Походження назви міста Боярка
Історія нашого міста невіддільна від історії села Будаївка,
яке є колискою Боярки . Тому, вивчаючи історію рідного міста,
нам треба знати істрію села Будаївка, походження його назви;
ще нам треба знати історію походження села Боярка , яке носить
тепер назву Тарасівка, а також – як сталося так, що колишня
Будаївка перебрала назву сусіднього села, а згодом стала
містом. Отже, нам доведеться звернутися до історії назв трьох
населенних пунктів – стародавньої Будаївки, Боярки та
Тарасівки.
Історична довідка про селище Будаївку – колиску нинішньої
Боярки
Територія Боярки-Будаївки та її околиць була заселена з часів
сивої
давнини.
Поблизу
міста
виявлено
поселення
пізьньотрипільської культури (ІІІ тисячоліття до н.е. ),
кургани та поселення епохи бронзи (ІІ тисячоліття до н.е.),
кургани скіфських часів ( VI ст. до н.е.), посуд зарубинецької
культури (ІІ ст. до н.е.), слов’янські поселення з часів
існування Київської Русі. Територія нинішньої Боярки та її
околиць була вкрита суцільними дрімучими лісами, про що
свідчить наявність тут грунтів лісового походжння.
Перша згадка про село Будаївка в історичних докуметах
з’являється на початку ХУІ ст. У цей час його територія
перебувала під владою Литви, а потім її захопила шляхетська
Польща.
На початку 17 ст. Будаївка належала магнату Корецькому, який
жив у Білогороді (нині село Білогородка). Корецькі були
православні литовські феодали, які згодом пристали до унії.
Мешканці Будаївки брали активну участь у козацько-селянських
повстаннях проти польських магнатів, зокрема у національвизвольній боротьбі під проводом Богдана Хмельницького.

Пагорб, на якому стоїть місцева церква, в минулому був
невеликим слов’янським городищем-фортецею часів Київської
Русі, яке з усіх сторін омивалося водою. Вчені вважають, що
пагорб штучного походження. Боярське городище охороняється як
історична пам’ятка.
Перші писемні згадки про Будаївку з’явилися на початку ХУІ см.
Деякий час Будаївка на річці Притварці була власністю КиєвоПечерської лаври.
Про Будаївку 19 ст. зберігся запис Л.Похилевича, ймовірно
зроблений у 1887 році. Він пише про Будаївку, яка ще донедавна
належала до Боярського приходу, потім стала самостійним
приходом, нині ж, після відкриття Києво-Одеської залізниці і
відведення лісовим відомством в 1881 році близько ста ділянок
при станціх для продажу приватним особам,- не можна трактувати
інакше, як примістя Києва. Примістя Києва – “тому, що не
тільки включає багаточисельне різного роду і різної віри
населення…, не лише служить резиденцією адміністративної
влади, але й примістя це вже обзавелося лавками, складами,
тракторами…, розкішними будовами з садами і квітниками, навіть
літнім театром”.
Версії походження назви села Будаївка
Щодо походження назви “Будаївка” існує кілька версій. За
красивою народною легендою, поселення заснував козак Будай,
який більш, як 300 років тому звів кордонну фортецю. За іншою
версією, воно походить від слова “буда” – підприємства по
виготовленню з деревини маси поташу, дьогтю, вугілля, що було
поширене на Україні в ХУІ-ХІХ ст. На території північної
частини України до нашого часу збереглося близько 80 назв
поселень з коренем “буда”.
Деякі краєзнавці виводять цю назву від племені будинів, про
яких в У ст. до н.е. писав Геродот. Цю версію пропонував свого
часу місцевий краєзнавець І.І.Іванов. Геродот згадував
таємниче плем’я будинів, яке під час “великого переселення

народів” могло заснувати не одне поселення. Якщо це вірно, то
Будаївка Київська – слід племені будинів на початку
багатовікового переходу на захід.
Проведення залізниці Київ – Фастів і значення цієї події для
утворення згодом міста Боярка
У зв’язку з будівництвом у 1868 році залізничної колії КиївФастів, що проходила поблизу Будаївки, тут виникла залізнична
станція Боярка . (22 км від Києва) Назву вона дістала від
сусіднього села, яке з 1926 р. перейменували з Боярки на
Тарасівку.
З побудовою залізниці праворуч виникло дачне поселення, яке
теж називили Боярка за назвою залізничної станції.
Дачна Боярка швидко стала була улюбленим місцем відпочинку
київської знаті та інтелігенції. Тут відпочивали і лікувались
такі відомі письменники як Б.Д.Грінченко, Леся Українка,
В.І.Самійленко (помер 12 серпня 1921 року і похований біля
боярської церкви), С.Я.Надсон, Шолом-Алейхем, знаменитий
композитор М.В.Лисенко, художник М.К.Пимоненко, артистка
М.К.Заньковецька та багато інших видатних діячів науки і
культури.
Походження назви міста Боярка
Розглядаючи походження назви нашого міста, треба пам’ятати, що
ця назва запозичена у сусіднього села, яке тепер називається
Тарасівкою. Отже, коли побудували залізницю, станції дали
назву “ Боярка ”, згодом так називали і дачне поселення біля
залізниці, потім вже казали Боярка-Будаївка , а згодом –
тільки Боярка . А село Боярка , яке розміщається на
“бояраках”, втратило свою назву і стало Тарасівкою. Такі
згодом перетворення назв спіткають колишню Будаївку.
Назву міста “ Боярка ” етимологи пов’язують зі словом буєрак
(байрак). Їхнє припущення стверджує такий факт. На складеному
І.Ушаковим плані Києва 1695 р. в його околицях трапляються

назви Боярак, Бояраки. Село Тарасівка, яке раніше носило назву
Боярка , роміщується у ярах, у розмитій водою долині, а
сусідня з ним Юрівка стоїть на горбаках, дослівно постарослов’янському “на юру”. Таким чином: на юру – Юрівка, на
буєраках – Боярка .
Існує також версія, що назва Боярка пов’язана з словом “
боярин ”, тобто, що ці землі були колись власністю когось з
бояр . Ця версія навіть зустрічається в деяких словниках. Але
вона ніколи не знаходила підтвердження ні у старожилів, ні у
місцевих краєзнавців.
У 1926 році до території Будаївки включили й поселення навколо
станції Боярка . Деякий час селище носило назву БояркаБудаївка , а у 1938 році його віднесли до категорії селищ
міського типу з навою Боярка . А незабаром Боярка стала вже
містом.
Висновок
Таким чином, на прикладі вивчення історії назви нашого міста,
ми можемо зробити декілька висновків. По-перше, ми бачимо, що
неможливо відділити історію назви міста від історії тих
земель, на яких це місто утворилося. По-друге, далеко не
завжди можна напевне знати, чому саме так, а не інакше
називається якесь місто. Іноді існує декілька версій, кожна з
яких має право на своє існування. Дуже багатьом, наприклад,
подобається версія, що назва Будаївка походить від назви
стародавніх таємничих племен – будинів.

Психологічні вечорниці в ЦСПР

Сьогодні,
коли ми стикаємось з безліччю проблем, коли українці змушені
протистояти зовнішній агресіїї та її жахливим наслідкам,
знання з психології актуальні як ніколи. Ці знання допомагають
краще зрозуміти себе, один одного, допомогти тим, хто
постраждав в АТО, чи страждає на депресію. Розуміння людської
душі є одним з найважливіших життєвих вмінь, складовою
мудрості. Проте його не просто здобути. Знання психології
робить життя простішим завдяки можливості враховувати реакціїї
оточуючих людей, а застосування практичної психології дає
змогу покращувати взаєморозуміння, вчасно та конструктивно
вирішувати конфлікти. Психологічні знання потрібні у різних
сферах: ефективній самоорганізаціїї часу, вирішенні
міжособистісних конфліктів у різних колективах тощо. Минулого
тижня на психологічних вечорницях, що проходили на базі
ЦСПР, присутні знайомилися з таким поняттям, як “архетип” та
вправлялися в самопізнанні під керівництвом сертифiкованого
травматерапевта у методi EМDR Оксани Коннорової.

Лариса КОСТЕНКО

Гостя Центру – поетеса Юлія
Бережко-Камінська

27 квітня 2015 року

в Києво-Святошинському центрі соціально-психологічної
реабілітації населення відбувся творчий вечір поетеси Юлії
Бережко-Камінської. Музичний супровід був від фотохудожника та
музиканта Володимира Шилова. Душевна, змістовна, вишукана за
формою поезія на декілька годин заполонила душі присутніх. Про
зустрічі і розлуку, про життя і смерть, про мир та війну, про
любов та пристрасть – про все це можна було почути на творчому
вечорі-презентації нової збірки поетеси «Так хочеться жити» .
Прийшли на свято поезії ті, кому в наш непростий час конче
потрібні хвилини психологічної реабілітації, релаксації, втіхи
та розради – вимушені переселенці, а також представники
«Боярського мистецького братства» – художники та поети.
Докладніше про Юлію Бережко-Камінську: Юлія Бережко-Камінська,
1982 р.н. Родом з Херсонщини. За фахом – журналіст.
Закінчила Київський Національний університет ім.

Тараса

Шевченка, Інститут журналістики. Авторка трьох поетичних
збірок, лауреатка всеукраїнських і міжнародних літературних
фестивалів і конкурсів, володарка Гран-прі Всеукраїнського
фестивалю «Лицар слова». Членкиня Всеукраїнської творчої
асоціації «Конгрес літераторів України».
Але не можна розказувати про поета, не процитувавши хоча б
декілька віршів:
Як добре, що ми усі разом: живі, здорові,
Що нас не зламало життя і стрімке, і шалене,
А музика…
Музика, мабуть, у нашій крові,
Віки і віки невпинно пульсує в генах.
Вона прокладає дороги у простори, у часи, і
Змітає-змиває кордони і забобони,
Так чисто і легко, мов дощик прошелестів
І знову бринить душа в унісон камертону.
Так добре буває, коли оживаєш всоте
У радості ранку, у невагомості тиші,
І висоту набирає сила нового польоту

Що – за вчорашній політ іще красивіший.
* * *
Ти не прийшов.
Ні звуку, ні півзвуку…
Стискає туга пальцями всіма.
Лиш серце, мов у двері, дико грюка,
Ті, за якими вже тебе нема…
Ти не прийшов, а втім, таке буває…
Ти не прийшов, а, втім, – не обіцяв…
Відчалюють тролейбуси, трамваї,
І я печаль як можу, так зганяю
Як не із серця, то хоча б з лиця.
Ти не прийшов.
Нічого це не значить.
Лиш на ім`я заходиться душа:
Ридає – сміхом.
Відсміється – плаче
Сама собі немила і чужа.

В ЦСПР відбудеться творчий
вечір поетеси Юлії БережкоКамінської

Триває
виставка
талановитих дівчат

робіт

У Києво-Святошинському центрі триває виставка молодих
талановитих дівчат – Дейчук Олександри та Гринюк Карини.
Дівчатка ще зовсім маленькі, але їхні роботи виконані
надзвичайно майстерно і кожного дня тішать око не лише
працівників Центру, але й гостям закладу. Маленькі майстрині
вже встигли спробувати себе у пластиліні на склі,
пластиліновій об’ємній аплікації, мистецтві коллажу, у
квілінгу, а також у ізонитці. Звісно, дівчатка досягли такого
рівня майстерності завдяки дбайливому керівникові студії
Будинку культури – Сухоруковій Л.Д.

Ось декілька слів про себе від авторок робіт:

“Дейчук Олександра. Я народилася 16 грудня 2003 року. Мені 10
років. я проживаю на вулиці Будаївська разом з мамою Євгенією
Михайлівною, бабусею Валентиною Миколаївною, дідусем Михайлом
Григоровичем. Я навчаюсь у 5-Б класі Бояркької ЗОШ№1. У школі
я займаюся своєю улюбленою справою – танцями. А також я
захоплююсь прикладним мистецтвом. Мені це дуже подобається!”

“Мене звати Гринюк карина. Мені 8 років. Я живу у місті
Боярка, на провулку Лікарняному. В цьому році я закінчила
другий клас. Я займаюся спортивними танцями та прикладним
мистецтвом. Вивчаю англійську мову. Мені подобається робити
картини з квілінгу та пластелину. Мою маму звати галина
Василівна, а тата – Олександр Олександрович. Я живу з татом,з
мамою бабусей та дідусем, я їх всіх дуже люблю. в вільний час
я допомагаю бабусі по господарству”.

