саме ці дівчата вий!
шли того дня на дохе. А в
залі були їхні подруги по
команді, в якій панує той
унікальний
мікроклімат,
який змушує дівчат забути
про всі свої нагальні страви й
бути там, де потрібна їхня
підтримка. Звісно, це відчу!
вається й цінується, й допо!
магає перемагати.
— Саме цей дух взаємо!
підтримки — найголовніше,
що я створив, — скаже піз!
ніше Віктор Мужчина —
тренер Києво!Святошинсь!
ких адепток бойових мис!
тецтв. — А результат обо!
в'язково буде, і він вже є.
Якщо говорити про цього!
річний травневий Чемпіонат
Європи з сумо, то результат
його — ІІ місце, здобуте Марі!
єю Петрущак. Пам'ятаю, як
дівчина все не могла повіри!
ти, що вийшла у фінал. Осо!
бисто мене тоді це здивувало.
А відтак — перше відкриття:
у змаганнях з сумо Маша бере

участь всього... втретє!
— "Пробний шар" був
влітку минулого року, —
розповідає дівчина, відса!
пуючись після поєдинку. —
Тоді я ще навіть не сподіва!
лася на якусь перемогу, про!
сто хотілося спробувати "зсе!
редини" смак сумо. Вдру!
ге — Артемівськ, де я стала
призеркою України. Втре!
тє — сьогодні...
Погодьтеся: європейське
срібло — досить непоганий
результат як для третього
разу. Дехто до цього йде
все своє життя... Тому зро!
зуміло, що про цю перемо!
гу Марії мені просто не тер!
пілося поговорити з її тре!
нером.
Обопільна
праця
спортсмена і тренера
— Мої вихованки мене
ніколи не розчаровують, —
якось загадково посміха!
ється Віктор Васильович.
— Сьогодні в сузір'ї нашої
команди — дзюдо, самбо і
сумо Києво!Святошинсь!
кого району — з'явилася
нова зірка: Марія Петру!
щак. Надзвичайно працьо!
вита, дівчина долає багато
труднощів на шляху до пере!
мог, які її ровесникам навіть
і не снилися. І долає їх
успішно! При допомозі
директора коледжу Сергія
Володимировича Кропивка
та викладачів, які в неї
вірять та допомагають їй,
дівчині вдається суміщати
високі спортивні досягнення
(за якими — надзвичайні
навантаження як фізичні,

так і психологічні!) й нав!
чання. Вважаю, що срібна
медаль чемпіонату Європи є
гідним доказом цього. Взага!
лі дівчина із тих, для кого
головне — почати. І потім
цих людей вже не зупинити.
Прийшовши в команду,
Маша впевнено влилася в
"зірковий" колектив, який
групується навколо Світлани
Ярьомки, Іванни Березов!
ської, Лесі Савчук. Хоча у
Марії на царині дзюдо та
самбо поки що немає ваго!
мих перемог, але ця перша
європейська медаль, на мою
думку, є переконливим свід!
ченням того, що вони
обов'язково будуть. Звісно,
хотілося б "золота". Але та

кою позитивного результату
є обопільна праця спортсме!
на й тренера. Тому завдяки
успіху Марії Петрущак ми
довели багатьом, що й цей
вид спорту має право на
життя й подальший розви!
ток в нашому районі.
Будь!яка школа сильна
своїм досвідом, своїми тра!
диціями, своїм девізом, який
допомагає жити й перемага!
ти. Неписаним девізом Киє!
во!Святошинської Школи
бойових мистецтв Віктора
Васильовича
Мужчини
могли б бути слова з пісні
Володимира Висоцького: "І
голові своїй руками побага!
тій!" В цьому — запорука
успіху.

єдина помилка, результатом
якої стало Європейське сріб!
ло, стане гарною школою
для Марії.
— Саме помилка? —
уточнюю.
— Так. Справа в тому, що
сумо — це надзвичайно
динамічний, "вибуховий"
вид спорту, в якому рішення
потрібно приймати миттєво.
Під час фіналу дівчина до!
пустила єдину помилку: вв'я!
залася у в'язку довготривалу
боротьбу, що було тактично
неправильно... Втім, запору!

"нові горизонти здобу?
тих перемог"
— Мені надзвичайно
таланить в житті, — впев!
нено говорить Віктор Ва!
сильович. — Мене оточу!
ють надзвичайно талано!
виті люди, тому я вважаю,
що моє життя вдалося.
Свою мрію тих часів, коли
я сам виходив на татамі, я
реалізую зараз в своїх
учнях. На жаль, наша
матеріальна база надзви!
чайно "скромна" й не йде ні
в яке порівняння з Дніпро!
петровськом, Херсоном,
Києвом. Але наша перевага
в тому, що саме у нас є над!
звичайно талановиті люди. І
було б просто грішно не роз!
вивати далі цей успіх. Тому
й хочеться, щоб керівництво
району нарешті звернуло на
нас увагу, дало новий ім!
пульс для розвитку спорту в
районі взагалі й бойових
мистецтв та нашої школи
зокрема. Щоб знало, що є
такі люди на землі Києво!
Святошинського краю.
Надзвичайно приємно,
що на сьогодні районна
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влада в особі Луцюка Воло!
димира
Володимировича
повірила в нас. З допомогою
його команди ми зараз нама!
гаємося створити новий
формат нашого вишнівсько!
го Всеукраїнського турніру з
боротьби дзюдо. Тому впев!
нений, що при нових підхо!
дах нового керівництва до
питань спорту в районі мої
вихованці в боргу не зали!
шаться і виправдають ту
довіру, яка на них поклада!
ється. А я їм в цьому трішки
допоможу.
— І які ж ваші найближ!
чі плани? — цікавлюся.
— Ми зараз "втягнулися"
у дворічну (!) підготовку до
Олімпійських ігор в Лондоні.
Крім всього іншого це — два
роки виснажливих рейтинго!
вих стартів, де ми повинні на
всіх континентах завоювати
необхідну кількість рейтин!
гових очок, які й дадуть нам
право представляти нашу
країну на цих Олімпійських
іграх в Лондоні.
Взагалі сумо ми розгляда!
ємо як сходинку, плацдарм до
інших стартів. Надзвичайно
приємно, що по сумо, на Пер!
ших всесвітніх іграх в Пекіні,
у вересні місяці, з 8 бойових
видів мистецтв будуть присут!
ні і самбо, і дзюдо, і сумо. І на
цих змаганнях нашу країну
будуть представляти два
члени нашої команди: Світла!
на Ярьомка (сумо) та Леся
Савчук (самбо). Вони наб!
рали відповідну суму рейтин!
гових очок, які і дають їм
право змагатися з кращими
світовими представниками
бойових мистецтв. Тому що й
самі дівчата також є кращи!
ми. Сподіваюся, що там
також будуть успіхи. А ми, в
свою чергу, зробимо для
цього все можливе.
Радислав Кокодзей
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Оголошення

Реклама

Вітання

ВІТАЄМО З ДНЕМ МАТЕРІ!
Все найпрекрасніше, найблагородніше і наймиліше зібрано у слові мама. З нею завжди
можна поділитися усіма своїми досягненнями і розповісти про негаразди. Вона завжди
щиро порадіє з нами у щасливі миті. Хто, як не мама, зігріє своєю любов'ю і вірністю, хто,
як не мама, здатен жертвувати собою заради своїх дітей. Хочемо побажати вам, любі
матері, міцного здоров'я, достатку, впевненості у завтрашньому дні, нехай труднощі
обходять вас стороною, а оточує сімейний затишок і гармонія з навколишнім світом.
Боярська міська організація
Партії регіонів та фракція
партії в Боярській міській раді

Голова фракції Соціа
лістичної партії України
С.С. Адаменко
Депутати фракції “Блок Юлії Тимошенко”
Боярської міської ради та члени бюро Боярської пер$
винної партійної організації “ВО “Батьківщина”

Голова КСвятошинської районної
організації “Союз Лівих Сил”
Евген Данченко

Голова Боярської
організації ППУ
Ю. І. Єдаков

Депутат Боярської
міської ради, голова
фракції “Наша Україна”
А.К. Пестряков

Депутат Боярської
міської ради
О. В. Боднюк

К 65Й ГОДОВЩИНЕ НАШЕЙ ПОБЕДЫ!
Ветеранам
Пишу для тех, кого осталось мало,
Чья молодость горела в пламени войны,
И отступали, и наступали,  всякое бывало…
Но с гордостью Победою в Берлин вошли.
Они прочтут правдивые страницы,
Написаны солдатом, бывшим на войне,
Скупые слезы увлажнят ресницы,
Для них трудиться должен я вдвойне.
Наш День Победы, — знали мы, — придет,
Мир будет на земле, и солнце вновь засветит,
Нельзя поставить на колени тот народ,
Где в бой идут и старики и дети!
Больные, старые, уставшие в дороге,
Порой беспомощны, капризны, но гуманны,
И боль у всех одна,  за Родину тревога,
Болит, как старая и ноющая рана.
Давно мы седы, и нас так мало между вами,
Господь помог нам выстоять в бою,
И если встретите вы старцев с орденами,
— Склоните перед ними голову свою.
Друзья мои уходят в мир иной,
Не за горами очередь за мной.
Но не спешит душа моя стареть,
Ей хочется попрежнему гореть!
Инвалид ВОВ II гр., полковник медицинской
службы в отставке Николай Мартынович Ткаченко

Лечебный южнокорейский массаж
“Нуга Бест” уже в Боярке!
Восстановление:
— позвоночника (грыжи, диски);
— нервной системы; сахарный диабет;
— опорнодвигательного аппарата
(плоскостопие);
— сердечнососудистой системы;
— иммунной системы;
— послеродовая коррекция позвоночника и веса.

Демонстрационный зал работает бесплатно!
г. Боярка, ул. Жуковского,4
(ст. Тарасовка, возле стадиона “Зенит”)
тел.: (050) 312$67$84 — врач;
(099) 363$19$36
(063) 484$03$04
По телефону (04598)38$023 с 9.00 до 18.00
консультирует врач

ЧП “Рута$С”
ТРЕБУЮТСЯ:
— ГРУЗЧИКИ;
— РЕЗЧИКИ В ЦЕХ
(желательно
со стажем роботы)

36$048, 35$592

Професійна, кваліфікована підготовка
водіїв категорії А.В.С.Д.
Додаткове водіння — категорії А.В.С.
М. Боярка, вул. Білогородська,51,
корп. 5к. 45;
тел/факс 04598 70168;
Довідки за тел. 067 909 54 11,
email: Suhbe@mail.ru
Прийом документів:
вівторок, четвер —
з 17.30 до 20.00

Автошкола
Бориса
Сухорученка

Газета Боярської міської ради
Реєстраційне свідоцтво КІ №971
від 23.10.2006 р.

— архітектурнопроектні та
дизайнерські
роботи
будьякої складності;
— погодження проектної
документації;
— отримання
технічних
паспортів в БТІ та доку
ментації на відчуження
нерухомого майна;
— юридичні консультації та
юридичний супровід з ви
ще зазначених питань;
— легалізація переплану
вань та самовільного бу
дівництва
— введення в експлуатацію
жилих та нежилих примі
щень
Телефон: (067) 454$74$39
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