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Учителем стоїть школа, 

славу їй приносять вихованці

І в вальсі балу

розкриваються серця...

Хокей —

то справа чоловіча...

Пам’яті 

Володимира Самійленка

стор. 8

стор. 11

стор. 6

ЧИТАЙТЕ У НОМЕРІ:
ВВВВІІІІ ТТТТААААЄЄЄЄММММОООО

ЗЗЗЗ ДДДДННННЕЕЕЕММММ ННННААААРРРРООООДДДДЖЖЖЖЕЕЕЕННННННННЯЯЯЯ

Вважається, що День святого Валенти�

на існує вже понад шістнадцять століть, але

свята Кохання відомі ще з більш ранніх

часів — часів стародавніх язичницьких

культур.

У цього свята є й конкретний “винува�

тець” — християнський священик Вален�

тин. Ця історія датується приблизно 269

роком, того часу Римською Імперією пра�

вив імператор Клавдій ІІ.  З метою збере�

ження у своїх солдатів воїнського духу,

імператор видав указ, яким забороняв

легіонерам одружуватись.

Але на їхнє щастя знайшлася людина,

яка не злякалась імператорського гніву і

стала таємно вінчати легіонерів. Цією

людиною був священик на ім’я Валентин.

За це імператор оголосив Валентину

смертний вирок. А у 496 році римський

Папа Геласіус оголосив 14 лютого Днем свя�

того Валентина.

ДДДД ЕЕЕЕ НННН ЬЬЬЬ     СССС ВВВВ ЯЯЯЯ ТТТТОООО ГГГГОООО

ВВВВ АААА ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ НННН ТТТТ ИИИИ НННН АААА

стор. 10

Боярська міська рада та виконав�
чий комітет щиро вітають Понома�
ренка Андрія Олександровича, члена
виконкому, Сосонович Марину Воло�
димирівну, гол. спеціаліста із земель�
них питань, Каченюк Тетяну Володи�
мирівну, гол. спеціаліста з питань
захисту населення від наслідків аварії
на ЧАЕС, депутатів міської ради
Несена Євгена Володимировича,
Михайлову Стеллу Євгенівну, Кри�
венко Валентину Володимирівну з
Днем народження!

Завжди тримайте першість у здо�
ров’ї, енергійності, насназі. Нехай
справжнє весняне тепло піклується
про Ваш добрий настрій, спокій в
душі та гармонію в житті. Хай вічним
гостем у Вашому домі будуть зати�
шок, мир, теплота і щастя, а життя
наповнюють лише світлі дні.

Секретар ради
М. Лєзнік
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ЦВК ОПРАЦЮВАЛА
100% ЕЛЕКТРОННИХ ПРОТОКОЛІВ
За кандидата на посаду

Президента України Віктора
Януковича проголосували
48,95% виборців, за Юлію
Тимошенко — 45,47%. 

Як передає кореспондент
УНІАН, такі дані оприлюд'
нила Центральна виборча
комісія за результатами
опрацювання 100% елек'
тронних протоколів. 

В абсолютних цифрах за
В.Януковича проголосували
12 млн. 481 тис. 268 вибор'
ців, за Ю.Тимошенко— 11
млн. 593 тис. 340 виборців. 

Таким чином, розрив
між двома кандидатами ста'
новить 3,48% голосів. 

Не підтримали жодного
кандидата 4,36% виборців
(1 млн. 113 тис. 51).

БІ
ПП РР ОО   ПП ЕЕ РР ЕЕ РР АА ХХ УУ ВВ АА НН НН ЯЯ ГГ ОО ЛЛ ОО СС ІІ ВВ

Результати голосування у м. Боярка на виборах Президента України 7 лютого 2010 року

ЗЗАА ККООГГОО ППРРООГГООЛЛООССУУВВААЛЛАА ББООЯЯРРККАА??
№ ДВК

назва

ДВК

станом на

08:00 

станом на

10:00 

станом на

12:00

станом на

14:00

станом на

16:00

станом на

18:00

станом на

20:00
в % Тимошенко в % Янукович в % проти всіх

зіпсовано

бюлетенів

46 БК 47 1592 146 373 624 795 922 1013 63,63 691 68,21 259 25,57 50 13

47 ЗОШ №1 1123 95 274 446 584 700 761 67,76 535 70,30 153 20,11 62 11

48 МНВК 1304 117 310 517 596 717 760 58,28 504 66,32 198 26,05 50 8

49 Рай СЕС 1058 92 257 411 578 654 689 65,12 469 68,07 167 24,24 42 11

50 ЗОШ №2 1477 121 388 632 789 892 970 65,67 691 71,24 228 23,51 48 3

51 Бібліотека 2589 269 698 1090 1370 1552 1663 64,23 1070 64,34 467 28,08 107 19

52 “Оберіг” 2062 170 440 794 1012 1160 1283 62,22 875 68,20 293 22,84 91 24

53 ЗОШ №3 3118 226 688 1195 1562 1815 2013 64,56 1417 70,39 427 21,21 148 21

54 Спортзал 1779 150 473 772 975 1088 1165 65,49 814 69,87 277 23,78 74 0

55 Гімназія 3364 201 765 1188 1552 1907 2049 60,91 1451 70,82 440 21,47 148 10

56 БГ ВУ ЖКГ 1140 87 228 386 524 644 687 60,26 421 61,28 182 26,49 54 30

57 ЗОШ №5 2565 180 560 940 1250 1510 1604 62,53 1078 67,21 403 25,12 119 4

58 Гуртожиток 2074 192 473 773 1016 1151 1285 61,96 848 65,99 357 27,78 71 9

59 ЗОШ №4 2966 215 598 1094 1620 1657 1835 61,87 1243 67,74 444 24,20 123 20

60 С/технікум 501 65 130 228 286 332 354 70,66 242 68,36 77 21,75 33 2

122 БЦРЛ 95 67 74 95 95 95 95 100,00 59 62,11 26 27,37 8 2

ВСЬОГО 28807 2393 6729 11185 14604 16796 18226 12408 4398 1228 187

в % 100 8,31 23,36 38,83 50,70 58,31 63,27 68,08 24,13 6,74 1,03

ДДООРРООГГІІ  ЗЗЕЕММЛЛЯЯККИИ!!
Ось і завершився черговий етап в житті українсь'

кого народу. Київщина та, зокрема, Боярка під час
двох турів виборів Президента України дуже одноз'
начно заявили про свої переконання та очікування.
У фіналі виборів кількість прихильників нашого
кандидата зросла вдвічі та склала майже 70 відсот'
ків від загальної кількості тих, хто проголосував. Це
досить серйозний аргумент в підтримку курсу
розвитку України, закладеного чинним Прем’єр'мі'
ністром Юлією Тимошенко та її однодумцями.

Ми щиро дякуємо вам, дорогі виборці, за цю під'
тримку. Вона слугуватиме нам стимулом і надалі
боротися за зміцнення демократії в Україні, за ство'
рення позитивного іміджу держави в світі. Ми не
дозволимо Україні втратити те духовне надбання,
що робить нас нацією. 

Особлива вдячність за активність та принципо'
вість головам, секретарям та членам дільничих
виборчих комісій, членам партії від нашої політич'
ної сили.

Ми вистояли, ми
не зламалися, ми
перемогли! Ми ста'
ли сильнішими! Єд'
наймося, бережімо
віру в Україну! Пра'
вда переможе!

З великою повагою,
Боярська партійна

організація ВО 
“Батьківщина”.

МІЖНАРОДНІ СПОСТЕРІГАЧІ ОЦІНИЛИ

ДРУГИЙ ТУР ВИБОРІВ НА “ДУЖЕ ДОБРЕ”
Спостерігачі від міжна'

родних організацій визнали,
що під час другого туру пре'
зидентських виборів в Укра'
їні було дотримано більшості
зобов’язань у рамках ОБСЄ
та Ради Європи. Про це зая'
вили сьогодні під час підсум'
кової прес'конференції в
Києві глави місій ПА ОБСЄ,
Бюро демократичних інсти'
туцій та прав людини
(БДІПЛ) ОБСЄ, ПАРЄ, ПА
НАТО, Європейського пар'
ламенту, повідомляє корес'
пондент УКРІНФОРМу. 

“Голосування було вра'
жаючим проявом демокра'
тичних виборів. Тепер нас'
тав час, коли українські по'
літичні лідери мають вислу'
хати вердикт власного наро'
ду та зробити все для того,
аби процес передачі влади
був мирним та конструктив'
ним”, — наголосив голова
ПА ОБСЄ, спеціальний ко'
ординатор місії коротко'
строкових спостерігачів
ОБСЄ Жоао Соареш. Уза'
гальнюючи власну оцінку,
він підкреслив: “Ці вибори

були хорошими, ба навіть
дуже хорошими”.

Голова делегації ПА
НАТО Асен Агов у свою чер'
гу зауважив, що песимістич'
ні сценарії, які обговорюва'
лися в суспільстві до вибо'
рів, не виправдалися. “Ук'
раїна вже створила модель
проведення демократичних
виборів у цьому регіоні, —
наголосив він. — Українсь'
кий народ має пишатися
своїми досягненнями, і цей
(демократичний) процес
став незворотним”.

Зі свого боку, керівник
делегації від Європарламен'
ту Павел Коваль акцентував
увагу на високій явці під час
другого туру виборів. “Це
свідчить, що українські полі'
тики мають відповідати
високій планці довіри наро'
ду. Це — хороша новина для
України”, — наголосив єв'
родепутат. “Двері до Європи
для України мають бути від'
критими. Чесні і спокійні
вибори є серйозним пози'
тивним сигналом для сус'
пільної думки в Європі”, —

зауважив Павел Коваль.
Голова місії ОБСЄ/БДІПЛ

Хайді Таліавіні підтвердила
загальну оцінку колег.
“Вибори були добре організо'
ваними та по'справжньому
конкурентними. Вони відпо'
відали більшості зобов’язань
ОБСЄ”, — сказала Х.Таліа'
віні. Вона також віддала
належне організаторам ви'
борчого процесу на всіх рів'
нях, які “працювали ефек'
тивно та неупереджено”.

Водночас представники
місій від міжнародних орга'
нізацій наголосили на пев'
них моментах, які має до'
опрацювати українська вла'
да, аби довести виборчий
процес до справжніх євро'
пейських норм. Серед них,
зокрема, — вдосконалення
законодавчої бази. Необхід'
но визначити чіткі правила,
які мають бути встановлені
заздалегідь до проведення
будь'яких виборів, аби
уникнути невизначеності,
що мало місце на нинішніх
президентських виборах в
Україні.

У поданих штабом Юлії
Тимошенко скаргах про по'
рушення під час голосування
в другому турі містяться
достатні підстави для пере'
рахування голосів на деяких
дільницях. 

Про це повідомила зас'
тупник голови Центральної
виборчої комісії Жанна
Усенко'Чорна.

“Тільки сьогодні (10
лютого — ред.) у ЦВК наді'
йшло кілька десятків скарг, і
ознайомлення з деякими з
них дають підстави порушу'
вати питання про необхід'
ність доручення відповідним
окружним виборчим комі'
сіям про проведення ними
такого повторного підрахун'
ку голосів”, — сказала вона.

Усенко'Чорна зазначила,
що, виходячи зі змісту цих
скарг, дійсно були випадки,

коли в окружні виборчі
комісії доставлялася вибор'
ча документація з поруше'
ною цілісністю упакування.

При цьому не проводився
повторний підрахунок голо'
сів, що передбачено в таких
випадках виборчим законо'
давством.

БЮТ вирішив оскаржи'
ти в судах результати голосу'
вання 2 туру виборів Прези'
дента.

Штаб Тимошенко вимагає
від Центральної виборчої
комісії перерахування голосів
більше, ніж на 900 дільницях
на виборах Президента.
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БІ до влади
Дорога

— Тарас Григорович,
то Ви брали чи не брали
того хабара? 

— Хабара я не брав!
Про це я заявляю офіційно і
привселюдно усій громаді
Боярки і України. Це гово'
рив слідчим, прокурорам,
суддям. Стверджую це, пов'
торюю, і буду повторювати
впевнено і щиро. Бо це прав'
да! І за неї я буду боротись до
кінця. У когось багато гро'
шей, а за мною люди, і моє
рідне місто Боярка. Тут я
народився, люди повірили
мені, доручили місто і я не
зраджу їх.

— Тоді чому ж справа
в суді ще не закрита?

— Бо це ніщо інше, як
жорстка боротьба за владу. Є
команда людей в районі і в
Києві, у складі якої є й Олег
Маркович Коновалов. Ці
люди торують собі дорогу до
влади, змітаючи усе і усіх на
своєму шляху. Коновалов у
справі виступив не тільки
заявником, а фактично за'
мовником мого політичного
знищення. Ця справа плану'
валась заздалегідь — майже
півроку. Але фінал не вдався.
Слідчий нічого не знайшов у
кабінеті, бо там нічого й бути
немогло. Людину біля церк'
ви, яка поруч з міською
радою, примушували занес'
ти в кабінет псевдохабар, а
той вистояв і не піддався. Але
ж витратились замовники,
мабуть, не для того, щоб так
легко здатись. Та й централь'
не телебачення, преса “про'
кукурікали” про боярського
мера'хабарника ще до
пред’явлення звинувачення.
Усе було профінансовано,
відступати їм було нікуди. 

— Ви впевнені?То
чому “жовта” преса зви=
нувачує Вас у мовчанні? 

— Так. А довго мовчав,
бо ледве оговтався від того
перебування під вартою. Там,
де я був, зламати психологіч'
но можна навіть сильну духом
людину, а фізично навіть
такого молодого та здорового,
як я. На мене постійно тисну'
ли, вимагали зізнання у тому,
чого не було. Я не здався.
Дуже допомогла підтримка
боярчан, які стали на мій
захист там, біля Києво'Свято'
шинського районного суду, і
тут — на Боярському майда'
ні. За це я щиро дякую усім,

хто розуміє задля чого я 3,5
роки тому прийшов до влади,
і що я роблю і буду робити для
свого рідного міста.

Мене кілька разів пере'
водили з камери в камеру, де
на 23'х ліжках — 40'50 зат'
риманих. Спали почергово,
у верхньому одязі, в шапках,
при мінусовій температурі
(приміщення не опалюва'
лось). Та й самі розумієте,
компанія специфічна, були й
вбивці. Два місяці у такому
стані…я боровся за життя і
не піддавався провокаціям.
Рятувала лише думка про те,
що дружина вагітна, дов'
гожданий Михайлик от'от
мав народитись. Нелюди
знали, що я так його чекав.
Вдало вибрали час! 

— Певно, Ви добряче
“насолили”, якщо так з
Вами чинили?

— Час сказати правду.
Олег Маркович Коновалов
звик за будь'яку ціну дістава'
ти своє (ми тут, у Боярці, всі
один одного добре знаємо).
Що йому людське життя,
вагітна дружина, новонарод'
жена дитина, коли на кону
нажива — збільшення зе'
мельного ресурсу Боярки
втричі. Смішно читати, як
Коновалов на шпальтах “Бо'
ярина” “бідкається”, мовляв,
не знає, що своїй доньці ска'
зати, прикриваючись маскою
борця із корупцією. (Тут
Олійник, який пише від імені
Коновалова, “перегнув”).
Нехай пояснить краще своїй
дитині, як він мені, молодій
людині, життя збирався зла'
мати і за що, бо їй хтось все
одно розкаже про всі “подви'
ги” та методи батька і його
компанії.

— Коновалов дійсно не'
одноразово приходив до мене
в кабінет з хабарем. Це три'
вало близько двох місяців.
Землю хотів. Тикав хабар

мені у ресторані “Торба”. Я
категорично заперечував
таким нахабним пропози'
ціям. Так, є моя провина —
треба було одразу звернутись
до правоохоронних органів,
бо це 370 стаття Криміналь'
ного Кодексу — провокація
хабара. Я був лояльний, а він
виявився підлим на шляху до
влади. Досвіду йому не зай'
мати. Пригадайте тільки від'
ставку Зої Виборної. Хто б ви
думали її організував? Тоді
Коновалов теж хотів землі —
Виборна йому відмовила.
Ага, відмовила — недовіру
Виборній організував такими
самими, притаманними йо'
му, методами. Є вертикаль
олігархів України: область'
район'місто, і Коновалов —

маленький її гвинтик. Вони
вирішили: Добрівський хаба'
рі не бере, землю не дає —
зробимо з нього хабарни'
ка — згноїмо у в’язниці, а
тим часом владу захопимо і
місто “прихватимо” з усіма
його принадами. 

— Я з усією відпові
дальністю заявляю, що
якщо зі мною чи з моєю
сім’єю щось станеться, я
буду вважати винним у
цьому Коновалова Олега
Марковича та його спіль
ників, прізвища яких добре
мені відомі. 

— Що то за земля,
через яку це все?

— Повторюю: ціна моєї
політичної кар’єри — близь'
ко 1,5 тис га землі, за раху'
нок розширення меж міста,
які дуже ласі для Коновало'
ва і його спільників. А 20
тис. євро для них — дріб’я'
зок. Та й принизлива сума,
як для хабара, додасть роз'
мов у народі на кшталт: “от
вишнівський — 2,5 млн.
взяв, а наш всього на 20 тис.
євро спокусився”. Оббреха'
ти, принизити, розчавити,

здати і продати — методи
того, хто мріє стати мером
Боярки — О.М.Коновалова.
Реформатор Добрівський,
який на очах набирав обер'
тів у розбудові міста, зайвий. 

Коновалов знайшов собі
помічника — Олійника, який
всюди вештається, “лізе” в
екрани телебачення з'поза
спин відомих політиків,
“перескакує” від однієї полі'
тичної сили до іншої. Той за
гроші тата рідного продасть.
“Дай 2 га землі і я перестаю
писати на тебе”, — казав
якось мені. Тут вони знайшли
один одного: Коновалов —
Олійник. Один ладен плати'
ти, щоб розвалити місто, а
інший готовий служити на
його розвал, бо сам з Білої

Церкви приїхав, живе в
Тарасівці. Що йому до Бояр'
ки? Чи хоч комусь в своєму
депутатському окрузі допоміг,
чи вирішив чиюсь проблему?
Якщо такі є — прийдіть і ска'
жіть, що я неправий!

— Чому так кажете?
— Бо один номер цієї

“чорно'жовтої” газети кош'
тує 8 тис. грн. Їх вийшло —
23. Тобто 184 тис грн. —
витрати на обливання бру'
дом Добрівського, бо тільки
про це пише (за кожне слово
йому ще доведеться відпові'
дати в суді). А що сам зробив
депутат Олійник? Може
вулицю хоч одну освітлив,
як це роблять підприємці,
стягуючи останнє, або урну
де поставив? Чи хоч би при'
брав за ці кошти сміття біля
“гадючника”, у який пере'
творився через його господа'
рювання кінотеатр ім. Ос'
тровського. Ляпати язиком
за гроші просто. 

— Від Вашого імені
містом розповсюджуються
листівки “Боярська бли=
скавка”. Що Ви можете
про це сказати?

— Усі ці листівки є про'
вокацією. Я до них не маю
жодного відношення. Більше
того, з цього приводу з відпо'
відною заявою я звернувся
до правоохоронних органів.

— То що нас чекає?
— Я вірю — правда в

світі є. Якщо не знайду її в
судах — шукатиму між
тими, хто з дитинства мене
знає, хто йде, йшов і піде зі
мною. Навіть, якщо сцена'
рій “а'ля Коновалов” буде
продовжуватись і мене все
одно під будь'яким приводом
затримають просто перед
виборами…

— А що, є підозра?
— Ці люди не мають

совісті. Для них нічого свя'
того не існує. Тому була б
людина, а привід знайдеть'
ся, якщо гроші є. Мене осла'
вили на всю Україну! Рішен'
ня суду немає, справа не
доведена (бо нічого там
доводити, якби було — вже б
довели), а Коновалов про'
довжує свою “пісню хабар'
ництва” і корупції, щоб
народ “не охолов”(навіть
Олійнику набридло перели'
вати з пустого в порожнє). А
я кажу: охолоньте боярчани!
Тверезо зважте — місто зав'
мерло: бюджету немає,
дороги засніжені, тарифи на
воду зростали двічі за три
місяці, а мене ізольовано,
щоб поглибити кризову
ситуацію. Цього нам треба?
Цього ми прагнули усі ці
роки, затягуючи паски?
Щоб те, що будували потро'
ху, виборсуючись із боргів,
вмить розвалили прийдешні
“зайди”? Спробуйте збуду'
вати будинок за один день —
навряд чи вийде, так і з
Бояркою — за три роки ми
не все зробили, але чимало.
Зробимо разом ще більше! 

А ще хочу наголосити, що
вибори міського голови Бо'
ярки розпочались давно, ще
з перших номерів вісника
“Боярин”, а у активну фазу
вони ввійшли 20 жовтня
2009 року, саме в день мого
затримання. І основна їх
мета — недопущення мене
до участі у місцевих вибо'
рах, які відбудуться 30 трав'
ня 2010 року. Ми повинні
зупинити дію “чорних” тех'
нологій олігархів.

І ще одне. Впевнений,
Господь розсудить нас з Ко'
новаловим. Але це буде по'
тім, а зараз я повинен про'
довжити боротьбу заради
майбутнього Боярки, заради
свого сина Михайла, заради
своїх батьків, заради усіх
боярчан. Боярка, вперед ! 

Інтерв’ю з
Тарасом Добрівським

записала Наталя Ключник

ХТО Є ХТО У СПРАВІ ТАРАСА ДОБРІВСЬКОГО
Має рацію “чорна”

боярська преса: відсут
ність інформації пород'
жує чутки. Аби розвіяти
їх, “БІ” звернулась до Та
раса Добрівського — чин
ного Боярського міського
голови, відстороненого
від справ у місті до оста
точного рішення суду.
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БІ календар
Історичний ВІДЛУННЯ БОЮ ПІД КРУТАМИ

СТУКАЄ У НАШІ СЕРЦЯ

Вожді знали, кого поси'
лати в Україну, і хто най'
жорстокіше порішить не
тільки Центральну Раду, а й
саму УНР, проголошену 22
січня 1918 р. Навіть “літо'
писці революції” у своїх
мемуарах 1928 р. не могли
позбутися спогадів про
людиноненависницьку сут'
ність Муравйова. На мітин'
гах він вихвалявся, що біль'
шовицьке військо, розбивши
внутрішнього ворога, “поне'
се на своїх багнетах револю'
цію до Берліна та Парижа”.
Безпорадний і неорганізова'
ний у роботі, він “справляв
враження дуже нервової,
майже істеричної людини”,
пригадували його поплічни'
ки. На переконання Леніна,
якраз такий перелицьований
на есера сатрап годився для
того, щоб утопити українців
у крові й далі рушити на
Європу. Але його шлях пере'
тяли Крути, і ця незбагненно
самовіддана молодь... Украї'
на і тут вкотре поставила
бар’єр, який і берлінці, і
парижани мусили б записати
до своєї історії як героїчну
спробу захистити європейців
від комуністичної орди.

У перебігу подій 1917'
1918 рр. український літо'

пис має чимало трагічних
сторінок. Але Крути посіда'
ють окремішнє місце. Щоб
відчути атмосферу револю'
ційної епохи, дозволимо собі
додати кілька штрихів до
подій того часу. На хвилі
творення нової держави
Центральна Рада та її Ґене'
ральний Секретаріат не під'
тримали спроб Симона Пет'
люри і його однодумців згур'
тувати воєдино українські
військові сили для розбудови
справжньої держави.
Наприкінці 1917'го стало
зрозумілим, що момент ство'
рення національної армії
втрачено. Заступник голови
Центральної Ради Володи'
мир Винниченко з трибуни
проголошував: “Україні
нема пощо творити своєї
армії, бо вона нікого понево'
лювати не хоче”.

На середину січня 1918 р.
більшовики захопили владу
майже на всій Правобереж'
ній Україні. У Києві було
введено стан облоги. Проти
Центральної Ради більшови'
ки здійснювали диверсійні
виступи, з'поміж яких най'
більшим став “арсенальсь'
кий заколот”. І все ж 22
січня IV Універсалом було
проголошено самостійність і

незалежність Української
Народної Республіки.

А в цей час банда Мурав'
йова просувалася на Київ,
лишаючи по собі сліди нечу'
ваних репресій: Муравйов
особисто віддавав накази
про масові розстріли війсь'
ковополонених, закликав до
поголовного фізичного
винищення всіх “ворогів
революції”. Перед лицем
небезпеки Центральна Рада
кинула клич до київської
молоді. Пішла палка агіта'
ція, виголошувалися емоцій'
ні промови.

До Помічного студентсь'
кого куреня Січових Стріль'
ців почала записуватися
необстріляна молодь — учні

київських шкіл та гімназій,
студенти університетів —
Народного і Св. Володими'
ра. Разом із сотнею гайдама'
ків і сотнею вільних козаків
(загалом — близько 600

осіб) їх було направлено на
вузлову станцію Крути, щоб
зупинити більшовицьке
військо. Помічний студент'
ський курінь майже повніс'
тю загинув у бою 29 січня.
Один із учасників того бою
згодом писав: “Триста
юнаків без належного озбро'
єння, без амуніції, кинуті і
зраджені, до останнього
пострілу і подиху чинили
завзятий опір, встеляючи
поля під Крутами своїми
буйними головами”. Части'
на юнаків потрапила до
полону. Після диких зну'
щань муравйовці їх розстрі'
ляли наступного дня, а селя'
нам заборонили здійснити
поховання. Кілька поране'
них якимось дивом врятува'
лися, й засвідчили подробиці
трагедії.

У березні 1918 р., коли
Київ було тимчасово звіль'
нено від більшовиків, від'
найдені останки трьох
десятків полеглих були
перевезені до Києва. Героїв
урочисто поховали 19
березня в одній братській
могилі на Аскольдовому
цвинтарі. Пізніше соціалі'
стичні невігласи й цю моги'
лу знищили, влаштувавши
на кістках героїв “парк
культури і відпочинку”. І
нарешті — нині меморіал
частково відновлено.

Опір під Крутами на кіль'
ка днів стримав здобуття
Києва більшовиками, що
мало важливий вплив на
ухвалення Брестського дого'
вору. Але найбільше значення
Крутів — моральне, як пер'
шої ластівки злету українсь'
кого народу в новітні часи.

Уперше широке вшану'
вання пам’яті героїв Крут
відбулося 29 січня 1998 р.
Тоді на мітинґ пам’яті при'
було чимало відомих політи'
ків та громадських діячів.

Перечитаймо вірш Павла
Тичини, написаний 1918'го
і присвячений молодим
українцям'мученикам, і
вклонімося світлій пам’яті
героїв'студентів. 

Ніна Харчук,
Заслужений журналіст

України, депутат 
Боярської міської ради

29 січня 1918 р. біля залізничної станції Крути, що
на Чернігівщині (лінія Київ — Москва), українські
юнаки, відстоюючи молоду державу — УНР, — вступи
ли в нерівний бій із удесятеро переважаючим більшо
вицьким військом під орудою царського полковника М.
Муравйова, яке послав в Україну Ленін. 

ПАМ’ЯТІ ТРИДЦЯТИ

На Аскольдовій могилі
Поховали їх — 

Тридцять мучнівукраїнців, 
Славних молодих...

На Аскольдовій могилі 
Український цвіт! — 

По кривавій, по дорозі 
Нам іти у світ. 

На кого посміла знятись 
Зрадника рука? — 

Квітне сонце, грає вітер 
І Дніпроріка. 

На кого завзався Каїн? 
Боже, покарай! 

Понад все вони любили 
Свій коханий Край. 

Вмерли в новім Заповіті 
Славою святих. 

На Аскольдовій могилі 
Поховали їх. 

Київ, 1918

Перепоховання студентів у Києві

19 березня 1918 року

Символічна могила 

і дерев’яний хрест крутян 

на Аскольдовій могилі у Києві

Так, ця виставка тематич'
на: присвячена визволенню
Київської області від німець'
ко'фашистських загарбників.

Як розповіла завідуюча
бібліотекою Людмила Іва'
нівна Заєць, представлені
матеріали користуються не'
абияким попитом серед від'
відувачів, особливо — учнів'
ської молоді.

— Для школярів міс'
та, — говорить Людмила
Іванівна, — зараз це дуже
актуальна тема. Вивчаючи
цю сторінку нашої історії на
уроках історії, української
літератури, іноземної мови
та навіть… правознавства,
діти готують доповіді, пи'
шуть реферати. А за матері'
алом ідуть до нас.

— Невже ви можете за'
пропонувати сучасним шко'
лярам більше, ніж Інтер'
нет? — ставлю дещо прово'
каційне запитання.

Але Людмила Іванівна до
нього готова:

— Звісно, про Велику
Вітчизняну війну взагалі в
Інтернеті доволі матеріалу. А
от щодо тих історичних
подій на території нашого
міста, району, області, то ми
можемо запропонувати дій'
сно ексклюзивний матеріал.
Наприклад, саме ми подава'
ли до райдержадміністрації
списки як нині живих, так і
вже померлих інвалідів та
учасників війни, які мешка'
ють в Боярці. Хто, як не

вони, можуть розповісти
підростаючому поколінню
таке, чого на жодному Інтер'
нет'сайті не вичитаєш? Тому
ми й провели дві зустрічі
учнівської молоді з ветерана'
ми'фронтовиками: бесіда'
роздум “Діти'партизани Ве'
ликої Вітчизняної” (орієнто'
вана на учнів 5'9 класів і
присвячена 80'річчю з Дня
народження Валі Котик) та
“Уклін живим — померлим
слава” (10'11 класи).

— І як довго експонува'
тиметься ця виставка?

— Завжди! — несподіва'
но відповідає пані Людмила.

— Тобто? — дивуюся.
— Виставка запланована

як постійно діюча впродовж

всього цього року. Періодич'
но представлені матеріали
будуть оновлюватися, а тому
приходьте до нас знову й
знову — не пошкодуєте.

Приходьте на зустріч з
героїзмом, приходьте на
зустріч з історією, приходьте
на зустріч з пам’яттю…

Радислав Кокодзей

66 років минуло відтоді, як Київську область було
звільнено від німецькофашистських загарбників… 66
років відбудови і розбудови, 66 років загоєння ран і посту
пу вперед, 66 років пам’яті… І 66 років полум’яних сто
рінок історії нашої, які знайшли своє відображення в кни
гах та історичних документах, представлених до цієї
дати в експозиції виставки, яка відкрилася 25 січня в

Боярській міській бібліотеці для дітей та дорослих.

БІ визволення Київщини
66 річниця “УКЛІН ЖИВИМ, ПОМЕРЛИМ — СЛАВА…”
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БІ тижня
Події

В кінці січня цього року у
приміщені Будинку ветера'
нів (м. Київ, вул.Бастіонна,
11) відбулася звітно'вибор'
ча конференція Всеукра'
їнської організації ветера'
нів'підводників Київської
області.

На конференцію прибу'
ли представники Києво'
Святошинського району:
голова районної організації
ветеранів війни та праці
Анатолій Пастовецький,
заступник голови сільської
Ради с. Гореничі, моряк'під'
водник Василь Олефіренко;
представники Макарівсько'
го району: голова сільської
ради с. Новосілки Наталія
Кубай, директор школи ім.
Героя Радянського Союзу,
контрадмірала'підводника
Івана Кучеренка Любов Роз'
сохач та інші ветерани'під'
водники області.

Голова Всеукраїнської
асоціації ветеранів'підводни'

ків Михайло Смагін урочисто
вручив директору Ново'
сільської школи у шкільний
музей пам’ятну ювілейну
медаль до100'річчя від дня
народження Героя Радянсь'
кого Союзу Івана Кучеренка.
Таку ж медаль він вручив
голові сільради с. Новосілки,
де народився і проживав
Герой'підводник Іван Хомо'
вич, який в роки війни у Пів'
нічному льодовитому океані
знищив багато ворожих
кораблів. 

На конференції був обра'
ний голова асоціації ветера'
нів'підводників у Київській
області наш земляк з Києво'
Святошинського району
Василь Михайлович Олефі'
ренко. З чим його і вітаємо,
бажаємо успіхів у справі
патріотичного виховання
нашої молоді.

Євген Пікуль,
фото автора

ДО 66�Ї РІЧНИЦІ ВИЗВОЛЕННЯ КИЇВЩИНИ

В березні 2010 року
виповнюється 66 років з дня
завершення визволення
Київщини від німецько'фа'
шистських загарбників. Це
була одна з найтяжчих війн
в історії людства. Велике зло
вчинила війна на землі Київ'
ській. Німецько'фашистські
загарбники завдали величез'
ної шкоди містам і селам
Київщини. Повністю або
частково було зруйновано і
спалено 9 міст і 388 сіл. Без
житла залишилися майже 1
млн. осіб. Було перетворено
на руїни понад 6 тисяч про'
мислових підприємств.

Сьогодні, коли стали зна'
ними невідомі раніше доку'
менти, коли з’явилися нові
свідчення, ми можемо глиб'
ше осмислити передісторію
війни, її політичні, диплома'

тичні, психологічні аспекти,
хід подій, але незмінними
залишаються повага до
захисників Батьківщини,
захоплення їхньою мужніс'
тю та стійкістю, увага та
милосердя до тих, хто прой'
шов крізь полум’я війни.

Бібліотекарями цент'
ральної районної бібліотеки
накопичено чималий досвід
роботи з популяризації літе'
ратури про війну.

Дуже важливим момен'
том у контексті цієї роботи є
тема “Київщина у полум’ї
війни”. Розкриваючи її, ши'
роко використовуємо мате'
ріал з місцевої періодики.

В бібліотеках району роз'
криті тематичні полиці
“Шляхами мужності і сла'
ви”, “Месники рідного
краю”, “Вони визволяли
Київщину” та інші.

В районній бібліотеці роз'
криті книжково'ілюстратив'
ні виставки “Великий день...
Великдень Перемоги...” (до
65'річчя Перемоги у Великій
Вітчизняній війні 1941'
1945рр.) та “Київщина в
полум’ї війни”.

Буде проведена презента'
ція книжкової виставки
“Київщина в полум’ї війни”.
На виставці представлені

матеріали краєзнавчої тема'
тики: “Книга пам’яті Украї'
ни. Київська область”. —
К.: Молодь, 2000., “Книга
скорботи України. Київська
область” — К.: Молодь,
2005., книги місцевих авто'
рів О. Іванкова, В. Троянсь'
кого, де вони діляться спога'
дами своїх бойових днів,
статті з періодичних видань
про визволителів Київщини
та України — наших
земляків.

Познайомлять читачів
району з літературою про
окремі періоди війни, про
епізоди боротьби народу
проти фашистських загарб'
ників усний журнал “Обпа'
лені війною”, година спілку'
вання “Пам’ять вічно жи'
ва”, уроки пам’яті “Хвилина
мовчання пекуча і терпка”.

Найбільшу цінність ма'
ють для нащадків спогади
очевидців, людей, які прой'
шли страшне пекло війни.
Тому в бібліотеках будуть
проведені зустрічі з учасни'
ками війни “Пам’ять звер'
нута до нащадків”.

Зав. відділом обслуго=
вування ЦРБ 
Лілія Бриль.

Фото Євгена Пікуля

КОНФЕРЕНЦІЯ

ВЕТЕРАНІВ ВВВ
4 лютого в Будинку офі'

церів м. Київ зібралися
сотні ветеранів Великої Віт'
чизняної війни на конфе'
ренцію, присвячену 66'й
річниці визволення Київ'
ської області від німецько'
фашистських загарбників.

Перед присутніми висту'
пили голова профспілки
України Стоян та генерал
армії Червонописький. Вони
подякували ветера'
нам війни та праці
за активну участь у
громадському жит'
ті і патріотичне ви'
ховання молоді не'
залежної України.

Потім відбуло'
ся покладання він'
ків до пам’ятника
Слави.

На завершення
конференції арти'
сти'афганці влаш'
тували для ветера'
нів святковий кон'
церт.

Від Києво'Свя'
тошинського райо'

ну на конференції були при'
сутні: голова районної орга'
нізації ветеранів війни та
праці Анатолій Постовець'
кий, голова Вишнівської
організації ветеранів Леонід
Яремчик, ветеран'партизан
Сергій Барнасюк, учасники
взяття Берліна Іван Маляр'
чук та Михайло Норенко.

Євген Пікуль

ЗЗ ІІ ББ РР АА НН НН ЯЯ   ВВ ЕЕ ТТ ЕЕ РР АА НН ІІ ВВ �� ПП ІІ ДД ВВ ОО ДД НН ИИ КК ІІ ВВ
КК ИИ ЇЇ ВВ СС ЬЬ КК ОО ЇЇ   ОО ББ ЛЛ АА СС ТТ ІІ

УУ ЧЧ ИИ ТТ ЕЕ ЛЛ ЕЕ ММ   СС ТТ ОО ЇЇ ТТ ЬЬ   ШШ КК ОО ЛЛ АА ,,
СС ЛЛ АА ВВ УУ   ЇЇ ЙЙ   ПП РР ИИ НН ОО СС ЯЯ ТТ ЬЬ   ВВ ИИ ХХ ОО ВВ АА НН ЦЦ ІІ

“Наша школа
започаткована
1861 року. Вона
не просто перша,
а найперша шко'
ла нашого міста.
Уявляєте, скіль'
ки зі стін школи
вийшло випуск'
ників, якими пи'
шається педаго'
гічний колектив,
Боярка, і навіть Украї'
на?” — каже Катерина Ме'
лашенко — директор ЗОШ
№1. “Багато відомих людей
виростили. Найбільш відомі
з них: адмірал Російського
флоту, депутат Російської
Держдуми А.Чеківський,
академік, професор, ректор
університету КПІ М. Згуров'
ський, Заслужений журна'
ліст України М. Шибик, Л.
Шляхова — відмінник осві'
ти, перший заступник
начальника управління осві'
ти Київської області, О.
Чеківська — доктор хіміч'
них наук, Л. Кравченко —
директор Боярського краєз'
навчого музею, Л. Рачинсь'

ка — художній керівник ан'
самблю “Горлиця” та багато
інших знаних людей. Тільки
вчителями стали більш як 50
випускників ЗОШ №1. Роз'
летілись по усьому світу, а
злітаються до нас, щоб роз'
повісти як живуть, чого
досягли, згадати як жили і
навчались у цих стінах”.

Підходять й підходять
випускники, реєструються у
холі залу, обнімаються і роз'
ходяться у свої класи, щоб
лише на мить стати піонера'
ми, комсомольцями і просто
учнями.. 

У святково прибраній
спортивній залі (вона ж слу'
гує актовою залою) тричі

шкільний дзвінок сповістив
про початок такого собі “від'
критого уроку”, організова'
ного цього разу учнями
випускних класів, на тему:
“Вітаю тебе, однокласник, у
стінах рідної школи”. 

2009 року ЗОШ №1
була потрійною ювіляркою:
50 років будівлі, де розташо'
вана школа, 70 років з часу І
випуску, і в 1939 році — був
перший випуск десятирічки.
Прекрасний фільм про істо'
рію школи, її славетних вчи'
телів, директорів показува'
ли гостям — випускникам.
Серед них: сім’я Ковален'
ків, І.І Іванов, директори
шкіл Левицький, Мажуха,
Рибалько, Герасимюк, Ру'
денко, Качарій, Цвет, Юр'
ченко і  дві директорки: Се'
ленко Вікторія Павлівна та
Малишенко Катерина Ми'
колаївна. Цілі династії учи'
телів працювали тут. У кож'
ного своя історія, але усі
вони уособлюють собою ті
основи, на яких трималась,
тримається і буде триматись
ЗОШ №1. Бо саме вони
дарували і дарують учням
красивий, розумний і освіче'
ний світ. Їм — учителям
ЗОШ №1, випускники дя'
кували і дарували квіти.

Наталя Ключник

Традицію організовувати зустрічі випускників ЗОШ
№1 відродили минулого року. У 2010 — запросили на
зустріч випускників 1960, 1970, 1980, 1990 і 2000 років. 

Отож, зустріч: місце — школа №1, час — перша су
бота лютого.
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Києво'Святошинський

районний суд Київської

області повідомляє Федо'

ренку Андрію Олександро'

вичу про те, що розгляд

цивільної справи за позовом

Ющенко Марії Михайлівни

до Боярської міської ради,

К и є в о ' С в я т о ш и н с ь к о ї

районної державної адміні'

страції Київської області,

Уцехової Тетяни Степанів'

ни, Адаменка Сергія Сергі'

йовича, Боровської Ольги

Михайлівни, Федоренка

Андрія Олександровича, Уп'

равління земельних ресур'

сів Києво'Святошинського

відділу КРФ ЦДЗК про виз'

нання рішення Боярської

міської ради та розпоряд'

ження Києво'Святошинсь'

кої РДА незаконними, виз'

нання недійсними Держав'

них актів на земельні ділян'

ки відбудеться об 11.00. год.

01.03.2010 року в примі'

щенні Києво'Святошинсь'

кого районного суду Київ'

ської області за адресою: м.

Київ, вул. Мельниченка, 1.

У випадку Вашої неявки

в судове засідання справа

буде розглянута за Вашої

відсутності на підставі наяв'

них у справі доказів.

Суддя А.Я. Волчко

БІ Оголошення

ЗЗААППООВВІІТТННЕЕ  ББААЖЖААННННЯЯ  ММООЖЖЕЕ  ББУУТТИИ  ППООЧЧУУТТЕЕ
Творчість талановитої

родини Шипуліних не зали'
шає байдужим. Під час одні'
єї з виставок, яка проходила
в приміщенні Києво'Свято'
шинської районної класич'
ної гімназії, з роботами
Тетяни Олександрівни та її
сина Дмитра ознайомилась
Світлана Миколаївна
Сушко, директор гімназії.
Непроста доля цих людей
(Тетяна Олександрівна та її
син Дмитро — люди з особ'

ливими потребами), та бага'
тий внутрішній світ, який
відображується в їхніх,
сповнених душевного тепла
й любові роботах, вразили
Світлану Миколаївну. А
вміння слухати і чути своїх
співрозмовників спонукало
до дій. Вже чимало часу
Тетяна Олександрівна та
Дмитро мріяли про календар
з зображенням своїх робіт.
Зрозуміло, що з мізерними
пенсіями, на які доводиться

виживати інвалідам, про
таке недешеве задоволення
лишалось тільки мріяти…
Якби не добрі серця тих, хто
вміє творити дива для
інших! За сприяння благо'
дійного фонду “Вікторія”,
президентом якого є С.М.
Сушко, вийшов художній
календар на 2010 рік із
зображенням колекції
ляльок в народному вбранні
всіх регіонів України Т.
Шипуліної та картин Д.
Шипуліна.

29 січня Жанна Осипен'
ко, заступник С.М.Сушко,
та підприємці Інна Ільїна і
Олексій Ванін, відповідальні
за друк та дизайн календа'
рів, завітали з такими довго'
очікуваними подарунками
до оселі Шипуліних. Тетяна
Олександрівна і Дмитро
висловлюють щиру подяку
Світлані Миколаївні і всім,
хто брав участь у здійсненні
їхньої мрії. 

Ганна Бєлобородова

Нещодавно на продо'
вольчому ринку Києва та
області з’явилася мережа
міні'маркетів “Економна
авоська”. Вже місяців зо
два магазини цієї мережі
приємно дивують своїх
покупців акціями, подарун'
ками й цінами, що на 20 від'
сотків нижче ринкових.

8 лютого магазин “Еко'
номна авоська” відкрився і
в Боярці по вулиці Моло'
діжна, 84 (поблизу школи
для дівчаток “Леді”).

На полицях “Економної
авоськи” ви не побачите
чорної ікри, королівських
креветок, екзотичних фрук'
тів, алкогольних та тютюно'
вих виробів. Натомість в
наявності продукти першої
необхідності, придбати які

ви зможете за досить вигі'
дними умовами. Зокрема,
купуючи 2 кг. ковбасних
виробів — ще один кілограм
отримуєте безкоштовно або,
купуючи 1 кг ковбасних
виробів, отримуєте в пода'
рунок 1 кілограм цукру й 1
десяток яєць.

Щоденно в “Авосьці” 50
пенсіонерів отримують в
подарунок 5 курячих яєць +
буханку хліба. Час, коли
можна отримати ці “пода'
рунки” — 8.00 й 16.30.

Ще одна “солодка
фішка” “Авоськи” — цукор
ціною в 78 копійок, як в
часи СРСР! Придбати цукор
за такою ціною ви зможете,
якщо купите продовольчий
набір “економна авоська”,
що містить продукти за зни'
женими цінами. Ціна такої
економ'пропозиції — 98
гривень.

Сьогодні в мережі міні'
маркетів “Економна авось'
ка” успішно працюють 7
магазинів, з них — 4 в м.
Київ, та по одному у містах
Вишневе, Буча, Боярка.

Компанія планує навесні
відкриття ще близько соро'
ка таких крамниць. 

Ганна Бєлобородова

УВАГА, КОНКУРС ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ
“ПОДАТКИ ОЧИМА ДІТЕЙ”

З метою формування
високої податкової культу'
ри у підростаючого поко'
ління, виховання економіч'
ної та правової освіти у
молоді — майбутніх плат'
ників податків, ДПІ у Киє'
во'Святошинському районі
запроваджено щорічний
Всеукраїнський конкурс
дитячої творчості “Податки
очима дітей”, який сприя'
тиме вивченню та розумін'
ню підростаючим поколін'
ням ролі, значення та місця
податків у житті держави і
суспільства, реалізації діть'
ми творчих здібностей у
прозі, поезії, а також у
образотворчому і приклад'
ному мистецтві.

За умовами проведення
конкурсу участь у ньому
може взяти учнівська
молодь віком від 6 до 15
років. 

Конкурс проводиться за
такими напрямами дитячої
творчої діяльності з податко'
вої тематики: 

1. Художні твори;
2. Твори декоративно=

прикладного мистецтва;
3. Літературні твори.
На конкурс приймаються

індивідуальні творчі роботи.
Конкурс поділяється на

три етапи:
перший етап триватиме

у ДПІ у Києво'Святошинсь'
кому районі до 01 квітня
2010 року. На цьому етапі
буде створено журі конкурсу
для відбору кращих творів,
нагородження переможців
конкурсу і подальшої пере'
дачі для участі у конкурсі'
виставці в ДПА у Київській
області;

другий етап проводити'
меться у травні, ДПА у Київ'
ській області створить журі

конкурсу, що визначатиме
переможців;

третій етап конкурсу
планується провести ДПА
України у ІІІ кварталі. Для
підбиття підсумків остаточ'
ного етапу конкурсу в ДПА
України буде створено журі.

Бажаючим прийняти
участь у конкурсі “Податки
очима дітей — 2010” пропо'
нуємо звертатися у відділ
масово'роз’яснювальної
роботи та звернень громадян
в ДПІ у Києво'Святошинсь'
кому районі до 01 квітня
2010 року за адресою:
м.Вишневе, вул.Свято'
шинська, 29, кімната 3.

Відділ масово=
роз’яснювальної робо=

ти та звернень громадян
Державної податкової

інспекції у Києво=Свято=
шинському районі

3'го лютого в Києво'Свя'
тошинському центрі СПР
відбувся тренінг на тему
“Реклама — друг чи ворог?”
для молоді клубу здорового
дозвілля “Позитив”. Тренінг
був присвячений впливу
реклами на людину (як
позитивному, так і негатив'
ному) та розробці логотипу
для клубу “Позитив”.

Заняття розпочалося з
обговорення питання щодо
місця реклами в сучасному
суспільстві та розмови про
мотиви реклами, які вико'
ристовуються рекламістами
для залучення споживачів.
Кожен учасник тренінгу мав
змогу висловити думку сто'
совно призначення реклами,
її функцій та впливу на сві'
домість молодої людини.
Тренер Ольга Кириленко,
практикантка Київського
національного університету
культури і мистецтв (кафе'

дра реклами і зв’язків з гро'
мадськістю), детально роз'
повіла молоді про мотиви,
котрі використовуються у
рекламі, а також продемон'
струвала добірку друкованої
реклами. Підлітки з цікавіс'
тю аналізували різні прикла'
ди, вчилися розпізнавати
використані в них мотиви. 

Учасникам клубу “Пози'
тив” дуже сподобалась
робота у підгрупах з розроб'
ки реклами, у тому числі
соціальної. Підлітки мали
змогу відчути себе профе'
сійними рекламістами та
справжніми креативщика'
ми: вони розігрували рек'
ламні ролики, малювали
плакати, писали тексти.
Потім кожна підгрупа пре'
зентувала свою роботу, а всі
інші обговорювали мотиви,
котрі були використані. 

Ольга Кириленко

РЕКЛАМА — ДРУГ ЧИ ВОРОГ?

“АВОСЬКА” ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ
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БІ інформують
Районні служби

“В Україні — понад 940
тисяч онкологічних хворих,

це кожен 50'й украї'
нець”, — заявив Президент
Віктор Ющенко 4 лютого, у
Всесвітній день боротьби з
раком.

Глава держави звернувся
до медиків, науковців, влад'
них структур, політиків, гро'
мадських організацій із
закликом об’єднати зусилля
в боротьбі з цією важкою
недугою.

“У нашій країні — понад
940 тисяч онкологічних хво'
рих. За оцінками спеціаліс'

тів, до 2020 року кількість
вперше захворілих може
зрости до 200 тисяч осіб на
рік. Ці цифри не можуть не
викликати занепокоєння,
вони вимагають наших
активних і цілеспрямованих
дій”, — зазначив Ющенко.

На його переконання, в
Україні необхідно підвищити
рівень регулярних диспан'
серних оглядів населення та

діагностування захворюван'
ня на ранніх стадіях.

“Справою держави й
усього суспільства є ут'
вердження здорового спосо'
бу життя, залучення людей
до занять фізичною куль'
турою й спортом, пропа'
ганда відмови від тютюно'
паління та зловживання
алкоголем.”, — підкреслив
Ющенко.

Президент звернувся до
предстоятелів усіх церков з
проханням провести моле'
бень за здоров’я українсько'
го народу.

“Переконаний, що,
об’єднавши зусилля, ми
спроможні врятувати життя
сотень тисяч людей”, —
наголосив Ющенко у звер'
ненні з нагоди Всесвітнього
дня боротьби з раком.

РА К М О Л О Ч Н О Ї З А Л О З И

ККООЖЖЕЕНН  5500��ЙЙ  УУККРРААЇЇННЕЕЦЦЬЬ
ХХВВООРРІІЄЄ  ННАА  РРААКК

ККООЖЖЕЕНН  5500��ЙЙ  УУККРРААЇЇННЕЕЦЦЬЬ
ХХВВООРРІІЄЄ  ННАА  РРААКК

Рак молочної залози —
онкологічне захворювання,
котре заслуговує на особливу
увагу. Феномен виокре'
млення певного захворюван'
ня з'поміж подібних або рів'
нозначних має певний грунт
і слугує достатньою причи'
ною для сьогоднішнього
обговорення в широкому
колі читачів. Причини підви'
щеної уваги до РМЗ у меди'
ків і людей, не пов’язаних з
медичною практикою, дещо
різні. Якщо новоутворення з
первинною локалізацією у
котромусь з внутрішніх
органів часто сприймаються,
мовляв, “десь там’, то мо'
лочну залозу, як окремий
чітко окреслений орган,
здатна уявити переважна
більшість людей. Є, при'
наймні, ще декілька психо'
логічних моментів, котрі
додають темних барв до
репутації РМЗ. Але суб’єк'
тивні явища не повинні  бути
орієнтиром в характеристиці
захворювання. РМЗ — не
найпоширеніше та не най'
зліше з онкологічних захво'
рювань. В загальному розпо'
ділі ця пухлина займає
четверте місце і лише через
статистичні дефекти, які
виникають з різних причин,
може висуватися на третю
або й на другу позицію. Але
треба зважити на те, що
РМЗ припадає повністю на
жіночу частину людства і в
результаті маємо зовсім
інший розподіл. Серед жіно'
чого населення РМЗ є най'
частішою онкопатолотією.
Ось тут і є джерело підвище'
ного інтересу усіх спеціаліс'
тів, котрі професійно займа'
ються вивченням і лікуван'
ням РМЗ. Розглянемо стано'
вище на сьогоднішній день.
РМЗ — найчастіша причина
смерті від раку у жінок. Зах'
ворюваність має тенденцію
до збільшення в більшості
розвинутих країн. Способів
профілактики не існує. Вва'
жається, що кумулятивний
ризик захворювання протя'
гом життя дорівнює в Украї'
ні 4,2%. Тож можна припус'

тити, що мало не кожна
двадцята жінка може протя'
гом життя стикнутися з про'
блемою РМЗ. Слід розуміти,
що всі зусилля медицини
ніяким чином не спрямовані
на зменшення захворювано'
сті і не можуть вплинути на
неї. Вся робота здійснюється
заради зменшення високої
смертності від РМЗ. Здаєть'
ся, є невеличка шпарина,
котру можна використати як
вихід. Для виявлення РМЗ
можливе застосування скрі'
нінгу. Під скрінінгом, сто'
совно даного питання, слід
розуміти систему активного
виявлення осіб з ознаками
патології серед здорового
населення. Всі прекрасно
знайомі зі скрінінгом легене'
вої патології — флюорогра'
фією. Всім відомо про
майже загальну легковаж'
ність людей шодо цього ме'
тоду. Натомість про величез'
ну вартість і трудомісткість
рентген'скрінінгу люди на'
віть не підозрюють.

В теперішній час рент'
генівський метод широко
застосовуваний в більшості
провідних країн світу.  Треба
сказати, що в скрінінговому
режимі мамографія в Украї'
ні не використовується. Це
пов’язане з явною недостат'
ністю сучасної техніки, а
також недостатньою кількіс'
тю спеціалістів рентген'про'
філю. Дивного тут нічого
немає — рентгенологи давно
цінуються в усіх розвинених
країнах. Це складна і дуже
небезпечна професія. Бажа'
ючих вчитися небагато. Але
не варто перейматися. У
2002 р. видано Наказ №497
МОЗ України, прийнято
“Першочергові заходи МОЗ
України... щодо профілакти'
ки та лікування передраку та
раку молочної залози”, де
чітко вказано: “організувати
мамологічні кабінети, в тому
числі в ЦРЛ та забезпечити
їх необхідним обладнанням
для діагностики” і ще багато
чого цікавого та корисного.
Міністерські “Заходи...”
перекочували в обласні, на

їх основі складено районні.
Тим і користуємось — нака'
зами і “заходами”. У нашій
пострадянській практиці, за
умов обмеженого фінансу'
вання галузі, інструменталь'
не дослідження молочної
залози проводиться після
попередньої консультації
лікаря, тобто за наявності
показань і відсутності проти'
показань. На сьогодні в ме'
жах існуючої кількості звер'
нень нам вистачає можливо'
стей дати раду пацієнтам.
Звичайно, слід всіляко сти'
мулювати первинне звер'
нення жінок, які мають хоч
би найменшу підозру на не'
гаразд з молочною залозою і

тих, хто бачить явні відхи'
лення від здорового стану
залози. .Як і в інших галузях
медицини, в онкомамології
існують випадки агравації,
іпохондрії, звернення внас'
лідок фобій. Дпя виключен'
ня цих випадків існує пер'
винна консультація лікаря.

Другим за рівнем значу'
щості для виявлення патоло'
гії молочної залози є метод
ультразвукової візуалізації
(УЗД). За комбінацією
характерних ультразвукових
параметрів тканини лікар
визначає характер змін в
залозі, що в поєднанні з
рентген'мамографією підви'
щує рівень теоретичної чут'
ливості до 95'98 %. УЗД
вважається додатковим
методом в діагностиці РМЗ,
хоча для загальної діагности'
ки МЗ є найуживанішим і
найзручнішим. За допомо'

гою УЗ'сканера проводиться
діагностика і нагляд осіб,
віком менше 40 років, вия'
влення доброякісних дифуз'
них та локальних процесів,
нагляд за травмованою чи
оперованою залозою,
можливе застосування УЗД
під час вагітності і лактації.
Проблема УЗД щодо раку
МЗ — відсутність типових,
характерних лише для раку,
ознак, неможливість вияв'
лення доклінічної пухлини у
випадку такої форми, що не
формує пухлинного вузла. В
популярності методу велику
роль відіграє невелика вар'
тість обстеження, відсутність
шкідливого впливу, а також
постійне покращення візуалі'
зації внаслідок вдосконален'
ня техніки. УЗ'дослідження
доступне в районі — як у
приватних установах, так і
ЦРЛ. Ще один метод, котрий
використовується лише зрід'
ка — термографія молочної
залози. В наш час поширю'
ється дещо ідейно змінена
версія реєстрації теплової
продукції молочної залози —
так звана радіотермометрія.
Цей метод належить до групи
“дуже додаткових”, але у
лікуванні різноманітних за'
пальних дисгормональних
процесів як метод динамічно'
го нагляду має сенс. В районі
не використовується через
відсутність приладів.

Виникає запитання, чи
варто всьому населенню
знати клінічні прояви раку
молочної залози? Я вважаю,

що це недоречно. Приклади
застосування самообстежен'
ня молочної залози в якості
скренінгу відомі. Взірцем
дослідження значущості са'
мообстеження є Петербурзь'
ка програма 1985'2001 рр.,
в котрій приймало участь
понад 100 тис. обстежува'
них. Не вдаючись у подроби'
ці висновків, скажу, що було
зазначено не лише сумніви у
будь'якій користі від самооб'
стеження, але й зареєстро'
вано ряд шкідливих і нега'
тивних психологічних нас'
лідків. Чесно і порядно про'
ведені наукові експерименти
свідчать про неможливість
заміни затратного, науково'
місткого медичного нагляду
чимось іншим — пропаган'
дою хибних заходів з при'
марною ефективністю, ак'
тивними суспільними закли'
ками тощо. Дієвим напрям'
ком є свідома співпраця па'
цієнта і лікаря, котра почи'
нається не з моменту серйоз'
ного захворювання, а значно
раніше. Ми всі повинні
врешті вирости з коротких
штанів кріпацького буття в
питаннях здоров’я. Всі сьо'
годня чули висловлювання
“ваш стоматолог”, “ваш
педіатр”. Ваш лікар повинен
стати персонажем з вашого
свідомого життя. Ваш лікар
повинен бути Вашим, тоді в
нього буде більше шансів
застерегти Вас від злого.

Районний онколог
О.Г. Степанов
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БІ спадщина
Духовна

ПАМ’ЯТІ 

ВОЛОДИМИРА САМІЙЛЕНКА

Він народився на Пол'
тавщині, а завершив свій
життєвий шлях тут, у Бояр'
ці, втративши всю сім’ю —
4 дітей. Традиційно у День
народження великого борця
за справедливість, поета'ди'
сидента — на початку люто'
го та у день смерті — остан'
ній місяць літа, щороку на
могилі, поблизу Свято'Ми'
хайлівської церкви, збира'
ються його шанувальники'
поети, письменники, жур'
налісти, громадськість
міста, яка зберігає і шанує
пам’ять про цю людину. 

Йому, у пекучий мороз
знову принесли живі квіти
від Боярської міської ради,
уквітчали могилу віночками
від різних делегацій гро'
мадськості міста, в головах
поклали вишитий портрет,
пов’язали рушника за хри'
стиянським звичаєм, вста'
новили жовто'блакитний
прапор, запалили свічку,
прочитали щиру молитву. Її
виголосив Отець Дмитро.
Потім мітингували, говори'
ли про те, що його твори,
написані наприкінці XIX,
на початку XX століття,
актуальні сьогодні як ніко'
ли, що духовність — ось
основне багатство людини і
Володимир Самійленко
власним життям це довів.
“Ми не повинні забувати
про це”, — говорив Валерій
Шульга — заступник місь'
кого голови Боярської місь'
кої ради.

Ніна Хар'
чук — депутат
Боярської місь'
кої ради, Зас'
лужений жур'
наліст України,
лауреат премії
ім. Володими'
ра Самійленка
говорила, що
ця могила —

Боярська святиня. 146
років тому на українську
землю прийшла людина,
яка зробила переворот в
українській літературі, гро'
мадському житті. Вона при'
гадала, що вперше прапор
незалежної України підня'
ли у Боярці саме на цій
могилі. І сьогодні він впев'
нено тріпоче на морозі.
Закликала молодь прийня'
ти естафету охорони і
догляду і могили Самійлен'
ка, і Боярського городища,
берегти Україну, зберігаю'
чи її суверенітет, надбання,
завойоване дідами.

Тетяна Зубкова (Воло'
дай) — журналіст, поетеса,
лауреат премії ім. Володи'
мира Самійленка говорила,
що горда, бо отримала таку
почесну нагороду як премія
Самійленка. Відмітила, що з
кожним роком сюди прихо'
дить усе більше і більше
людей. “Як нам нині неви'
стачає делікатності, такої
притаманної Самійленку”,
говорила вона. Гортаючи
сторінки історії життя Са'
мійленка, Тетяна Зубкова
відмітила, що поет'сатирик
знав 7 мов, тому був аж 7
крат людина, що його благо'
словення і нині над Бояр'
кою, бо навколо краєзнав'
чого музею у Боярці зібра'
лось багато талановитих
послідовників митця. 

Говорила Катерина Ма'
лишенко — директор школи
№1: “У ці дні ми перечитує'
мо Самійленка, який писав:
“У мене є одне кохання, яке
не зраджу я повік”. Він має
на увазі Україну. Живучи
на рубежі століть, був виг'
нанцем і мріяв про Україну.
Потайки не раз переходив
кордон, щоб тільки жити
тут. У 1925 році зміг повер'
нутись. Творчістю своєю до
кінця життя служив своїй
країні. А чи вміємо ми її
любити так, як він? Чи дано
нам це? Адже не так багато
часу пройшло…”

Читали вірші Самійленка
вихованці літературної сту'
дії Будинку культури під
керівництвом Ірини Сєчко'
вої. Здавалось, що писали їх
тільки вчора… і про нас.

Наталія Ключник

Ніжний лірик, бли
скучий гуморист, сати
рик і фейлетоніст, тала
новитий драматург, —
не усі чесноти, якими
одарував Господь Володи

мира Самійленка. 

З 8 по 14 лютого право'
славні відзначають Мас'
ницю — останній тиждень
перед Великим постом, що
знаменує собою проводи
зими і зустріч весни. 

Церква нагадує, що мета
цього тижня — підготовка
до посту, примирення з
близькими, прощення об'
раз. За традицією, у ці дні
пекли млинці, ходили один
до одного в гості, на ярмар'
ках влаштовувалися ігри і
театральні вистави. 

Масниця — стародавнє
слов’янське свято, що дій'
шло до нас з язичницької
культури і збереглося після
прийняття християнства.
Церква включила Масницю
до числа своїх свят, назвав'
ши її Сирним, або Сиропу'
сним тижнем, оскільки Мас'
ниця припадає на тиждень,
що передує Великому посту. 

У 2010 році Масниця
починається 8 лютого. 

За однією з версій, назва
“масниця” виникла тому,
що цього тижня, за право'
славним звичаєм, м’ясо вже
виключалося з їжі, а молочні
продукти ще можна було
вживати. 

Масниця — найвеселіше
і ситне народне свято, що
триває цілий тиждень. 

Невід’ємною частиною
свята були катання на конях
у найкращій збруї. Хлопці,
які мали намір одружитися,

спеціально до
цього катання
купували сани.
У катанні нео'
дмінно брали
участь всі мо'
лоді пари. Так
само, як і свят'
кова їзда на
конях, широко
поширене було
катання моло'
ді з крижаних
гір. Серед зви'
чаїв сільської
молоді на Масницю були
також стрибки через багаття
і захоплення снігового міс'
течка. 

Млинці є основним при'
гощанням і символом Мас'
ниці. Їх печуть щодня з поне'
ділка, однак особливо багато
з четверга до неділі. Тради'
ція пекти млинці існувала на
Русі ще з часів поклоніння
язичницьким богам. Адже
саме бога Сонця Ярила
закликали прогонити зиму, а
рум’яний млинець дуже схо'
жий на літнє сонце. 

Кожна господиня за тра'
дицією мала свій особливий
рецепт приготування млин'
ців, який передавався з поко'
ління в покоління жіночою
лінією. Пекли млинці здебіль'
шого з пшеничної, гречаної,
вівсяної, кукурудзяної муки,
додаючи до них пшоняну або
манну кашу, картоплю, гар'
буз, яблука, вершки. 

Прощання з Масницею
завершувалося у перший
день Великого посту —
Чистий понеділок, який вва'
жався днем очищення від
гріху і скоромної їжі. У
Чистий понеділок обов’яз'
ково милися в лазні, а жінки
мили кухонне начиння і
“парили” молочний посуд,
очищаючи його від жиру і
залишків скоромного. 

З днями Масниці пов’я'
зано чимало жартів, примо'
вок, пісень, прислів’їв і при'
казок: “Без млинця не мас'
ляна”, “На горах кататися,
у млинцях валятися”, “Не
життя, а масниця”, “Хоч з
себе все закласти, а масни'
цю проводити”, “Не все ко'
тові масниця, буде й вели'
кий Піст”, “Боїться Мас'
ниця гіркої редьки та паре'
ної ріпи” (тобто посту).

Редакція “БІ”

П О Ч И Н А Є Т Ь С Я  М А С Н И Ц Я

Если лет 20 тому назад
вы спросили бы кого'нибудь
из киевских художников: “А
знаете ли вы Мохора?”, то
каждый сразу сказал бы:
“Это который в Боярке
живет? Плакатист? Ну кто
ж его не знает!” 

Художник Юрий Павло'
вич Мохор, известный укра'
инский советский плака'
тист, прожил в Боярке много
лет, с 70'х годов прошлого
столетия, в доме по улице
Мира, который сам постро'
ил. Теперь там есть мемори'
альная доска...

Его имя известно не только
в Украине и странах бывшего
СССР, но и без преувеличения
— во всем мире. Потому что
Мохор — один из тех, кто
имеет отношение к феномену
советского плаката. Разуме'
ется, художник создавал пей'
зажи, портреты, натюрмор'
ты, работал маслом и аква'
релью, но все же больше всего
известен как плакатист. В
содружестве с художником
Олегом Терентьевым он соз'
дал около 200 плакатов.

Юрий Мохор родился 20
марта 1922 года в г. Киеве. В
1955 году оканчивает Киев'
ский государственный худо'

жественный институт, мас'
терскую народного художни'
ка СССР Василия Ильича
Касияна. Лауреат премии им.
Касияна (своего учителя) —
республиканской премии в
области изобразительного
искусства в секции “Полити'
ческий плакат”. Участник Ве'
ликой Отечественной войны.
Знаковые работы художника
— в содружестве с художни'
ком Терентьевым создал
серию плакатов тематики
“Коммунизм — это молодость
мира и строить его молодым”
(1954 г.), “Славься, Украина
Советская” (1967 г.), плакат
“Единство” (1968 г.), также
создает серию шести орденов

ВЛКСМ (1968 г.), плакат
“Ленин — творец первого в
мире социалистического госу'
дарства” (1969 г.).

В 1976 году художник
получает звание Заслуженно'
го художника УССР. Самая
известная работа — плакат,
посвященный Дню Победы.

Умер Юрий Мохор в 1997
году (в некоторых справоч'
никах указан 1998 год,
также некоторые справочни'
ки пишут его фамилию как
“Махор”). Его имя внесено в
украинскую энциклопедию.

Наталия Воеводина
Подробнее 

http://boyarka=city.com

Подається мовою оригіналу

ХУДОЖНИК ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ МОХОР
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ГРАФІК
особистого прийому громадян

керівництвом Київської обласної державної адміністрації 
(м. Київ, площа Лесі України,1)

№ 

з/п
Дні тижня

Прізвище, 

ініціали керівника,

який веде прийом

Посада керівника, 

який веде прийом

Година 

прийому

1 2 3 4 5

1. Друга, четверта середа щомісяця Вакараш В.П. Голова облдержадміністрації 10.00'13.00

2. перший, третій вівторок щомісяця Покотило О.В.
Перший заступник голови

облдержадміністрації
10.00'13.00

3. Перший, третій понеділок щомісяця Кондрук В.П. Заступник голови облдержадміністрації 14.00'17.00

4. Третя, четверта середа щомісяця Максименко В.М. Заступник голови облдержадміністрації 14.00'17.00

5. Друга, четверта п'ятниця щомісяця Косенко А.П.
Заступник голови 'керівник апарату

адміністрації
10.00'13.00

6. субота за окремим графіком 09.00'13.00

Жінки, яким присвоєно звання “Мати'героїня”, Герої України, Герої Радянської Союзу,
Герої Соціалістичної Праці, інваліди Великої Вітчизняної війни приймаються позачергово.

ГРАФІК
проведення особистих виїзних прийомів громадян

керівництвом Київської обласної державної адміністрації 
(м. Київ, площа Лесі України,1)

Жінки, яким присвоєно звання “Мати'героїня”, інваліди Великої Вітчизняної війни, Герої
Соціалістичної Праці, Герої Радянського Союзу, Герої України приймаються позачергово.

Місце проведення керівництвом Київської облдержадміністрації особистих виїзних
прийомів громадян визначається головою облдержадміністрації окремо.

№

з/п
Дні тижня

Прізвище,

ініціали керівника, 

який веде прийом

Посада керівника,

який веде прийом

Година 

прийому

1 2 3 4 5

1. Перша, третя середа  щомісяця Вакараш В.П. Голова облдержадміністрації 14.00'17.00

2. Другий, четвертий вівторок щомісяця Покотило О.В.
Перший заступник голови

облдержадміністрації
14.00'17.00

3. Другий, четвертий понеділок щомісяця Кондрук В.П. Заступник голови облдержадміністрації 14.00'17.00

4. Перша, друга середа щомісяця Максименко В.М. Заступник голови облдержадміністрації 14.00'17.00

5. Перша, третя середа щомісяця Косенко А.П.
Заступник голови 'керівник апарату

адміністрації
14.00'17.00

ГРАФІК
проведення “прямого телефонного зв’язку”

з населенням області першим заступником голови
Київської облдержадміністрації

у першому півріччі 2010 року

№ з/п Прізвище, ім'я, по батькові січень лютий березень квітень травень червень

1. Покотило О.В. — 16.02. 2010 16.03. 2010 20.04. 2010 18.05. 2010 15.06. 2010

“Прямий телефонний зв’язок” проводиться у приймальній громадян облдержадмі'
ністрації (каб. № 36) з 10.00'12.00

Контактні телефони: 286=84=11
286=10=06

ГРАФІК
проведення “прямого телефонного зв’язку” 

з населенням району керівників управління, відділів,
структурних підрозділів райдержадміністрації у 2010 році

№ з/п дата

1. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації 19.01.2010

2. Відділ культури райдержадміністрації 16.02.2010

3. Відділ з питань торгівлі та побутового обслуговування населення райдержадміністрації 16.03.2010

4. Відділ освіти райдержадміністрації 20.40.2010

5. Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації 18.05.2010

6. Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців райдержадміністрації 15.06.2010

7. Відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації 20.07.2010

8. Районне фінансове управління 17.08.2010

9. Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації 21.09.2010

10. Служба у справах дітей 19.10.2010

11. Відділ житлово'комунального господарства райдержадміністрації 16.11.2010

12. Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації 20.12.2010

“Прямий телефонний зв’язок” проводиться у приймальній громадян райдержадмі'
ністрації ( каб. № 4) з 10.00 до 12.00

Контактні телефони: 424=03=07
5=52=21

БІ особистого прийому громадян
Графіки БІ попереджає

МНС

ПП ЕЕ РР ЕЕ ОО ХХ ОО ЛЛ ОО ДД ЖЖ ЕЕ НН НН ЯЯ

ОО РР ГГ АА НН ІІ ЗЗ ММ УУ
Переохолодження —

досить велика небезпека,
симптомами якої є сильне
тремтіння, слабкість, сонли'
вість, нечітка свідомість.
Переохолодження говорить
про бажання організму при'
скорити обмін речовин та
вироблення тепла, а більш
енергійна робота нирок по'
переджує про необхідність
сховатися від негоди, роз'
вести багаття та випити га'
рячого чаю. Якщо ви відчу'
ваєте, що починаєте замер'
зати, необхідно зробити ін'
тенсивні фізичні вправи:
розмахування руками та но'
гами тощо. Ступінь і швид'
кість переохолодження зал'
ежить від температури сере'
довища та адаптації організ'
му до холоду. Запам’ятайте:
серце зупиняється при тем'
пературі тіла 26°С!

Які причини та меха=
нізм переохолодження?

Тепла кров при переохо'
лодженні швидко надходить
до поверхні рук, ніг і повер'
тається холодною. Виникає
тремтіння. Це намагання
організму виробити додат'
кове тепло і прискорити рух
крові. (Перша стадія замер'
зання). На другій ста'
дії замерзання для
компенсації тепловт'
рат необхідно вжити
додаткових заходів зі
збільшення швидкості
руху крові: інтенсив'
ний рух, колективна
робота і т.д. Але не слід
забувати, що в цьому
випадку кров з поверх'
невих органів поверта'
ється надто холодною.

Поки запас тепла у
вас достатній, кров
встигає нагрітись до
нормальної температу'
ри і повертається у кін'
цівки. Однак, при по'
дальшому охолодженні
організм вже не може
справитись із зігріван'
ням крові і тоді вмика'

ється інший механізм —
відключення (значне змен'
шення притоку крові до кін'
цівок). Кров зосереджуєть'
ся в “малому” колі кровоо'
бігу (мозок, легені, серце,
печінка).

Запам'ятайте: на холоді
до 70% тепла з тіла людини
випаровується через голову.
Саме тут максимальні втра'
ти. Тож, що б не мерзли
ноги, слід утеплювати голо'
ву. В протилежному випад'
ку наступає третя стадія
замерзання. Людина перес'
тає тремтіти, їй стає “доб'
ре”, “тепло”, приємно па'
морочиться голова, виникає
бажання лягти і відпочити.
Якщо таку людину будуть
заставляти рухатись і навіть
її розбурхувати, то резуль'
тат може бути трагічним —
холодна кров з кінцівок під'
ступить до серця, легень,
мозку.

Інспектор 11=ПДПЧ, 
м. Боярка

РУ ГУ МНС України 
в Київській області,

лейтенант служби
цивільного захисту

С.І. Пилипенко

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНИМИ 

НА КОВЗАНАХ!

Чимало радості приносить катання на ковзанах. Щоб
уникнути при цьому травми, слід бути обережними. З пер'
ших кроків на льоду треба навчитись “правильно” падати:
на бік, пригинаючи голову до грудей, або вперед — “риб'
кою” — прослизнути по льоду на животі, витягнувши
руки. Неможна опиратися на руки, щоб їх не зламати.
Можна падати в найближчу кучугуру снігу.

Потрібно виконувати визначені правила поведінки на
льоду:

— падати “правильно” (на бік чи “рибкою”), при
падінні не триматися за товариша;

— не сідати на лід, сніг '  відпочивати тільки на лавках;
— не ходити  по катку в мокрому одязі.
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Втім, не звичні мундири
військових ліцеїстів'богунів'
ців притягували того дня діво'
чі очі, а однострої... козацькі!
Тому що подарували боярча'
нам того дня це свято гості з
Києва — представники Між'
народної громадської органі'
зації “Верное Казачество и
Сестричество милосердия во
имя Святой Равноапостоль'
ной Княгини Ольги”. На
запрошення Києво'Свято'
шинської районної громадсь'
кої організації “Дзвони Чор'
нобиля” та за підтримки Киє'
во'Святошинської районної
класичної гімназії і по благо'
словенню Благочинного Киє'
во'Святошинського округу о.
Василя Русінки. 

Яка ж мета проведення
цього балу'асамблеї, не
приуроченого до жодної
пам’ятної дати? І наскільки
важливе відродження кра'
щих аристократичних тра'
дицій в наш час? Своїми
думками з цього приводу
ділиться Олексій Селіва'
нов — отаман “Верного Ка'
зачества”:

— Вважаємо, що відро'
дження елементів аристо'
кратичної культури та ари'
стократичного виховання
сьогодні надзвичайно важ'
ливе. Бо, з одного боку, су'
часне суспільство відірване
від будь'яких традицій: суча'
сний феномен автономізова'
ного індивіда, коли людина
не зв’язана ні з чим і є лише
явним споживачем. При

цьому така людина перетво'
рюється на машину, яка
працює з ранку до вечора і
споживає рекламну продук'
цію у вільний час. Як наслі'
док — перестає бути люди'
ною. Тому культура, тради'
ції, спілкування змістовне й
цивілізоване потрібні. З
іншого боку, деякі націона'
лістичні сили як єдино пра'
вильну культуру нав’язують
виключно народну. Хоча
завжди, в усі часи культура
будь'якого суспільства скла'
далася з декількох складо'
вих, серед яких поряд з куль'
турою народу присутня й
культура вищих прошарків
суспільства. От подивіться:
сучасні городяни, як прави'
ло, всі мають вищу освіту чи
здобувають її, а їм нав’язу'
ється культура селян ХVІІІ
століття. Саме через цей
дисонанс і відбувається те,
що культуру не сприймають

взагалі. А оскільки народ'
ною культурою і без нас
багато хто займається, ми й
вирішили заповнити собою
дефіцит аристократичної
культури. І після першого ж
проведеного нами балу ми
побачили, що сьогодні, на
щастя, це є актуальним і
знаходить своїх прихильни'
ків. І зовсім не представники
“еліти”, а звичайнісінькі дів'
чата з радістю вдягають
вечірні бальні сукні, а хлопці
в костюмах з “метеликами”
поводяться зовсім не так, як
на дискотеках... Тому й не
дивно, що після кожного
балу завжди знаходяться
люди, які, вперше побував'
ши на ньому, говорять: “Ми
більше не хочемо ходити на
дискотеки — хочемо відвіду'
вати бали!” Тому ми планує'
мо проводити бали скрізь, де
буде така можливість, і куди
“дотягнуться” наші активіс'
ти — не просто козаки, а ті,
хто вміє організовувати
подібні заходи. 

— Знаю, що в Києві бали
ви проводите постійно. А
сьогодні — бал виїзний...
Чому? І чому саме в Боярці? 

— Після проведення 9
січня Різдвяного балу в
Києві виникла думка, що

було б гарно проводити
подібні заходи не лише в сто'
лиці, а й в інших містах,
навіть невеличких, — долу'
чається до розмови Наталя
Ярошенко, старша сестра
Сестринства. — Тому цей
бал ми вирішили провести в
Боярці — в місті, з яким у
нас склалися дружні стосун'
ки. Крім того, зараз в Києві
ми відкрили кадетський клас
і розраховуємо, що його
будуть відвідувати діти з
Боярської школи'інтернату.
Тому мета цього балу — поз'
найомитися, потоваришува'
ти, щоб про нас дізналися. І
провести для жителів Бояр'
ки цікавий захід, показати
молоді, що можна не лише
ходити на дискотеку чи до
більярдної зали, а й по'іншо'
му, не менш цікаво, відпочи'
вати. Й отримувати від
цього задоволення світле й
піднесене.

Своєрідним підтверджен'
ням сказаного й справ'
жньою окрасою балу стала
участь у ньому вихованців
студії бального танцю
“Ритми” (керівник — Ольга
Миколаївна Зарицька) Киє'
во'Святошинського район'
ного центру творчості молоді
“Оберіг”. Діти не просто

танцювали — вони розчиня'
лися в казкових легких ме'
лодіях, вони жили тим тре'
петним і хвилюючим жит'
тям, миті якого може пода'
рувати лише класичний та'
нок. А відтак показували
приклад іншим, поки що не
втаємниченим у це прекрас'
не мистецтво, які того дня
отримали унікальну можли'
вість доторкнутися серцем
до цього чарівного мистецт'
ва. Мистецтва танцю, яке
має всі підстави стати ще
однією гранню нашого з
вами життя... 

Розмову раптом перери'
ває дзвін шпаг. То запальні
дуелянти починають “з’ясо'
вувати стосунки” просто в
холі гімназії. Після напруже'
ної сутички хлопці... міцно
тиснуть один одному руки
(виявляється, то лише роз'
минка!) і поспішають до
зали. Саме тут одному з
них — відважному Д’Ар'
тан’янові — доведеться по'
мірятися силами з підступ'
ною Міледі, яка досить'таки
вправно володіє шпагою...
Але то вже — зовсім інша
історія.

На балі побував
Радислав Кокодзей 

31 січня в гостинній залі КиєвоСвятошинської
районної класичної гімназії звучали чарівні звуки вальсу,
по вінця наповнюючи серця, і кружляли в чарівних мело
діях пари, і таємниче шурхотіли довгі вечірні сукні кра
сунь, і сяяли зірки на погонах та орденимедалі на гру
дях галантних кавалерів... Здавалося, чиясь могутня
рука легко підхопила саме наше сьогодення й перенесла
його в століття позаминулі, в казкову країну аристо
кратичних манер і класичних балів.

БІ Культурне
життя

ТЕАТРАЛЬНЕ ЖИТТЯ МІСТА
30 січня в актовій залі

Києво'Святошинського ра'
йонного центру творчості
молоді “Оберіг” відбулася
чергова театральна прем’є'
ра. Цього разу вихованці
середньої групи зразкової
театр'студії “Світла хвиля”
показали виставу “Свино'

пас” неперевершеного каз'
каря Ганса'Христиана Ан'
дерсена. Керівник “Світлої
хвилі” Тетяна Іващенко
просто обожнює казки, і
частенько береться за їх
постановки, тим більше.
“Свинопас”, як і всі роботи
пані Тетяни, вражав гармо'

нійним поєднанням сцено'
графії, високим виконав'
ським рівнем маленьких
акторів, вдало підібраними
костюмами та музичним
оформленням. Приз гля'
дацьких симпатій за най'
краще втілену роль сміливо
можна віддати Марії Яко'
венко, яка зіграла вередли'
ву Принцесу. Не менш пе'
реконливим був і Принц —
Даніїл Барабальчук. Слугу
Принца втілив Олексій Хар'
ченко, Короля — Владислав
Каневський, Канцлера —
Дмитро Каневський. Фрей'
лінами Принцеси були
Кравченко Наталя, Настя
Шуляк, Ольга Лазарюк,
Чемес Настя та Шуліпенко
Марина. Робота над виста'

вою тривала трохи менше ,'
ніж півроку але всі артисти
були “на висоті”, незва'
жаючи на те, що деякі з них
прийшли до студії на почат'
ку цього навчального року.
Новеньких хочеться приві'
тати з вдалим дебютом, а
тим, хто навчається у Тетя'
ни Іващенко кілька років —
так тримати! А також, хо'
четься побажати їм перемо'
ги на Міжнародному фести'
валі музичного та театраль'
ного мистецтва “Співограй”
у місті Феодосія (АР
Крим). Саме туди вони
повезуть виставу “Свино'
пас” вже на початку осені. 

Крім того, що Тетяна
Іващенко керує зразковою
театр'студією “Світла хви'

ля”, вона також є художнім
керівником аматорського
театру “Пігмаліон”. Театр
досить молодий (він існує
трохи більше року), але в
його репертуарі є кілька
досить серйозних постано'
вок. Остання з них — одно'
актна комедія Аркадія
Аверченка “Павлік”, пре'
м’єра якої відбудеться вже
цієї суботи, 13 лютого, о
17.00 в актовій залі “Обере'
гу”. А для маленьких гляда'
чів 20 лютого о 16.00 молод'
ша група театр'студії “Світ'
ла хвиля” покаже музичну
казку “Коза'дереза”. При'
ходьте, вам неодмінно спо'
добається! 

Тетяна Скочко

II  ВВ  ВВААЛЛЬЬССII  ББААЛЛУУ  РРООЗЗККРРИИВВААЮЮТТЬЬССЯЯ  ССЕЕРРЦЦЯЯ......



ХОКЕЙ — ТО СПРАВА ЧОЛОВІЧА...

Щоправда, з деякими
корективами, які внесло
саме життя. Так як остання
субота січня виявилася днем
робочим, не всі київські
хокеїсти змогли прибути на
Боярський хокейний чемпіо'
нат. А тих, хто прибув, на
повноцінну хокейну команду
не вистачило...

“Та не відміняти ж через
таку дрібницю заплановане!
Вдягаймо “коні” — гайда на
лід”, — одноголосо виріши'
ли хокеїсти. Тому боярчани
швиденько поділилися на дві
команди, а столичні гості
органічно влилися в них. І
почалося! Льодяні іскри з'
під сталевих лез ковзанів,
блискавичні простріли шай'
бою ледь чи не через весь
майданчик, карколомні
кульбіти лише на перший
погляд неповоротких воро'
тарів і оте шалене й нестрим'
не вболівальницьке “Шайбу!
Шайбу! Шайбу!”: радісно'
захоплене, коли вона влучає
у ворота й сердито'невдово'

лене, часто'густо приправле'
не “міцним” словечком, ко'
ли чергова атака “захлина'
ється”, так і не завершив'
шись взяттям воріт...

За кого ж вболівали при'
сутні під час цієї зустрічі
наші земляки? Судячи із
загального братання після
матчу — за Його Величність
Спорт. То, може, давно очі'
куване льодове дійство про'
сто перетворилося на черго'
ву зимову забавку? Ніколо
Сбитний з цим категорично
не згоден:

— Хоча, по великому
рахунку, боярські хокеїсти
зіграли самі з собою, але ця
дата стала ще однією яскра'
вою сторінкою історії нашої
команди. І справа зовсім не у
голосній назві “Перший хо'
кейний чемпіонат міста
Боярка”, а в іншому. В
тому, що ми отримали уні'
кальну можливість провести
серйозне тренування, мак'
симально наближене до
“бойових” умов. Адже разом
з нами грали хлопці'кияни,
які мають і свою техніку, і
свої прийоми, і свої секрети,
і свою неповторну харизму.
Звісно, ми теж не ликом
шиті. А відтак всі змогли і
повчити, і повчитися, поба'
чити свої сильні та слабкі

сторони. Та найголовніше —
отримати повну насолоду від
довго очікуваної зустрічі.

Втім, висновок з цієї події
дещо несподіваний. Якби у
нас було хоча б декілька
хокейних команд, не довело'
ся б хлопцям півзими чекати
на приїзд гостей й “викручу'
ватися” з ситуації, яка скла'
лася не через їхню вину.
Крім того, за такої умови й
“гості” до Боярки приїж'
джали б частіше, і бажання
їхне вийти на Боярський лід
було б сильнішим. Прикла'
дів на підтвердження даної
тези є достатньо: і Всеукра'
їнські змагання з мотокросу
й авторалі на Боярській
трасі, і футбольна “лихоман'

ка”, якою “захворіло” ледь
чи не все чоловіче населення
міста...

Розпашілі від завзятої
льодової баталії, яка щойно
закінчилася, хокеїсти весело
збираються до тісного гурту
й щасливо посміхаються в
об’єктив фотоапарата. А
навколо іскриться морозя'
ною білизною своїх сніжно'
льодових шат зима й не
думає поступатися на силі...
То, може, вдягнемо, хлопці,
“коні” й клюшки хокейні
таки візьмемо до рук? Якщо
не вагатимемося, то встигне'
мо це зробити ще цієї зими.

Радислав Кокодзей.
Фото Михайла Шатохіна

В цьому в черговий
раз переконалися боярча
ни — прихильники цього
виду спорту, завітавши
30 січня на льодовий ста
діон нашого міста. Саме
цього дня обіцяний нами
міський хокейний чемпіо

нат таки відбувся...

БІ хроніка
Спортивна

ВВ   ЦЦ ЕЕ НН ТТ РР ІІ   УУ ВВ АА ГГ ИИ   ——   НН АА РР ОО ДД НН АА   ЛЛ ІІ ГГ АА !!

Привітавши 24 січня най'
кращих гравців І ліги, ми
тепер можемо, не розпоро'
шуючи свою увагу, зосере'
дитись на іграх ІІ Народної
ліги. Стартувавши ще до Но'
вого року паралельно з І лі'
гою, народоліговці саме з 24
січня стали єдиними й пов'
ноправними господарями
майданчика, а відтак і бо'
ротьба в ІІ Народні набрала
обертів саме з цього числа. 

Оскільки команд заяви'
лося до участі дуже багато,

їх довелося розподілити на
дві групи: 8 та 9 команд від'
повідно. І яку ж картину
маємо на сьогодні? 

У групі А першу позицію
впевнено займає команда
“Руйнівники'2” — минуло'
річний чемпіон ІІ ліги, яка
лідирує і зараз. На другому
місці команда райвідділу мілі'
ції “Шторм”. А третє місце
поки що ніяк не поділять між
собою відразу декілька колек'
тивів: “Динамо”, “Віннер” та
“Нептун” — гість із Забір’я.

Що ж до групи Б, то тут
спостерігаємо абсолютне
лідерство команди “Стара
Боярка”, яка вже зіграла 5
матчів, а відтак має в своєму

активі... 5 перемог! Друге
місце займає команда
“Фронт Z”, яка відстає від
лідера на 11 очок. Третє міс'
це — команда “Град”.

Як розповів нам Юрій
Зорнік, регламент змагань
такий: по 4 переможці кож'
ної групи розіграють чверть'
фінал. Потім — півфінал,
фінал і... нагородження пе'
реможців — кращих народ'
них команд міста Боярка.

Інтригуючою особливіс'
тю другої ліги, а відтак і її
більшою перспективністю в
порівнянні з першою є те,
що тут грають поки що неві'
домі гравці. Одні з них роб'

лять лише перші кроки до
вершин футбольної слави,
інші — згадують давно забу'
те, ще для когось це можли'
вість реабілітувати організм

після травми чи просто три'
матися “в формі”. Та в будь'
якому випадку для кожного
учасника ІІ Народна ліга —
це шанс. Шанс, пройшовши

горнило її, стати відомим,
шанс повірити в себе і знай'
ти себе. Тому поки що нія'
ких імен ми не називаємо.
Зазначимо лишень, що тут
грає багато гравців до 20 ро'
ків: молодих, а відтак амбіт'
них і перспективних.

А наостанку відкриємо
вам, наші шановні читачі,
поки що дуже велику таєм'
ницю: команда “Віннер”
серйозно настроєна взяти
участь у районному чемпіо'
наті. Втім, відсутність стра'
ху та готовність кинути вик'
лик гравцям більш високого
рівня є яскравою характе'
ристикою всіх учасників ІІ
Народної ліги чемпіонату з
футзалу міста Боярка.

Радислав Кокодзей

БояркаБоярка ІІІІ нннн фффф оооо рррр мммм 11

Не хвилюйтесь, наші шановні читачі, мова в цій
статті буде не про події політичні чи міжнародні, а про
все той самий наш улюблений ФУТБОЛ! Тобто — чемпіо
нату з футзалу по ІІ лізі, який проводиться під патрона
том благодійного фонду “Вікторія” (президент — Світ
лана Миколаївна Сушко). Тож просимо на майданчик.
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Боярської міської ради та члени бюро Боярської пер�

винної партійної організації “ВО “Батьківщина”

Депутат Боярської міської

ради, голова фракції “Наша

Україна” А.К. Пестряков

Голова фракції Соціаліс�

тичної партії України

С.С. Адаменко

Депутат Боярської 
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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

ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ
Вітаємо з Днем святого Валентина, з Днем кохання!

Бажаємо, щоб у Вашому серці жило вічне, щире й палке кохання, а у родині панувало

взаємопорозуміння, затишок, тепло. Щоб радістю був наповнений дім. 

Бажаємо почути в цей день приємні, теплі слова від коханої людини, які б

запам’яталися й подарували радість і щастя!

Кохайте та будьте коханими!

Шановна Кривенко

Валентино Володимирівно!

Бажаємо Вам, 
щоб доля дарувала

В осіннім сонці 
весняне тепло,

Щоб Ваша молода
душа співала,
А для печалі 

місця не було.
Дорога Сосонович

Марино Володимирівно!

Бажаємо в день
народження тільки

Рости, сміятися 
й цвісти,

Добра, тепла 
і ласки стільки,
Що за сто років 

не понести.

Шановна Каченюк

Тетяно Володимирівно!

Хай буде здоров'я
міцне, мов граніт.
Хай шлях життя 

встеляє ясен цвіт.
Хай наше щире

привітання
Звучить для Вас 

не менше сотні літ.

Шановний Несен 

Євгене Володимировичу!

Хай здоров'я, радість
і достаток,

Сиплються немов
вишневий цвіт

Хай малює доля 
з буднів свято,

І дарує Вам 
багато літ!

Шановна Михайлова

Стелло Євгенівно!

Щоб доля Вам 
лиш щастя дарувала,

Щоб лихо до Вас 
дороги не знало,

Щоб мрії Ваші 
збувались завжди
І щастя щоб своє 
змогли зберегти.
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