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Андросюк

Володимир

Дем’янович

Дата народження: 05 березня 1962

року.

Громадянин України.

Освіта: Київський інститут народного

господарства.

Громадською роботою не займався.

Член Політичної Партії "Фронт Змін"

Склад сім’ї: одружений, має двох дітей.

Адреса місця проживання: м. Боярка Києво/Святошинського р/ну

Київської обл.

Відомості про наявність чи відсутність судимості: судимості не має.

Трудова діяльність:

1989р./1992р. економіст Боярського машинобудівного заводу "Іскра";

1992р./1996р. начальник економічного відділу концерну "Іскра";

1996р./2005р. начальник фінансово/економічного відділу ВАТ "Іскра";

з 2005р. по теперішній час заступник голови правління ВАТ "Арксі".

Гладишевський

Володимир

Романович

Дата народження: 19 квітня 1957 року.

Громадянин України.

Освіта: Середня школа.

Громадською роботою не займався.

Член партії "Єдиний Центр".

Склад сім’ї: одружений, має двох дітей.

Адреса місця проживання: м. Боярка Києво/Святошинського р/ну

Київської обл.

Відомості про наявність чи відсутність судимості: судимості не має.

Трудова діяльність:

1974р./1975р. оператор РЮПРО Барського цукрового заводу;

1975р./1977р. служба в Радянській армії;

1977р./1983р. навчання;

1983р./інженер з метрології та газовимірювань Боярського Управління

магістральних газопроводів;

1990р./1991р. заступник голови Боярської Міської Ради;

1991р./2003р. начальник служби метрології та газовимірювань Бояр/

ського управління магістральних газопроводів;

з 2003р. по теперішній час начальник відділу метрології та газовимірю/

вань Управління магістральних газопроводів "Київтрансгаз" ДК "Уктранс/

газ" НАК "Нафтогаз України".

Добрівський

Тарас

Григорович

Дата народження: 14 листопада 1974

року.

Громадянин України.

Освіта: Український Університет ФВІС

Громадською роботою не займався.

Член партії "Партія регіонів".

Склад сім’ї: одружений, має сина.

Адреса місця проживання: м. Боярка Києво/Святошинського р/ну

Київської обл.

Відомості про наявність чи відсутність судимості: судимості не має.

Трудова діяльність:

1996р./1999р. вчитель ФВ у Юрівській ЗОШ;

1999р./2000р. спеціаліст відділу з ФК:С Києво/Святошинської РДА;

2000р./2002р. начальник відділу;

2002р./2006р. заступник міського голови, виконавчий комітет

Боярської міської ради;

з 2006р. по теперішній час міський голова м. Боярка.

Коваленко

Сергій

Станіславович

Дата народження: 01 грудня 1956 року.

Громадянин України.

Освіта: Київський політехнічний інсти/

тут.

Громадською роботою не займався.

Склад сім'ї: одружений.

Адреса місця проживання: м. Боярка Києво/Святошинського р/ну

Київської обл. 

Відомості про наявність чи відсутність судимості: cудимості не має.

Трудова діяльність:

1980р./1984р. інженер/дослідник та молодший науковий співробітник

кафедри обробки металів тиском КПІ;

1984р./1988р. навчання в аспірантурі КПІ, захистив дисертацію на

здобуття наукового ступеню "Кандидат ТН";

1987р./1999р. молодший науковий, науковий, старший науковий спі/

вробітник та доцент кафедри обробки металів тиском КПІ;

1999р./2004р. приватний підприємець;

2004р./2005р. головний інженер мережі багатозальних кінотеатрів

"Мультиплекс";

2006р./2007р. декан факультету дистанційних форм навчання МАУП

та завідувач редакції українознавчої літератури видавництва МАУП;

з 2007р. по теперішній час директор спеціалізованого видавництва

історичної літератури "Стікс".
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Козиренко

Олена

Миколаївна

Дата народження: 13 листопада 1963

року.

Громадянка України.

Освіта: КДУ ім. Т.Г. Шевченка.

Громадською роботою не займався.

Член громадської організації

"Український соціалістичний рух" Безпартійна.

Склад сім’ї: заміжня, має сина.

Адреса місця проживання: м. Боярка Києво/Святошинського р/ну

Київської обл.

Відомості про наявність чи відсутність судимості: судимості не має.

Трудова діяльність:

1988р./1990р. учитель російської мови та літератури в ЗОШ №250 м.

Києва;

1991р./1994р. редактор 1 категорії в державній республіканській

бібліотеці УРСР;

1994р./2001р. пенсія по догляду за матір’ю — інвалідом 1 групи;

2001р./2010р. вихователь і вчитель української мови та літератури в

Києво/Святошинській районній класичній гімназії;

з 2010 по теперішній час вчитель приватної школи "Леді", м. Боярка.

Колесніков

Юрій

Анатолійович

Дата народження: 05 листопада 1954

року.

Громадянин України.

Освіта: Бронетанкова Академія ім.

Маліновського .

Громадською роботою не займався.

Член Політичної Партії "Фронт Змін".

Склад сім’ї: одружений, має сина.

Адреса місця проживання: м. Боярка Києво/Святошинського р/ну

Київської обл.

Відомості про наявність чи відсутність судимості: судимості не має.

Трудова діяльність:

1976р./1995р. офіцер військової служби;

1996р./2002р. приватний підприємець;

2002р./2008р. засновник ТОВ "Пріватель";

2009р. по теперішній час пенсіонер, 1 секретар Києво/Святошинської

партійної організації "Діти війни"

Коновалов

Олег

Маркович

Дата народження: 05 лютого 1962 року.

Громадянин України.

Освіта: Київський державний

університет ім. Т.Г. Шевченка.

Громадською роботою не займався.

Склад сім’ї: не одружений, має дочку.

Адреса місця проживання: м. Боярка Києво/Святошинського р/ну

Київської обл.

Відомості про наявність чи відсутність судимості: судимості не має.

Трудова діяльність:

1984р./1990р. інженер, молодший науковий співробітник Київського

інституту гідромеханіки;

1992р./1996р. начальник економічного відділу концерну "Іскра";

1990р./1994р. приватний підприємець;

з 1994р. по теперішній час генеральний директор, співвласник, групи

компаній "Плеяди" з виробництва та реалізації харчової продукції.

Кубік

Валерій

Сергійович

Дата народження: 16 листопада 1962

року.

Громадянин України.

Освіта: Кам’янець/Подільський дер/

жавний педагогічний інститут ім. Затонсь/

кого; Київський інститут державного упра/

вління і самоврядування при КМУ; аспірант Російської міжнародної ака/

демії туризму.

Громадська діяльність:

березня 2006 р. депутат Магдалівської сільської ради Підволочиського

р/ну Тернопільської обл. 5 скликання;

серпня 2007 р. радник Міністра України у зв’язках з ВР та іншими

органами державної влади на громадських засадах;

лютого 2008 р. радник Міністра охорони навколишнього природного

середовища України

Член партії Християнсько/демократичний союз

Склад сім’ї: одружений, має двох синів

Адреса місця проживання: м. Боярка Києво/Святошинського р/ну

Київської обл.

Відомості про наявність чи відсутність судимості:

судимості не має.

Трудова діяльність:

1988р./1997р. працював у закладах освіти та в органах обласної вико/

навчої влади;

1997р./2000р. заступник директора ТОВ "Славутич";

2000р./2005р. комерційний директор ТОВ "Київпром";

з 2005р. директор міжнародного СП ІБК ДП "Дніпровський круг".
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Маляревич

Олесь

Вікторович

Дата народження: 12 червня 1972 року.

Громадянин України.

Освіта: Київський інститут театрально/

го мистецтва ім. Карпенка/Карого.

Громадська діяльність:

з 2008 року по теперішній час президент

дитячого футбольного клубу "Junior".

Склад сім’ї: одружений, має сина.

Адреса місця проживання: м. Боярка Києво/Святошинського р/ну

Київської обл.

Відомості про наявність чи відсутність судимості: судимості не має.

Трудова діяльність:

2002р./2003р. менеджер ТОВ "Сінергія";

2003р./2004р. заступник директора ТОВ "Кіномедія";

2004р./2005р. директор ТОВ "Кіномедія";

з 2005р. по теперішній час директор та власник ТОВ "Кіномедія Едвер/

тайзінг".

Назаренко

Олег

Олексійович

Дата народження: 11 вересня 1960

року.

Громадянин України.

Освіта: Київський політехнічний

інститут.

Громадською роботою не займався.

Член Української народної партії.

Склад сім’ї: має дружину, дочку та двох синів.

Адреса місця проживання: м. Боярка Києво/Святошинського р/ну

Київської обл.

Відомості про наявність чи відсутність судимості: судимості не має.

Трудова діяльність:

1984р./1991р.регулювальник радіоапаратури Боярського

машинобудівного заводу "Іскра";

з 2008р. — директор Державного підприємства "Науково/технічного

центру енергетичного приладобудування" Інституту технічної теплофізики

НАН України.

Олійник

Валентин

Вікторович

Дата народження: 20 липня 1971 року.

Громадянин України.

Освіта: Київський інженерно/

будівельний інститут

Член ГП "Пора"

Склад сім’ї: одружений, має сина

Адреса місця проживання: м. Боярка Києво/Святошинського р/ну

Київської обл.

Відомості про наявність чи відсутність судимості: судимості не має.

Трудова діяльність:

1993р./1995р. водій легкового автомобіля на підприємстві ТОВ

"АМВ";

1995р. посада комерційного директора ТОВ "АМВ";

1997р. співзасновник вітчизняного підприємства з виробництва

паперової санітарно/гігієнічної продукції під торговою маркою "Ніжний

дотик";

з 1999р. по теперішній час приватний підприємець, власник, головний

редактор газети "Боярин".

Скринник

Олексій

Григорович

Дата народження: 15 лютого 1962 року.

Громадянин України.

Освіта: Одеське вище інженерно/

морське училище ім. Ленінського

комсомолу (Одеська морська академія)

Громадська діяльність:

1985р. комсорг т/х "К.Сімонов";

1987р. комсорг т/х "Р. Роллан";

1998р./2001р. заступник голови батьківського комітету Боярської

ЗОШ №3;

2001р. по теперішній час голова батьківського комітету Боярської

ЗОШ №3;

2006р. обраний депутатом Боярської міської ради.

Склад сім’ї: одружений, має трьох синів

Адреса місця проживання: м. Боярка Києво/Святошинського р/ну

Київської обл.

Відомості про наявність чи відсутність судимості: судимості не має.

Трудова діяльність:

1984р./1989р. механік Чорноморського морського пароплавства м.

Одеса;

1989р./1991р. інженер/механік кооперативу "Букет Хибін"

Татарбунарського району Одеської області;

1991р./2003р. інженер/механік кооперативу "InBiSi";

з 2003р. — приватний підприємець.
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Сушко

Світлана

Миколаївна

Дата народження: 27 липня 1953 року.

Громадянка України.

Освіта: Київський педагогічний

інститут ім. Максима Горького.

Громадська діяльність:

2002р./2006р. депутат Києво/

Святошинської районної ради, голова депутатської комісії з етики та

регламенту;

2004р. президент благодійного фонду "Вікторія".

Склад сім’ї: заміжня, має сина та дочку

Адреса місця проживання: м. Боярка Києво/Святошинського р/ну

Київської обл.

Відомості про наявність чи відсутність судимості: судимості не має.

Трудова діяльність:

1977р./1977р. вихователь боярського санаторію "Барвінок";

1977р./1985р. вчитель історії Боярської ЗОШ № 2;

1985р./1993р. вчитель історії Боярської ЗОШ № 5;

1993р./1994р. заступник директора з виховної роботи Боярської ЗОШ

№ 4;

1994р./1998р. заступник директора з навчально/виховної роботи

Боярської ЗОШ № 5;

1998р./1999р. директор Боярської ЗОШ № 5;

з 1999р. по теперішній час директор Києво/Святошинської районної

гімназії.

Черненко

Миколай

Миколайович

Дата народження: 21 березня 1964

року.

Громадянин України.

Освіта: Українська сільськогосподарсь/

ка академія.

Громадською роботою не займався.

Член партії "Українська платформа"

Склад сім’ї: одружений, має сина.

Адреса місця проживання: м. Боярка Києво/Святошинського р/ну

Київської обл.

Відомості про наявність чи відсутність судимості: судимості не має.

Трудова діяльність:

1988р./1996р. інженер, головний енергетик Боярського машинобудів/

ного заводу "Іскра";

1996р./1998р. головний енергетик, заступник начальника Боярського

міського управління житлово/комунального господарства;

1998р./2002р. заступник Боярського міського голови;

з 2003р. по теперішній час ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго" директор

Ірпінського Р.Е.М., заст. комерційного директора, начальник комерційної

дільниці К/Святошинського РП, заступник начальника К/Святошинсько/

го РП.

Шпотенко

Віктор

Данилович

Дата народження: 01 січня 1952 року.

Громадянин України.

Освіта: Харківський інститут

транспорту; Київський інститут народного

господарства.

Громадською роботою не займався.

Член "Партії Правозахисту" .

Склад сім’ї: не одружений, має дочку.

Адреса місця проживання: м. Боярка Києво/Святошинського р/ну

Київської обл.

Відомості про наявність чи відсутність судимості: судимості не має.

Трудова діяльність:

1973р./1991р. помічник машиніста тепловоза у локомотивному депо

ст. Київ/Пасажирський;

1991р. завідувач кабінету технічно/економічної інформації, заступник

начальника планово/економічного відділу Південно/західної залізниці;

1993р. викладач спец. дисциплін Київської технічної школи Південно/

західної залізниці;

1995р./1998р. заступник генерального директора Баварсько/

Українського навчального центру Торгово/Промислової палати України;

1998р. начальник контрольно/ревізійного відділу Міністерства освіти

України;

2000р./2003р. головний державний інспектор Держцінінспекції

Міністерства економіки України;

з 2003р. по теперішній час начальник відділу контрольно/ревізійної

роботи фінансових розслідувань Концерну радіомовлення, радіозв’язку та

телебачення України.

Шульга

Валерій

Володимирович

Дата народження: 25 жовтня 1964

року.

Громадянин України.

Освіта: Київський державний інститут

ім. О.М. Горького; Інститут педагогіки і

психології професійної освіти Академії

Педагогічних Наук України.

Громадською роботою не займався.

Безпартійний.

Склад сім’ї: одружений, має сина та дочку

Відомості про наявність чи відсутність судимості: судимості не має.

Трудова діяльність:

1983р./1985р. військовослужбовець строкової служби Збройних Сил

СРСР;

1989р./1990р. вчитель історії Боярської ЗОШ № 5;

1990р./2000р. заступник директора з виховної роботи Боярської ЗОШ

№ 3;

2000р./2001р. директор Київського обласного центру соціальних

служб для молоді;

2001р./2006р. науковий співробітник Українського науково/

методичного центру практичної психології і соціальної роботи

Міністерства освіти та науки України й Академії Педагогічних Наук

України;

з 2006р. заступник Боярського міського голови.
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ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА
14 жовтня в Україні від/

значаюли День українського
козацтва, відповідно до
Указу Президента України.
Це дуже важливе свято для
нашого народу, адже козац/
тво відіграло значну роль у
становленні нашої держави.
Його історичне значення
важко переоцінити. Перека/
зи про звитяжні вчинки пра/
щурів передаються з поко/
ління в покоління. Козак —
значить "вільна людина".
Дуже важко жити кожному
самому по собі, до того ж в
умовах поневоленої держа/
ви. Тому козаки об’єднува/
лися в курені (загони), ко/
жен курінь обирав собі ота/
мана (ватажка). Нові втіка/
чі мали повне право приєд/
натися до козаків, нікому не
відмовлялося в допомозі. Ко/
зацьке побутове життя було
дуже простим, жінок серед
козаків не було, чоловіки
повністю обслуговували себе
самі: готували їжу, лагодили
одяг тощо. Козаки суворо
дотримувалися дисципліни,
успішно розвивали власну
військову вправність, ство/
рили свій флот, що складав/
ся з легких і швидких чов/
нів — "чайок". Основним
завданням козаків була
боротьба з Туреччиною та
кримськими татарами. Коза/
ки дуже успішно справляли/
ся зі своїми історично важ/
ливими завданнями, захи/
щаючи не тільки Україну, а
й, власне, Європу від войов/
ничої Туреччини, рятували з
полону християн, проданих
у рабство.

Народ будь/якої країни
береже спогади про власне
минуле, пишається своєю
історією. Зараз відроджу/
ються традиції українського
козацтва, ведеться активна
робота з молоддю. Бути
представником козацької ор/
ганізації зараз знову почес/
но. Багато відомих людей
охоче беруть участь у захо/
дах, пов’язаних із відрод/
женням і культивуванням
козацьких традицій. Так в
Боярській міській бібліотеці
(завідувач Людмила Іванів/
на Заєць) шестикласники
разом з почесними гостями,
предстваниками Всеукра/
їнського об’єднання "Вільні
козаки" відсвяткували День
українського козацтва. Діти,
святково одягнені в націо/
нальні українські костюми,
читали вірші про козаків,
про Україну, про те, що вони
також вже є козачатами.
Такі патріотичні слова з ди/
тячих вуст зворушили
до глибини душі всіх при/
сутніх в читальному залі біб/
ліотеки.

Дуже змістовно поділив/
ся історією козацтва гене/
рал/майор Всеукраїнського
козацтва Олександр Васи/
льович Кликов: "Історія ко/
зацтва має великий строк
давності. Козацтво почало
формуватися на Київщині
та Чернігівщині ще під час
монголо/татарського іга
людьми, які прагнули свобо/
ди. Самоорганізовувалось
саме населення. Цікаво, що
на монгольській мові слово
козак означає — розбійник.
Такі добровільно озброєні
формування мали свої зако/
ни і суворо їх дотримували/
ся. Козаки наполегливо нав/
чались військовій справі.
Вони були дуже сильними,
сміливими, основним моти/
вом їхніх дій була справед/
ливість, любов до волі та
своєї землі. Тому будь/який
правитель того часу хотів
мати у своїй армії козаків,
надійних і серйозних воїнів,
яких боявся сам турецький
султан. Йому довелося дава/
ти величезний викуп після
того, як козаки атакували
Стамбул — столицю турець/
кого султана. Імператриця
Катерина ІІ ліквівдувала
Запорізьку Січ, після чого
виникає Задунайська Січ.
Засновниками її були п’ять
тисяч чоловік, які назвали
себе вільними козаками.
Вільне козацтво — це укра/
їнські добровільно озброєні
формування, що виникли в
процесі розвалу царської
армії, навесні 1917 року, з
метою створення і захисту
української держави в умо/
вах наростання революції,
коли в містах і селах заго/
стрилась проблема гро/
мадського порядку. Форму/
вання загонів вільного
козацтва почалося в квітні
1917 року в Звенигородсь/
кому повіті на Київщині.
Відбувся з’їзд козаків, на
якому прийняли такі поста/
нови: 1. Вільне козацтво
організоване для оборони
вольності українського
народу та охорони ладу. 2.

Вільне козацтво є територі/
ально/військовою грома/
дою, до якої мають право
вступати жителі віком не
молодше 18 років. Не мож/
на приймати до організації
людей ворожих українській

справі, а також тих, хто мав
кримінальний злочин. 3.
Всіма справами організації
завідують ради козацької
старшини. Команда стар/
шин є виборча. Кошовим
атаманом Звенигородського
повіту було вибрано Семена

Гризла. Радянська влада
вільне козацтво поставила в
досить жорсткі умови, фак/
тично роз’єднала і хотіла
знищити всю пам’ять про
них. Протягом багатьох
років козацтво існувало
тільки за кордоном. Відрод/
ження вільного козацтва в
нашій країні почалося разом
з відродженням української
державності, після стано/
влення незалежності Украї/
ни в 1991 році відновилося
нове вільне козацтво, яке
продовжує свої традиції.
Нашою основою є централь/
ні керівні органи, що знахо/
дяться в Обухівському райо/
ні в селі Германівка. В цьо/
му селі чотири музеї, один з
них козацької слави, також
багато пам’ятників, встано/
влені меморіальні дошки. В
сільській школі дітей прий/

мають у козачата. Директор
школи — козацька мати.
Зараз ми робимо все, аби
розповсюдити такий досвід і
в Боярці, і в Тарасівці та в
інших регіонах країни. Тому
надіюсь, коли ви підростете
також станете козаками!"

Генерал/майор Всеукра/
їнського вільного козацтва
Микола Пантелеймонович
Макуха додав: "Село Герма/
нівка було колись козацькою
столицею, тому зараз там
знаходиться і наша генераль/
на канцелярія. В селі вже
кілька років існує шкільна
козацька республіка з гетьма/
ном на чолі, якого вибирають
із старшокласників. Після
п’ятого класу діток прийма/
ють у козачата. Кожному
учневі вручається документ,
який свідчить про членство в
козацькій громаді. З 18 років
приймають у козаки. Те, що
започатковано в Обухівсько/
му районі, розповсюджується
по всій нашій країні." —
завершив генерал/майор. Він
побажав дітям частіше при/
ходити до бібліотеки, в якій
знаходяться скарби народної
мудрості: "Будете читати —
будете мудрими і обов’язково
станете козаками".

Полковник Микола Олек/
сійович Василюк акцентував
увагу дітей на тому, що
справжні козаки поважають
старших, гарно вчаться,
люблять Україну, українську
мову, розмовляють нею. Ад/
же наша країна має пишати/
ся своїми козаками, тому
необхідно дуже ретельно під/
готувати себе до козацтва.

Дітям було дуже цікаво,
вони уважно слухали всі
поради справжніх козаків. А
в якому захопленні вони
були, коли їм ведуча заходу
бібліотекар Людмила Євдо/
кимівна Шевченко вручила
подарунки особисто від бо/
ярського підприємця Анато/
лія Васильовича Матейка.
Хай же козацькому роду не
буде переводу!

Валентина Сіродан
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Про Бориса
Олійника на/
писано багато і
дуже різного.
Славлення й
ославлення су/
проводжують
кожну відому
людину, тут
уже нікуди ді/
тися. А Борис

Олійник належить таки до провід/
них українських письменників, жи/
вих класиків, визнаних майстрів
слова. Приналежність ця закономір/
на, і справа тут не лише в його плід/
ній творчій палітрі (понад сорок
назв книг поезій, публіцистики,
есе), не лише в довголітній та непро/
стій політичній діяльності в межах
України, колишнього СРСР та об’єд/
наної Європи, не лише в поважному
званні академіка НАН України, не
лише у здобутті багатьох премій та
численних нагород, а й у чомусь
іншому, глибшому, не кількісному,
якісному. І те інше, що випрозорює
й якоюсь мірою пояснює або й пере/
наголошує не раз складні політичні
вибори, суперечливі оцінки, можли/
ву контроверсійність позиції міс/
титься, мабуть, в художній сутності
його багатогранного, в чомусь пара/
доксального буття. Говорячи про
Бориса Олійника, говоримо передус/
ім про справжнього українського
поета, життєвий шлях якого, майже
як за Томасом Карлайлем, це "не
веселий танець, а битва й похід". І на
цьому варто б наголосити.

Не треба забувати і про ті обста/
вини, в яких формувалися, зроста/
ли та еволюціонували і його поетич/
ний талант, і світоглядні орієнтири.
В короткій статті не охопити всього
багатоманіття, що характеризує
майже півстолітній літературний
шлях (від першого вірша 1948 і
журналістського нарису 1959
року), однак без накреслення пев/
них аналітичних штрихів не вирва/
тися з полону поверхневих оцінок,
поквапливих висновків, неглибоко/
го прочитання в тому числі і найно/
вішої творчості Б.Олійника. Боюсь,
без цих штрихів об’єктивна крити/
ка ризикує перетворитись на сум/
нозвісне й мало виправдане налич/
кування, особливо цинічне і нес/
мачне в устах групки національно
відчужених професійних, які
поповнюють свій каталог негатив/
них емоційних означень: "совок",
"ретроград", "ксенофоб", "комуня/
ка", "зрадник" тощо. З іншого боку,
так з’являється можливість не лише
очима старшого покоління україн/
ців поглянути на минуле й сучасне
народу, а й збагнути сутнісні риси
самого цього цікавого і вкрай дра/
матичного покоління, яке відхо/
дить, на жаль, невблаганно. Відхо/
дить, часто "залишаючи спогад, як
рану" (Л.Костенко).

Творчість Бориса Олійника —
типове явище для української літе/
ратури другої половини ХХ століття,
в якій останній швидко став поміт/
ним у загалом талановитому, але
ідейно й естетично строкатому
повоєнному поколінні 60/х років.
Б.Олійник належав до лівого крила
шістдесятників, найбільш близького
до компартії. Його початкова світо/

глядна позиція радянського, а зго/
дом — українського радянського
патріотизму (найбільш чітко озвуче/
на у 1988 році у виступі на ХІХ Все/
союзній конференції КПРС: "…у
мене і тих, хто послав мене на кон/
ференцію, є Вітчизна — Радянська
Україна"), багато в чому схожа, про
що часто забувають, до націонал/ко/
муністичної позиції більшості шіст/
десятників, які намагались не так
руйнувати, як реформувати
радянську систему. Тому багато хто з
них (навіть ті, що пройшли випро/
бовування переслідуваннями та
ув’язненням) довго не вірили у
можливість постання незалежної
України, а згодом нарікали, що це
постання, мовляв, сталось передча/
сно, багато хто й досі апологізує ідео/
логію комунізму/соціалізму (це,
мовляв, світлі ідеали, спотворені не/
мудрими послідовниками), багато
хто чітко не визначився щодо укра/
їнського націоналізму, часто хибно,
у дусі більшовицької, націонал/со/
ціалістичної чи лібералістичної (у
всіх трьох випадках — імперської)
пропаганди, сприймаючи це куль/
турно/ідеологічне явище, чітко
засноване на національній ідеї,
чимало, не переставши бути "зача/
рованими на Схід", усе тривкіше й
безоглядніше зачаровуються на
Захід тощо. Що ж, багато з цього
(але далеко не все!) притаманне
також і свідомості Б.Олійника у
постімперський період, він і фрак/
цію комуністів покинув аж у 2005/
му, і до християнства навернувся
щиро, але доволі пізно, але його,
принаймні, важко звинуватити у
продажності, кон’юнктурництві чи,
наприклад, підтримці тих, що явно
"по німецькому показу" (Т.Шевчен/
ко) займаються постмодерною дека/
нонізацією: банальним паплюжен/
ням українських класиків. Важко
уявити його також в іпостасі автора
якоїсь антиукраїнської публікації чи
новітнього політичного доносу на
якогось інакомислячого. Більше
того, в теперішні сумні часи, коли,
як невесело жартують — побратим
побратимові вовк, він уміє справед/
ливо оцінити зроблене іншими. Від/
верто, наприклад, називає поборни/
ків незалежності "лицарями", які
"відбули в’язниці і табори за нашу і
вашу свободу", і які мали б бути "на
святі суверенності… не гостями, а
хазяями"; але ідеї їх, на жаль, нех/
туються теперішньою владою. У
сучасній позиції Б.Олійника є, крім
усього іншого, ще й якась некрикли/
ва шляхетність.

Для переважного числа поколін/
ня 60/х — уже згодом і дисидентів
— метою ставав "демократичний
(чи нормальний) соціалізм" (І.Дзю/
ба) — так званий соціалізм із людсь/
ким обличчям. І це було зрозуміло:
значною мірою такі обережні полі/
тичні орієнтири та доволі глибоко
зрадянізована культурно/світогляд/
на позиція випливали із типу вихо/
вання, що сформувався на той час
на уже глибоко духовно й фізично
спустошеній репресіями, голодомо/
рами, потужною пропагандою, вій/
ною Наддніпрянській Україні. Добре
про нього пише, відрізняючи себе від
більш націоцентричного західноук/
раїнського аксіологічного типу,

Михайлина Коцюбинська в листі до
Євгена Сверстюка: "…я — продукт
нашого суспільства. Я вже від наро/
дження, пуповиною зрослася з
деякими мірами і стереотипами, які
тобі завжди були чужі. І зрісшися,
бачила в них щось таке, що для тебе
було невидиме, а мені лишилось
ностальгійно близьким (приміром,
враження, пов’язані з війною, та й
ще дещо) у підсвідомості. Тому я,
може, не так різко відкидаю все, що
тобі чуже, і вже на корені неприй/
нятне". Здається, обриси цієї відмін/
ності сформувалися ще у пошевчен/
ківську добу, як їх витлумачує Іван
Франко на прикладі суперечливих
суспільно/політичних поглядів
Михайла Драгоманова в одноймен/
ній праці. Тому вивчення письмен/
ників/наддніпрянців радянського
періоду, мабуть, потребує від об’єк/
тивного критика більшого такту й
виваженішого розуміння, хоча бага/
то хто з них, як/от Ліна Костенко чи
Василь Стус, дуже стрімко еволюці/
онували, долаючи більшовицькі сте/
реотипи.

Борис Олійник пройшов непросту
життєву школу. Талановитий напів/
сирота із полтавського села Зачепи/
лівка піднявся до високих посад в
УРСР, СРСР та незалежній Україні.
Він мав бути за що вдячним компар/
тії (можливість вчитися у школі та
вузі, критика культу особи Сталіна,
часткова лібералізація режиму,
робота у провідних часописах та
видавництвах, вступ до Спілки пись/
менників, депутатство тощо), і
тому його більш критичне, осми/
сленіше ставлення до неї стало
можливим уже пізніше, коли з
часів перебудови почала масово
надходити переконлива, об’єк/
тивна інформація про масштабні
злочини більшовизму. Тоді,
окрім зрозумілої вдячності, з’я/
вився ще й відповідальний сум/
нів. Тому, зрозуміло, що типова
для літератури соцреалізму гло/
рифікаційна тематика була для
Бориса Олійника зовсім не
маскувальною, і не ритуальною
(звідси і його часто повторювана
позиція: "…можливо, деякі вірші
нині я написав би по/іншому.
Але від жодного з них я не відмо/
вляюся і переписувати не збира/
юсь"). Та твори на цю тематику
таки поступалися за своїм худож/
нім рівнем тим творам, які зро/
били його ім’я популярним та
привабливим для української
громади від Донбасу і Криму до
Львівщини і Волині.

Що вабило українського чита/
ча радянського періоду у творчій
палітрі зовсім не крамольного,
офіційного шістдесятника? Що
виводило його публіцистичну й
метафоричну, з потягом до ліро/
епіки й переростанням у великі
форми (цикли, поеми, притчі)
поезію за межі доволі обмежено/
го кола політичної естетики со/
ціалістичного реалізму? Назву
найосновніші аспекти. Насампе/

ред, це міцне опертя на позицію
народності, під якою варто розуміти
тут не лише доступність стилю (він
був у міру модерним, доречно поєд/
нуючи класичні форми із можливо/
стями новітнього образотворення:
ентеерівська лексика, ампліфікації,
дольник, рвані фрази, драбинка,
умовчання тощо), а й відстоювання
інтересів простих людей. Звідси
численні типові для шістдесятників
образи простої людини: інвалідів
війни, колгоспного селянства, вчи/
телів, звичайних фронтовиків тощо,
яких поет звеличував, героїзував і
робив це щиро, відрізняючи від псев/
догероїв: "Одні в атаку ходили, / А
інші — "ура!" кричали". Навіть нор/
мативний образ Леніна у поета дово/
лі простий, олюднений, далекий від
надмірних гіперболізацій, обожнень
тощо, далекий від "Месії" чи "сонця"
("Пізнання"), із цих суперлативів у
інших поетів він навіть критично
посміхається. Наступне, що виділя/
ло мислення ліричного героя Б.Олій/
ника, — це м’який гумор, найголов/
нішою особливістю якого стали іро/
нія та, що прикметніше, самоіронія.
Саме цей самоіронічний гумор надає
особливої олійниківської тонально/
сті, наприклад, віршеві "Стою на
своїй землі", притчі "У поета гроші
завелись…" ("Реготали фізики до
сліз, / Посміхались доктори облислі:
/ "У поета гроші завелись? / У
поета? Гроші?! Та облиште!").

Василь Алєксєєв

Європі
Ми тут жили ще до часів потопу.
Наш корінь у земну вростає вісь.
І перше, ніж учити нас, Європо,

На себе ліпше збоку подивись.
Ти нас озвала хутором пихато.

Облиш: твій посміх нам не допече,
Бо ми тоді вже побілили Хату,
Як ти іще не вийшла із печер.
Живи собі, уходжено і сито.

Ми не питаєм з усміхом кривим,
Якою б ти була у цьому світі,
Аби ми плуг, і колесо, і жито

Не дарували пращурам твоїм.
Ми ж не виказуєм, яку недолю

Тобі вістило знаками біди,
Аби козацький стан у Дикім Полі

Не зупинив азійської орди.
Живи собі.

Ми зі своїм уставом
Не сунемось до тебе в монастир.
Але дозволь і нам за отчим правом

По1своєму облаштувати двір.
…Відкриті наші предківські чертоги

Усім,
хто має помисли незлі.

Прийдіте з миром!
Та, заради Бога,

Не вчіть нас жить на батьківській
землі.

У кожного — свої герби й знамена,
Свій лад і чин в державі й при столі.

Ми всяк своєї долі ковалі:
Вам до душі вертка синиця в жмені,

А нам до серця 1
в небі журавлі.

Такі ми є. А ви такі як є.

ОКУПАЦІЙНИЙ ЗОШИТ

ББООРРИИССАА  ООЛЛІІЙЙННИИККАА
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1. Інвестор(замовник): КОДА ГУОЗ

"Відділ капітального будівництва та ремонту

об'єктів охорони здоров"я".

Поштова адреса: 04107, м.Київ, вул..

Боговутівська,1.

2. Місце розташування майданчика

будівництва: м.Боярка,територія протиту�

беркульозного диспансера.

3. Характеристика діяльності (об'єкта):

спалювання біомедичних відходів КЗ КОР

"Київського протитуберкульозного диспан�

сера".

Трансграничного впливу при будівництві

та експлуатації об'єкт не здійснює.

4. Технічні і технологічні дані: потуж�

ність — 30кг/добу;

5. Соціально�екологічна необхідність

планової діяльності — зниження забруднен�

ня навколишнього середовища токсичними

відходами, зниження небезпеки виникнен�

ня несприятливої епідеміологічної ситуації:

земельних — 14м2;

сировинних — місцеві:

енергетичних — природний газ 23м3/год;

електроенергія — 7,0 кВт/рік;

час експлуатації — 12 год/добу;

трудових — на період експлуатації буде

створено орієнтовно 1 робоче місце.

7. Транспортне забезпечення (при будів�

ництві та експлуатації): при проведенні

будівельних робіт транспорт підрядника;

при обслуговуванні — автотранспорт за

існуючими транспортними зв'язками.

8. Екологічні та інші обмеження планової

діяльності по варіантах: будівництво і

експлуатація здійснюється при відсутності

житлової забудови;необхідно враховувати

існуюче фонове забруднення.

9. Необхідна еколого�інженерна підго�

товка і захист території по варіантах: буді�

вельні рішення повинні розроблятися з

врахуванням ґрунтових умов майданчика та

відведення поверхневого стоку.

10. Можливі дії планованої діяльності

(при будівництві і експлуатації) на навко�

лишнє середовище:

клімат і мікроклімат — не впливає;

повітряне — в ході будівництва викиди

забруднюючих речовин при різних видах

будівельних робіт (викиди від двигунів буд

техніки, при зварювальних і фарбувальних

роботах та ін..), при експлуатації техноло�

гічні викиди в процесі термічного знешко�

дження відходів;

водне — впливу немає; грунти — не очі�

кується, майданчик для зберігання відходів

має тверду поверхню з водовідведенням

(тільки на момент будівництва);

рослинний і тваринний світ, заповідні

об'єкти — не впливає, заповідні об'єкти

поблизу відсутні;

навколишнє соціальне середовище

(населення) — позитивні дії, які виража�

ються у можливості поліпшити умови про�

живання населення та створити нові робочі

місця на підприємстві;

навколишнє техногенне середовище —

не впливає;

11. Відходи виробництва і можливість їх

повторного використання , утилізації, знеш�

кодження або безпечного поховання: у від�

повідності до прийнятих проектних рішень.

12. Об'єм виконання ОВНС: робочий

проект у відповідності до ДБН А.2.2�1�2003.

13. Участь громадськості: інформація

про будівництво в ЗМІ.

КЗ КОР "Київський обласний

протитуберкульозний диспансер".

ЗЗ АА ЯЯ ВВ АА   ПП РР ОО   НН АА ММ ІІ РР ИИ
Реклама

ОголошенняБІ

У жовтні відзначається
Всесвітній день захисту зору
і студійці Боярського будин�
ку культури завітали до
Боярського інтернату для
дітей з вадами зору з кон�
цертною програмою. Анд�
рейченко Ваня, Байраченко
Катя, Гоц Валерія,Зорнік
Саша,Коваленко Аліна та
Михайловська Даша дару�
вали вдячним слухачам
свою творчість , а вихованці
інтернату та вихователі за�
хоплено слухали артистів,
жваво реагували на все, що
відбувалося на сцені —
гучно аплодували після
кожної пісні, від душі смія�
лися з гуморесок, уважно
слухали віршовані рядки.
Найменша учасниця кон�
церту Алінка отримала від
шанувальника його улюбле�
ну іграшку — їжачка, який
підтверджує,що дитячі від�
чуття та враження — най�

щиріші та найсвітліші. Це
позитивна тенденція, коли
одні діти дарують радість
іншим, коли очі публіки
горять цікавістю до того, що
роблять артисти, і коли юні
вокалісти та читці відчува�
ють підтримку та схвалення
своїх однолітків. Під кінець
концерту всі в залі відчува�
ли  себе вже  гарними знай�
омими, яким є чим поділи�
тися один з одним, і які
прагнуть нових зустрічей. А
зустрічі не забаряться! Адже
студійці БК  мають на меті
показати вихованцям інтер�
нату  свої нові концертні
програми та сценічні мініа�
тюри, а ті в свою чергу з не�
терпінням чекатимуть но�
вих зустрічей, бо пісня і сло�
во поєднують дитячі серця,
а від посмішок стає тепліше.

методист Боярського БК

Дарія Сєчкова

ББ КК   ДД АА РР УУ ЄЄ     РР АА ДД ІІ СС ТТ ЬЬ

ЧП “Рута�С”

ТРЕБУЮТСЯ:

— ГРУЗЧИК; 
— ЭЛЕКТРИК

36�048, 35�592

Вихованець дитсадка №3 м.Боярка Віталій Шматков,якому  ще не виповнилося й

чотирьох років, перебуває на лікуванні в Національному інституті раку (м.Київ,вул.Ломо�

носова,33/43, історія хвороби № 19204/10). Лікування лівої нирки хлопчика потребує

значних коштів.

Колектив дитсадка звертається до підприємців, керівни�

ків політичних партій,кандидатів на посаду міського голови

та кандидатів у депутати міськради допомогти врятувати

життя нашому маленькому землякові.

Повідомляємо рахунок мами Віталія:

Найменування банку:  Приватбанк,

Номер рахунку: 9244825509100

МФО:305299

ОКПО 14360570

Призначення платежу: 

безповоротна фінансова допомога на лікування 

Одержувач:

Шматкова Анна Василівна

ДОПОМОЖІТЬ ВИЛІКУВАТИ ВІТАЛІЯ
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