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Прийміть мої щирі вітання з наго�
ди Дня Боярки – чудових іменин
нашого стародавнього і вічно молодо�
го міста!

Історія Боярки нерозривно пов’я�
зана з історією нашого народу. У ній
закарбовано як  сторінки героїчної
звитяги , так і періоди важких вип�
робувань і занепаду. Та щоразу  після
лихих часів місто оживало, відроджу�
валося і знову являло світові свою
творчу душу, дивуючи неповторністю
колоритних вулиць, просторих
парків, золотоверхих храмів, перли�
нами архітектури.

За короткий час перебування на
посаді міського голови мені в цілому
вдалося з’ясувати глибину і масштаб
цих проблем, що дає змогу новій
владі оперативно реагувати на вияв�
лені упущення і недоліки та шукати
ефективні шляхи виправлення стано�
вища.

Головний скарб нашого міста – це
боярчани, прекрасні, працьовиті і ви�
сокодуховні люди. Тому вся діяль�
ність міської влади нині підпорядкова�
на  єдиній меті – зробити їхнє життя
кращим, заможнішим, гідним меш�
канців сучасного європейського міста.

Мені дуже приємно, що перші
кроки нової влади дістали схвальну
оцінку громадськості.

Дорогі друзі! Дякую кожному з вас
за все те добре, що ви  зробили і ро�
бите для свого рідного міста! Від усієї
душі бажаю вам і вашим родинам
міцного здоров’я, справжнього люд�
ського щастя, миру, достатку і Божо�
го благословення!

Боярський міський голова
Т.Г. Добрівський

Доля

котельні «Арксі»

Відкриті двері в світ

мистецтва і таланту

В гостях

у Високого Берега

За чиї кошти у Боярці

ремонтуються дороги?
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ЧИТАЙТЕ У НОМЕРІ:

Дорогі боярчани!
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БІ 2011 року
Бюджет

7 вересня 2010 року від
булося  II пленарне засідання
депутатів чергової 50 сесії V
скликання. До порядку ден
ного внесено 19 питань, але
головними із них були:

1. Про стан готовності
котельні «Арксі» до опа
лювального сезону 2010–
2011 р.р.

2. Про внесення змін до
рішення 48 сесії Боярської

міської ради V скликання
№48/2540 «Про затверд
ження міського бюджету на
2010 рік».

3. Про підсумки вико
нання Програми соціально
економічного та культурного
розвитку міста за 2009 рік та
затвердження Програми
соціальноекономічного та
культурного розвитку міста
на 2010 рік.

4. Звіт про виконання
бюджету за I півріччя 2010
року.

5. Про передачу повнова
жень щодо управління ДНЗ
міста.

6. Про затвердження
угоди про співробітництво
у соціальноекономічному
та культурному розвитку
м. Боярка з НАК «Нафтобаз
України»

Віктор ЯНУКОВИЧ: «Бюджет 2011 року

дасть Україні надію та можливість розвиватися»
Третє засідання Ради

Регіонів відбулося на Київ
щині. Серед розглянутих
питань – проблеми соці
альноекономічного роз
витку регіону.

В містечку Буча, під
Києвом, відбулося засідання
керівництва усіх областей
України за участі Президен
та України Віктора Януко
вича, Прем'єрміністра Ми
коли Азарова та очільників
міністерств. На порядок ден
ний були винесені питання,
які стосуються віднов
лення та розвитку найбільш
уражених економічною кри
зою та безгосподарністю
керівництва країни попе
редніх років напрямки
державного будівництва:
економіка, Збройні Сили та
безпека життєдіяльності.
Серед інших було розглянуте
й питання організації
виборів до місцевих рад та
сільських, селищних та місь
ких голів так, аби провести
їх без порушень законодав
ства, з урахування вимог
виборчого права.

– Бюджет має бути прий
нятий уже цього року, – зая
вив Віктор Янукович на
засіданні Ради Регіонів. –
Головний фінансовий до
кумент країни потрібно прий
мати на основі уже нового
Податкового кодексу. Саме
тоді ми зможемо створити в
Україні умови для подальшо
го успішного роз
витку всіх сфер економіки.
За рахунок збалансованості
цих документів з'явиться мо
тивація для розвитку країни.

Президент переконаний,
що нова версія бюджету – це
можливість розширення міс
цевих перспектив. Збільшен
ня кількості видатків на
інвестиційний розвиток тери
торій до 10 млрд. грн. дасть
можливість прокласти нові
автомобільні шляхи та дати
поштовх до розвитку нових
напрямків енергетики, забез
печити всю країну якісною

питною водою за рахунок
оновлення водогонів. 

– Ми зобов'язані інвес
тувати кошти в розвиток
транспортної інфраструк
тури країни, – зазначив у
своєму виступі Віктор Яну
кович. – Це дасть змогу
відрегулювати транспортні
потоки, відновити морські та
річкові порти і що найголов
ніше – відновити судноп
лавство Дунаю.

Всі ці проекти – майдан
чик реального втілення у
життя реформ, які відпо
відають усім нагальним пот
ребам, – переконаний Пре
зидент.

На думку Прем’єр
міністра України Миколи
Азарова, фінансова ситуація
в країні стабілізувалась,
проте, економіка ще не вийш
ла на докризовий рівень.
Для такого підйому держава
потребує тісної співпраці з
МВФ та економного викори
стання ресурсів. Окрім того
– необхідно створювати
фінансовий запас.

– Україна постійно по
винна мати надійні державні
ресурси на той випадок,
якщо на світових ринках
почнуться ускладнення, –
переконаний Микола Аза
ров. – Держава повинна
бути готовою витримати і
пройти з мінімальними втра
тами наслідки світової
кризи. Ми повинні готувати
свою економіку і всю країну
до реформування, а ре
формування завжди потре
бує ресурсів.

Торкаючись питання вар
тості житловокомунальних
послуг, Прем'єрміністр
зазначив, що 50відсоткове
підвищення цін на газ було
для країни безальтернатив
ним. Проте цей факт дещо
пом'якшило збільшення роз
мірів мінімальних зарплат та
пенсій, зменшення порогу
субсидованості та спрощен
ня процедури отримання
субсидій.

– Справа в тому, що
вартість підприємств цієї
галузі дуже низька, – заз
начив Президент. – В них
ніхто й ніколи не вкладав
грошей. Наразі це потрібно
зробити, проте такий крок
викличе їх здорожчання і, як
наслідок, – зросте собі
вартість послуг й відпускна
ціна. Потрібно вирівняти
ціноутворення по всім жит
ловокомунальним послу
гам, тому що зарплати в
регіонах всі отримують од
накові. Чому в одному місті
ціни на послуги під стелею, а
в іншому місті – внизу?
Тарифи мають бути справед
ливими.

Торкаючись питання май
бутніх виборів, Президент
Віктор Янукович заявив, що
влада має достатньо сил і
можливостей, аби провести
їх чесно і прозоро. Від того,
як вони будуть проведені,
залежатиме майбутнє дер
жави.

– Я хотів би, щоб ми
вийшли з чистим обличчям
після цих виборів, щоб ми
зробили черговий крок до
розвитку демократичної краї
ни, – підкреслив Глава дер
жави. – Немає більш заці
кавленої в чесності та про

зорості майбутніх виборів
людини, ніж Президент. У
нас достатньо сил та під
тримки населення для того,
щоб після цих виборів країна
об'єдналася.

Торкаючись розвитку
регіонів, Президент заз
начив, що уже дав доручен
ня щодо відпрацювання всіх
проблемних питань соціаль
ноекономічної сфери Київ
щини. Одним із основних
ресурсів, який дозволить
прискореними темпами вий
ти з кризи та наростити
виробничі потужності, є за
лучення інвестицій. На
разі Київською ОДА підпи
сано угоди більш ніж на пів
тора мільярда доларів США,
що дасть можливість створи
ти нові робочі місця, на
повнити бюджет та розви
нути соціальну місцеву
інфраструктуру.

За словами Анатолія
Присяжнюка, губернатора
Київщини, наразі у регіоні
уже втілюються такі інвес
тиційні проекти, як будів
ництво двох річкових тер
міналів з відвантаження зер
нових (вартість проекту –
470 млн. доларів США),
когенераційної біогазової ус
тановки потужністю 39 МВт

(кошторис – 57 млн. євро),
а також найбільшого в
Україні логістичного центру
(вартість проекту – 400 млн.
гривень). 

Потребує інвестицій і
розвиток поліських районів
Київщини, які найбільше
постраждали від аварії на
Чорнобильській АЕС. 

– Це наш біль. Сьогодні
там проживають люди,
збережені села, інфраструк
тура, й нам необхідно відно
вити цей регіон, – зазначив
Анатолій Присяжнюк. – На
території Іванківського, По
ліського та Макарівського
районів є близько 100 тис.
гектарів сільськогосподарсь
ких земель, які тривалий час
не використовувалися, хоча
радіаційний фон у цих райо
нах в межах норми. Ці тери
торії можуть використовува
тися для впровадження су
часних аграрних технологій
з вирощування рослинниць
кої та тваринницької продук
ції. Хочу запевнити, що ми
працюємо й працюватимемо
так, щоб кожна людина була
впевнена в завтрашньому
дні. А для цього необхідна
плідна, стабільна та головне
рівноправна співпраця між
центром та регіонами.

БІ міської ради
Сесія
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Депутати заслухали допо
відь начальника обласного
управління житловокому
нального господарства Ігоря
Івановича Штефана. Пер
шим стояло питання готов
ності  котельні «Арксі» до опа
лювального сезону.

— Шановний Тарасе Гри
горовичу, шановні депутати!
Доброго всім дня! Чому саме
я доповідаю ситуацію з ко
тельнею «Арксі»? Тому, що
дуже добре знаю цю проб
лему, яка виникла ще в
квітні. Але розпочинати опа
лювальний сезон всетаки
потрібно. Яка зараз прово
диться робота?

На сьогодні складено гра
фік підготовки котельні
«Арксі». Визначено заходи.
Станом на шосте число
йдемо за графіком. Перш за
все — електрика, яка най
важливіша для котельні.
Наразі ми не маємо якихось
побоювань. Цього тижня
завершуємо роботи з налагод
ження насосів. Після того,
як група насосів буде здана в
експлуатацію, проведемо
випробування котлів. Це чіт
ко дасть нам зрозуміти, які
необхідні заходи ще будуть
потрібні. Також ми зможемо
визначити необхідну суму
для запуску котельні. Такий
реальний аналіз розкриє
справжню картину. У нас
нема якихось хвилювань
щодо підключення котельні
в опалювальний сезон. Інша
справа —  скільки це буде
коштувати для споживачів!
Тому що   котли в поганому
стані. Якщо врахувати той
факт, що навантаження на
них складає всього лише
20–25%, і, враховуючи здо
рожчання газу — одиниця
тепла буде, звичайно, доро
гою. З цього і витікає дуже
висока сума для споживачів.
Боремося з проблемою, що
пов’язана з втратами газу.
Обігрівати повітря — це
розкіш неприпустима. Ми
нулого року тепломережа на
початок опалювального
сезону домоглася дуже хоро
ших показників, коли добові
втрати були 100 кубів. Для
порівняння повинен нагада
ти, що два року тому, коли
ми прийняли цю котель

ню — втрати становили
360 кубів, а в окремих випад
ках — 500! Ремонтом тепло
мереж ми досягли мінімуму
втрат. На кінець опалюва
льного сезону ця цифра
знову піднімалась до 260 ку
бів. Тому, на сьогоднішній
нараді ми дали доручення
старшому інженеру звер
нути увагу на втрати, які ми
маємо при транспортуванні
теплової енергії. Це питання
дуже болюче і через нього
також збільшується ціна на
газ.

Використовуючи наші
траси, проклали електро
кабелі поверх трубопроводу,
причому, не узгодивши з
нами. І це дуже погано.
Тому прошу, Тарасе Гри
горовичу, звернути на це
увагу, поки ще є можливості
до початку опалювального
сезону. 

Повинен загострити ува
гу на проблемі не менш важ
ливій —  заборгованість
споживачів. Адже, якщо ми
зробимо всю технічну сторо
ну і котельня буде повністю
готова до запуску, а ми не
будемо спроможні заплатити
за газ — то результат цієї
роботи зведеться нанівець.
Якщо  минулого року на цей
період ми мали 70–80%
розрахунків, то на сьогодні
від котельні «Арксі» —
46 відсотків. Можливо в
людей були якісь свої мірку
вання стосовно того, кому
платити. Ніхто не знав, чи
будуть запускати котельню,
чи ні. Можливі й різні спе
куляції. Але платежі зупини
лись. І очевидний мініма
льний баланс, без поповнен
ня якого ускладнюється за
пуск котельні. На сьогодні
цей борг становить 1 млн.
400 грн. Вкрай необхідно
цей борг погасити, інакше
тепломережі буде дуже скла
дно. Я розумію, що стовід
соткового результату досяг
нути неможливо, та все ж
прошу всіх депутатів по
сприяти в цьому напрямку,
аби за цей місять зібрати
600 тисяч гривень. Це той
мінімум, без якого неможли
ва подальша робота. Хочу під
креслити, що в Боярці най
нижчий тариф ціни на газ. 

Дуже насторожує него
товність будинків до прийнят
тя тепла. Є розпорядження
міністра, що готовність жит
лового фонду має бути 100%
з видачею паспорта готов
ності. Яка ж реальна карти
на в Боярці?  В наявності не
маємо жодного документа
льного допуску! Що це
значить? Це означає, що під
загрозою весь опалюваль
ний сезон. Це означає —
безкінечні скарги, втрата
тепла. Вже зараз маємо близь
ко 10 скарг, в яких є пре
тензії, що цього року пра
цівники ЖЕКу навіть не
зайшли в будинок з приводу
підготовки до опалювально
го сезону.

Любов Петрівна Тонка
буде керувати процесом цих
робіт. Я знаю, що все буде
вирішено, вчасно зроблено
по котельні «Арксі». Я в це
вірю.»

На минулому тижні про
водилася нарада з підготов
ки відключення від котельні
«Арксі», яка стала нерента
бельною. На нараді було
дано розпорядження фахів
цям розробити досконалий
трирічний план відключен
ня, тому що котельня завдає
щомісячних збитків у роз
мірі 200–300 тисяч гривень.
21 вересня відбудеться
більш розширена нарада в
кабінеті міського голови. Є
сподівання на розуміння і
підтримку обласного та
районного керівництва. 

Депутати прийняли ін
формацію до відома. Вико
нання паспортизації готов
ності будинків до початку опа
лювального сезону доручили
керівнику підприємства
БГВУ ЖКГ Миколі Івано
вичу Давиденку. 

Виконавчому комітету
Боярської міської ради та
комунальному підприємству
«Бояркаінформ» дали роз
порядження провести роз'яс
нювальну інформаційну
роботу з боржниками за
комунальні платежі. З тих
розрахунком, щоб підвищи
ти рівень сплати з 46% до
100відсоткового. 

Записала Валентина

Сіродан, фото автора

ДДООЛЛЯЯ  ККООТТЕЕЛЛЬЬННІІ  ««ААРРККССІІ»» БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
V СКЛИКАННЯ

II пленарне засідання
чергової 50"ї сесії

Відповідно ст. 25, п. 31, ст. 26, Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», для забезпечення
управління та належного контролю за діяльністю дошкільних
навчальних закладів міста, –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Передати виконавчому комітету Боярської міської ради
повноваження Боярської міської ради, як засновника ДНЗ
міста,  щодо управління закладами в частині фінансування,
матеріальнотехнічного забезпечення та визначення порядку
забезпечення продуктами харчування, а також здійснення
контролю за господарчою діяльністю та використанням
бюджетних коштів відповідно до статутів дошкільних
навчальних закладів.

2. Виконавчому комітету щоквартально звітуватись про
виконання повноважень, переданих  п. 1 даного рішення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на
постійну депутатську комісію з питань фінансів, бюджету,
соціальноекономічного розвитку, зовнішньоекономічних
зв’язків  та першого заступника міського голови Р.В.
Гладкого. 

Міський голова Т.Г. Добрівський
Секретар ради М.Г. Лєзнік

РІШЕННЯ № 50/2950

від 7 вересня 2010 року м. Боярка

Про передачу повноважень щодо управління ДНЗ міста

Керуючись пп. 22, п. 1 ст. 26, Закону
України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та заслухавши інформацію про
підсумки соціальноекономічного і культур
ного розвитку м. Боярка у 2009 році   та
«Програму  соціальноекономічного і культур
ного розвитку м. Боярка на 2010 рік» , – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про підсумки соціально
економічного і культурного розвитку
м. Боярка у 2009 році  прийняти до відома.

2. Затвердити Програму соціальноеконо
мічного та культурного розвитку міста на

2010 рік (Додаток № 1), з врахуванням про
позицій і зауважень, викладених у висновках
постійних депутатських комісій міської ради,
а також висловлених депутатами в ході розг
ляду цього питання на сесії.

3. Контроль за виконанням даного рішен
ня покласти на постійну депутатську комісію
з питань фінансів, бюджету, соціальноеко
номічного розвитку, зовнішньоекономічних
зв’язків  та  заступників міського голови з пи
тань діяльності виконавчих органів влади.  

Міський голова
Т.Г. Добрівський

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
V СКЛИКАННЯ

II пленарне засідання
чергової 50"ї сесії

Керуючись пп. 23, п. 1 ст. 26, п. 4 ст. 28 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», у відповідності з
Бюджетним Кодексом України, постановами Кабінету
Міністрів України № 228 від 28.02.02 р.(зі змінами №549
від 29.04.04 р.) та № 659 від 17.05.02 р., заслухавши
інформацію про виконання міського бюджету за  І півріччя
2010 року, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт  про виконання міського бюджету за
І півріччя  2010 р. по доходах у сумі 12985,0 тис. грн.,
а саме: загальний фонд – 11760,2 тис. грн., спеціальний
фонд –  1224,8 тис. грн.; по видатках у сумі  12621,9  тис.
грн., у тому числі загальний фонд –  11499,3 тис.грн та
спеціальний фонд – 1122,6 тис.грн., в т. ч. цільовий фонд
соціальноекономічного і культурного розвитку м. Бояр
ка –  34,4 тис. грн.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на
постійну депутатську комісію з питань фінансів, бюджету,
соціальноекономічного розвитку, зовнішньоекономічних
зв’язків.

Міський голова Т.Г. Добрівський
Секретар ради М.Г. Лєзнік

РІШЕННЯ № 50/2948

від 7 вересня 2010 року м. Боярка

Про затвердження звіту про виконання міського бюджету

за І півріччя 2010 року.

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
V СКЛИКАННЯ

II пленарне засідання
чергової 50"ї сесії

РІШЕННЯ № 50/2947

від 7 вересня 2010 року м. Боярка

Про підсумки виконання Програми  соціально>

економічного та культурного розвитку міста за 2009 рік та

затвердження Програми  соціально>економічного та

культурного розвитку міста на  2010рік
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В понеділок, 13 вересня,
в Центрі творчості молоді
«Оберіг» відбулася нарада з
питань підготовки до свят
кування Дня міста. Поради
тись прийшли небайдужі до
свого міста мешканці. В залі
«Оберігу» зібралися понад
20 представників підприєм
ств та установ, які  зацікав
лено послухали міського
голову Тараса Григоровича
Добрівського. Міський голо
ва підкреслив, що дуже
гордиться тим, що він
боярчанин, що проживає
саме в Боярці. І дуже хотів
би, аби всі громадяни відчу
ли себе патріотами свого
міста і прийняли активну
участь у підготовці до Дня
міста, аби 18 вересня відбу
лося справжнє свято, щоб
всі відчули себе часточкою

такого прекрасного міста,
як Боярка. «Хто ще не встиг
прибрати біля своїх орга
нізацій, підприємств — при
беріть, організуйте відпо
відну роботу. Як добрі гос
подарі, які завжди готують
ся до свята, — наголошував
Т. Добрівський.  —  День Міс
та буває лише раз на рік, тому
давайте покажемо себе з най
кращої сторони нашим гос
тям, яких буде дуже багато.

Проводив нараду заступ
ник міського голови Валерій
Володимирович Шульга,
який  особливу увагу при
ділив чіткій презентації всіх
підприємств та установ, які
будуть брати участь у свят
ковій ході.

Валентина Сіродан,
фото автора

Мер міста — Тарас Гри
горович Добрівський, на
запрошення мешканців бу
динку 26, що по вулиці
Ворошилова, відвідав зраз
ковопоказовий під'їзд. 

— Я дуже прошу, аби цю
інформацію розмістили на 
сторінках нашої газети, щоб
цей позитивний досвід набу
вав широкого розповсюд
ження. Наша газета вже

розповідала про будинок в
«старій» Боярці по вулиці
Шевченка, 84, де в такий
самий спосіб, як і тут, на
Ворошилова, 26, зробили
ремонт під'їзду. І ось продов
ження хороших справ три
ває. Це хороший приклад.
Мешканці зібрали кошти, а
ЖЕК допоміг зробити. Коли
люди купують матеріал, а
ми робимо, тоді набагато
більше і швидше ми можемо
охопити справ. Виношу особ
ливу подяку тим, хто
ініціював і вирішив цю
проблему  під'їзду. Спасибі
Любові Володимирівні
Коваленко, Галині Сте
панівні Персидській, Надії
Семенівні Святецькій та
Олександру Олеговичу Яро
шенку.

Валентина Сіродан,
фото автора

Розвиток виборчих техно
логій в Україні останнім ча
сом відбувається не лише на
всеукраїнському, а й на міс
цевому рівнях. Ефективність
місцевих виборів значною
мірою залежить від умілого
та доцільного застосування
виборчих технологій, наяв
ності політичного капіталу
лідерів та впливових осіб
територіальної громади, вда
лої організації процесу кому
нікації з виборцями.

Під час виборчої кампанії
відбувається презентація прог
рамних засад кандидатів на
виборні посади, політичних
партій (блоків), їх лідерів,
окреслюються шляхи май
бутньої діяльності щодо най
більш перспективних та
ефективних механізмів реа
лізації регіональної політики
в умовах посилення само
організації територіальних
громад різних рівнів. 

Наслідком та механізмом

зворотного зв’язку за отри
маний на виборах рівень
довіри є політична відпові
дальність під час реалізації
владних повноважень. Як
результат, українські вибор
ці дедалі більше усвідом
люють відповідальність на
ціональних й місцевих лі
дерів,  партійних організацій
за якість  власного життя. 

Проте, в сучасних україн
ських реаліях ефективність
проведення виборчої кам
панії не завжди має наслід
ком відповідальну діяльність
переможців. Причини поля
гають як в особливостях
виборчої системи, так і в
несформованості традицій
політичної відповідальності
в державі. До того ж, певна
тенденційність у діяльності
більшості місцевих осередків
політичних партій переваж
но орієнтує на успішний
результат у виборчій кам
панії, а не на перспективу

розвитку власної територі
альної громади. 

Головними перешкодами
в реалізації принципів по
літичної відповідальності на
місцевому рівні є відірва
ність партій та виборців,
слабкість комунікації з елек
торатом у міжвиборчий пе
ріод, недостатня активність
громадськості у звітуванні
виборних представників. 

До основних недоліків
місцевих виборчих кампаній
можна віднести віддаленість
від виборця, недостатність
інформації про кандидатів,
невміння позиціонувати свої
відмінності та переваги над
опонентами, неоптимальне
використання коштів міс
цевих виборчих фондів, об
межене застосування прак
тики фахового супроводу
виборчого процесу. 

9 вересня 2010 р. в Укр
Інформ (м. Київ, вул. Хре
щатик, 10) відбулася презен

тація навчальнометодично
го посібника «Посібник для
організаторів місцевих ви
борів». Презентували його
голова Боярської міської
організації політичної партії
«Молода Україна» Євген
Цушко та один із авторів,
заступник Боярського місь
кого голови Валерій Шульга.
Запропонований посібник
саме й присвячений основ
ним аспектам розробляння
практики супроводу виборчих
кампаній місцевого рівня. 

Опираючись на сучасні
теоретичні розробки та влас
ний багаторічний досвід
участі у виборах на різних
рівнях та в різних статусах,
автори посібника пропо
нують оригінальну методику
супроводу виборчого проце
су, адаптовану до місцевого
рівня. Підґрунтям запропо
нованої концепції стало
розуміння політичного PRу
як комунікаційного менедж
менту, тобто, як механізму
гнучкого управління соціаль
нополітичними процесами
та масовими комунікаціями
в умовах впливу на більш
менш замкнуту територі
альну громаду. Виборча кам
панія розглядається авто
рами як складний соціокуль
турний феномен, що перед
бачає побудову масштабного
й багаторівневого комуніка
ційного процесу.  

Результатом ознайомлен
ня з посібником має стати
усвідомлення основних по
рад, необхідних та достатніх
для практичного викори
стання під час організації
місцевих виборів та успішної

реалізації заявленої виборчої
кампанії.

Посібник складається зі
вступу, чотирьох основних
розділів та 14 додатків, серед
яких представлено прак
тичні матеріали, адаптовані
та готові для використання у
ході проведення виборчої
кампанії місцевого рівня.
Серед додатків розміщено
авторську розробку — нав
чальний модуль «Програма
підготовки організаторів
місцевих виборів». Викори
стання названої програми в
поєднанні з цим посібником
дасть можливість самостійно
проводити підготовку кадрів
для місцевих виборів.

Даний посібник адресо
вано для практичного ви
користання організаторам
місцевих виборів, студен
там, політтехнологам, усім,
хто переймається виборчими
технологіями. Користуючись
викладеними у посібнику
підходами, автори, як учас
ники виборчого процесу, не
раз ставали переможцями. 

Автори вдячні усім, хто
безпосередньо допомагав у
створенні цього посібника.
Також, будемо щиро  вітати
будьякий відгук про предс
тавлену широкому загалу
працю.

З питань придбання
«Посібника для організа�
торів місцевих виборів»
звертатись за телефо�

нами: 098�467�10�70,
068�354�31�16.

І. Цушко, А. Шульга,
В. Шульга

НН ее зз аа бб аа рр оо мм   сс вв яя тт кк уу вв аа тт ии мм ее мм оо
ДД ее нн ьь   мм іі сс тт аа

БІ тижня
Події ПРЕС�КОНФЕРЕНЦІЯ В «УКРІНФОРМ»

ЩЕ ОДИН ЗРАЗКОВИЙ ПІД'ЇЗД
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Сьогодні біля будинку
№ 26 багатолюдно. Зібра
лись і дорослі, і діти, аби під
вести підсумок проведеній
роботі. На зустріч з мешкан
цями приїхав мер міста
Тарас Добрівський.

— Сьогодні я приїхав,
аби подякувати ініціаторам
цієї доброї справи, а саме:
Олегу Віталійовичу Дзюбі та
Інні Миколаївні Дзюбі.
А також людям, які підтри
мали цю ідею, які зуміли
зібрати певні кошти. Також
тим, хто допомагав фізично,
і всім, хто відгукнувся і по
вірив організаторам цієї
доброї справи. Міська влада
допомогла організувати без
коштовні монтажні роботи зі
встановлення всіх споруд ди
тячого майданчика, пореко
мендувала спонсорів, які
змогли надати матеріальну
допомогу. Мені приємно
допомагати таким людям, як
ви. Які не просто говорять:
«дайте, зробіть, поставте»,
але просять: «почали — не
вистачає, додайте». Тому,
дякую вашій сім’ї, що люди
вам повірили. Тому що були
певні хвилювання з їхнього
боку (гроші зібрали, а май
данчика немає). Я запевняв,
що ця справа хороша і буде
обов'язково зроблена. І як
результат маємо хороше
місце для відпочинку наших
дітей. Нехай тут завжди
лунає дитячий радісний
сміх. Нехай це місце прино
сить задоволення і вам, і
вашій малечі. Вислухавши
ваші проблеми, постараюсь
допомогти у їх вирішенні. Це
стосується ремонту доріжки
біля будинку та покинутих
занедбаних автомобілів. 

Мер попросив Інну Мико
лаївну Дзюбу поділитися
своїми думками стосовно
цього. 

 Я вважаю, що ініціа
торами цієї справи були всі
мами нашого будинку. Обій
шовся нам цей майданчик в
11300 гривень. Мешканці
здавали по 160 грн., допо
магали спонсори від міськра
ди — підприємець готелю
Наталя Миколаївна Задоя
(500грн.) та підприємці
магазину «Простомаг», що
знаходиться в нашому бу
динку, — Юрій Іванович Бон
даренко та Микола Михай
лович Кибукевич та інші
спонсори. Мені довелося ще
додавати одну тисячу з влас
ної кишені, бо, як не
прикро, але не всі мешканці
приймали участь в цьому бу
дівництві. Хочу відзначити
наших пенсіонерів, в деяких
вже і дітей малих немає, але
вони жертвували від своїх
мізерних пенсій, хто п'ять
гривень, хто — п’ятдесят.
Щире їм спасибі. Ті, хто міг
здати, але не захотів — ми
їх прощаємо і запрошуємо на
дитячий майданчик. Це на
їхній совісті. А ми, як хрис
тияни, повинні прощати
всіх. В молитві «Отче наш»
як сказано? «Прости нам, як
і ми прощаєм». Тож нехай
цей дитячий майданчик
згуртує всіх мешканців
нашого будинку, аби ми
стали ще більш дружніми,

ріднішими. Хотіла б дуже
попросити, аби наші татусі
були більш активними і
допомогли завершити всі
роботи, пов'язані з благо
устроєм нашого двору. Дове
земо піску в пісочницю, бо,
як виявилось, однієї машини
недостатньо.

Пісочниця у нас велика,
місця вистачить і для дітей, і
для дорослих, — пожартувала
Інна Миколаївна. — Необ
хідно вкопати шини до кінця
майданчика, аби водії не
могли паркувати свої авто
мобілі на місці, яке по праву
належить нашим дітям. Тим
більше, що влада з розумін
ням ставиться до наших проб
лем, підтримує нас. Тому
давайте дружно доведемо цю
справу до кінця. Посіємо
трави, посадимо квіти, аби
наш двір дійсно був зразко
вим. І  всім нам щоб було
приємно тут і жити, і від
почивати. Хочеться відз
начити мешканців, завдяки
яким на сьогоднішній день
маємо такий майданчик.
Безпосередню участь прий
мали — Дзюба Олег Віта
лійович, Савєльєва Надія
Геннадіївна, Корнієнко Ва
лерія, Шевченко Марина,
ДмитеркоОпаріна  Яна,
ЯрошенкоСеменюк Аліна,
Персідська Галина Сте

панівна, Світецька Надія
Семенівна, Пасєчнік Іван,
Опанасенко Аня, Капштик
Марія Степанівна і я, Дзюба
Інна Миколаївна. 

Зустріч пройшла в теп
лій, домашній атмосфері.
Можливо тому, що було
дуже багато дітей. І був при
сутній маленький Михайло
Добрівський, який щиро
посміхався всім. Мер міста
пригостив присутніх морози
вом, якого вистачило і дітям,
і дорослим. Всі залишились
задоволені, особливо діти, в
яких з’явилося своє законне
місце для відпочинку,

Мама Таня, яка має дві
донечки, поділилася зі мною
своїми враженнями:

— Моє дитинство також
проходило в цьому будинку.
Дуже хотілося нашим дітям
зробити краще, ніж було.
Думаю, нам вдалося це.
Кожний ділився своїм, у
кого що було. Пофарбували.
Малеча з нетерпінням че
кала, коли ж висохне фарба.
В нашому будинку дуже
багато дітей, практично в
кожній квартирі. Дітей
ввечері набагато більше, ніж
вдень. Перші дні їм доводи
лось притримуватися черги,
аби погуляти на майданчику.

Раніше наші діти бігали хто
де, біля кущів і парканів, а
зараз всі тут. Ми й не знали,
що ми такі багатодітні.

 Я якось нарахувала біля
нашого дому, ось на цьому
місці, де зараз дитячий май
данчик, 18 припаркованих
автомобілів, — констатувала
бабуся, яка мешкає тут. —
Прикро, що роблять авто
парк, такий, що дітям ніде
було гуляти. Одне єдине місце
було — це гірка, бо ж
машиною туди не заїхати.
Ось бачите, стоїть автомо
біль вже декілька років,
нікому не потрібний, тільки
місце займає і заважає всім.
Ми дуже задоволені, що в
нашому будинку є сім’ї, які

самоорганізувалися і взяли
ся до роботи самі, ще й
інших спонукають до цього. 

Що ж, побажаємо меш
канцям будинку № 26 по
вулиці Ворошилова бути ще
більш дружними, ще більш
активними, аби їхній двір став
зразковопоказовим для всієї
Боярки. Достеменно знаю,
що посіяли в благословіння.
Благословіння і пожнуть!

Валентина Сіродан,
фото автора

З метою виконання По
станови КМУ № 140 від
11.02.2009 р. «Про зат
вердження Порядку надан
ня державної підтримки для
забезпечення громадян дос
тупним житлом» та Поста
нови КМУ №509 від
09.06.2010 р. «Про зат
вердження Порядку ви
користання у 2010 році
коштів Стабілізаційного
фонду для забезпечення
житлом громадян, в тому ч
ислі військовослужбовців та
осіб рядового і начальниць
кого складу, які, відповідно
до законодавства, мають
право на його отримання,
зокрема, шляхом надання
державної підтримки для

будівництва і придбання
доступного житла, та для
здійснення компенсації Дер
жавній іпотечній установі
витрат на придбання квар
тир для забезпечення жит
лом окремих категорій гро
мадян, та інші пов’язані
нормативні документи», та
надання для подальшої
роботи Фонду списків осіб,
які мають право на доступне
житло згідно Поста
нови КМУ № 140 від
11.02.2009 року.

За консультацією звер�
татись до міськвиконко�
му Боярської міської ради
щоденно, з 9.00 до 17.00,
кабінет № 14.

ВВІІДДККРРИИТТТТЯЯ  ДДИИТТЯЯЧЧООГГОО  ММААЙЙДДААННЧЧИИККАА

ППОО  ВВУУЛЛИИЦЦІІ   ВВООРРООШШИИЛЛООВВАА

БІ Оголошення ПОВІДОМЛЕННЯ
Повідомляємо, що відпо

відно ст.. 4.7 частини 4 пун
кту І Статуту Єдиного Цент
ру за власним бажанням
припиняють членство в
партії:

Н.В. Бабина, В.І. Симо
ненко, М.Д. Онищенко,
В.І. Арсентьєв, Л.В. Приту
ла, В.І. Кацап, Ю.М. Чер
новол, С.О. Крижевич,
О.М. Наконечна, Л.М. Дзю
бенко, М.В. Нестеренко,
А.С. Ткаченко, Л.М. Заї
ченко, Н.Г. Бовт, О.А. Ли
сак, С.В. Новіченко, Н.В.
Стрілецька, Л.С. Бовт, Т.Є.

Березовська, Л.А. Килим
ник, Л.П. Гавриловська,
О.М. Погрібняк, А.О. Ки
лимник, В.В. Лисак, Т.В.
Матейко, А.Й. Романцова,
Л.В. Скульська, Л.А. Стар
чикова, В.М. Коржова,
Є.В. Михальов, Т.В. Куни
цька, Н.В. Хоменко, Л.В.
Ворошилова, В.В. Гайда
мака, А.М. Красножон,
О.В. Коваленко, І.В. Яки
менко, Н.М. Тимошенко.

Голова районної орга(
нізації Єдиного Центру

М.В. Нестеренко

З метою покращення
якості виборчих списків
для проведення виборів
депутатів місцевих рад та
сільських, селищних, місь
ких голів 31 жовтня 2010
року, 15 та 29 вересня 2010
року з 9.00 до 17.00 у при
міщенні Боярської міської
ради буде здійснено виїзний
прийом громадян провід
ним спеціалістом відділу
ведення Державного реєс
тру виборців КиєвоСвято
шинської райдержадміні
страції Л.С. Щербаковою.
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ПОНЕДІЛОК

20 ВЕРЕСНЯ

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК «Ера»

06:00 «Доброго ранку, Україно!»

06:00 Ранкова молитва

06:05, 06:30, 07:00, 07:30,

08:00 Новини

06:10, 07:10, 08:10 Погода

06:15 Вертикаль влади 

07:05, 08:05 Спорт

07:15 Ера бізнесу

07:20 Автодрайв

07:45, 08:20 М/ф

08:15 Огляд преси

08:40 Корисні поради

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09:00 Підсумки тижня

10:00 Токшоу «Легко бути

жінкою»

11:05 Парк гумору

12:00 Новини

12:10 Діловий світ

12:15 Погода

12:20 Точка зору

13:00 Право на захист

13:20 Ревізор

13:45 Х/ф «Жінка, яка співає»

15:00 Новини

15:15 Euronews

15:25 Діловий світ. Агросектор

15:30 Погода

15:35 Дурейтер

15:55 Молодіжне токшоу

«Нащадки»

17:00 Шефкухар країни

18:00 Вікно в Америку

18:20 Новини

18:45 Діловий світ

19:00 Про головне

19:25 Погода

19:40 Чоловічий клуб. Змішані

єдиноборства

21:00 Підсумки дня

21:25 Слово регіонам

21:35 Діловий світ

21:45 Світ спорту

21:55 Футбольний код

22:45 Погода

22:50 Трійка, Кено

ТРК «Ера»

23:00, 00:00 Підсумки

23:15 Вертикаль влади 

23:30 Підсумки дайджест

23:35 Вертикаль влади 

23:50 Погода

00:10 Спорт

00:15 Від першої особи

00:45 Док. фільм

1+1

06:10 Т/с «Янголохоронець»

06:55  «Сніданок з 1+1»

07:00 ТСН

07:10  «Сніданок з 1+1»

07:25 М/ф «Ну, постривай!»

07:50  «Сніданок з 1+1»

08:00 ТСН

08:05 Т/с «Універ»

08:35  «Сніданок з 1+1»

09:00 ТСН

09:10  «Сніданок з 1+1»

09:25 «Смакуємо»

10:10 Х/ф «Засліплені любов'ю»

13:50 Х/ф «Герцогиня»

16:00 «Анатомія слави»

17:00 ТСН

17:25 Т/с «Лікар Тирса»

19:25 «Погода»

19:30 ТСН

20:00 «Міняю жінку — 2»

21:20 «Зірка + зірка»

00:00 ТСН

00:15 Х/ф «Синій оксамит» 

ІНТЕР

05:45 Д/п «Всесвітній

мандрівник»

06:55 «Шалені татусі»

07:00 Новини

07:10 «Ранок з Інтером»

07:30 Новини

07:40 «Ранок з Інтером»

08:00 Новини

08:10 «Ранок з Інтером»

08:30 Новини

08:40 «Ранок з Інтером»

09:00 Новини

09:10 Т/с «Повернення

Мухтара2»

11:10 Т/с «Невидимки»

12:00 Новини

12:15 «Знак якості»

12:45 Т/с «Каменська»

14:05 «Детективи».

14:55 «Зрозуміти. Пробачити»

15:40 «Чекай на мене»

17:20 Т/с «Сусіди»

18:00 Новини

18:10 Т/с «Пропоновані

обставини»

19:05 Т/с «Кармеліта. Циганська

пристрасть»

20:00 «Подробиці»

20:30 Т/с «Обручка»

21:35 Т/с «Відкричать журавлі»

00:05 Д/п «Є. Леонов. А сльози

капали...»

НОВИЙ КАНАЛ

05:30 Т/с «Колишня»

06:15 М/с «Майстер Менні»

06:35 Т/с «Нотатки про

вагітність2»

07:00 «Підйом»

07:05 Смішарики

07:10 «Підйом»

07:30 Репортер

07:35 Погода

07:40 «Підйом»

08:30 Репортер

08:35 Погода

08:40 «Підйом»

09:00 Т/с «Ранетки»

11:05 Т/с «Курсанти»

12:10 «УСЕ для ВАС»

12:30 Т/с «Татусеві дочки»

13:50 Велике мультиплікаційне

шоу

14:00 М/с «Пригоди Джекі Чана»

14:35 М/с «Зоряні війни: війни

клонів»

14:50 Teen Time

14:55 Т/с «Друзі»

15:50 Teen Time

15:55 Т/с «Відчайдушні

домогосподарки»

16:50 Т/с «Вороніни»

18:00 Т/с «Щасливі разом» 

19:00 Репортер

19:15 Спортрепортер

19:20 Погода

19:25 Т/с «Курсанти»

20:20 Т/с «Щасливі разом» 

21:25 Т/с «Вороніни»

22:25 Новий погляд

23:25 Т/с «Відчайдушні

домогосподарки»

00:40 Репортер

ВІВТОРОК

21 ВЕРЕСНЯ

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК «Ера»

06:00 «Доброго ранку, Україно!»

06:00 Ранкова молитва

06:05 Новини.

06:10, 07:10, 08:10 Погода

06:15 Вертикаль влади 

06:30, 07:00, 07:30, 08:00

Новини

06:35 Вертикаль влади 

07:05, 08:05 Спорт

07:15 Ера бізнесу

07:40 М/ф

08:15 Огляд преси

08:20 Рейтингова панорама

08:40 Корисні поради

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09:00 Підсумки дня

09:25 Про головне

10:00 Токшоу «Легко бути

жінкою»

11:05 Наша пісня

11:50 Темний силует

12:00 Новини

12:10 Діловий світ

12:15 Погода

12:25 Х/ф «Звіробій»

15:00 Новини

15:15 Euronews

15:25 Діловий світ. Агросектор

15:30 Погода

15:35 Золотий гусак

16:00 Молодіжне токшоу

«Нащадки»

16:50 Концертна програма

«День знань»

18:00 Шефкухар. Вечеря

18:20 Новини

18:45 Діловий світ

19:00 Аудієнція. Спецвипуск до

Дня Незалежності Вірменії

19:25 Погода

19:40 Чоловічий клуб. Змішані

єдиноборства

21:00 Підсумки дня

21:25 Слово регіонам

21:35 Діловий світ

21:45 Світ спорту

21:55 Погода

22:00 Футбол. Кубок світу FIFA

2010. Ретроспектива.

Словаччина — Італія

ТРК «Ера»

23:40 Підсумки

23:50 Вертикаль влади 

00:10 Підсумки дайджест

00:20 Вертикаль влади 

00:35 Погода

00:40 Від першої особи

1+1

06:05 «Служба розшуку дітей»

06:10 Т/с «Янголохоронець»

06:55  «Сніданок з 1+1»

07:00 ТСН

07:10  «Сніданок з 1+1»

07:25 М/ф «Ну, постривай!»

07:45  «Сніданок з 1+1»

08:00 ТСН

08:05 Т/с «Універ»

08:35  «Сніданок з 1+1»

09:00 ТСН

09:10  «Сніданок з 1+1»

10:10 Т/с «Детективне агентство

«ІвандаМар'я»

11:20 «Шість кадрів»

12:00 Т/с «Вогні великого міста»

13:00 «Сімейні драми»

14:00 Т/с «Лікар Тирса»

15:55 «У центрі серця.

Кардіохірурги»

17:00 ТСН

17:25 «Сімейні драми»

18:25 Т/с «Детективне агентство

«ІвандаМар'я»

19:25 «Погода»

19:30 ТСН

20:10 Т/с «Банди. Кохання під

забороною»

21:15 Т/с «Маргоша — 3» 

22:20 Т/с «Інтерни»

23:25 ТСН

23:45 Х/ф «Воїн зими» 

ІНТЕР

05:45 Д/п «Всесвітній

мандрівник»

06:55 «Шалені татусі»

07:00 Новини

07:10 «Ранок з Інтером»

07:30 Новини

07:40 «Ранок з Інтером»

08:00 Новини

08:10 «Ранок з Інтером»

08:30 Новини

08:40 «Ранок з Інтером»

09:00 Новини

09:10 Т/с «Повернення

Мухтара2»

11:10 Т/с «Невидимки»

12:00 Новини

12:15 «Знак якості»

12:45 Т/с «Каменська»

14:15 «Детективи»

15:00 «Судові справи»

16:00 «Зрозуміти. Пробачити»

17:20 Т/с «Сусіди»

18:00 Новини

18:10 Т/с «Пропоновані

обставини»

19:00 Т/с «Кармеліта. Циганська

пристрасть»

20:00 «Подробиці»

20:30 Т/с «Обручка»

21:35 Т/с «Відкричать журавлі»

00:05 Д/п «Старикирозбійники»

НОВИЙ КАНАЛ

05:30 Т/с «Колишня»

06:15 М/с «Майстер Менні»

06:40 Т/с «Нотатки про

вагітність2»

07:00 «Підйом»

07:05 Смішарики

07:10 «Підйом»

07:30 Репортер

07:35 Погода

07:40 «Підйом»

08:30 Репортер

08:35 Погода

08:40 «Підйом»

09:00 Т/с «Ранетки»

11:05 Т/с «Курсанти»

12:10 «УСЕ для ВАС»

12:30 Т/с «Татусеві дочки»

13:50 Велике мультиплікаційне

шоу

14:00 М/с «Пригоди Джекі

Чана»

14:35 М/с «Зоряні війни: війни

клонів»

14:50 Teen Time

14:55 Т/с «Друзі»

15:50 Teen Time

15:55 Т/с «Відчайдушні

домогосподарки»

16:50 Т/с «Вороніни»

18:00 Т/с «Щасливі разом» 

19:00 Репортер

19:15 Спортрепортер

19:20 Погода

19:25 Т/с «Курсанти»

20:20 Т/с «Щасливі разом» 

21:00 Т/с «Татусеві дочки»

21:25 Т/с «Вороніни»

22:25 Здрастуйте, я — ваша

мама!

23:25 Т/с «Відчайдушні

домогосподарки»

00:40 Репортер

СЕРЕДА

22 ВЕРЕСНЯ

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК «Ера»

06:00 «Доброго ранку, Україно!»

06:00 Ранкова молитва

06:05, 06:30, 07:00, 07:30,

08:00 Новини

06:10, 07:10, 08:10 Погода

06:15 Вертикаль влади 

06:35 Вертикаль влади 

07:05, 08:05 Спорт

07:15 Ера бізнесу

07:20, 08:20 М/ф

07:50 Рейтингова панорама

08:15 Огляд преси

08:25 Соціальний компас

08:40 Корисні поради

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09:00 Підсумки дня

09:25 Cлово регіонам

10:00 Токшоу «Легко бути

жінкою»

11:05 Парк гумору

12:00 Новини

12:10 Діловий світ

12:15 Погода

12:20 Хай щастить

12:40 Кордон держави

13:05 Сільрада

13:30 Х/ф «Гори, гори моя

зірко»

15:00 Новини

15:15 Euronews

15:25 ПАРЛАМЕНТСЬКІ

СЛУХАННЯ У ВЕРХОВНІЙ

РАДІ УКРАЇНИ

18:00 Новини

18:10 Футбол. Кубок України.

1/16 фіналу. «Кримтеплиця»

(Молодіжне) — «Динамо»

(Київ)

20:00 Чоловічий клуб. Змішані

єдиноборства

20:55 «EuroVoice». Трейлер

21:00 Підсумки дня

21:25 Слово регіонам

21:35 Діловий світ

21:45 Світ спорту

21:55 Погода

22:00 Футбол. Кубок світу FIFA

2010. Ретроспектива. Німеччи

на — Англія

ТРК «Ера»

23:40 Підсумки

23:50 Вертикаль влади 

00:10 Підсумки дайджест

00:20 Вертикаль влади 

00:35 Погода

00:40 Від першої особи

1+1

06:05 «Служба розшуку дітей»

06:10 Т/с «Янголохоронець»

06:55  «Сніданок з 1+1»

07:00 ТСН

07:10  «Сніданок з 1+1»

07:25 М/ф «Ну, постривай!»

07:45  «Сніданок з 1+1»

08:00 ТСН

08:05 Т/с «Універ»

08:35  «Сніданок з 1+1»

09:00 ТСН

09:10  «Сніданок з 1+1»

10:10 Т/с «Детективне агентство

«ІвандаМар'я»

11:20 «Шість кадрів»

11:45 Т/с «Вогні великого міста»

12:45 «Сімейні драми»

13:45 Т/с «Маргоша — 3»

14:45 Т/с «Банди. Кохання під

забороною»

15:55 «У центрі серця.

Кардіохірурги»

17:00 ТСН

17:25 «Сімейні драми»

18:25 Т/с «Детективне агентство

«ІвандаМар'я»

19:25 «Погода»

19:30 ТСН

20:10 Т/с «Банди. Кохання під

забороною»

21:15 Т/с «Маргоша — 3» 

22:20 Т/с «Інтерни»

23:25 ТСН

23:45 Х/ф «Мисливець за

кістками» 

ІНТЕР

05:45 Д/п «Всесвітній

мандрівник»

06:55 «Шалені татусі»

07:00 Новини

07:10 «Ранок з Інтером»

07:30 Новини

07:40 «Ранок з Інтером»

08:00 Новини

08:10 «Ранок з Інтером»

08:30 Новини

08:40 «Ранок з Інтером»

09:00 Новини

09:10 Т/с «Повернення

Мухтара2»

11:10 Т/с «Невидимки»

12:00 Новини

12:15 «Знак якості»

12:45 Т/с «Каменська»

14:15 «Детективи»

15:00 «Судові справи»

16:00 «Зрозуміти. Пробачити»

17:20 Т/с «Сусіди»

18:00 Новини

18:10 Т/с «Пропоновані

обставини»

19:05 Т/с «Кармеліта. Циганська

пристрасть»

20:00 «Подробиці»

20:30 Т/с « Обручка»

21:35 Т/с «Відкричать журавлі»

00:05 Д/п «Кавказький

полонений Сергій Бодров»

НОВИЙ КАНАЛ

05:30 Т/с «Колишня»

06:15 М/с «Майстер Менні»

06:35 Т/с «Нотатки про

вагітність2»

07:00 «Підйом»

07:05 Смішарики

07:10 «Підйом»

07:30 Репортер

07:35 Погода

07:40 «Підйом»

08:30 Репортер

08:35 Погода

08:40 «Підйом»

09:00 Т/с «Ранетки»

11:05 Т/с «Курсанти»

12:10 «УСЕ для ВАС»

12:30 Т/с «Татусеві дочки»

13:50 Велике мультиплікаційне

шоу

14:00 М/с «Пригоди Джекі

Чана»

14:35 М/с «Зоряні війни: війни

клонів»

14:50 Teen Time

14:55 Т/с «Друзі»

15:50 Teen Time

15:55 Т/с «Відчайдушні

домогосподарки»

16:50 Т/с «Вороніни»

18:00 Т/с «Щасливі разом» 

19:00 Репортер

19:15 Спортрепортер

19:20 Погода

19:25 Т/с «Курсанти»

20:20 Т/с «Татусеві дочки»

21:25 Т/с «Вороніни»

22:25 Зроби мені смішно

23:25 Т/с «Відчайдушні

домогосподарки»

00:40 Репортер

ЧЕТВЕР

23 ВЕРЕСНЯ

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК «Ера»

06:00 «Доброго ранку, Україно!»

06:00 Ранкова молитва

06:05, 06:30, 07:00, 07:30,

08:00 Новини

06:10, 07:10, 08:10 Погода

06:15 Вертикаль влади 

07:05, 08:05 Спорт

07:15 Ера бізнесу

07:20, 07:40 М/ф

08:15 Огляд преси

08:20 Рейтингова панорама

08:40 Корисні поради

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09:00 Підсумки дня

09:25 Про головне

10:00 Токшоу «Легко бути

жінкою»

11:00 Здоров'я

11:50 Слово регіонам

12:00 Новини

12:10 Діловий світ

12:15 Погода

12:20 Ближче до народу

12:55 «Надвечір'я» з Т.

Щербатюк

13:25 Х/ф «Дві стріли»

15:00 Новини
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15:15 Euronews

15:25 Діловий світ. Агросектор

15:30 Погода

15:35 Книга. ua

16:00 Молодіжне токшоу

«Нащадки»

17:00 Крок до зірок.

Євробачення

18:00 Шефкухар. Вечеря

18:20 Новини

18:45 Діловий світ

19:00 Про головне

19:25 Погода

19:40 Чоловічий клуб. Змішані

єдиноборства

21:00 Підсумки дня

21:10 Європейський музичний

конкурс «EuroVoice»

ТРК «Ера»

23:10, 00:00 Підсумки

23:20 Вертикаль влади 

23:40 Підсумки дайджест

23:45 Вертикаль влади 

00:10 Спорт

00:15 Погода

00:20 Від першої особи

00:45 Док. фільм

1+1

06:05 «Служба розшуку дітей»

06:10 Т/с «Янголохоронець»

06:55  «Сніданок з 1+1»

07:00 ТСН

07:10  «Сніданок з 1+1»

07:25 М/ф «Пригоди Васі

Куролесова»

07:45  «Сніданок з 1+1»

08:00 ТСН

08:05 Т/с «Універ»

08:35  «Сніданок з 1+1»

09:00 ТСН

09:10  «Сніданок з 1+1»

10:10 Т/с «Детективне агентство

«ІвандаМар'я»

11:20 «Шість кадрів»

11:45 Т/с «Вогні великого міста»

12:45 «Сімейні драми»

13:45 Т/с «Маргоша — 3»

14:45 Т/с «Банди. Кохання під

забороною»

15:55 «У центрі серця.

Кардіохірурги»

17:00 ТСН

17:25 «Сімейні драми»

18:25 Т/с «Детективне агентство

«ІвандаМар'я»

19:25 «Погода»

19:30 ТСН

20:10 Т/с «Банди. Кохання під

забороною»

21:15 Т/с «Маргоша — 3» 

22:20 Т/с «Інтерни»

23:25 ТСН

23:45 Х/ф «Сокира війни» 

ІНТЕР

05:45 Д/п «Всесвітній

мандрівник»

06:55 «Шалені татусі»

07:00 Новини

07:10 «Ранок з Інтером»

07:30 Новини

07:40 «Ранок з Інтером»

08:00 Новини

08:10 «Ранок з Інтером»

08:30 Новини

08:40 «Ранок з Інтером»

09:00 Новини

09:10 Т/с «Повернення

Мухтара2»

11:10 Т/с «Невидимки»

12:00 Новини

12:15 «Знак якості»

12:45 Т/с «Каменська»

14:15 «Детективи»

15:00 «Судові справи»

16:00 «Зрозуміти. Пробачити»

17:20 Т/с «Сусіди»

18:00 Новини

18:10 Т/с «Пропоновані

обставини»

19:05 Т/с «Кармеліта. Циганська

пристрасть»

20:00 «Подробиці»

20:30 Т/с «Обручка»

21:35 Т/с «Відкричать журавлі»

00:05 Д/п «Алла Пугачова.

Чоловіки її величності»

НОВИЙ КАНАЛ

05:30 Т/с «Колишня»

06:15 М/с «Майстер Менні»

06:35 Т/с «Нотатки про

вагітність2»

07:00 «Підйом»

07:05 Смішарики

07:10 «Підйом»

07:30 Репортер

07:35 Погода

07:40 «Підйом»

08:30 Репортер

08:35 Погода

08:40 «Підйом»

09:00 Т/с «Ранетки»

11:05 Т/с «Курсанти»

12:10 «УСЕ для ВАС»

12:25 Т/с «Татусеві дочки»

13:50 Велике мультиплікаційне

шоу

14:00 М/с «Пригоди Джекі

Чана»

14:35 М/с «Зоряні війни: війни

клонів»

14:50 Teen Time

14:55 Т/с «Друзі»

15:50 Teen Time

15:55 Т/с «Відчайдушні

домогосподарки»

16:50 Т/с «Вороніни»

18:00 Т/с «Щасливі разом» 

19:00 Репортер

19:15 Спортрепортер

19:20 Погода

19:25 Т/с «Курсанти»

20:20 Т/с «Татусеві дочки»

21:25 Т/с «Вороніни»

22:25 Світлі голови

23:25 Т/с «Відчайдушні

домогосподарки»

00:40 Репортер

П’ЯТНИЦЯ

24 ВЕРЕСНЯ

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК «Ера»

06:00 «Доброго ранку, Україно!»

06:00 Ранкова молитва

06:05, 06:30, 07:00, 07:30,

08:00 Новини

06:10, 07:10, 08:10 Погода

06:15 Вертикаль влади 

07:05, 08:05 Спорт

07:15 Ера бізнесу

07:20 М/ф

07:40 Будівельний майданчик

07:50 Рейтингова панорама

08:15 Огляд преси

08:20 Олімпіада: від малого до

великого

08:40 Корисні поради

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09:00 Підсумки дня

09:10 Слово регіонам

10:00 Токшоу «Легко бути

жінкою»

11:10 Токшоу «Віра. Надія.

Любов»

12:00 Новини

12:10 Діловий світ

12:15 Погода

12:25 Як це?

13:00 Європейський музичний

конкурс «Eurovoice»

15:00 Новини

15:15 Euronews

15:25 Діловий світ. Агросектор

15:30 Погода

15:35 Околиця

16:00 Молодіжне токшоу

«Нащадки»

16:55 Парк гумору

18:00 Дурейтер

18:20 Новини

18:45 Магістраль

19:05 Погода

19:10 Парк гумору

20:55 Підсумки дня

21:00 Європейський музичний

конкурс «Eurovoice»

ТРК «Ера»

23:15, 00:00 Підсумки

23:25 Вертикаль влади 

23:40 Підсумки дайджест

23:45 Вертикаль влади 

00:10 Спорт

00:15 Погода

00:20 Від першої особи

00:45 Док. фільм

1+1

06:05 «Служба розшуку дітей»

06:10 Т/с «Янголохоронець»

06:55  «Сніданок з 1+1»

07:00 ТСН

07:10  «Сніданок з 1+1»

07:25 М/ф «Сірий вовк &

Червона Шапочка»

07:45  «Сніданок з 1+1»

08:00 ТСН

08:05 Т/с «Універ»

08:35  «Сніданок з 1+1»

09:00 ТСН

09:10  «Сніданок з 1+1»

10:10 Т/с «Детективне агентство

«ІвандаМар'я»

11:20 «Шість кадрів»

11:45 Т/с «Вогні великого міста»

12:45 «Сімейні драми»

13:45 Т/с «Маргоша — 3»

14:45 Т/с «Банди. Кохання під

забороною»

15:55 «У центрі серця.

Кардіохірурги «

17:00 ТСН

17:25 «Сімейні драми»

18:25 Т/с «Детективне агентство

«ІвандаМар'я»

19:25 «Погода»

19:30 ТСН

20:10 Реаліті — шоу «Без

мандата»

22:10 Гумористична програма

«ГПУ»

23:15 Х/ф «Доки її не було» 

ІНТЕР

05:45 Д/п «Походи в дикий світ»

06:55 «Шалені татусі»

07:00 Новини

07:10 «Ранок з Інтером»

07:30 Новини

07:40 «Ранок з Інтером»

08:00 Новини

08:10 «Ранок з Інтером»

08:30 Новини

08:40 «Ранок з Інтером»

09:00 Новини

09:10 Т/с «Повернення

Мухтара2»

11:10 Т/с «Невидимки»

12:00 Новини

12:15 «Знак якості»

12:45 Т/с «Каменська»

14:15 «Детективи»

15:00 «Судові справи»

16:00 «Зрозуміти. Пробачити»

17:20 Т/с «Сусіди»

18:00 Новини

18:10 Т/с «Пропоновані

обставини»

19:05 Т/с «Кармеліта. Циганська

пристрасть»

20:00 «Подробиці»

20:30 Т/с «Обручка»

22:00 Велика політика з

Євгенієм Кисельовим

00:55 Д/п «НЛО. Вторгнення на

Землю»

02:05 «Подробиці»

НОВИЙ КАНАЛ

05:25 Т/с «Колишня»

06:10 Служба розшуку дітей

06:15 М/с «Майстер Менні»

06:35 Т/с «Нотатки про

вагітність2»

07:00 «Підйом»

07:05 Смішарики

07:10 «Підйом»

07:30 Репортер

07:35 Погода

07:40 «Підйом»

08:30 Репортер

08:35 Погода

08:40 «Підйом»

09:00 Т/с «Ранетки»

11:05 Т/с «Курсанти»

12:10 «УСЕ для ВАС»

12:30 Т/с «Татусеві дочки»

13:50 Велике мультиплікаційне

шоу

14:00 М/с «Пригоди Джекі

Чана»

14:35 М/с «Зоряні війни: війни

клонів»

14:50 Teen Time

14:55 Т/с «Друзі»

15:50 Teen Time

15:55 Т/с «Відчайдушні

домогосподарки»

16:50 Т/с «Вороніни»

18:00 Т/с «Щасливі разом» 

19:00 Репортер

19:15 Спортрепортер

19:20 Погода

19:25 Т/с «Курсанти»

20:25 Т/с «Татусеві дочки»

21:40 Т/с «Вороніни»

22:05 Інтуїція

23:20 Т/с «Відчайдушні

домогосподарки»

00:35 Репортер

00:50 Спортрепортер

СУБОТА

25 ВЕРЕСНЯ

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК «Ера»

06:00 Ранкова молитва

06:05, 07:20, 08:15 Погода

06:10, 08:00 Ера здоров'я

06:40 Крок до зірок

07:25 Док. фільм «Жива

енциклопедія»

08:20 Олімпіада: від малого до

великого

08:40 Корисні поради

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09:00 Погода

09:05 Доки батьки сплять

09:30 Так просто

09:50 Курс інтер'єра

10:10 Коло Олімпіади

10:35 Наша пісня

11:15 Хітпарад «Національна

двадцятка»

12:05 Король професій

12:15 Світло

12:55 Футбол. Чемпіонат

України. Прем’єрліга.

«Іллічівець» (Маріуполь) —

«Севастополь» 

14:50 Європейський музичний

конкурс «Eurovoice»

17:00 В гостях у Д. Гордона

18:00 Золотий гусак

18:25 Ревізор

18:50 Погода

19:00 Молодіжне токшоу

«Арена істини»

21:00 Підсумки дня

21:40 Світ спорту

21:50 Фолькmusic

22:40 Погода

22:45 Мегалот

22:50 Суперлото, Трійка, Кено

ТРК «Ера»

23:00 Акваторія бізнесу

23:30 Погода

23:35 Ера здоров'я

00:00 Наркоманія виліковна

00:30 Док. фільм

1+1

06:00 «Літаючий будинок»

06:50 «Справжні лікарі»

07:50 «Світське життя»

09:05 Квартирна лотерея «Хто

там?»

10:15 М/с «Клуб МіккіМауса»

10:45 Х/ф «Стережіться,

красуні»

13:55 «Анатомія слави»

14:55 «Зірка + зірка»

17:30 Футбол. «Металіст»

(Харків) – «Шахтар» (Донецьк)

19:30 ТСН

20:10 Х/ф «Спроба Віри»

00:30 Х/ф «Із пекла» 

ІНТЕР

05:55 М/с «Трансформери 3:

Кібертрон»

06:15 «Велика політика з

Євгенієм Кисельовим»

09:10 «Ігри чемпіонів»

09:35 «Формула любові». Н.

Бабкіна

10:35 Містечко

11:20 «Позаочі» П’єр Рішар

12:20 «Найрозумніший»

14:20 Х/ф «Кактус і Олена»

16:45 Ювілейний концерт Е.

П’єхи

20:00 «Подробиці»

20:25 Ювілейний вечір І.

Матвієнко

23:35 Х/ф «Спекотний

листопад» 

01:45 Х/ф «Мертві пташки» 

НОВИЙ КАНАЛ

05:40 М/ф «Мураха Антц»

06:55 Х/ф «Джек Хантер і

пошуки могили Акенатона»

08:55 М/с «Дональд Дак»

09:35 М/с «Русалонька»

09:55 Зроби мені смішно

10:55 Здрастуйте, я — ваша

мама!

11:55 Інтуїція

13:15 Формула драйву

13:55 Файна Юкрайна

14:20 Даєш молодь

14:55 Світлі голови

15:55 Україна сльозам не вірить

17:55 М/ф «102 далматинці»

20:00 Х/ф «11 друзів Оушена»

22:15 Х/ф «Новий хлопець моєї

мами»

00:10 Спортрепортер

НЕДІЛЯ

26 ВЕРЕСНЯ

ПЕРШИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТРК «Ера»

06:00 Ранкова молитва

06:05, 07:10, 08:15 Погода

06:10 Док. фільм

07:00 М/ф

07:15 Здорове харчування

07:25 Акваторія бізнесу

07:50 Сільський час

08:20 Укравтоконтинент

08:40 Корисні поради

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09:00 Погода

09:05 Хто в домі хазяїн?

09:25 Обережно, діти!

10:00 Крок до зірок.

Євробачення

11:00 Зірковий ранок

11:30 Х/ф «Леді Макбет

Мценського повіту»

13:00 Хочу в армію

13:25 Ближче до народу.

13:55 Футбол. Чемпіонат

України. Прем’єрліга.

«Оболонь» (Київ) — «Волинь»

(Луцьк)

15:55 Шефкухар країни

17:00 В гостях у Д. Гордона

18:00 Діловий світ. Тиждень

18:35 З перших вуст

18:40 Погода

18:45 Євробачення2011.

Національний відбір

20:30 Точка зору

21:00 Підсумки тижня

21:45 Чоловічий клуб. Змішані

єдиноборства

22:45 Погода

22:50 Трійка, Кено, Максима

ТРК «Ера»

23:00 Ера бізнесу. Підсумки

23:30 Погода

23:35 Оперативний об'єктив

00:05 Док. фільм «Жива

енциклопедія»

00:35 DW. Новини Європи

1+1

07:10 «Велике перевтілення»

08:00 «Ремонт +»

09:05 «ЛотоЗабава»

10:15 М/с «Клуб МіккіМауса»

10:40 «Велике перевтілення»

11:25 «Смакуємо»

12:00 Х/ф «Агент Коді Бенкс —

2. Пункт призначення —

Лондон»

14:00 «Міняю жінку — 2»

15:25 Х/ф «Спроба Віри»

19:30 «ТСНтиждень»

20:10 Т/с «Інтерни

19+20+21+22»

22:20 «Світське життя»

23:20 Гумористична програма

«ГПУ»

00:35 Х/ф «Дівчина для

переможця» 

ІНТЕР

05:50 М/с «Трансформери 3:

Кібертрон»

06:10 «Найрозумніший»

08:10 Д/п «Гладіатори юрського

періоду»

09:30 «Школа доктора

Комаровського»

10:00 «Україно, вставай!»

10:25 «Доки всі вдома». С.

Гармаш

11:40 Х/ф «Васильєвський

острів»

15:50 «Вечірній квартал»

17:55 Х/ф «Шукаю тебе»

20:00 «Подробиці тижня»

21:15 Х/ф «Рись»

23:25 Х/ф «Отрута»

02:00 «Подробиці тижня»

НОВИЙ КАНАЛ

05:55 Х/ф «Кара небесна»

07:45 Церква Христова

08:00 Запитаєте в доктора

08:35 Живчикстарти

09:05 Даєш молодь

09:15 М/с «Доброго ранку,

Міккі!»

09:55 М/с «Русалонька»

10:30 Х/ф «Новий хлопець моєї

мами»

12:30 Кліпси

12:55 Шоуманія

13:40 Ексклюзив

14:30 Аналіз крові

15:10 Infoшок

16:15 Новий погляд

17:15 Х/ф «Красуня»

20:00 Україна сльозам не вірить

22:25 Файна Юкрайна

23:05 Голосування

23:45 Спортрепортер

23:50 Х/ф «Ямакасі 2. Діти

вітру» 

01:45 Студія «Зона ночі».

Культура
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БІ Відповідаємо
Запитували?

ЗА ЧИЇ КОШТИ У БОЯРЦІ

РЕМОНТУЮТЬСЯ ДОРОГИ?

— Хочу пояснити всім
мешканцям Боярки, що
завдяки губернатору області
Анатолію Йосиповичу При
сяжнюку, голові райдерж
адміністрації Володимиру
Володимировичу Луцюку та
діям міського голови Тараса
Григоровича Добрівського і
районної міської організації
Партії регіонів Боярці були
виділені кошти в розмірі
майже 10 млн. гривень.
Як ці кошти витрачаються,
ми всі можемо спостерігати.
Деякі вулиці вже частково
відремонтовані. Такі, як:
Лисенка, Кібенка, Перша
Піщана, Васильківська,
Шевченка. По вулицям Біло
городська, Хрещатик, Лені
на, Богдана Хмельницького
роботи з ремонту доріг ще
проводяться. Дорога до тех
нікуму, яка завжди була в
занедбаному стані — онов
лено. Обов'язково будуть
заасфальтовані за ці кошти

вулиці: Леніна, Гоголя,
Магістральна, Маяковсько
го, 40 років Жовтня, 50
років Жовтня, Сахалінська,
Волгоградська.

Асфальтування доріг ве
деться за поточним ремон
том, тобто, 40% від про
тяжності вулиці. Шляхи
асфальтуються у найпроб
лемніших місцях.

Ми з вами свідки того, як
до влади приходять про
фесіонали, які повернуті об
личчям до людей, та їхніх
проблем. Питання бояр
ських доріг актуальне, і зав
жди було болюче, бо при
всьому бажанні міськради,
зробити ремонт доріг не
можна було. Дорожний збір
не збирався, (4 пільгова
зона), тому кошти не надхо
дили. Наразі ситуація змі
нилась. Дороги почали від
новлювати, і відновлювати
серйозно. Особисто я вірю і
знаю, що і надалі до міста
буде таке ставлення, як до
одного з найкращих міст
району і області. Не так, як
було останніми роками. Все
змінилось саме тому, що до
влади прийшла Партія
регіонів. Керівництво райо
ну та міста це члени Партії
регіонів. Ми працюємо
однією командою і пра
цюємо для людей. 

Редакція «БІ»

Ремонт боярських доріг
триває. На центральній
вулиці нашого міста, якою
завжди рухається багато
транспорту, працює ре
монтна служба. Отож, як

бачимо, відбувається по
точний ремонт на вулиці
Білогородській.

Фото В. Сіродан

З 7 вересня п.р. об’єк
тами поштового зв’язку
УДППЗ «Укрпошта» роз
почато передплату з достав
кою з січня 2011 року.

Як відомо, хто володіє
інформацією, той володіє
Світом. Ви постійно прагне
те бути в курсі справ, що
відбуваються в районі, об
ласті, Україні і поза її
межами, Ви хочете знати,
які культурні події відбулись
чи відбудуться, Вам не бай
дуже, про що думають, чим
стурбовані Ваші земляки,
тоді ми неодмінно радимо
Вам передплатити пері
одичні видання.

До передплатних катало
гів на 2011 рік внесено
понад 10 тис. найменувань
газет, журналів, книжок,
навчальних посібників, слов
ників та енциклопедій за
найрізноманітнішими тема
тичними напрямками.

Приймання передплати
триватиме:
— на загальнодержавні ви

дання, що включені до
«Каталогу видань Украї
ни на І півріччя 2011
року» — до 16 грудня
2010р. включно;

— на видання обласної
сфери розповсюдження,
що включені до «Катало
гу місцевих періодичних
видань на 2011 рік» – до
24 грудня  2010 року;

— на видання районної
сфери розповсюдження,
що включені до «Катало
гу місцевих періодичних
видань на 2011 рік» – до
29 грудня  2010 року.

Приймання передплати
на видання, що включені до
«Каталогу видань зарубіж
них країн на І півріччя 2011
року» завершиться:
— на видання адресної сис

теми експедирування роз
ділу 2 «Каталогу видань
зарубіжних країн на I
півріччя 2011 року», поз
начених двома зірочками
(**), та на видання карт
кової системи експедиру
вання по окремому списку
видань ранніх термінів
здачі замовлень  – до 27
жовтня 2010 року;

— на видання адресної сис
теми експедирування,
крім видань розділу 2
«Каталогу зарубіжних
країн на I півріччя 2011
року», позначених двома
зірочками (**) – до
3 грудня 2010 року;

— на видання карткової
системи експедирування,
крім видань карткової
системи експедирування
по окремому списку вида
нь ранніх термінів здачі
замовлень – до 6 грудня
2010 року.
У каталогах для більшості

видань зазначена вартість
видання з урахуванням його
доставки. У цьому випадку
передплатна вартість виз
начається безпосередньо
працівником зв’язку при
оформленні передплати в
залежності від терміну, на
який оформляється перед
плата і складається з вартості
видання з доставкою та
вартості приймання перед
плати.

Вартість приймання перед
плати (за 1 абонемент) в
залежності від терміну ста
новить:
— на 1 місяць – 0,90 грн.; 
— на 2–3 місяці – 2,10

грн.;
— на 4–6 місяців – 2,55

грн;
— на 712 місяців – 3,90

грн.
На видання, що мають в

каталозі позначку «**», вка
зана кінцева передплатна
вартість, яка визначена від
повідно до Закону України
«Про державну підтримку
засобів масової інформації
та соціальний захист журна
лістів» і вже включає як
вартість видання з достав
кою, так і вартість прийман
ня передплати.

Приймання передплати
здійснюється в усіх відділен
нях поштового зв'язку, а
також безпосередньо листо
ношею на доставній діль
ниці. Передплату можливо
оформити  за готівкою та
безготівковим розрахунком. 

Не гайте часу, завітайте
до відділень зв’язку, ми
чекаємо на Вас! Наші співро
бітники з радістю прокон
сультують Вас щодо порядку
оформлення передплати.
Передплачуйте та отримуйте
улюблені періодичні друко
вані видання через мережу
УДППЗ «Укрпошта». 

Відділ  періодичних
видань  КОД УДППЗ

«Укрпошта»
(044) 550(50(39,

553(28(19.

ДО УВАГИ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ!

Голова Боярської міської організації партії «Регіонів»,
депутат міської ради Паливода Дмитро Ігорович

інформує боярчан стосовно активного ремонту доріг: 

БІ інформують
Районні служби

БІ хроніка
Кримінальна

До КиєвоСвятошинсько
го РВ звернувся власник
пневматичної рушниці «Ка
мета Фішін», який повідо
мив про її зникнення з бу
динку, що в селі Горенка.

За оперативною інфор
мацією працівники міліції
того ж дня встановили особу
злочинця. Зловмисник пояс

нив, що зайшов до будинку поп
росити у господаря води, але
господаря не зустрів. Нато
мість, в кутку вітальні він по
бачив зброю, якою і заволодів.
Пневматичну зброю вартістю
3 тисячі 300 гривень право
охоронці вилучили за місцем
проживання підозрюваного та
повернули власнику.

Наразі проти 40річного
чоловіка порушена криміна
льна справа за ч. 3 ст. 185
(крадіжка) Кримінального
кодексу України. За свій
вчинок йому доведеться від
сидіти в місцях позбавлення
волі щонайменше три роки.

Леся Попович

ПП нн ее вв мм аа тт ии чч нн аа   зз бб рр оо яя   пп оо вв ее рр нн уу тт аа   вв лл аа сс нн ии кк уу

Нещодавно оперативні
працівники сектору карного
розшуку КиєвоСвятошин
ського РВ в місті Боярка по
«гарячих» слідах затримали
викрадача, який здійснив
крадіжку з будинку. 

Підозрюваним виявився
сусід потерпілих, який,
дочекавшись відсутності
господарів, розбив віконне

скло, проник до будинку й
викрав звідти 2000 гривень.
Як пояснив зловмисник,
гроші не довелось довго
шукати, оскільки вони ле
жали в залі на столі. Інші
сусіди, які почули шум бито
го скла, негайно викликали
міліцію. Та й затримала
підозрюваного разом з вик
раденою сумою.

Наразі проти 29річного
чоловік порушено криміна
льну справу за ч. 3 ст. 185
(крадіжка) Кримінального
кодексу України. За це діяння
закон передбачає від трьох до
шести років позбавлення волі.

Леся Попович, 
Помічник начальника

відділу по взаємодії з гро(
мадськістю та ЗМІ

Києво(Святошинського РВ

Крадія затримали на «гарячому»
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БІ працівників лісу
До Дня

— День міста практично
співпадає зі святом праців
ників лісового господарства.
Ми готові поділитися цим
святом, тому що ліс і Бояр
ка — це два нероздільні по
няття. Нам дуже приємно,
що на території нашого міста
засновано такий заклад все
українського рівня — роз
почав свою розмову заступ
ник міського голови Валерій
Володимирович  Шульга  з
Сергієм Петровичем Ірклі
єнко, директором Українсь
кого центру підготовки,
перепідготовки та підвищен
ня кваліфікації кадрів лісо
вого господарства. 

Сергій Петрович Ірклі
єнко, кандидат сільськогоспо
дарських наук, старший нау
ковий співробітник, Заслу
жений лісівник України
(найвища нагорода в галузі)
працює в Боярці вісім років.
Має близько 140 наукових
робіт. За період його керів
ництва вигляд цього закладу
докорінно змінився. Він, як
добрий господар, наводить
лад у кожному куточку своєї
території. За період його
діяльності «Укрцентркадриліс»
придбав два легкових авто
мобілі, вантажний «Газель»
і вантажопасажирський «Га
зель», «ЗІЛ» вантажний і
один автобус. В наявності
мають зали, актові зали,
«нафаршировані» різною ап
аратурою, є мультимедійні
проектори, ошатні класи, дві
кафедри, комп'ютерний
клас. Здають приміщення
для проведення занять,
сесій. Також є гуртожиток,
який ніколи не пустує. Спів
працюють з міськрадою, і
якщо виникають якісь пит
ання з поселенням людей,
завжди радо йдуть на
зустріч. Мають свою їдаль
ню, в якій можна замовити
обід на 120–130 персон.
Свою свердловину, сауну,
АТС, котельню, свій авто
парк, в якому три автобуси.
Сергій Петрович зберіг два
старих, які він прийняв,
заступаючи на посаду, і один
автобус зовсім новенький,
шикарний, отримав без
коштовно за підтримки ко
мітету. Кожна група слу
хачів має два планових
виїзди:

1. Ознайомлення з істо
ричними місцями Боярки і
Києва.

2. Виїзд на підприємства. 
Тому автобуси тут дуже

потрібні. На базі «Укрцентр
кадрилісу» проводяться різно
манітні заходи та семінари.
Сергій Петрович навіть
Церкву побудував (з самого
дерева, між іншим) і зовсім
нещодавно капличку, яка
завжди відкрита, аби всі

бажаючі в будьякий час
могли зайти і помолитися
Богу. За будівництво Церк
ви отримав орден Іллі Му
ромця, а за капличку —
орден Почаївської Божої
Матері — це християн
ські церковні нагороди від
Православної Церкви Мос
ковського Патріархату. 

— Я завжди кажу, що ми
Боярка в Боярці. У нас є все
своє. І якщо врахувати той
факт, що ми на самофінан
суванні, то можете собі уя
вити, як нам треба працюва
ти, аби кожного місяця вчас
но платити зарплату. Мало
того, ми ще й премії що
місячні виплачуємо, мате
ріальні допомоги додаємо до
відпускних, три рази на рік
вітаємо наших пенсіонерів,
які колись у нас працювали,
надаємо їм матеріальну
допомогу. І це все за власні
кошти. Люди хочуть пра
цювати у нас, просяться.
Середня заробітна плата у
нас складає 2350, але я дав
слово, що підніму до 2500
гривень. У нас працює 58
осіб. Створюємо всі умови
для праці, але й ви
магаємо від працівників доб
росовісності, щоб не були
ледачі. Інакше, два поперед
ження — і звільняємо. Ми
самі виживаємо, як кажуть,
«крутимось» як можемо, тому
«трутні» нам не треба. Всі
наші надбання — це все
створено колективом. Заду
ми мої, а їхнє виконання. Те,
що Ви бачите зараз, то небо і
земля в порівнянні з тим,
коли я сюди прийшов. Було
над чим попрацювати....

— Згадаймо історію цьо
го закладу.

— Заклад наш всеукраїн
ського рівня, створений в
13  жовтня 1970 року. Цього
року будемо святкувати 40
річчя. Є наказрозпоряджен
ня про відведення землі під
будівництво. Зразу це був
республіканський учбовий
комбінат. У цьому статусі він
проіснував шість років,
потім, 1976 року створюєть
ся філіал на базі цього ком
бінату — всесоюзний Інсти
тут підвищення кваліфі
кації. Сюди приїжджали
лісники з усього Радянського
Союзу. В цьому статусі він
проіснував до 1991 року.
Потім наша країна пережи
ла всі відомі вам події, розп
ад Союзу, і всі ті заклади, які
знаходились на територіях
різних республік, залишили
сь у відомствах. Нам змінили
назву, і ми стали називатися
Українським центром підго
товки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації ка
дрів лісового господарства.
В цьому статусі ми існуємо  й

досі. В нас є багато задумів
на майбутнє. Думаю, що з
Божою допомогою вони бу
дуть здійснені. Трохи нам
заважали всі ці політичні
події, революції й таке інше.
Хотілось би створити Інсти
тут підвищення кваліфікації
працівників лісу. Підвищити
свій статус. База у нас є, як у
вищого закладу. В персоналі
маємо кандидатів, профе
сорів.

Я працюю тут 8 років. 22
травня викликали до місце
вого комітету, де наш Мі
ністр сказав мені «йти» в
Боярку. Я трошки подумав,
а вже 27 травня був призн
ачений на посаду директора.
І хоч багато чого потрібно
було переробити, було не
легко, та я нітрохи не жал
кую, що прийшов сюди пра

цювати. Маю від влади поче
сні грамоти, подяки, і най
вищу державну нагороду —
Заслуженого працівника
України. Але, думаю, в мене
ще все попереду, мені тільки
47 років, сподіваюсь, до 60
ти ще можна заробити інші
відзнаки, — з посмішкою
запевнив Сергій Петрович.

Ми є єдиним закладом в
країні для лісників. Кожного
року у нас підвищують ква
ліфікацію 1600–1800 пра
цівників лісового госпо
дарства. 

Минулого року ми ство
рили першу свою філію, наш
підрозділ в ІваноФранків
ську, який вже зараз пра
цює. Створювався довго,
проблематично, та все ж
досягнули, чого хотіли. І вже
за планом цього року в ньому
має підвищити кваліфікацію
220 майстрів лісу Карпатсь
кого регіону. Є своя специ
фіка ведення лісового госпо
дарства в горах. Ми
плануємо відкрити ще одну
філію у степовій зоні Кірово
градської області, в Чорно
ліській лісовій школі.  Тому

що ведення лісового госпо
дарства у степу також
відрізняється від полісся.
Минулого року у нас підви
щували кваліфікацію пра
цівники близько 20 спеціа
лізацій, директори, лісничі,
помічники.

— Тобто у вас повний
спектр підвищення квалі
фікації для всіх праців
ників?

— Для всіх структур, які
працюють в нашій галузі
лісового господарства. За
винятком директорівуправ
лінців. Вони один раз на
п'ять років підвищують свою
кваліфікацію в Інституті при
Президентові України. Я — в
тому числі. Своїх викладачів
також відряджаю на курси,
семінари, аби підвищували
свій професійний рівень. 

Наші слухачі отримують
свідоцтво про підвищення
кваліфікації, правда, вар
тість цього бланку з кожним
роком зростає. Остання ці
на — 22,50 грн. Раніше
коштував 6 грн. Життя
дорожчає. Але люди в нас
живуть, навчаються, хар
чуються. Повний комплекс.
Крім основного нашого заро
бітку, що ми маємо на під
вищенні кваліфікації, ми ще
й заробляємо на оренді
їдальні, автобусів, гурто
житку. В Боярці житла не ви
стачає. За зароблені кошти
робимо зараз ремонт —
замінюємо вікна. Роботи в
нас завжди вистачає. У мене
є план заходів, що ми маємо
зробити, на ньому чітко
видно, що вже зроблено, а
що ні. Але ми вміємо не тіль
ки працювати, а й від
почивати. От, наприклад,
15–16 вересня відбудеться
конференція на тему:  «Ви
киди парникових газів». Де
також будуть присутні 20
іноземців, які будуть знайо
митися з деякими об'єктами
в Боярському лісі. А о шостій

годині вечора — банкет у
нашій їдальні.

Нещодавно організували
суботник, на якому був голо
ва державного комітету лісо
вого господарства України
Микола Харитонович Шер
шун. Він посадив кулеподіб
ну тую біля їдальні. Два його
заступники — Юрій Микола
йович Марчук і Віктор Олек
сандрович Червоний підно
сили воду. Всього 17 праців
ників також приймали акти
вну участь у заході. І хоча лив
дощ, та все ж дерева виса
дили. Обрізали, просапува
ли самшит. Люблю пра
цювати сам і інших до цього
заохочую. Є в мене ще одна
ідея — навести лад біля
джерела, з якого вся Боярка
бере воду. Ніхто не хоче
взятися за благоустрій цього

місця, аби його облагороди
ти, зробити доріжку. Дове
деться взятися й за цю
справу. 

Користуючись нагодою,
хочу відзначити свого заступ
ника Ганну Іванівну Дідик.
Висловити їй щиру подяку.
Дуже порядна, працьовита
жінка, яка доклала багато
зусиль, аби наш заклад був
зразковий. Також варто від
значити завідуючого кафе
дри Олександра Петровича
Поліщука, Наталію Микола
ївну Гільперт, Миколу Мико
лайовича Холода, Наталію
Петрівну Литвин. Вітаю
весь наш колектив, і всіх
працівників лісового госпо
дарства з професійним свя
том. Зичу усім оптимізму і
невичерпної наснаги у праці.
Щастя, здоров'я і благопо
луччя вам і вашим родинам!

Сергій Петрович Ірклі
єнко привітав всіх боярчан з
Днем міста і з Днем пра
цівників лісу.

Розмову записала
Валентина Сіродан,

фото автора.

ЛІСОВА КАЗКА
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В суботу, 11 вересня, в
спортивній залі ДЮСШ за
ініціативи ГО «Спортивна
громада Боярки» відбулися
відкриті змагання Боярської
першості з настільного те
нісу. Змагання проходили у
двох вікових групах – дітей
та дорослих. Жінки могли
приймати участь в боротьбі
на рівних з чоловіками умо
вах. Одна з учасниць зма
гань змусила понервувати
своїх суперників. Загалом в

змаганнях брали участь 10
дітей та 23 дорослих. Дійст
во продовжувалось зранку й
аж до п’ятої години вечора.
Й лише присутні відчували
всю напругу спортивного
протистояння. Лунала на
віть думка, що такої кілько
сті людей Боярські змагання
не збирали років, мабуть, зо
п’ять.

Врештірешт після три
валих випробувань визначи
лися переможці.

Серед дітей першість
тримав Ілля Савченко, який
в фіналі виборов перемогу у
Ігоря Петрова. Ракетки
дорослих тенісистів не змог
ли утримати від мети 57
річного Олександра Петро
вича Іванченка. Вартий
уваги й той факт, що кубок
переможця вартував чем
піону немалих зусиль через
65річного Анатолія Яко
вича Кривка, який змусив
свого суперника викорис

тати усі свої можливості
задля перемоги. Загалом
суперник чемпіона змагань
Анатолій Кривко пробув за
тенісним столом сім несп
окійних годин, відки
даючи зі змагань одного мо
лодця за іншим. Най
старший спортсмен посту
пився перемогою в п’яти
фінальних партіях з рахун
ком 3:2. Вирішальна партія
закінчилася на «більшемен
ше» з рахунком 13:11. Фі

налісти шанованого віку за
вершили змагання справж
нім видовищем!

Окремою подією стала
участь спортсмена з обмеже
ними фізичними можливо
стями, які виявились не та
кими вже й обмеженими...
У 63річного спортсмена
Володимира Матвійчука імп
лантований штучний стег
новий суглоб. Зі слів самого
Володимира, теніс не єди
ний вид спорту, який зали
шився в його активі. Спорт
смен не планує припиняти
різнобічний спортивний
спосіб життя.

Суддівський склад очо
лив А.В. Радіо, профе
сійність якого забезпечила
якість ведення обліку резуль
татів та дисципліну змагань.

Врештірешт, ця подія
досить виразно визначила,
хто чого вартий в Боярці, та
що таке спорт.

Організувала змагання
нещодавно створена громад
ська організація «Спортивна
громада Боярки» за участю
місцевої партійної орга
нізації партії «УДАР Віталія
Кличка».

Керівництвом ГО «СГБ»
було вирішено й надалі про
водити такі змагання з
періодичністю два рази на
рік. Отже, слідкуйте за но
винами та приймайте участь
у змаганнях!

В. Сенчук

БІ хроніка
Спортивна

Не маючи свого власного
приміщення, школа має
свою багату й славну
історію: від перших кроків
своїх вихованців до блис
кучих перемог на міжна
родних конкурсах, чемпіо
натах Європи, чемпіонаті
Світу. Та саме такі ось кон
церти в школі вважають
найважливішими. Чому? Ма
буть, тому, що після них
приходять до танцювальної
родини нові майбутні зі
рочки, сяйво таланту яких
ще належить засвітити.
Мабуть, тому, що саме на
таких ось концертах можна
висловити найзаповітніше
не лише мовою танцю, а й
звичайними щирими сло
вами, зверненими зі сцени
до своїх батьків, вчителів,
друзів і однодумців. Мабуть,
тому, що саме під час таких
зустрічей і діти, і дорослі
стають учасниками одного
спільного, казкового й феє
ричного шоу, яке відкриває
можливість повернутися в
чарівний світ дитинства. А
це – дуже важливо! Бо всі
дорослі колись були дітьми,
от тільки мало хто про це
пам’ятає. Тому й розучилися
вірити в диво...

А диво – ось воно, поруч:
схвильовано сопе, припав
ши до щілини прочинених
дверей й чекаючи свого ви
ходу на сцену. Або дзвінко
сміється після виступу, чую
чи похвалу тата й мами.
Або, закусивши губу, ста
ранно виконує серію «па»,
намагаючись не «випасти» із
загального ритму. Бо у дива
багато облич, та одне імя –
Дитина...

Як і годиться, перше
слово – господині й берегині
школи: її директорові Анто
ніні Петрівні Калмиковій:

– Вітаю нас всіх з почат
ком навчального року, – схви
льовано й радісно го
ворить пані Антоніна. – Це
завжди бентежний й хви
люючий час, з якого почи

нається тернистий шлях до
знань, до майстерності, до
мистецтва. Сьогодні батьки
мають можливість ближче
познайомитись з виклада
чами та вихованцями нашої
школи. На сцені ви побачите
дітей різного віку. Адже свої
роботи представлять три ко
лективи: ансамбль сучасного
танцю «Streetdance», дитячий
хореографічний ансамбль
«Перлинка» та ансамбль баль
ного танцю «Асгард»... 

Найхвилюючий момент
зустрічі – своєрідний парад
але, коли на сцену виходять
викладачі разом зі своїми
вихованцями. І кожному є
що сказати про свою школу,
і кожне слово – щире:

– Танець – це моє життя.
– «Асгард» для мене – це

не просто танці. Це –
життя, любов, робота.

– Коли я танцюю, я –
щаслива!

Але ж школа – танцю
вальна! Тому й не зчулися
гості, як легким подихом
почала вплітатися в ці щирі
слова тиха мелодія, і ось уже
кружляють на сцені пари в
чарівній мелодії Віденського

вальсу, вже без слів «дома
льовуючи» недоказане... 

Не з пустими руками
завітав на зустріч Боярський
міський голова Тарас Доб
рівський, а з величезним
букетом квітів, який тут же і
подарував розчуленій Анто
ніні Петрівні. І звернувся до
зали, в якій, як завжди під

час виступу Школи мис
тецтв – повний аншлаг – з
такими словами:

– Я вітаю сьогодні бать
ків, дітей, педагогічний ко
лектив нашої танцювальної
школи. Сьогодні День від
критих дверей. Втім, ці
двері завжди відкриті для
багатьох жителів нашого
міста. Тому я хочу вислови
ти подяку всьому колекти
вові танцювальної школи та
її керівнику – Антоніні
Петрівні Калмиковій. Ці
квіти – Вам. Ми вами пи
шаємося. Адже вас вже
знають закордонні сцени, а
ваші вихованці є окрасою
всіх наших загальноміських
концертів та змагань. І сього
дні ми будемо насолоджува
тися талантом наших дітей і
їхніми здобутками. Я хочу
побажати, щоб новий нав
чальний рік приніс нашій
танцювальній школі радість
нових здобутків, і щоб всі
ваші плани здійснилися.
Дякую вам.

І вже невідомо, чи то нові
слова звучать зі сцени, а чи
оте найголовніше просто
читається в кожному русі, в
кожній мелодії, в кожному
танці:

– Найголовніше те, що
ми прагнемо навчити ваших
дітей бачити прекрасне,
розуміти прекрасне і ство
рювати прекрасне. Якщо ви
закохані в танець – ми вас
чекаємо. Ми хочемо запро
сити всіх бажаючих вступи
ти до нашої дружної родини,
щоб урізноманітнити своє
життя яскравими барвами
сучасної хореографії. А сьо
годні ми хочемо подарувати
вам ту часточку світлого
натхнення, яке дають нам
танець, ритм, музика...

Не відгукнутися на таке
запрошення просто немож
ливо... Ну то як, зустрінемо
ся на паркеті?

Радислав Кокодзей

ВІДКРИТІ ДВЕРІ В СВІТ МИСТЕЦТВА І ТАЛАНТУ
12 вересня Боярська міська дитяча школа мистецтв запросила боярчан

на найважливіший свій концерт. Щоправда, мав він назву дещо прозаїчну:
День відкритих дверей...

БІ життя
Культурне
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При нагоді зазначимо, що
до цього прихильники актив
ного спортивнотворчого від
починку знали два випробу
ваних часом «лісових» свята:
туристичний зліт на Високо
му Березі (весняний і осін
ній) та фестиваль «Лісова
Фієста» поблизу Боярки,
який цього року відсвяткував
своє 15річчя. Тепер до них
додалося ще одне...

СТРАХУЄ ВСІХ

ЗАХОПЛЕННЯ ОДНЕ...

На галявині нас зустрічають
директор районного Будинку
культури відділу культури
КиєвоСвятошинської рай
держадміністрації Світлана
Миколаївна Ляшук та ху
дожній керівник Тетяна

Станіславівна Іванова. Втім,
увагу одразу привертають
обвішані туристичним залі
зяччям та мотуззям юнаки й
дівчата, туго напнуті троси
переправи, судді на марш
руті... Що ж за цією «картин
кою», яка так радує ту
ристичні душі? Про це знає
Юрій Іванович Коляда –
віцепрезидент Київської
обласної федерації спортив
ного туризму, який також
представляє КиєвоСвятошин
ський районний центр ту
ризму. 

– Офіційна назва цих
змагань – Другий відкритий
чемпіонат Київської області
з техніки пішохідного туриз
му, – розповідає Юрій Іва
нович. – Вони організовані
за допомоги управління
культури і туризму Київської
області та Київської обласної
турагенції. Загальна кіль
кість учасників – близько
двохсот: дев’ять найси
льніших команд Києва та
Київської області та їх вбо
лівальники. На маршруті
розмічені дистанції 4го і
2го класу, які передбачають

досить високий рівень турис
тичної майстерності. Зок
рема, командна дистанція
четвертого класу передбачає
виконання нормативів на
звання кандидата в майстри
спорту. 

– І які сюрпризи чекають
на них?

– Кожна команда з шес
ти осіб виконує різні завдан
ня в чотирьох зонах. В
кожній зоні – 3–4 етапи.
Загальний час проходження
всієї дистанції – в середньо
му 1,5 години. Вся траса від
повідає новим правилам тех
ніки пішохідного туризму та
новим настановам з пішо
хідного туризму. А оцінюють
їхнє вміння судді І та ІІ кате
горії.

АКОРД СТРУНИ – 

МІНОР ДУШІ…

Після пізнього обіду –
десь так після 18.00 – друга
частина заходу: фестиваль
авторської пісні «Високий
Берег», організований облас
ним управлінням культури і
туризму спільно з Київською
обласною турагенцією. Від
повідальний за проведення
та організацію заходу –
КиєвоСвятошинський ра
йонний центр туризму.  

Втім, перші акорди поча
ли дзвеніти на Високому
Березі ще з 12.00. То роз
почали свою роботу з прос
луховування учасників (з
Києва, Яготина, Житомира,
НовоградВолинського,
Боярки, Вишневого, Тара
сівки тощо) та відбору пісень
на концерт творчі майстерні. 

Хто ж вирішує долю
бардів – претендентів підня
тися на сцену Високого
Берега? Звісно, компетентне
журі. У складі радіожурна
ліста та  досвідченого ав
торавиконавця Інни Тру
фанової; президента фести

валю імені Давлата Келова
«Острів», викладача інститу
ту джазу Олега Рубанського;
організатора Київського клу
бу авторської пісні «Дім»,
директора фестивалю «Лісо
ва Фієста» Олександра Кра
мара. А очолює журі Воло
димир Пушкін: керівник
клуба авторської пісні «Эхо»
Національнотехнічного уні
верситету України «КПІ –

Київська політехніка», ди
ректор відкритого міжвузів
ського фестивалю авторсь
кої пісні «Точка зору».

Що ж до учасників, то в
цьому фестивалі взяли уча
сть як досвідчені автори (в
якості членів журі та почес
них гостей фестивалю), які
вже не перший рік в ав
торській пісні, так і молоді
виконавці, які й розпочали
боротьбу за нагороди, які
стали свідченням їхньої му
зичної майстерності та пое
тичного таланту, під час фе
стивальної програми. 

Відкрив концерт голова
журі Володимир Пушкін
своєю піснею «Сумасшедшие
чудаки», написаною на фе
стивалі «Лісова фієста». А
першим учасником, який
піднявся на сцену, став ав
торвиконавець з Києва
Юрій Дмитренко, який ви
конав дві свої пісні...       

По закінченні – найпоту
жніший мистецький акорд
фестивалю – галаконцерт!
Після якого – знайомство з
класикою бардівської пісні.
Адже тепер на сцені – поче
сні гості фестивалю: Валерій
Вербицький, Вікторія Бот
віновська, Аня Калита,
Юрій Єфімов...

А НАГОРОДИ –

НАЧЕ ВІДБЛИСК ЛІТА...

Вручення нагород, без
яких не залишилися ні кращі

туристи, ні кращі барди –
мить радісна! Зокрема,
кращими майстрами гітари й
мікрофону були визнані гурт
«Радіо Африка» (Київ, КПІ,
І місце), Леонід Есаулов
(Київ, ІІ місце) та Віктор
Дрозд (Яготин, ІІІ місце).
Також нагородами були від
значені дипломанти фести
валю в наступних номіна
ціях:

«Яскравий дебют» – Га
лайко Наталя (Київ, КПІ);
«За вірність традиціям тури
стичної пісні» – Агулов Ва
лерій (Київ); «За громад
ську позицію в авторській
пісні» – Олег Петриченко
(с. Тарасівка); «За краще
музичне рішення турис
тичної пісні» – дует «Роман
тики» у складі Олександра

Маслянікова та Юрія Семе
нюка; «За оригінальність
авторської пісні та артис
тизм» – тріо «Я» з КПІ.

Що ж до спортивної
частини, то в особистому
заліку серед чоловіків кра
щими стали Маківчук Вадим
(команда «Робінзон», І міс
це), Андрущенко Сергій
(команда «МКС», ІІ місце)
та Андрущенко Микола (ІІІ
місце).

Що ж до жінок, то І місце
виборола Марина Ходарева
(команда «Траверс»), ІІ –
Олена Скулуватова (коман
да «МКС»), ІІІ – Юлія
Хижняк (команда «Патріот»
з Хотова).

Втім, лише командні
змагання передають саму
суть і дух туризму як виду
спорту. Тому й нагороди
тут – найпочесніші, бо –

колективні. А відтак з І міс
цем ми вітаємо команду
«МКС» (збірну Київської
області), з ІІ – клуб «Робін
зон» (Київ), з ІІІ – команду
«Траверс» (Київ).

Що ж до команди Києво
Святошинського району, то
їй випало найвідпові
дальніше завдання: обслуго
вувати змагання в якості
суддів. Тому без «наших» ці
туристичні змагання могли
б, мабуть, і не відбутися...

ПРОЩАННЯ –

ПЕРШИЙ КРОК НОВИХ

МАРШРУТІВ

Є в туристичних «тусов
ках» щось набагато важли
віше за медалі на грудях. Бо
нагородження – то лише хай

приємна, та тільки – мить...
А назавжди залишаються в
серці останній вечір біля
вогнища, і традиційна гітара
по колу в парі з кружкою
гарячого чаю, і перебір гі
тарних струн, який єднає
юні гармонії з мудрими
акордами, і мить глибокої
тишізадуми після закінчен
ня чергової пісні як найвища
оцінка й нагорода... Коли
можна сидіти до ранку біля
затухаючого багаття і просто
слухати: гітарну струну, зорі
і власну душу...

А на згадку – золота
рибка в дівочих долонях.
Яка впродовж року – аж до
наступного фестивалю! –
виконуватиме всі ті бажан
ня, які стають реальністю
лише на Високому Березі...

Радислав Кокодзей

В ГОСТЯХ У  ВИСОКОГО БЕРЕГА
Одразу два свята, присвячених Міжнародному Дню туризму, приймав

11 вересня Високий Берег річки Ірпінь: Другий відкритий чемпіонат Київської
області з пішохідного туризму та фестиваль авторської пісні «Високий Берег».
І знову палали в урочищі Дзвінковому туристичні багаття, гітарною струною

дзвеніли мотузки страховок й котилася наметовим містечком бардівська
пісенна естафета...
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БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

ЧП “Рута�С”

ТРЕБУЮТСЯ:

— ОФИС�МЕНЕДЖЕР,

— ЭЛЕКТРИК,

— РАСКРОЙЩИКИ,

— УБОРЩИЦА.

36�048,

35�592

ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ! ДОРОГІ ЗЕМЛЯКИ!

День міста — завжди хвилююча подія для його мешканців. Це свято шановане й
улюблене всіма боярчанами.

Майбутнє процвітання Боярки залежить від нашої щоденної праці і турбот про місто, від
нашого бажання зробити своє місто красивим і благополучним.

Від щирого серця вітаємо вас з Днем міста. Всім боярчанам бажаємо щасливого свята.
Нехай Бог благословить наше місто і пошле його мешканцям міцне здоров'я, благополуччя,
родинну злагоду й багато успіхів на життєвих шляхах. Нехай з кожним роком розквітає
наша рідна Боярка!

Миру та щастя вам, дорогі земляки!

Депутат Боярської 

міської ради, голова 

фракції “Наша Україна”

А.К. Пестряков

Голова Боярської організації 

п/партії “Молода Україна” 

Є.І. Цушко

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

Депутати фракції “Блок Юлії Тимошенко”

Боярської міської ради та члени бюро Боярської 

первинної партійної організації “ВО “Батьківщина”

Боярка:  статистична довідка
Боярка сучасна — це

місто районного підпорядку�

вання, що постає важливим

елементом пристоличної кон�

гломерації населених пунк�

тів. За показником кількості

населення (35 968 осіб) —

найбільший населений пункт

Києво�Святошинського ра�

йону, а серед найбільших

міст Київської області —

посідає шосте місце. 

Місто розташоване в

центральній частині Украї�

ни за 12 км в південно�за�

хідному напрямку від столи�

ці на важливих транспорт�

них виходах Києва на Захід

та Південь (Житомирська

траса, Одеська траса, Пів�

денно�західна залізниця).

На відстані 10 км на північ

від Боярки діє аеропорт

Жуляни.

Серед жителів Боярки —

65% українців, 20% росіян;

проживають також білору�

си, вірмени, євреї, азер�

байджанці, поляки, болга�

ри. У той же час, місто віді�

грає роль місцевого центру

розселення, в зоні впливу

якого знаходяться ряд сіл:

Тарасівка, Віта�Поштова,

Забір'я, Юрівка, Жорнівка,

Княжичи. 

Залізничним полотном

місто розподілено на дві

частини. Південно�східна

(історична частина міста) —

житловий сектор приватної

забудови, що нараховує

понад 7 тис. житлових

будинків та північно�західна

(Нова Боярка) — має понад

300 багатоповерхових бу�

динків та приватний сектор.
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