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ШАНОВНІ ПОЖЕЖНИКИ!

Щиро вітаю вас з Днем працівників пожежної охорони. Ваша професія

мужня та почесна. Ви оберігаєте мир та спокій людей, їхні життя, здоров'я та

майно.

Переконаний, що завдяки відповідальному ставленню до службових

обов'язків, вмінню долати труднощі та сумлінному виконанню поставлених

завдань ( ви заслужили повагу в суспільстві.

Хай ваш тяжкий, але почесний обов'язок озивається лише людською

вдячністю і любов'ю.

Бажаю вам щастя, здоров'я, родинного тепла та затишку, успіхів у службі. 

Найкращі побажання вашим рідним і близьким, які поділяють труднощі

вашого напруженого життя.

ШАНОВНІ ВЕТЕРАНИ! ШАНОВНІ ДЕПУТАТИ!

Міський голова Тарас Добрівський

Боярська міська рада, виконавчий комітет, Боярська

міська організація інвалідів війни та Збройних Сил щиро

вітають Обертаса Григорія Ілліча та Хапкова Василя

Івановича з 90(річчям, Шурипу Петра Даниловича ( з

80(річчям.

Шановні ветерани! Бажаємо Вам міцного здоров'я,

оптимізму, наснаги, благополуччя на довгі роки.

Нехай збудуться всі Ваші бажання та задуми, а життя

дарує незабутні враження, радість та натхнення!

Боярська міська рада, виконавчий комітет щиро вітають депутатів

Харчук Ніну Феодосіївну із 60(річним ювілеєм, Кушнір Катерину Васи(

лівну ( із 50(річним ювілеєм, Адаменка Сергія Сергійовича, Берестов(

ську Любов Іванівну, Матейка Анатолія Васильовича ( з Днем народ(

ження! 

Зичимо Вам  міцного здоров'я, добробуту, злагоди і домашнього

затишку, звершення задумів, невтомного творчого пошуку. Нехай Ваша

працьовитість, компетентність, душевне тепло приносять Вам заслуже(

ну шану і повагу людей. Дякуємо Вам за самовіддану працю!

Сесія міської радиСесія міської ради

29 січня. Приміщення
Боярської міської ради.
17.30 год.

Міський голова Т.Г. Доб�
рівський  короткою промо�
вою відкрив  позачергову
XXIV сесію Боярської місь�
кої ради V скликання. 

Обрані секретаріат (Л.І.
Берестовська, Л.Л. Корзун,
О.В. Кликов) та лічильна
комісія (Д.І. Паливода,
О.В. Чигров, А.К. Пестря�
ков).

Присутні � 29 депутатів
міської ради + міський голо�
ва. Всього � 30 осіб. 

Порядок денний:
1. Про затвердження місько�

го бюджету на 2008 рік.
2. Різне.

Депутат М.Г. Лезнік вніс
пропозицію щодо поіменно�
го голосування з питання
бюджету міста на 2008 р.
Рішення по пропозиції прий�
нято.

Перед розглядом першого
питання порядку денного
сесії виступив депутат Д.І.
Паливода із заявою:

� "Щодо останніх публі�
кацій у газеті "Боярин". Я
звертаюся до сесії з вимогою
заслухати депутата В.В.
Олійника на регламентній
комісії з питань депутатської
етики та правозахисту. Я
ніколи, ні при якій владі не
був "кишеньковим". Я ніко�
ли  не від мера, не від будь�
кого не отримував ніяких

грошей і не роздавав їх
іншим депутатам. Якщо у
цієї людини є якісь факти, то
нехай він їх надає в суді.
Позов до суду я подав на
захист своєї честі і гідності.
Прошу це звернення занести
до протоколу".

По першому питанню
порядку денного сесії висту�
пив голова бюджетної комі�
сії міської ради Л.І. Орел:

� "Бюджет міста на 2008
р. підготовлений відповідно
до чинного законодавства
України. Бюджет збалансо�
ваний. Міська рада вважає,
що 4,7 млн. грн. нам повин�
ні компенсувати і для цього є
усі підстави, виходячи з того,
що ми знаходимося в чорно�

бильській зоні. Бюджет
міста на 2008 р. не є дотацій�
ним. По�перше, у нас є
резерв, він викладений у п.5
бюджету. Вільний залишок
(2,8 млн. грн.) це резерв,
який має бути розподілений
на наступній сесії для вирі�
шення усіх нагальних про�
блем міста. По�друге, в
доходній частині бюджету
передбачений продаж землі,
яка знаходиться в оренді на
49 років, для підприємств.
За рахунок цього бюджет
збільшиться на 650 тис. грн.
Якщо гарно попрацювати,
то ця цифра може бути
збільшеною до 3 млн. грн.
Резерви у нас є. А якщо нам
ще повернуть 4,7 млн. грн.,

то ми дійсно матимемо
бюджет розвитку міста.
Якщо подивитися на табли�
ці, то перспектива перевико�
нання бюджету у 2008 р. у
нас є.

Бюджетна комісія міської
ради пропонує затвердити
представлений бюджет".

Запитання (депутати Д.І.
Паливода, Г.В. Косовська):

� "Чому бюджет міста на
2008 р. не був прийнятий на
минулій сесії, якщо перспек�
тиви у бюджету є"?

Відповідь (Л.І. Орел):
� "Депутати міської ради

були глибоко стурбовані
прийнятим бюджетом  Киє�
во�Святошинського району
на 2008 р. 

БУТИ ЧИ НЕ БУТИ БЮДЖЕТУ МІСТА 2008?

Продовження на стор. 2
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Також депутатів глибоко
схвилювала цифра 11,8
млн. грн., визначена форму�
лою, яку нам треба віддати
державі. Тому, на минулій
позачерговій сесії ми зверну�
лися до Голови Верховної
Ради України, Прем'єр�міні�
стра України, Голови комі�
тету Верховної Ради України
з питань бюджету, Міністра
фінансів України, Голови
Київської Облдержадміні�
страції, Голови Києво�Свя�
тошинської Райдержадміні�
страції з проханням випра�
вити ситуації. Зараз вихо�
дить так � хто краще працює,
того і б'ють матеріально.
Значною мірою це був наш
соціальний протест, грома�
дянська позиція, PR�хід,
назвіть це як завгодно. Ми
виступили перед усією Укра�
їною, ми висловили точку
зору міської ради, виконко�
му, усіх боярчан".

Проголосували:
"за" 22
"проти" 0
"утримались" 7
"не голосували" 1

РІШЕННЯ НЕ
ПРИЙНЯТО

По другому питанню
порядку денного сесії висту�
пив міський голова Т.Г. Доб�
рівський:

� "Шановні депутати! Я
також, як і депутат Д.І.
Паливода, хочу зробити офі�
ційну заяву щодо інформа�
ції, яка подається газетою
"Боярин" (редактор  � депу�
тат міської ради В.В. Олій�
ник). Ця інформація не є
правдивою, і не відповідає
дійсності. Я мовчав довго,
але в даному випадку зіткну�
лися два питання: моє особи�
сте і моєї сім'ї, і моє, як місь�
кого голови. Інформація
щодо отримання квартири в
Петропавлівській Борщагів�
ці (вул. Шкільна, 22, кв.33)
моєю тещею не є достовір�
ною. Вчора я познайомився
з Ткаченко Вікторією Бори�
сівною, яка мешкає за цією
адресою. Почитавши статтю
М.М. Черненка, "Хто отри�
мує квартири від Боярської
влади" (газета "Боярин" №
9), вона була глибоко схви�
льована. Вікторія Борисівна
отримала кредит у банку на
придбання цієї квартири. Усі
документи на кредит, на
квартиру тощо у неї  "на
руках". В.Б. Ткаченко обурив

і той факт, що, користуючись
службовим положенням пра�
цівника Обленерго, М.М.
Черненко надрукував ксеро�
копію її паспорта, де чітко
видно і серію, і номер, а
також показники лічильників
за електроенергію мешканців
усього будинку.

Я звертаюсь у регламентну
комісію з питань депутатської
етики та правозахисту роз�
глянути це питання і зробити
відповідні висновки. На
захист своєї честі і гідності
як міського голови, держав�
ного службовця, жителя
міста, я буду позиватися до
суду за подання неправдивої
інформації.

Прошу депутатів, регла�
ментні комісію дати оцінку
діям М.М. Черненка та
інших депутатів. Місто поча�
ло стабільно працювати,
показники його соціально�
економічного розвитку
покращуються. Ми багато
зробили за два роки, але
комусь ця стабільність зава�
жає. Час і боярчани нас роз�
судять.

Депутат Г.А. Павліченко
теж виступила з обуренням
щодо наклепів у її адресу
газетою "Боярин".

Початок на стор. 1

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ

ЗА БЮДЖЕТ МІСТА ДЕПУТАТІВ БОЯРСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ V СКЛИКАННЯ,

присутніх на XXIV сесії 29 січня 2008 року

№ з/п Прізвище, ім'я, по*батькові Результат

1. Адаменко Сергій Сергійович "утрим."

2. Берестовська Любов Іванівна "за"

3. Боднюк Олександр Володимирович "за"

4. Блик Зінаїда Олександрівна "утрим"

5. Бриль Ірина Іванівна "за"

6. Вакарчук Лідія Володимирівна "утрим"

7. Вітюк Володимир Павлович відсутній

8. Глущенко Олексій Дмитрович "за"

9. Гурнак Людмила Дмитрівна "за"

10. Денисюк Сергій Федорович "за"

11. Кликов Олексій Васильович "за"

12. Корзун Людмила Львівна "за"

13. Корнієнко Ірина Сергіївна відсутня

14. Косовська Галина Володимирівна "утрим."

15. Кривенко Валентина Володимирівна "за"

16. Кухаренко Віра Миколаївна "за"

17. Кушнір Катерина Василівна відсутня

18. Лезнік Михайло Геннадійович "за"

19. Матейко Анатолій Васильович відсутній

20. Мірзаєв Анатолій Наріманович "за"

21. Михайлова Стелла Євгенівна відсутня

22. Горлінська Людмила Юріївна відсутня

23. Нагірняк Валентина Андріївна "за"

24. Остапенко Ігор Олексійович "за"

25. Несен Євген Володимирович відсутній

26. Неупокой Сергій Григорович "утрим."

27. Носенок Клавдія Володимирівна
не брала

участі в голос.

28. Олійник Валентин Вікторович відсутній

29. Орел Леонід Іванович "за"

30. Орловський Сергій Анатолійович "утрим."

31. Павліченко Галина Андріївна "за"

32. Паливода Дмитро Ігорович "утрим."

33. Плаксицький Андрій Миколайович відсутній

34. Пестряков Андрій Костянтинович "за"

35. Прядко Андрій Михайлович відсутній

36. Скринник Олексій Григорович відсутній

37. Супрунов Вадим В'ячеславович відсутній

38. Тарновська Людмила Володимирівна відсутня

39. Тичинський Андрій Євгенович відсутній

40. Черненко Микола Миколайович відсутній

41. Чигров Олександр Валерійович "за"

42. Харчук Ніна Федосіївна "за"

43. Шаповал Олександр Олександрович "за"

44. Яла Аліна Григорівна "за"

45. Міський голова Добрівський Тарас Грогорович "за"

Звіт заступника міського голови

Зразу після сесії мені пригадались слова великого українського Кобзаря:
"Діти мої милі! Що ж ви наробили?..". Невже депутати, які не прийшли
до сесійної зали, які не приймали участі у голосуванні, які утрималися, не
знають до чого може призвести неприйняття бюджету міста на 2008 р.?

Поки бюджет  не буде прийнятий ' не будуть виділятися кошти на
харчування дітей у дитячих садочках, заробітну плату працівникам

бюджетних установ, нашим комунальним підприємствам тощо.
Неприйняття бюджету міста може призвести до повного відключення
електроенергії, тепла, подачі води і т.п. 

Шановні депутати, ви хочете другого Алчевська?

Репортаж із сесії Івана Цушка

У попередньому (№ 3 "БІ")
ми надрукували звіти першо'
го заступника Р.В. Гладкого
та заступника міського
голови В.В. Шульги про
виконану роботу у 2007 р.
Зараз моїм співрозмовни'
ком є заступник міського
голови А.К. Тахтарбаєв. 

' Анатоліє Карімовичу. У
№ 4 "БІ" нам треба розмі'
стити дуже багато інфор'
мації. Якщо можна, то
коротко, буквально по пунк'
там, розкажіть нашим
читачам які основні роботи
були виконані Вашими
службами у 2007 році.

1. Розпочато будівництво

контейнерних площадок по
всьому місту (відп. � Куха�
рець В.А.).

2. Проведений ремонт
котельні кінотеатру "Кос�
мос" (Монолітгруп).

3. Побудовано 5 міні�ко�
телень дошкільних навчаль�
них закладів міста (Енерго�
монтаж).

4. Побудовано два дитячі
ігрові майданчики (Василь�
ківський завод газового
обладнання). Коштом гро�
мади  � дитячий майданчик
на території Боярського ліс�
ництва по вул. Хрещатик.

5. Заасфальтовано вули�
ці Польову, частково Лисен�

ка (до школи № 1), прову�
лок Жовтневий, перехрестя
вулиць Білогородської та
Молодіжної.

6. Проведено ямковий
ремонт вулиць Жовтнева,
Садова, Хрещатик, 40 років
Жовтня, Маяковського, Гого�
ля, Сєдова (Києво�Свято�
шинський РайДУ).

7. Відремонтовано внут�
рішньобудинкові системи
теплопостачання в будинках
25, 27 по вул. Білогородсь�
кій (Євродім).

8. Облаштовано пристро�
ями примусового зниження
швидкості вул. Білогородсь�
ка, Сєдова, Гоголя.

9. Проведена заміна вну�
трішньобудинкових лічиль�
ників електроенергії у
будинку № 9 по вул. Сєдова.

10. Замінено водогін на
перехресті вулиць Білого�
родська та Молодіжна.

11. Проведено крону�
вання дерев по всьому
місту на 100 тис. грн.

Інтерв'ю  брав 
Іван Цушко



Правда чи кривда?

Боярка Боярка іііі нннн фффф оооо рррр мммм3

28 січня 2008 р. 8.30 год. Апаратна нарада у міського голови

Новини з виконкому

Присутні: Гладкий Р.В., Тахтарбаєв А.К., Антипенко І.М.,
Балуєва О.М., Заключенко Н.М., Заітов І.Н., Бібік О.М.,
Німенко О.В., Шульга В.В., Поддяча Л.В., Дідушко О.П.,
Слюсар М.Р., Мельничук В.В., Петруха О.А., 
Слюсар Л.І.

Запрошені: Цушко І.І., Сокур Р.В.

Керуюча справами З.М. Гапоненко

Ви, мабуть, звернули
увагу, що з нового року
міська газета "Боярка'Ін'
форм" виходить тиражем
не 1 тис., а 4 тис. примір'
ників. Безкоштовно її мож'
на отримати у всіх пош'
тових відділеннях, відді'
леннях ощадбанку, поліклі'
ніках (дорослій і дитячій),
бібліотеках, клубі, раді
ветеранів, міській раді
тощо. Для інвалідів, які не
можуть пересуватися,
соціальні працівники район'
ного територіального цен'
тру розноситимуть газе'
ту "БІ" по домівках. Бояр'
чани повинні знати що
робить виконком, міська
рада,  який міський бюд'
жет, куди і на що ідуть
кошти. Чим більше об'єк'
тивної інформації, тим
менше пліток.

Я звернувся до міського
голови Т.Г. Добрівського з
проханням більш детально

прокоментувати свою
заяву на сесії міської ради
29.01.08. р.

Скажіть, будь�ласка, чи
може виконком ефективно
працювати, коли тебе кожно�
го дня перевіряють то проку�
ратура, то контрольно�реві�
зійне управління. Третина
часу спливає на такого роду
поїздки, пояснення, судові
тяганини. 

Значною мірою усе це іні�
ціює газета "Боярин". На
днях вийшов її 9�й номер.
Цитую редактора, депутата
міської ради В.В. Олійника:
"Враховуючи 9�й номер світ
побачили загалом 24 000
екземплярів". Уявіть собі 24
тис. бруду на мене особисто,
на виконком, на інших депу�
татів. БОЯРИНи чітко усві�
домили, що вилити відро
бруду набагато простіше, ніж
потім від нього відмиватися.

Я терпів 9 місяців. Думав,

"собака гавкає, а караван
іде", люди самі розберуться де
правда, а де брехня. Якби
мова йшла лише про мене, як
про міського голову, то це пів�
біди. "Шийте" мені будь�які
справи, але не чіпайте мою
сім'ю. Мені інкриминують  і
хабарництво, і зловживання
владою, і корупцію… За усі
мої "злочинні дії" я давно був
би відправлений за грати
років так на 100.

Люди добрі, схаменіться!
Пані Л.В. Тарновська! Ви,
мабуть, забули, що саме я
висував Вашу кандидатуру на
посаду секретаря Боярської
міської ради. Депутати двічі
висловили Вам недовіру. У
житті кожної людини бува�
ють "чорні" смуги. І кожен,
хто потерпів "фіаско", мусить
зупинитися і замислитись, що
він не так зробив? Можливо,
причина його бід у ньому сам�
ому. А що ж виходить у Вас?
Доки Ви були секретарем
Боярської міської ради, і
виконком і рада працювали
добре. А зараз, через декілька
місяців після Вашої відстав�
ки, ми всі перетворилися на
злочинців. Де ж логіка? 

Дописувачі�депутати.
Не забувайте, що вас обра�
ли боярчани. Не ганьбіть
свої партійні фракції.
Працюйте на людей!
Депутат М.М. Черненко
у 2007 р. не відвідав
жодної регламентної
комісії по підготовці до
сесії міської ради.
Депутат Л.В. Тарнов�
ська � лише 5 із 12. Це
ви так "піклуєтесь"
про Боярку?

За брехню треба
відповідати. Пам'ятаєте
фразу героя фільму "Місце

зустрічі змінити не можна"
Жиглова: "Вор должен
сидеть в тюрьме!".

Панове БОЯРИНи!. Ви �
крадії. Ви крадете у фахівців
виконкому і міської ради
дорогоцінний час. Не хочете
працювати на благо боярчан �
не треба. Але й не заважайте
працювати іншим. Майте
елементарну людську
гідність.

Боярчани � мудрі люди.
Вони пам'ятають 4 роки без�
владдя і те, до чого це призве�
ло. До 8 млн. боргу, 5 млн. із
яких ми "погасили" в минуло�
му році. Не краще було б
"пустити" ці кошти на опа�
лення будинків, скажімо, по
вул. Маяковського, чи
заасфальтувати вул. Зелену?

Боярчани  відрізнять прав�
ду від брехні.

Коментар записав 
Іван Цушко

Кому доручення Зміст доручення Термін виконання

Гладкий Р.В.

Підготувати: проект бюджету міста на 2008 р. до сесії міської ради; листи�

звернення до банківських установ міста; проект рішення про порядок

використання спонсорських коштів.

до 30.01.08 

Шульга В.В.

Підготувати розпорядження про проведення нарад із завідуючими ДНЗ

(перший понеділок місяця); спільно з депутатами провести перевірну ДНЗ;

записати компакт�диск пісень про Боярку; завершити роботу над гімном

міста; підготувати на сесію міської ради програму захищеності інвалідів.

до 20.03.08 

до 01.06.08

Тахтарбаєв А.К.

Встановити контейнерний майданчик по вул. Молодіжній,12 та по вул.

Сєдова 9�11; перенести контейнерний майданчик біля "Марічки"

(погодити з райСЕС).

до 20.02.08 

Цимбалюк Ю.М.
Підготувати на сесію міські програми по дитячій бездоглядності 

та по роботі з дітьми.
до 30.01.08

Мельничук В.В. Провести нараду по затвердженню Генплану міста. до 30.01.08

Антипенко І.М. Зформувати базу даних по землекористувачах. до 01.04.08

Заступникам

міського голови

Підготувати проект плану соціально�економічного розвитку міста; 

зареєструвати проект в раді.

до 01.02.08 

до 04.02.08

Заступникам

міського голови,

економ.відділу

Розробити проект програми по підготовці міста до ЄВРО�2012 

(проект заходів на 2008�2011 р.р.)
до 01.02.08

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
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Скориставшись можливі�
стю поспілкуватися з "видат�
ною персоною", я звернулась
до ЖКГ, де мені пообіцяли
зателефонувати власниці
квартири та повідомити їй мої
координати. Через декілька
днів Вікторія Борисівна зв'я�
залась з нашою редакцією, ми
їй розповіли "нові факти" її
життя і наполягли на зустрічі.
Прочитавши статтю в газеті
"Боярин" № 9 за січень 2008
рік, Вікторія Борисівна нада�
ла документально�змістовне
роз'яснення даної ситуації.

Ткаченко Вікторія Бори�
сівна, 10.08.1967 р.н., наро�
дилася в м. Одеса. Після
закінчення школи переїхала

на постійне місце
проживання до м.
Києва, де вступила
до університету ім.
Т.Шевченка. Вий�
шла заміж, залиши�
лася жити і працю�
вати у Києві. Прац�
ює  і проживає  в
столиці і на сьогод�
нішній день. Згідно
паспортних даних, з
1985 року  зареєс�
трована в м.Києві,
потім переїхала до
м. Васильків, де
проживала певний
час. За  життєвих
обставин  у 2006

році змушена була зареєстру�
ватись у м.Одеса, де сьогодні
проживає її мама. Чомусь
сторінка 11 з паспорта Вікто�
рії Борисівни не відсканована
у газеті "Боярин", хоча пас�
порт Ткаченко В.Б. отриму�
вала в м. Києві. Працює Вік�
торія Борисівна головою Киє�
во�Святошинської організації
політичної партії  "Вперед,
Україно!", яка входить до
блоку "Народна Самооборо�
на". У 1993 році в неї наро�
дився син  Богдан. 

� "Це моя єдина дитина. Я
маю велику кількість племін�
ників і хрещеників, але  вони
не старші за мого сина, тому
припущення, що я є тещею

пана Добрівського просто
абсурдне" � говорить Вікторія
Борисівна.    

Також Вікторія Борисівна
надала нам оригінали і ксеро�
копії документів, які підтвер�
джують  придбання квартири
за власні кошти. Згідно цих
документів, був укладений
трьохсторонній договір
"Договір про пайову участь у
фінансуванні будівництва від
12.01.2006 року",  в якому
зазначено, що ВАТ
"Райффайзен Банк Аваль ",
ДП "Дніпровський круг " та
гр. Ткаченко В.Б. укладають
договір  про отримання кре�
диту громадянкою Ткаченко
В.Б. для  її участі  у будівниц�

тві нерухомості 
(фото 1). 

27.02.2007 року
був підписаний
"Договір Іпотеки"
(фото 2), згідно
якого "Райффай�
зен Банк Аваль",
шляхом передачі в
іпотеку  громадянці
Ткаченко В.Б.,
надає їй в кредит
нерухомість в Киє�
во�Святошинсько�
му районі, в с. П.
Борщагівка, по
вул. Шкільна 22�а,
кв. 33. Тобто, з
даної інформації

можна зробити один висно�
вок:  дана квартира не явля�
лась соціальним житлом, не
перебувала на балансі Бояр�
ської  міської ради, вона була
куплена  у підприємства�забу�
довника за власні кошти гро�
мадянкою Ткаченко В.В.

� " Я шокована статтею,
яку прочитала. Вважаю що з
боку редактора газети "Боя�
рин" В.В. Олійника та автора
М.М. Черненка було не етич�
но публікувати недостовірну
інформацію, навіть не переві�
ривши її.  Я довгий час прац�
ювала редактором газети і
можу сказати, що недостовір�
на інформація, подана в стат�
ті, порушує чинне законодав�

ство. Опублікування ксероко�
пії мого паспорта, не отри�
мавши попередньо моєї згоди,
порушує мої особисті права і
свободи. Я обурена, і  маю
намір подати позовну заяву
до суду для компенсації
морального збитку". 

З дозволу Ткаченко Вікто�
рії Борисівни ми публікуємо
вже не секретну інформацію
щодо паспорта, виданого на її
ім'я, в якому чітко видно, що
документ виданий Москов�
ським РУ ГУ МВС України в
м. Києві. (фото 3).

З Вікторією Борисівною
спілкувалася Смірнова М.

У 2002 р. Київська обла�
сна державна адміністрація
надала цільову субвенцію з
державного бюджету нашо�
му місту на суму 97 500 грн.
на будівництво і придбання
житла військовослужбов�
цям, звільненим у запас або
відставку, учасникам бойо�
вих дій, які перебувають на
квартирному обліку.

Виконавчий комітет
Боярської міської ради в

особі міського голови З.А.
Виборної уклав Договір №
19 від 6 грудня 2002 р. з ДП
"Дніпровський круг" на інве�
стування 2�кімнатної квар�
тири. Додатковою угодою №
1 від 7 серпня 2003 р. до наз�
ваного Договору довірите�
лем від міської ради стала
З.А. Виборна (див. фото�до�
кумент 1). Додатковою уго�
дою було визначено, що у
зв'язку із змінами проектних

рішень, інвестуванню від
міської ради підлягає кв. №
29 в житловому будинку №
22�а по вул. Шкільній с.
П.Борщагівка. Загальна
площа квартири, із врах�
уванням площі літніх примі�
щень, становить 78,0 кв.м.
Договірна ціна квартири
визначається із розрахунку
(1250 грн. х 78,0 кв.м.), що
становить 97 500 грн. Пер�
ший внесок (97 500 грн.)

сплачено на момент підпи�
сання Додаткової угоди № 1.

01.12.2004 р. за № 02�
10/1877 Боярська міська
рада та виконком в особі
міського голови В.П. Мазу�
ренка надали дозвіл Лупічу
Віктору Васильовичу висту�
пати довірителем на отри�
мання 2�кімнатної квартири
(але уже № 30) за вищевка�
заною адресою (див. фото�
документ 2).

20 липня 2006 р. була
укладена Додаткова угода №
2, у якій В.В. Лупіч вже
виступає пайщиком цієї квар�
тири.

Потім була судова тяганина
з різних причин, довге листу�
вання з ДП "Дніпровський
круг". Наприклад, лист викон�
кому міської ради від 03.05.07
р. № 02�10/878 (див. фото�
документ 3) за підписом місь�
кого голови Т.Г. Добрівського.

Газета'діалог "Боярин" у № 9 на стор. 3 розмістила статтю "Хто
отримує квартири від Боярської влади". Підпису під статтею немає,
але, судячи із фото депутата міськради М.М. Черненка та предста'
влених матеріалів, можна зробити висновок, що саме він і є автором.

Закінчується стаття словами: "Повертаючись до кв. № 33, яку
надав виконком пані Вікторії Ткаченко із Одеси, напрошується третій
висновок. Мер міста одноособово розпоряджається майном і грошима
громади. Наплювати йому на чергу, інвалідів, багатодітних і знедоле'
них в місті Боярка. Не хочеться гріх на душу брати, але факти на те

й факти. Ордер на отримання квартири № 33 був виданий 8 серпня
2007 року, а от весілля нашого мера відбулося 25 серпня 2007 року.
В цих фактах нічого дивного, але дружина мера уроджена одеси'
тка і мешкала до переїзду в Боярку в південному місті. Чи не є ця
квартира….".

Напрошується лише один висновок ' тещі мера, тобто 
Т.Г. Добрівського.

Який журналіст пропустить таку сенсацію?
Їду в П. Борщагівку за адресою: вул. Шкільна, буд.22'а, кв.33

ДО "ТЕЩІ"
НА МЛИНЦІ

КУДИ ПОДІЛИСЯ 9999 7777     5555 0000 0000 ГРН.?
(майже детективна історія в цифрах і фактах)

фото 1фото 1 фото 2фото 2 фото 3фото 3
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В результаті була укладена
Додаткова угода № 3 від 20
червня 2007 р., згідно якої
ДП "Дніпровський круг"
прийняв В.В. Лупіча у пайове
будівництво житлового ком�
плексу по вул. Білогородсь�
кій, 51 в м. Боярка. Це 3�кім�
натна квартира № 14 загаль�
ною площею 86,37 кв.м.,
житловою � 56,00 кв.м. (див.
фото�документ 4).

Рішенням виконкому
Боярської міської ради 
№ 9/4 від 15.01.2008 р.
Лупічу Віктору Васильови�
чу, як військовослужбовцю,
звільненому у запас, надана

відомча житлова площа в
новозбудованому будинку 
№ 51 по вул. Білогородській
в м. Боярка (див. фото�до�
кумент 5).

Отака майже детективна
історія 97 500 грн. із місько�
го бюджету. Ось і відповідь
депутату М.М. Черненку  на
його запитання, хто отримує
квартири від Боярської
влади.

Коротка довідка: в грудні
2006 р. Київською ОДА
також була надана аналогіч�
на субвенція на придбання
1�кімнатної квартири в сумі
201 600 грн. офіцеру запасу

Кожемякіну Борису Георгі�
йовичу. Є відповідний Дого�
вір між ДП "Дніпровський
круг" та Боярською міською
радою.

Боярська міська рада,
міський голова сьогодні
опрацьовують питання з
Київською ОДА щодо спря�
мування зазначеної субвен�
ції у 2008 р. до міського
бюджету.

Журналістське розслі'
дування проводив 

Іван Цушко,
фото'документи надала

М.Р. Слюсар.

Підсумовуючи рубрику "Правда чи кривда", можна сказати одне ' ні
краплі істини. Нехай читачі самі підберуть слова для оцінки інформації,
викладеної у газеті "Боярин" № 9,  ' неправда, недостовірні факти, пере'
кручування, домисли, брехня…

Нагадаємо вам, що статтею 17 Закону України  "Про державну під'
тримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів"
передбачено:

"Умислом журналіста та/або службової особи засобу масової інформа'

ції є таке їх/її ставлення до поширення інформації, коли журналіст
та/або службова особа  засобу  масової інформації усвідомлювали недо'
стовірність інформації та передбачали її суспільно небезпечні наслідки.

Згідно Кримінального кодексу України "Про порушення недоторканості
приватного життя": незаконне збирання, зберігання, використання або
поширення конфіденційної інформації про особу без  її згоди або поширення
цієї інформації у публічному виступі, творі, що публічно демонструється,
чи в засобах масово інформації, ' карається згідно чинного законодавства.

В колонці редактора
("Боярин" № 9) депутат
В.В. Олійник бідкається, "що
до редакції за цей час (9 міся�
ців) поступило  лише 2 листи
від громадян (!)... Напрошу�
ється висновок, що абонент�
ську скриньку заблоковано...
Ми вимушені відсунутись
якнайдалі від дов�
гих рук міської
влади. Споді�
ваємось, що з
білоцерків�
с ь к и м и
п о ш т а р я м и
домовитись не
вдасться."

Боярчани мають пишати�
ся своїм мером. До нього
лише В.І.Леніну вдалося
"захопити пошту, телефон,
телеграф". А може, дійсно,
на цей раз В.В.Олійник не
перекручує факти? Може,
дійсно, у Т.Г. Добрівського
такі "довгі руки"? 

За роз'ясненнями ми
звернулися до заступниці

начальника центру
поштового зв'язку № 11
Києво�Святошинського
району (м. Вишневе, вул.
Жовтнева, буд. 10) Стре�
тович Ніни Петрівни: 

� " Цю газетку я читала
і можу сказати, що

відсутність пошти
у її редакції

обумовлюється
в і д с у т н і с т ю
прихильни�
ків. Робити
безпідставні

висновки щодо "заблокованої
абонентської скриньки"  з
вини поштарів може лише
необізнана людина. Потрібно
керуватися фактами. Таке
звинувачення на адресу
пошти ми не залишимо без
уваги. 

Згідно "Правил надання
поштового зв'язку фізичним
і юридичним особам" 
В.В. Олійник з приводу від�
сутності пошти на абонент�
ську скриньку 318 не звер�
тався. На сьогодні не існує
угоди між центром поштово�
го зв'язку №11 та редакцією
газети "Боярин" про порядок
вручення поштових відпра�
влень на а/с 318".

Наступна співрозмов�
ниця Лисенко Людмила
Володимирівна, начальник
відділу зв'язку Боярка � 4 
(вул. Білогородська, 11�а):

� "Заява редактора газе�

ти "Боярин" В.В. Олійника
є абсолютно безпідставною.
Із проханням не доставляти
пошту на адресу редакції до
мене не звертався ні
Т.Г. Добрівський, ні будь�
хто із членів виконкому чи
міської ради. Навіть якби
таке звернення і було б, то
ми все одно не прийняли б
його до виконання. У нас
свої правила і інструкції,
нехтувати якими не
може не один праців�
ник пошти. Не можна
проблеми перекладати
із хворої голови на здо�
рову".

Пане Олійнику, ви і на
цей раз пишете,
м'яко кажучи, не�
правду. Скажіть,
а чи є у вашому
" б о й о в о м у
листку" прав�
да взагалі?

Ми бачимо лише кривду
міського голови, виконкому,
працюючого депутатського
корпусу.

Редакція "БІ"

ТИХО САМ З СОБОЮ
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Н
инішній час харак�
т е р и з у є т ь с я
неухильним зро�

станням онкологічної захво�
рюваності. В останні роки
рівень онкологічної захворю�
ваності в Україні складає
310�330 на 100 тис. населен�
ня. Це на 70�80 випадків
більше, ніж в 1980 році. В
нашому районі щороку реєс�
трується 450�470 нових
випадків раку. Ризик захво�
рювання на рак протягом
життя існує у кожного четвер�
того чоловіка і кожної шостої
жінки. В практичній роботі
надто часто доводиться стика�
тися з вкрай обмеженим, хиб�
ним розумінням походження
цих захворювань, надто
однозначного сприйняття
діагнозу, що стосується онко�
патології. Все це породжує
виникнення певних міфів,
повір'їв, невірних висновків,
різних вкрай необачних вчин�
ків замість дотримання вірних
тактичних рішень. Чи вида�
ється така ситуація дивною на
тлі інформаційної доби?
Мабуть, ні. Інформаційний
"бедлам" лише створює хаос в
голові неозброєних знанням
людей, надає безмежні
можливості неправдивого
поінформування, маніпуля�
цій науковими фактами, всі�
лякого комбінаторства. 

Онкопатологію слід
сприймати як один з проявів
руйнування організму в нес�
приятливих умовах. Думаю,
навіть для людини з мінімаль�
ною освітою запитання про
заразність раку сьогодні слід
вважати недоречним, або
навіть непристойним. Для
онкозахворювань немає
потреби передаватися на
кшталт інфекцій. В кожному
організмі від його створення
існує передіснуюча можли�
вість злоякісної трансформа�
ції клітин, реалізована осо�
бливостями генетичного
коду. Рак � хвороба цивіліза�
ції. Комплекс впливів, що
призводять до перевантажен�
ня систем захисту внутріш�
нього середовища організму,
здатний викликати порушен�
ня, котрі згодом виявляться в
формі пухлинної хвороби. Це

відомі всім фактори � забруд�
нення довкілля, повітря,
питної води; застосування
хімічних, біологічних сполук
для створення харчових суро�
гатів, шкідливі звички �
тютюнопаління, зловживан�
ня міцним алкоголем; хроніч�
на травма і, в меншій мірі,
гостра. Існує думка, що повне
викорінення шкідливих зви�
чок і докорінна зміна харчо�
вих стереотипів здатна змен�
шити більш як наполовину
кількість пухлин. Але думка
ця мусить залишатися гіпоте�
тичним припущенням � прик�
ладів зміни усталених звичок
в харчуванні певних етнічних
груп майже не існує. Очевид�
ним є прямий зв'язок зростан�
ня захворюваності на рак з
індустріальним прогресом,
урбанізацією. Тому про зни�
ження захворюваності гово�
рити не варто, коректною в
даний час може бути лише
розмова про бажаність вча�
сного виявлення хвороби.

Основними показниками в
онкології є захворюваність і
виживання. Перші позиції в
Україні традиційно займають
рак легень, шлунку, шкіри та
молочної залози. Районні
показники схильні до більших
річних коливань, але в більшос�
ті збігаються з загальними. 

Одне з явищ, котре не має
офіційного трактування �
збільшення кількості раку
щитовидної залози в останні
роки, після явного зменшення
і стабілізації на початку 2000�х
років. Виживання � показник,
що найбільше залежить від
адекватності лікувальних
заходів. В свою чергу, ради�
кальне лікування з добрим
прогнозом можливе лише за
умови вчасної діагностики.
Треба зауважити на те, що
онкологічні захворювання в
більшості не мають патогно�
монічних, тобто властивих
виключно  їм ознак. Якщо
при цьому врахувати, що
бажаним і оптимальним для
подальшого лікування є вияв�
лення доклінічної пухлини,
такої, що не викликає жодних
симптомів, завдання вчасного
виявлення може видаватися
неможливим. Однак відомо,

що часто онкологічні захво�
рювання виникають на зміне�
ному грунті � на тлі певних
захворювань та станів, що
кваліфікуються, як дисплас�
тичні. Явищем дисплазії виз�
начається наявність змін
мікроскопічної структури клі�
тин, з появою передпухлин�
них ознак. Саме для виявлен�
ня передпухлинних станів і
вчасного їх лікування запро�
ваджуються так звані онко�
огляди, котрі є доступними на
кожній лікарській дільниці.

Чи є дієвим заходом для
виявлення пухлин профогля�
ди населення? За даними, що
існують в професійних онко�
логічних колах, ні. Чому
саме? Тому, що огляди не є
тотальними і стосуються пев�
ної частки працездатного
населення, натомість частота
виникнення раку збільшуєть�
ся з віком. Інша причина �
великі проміжки між огляда�
ми, технічна і матеріальна
обмеженість лише невеликою
кількістю тестів. Крім того, не
слід відкидати досить грубий
суб'єктивний фактор, котрий
полягає в основній мотивації
людини пройти огляд щонай�
швидше і, бажано, без заува�
жень. Нерідким явищем є
навмисне ухиляння від онко�
оглядів з метою приховати
наявні вже симптоми, або
фіктивне "проходження" про�
фогляду. Сказане ніяк не
зменшує важливості якісно
проведених оглядів, мова йде
лише про вдосконалення
цього напрямку.

Які інші заходи здатні
покращити виявлення захво�
рювань? Пошук ефективних
технологій, здатних збільши�
ти вірогідність раннього вияв�
лення раку і при цьому прий�
нятних економічно, технічно,
а також з позицій етики і
деонтології, триває. Скажу
кілька слів про деякі з них. 
1. Самообстеження молочної
залози � метод, що теоретично
може бути ефективним, в мас�
штабному багаторічному екс�
перименті не показав бажано�
го покращання. 2. Збільшення
кратності діагностичних тестів
вдвічі проти звичайних раз на
рік. Стосовно флюорографії �

обстеження кожних шість
місяців показало суттєві пози�
тивні результати, але через
значну затратність виправдано
лише за умови високого
соціально�економічного стату�
су обстежуваного континген�
ту. Гінекологічний огляд,
мамологічне обстеження � на
сьогодні є стандартною вимо�
гою, дійсною в Україні. Ендо�
скопія шлунку � дворазова про�
філактична протягом року � є
звичайною лише в Японії. 
3. Розробка скрінінгових про�
грам � метод виявлення пато�
логії серед асимптоматичного
населення за допомогою стан�
дартного швидкого тесту � до
цього класу науково обґрунто�
ваних методів належать �
флюорографія, кольпоцитоло�
гія, рентгенівська мамографія.
Ефективність методів висока.
В режимі, близькому до власне
скрінінгового, у нас практику�
ються перших два. Мамогра�
фія використовується в діагно�
стичному режимі, є доступною
в районній лікарні. 4. Створен�
ня груп підвищеного ризику з
окремим графіком диспансер�
ного нагляду � ефективний з
позицій теорії, але практично
нездійсненний підхід через
недотримання диспансерного
режиму з будь�яких причин.

Діагностика � надзвичайно
важливий процес для прогно�
зу онкозахворювання. Успіш�
ною діагностика може бути
лише за належної взаємодії
медичних структур і населен�
ня. Скажу відверто � для ліка�
ря�діагноста важливо бачити
бажання пацієнта приймати
участь в діагностиці. В прак�
тиці в наш час аж надто байду�
жості � і у відношенні хворих
до власного здоров'я, і у відно�
шенні до рідних, які належать
до старшого покоління. Попри
будь�які нарікання, в районі
чи не найдоступнішими є
медичні послуги, і в тому числі
діагностика. Консультацію
вузького спеціаліста можна
отримати в день звернення, а
це навіть для розвинених
країн зовсім не правило.

Нажаль, навіть вчасна і
вдала діагностика не є гаранті�
єю доброго прогнозу, коли
питання стосується онкозахво�
рювання. Що ж необхідно
ще? Негайний початок ліку�
вання, причому отримання
повного комплексу лікуваль�
них заходів, саме усвідомлен�
ня котрого часто стає на заваді
до зцілення. Перехід від діаг�
ностики до лікування завжди
нелегкий. Саме на цьому етапі
часто втрачаються високі
шанси на одужання. Химерно
викривлений "народний дос�
від", підсилений бульварною

літературною провокацією,
здатен повести кривою стеж�
кою навіть людей освічених і
адекватних. Ментальні осо�
бливості яскраво виступають в
наших мало не щоденних діа�
логах. "Мій чоловік хворів на
рак, але вилікувався." "А як
же лікувався?" � питаю. "В
діда брав ліки." В облікових
даних � радикальна операція,
повний курс променевої тера�
пії, послідовна хіміотерапія в
обласному диспансері. На таке
зауваження маємо: "...а�а, те
раніше було" (дійсно �  дур�
ниця яка). Люди завжди
пам'ятають факт лікування
екзотикою (або "у діда", "у
баби", за рекомендаціями
чудодійних книжок тощо), а
разом з тим феноменально
втрачають з пам'яті все, що
виглядає так нудно і не роман�
тично � лікарняні коридори,
халати, запах ліків. Треба
робити принципову різницю
між "немає гарантії" і "немає
відповідальності". Говорю все
це не для того, щоб зневірити,
навпаки. Рак виліковний. Це
підтвердить будь�хто з онколо�
гів�практиків, незалежно від
того, що при цьому подумає. І
по завершенні радикального
лікування ніхто не заборонить
лікуватися хоч би й "в онучки",
хіба з певними обмеженнями. 

На закінчення скажу, що
сьогодні існує багато цінних
наукових напрацювань, вис�
новків, котрі, за умов впрова�
дження їх в традицію повсяк�
денного способу життя сус�
пільства, а також в рутинну
медичну практику, здатні
покращити ситуацію. Старі
напрямки в медицині � вста�
новлення передпухлинних
станів, визначення онкомар�
керів (прихованих факторів
присутності пухлини), роль
травми в канцерогенезі і без�
ліч інших � отримують нове
життя з вдосконаленням тех�
ніки. Не підлягає сумніву
також і те, що в епоху доказо�
вої медицини  практичний
лікар повинен бути озброєним
не лише мистецьким чуттям
на рівні інтуїції та лозунгами
міністерських наказів, а й
чітко визначеними діагнос�
тичними технологіями з висо�
ким ступенем об'єктивізації
даних. Оптимістично заува�
жу, що успіх можливий лише
в суспільстві з шанобливим
ставленням до наукових
досягнень, в суспільстві з
високим рівнем моралі � в
керівному, науковому, побу�
товому розумінні.               

Степанов О.Г., 
районний онколог (ЦРЛ Києво'

Святошинського району)

МЕДИЧНА СЛУЖБА ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ 
КИЄВО(СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ

ІНФОРМУЄ



Події тижня

Боярка Боярка іііі нннн фффф оооо рррр мммм7

Обертас Г.І. народився
23.01.1918 року в с. Михай�
лівка, Краснокам'янського
р�ну Кіровоградської обла�
сті.  В серпні 1938 року
Обертас Г.І. подав заяву в
Тамбовське артилерійcьке
училище. По його закінчен�
ню в 1940 році був напра�

влений в Далекосхідний
округ, 150�й танковий
батальйон, де й навчи�
вся керувати танком та
чудово стріляти з тан�
кової зброї. В грудні
1941 року був учасни�
ком визволення м.
Тихвина та Будагощі.
Це була перша пере�

мога Червоної Армії, коли
наші далекосхідні дивізії
нанесли  фашистським
військам нищівного удару і
визволили ці міста.

� "В січні 1942 року війсь�
кову частину направили на
переформування в м.
Люберці під Москвою, де
ми, як військова частина 60�
танкової бригади,  отримали
середні танки Т�34 і були
направлені до  Дем'янського
угруповання. В боях танкові
роти втрачали своїх коман�
дирів. Одного дня мене
викликали в землянку і
призначили  командиром
танкової роти (наказ

0013/37 від 12.12.1942
року). В боях був тричі
поранений  і контужений. За
бойові заслуги був тричі
нагороджений орденом Чер�
воної Зірки. Я щиро вірив в
перемогу.  Після третього
поранення лікарською комі�
сією військового госпіталю
виписаний із санчастини з
правом служби в військово�
технічних частинах. Після
цього в складі 30�го стрілко�
вого корпусу на Лютіжсько�
му плацдармі був учасником
визволення  м. Києва. В
складі 254 стрілкової дивізії
брав участь у Корсунь�Шев�
ченківській операції".

Одружився Григорій Ілліч
у1956 році, має двох доньок.

В 27 школі м. Черкаси
знаходиться фронтова бойо�
ва карта м. Бауцона, де
закінчувалися бойові дій
дивізії.

Обертас Григорій Ілліч �
це людина, яка витримала
важкий життєвий екзамен, і
віддала свою творчу силу  і
енергію  улюбленій справі,
задля нашого життя на
Землі. 

Інтерв'ю брала
Смірнова М.

27.01.2008 року  у примі�
щенні  Ради ветеранів  Києво�
Святошинського району, що
розташоване по вул. Сєдова,
відбулось урочисте нагоро�
дження  ветеранів військової
служби, які проживають та
зареєстровані на території м.
Боярка. Привітати  і нагоро�
дити заслужених ветеранів
прийшли  міський голова Доб�
рівський Т.Г., його заступник
Шульга В.В. та голова вете�
ранської організації м. Боярка
Янковська Тетяна Михайлів�
на. Мер міста виступив перед
присутніми зі вступним сло�
вом�зверненням. 64 ветерани

військової служби були удо�
стоєні державної відзнаки
"Ветеран військової служби"
та грошової премії в розмірі 50
грн. На урочистостях були
присутні 34 заслужених вете�
рана, серед яких Горохов�
ський Г.І., Олександров Л.О.,
Гетьман Н.В., Макаренко
А.П., Орлов О.П.,  Мазурен�
ко В.В., та інші. Громадянам,
які за певних обставин не змо�
гли прийти на урочистості,
відзнака і грошова винагорода
будуть доставлені кожному
додому. 

Смірнова М.

25.01.2008 року в приміщенні Будинку побуту відбувся святковий вечір,
присв'ячений 90'й річниці Обертаса Григорія Ілліча. Життєвий шлях цієї
людини є гарним прикладом для прийдешніх поколінь. Привітати Григорія
Ілліча з ювілеєм прийшли голова Боярської міської ради Добрівський Т. Г. та
його заступник Шульга В. В. Григорія Ілліча нагородили грамотою та гро'

шовою премією. Серед присутніх були ветерани та його бойові побрати'
ми. Велика кількість листівок і телеграм прийшли на  адресу ювіляра.
Серед них ' поздоровлення від голови м. Черкаси Одарича С.І., голови Тих'
винського району Ленінградської області ' Хухунаішвілі Г.П, народного
депутата України, голови організації ветеранів України ' Герасимова І.О.

ЖИТТЯ ПРОЖИТИ ( НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

ВЕТЕРАНИ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ

29 січня � День працівни�
ків пожежної охорони. У цей
день до пожежників 11�
ПДПЧ Києво�Святошинсь�
кого РУ МНС України в
Київській області м. Боярка
(вул. Леніна, 89) завітали
міський голова Т.Г. Добрів�
ський та його заступник В.В.
Шульга. Т.Г. Добрівський
привітав пожежників 11�
ПДПЧ: "Бажаю вам щастя,
здоров'я, родинного тепла та
затишку, успіхів у службі.
Найкращі побажання
вашим рідним і близьким,
які поділяють труднощі
вашого напруженого
життя".

Міський голова вручив
грамоти та грошові винаго�
роди в розмірі 100 грн. спі�

вробітникам пожежно�ряту�
вального підрозділу:

� командиру відділення,
старшині служби цивільного
захисту Цибульському Ігору
Миколайовичу;

� старшому пожежному,
старшому сержанту служби
цивільного захисту Леончу�
ку Андрію Васильовичу;

� старшому водію, пра�
порщику служби цивільного
захисту Максименку Андрію
Миколайовичу;

� старшому пожежному
сержанту служби цивільного
захисту    Забіжку Михайлу
Миколайовичу;

� пожежному, молодшо�
му сержанту служби цивіль�
ного  захисту Новохацькому
Олександру Івановичу.

Шановні читачі! У № 3 "�
БІ" ми надрукували статтю
"Центр творчості молоді
"Оберіг" відкриває дитячу
студію звукозапису". Стаття
викликала широкий резо�

нанс, особливо інформація
щодо виступу нашого зраз�
кового вокального ансамблю
"Алегро" у Різдв'яній програ�
мі у Ватікані (Рим). 

Також хочу звернути

вашу увагу на неточності у
репортажі:

1. Ольга Шандрик вико�
нала пісню "Родители",
музику до якої написав
Микола Шандрик, а слова

Лариса Архипенко.
2. З вітальним словом

виступив О.П. Борецький,
голова районного товариства
у справах захисту прав спо�
живачів.

Як автор репортажу, при�
ношу свої вибачення Ларисі
Архипенко та Олександру
Борецькому за неточності.

Іван Цушко

ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ

ВІД РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ "БОЯРКА(ІНФОРМ"



Запам'ятайте! Лід може
підвести нас восени, взимку
і навесні. Ці заходи дозво(
лять вам знизити ризик від
небезпеки на льоду.

Заходи безпеки на льоду

Знайдіть для початку
стежку або сліди на льоду.
Якщо їх немає, позначте з
берега маршрут свого руху. 

Подивіться заздалегідь,
чи немає підозрілих місць.

Візьміть з собою палицю
для того, щоб перевіряти
міцність льоду. Якщо після
першого удару палицею на
ньому з'являється вода, лід
пробивається, негайно
повертайтеся на те місце,
звідки ви прийшли. Причо�
му перші кроки треба роби�
ти, не відриваючи підошви
від льоду. Ні в якому разі не
перевіряйте міцність льоду
ударом ноги!  

Якщо ви на лижах, пошу�
кайте, чи немає вже прокла�
деної лижні. Якщо немає і
вам треба її прокладати, крі�

плення лиж відстебніть 
(щоб, у крайньому випадку,
швидко від них позбутися),
палиці тримайте в руках, але
петлі лижних палиць не
накидайте на кисті рук.
Рюкзак повісьте лише на
одне плече, а краще волочіть
на мотузці на 2�3 метра
позаду. Якщо ви йдете гру�
пою, відстань між лижника�
ми чи пішоходами не скоро�
чуйте менше, ніж на 5
метрів.  

Пробийте лунки по різні
боки переправи, щоб вимі�
ряти товщину льоду, (реко�
мендується відстань між
ними п'ять метрів) і промі�
ряйте їх.  

Безпечним вважається
лід: для одного пішоходу � лід
зеленуватого відтінку, тов�
щиною не менше 7 сантимет�
рів; для обладнання ковзан�
ки � не менше 10�12 санти�
метрів (масове катання � 25
сантиметрів); масова пере�
права пішки може бути орга�
нізована при товщині льоду
не менше, ніж 15 сантиме�
трів. 

Катайтеся на ковзанах
лише у перевірених та
обладнаних місцях. 

Якщо лід почав тріщати
та з'явилися характерні трі�
щини � негайно повертайте�
ся. Не біжіть, а відходьте
повільно, не відриваючи
ступні ніг від льоду. 

Твердо засвойте, що
зимова підлідна ловля
риби потребує особливо
суворого дотримання пра(
вил поводження, це диктує
багаторічний досвід не
самих щасливих рибалок:
� Не пробивайте поруч

багато лунок;
� Не збирайтеся великими

групами на одному місці;
� Не пробивайте лунки на

переправах;
� Не ловіть рибу поблизу

вимоїн та занадто далеко
від берега, яке б клюван�
ня там не було;

� Завжди майте під рукою
міцну мотузку 12�15
метрів;

� Тримайте поруч з лункою
дошку або велику гілку. 

Якщо ви провалилися на
льоду річки або озера:
� Широко розкиньте руки

по крайкам льодового
пролому та утримуйтеся
від занурення з головою.
Дійте рішуче і не лякайте�
ся, тисячі людей прова�
лювалися до вас і вряту�
валися. 

� Намагайтеся не обламува�
ти крайку льоду, без різких
рухів вибирайтеся на лід,
наповзаючи грудьми і по
черзі витягаючи на поверх�
ню ноги. Головне � присто�
совувати своє тіло для того,
щоб воно займало найбіль�
шу площу опори. 

� Вибравшись із льодового
пролому, відкотіться, а
потім повзіть в той бік,

звідки ви прийшли і де міц�
ність льоду, таким чином,
перевірена. Незважаючи
на те, що вогкість і холод
штовхають вас побігти і
зігрітися, будьте обережні
до самого берега, а там не
зупиняйтеся, поки не опи�
нитеся в теплі. 

� Якщо на ваших очах на
льоду провалилася люди�
на, негайно сповістіть, що
йдете на допомогу. Під�
кладіть під себе лижі,
дошку, фанеру (це збіль�
шить площу опори) і пов�
зіть на них. Наближайтесь
до ополонки тільки повз�
ком, широко розкидаючи
при цьому руки. До самого
краю ополонки не підпов�
зайте, інакше у воді опи�
няться вже двоє. Ремені,
шарфи, дошка, жердина,
санки або лижі допомо�
жуть врятувати людину.
Кидати пов'язані ремені,
шарфи або дошки треба за
3�4 метра. 

� Якщо ви не один, тоді,
узявши один одного за
ноги, лягайте на лід лан�
цюжком і рухайтеся до

пролому. Дійте рішуче і
швидко � постраждалий
швидко мерзне в крижаній
воді, мокрий одяг тягне
його донизу. 

� Подавши постраждалому
підручний засіб порятунку,
витягайте його на лід і пов�
зіть з небезпечної зони.
Потім укрийте його від
вітру і якнайшвидше
доставте в тепле місце,
розітріть, переодягніть в
сухий одяг і напоїть чаєм. 

Пам'ятайте: відправля(
тися на водойми поодинці
небезпечно!

Інформаційно�аналі�
тична служба  Центру
соціально�психологічної
реабілітації населення.
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З 29.01. по 29.02. 2008 року, щовівторка, в приміщенні

Боярської міської ради проводиться прийом громадян

спеціалістами управління Пенсійного фонду України в Києво�

Святошинському районі з питань пенсійного забезпечення.

Режим роботи:

З 9(00 до 16(00 години,

З 13(00 до 13(30 � обідня перерва

ОГОЛОШЕННЯ

11�ПДПЧ Києво�Святошинського РУ МНС України в Київській

області, м. Боярка пропонує вам працевлаштування на вакантні

посади рядового та молодшого начальницького складу (пожежні,

старші пожежні, водії).

При поданні заяви за Вами зберігається стаж служби в Збройних

Силах, присвоюється звання: від молодшого сержанта до прапорщи�

ка (залежно від посади), безкоштовно надається формений одяг.

Особи рядового та начальницького складу користуються пільга�

ми при вступі до вищих навчальних закладів МНС України (по

закінченню присвоюється звання лейтенант).

Надається щорічна чергова оплачувана відпустка строком від 30

до 45 календарних днів. Заробітна плата залежить від звання, стро�

ку служби, обійманої посади (від 1 500 до 2 000 грн.). РЕЖИМ

РОБОТИ � добовий: доба на чергуванні, три доби на відпочинку.

За додатковою інформацією звертатись за адресою:

м. Боярка, вул. Леніна, 89 або за тел. 40�532, 40�045, 40�145, 01

Бойчев Маріан, 1982 року

народження, проживає у м.

Боярка. Діагноз � хронічна

ниркова недостатність. Єдина

ліва нирка не працює. Приз�

начено сеанси штучної нирки

(гемодіаліз) довічно! Проце�

дури � 3 рази на тиждень.

Вартість одного сеансу � 600 грн. Операція по трансплан�

тації нирки коштує 15�20 тис.$ США. Родина сама не

може витримати таке фінансове навантаження по збере�

женню життя Маріана.

ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ, ПІДПРИЄМЦІ,

КЕРІВНИКИ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ!

Якщо ви можете надати фінансову допомогу для

збереження життя Бойчева Маріана, то перерахуйте

кошти за такими реквізитами:

Банк отримувач: КРД Райффайзен Банк Аваль

МФО 322904

КОД 2984406393

р/р 26251165162771

Призначення платежу: поповнення карткового

рахунку згідно договору № 0510076900, картка № 4149

5300 2225 4510, Бойчев Атанас Бойчев.

Боярський міськвиконком

оголошує конкурс

на визначення

пасажирського перевізника

на міському маршруті:

№ 3: залізнична

станція Тарасівка � вул.

Молодіжна � 

ЦРЛ Києво�

Святошинського району

Заяву та документи на

участь у конкурсі подавати

бажаючим до 03.03.2008

року в каб. № 4 міськвикон�

кому за адресою: м. Боярка,

вул. Білогородська, 13.

Міськвиконком

БОЯРСЬКИЙ КОЛЕДЖ

ЕКОЛОГІЇ І ПРИРОДНИХ

РЕСУРСІВ

Здійснює набір слухачів на

курси професійних бджолярів.

Випускники курсів отри�

мують свідоцтво про при�

своєння робітничої професії

"Бджоляр"

Форма навчання � денна

на контрактній основі.

Початок навчання: лютий

2008 року.

Тривалість навчання: тео�

ретичного � 3 місяці практич�

ного � 2 місяці

Телефон для довідок: 

8(098) 274�11�67

Магазин*склад
“100% бавовни” 

(Боярка, вул. 
Б. Хмельницького, 113)

пропонує:
рушники, постільну
білизну, махрові
халати, подушки,
ковдри,
подарункові
набори.

ОО ГГОО ЛЛОО ШШ ЕЕ НН НН ЯЯ

Боярському КП
"Комунсервіс" на постій�
ну роботу потрібен голов�
ний бухгалтер.

Довідки за тел. 41(170

ТОНКИЙ ЛІД
Інформація
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