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Невже фатум 46 сесії 

для міської ради існує?

“Ліричний вальс” і “Самба”

у боярському виконанні

Олексій Федина: незвичайна

історія звичайного хлопця

8 Березня 

приходить навесні

стор. 3

стор. 11

стор. 2

ЧИТАЙТЕ У НОМЕРІ:
ВІТАЄМО

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

Щиро вітаємо вас 
з міжнародним Днем жінок!

Віки і тисячоліття світової історії
осяяні вашою мудрістю та ніжністю,
чарівністю та красою. І тільки завдяки
вашій життєвій силі, насназі та довго�
терпінню з віку у вік продовжується рід
людський на землі. Матір, сестра, коха�
на – жіночий першопочаток супровод�
жує нас до останнього подиху. І якщо
краса порятує світ, то це буде ваша
краса. Адже ви перетворюєте його на
чарівну перлину, яку ми кладемо і довіч�
но кластимемо до ваших ніг.

У цей святковий день бажаємо всім
жінкам міцного добробуту, довічного
щастя, кохання. І нехай справджуються
найзаповітніші мрії, адже бажання
кожної жінки – закон, якому ми, чоло�
віки, з радістю коримося.

стор. 10

Боярсь�
ка міська рада

та виконавчий комітет
щиро вітають спеціаліста

I кат. зі зв’язків з громадськіс�
тю Закревську Людмилу Іванівну,

спеціаліста I кат. з економічних
питань Петруху Оксану Анатоліївну,
начальника ВОС Стороженка Анато�
лія Федоровича, прибиральницю
Хоменко Валентину Іванівну, депу�
татів міської ради Носенок Клавдію
Володимирівну, Орловського Сергія
Анатолійовича, Тичинського Андрія
Євгеновича, ювілярів Боярської
міської організації інвалідів війни та
Збройних Сил Ступіна Федора Анд�
рійовича, Сабуровського Олександра
Васильовича з Днем народження!

Від усієї душі бажаємо Вам здійс�
нення усіх життєвих планів, надій і
мрій! Нехай кожен день Вашого
життя буде світлим і сонячним, дарує
радість творчого натхнення, приємні
несподіванки і душевний комфорт!

Бажаємо Вам щастя, міцного здо�
ров’я. Хай у Ваших оселях завжди
панують мир, злагода і добробут.

Секретар ради
М. Лєзнік

ЛЮБІ ЖІНКИ!
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міської ради
Сесія
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Тут хочеш, чи не хочеш —
повіриш у забобони. Нагада�
ємо читачам, що робота
депутатського корпусу БМР
попереднього — IV cкликан�
ня, завершилась саме 46�ю
сесією. Наслідки останніх,
незаконно прийнятих тоді
рішень, шлейфом скандалів,
судової тяганини донині
колотять громаду і владу.
Схоже, що робота депутатсь�
кого корпусу V скликання
досягла критичної точки…,
але про все по порядку.

“Депутати перестали
виконувати свої обов’язки і
ефективно працювати у депу�
татських комісіях”, — гово�
рив секретар Ради М.Г. Лєз�
нік на попередніх засіданнях
сесії (зокрема, йшлось про
кворум на “земельній” комі�
сії, яка зривалась двічі). Пов�
ний склад депутатського кор�
пусу на сесії — рідкісне яви�
ще. Та й деякі депутати, які
присутні на засіданнях, явно
показують свою зверхність чи
навіть зухвалість, дозволяючи
собі перемовлятись, відпові�
дати на телефонні дзвінки,
ознайомлюватись із винесе�
ними на порядок денний
питаннями вперше вже у залі
засідання, виходити на
“перекур” під час доповіді,
взагалі без дозволу головую�
чого покидати залу засідань
тощо. Що це? Може їм наб�
ридло депутатство? Чи нав�
паки: роблять перші кроки в
боротьбі за місце у наступній
каденції, відчуваючи себе “на
коні”? Так чи інакше, одне
зрозуміло — страждає місто і
ті люди, чиї питання не голо�
суються. Прикладів вистачає.

24 лютого відбулось І пле�
нарне засідання 46 сесії
БМР V скликання.

Без зайвих обговорень
депутати підтримали депу�
татське звернення С. Михай�
лової, яка від імені громади
стурбовано просила прибра�
ти павільйон прийому скло�

тари на прибудинковій тери�
торії по вул. Білогородська,
25, оскільки, як на думку
громади, той є причиною
антисанітарії. Підтримали
також членство БМР в Асо�
ціації міст України та зат�

вердили Почесну відзнаку
учасників бойових дій на те�

риторії інших держав.
Перший заступник місь�

кого голови Р. Гладкий допо�
відав про роботу комісії з
розташування тимчасово
вільних цільових коштів (у
цьому році — 124 тис. грн.)
на депозитних рахунках у

банку. Така операція, як
показали минулі роки, вия�
вилась вигідною. Підтримане
на бюджетній комісії та на
президії Ради питання вирі�
шили позитивно і на сесії.

Котельню, що по вул. Бі�
логородській, 53, яка 2 роки
не працює, рішенням сесії
перенесено до об’єктів при�
ватизації комунальної влас�
ності на 2010 рік. Затримка
у реалізації комунального

майна відбулась через новов�
ведення в законодавстві: те�
пер необхідно виробляти ка�
дастровий номер для об’єкта
приватизації, проводити змі�
ни експертно�грошової оцін�
ки землі, аукціон тощо. 

26 рішень сесій було
прийнято за усю каденцію
угодами співпраці. За 2009
р. від угод співпраці цільовий
фонд бюджету міста додат�
ково отримав 2 млн. 130 тис.
грн. від НАК “Нафтогаз
України” та 80 тис. грн. від
ЗАТ “Вентс”. З них викона�
но повністю 15, відмінено —
3, 5 — на виконанні і 3 — не
виконано. За 2�ма угодами
укладачі по новому підтвер�
дили свої зобов’язання і
виконають їх 2010 року.
Зобов’язання угоди громадя�
нина Савчука (ремонт май�
стерні у ЗОШ №4, заміна
вікон на пластикові та побу�
дова нового паркану) нама�
гались передати БУ №7.
Непослідовність думок депу�
татів у цьому питанні важко
було збагнути: спочатку про�
голосували за відміну рішен�
ня, наданого Савчуку, а за
передачу зобов’язань БУ
№7 — не захотіли. Потім
після аргументів  депутата
Н.Харчук — отямились. 

23 голосами підтримали
звіт грошово�експертної
оцінки ділянки землі під бу�
дівництво культурно�оздо�
ровчого об’єкту “Реабіліта�
ційний центр для інвалідів”,
що перебуває у користуванні
ТОВ “Посугес”. Від реаліза�
ції землі до бюджету міста
має надійти 142 тис. грн.

плюс ПДВ. Окрім того, під�
приємець послідовно допо�
магає місту в організації різ�
них заходів. Останнє свято
для ветеранів та воїнів 23
лютого було організовано за
його спонсорської допомоги.

За словами Романа Глад�
кого на початок каденції
чинного депутатського кор�
пусу та міського голови Тара�
са Добрівського у територі�
альної громади міста не було
права власності на жодну
споруду. На даний момент
територіальна громада має
11 свідоцтв на право власно�
сті. Відтак усі ці об’єкти
можуть бути внесені у пере�

лік на приватизацію. Один з
таких — за адресою Київ�
ська, 26, прийнято до кому�
нальної власності територі�
альної громади міста рішен�
ням 46 сесії.

Тема закінчення І і
початку ІІ пленарного засі�
дання — ДНЗ “Іскорка”.

Бути об’єктивним у
цьому питанні виявилось не
просто. Тема керівництва
“Іскорки” “крутиться” на
вустах і висвітлювалась на
шпальтах місцевих видань
кілька років поспіль. Підняті
проблеми різні, а суть
одна — відповідність завіду�
вачки Ковальчук Наталі
Григорівни займаній посаді. 

Доповідач з питання —
заступник міського голови
Валерій Шульга, довів при�
сутнім наступну інформа�
цію: “…у січні місяці заві�
дуюча ДНЗ “Іскорка” без
жодних на те розпоряджень
та з порушенням відповідних
процедур закрила, посилаю�
чись на рішення санстанції,
а потім так само відкрила
дитячий садок. Відсутність
належної документації, не�

задовільні пояснення тих чи
інших дій з боку завідувач�
ки, ставлять під загрозу збе�
реження майна територіаль�
ної громади, закінчуючи
навіть збереженням безпеки
життя дітей”. Як приклад,
В.Шульга продемонстрував
“Договір виховання”, за
яким батьки повинні спла�

чувати кошти на рахунок
дитячого закладу. Саме че�
рез такого роду порушення
та інші постійно, протягом 3

років, виникають конфлікти
з завідувачкою ДНЗ.

Вирішили: зобов’язати
депутатські комісії з’ясувати
реальний стан справ у всіх
ДНЗ, й не тільки із харчу�
ванням та з котельнею у
садочку “Іскорка”. І пленар�
не засідання після бурхливо�
го обговорення перервали…

ІІ пленарне. Поча�
лось…

ІІ пленарне почалось з
того ж питання. Щоправда,
через конфлікт, спровокова�
ний депутатом О.Г Скринни�
ком, та підтриманий депута�
том Валентином Олійником,
залу одразу заполонила нер�
вова атмосфера. Замість
конструктивної роботи депу�
тати почали перейматись
процедурними питаннями і
переобирати склад лічильної
комісії, бо, бачите, через від�
сутність на попередньому
засіданні Олексій Григоро�
вич Скринник не потрапив
до її складу. 

“Перевірка показала: ви�
конком і керівники ДНЗ пра�
цювали з порушеннями”, —
зробив резюмований вступ
секретар Боярської міської
ради М.Г. Лєзнік. Більш де�
тально про зазначені пору�
шення доповідав голова бюд�
жетної комісії Л.І. Орел на
погоджувальній раді. За його
словами, перше порушення
усіх завідувачів — користу�
вання статутами неповною
мірою, друге — міська рада
нечітко відслідковувала дот�
римання встановлених пра�
вил взаємодії, а це вже про�
вина заступників міського
голови та працівників еконо�
мічного відділу БМР. Про всі
виявлені недоліки поінфор�
мовано підпорядковані
структурні підрозділи, зроб�

лені відповідні доручення і
розпорядження. Про резуль�
тати виконання відповідальні
прозвітують на наступних
засіданнях сесії. Комісія
встановила також, що заві�
дувачка ДНЗ “Іскорка”
Н.Г, Ковальчук порушила
Положення з порядку органі�
зації постачання продуктів
харчування у ДНЗ. Деталі не
розголошували — лише вис�
новки: порушення є і вони
зафіксовані. 

Затим заслуховували
звіти БГВУЖКГ та відокре�
мленого підрозділу ритуаль�
ної служби. Якщо після від�
повіді на поставлені М.І.
Давиденку питання його звіт
підтримали, то після доповіді
керівника підрозділу міської
ритуальної служби О. Огій�
чука виник ряд запитань,
відповіді на які не задоволь�
нили депутатів. Так, вияви�
лось, що усі роботи на кладо�
вищах виконуються відпо�

відно до укладених угод під�
приємців з єдиною за штат�
ним розписом посадовою
особою О. Огійчуком. Така
форма організації праці у
підрозділі комунального під�
приємства, на думку депута�
тів БМР, не відповідає
поставленим перед ним зав�
данням. Тому звіт не підтри�
мали.

Встигла відзвітувати Г.А.
Павліченко, директор КП
“Боярка�Водоканал”, яка
доповідала про причини
збільшення тарифів з водо�
постачання й водовідведен�
ня. Й це збільшення — не
останнє. Обговорення саме
цього питання було подібне
до тих, які ми часто бачимо
на засіданнях ВРУ. Одні го�
ворили: “треба зменшувати
тарифи для населення”, ін�
ші: “не можна цього робити,
адже тариф і так не відпові�
дає собівартості”. Свою по�
зицію щодо зменшення та�
рифів для населення озвучив
депутат міськради Д.І Пали�
вода, висловлюючи консолі�
довану позицію Боярської
міської організації Партії
Регіонів. Адже після деталь�
ної перевірки депутатською
комісією роботи КП “Бояр�
ка�Водоканал” резерви для
зменшення тарифів все�таки
відшукали. Але…

“Тариф має відповідати
собівартості — це основ�
не”, — переконливо підсу�
мував Михайло Геннадійо�
вич. Вирішили звіт підтри�
мати. Наразі задля зменшен�
ня тарифів з водовідведення
і водопостачання вирішили
спробувати запровадити дис�
танційне керування насос�
ними агрегатами, що змен�
шить кількість обслуговую�
чого персоналу, і в перспек�
тиві має сприяти зниженню
тарифів. Але для цього треба
близько 500 тис.грн. на саме
дистанційне управління та
заміну агрегатів.

Звіт директора КП “Бо�
ярка�інформ” І.І. Цушка
цифрами промовляв за себе:

“Тираж газети “Боярка�
інформ” у 5 тис. екземпля�
рів зникає з полиць за де�
кілька годин”. Це говорить
про популярність газети, яка
комусь подобається, ко�
мусь — ні. Так було, є і буде
завжди, бо скільки людей —
стільки й думок”. “Свою ос�
новну функцію — інформу�
вати про події в місті, газета
виконує”, — резюмує Зас�
лужений журналіст України,
депутат міськради Ніна Хар�
чук. “Фінансових порушень
КП “Боярка�інформ” не
знайдено”, — додає голова
бюджетної комісії Л.І. Орел.

Наталя Ключник

Будемо сподіватись, що ні, але спочатку 46 сесію
БМР V скликання планували провести у одне засідання.
Не вдалось. Розділили на два пленарні (кількість і
важливість питань примусила). Хто ж знав, що друго�

му пленарному взагалі не судилось завершитись. 
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БІ весни
Свято

8 БЕРЕЗНЯ ПРИХОДИТЬ НАВЕСНІ
8 Березня — ніжне вес�

няне свято, яке дає змогу
зайвий раз зробити щось
приємне жінкам, подару�
вати їм увагу, любов,
радість. А краще за чолові�
ків жіноче свято ніхто не
влаштує, що й довів 5 берез�
ня Юрій Іванович Єдаков.
Голова Боярської організа�
ції Партії пенсіонерів Украї�
ни та громадського об’єд�
нання “Боярчани” разом з
його  командою організува�
ли у залі Боярського будин�
ку культури “святковий вог�
ник” для жінок пенсійного
віку. В залі яблуку ніде  було
впасти — святково вбрані
жіночки з радістю прийняли
запрошення на свято.

Міжнародний жіночий
день — це свято жінки, ма�
тері, берегині сімейного за�
тишку, а отже й атмосфера
“вогника” була по сімей�
ному теплою та душевною.
Сидячи за святковими сто�
лами, жінки насолоджува�
лися спілкуванням та смач�
ними гостинцями, читали
вірші, співали пісень і на�
віть танцювали. А як було
всидіти на місці, коли
ансамбль “Синкопа”, який
відповідав за музичний суп�
ровід заходу, заграв “Ба�

бушки�старушки”? Вияви�
лось, що хоч боярські бабусі
й “старушки”, але весели�
тися вміють не гірше за
молодь! 

Довго звучала музика і
лунав веселий сміх, ніхто не
хотів розходитись по домів�

ках, бо гарно організоване
свято приносило велике
задоволення усім присутнім.
Наприкінці жінки дякували
Юрію Івановичу за чудовий
день і гарний настрій, адже
йому вдалось зробити май�
же неймовірне: вгадати
“чого хоче жінка” А жінкам
того дня хотілося радіти
життю й відчувати, що про
них дбають. 

Діти — мамам
А наступного дня свято

продовжилось. 6 березня
студійці БК підготували
мешканкам Боярки концерт
“Діти — мамам”. Вихован�

ці ЛХС “Слово” (керів�
ник — І.А.Сєчкова) та ест�
радно�фольклорної студії
(керівник — В.М.Медвед�
ченко) подарували мамам,
бабусям і сестричкам по�
етично�пісенну композицію.
По закінченні концерту
діти�артисти отримали по�
дарунки, надані депутатом
Боярської міської ради
Ніною Федосіївною Харчук
та підприємцем Анатолієм
Васильовичем Матейком. 

Батькам завжди приємно
отримувати від дітей пода�
рунки, зроблені ними влас�
норуч. Тому у фойє гостей
свята зустрічав стенд, зак�
вітчаний візерунками Пет�
риківки — це постаралися
для мам вихованці студії
Петриківського розпису
“Калина” (керівник — Т.К.
Лисенко). А вихованці сту�
дії прикладного мистецтва
(керівник — Л.Д.Сухоруко�
ва) та народних промислів
(керівник — Н.М.Знова)
влаштували святкову вис�
тавку власних виробів.

На танцполі 
тільки дівчата
Майже так виглядала 6

березня вечірка “Синкопа”
вітає жінок”, тому що жін�
кам напередодні свята 8
Березня хотілося радіти
життю та танцювати досхо�
чу. Але все ж таки й чолові�
ки були присутні на вечорі
відпочинку, адже з ними, як
не крути, веселіше. І хоча
знову намело снігу та стало

холодніше, атмосфера свята
була весняною та радіс�
ною — адже всі знають, що
кращого місця проведення
передсвяткового вечора,
ніж Боярський БК, немає.
Бо там завжди лунає улюб�

лена музика, збирається
гарна компанія та танцю�
ють запальні танці. 

Ще раз зі святом вас,
наші любі жінки. Бажаємо
вам особистого щастя, сі�
мейного затишку та турбот�
ливих чоловіків поряд!

Методист Боярського БК
Дарія Сєчкова

ЖЖ ІІ НН КК ИИ �� ВВ ЕЕ ТТ ЕЕ РР АА НН ИИ   ——   ГГ ОО РР ДД ІІ СС ТТ ЬЬ   РР АА ЙЙ ОО НН УУ
5 березня в актовій залі

Києво�Святошинської ра�
йонної класичної гімназії
зібралися жінки�ветерани
Великої Вітчизняної війни
та праці з Києво�Свято�
шинського району на уро�
чистості до дня 8 Березня.

Аби привітати славних
жінок, вручити їм грамоти,
подяки, подарунки на свято
прибули: заступник голови
РДА Олександр Лук’янчук,
голови районної та Боярських
організацій ветеранів Анато�
лій Пастовенський, Володи�
мир Нуріщенко, Борис Грець�
кий та інші представники гро�
мадських організацій. 

У святковому концерті,
присвяченому жінкам, взяли
участь: хор “Сузір’я” — ху�
дожній керівник, Заслуже�
ний працівник культури Ук�
раїни Алла Бібік, хор ветера�

нів “Надія” під керівництвом
Л. Рачинської, творчі колек�
тиви гімназії, студія сучасної
хореографії “Royal�ballet”.

Є. Пікуль

6 березня в залі Вишнів�
ського РАЦСу благодійним
фондом “Добра справа” під
патронатом голови райдер�
жадміністрації Ярослава
Добрянського та громадсь�
кою організацією з м. Виш�

неве “Від серця до серця”
було проведено святкове дій�
ство, присвячене жіночому
дню 8 Березня.

Концертну програму
представляв народний хор
“Вишневий дзвін”. Особли�

вим гостем заходу був Заслу�
жений артист України, кіно�
актор Сергій Сібель, відомий
за ролями у фільмах “Мак�
сим Перепелиця”, “Катя
Катюша”, “Ати�бати, йшли
солдати”.

Власноруч написаним
віршем всіх жінок поздоро�
вив ветеран війни і праці,
секретар Вишнівської орга�
нізації ветеранів війни та
праці Сергій Барнасюк. 

Не обійшлося свято й без
“солодкого” столу та цінних
подарунків жінкам�іменин�
ницям.

Євген Пікуль,
фото автора

ССВВЯЯТТОО  ККРРААССИИ  ЙЙ  ЖЖІІННООЧЧННООССТТІІ

БІ Боярки
Новини

ППААММ’’ЯЯТТЬЬ  ППРРОО  ККООББЗЗААРРЯЯ
9 березня 2010 року на

196 річницю з дня народ�

ження Тараса Григоровича
Шевченка традиційно від�
бувся урочистий мітинг біля
пам’ятника великому поету.
Цього року вшанувати Коб�
заря завітали: представники
Боярської міської ради —
керуюча справами З. М.Га�
поненко, спеціаліст зі зв’яз�
ків з громадськістю Л.І. Зак�
ревська, депутат та Заслу�

жений журналіст України
Н.Ф.Харчук, директор Бо�
ярського будинку культури
І.А.Сєчкова, керівники сту�
дій та працівники БК, заві�
дуюча Боярською бібліоте�
кою�філіалом №44 В.М.
Венгер та співробітники біб�
ліотеки, заступник директо�
ра ЗОШ №1 з виховної
роботи І.В. Борзенець, вчи�
телі та учні Боярських ЗОШ
№1 та ЗОШ №5.

Після мітингу
та покладання
квітів до пам’ят�
ника присутні на
заході стали слу�
хачами Шевчен�
ківських поетич�
них читань, про�
граму яких скла�
ли поетично�пі�
сенні композиції
літературно�ху�
дожньої студії
“Слово” Боярсь�
кого БК та Бояр�
ської ЗОШ №1.

Боярська біб�
ліотека�філіал

№44 також долучилась до
вшанування Шевченка —
традиційно 9 березня в при�
міщенні бібліотеки діє
книжкова виставка — “Ша�
нуєм мудреця, нова Вкраї�
но”, а 10 березня, в день
смерті поета, тут влаштува�
ли літературні читання
“Шлях пророка і Україна”,
в яких взяли участь Марина
Шапоренко, Катерина Ко�
роленко, Анастасія Дубова,
Максим Буряк та Альона
Супрун. 

Свого часу Тарас Григо�
рович написав вічні слова:
“Боріться — поборете”, які
і за його життя і сьогодні є
закликом не складати руки,
не боятись труднощів, а
вірити в свою мету та дося�
гати її. Тому нам, його
нащадкам, українцям, слід
дослухатися до голосу Коб�
заря і будувати свою держа�
ву та своє життя за його
заповіддю.

Методист Боярського БК
Дарія Сєчкова
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НН АА РР АА ДД АА   ЗЗ   КК ЕЕ РР ІІ ВВ НН ИИ КК АА ММ ИИ   ДД НН ЗЗ
1 березня у приміщенні

міської ради відбулася нара�
да з завідуючими ДНЗ. 

Cекретар міської ради
М.Г.Лєзнік зазначив, що
матеріальне забезпечення
ДНЗ є однією з найбільш
витратних статей бюджету
міста. На прохання про�
фільної бюджетної комісії
запропоновано розробити і
опрацювати пропозицію
можливості ведення єдиного
централізованого бухгалтер�
ського обліку для всіх ДНЗ. 

На запит заступника
міського голови В. В. Шуль�
ги завідуючими ДНЗ були
надані копії Статутів, нака�
зів щодо внутрішнього роз�
поділу обов’язків і посадо�
вих інструкцій керівників та
педагогічних працівників.
Також завідуючі ДНЗ були

повідомлені про проведення
позачергової атестації керів�
ників навчально�виховних
закладів за вимогою викон�
кому. 

“Систематичні пору�
шення вимог Статуту та
рішень сесії керівником
ДНЗ “Іскорка” призвели до
того, що ретельна перевір�
ка відбудеться в усіх ДНЗ,
щоб визначити, чи відпові�
дають керівники займаним
посадам”, — пояснив
ситуацію заступник місько�
го голови В.В. Шульга. Він
підкреслив, що це не втру�
чання в навчально�вихов�
ний процес, а перевірка,
яка, відповідно закону про
дошкільну освіту, має здій�
снюватись засновником
підприємства (у даному
випадку — Боярською

міською радою), і, можли�
во, призведе до змін у Ста�
туті ДНЗ аби уникнути
непорозумінь в управлінсь�
кій діяльності. Після де�

тального ознайомлення з
нормативною документа�
цією Міністерства освіти та
науки і консультацій в об�

ласному та районному від�
ділах освіти, БМР отрима�
ла підтвердження, що всі
заходи з поточного контро�
лю за діяльністю закладу,
що не пов’язані з навчаль�
но�виховним процесом,
здійснює засновник, тобто
виконком міської ради.
Згідно Статуту порядок за�
безпечення продуктами
харчування визначається
керівником закладу за по�
годженням засновника.
Виникло питання щодо різ�
них сум на харчування у
кожному ДНЗ при однако�
вому розподіленні коштів. 

За дорученням кому�
нальної комісії Боярське
ЖКГ здійснить перевірку
котелень ДНЗ. В.О. Мур�
дій, заступник начальника
ЖКГ, повідомив про прове�
дення профілактичних
заходів після закінчення
опалювального сезону.

Ганна Бєлобородова

ТТЕЕРРААППІІЯЯ  ТТААННЦЦЮЮ  ІІ  РРУУХХІІВВ
3 березня психологами

Києво�Святошинського
Центру соціально�психоло�
гічної реабілітації населення
разом з членами молодіжно�
го клубу “Позитив” був про�
ведений тренінг з елемента�
ми танцювально�рухливої
терапії. 

Учасниками тренінгу ста�
ли 16 молодих людей разом з
тренером — Слєповою
Оксаною та ко�тренером —
Сіраєвою Мариною. 

Що ж це за терапія така?
Виявляється, танцювально�
рухлива терапія — це метод
психотерапії, у якому тіло є
інструментом, а рух — про�
цесом, який допомагає
людям пережити, розпізна�
ти та виразити свої почуття
та конфлікти. Тілесні рухи
людини розглядаються як

відображення її внутрішньо�
го психічного життя та взає�
мовідносин з оточуючим сві�
том. Танцювальна терапія
базується на передумові, що
тіло та психіка взаємопов’я�
зані. Танц�терапевти впев�
нені, що ментальні та емо�
ційні проблеми представлені
у тілі у вигляді затискачів та
рухливих патернів. Акцент
такої терапії робиться на
тому, як людина відчуває
своє тіло та рух. Тож, не
варто хвилюватися через те,
що ви не вмієте танцювати
та зважати на те, як ви
виглядатимете під час
танцю.

Багато науковців вважа�
ють, що такий засіб комуні�
кації як танок, почали вико�
ристовувати ще задовго до
виникнення мови. Він вира�
жав найважливіші аспекти
культури. Саме танок допо�
магає людині розказати все,
що можна і не можна роз�
казати словами; сприяє
розвитку свідомості, розу�
міння себе. Рух змінює від�
чуття. Ці змінені фізичні
відчуття загострюються у
танці, забезпечуючи той
базис, на якому з’являються
та виражаються почуття.

Те, що знаходилося на несві�
домому рівні, часто криста�
лізується в неопосередкова�
не почуття та особистісні
переживання. Тож, можна
зробити висновок, що танц�
терапія — це дуже ніжний
та делікатний спосіб вирі�
шення особистісних та со�

ціальних проблем. 
У ході тренінгового

заняття за допомогою танцю
молодь мала змогу виразити
почуття та емоції, які їх тур�
бують, поділитися ними з
іншими учасниками танц�
процесу; згуртуватися та
відчути себе єдиним організ�
мом, а потім відокремитися і
залишитися наодинці зі
своїм внутрішнім “Я”.
Надалі обрати собі пару та
навчитися взаємодіяти з нею
під час танцю з зав’язаними
очима. Одним з найцікаві�
ших завдань, за результата�
ми рефлексії, було невер�
бальне (без слів) з’ясування
відносин у танці один з
одним. Молодь була в захва�
ті від знайомства з новою
технікою та виявила бажан�
ня і надалі використовувати
її у подальших заняттях.

Оксана Слєпова

БІ міста
Благоустрій

ННААВВІІЩЩОО  ШШААШШЛЛИИКК  УУ  ББААННІІ??

Віктор Миколайович
Денисенко — місцевий
адвокат. 

— Я у Боярці проживаю
30 років і добре знаю істо�
рію “Банно�оздоровчого
комплексу”. У свій час мені
довелось відстоювати його в
судах, коли орендатор завів
у глухий кут підприємство,
залишивши по собі купу
боргів. Тоді ледве вдалось
відстояти нашу баню. Пізні�
ше, за підтримки влади,
від’єднати її від КП “Бояр�
ка�Водоканал” і створити
окреме КП “Банно�оздоров�
чий комплекс”. 

Нині ж завдяки грамот�
ному керівнику О.П. Санду�
лу, який вболіває за комп�
лекс і бачить його як об’єкт,
де пропагується здоровий
спосіб життя, боярська баня
стала популярною не тільки
у місті, але й далеко за його
межами. Його праця, госпо�
дарський підхід не тільки
зберегли майно у належному
стані, але й створили мож�

ливість за символічну ціну
отримати повний спектр
банно�оздоровчих послуг.
Визнання — ІІ місце в Укра�
їні між закладами такого
типу за якістю послуг. 

Що ж станеться, коли на
території відпочинку з’я�
виться шашлик, який точно
без алкогольних напоїв не
обійдеться? Порушиться са�
ма ідея оздоровлення. Баня і
алкоголь несумісні.
Навіщо потрі�
бен цей “генде�
лик”? І хто
буде відпові�
дати за безпе�
ку людини,
яка “під граду�
сом” піде у

баню? На що перетвориться
та крихітна навколишня
територія? Одне з нечислен�
них чистих місць в Боярці,
своєрідний клуб здоров’я
перетвориться на дещо
інше. На те, що ми бачимо в
інших місцях. На сьогодні
ми ще маємо прекрасну
баню, де коректний, ввічли�
вий персонал надає повний
спектр послуг. Тому ми

категорично проти відкрит�
тя на території КП “Банно�
оздоровчий комплекс” хар�
чового блоку.

Михайло Ілліч Тихонов
Для мене похід в баню —

свято, зустріч з друзями,
позитивний заряд на увесь
тиждень. Тому звістка про
розташування на території
КП “Банно�оздоровчого
комплексу” закладу, де бу�
дуть подавати плов чи шаш�
лики, нас ошелешила. Бояр�
ська баня у своєму роді
єдина на увесь Києво�Свято�
шинський район. З 2000 ро�
ку ініціативна група при�
хильників здорового способу
життя прикладали чимало
зусиль для створення і збере�
ження цього оздоровчого
комплексу. Колись тут прак�
тично нічого не було. Крани
текли, у басейні плавало
мало не жабуриння, навіть
елементарного тазу не було.
Олександр Павлович разом
зі своїм колективом одно�

думців
усе по�
лагодив.

Навіть якщо
немає води в

місті — тут заго�
товлені спеціальні

баки і ми можемо
прийти сюди митись.

До виконкому Боярської міської ради від постійних
відвідувачів “Банно�оздоровчого комплексу” надійшло
клопотання такого змісту (витяг): “Ходять слухи про
те, що на території “Банно�оздоровчого комплексу”, у
зоні відпочинку, один з підприємців планує встановити
мангал для приготування шашликів, плову та пельменів.

Зважаючи на те, що дана територія понад 10 років
служить зоною відпочинку, просимо Вас не давати
дозволу на встановлення об’єкту громадського харчу�
вання. З повагою, постійні відвідувачі “Банно�оздоров�

чого комплексу” ( понад 100 підписів).
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Змінили обшивку, підлогу,
крани. Продумали і переос�
настили систему опалення,
щоб зменшити витратну
частину, а відтак і сплату за
користування послугами
відвідувачів. Духмяні віни�
ки, чисті простирадла,
прекрасний обслуговуючий
персонал, цілющий пар і
чай з друзями — що ще пот�
рібно? Тому з усього району
сюди приїздять люди і з
Києва теж. Це місце, яке
навіть конкурує з іншими,
бо тут є чистий дух і належ�
на увага до людей. Ми усі
один одного добре знаємо і
настільки звикли разом від�
почивати, що не хочемо
втратити це. Намагання до�
повнити оздоровчий комп�

лекс послугами громадсько�
го харчування були неодно�
разово й раніше. Тільки
запитання: кому це потріб�
но? Нам, тим, хто роками
постійно відвідує комп�
лекс — ні! Хіба мало нав�
коло пропозицій шашликів
у інших місцях? Він тут
непотрібний. 

О.П. Сандул — дирек�
тор КП “Банно�оздоров�
чий комплекс”

Для мене найбільший
керівник — відвідувач. Йо�
го бажання для мене закон.
Я хочу подякувати за під�
тримку не тільки членам
ініціативної групи — пос�
тійним відвідувачам бані,
таким як Валерій Михай�
лович Некрасов, Віктор
Миколайович Яровий, Ва�
силь Федорович Кузьмен�
ко, Отець Дмитро та бага�
то�багато інших, але й Бо�
ярському міському голові
Добрівському Тарасу Гри�
горовичу. З допомогою
міськвиконкому нам вда�
лось виконати програму
енергозбереження. Тепер
щомісячно ми економимо
до 17 тис. грн., замість 40
кубів води споживаємо
лише 5�6. 2009 року ми
мали 30 000 відвідувачів, з
них — близько 3 тис. вете�
ранів війни. Такий заклад
не можна перетворити на
філію пельменної. Лише за
останніх 3, 5 роки у нас з’я�
вилась впевненість у зав�
трашньому дні.

Наталія Ключник

ЯЯ КК   ДД ЕЕ ПП УУ ТТ АА ТТ   ММ ІІ СС ЬЬ КК ОО ЇЇ   РР АА ДД ИИ

““ ПП ІІ КК ЛЛ УУ ЄЄ ТТ ЬЬ СС ЯЯ ””   ПП РР ОО   ДД ОО ЗЗ ВВ ІІ ЛЛ ЛЛ ЯЯ   ПП ІІ ДД ЛЛ ІІ ТТ КК ІІ ВВ

До начальника Києво�
Святошинського РВ ГУ МВС
України в Київській області
надійшла колективна заява
від мешканців вул.Вокзаль�
на міста Боярка про зухвале
порушення правил благоуст�

рою на території та всереди�
ні кінотеатру ім.Островсько�
го та з вимогами “застосува�
ти практичні дії в наведенні
порядку”.

5 березня згідно розпо�
рядження начальника Киє�
во�Святошинського район�
ного відділу патрульна служ�

ба міліції та “Боярська
варта” прибули з перевіркою
до нічного клубу, розташова�
ного у приміщенні кінотеа�
тру ім. Островського, що по
вулиці Вокзальна, 51. За
словами командира роти
патрульної служби О.Л.
Перфілова та старшого діль�
ничного інспектора міліції
М.М. Клепацького під час
огляду було виявлено ряд
порушень, а саме: продаж
алкогольних напоїв неповно�
літнім, торгівля без наявно�

сті касового апарата, а
також відсутність патенту та
відповідної ліцензії на право
торгівлі алкогольними напо�
ями. Відносно приватного
підприємця В.В. Олійника,
який також є депутатом
Боярської міської ради і
незаконно займає приміщен�
ня кінотеатру (термін орен�
ди скінчився і не був поно�
влений), буде складено про�
токол згідно ст.164 Адміні�
стративного кодексу України

за порушення правил підпри�
ємницької діяльності. На
батьків неповнолітніх, зат�
риманих за вживання алко�
гольних та слабоалкогольних
напоїв, складено протокол за
ст.184 Адміністративного
кодексу за недотримання
правил виховання дітей. На
бармена складено протокол
за ст. 156 Кодексу за продаж
слабоалкогольних напоїв
неповнолітнім.

Ганна Бєлобородова

Втрачену довідку житлово�будівельного кооперативу
“Прогрес” за № А�112, що підтверджує право власності на
квартиру, видану Бойко Раїсі Євгенівні, реєстраційне
посвідчення на право власності кооперативною квартирою,
видане Київським міжміським бюро технічної інвентариза�
ції 27.09.1994 року за № 190/20 Бойко Раїсі Євгенівні,
технічний паспорт квартири за інвентарним номером 4977
та реєстровим номером 199/20, виданий Київським між�
міським бюро інвентаризації власниці — Бойко Раїсі Євге�
нівні, вважати недійсними.

ЖБК “50 років Жовтня�1” повідомляє, що згідно про�
токолу загальних зборів ЖБК № 132 від 15 лютого 2010
року квартирна плата для мешканців будинку з 01.02.2010
року становитиме 1,30 грн. за кв.м.

Правління ЖБК

Загублений атестат про здобуття повної середньої освіти
№ 906343, реєстраційний № 634 від 26.06.1982 року,
виданий Костянтину Івановичу Устименку, вважати
недійсним. 

Загублений студентський квиток, виданий студенту 2�го
курсу Боярського коледжу екології і природних ресурсів
Сергію Васильовичу Петриченку, вважати недійсним.

Поздоровляємо зі святом весни — днем 8 Березня, всіх
жінок�ветеранів, жінок�інвалідів Великої Вітчизняної
війни та вдів ветеранів, які померли.

Від щирого серця бажаємо вам, шановні жінки, добра,
здоров’я, довголіття.

Голова Боярської організації інвалідів
війни і Збройних Сил В.А. Нурищенко,
Голова Боярської організації ветеранів

війни і Збройних Сил Б.А. Грецький

БІ Оголошення
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БІ Податкова
інформує

ОПЕРАТИВНО�РОЗШУКОВІ

ЗАХОДИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ

Діяльність податкової
міліції широка і різноплано�
ва і направлена на вирішен�
ня одного важливого зав�
дання — виведення з тіньо�
вого сектора економіки
коштів, які приховуються
від оподаткування.

В основу роботи з вия�
влення і руйнування зло�
чинних схем ухилення від
сплати податків та забезпе�
чення відшкодування збит�
ків, завданих державі, пок�
ладено  комплексне опера�
тивно�економічне відпра�

цювання інформації.
Так, 13 лютого поточ�

ного року працівниками
податкової міліції ДПІ у
Києво�Святошинському
районі спільно з інспекто�
ром відділу ветеринарної
міліції ГУ МВС України в
Київській області в ході
перевірки заяви сільського
голови одного із сіл Мака�
рівського району щодо ді�
яльності невідомих осіб з
розфасування та реалізації
м’яса курей, виявлено під�
пільний цех з розфасування
м’яса курей. На момент
обстеження та перевірки
приміщення, відповідаль�
ною особою був власник
подвір’я, приватний під�
приємець — громадянин П.

В ході огляду гаражного
приміщення виявлено туш�
ки курей бройлера в кілько�
сті 840 кг., суп�продукти
курячі в пластикових ящи�
ках в кількості 1400 кг., в
морозильній камері, розта�
шованій на подвір’ї, виявле�
но стегенця курячі в картон�
них упаковках в кількості
570 кг. Та кістковий зали�
шок в кількості 450 кг. Роз�
фасований в поліетиленові
пакети без маркування,
фарш курячий в кількості
100 кг., суп�продукти куря�
чі в кількості 1000 кг. У ван�
тажному автомобілі, що
знаходився на подвір’ї, вия�
влено суп�продукти курячі в
кількості 910 кг. Загальна
кількість виявленої продук�

ції з відсутні�
ми супровід�
ними ветери�
нарними до�
кументами,
що свідчать
про поход�
ження даної
п р о д у к ц і ї ,
складає 5270
кг., орієнто�
ваною вар�
тістю 60 тис.
грн. Дана
п р о д у к ц і я
оглянута та

внесена в припис відділу
ветеринарної міліції з про�
веденням карантинних за�
ходів ГУ МВС України в
Київській області.

16 лютого поточного
року працівниками подат�
кової міліції ДПІ у Києво�
Святошинському районі у
ході проведення оператив�
но�розшукових заходів по
заяві громадянина Б. щодо
його отруєння було встано�
влено, що у місті Боярка на
території адміністративно�
лабораторного корпусу здій�
снювалось підпільне вироб�
ництво лікеро�горілчаних
виробів. Відповідальною
особою на момент перевірки
на виробництві був громадя�
нин П.

В ході обстеження адмі�
ністративно�лабораторного
корпусу за вищевказаною
адресою працівниками по�
даткової міліції було виявле�
но та вилучено: спирто�
метр — 1 шт., станок для
закупорення пляшок мета�
левими ковпачками — 1
шт., марки акцизного збору
нового зразка — 5625 шт.,
металеві ковпачки — 1050
шт., пусті пляшки місткістю
0,5 літра — 610 шт., спирту
1430 літрів, що знаходився
в пластикових ємкостях
об’ємом 50�70 літрів, повні
пляшки горілки “Справж�
ня” місткістю 0,5 літра го�
тової до реалізації за ціною
12 грн. за пляшку в кількос�
ті 2 тис. пляшок.

Орієнтована вартість
готової продукції та сирови�
ни, вилученої під час огляду,
становить 61 тис. 60 грн.
Всі вищезгадані ТМЦ були
вилучені та передані на від�
повідальне зберігання до то�
вариства з обмеженою від�
повідальністю.

Відділ масово�
роз’яснювальної роботи 

та звернень громадян
Державної податкової

інспекції у Києво�
Святошинському районі

БІ подяки
Слова 

№ Адреса дільниці Закріплена організація Керівник 

ВД №46

Будинок культури, 

Київська обл., Києво�Святошинський р�н, 

м. Боярка, вул. Шевченка, 82 

ВАТ “Боярське АТП”

Київська обл., Києво�Святошинський р�н,

м. Боярка, вул. Шевченка, 176

Голова правління — 

Стрілець 

Микола Володимирович

ВД №47

Боярська ЗОШ №1, 

Київська обл., Києво�Святошинський р�н, 

м. Боярка, вул. Лисенка, 11/23

ЗАТ “БМУ — 33”, 

Київська обл., Києво�Святошинський р�н,

м. Боярка, вул. Шевченка, 193

Директор — 

Магомедов 

Магомед Алійович,

ВД №48

Міжшкільний НВК, 

Київська обл., Києво�Святошинський р�н,

м. Боярка, вул. Самійленка, 2 

Міжшкільний НВК, 

Київська обл., Києво�Святошинський р�н,

м. Боярка, вул. Самійленка, 2

Директор — 

Іскоростенський 

Микола Петрович,

ВД №49

Рай СЕС, 

Київська обл., Києво�Святошинський р�н,

м. Боярка, вул. Вокзальна, 2 

Рай СЕС, 

Київська обл., Києво�Святошинський р�н,

м. Боярка, вул. Вокзальна, 2

Головний лікар — 

Ковнацький 

Євген Миколайович, 

ВД №50

Боярська ЗОШ № 2,

Київська обл., Києво�Святошинський р�н, 

м. Боярка, вул. Жовтнева, 49

Боярська ЛДС Київська обл.,

Києво�Святошинський р�н, м. Боярка,

вул. Лісодослідна, 2

Директор — 

Карпук 

Анатолій Іванович,

ВД №51

Бібліотека, 

Київська обл., Києво�Святошинський р�н,

м. Боярка, вул. Молодіжна, 77

КП “Боярка�Водоканал”, 

Київська обл., Києво�Святошинський р�н,

м. Боярка, вул. Молодіжна, 77

Директор — 

Павліченко 

Галина Андріївна,

ВД №52

Центр дитячої творчості “Оберіг”, 

Київська обл., Києво�Святошинський р�н, 

м. Боярка, вул. Білогородська, 23 

ТОВ “Металеві меблі” ,

Київська обл., Києво�Святошинський р�н,

м. Боярка, вул. 40 р. Жовтня, 36

Директор — 

Солом’яний 

Михайло Іванович,

ВД №53

Боярська ЗОШ № 3,

Київська обл., Києво�Святошинський р�н,

м. Боярка, вул. Леніна, 62

Києво�Святошинське УЕГГ, 

Київська обл., Києво�Святошинський р�н,

м. Боярка, вул. Білогородська, 17

Директор — 

Вижанов 

Василь Федорович,

ВД №54

Києво�Святошинської ДЮСШ, 

Київська обл., Києво�Святошинський р�н,

м. Боярка, вул. Молодіжна, 76

ЗАТ “Вентс”, 

Київська обл., Києво�Святошинський р�н,

м. Боярка, вул. 40 р. Жовтня, 36

Директор — 

Коломійченко 

Валерій Олексійович,

ВД №55

Районна класична гімназія, 

Київська обл., Києво�Святошинський р�н, 

м. Боярка, вул. Сєдова, 7

КП “Києво�Святошинська тепломережа”,

Київська обл., Києво�Святошинський р�н,

м. Боярка, вул. 50 р. Жовтня, 9

Директор — 

Штефан 

Ігор Іванович,

ВД №56

Боярське МВУ ЖКГ,

Київська обл., Києво�Святошинський р�н, 

м. Боярка, вул. Леніна, 30

Боярське МВУ ЖКГ, 

Київська обл., Києво�Святошинський р�н,

м. Боярка, вул. Леніна, 30

Директор — 

Давиденко 

Микола Іванович,

ВД №57

Боярська ЗОШ № 5,

Київська обл., Києво�Святошинський р�н,

м. Боярка, вул. Б. Хмельницького, 57А 

ТОВ “Стик Транс Сервіс”, 

Києво�Святошинський р�н, 

м. Боярка, вул. Хрещатик, 104 б

Директор — 

Оберемок 

Володимир Васильович,

ВД №58

Гуртожиток Боярського МВУ ЖКГ,

Київська обл., Києво�Святошинський р�н,

м. Боярка, вул. Молодіжна, 12 

Боярське МВУ ЖКГ, 

Київська обл., Києво�Святошинський р�н,

м. Боярка, вул. Леніна, 30

Директор — 

Давиденко 

Микола Іванович,

ВД №59

Боярська ЗОШ № 4, 

Київська обл., Києво�Святошинський р�н,

м. Боярка, вул. Дзержинського, 28 

Боярське ЛУМГ, 

Києво�Святошинський р�н, 

м. Боярка, вул. Маяковського, 49

Директор — 

Ялий 

Григорій Іванович,

ВД №60

Боярського коледжу екології 

та природних ресурсів, 

Київська обл., Києво�Святошинський р�н, 

м. Боярка�2, вул. С/г технікум 

Боярського коледжу екології 

та природних ресурсів, 

Київська обл., Києво�Святошинський р�н, 

м. Боярка�2, вул. С/г технікум

Директор — 

Кропивко 

Сергій Володимирович,

ВД № 122

Центральна районна лікарня 

Києво�Святошинського району 

м. Боярка, вул. 40 років Жовтня, 51

Центральна районна лікарня 

Києво�Святошинського району 

м. Боярка, вул. 40 років Жовтня, 51

Головний лікар — 

Кравченко 

Василь Віталійович,

Виконавчий комітет Боярської міської ради за належне матеріально�технічне забезпе�
чення виборчих дільниць під час виборів Президента України 17 січня 2010 р. висловлює
щиру подяку наступним керівникам підприємств м. Боярка:

БІ вітання
Наші

Стороженко 

Анатолій Федорович

Закревська

Людмила Іванівна

Петруха

Оксана Анатоліївна

Пшонна

Клавдія Іллівна

Вітаємо любу 

маму і бабусю з ювілеєм.

Ты отдала семье так много лет

Готовила, стирала и пекла,

Дарила нам своей улыбки свет,

Очаг семейный чутко берегла.

Заботой на заботу отвечая,

Мы все тебя боготворим.

Здорова будь и счастлива, родная.

От всей души за все благодарим!

Донька, онук

Нехай кожен день Вашого життя буде світлим і сонячним, дарує радість і душевний ком�
форт! Бажаємо вам щастя й вдачі, міцного здоров’я, здійснення усіх мрій та бажань. Хай у
Ваших оселях завжди панують мир, злагода і добробут!
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БІ номер
Коли верстався ННАА  ЗЗУУССТТРРІІЧЧ  

ДДОО  ТТААРРААССАА

Тому й не дивно, що 10
березня вихованці Навчаль�
но�оздоровчого комплексу
Київського військового лі�
цею імені І.Богуна (началь�
ник — полковник Романен�
ко Д.В.), вирушили до сто�
лиці України, щоб відвідати
музей Великого Кобзаря.

Непомітно лине час
екскурсії. Здається сама віч�
ність зупинилася, щоб ще
раз доторкнутися спраглим
серцем до біографії людини,
яка стала символом і анге�
лом�хранителем рідної землі
української. Кожний факт,
засвоєний на уроках літера�
тури чи історії, сприймався
тут, в оточенні картин і
малюнків, виконаних Тара�
сом Григоровичем, перед
музейними вітринами з осо�
бистими речами, які навічно
зберігають тепло Кобзаре�
вих рук, сприймався зовсім

по іншому і відкривався
немовби вперше.

Та найбільше військовим
ліцеїстам�богунівцям за�
пам’ятався... кінець екскур�
сії. Бо лише на сходах вони
дізналися, що про життя
Великого Кобзаря їм розпо�
відала... його родичка по
лінії брата Тараса Шевчен�
ка — Йосипа.

Найголовнішими релік�
віями нашої сім’ї, — розпо�

відає Наталка Василівна
Лисенко, — є родинні леген�
ди, які передаються від по�
коління до покоління від мо�
го пра�пра�прадіда Йосипа
Шевченка. Звісно, як нау�
ковий співробітник музею я
знаю, що не всі вони мають
документальне підтверджен�
ня. Але як нащадок роду
Шевченків я вірю і знаю, що
все так і було насправді...

Ось так в музеї Великого
Кобзаря зустрілися минуле і
майбутнє України і одного з
її найславетніших родів —
Шевченкового.

Радислав Кокодзей

Одними з пам’ятних дат нашої історії є 9 та 10
березня: День народження Великого Кобзаря і день, коли
Тарас Григорович Шевченко відійшов у вічність, ставши
тим живим камертоном, з яким впродовж віків продов�
жують звіряти свої серця українські патріоти...

Так, наприклад, 22 лю�
того тут проходила виставка
до 370�річчя з Дня народ�

ження Мазепи. З предста�
вленими книгами мали
можливість ознайомитися
учні 1 — 9 класів.

23 лютого, до Дня україн�
ської мови, тут відбувся кон�
курс читців “О мово моя —
душа голосна України”.

24 лютого — вечір
зустрічі учнівської молоді
(5�11 класи) з інвалідами та
учасниками Великої Вітчиз�
няної війни “Ми, твої захи�
сники, Вітчизно”.

25 лютого, до Дня народ�
ження Лесі Українки, в біб�
ліотеці проводився огляд літе�
ратури “Лілея з Буковини”.

Звісно, така насичена

палітра заходів — не само�
ціль, а конкретна робота
“молодіжного” спрямуван�
ня. Як розповіла директор
бібліотеки Людмила Іванів�
на Заєць, на березень запла�
новані різноманітні заходи,
орієнтовані на правове
виховання підростаючого
покоління. Це і “круглі
столи”, і бліц�турніри, і
зустріч з дільничим інспек�
тором. А фінішує березень в
стінах бібліотеки Всеукра�
їнським тижнем дитячого та
юнацького читання...

За вікном — березень,
тож поспішай на... побачен�
ня! Адже на нього тебе
запрошує бібліотека.

Радислав Кокодзей

ПОБАЧЕННЯ ПРИЗНАЧАЄ. . .  Б ІБЛІОТЕКА!
Однією з характерних особливостей нашого міста

є “мігруючий” центр його духовного життя. Напри�
клад, в період між чоловічим (23 лютого) та жіночим
(8 Березня) святами на це почесне звання могла з повним
правом претендувати... Боярська міська бібліотека для

дітей та дорослих, що на Молодіжці!

БІ здоров’я
Ваше

Українці належать до до�
волі безпечної щодо свого
здоров’я нації — вони звер�
таються до лікаря тільки у
крайньому випадку. Зазви�
чай на стадії незворотних
змін, коли призупинити про�
гресування захворювання
дуже важко. 

Свідченням цього є сезон�
ні простудні захворювання:
гострі респіраторні захворю�
вання (ГРЗ) та гострі респі�
раторні вірусні інфекції
(ГРВІ), до зустрічі з якими
можна завчасно підготува�
тися (наприклад, зміцнити
імунітет). Нас можна тільки
налякати і тоді ми стаємо
дещо обережнішими. Як це
сталося із пандемічним гри�
пом А(H1N1)� Каліфорнія.

Тільки панічний страх перед
“свинячим” грипом змусив
тоді населення вдатися част�
ково до профілактичних
заходів, а здебільшого до
самолікування, змітаючи з
полиць аптек практично
все — від лікарських засобів
до виробів медичного приз�
начення (масок, респірато�
рів тощо).

На часі друга хвиля се�
зонних захворювань. Яких
форм захворювань у лютому
очікувати та як їм протистоя�
ти? Із таким запитанням
звертаюся до київського
пульмонолога, лікаря вищої
категорії Любові Кнопик.

— Любове Олександ�
рівно, перша хвиля грипу,
яка розпочалася наприкін�
ці жовтня минулого року,
співпала з епідемією “сви�
нячого” грипу, що про�
являлася атиповою пне�
вмонією — у хворих зазви�
чай розвивалося стрімке
двостороннє запалення ле�
гень, яке часто призводило
до смерті. Чи буде у люто�
му поєднання сезонного і
пандемічного грипу і які
висновки щодо епідемії
зроблені лікарями із завер�
шенням її першої хвилі?

— Під час другої хвилі
спостерігатиметься спад

пандемічного і зростання
кількості хворих на сезон�
ний грип. Основним тяжким
ускладненням захворюван�
ня залишатиметься двосто�
роннє запалення легень. Під
час першої хвилі, коли у хво�
рих спостерігалося поєднан�
ня сезонного і пандемічного
грипу, частіше діагностува�
лося поєднання нетипового
двостороннього запалення
легень і задишки. Саме
остання і ставала провідною
причиною, яка змушувала
хворих звертатися до лікаря.
Тепер ми про це знаємо і за
найменшої підозри на такий
“дует” відправляємо хворого
не лише на банальну флюо�
рографію (яка, до речі, не
завжди дає можливість
поставити правильний діаг�
ноз), а й (за потреби) на
комп’ютерну томографію
(КТ) чи магнітно�резонан�
сну томографію (МРТ).
Якщо діагноз правильний і
вчасний, то за сучасних про�
токолів лікування хворий
вже через місяць одужує,
якщо ж хвороба перебуває у
запущеній стадії, то лікуван�
ня може розтягнутися
щонайменше на три місяці
через фіброзні зміни у леге�
нях (патологічний процес
розростання сполучної тка�
нини). Проте можу конста�

тувати, що у частини насе�
лення (після першої хвилі
грипу) зросла настороже�
ність, і вже за перших сим�
птомів простудних захворю�
вань вони приходять на кон�
сультацію до лікаря.

— Які сучасні методи
діагностики та терапії ви�
користовуються нині у
лікуванні поширених зах�
ворювань легень? Як вони
впливають на оптимістич�
ний прогноз таких хворих
та поліпшують якість
життя пацієнтів в цілому?

— За останні десять
років вироблені сучасні
стандарти лікування хворих
з легеневою патологією. Сьо�
годні обов’язковим методом
діагностики, зокрема ХОЗЛ,
є спірометрія, яка потрібна
не лише для визначення ста�
дії захворювання, але й для
оцінки прогресування захво�
рювання. Вона дає можли�
вість оцінити функціональні
характеристики легень:
об’єм видиху за 1 секунду,
ставлення його до форсова�
ної життєвої ємності легень.
В залежності від результатів
спірометрії визначається
стадія ХОЗЛ. Це повинен
знати кожний лікар, який
стикається із захворюван�
ням. Передусім запропону�

вати це дослідження варто
пацієнтам із так званої групи
ризику: із скаргами на хро�
нічний кашель і виділенням
харкотиння. Така тактика
буде сприяти виявленню зах�
ворювання на ранній стадії.
Нині спеціалізовані відділен�
ня можуть дозволити собі і
новітню апаратуру, зокрема,
кисневий концентратор для
боротьби із задухою тощо. 

Стосовно препаратів пер�
шого вибору при лікуванні
обструктивних захворювань
легень, то на зміну гормо�
нальним прийшли інгаляцій�
ні. Останні не мають нега�
тивної дії попередніх (не
збільшують маси тіла, суміс�
ні з іншими препаратами
тощо), не впливають суттєво
на хід протікання іншої
патології (при супутніх зах�
ворюваннях пацієнтів) і мо�
жуть рекомендуватися для
тривалої базисної терапії
захворювання. Всі ці захо�
ди — неодмінні компоненти
поліпшення якості життя
пацієнтів із хронічними зах�
ворюваннями легень, звісно,
за умови раннього їх вия�
влення, планового і послі�
довного лікування. 

Інтерв’ю брала 
Крістіна Фазлєєва

ТРАДИЦІЙНА НЕУВАЖНІСТЬ ДО ЗДОРОВ’Я 
ОБЕРТАЄТЬСЯ ПОГАНИМИ ПРОГНОЗАМИ ДЛЯ ПАЦІЄНТА
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ННЕЕББЕЕЗЗППЕЕЧЧННІІ  ППООВВЕЕННІІ  
В зв’язку зі значними

атмосферними опадами, пе�
реважно у вигляді снігу, за
підрахунками Ірпінського
міжрайонного управління
водного господарства, під
час інтенсивного танення
льоду та снігу на території
району прогнозується част�
кове підтоплення населених
пунктів, окремих садиб та
господарчих будівель, які
розташовані в низинах, мак�
симально наближених до
річок.

Це стосується ріки Ір�
пінь, заплави якої знахо�
дяться в селах Княжичі,
Білогородка, Стоянка; зап�
лави річки Віта в селах
Юрівка та Віта Поштова;
заплави річки Мислін в селі
Михайлівська Рубежівка, та
заплави річки Мощунка в
селі Горенка та Мощун.

Інтенсивне танення снігу
також призведе до різкого
підвищення рівня ґрунтових
вод, які підтоплять госпо�
дарчі будівлі: льохи, підвали
в багатоповерхових житло�
вих будинках, інженерні
підземні комунікації, під�
земні павільйони, в яких
розміщені оголовки арте�
зіанських свердловин, кана�
лізаційні вигрібні ями, гно�
ярки тощо. Перш за все, це
буде спостерігатись в тих
населених пунктах, де при�
родно високий рівень ґрун�
тових вод. Це — смт. Чаба�
ни, південно�східна частина
м.Вишневе. Села: Новосіл�
ки, Гореничі, Горенка, Дми�
трівка, Любимівка, Мила,
Юрівка.

Питання пропуску льодо�
ходу, весняної повені та до�
щових повеней двічі (04.02.
2010р. та 26.02.2010р.) роз�
глядалось на засіданні постій�
ної комісії Києво�Свято�
шинської РДА з питань техні�
ко�екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій. В
районі розроблений та зат�
верджений “План�заходів ор�
ганів місцевого самовряду�
вання, органів виконавчої
влади, підприємств, установ
та організацій щодо пропуску
льоду, весняної повені та до�
щових паводків в 2010 році
територією Києво�Святошин�
ського району”.

Згідно цього плану заходів
визначено конкретний пере�
лік невідкладних робіт, які
необхідно виконати, щоб
максимально зменшити нега�
тивний вплив весняної повені
та паводків на умови життя і
соціально�побутового забез�
печення населення району,
територій населених пунктів.
План доведений до виконан�
ня відповідним службам і
установам та органам місце�
вого самоврядування.

Санітарно�епідеміологіч�
на служба звертається до
жителів району з відповід�
ними проханнями та реко�
мендаціями на випадок ви�
никнення непередбачених
ускладнень, які можуть ма�
ти місце під час повені та па�
водків.

У зв’язку з можливим
підтопленням ваших помеш�
кань, сільськогосподарських
угідь, лісів, доріг існує ризик
спалахів інфекційних хво�
роб. Ви можете зарадити цій
біді, дотримуючись деяких
простих правил гігієни.

Перш за все, звертайтесь
до органів місцевої влади з
проханням забезпечити вас
питною водою та продукта�
ми харчування гарантованої
якості.

За відсутності привозної
питної води ні в якому разі
не використовуйте для пиття
воду з відкритих водойм та
криниць тому, що внаслідок
повені у ці джерела водопо�
стачання могли потрапити із
скотомогильників, кладо�
вищ, вбиралень, хлівів, по�
лів, сміттєзвалищ хворобот�
ворні мікроби — збудники
туберкульозу, лептоспірозу,
черевного тифу, сибірки,
вірусних гепатитів і т.д., яй�
ця та личинки гельмінтів,
цисти лямблій, дизентерій�
них амеб, балантидія киш�
кового.

У разі неможливості пос�
тачання привозної води для
пиття можна користуватись
тільки кип’яченою водою.

Для харчування викорис�
товуйте тільки продукти
гарантованої якості.
Готуючи їжу обов’язково
застосовуйте термообробку
(варіння, смаження, запі�
кання). Овочі та фрукти
ретельно мийте кип’яченою
водою (бажано щіткою та
господарським милом), по�
тім обробіть окропом.

У зв’язку з потеплінням
збільшується ризик швидко�
го псування продуктів, а то�
му слід вживати тільки сві�
жу їжу.

Перед їжею обов’язково
ретельно мийте руки з ми�
лом, руки також можна про�
тирати зволоженими дезин�
фектантами, серветками.

Комахи (мухи, оси, ко�
марі та інші), гризуни (щу�
ри, миші) можуть бути пе�
реносниками та носіями
збудників інфекційних хво�
роб. Звертайтесь до закладів
санітарно�епідеміологічної
служби з проханням про
знищення комах та гризу�
нів, а також проведення де�
зинфекції на підтоплених
територіях. За неможливос�
ті проведення таких масових
заходів подбайте про себе

самі, звернувшись за кон�
сультацією та допомогою до
закладів санепідслужби, лі�
карень, поліклінік, стаціо�
нарних фельдшерсько�аку�
шерських пунктів.

Після того, як грунт
звільниться від повеневої
води, необхідно:

— провести рекультива�
цію земель (очистити поверх�
ню грунту від сторонніх пред�
метів: гілля, будівельних кон�
струкцій тощо) та перекопа�
ти городи і присадибні ділян�
ки на глибину 20�25см;

— індивідуальні вигрібні
ями та вбиральні (туалети)
в разі переповнення водою
спорожнити за допомогою
асенізаційної машини та
продезинфікувати хлорним
вапном або іншим дезин�
фекційним засобом, призна�
ченим для цього;

— колодязі звільнити від
нанесеного бруду, почисти�
ти, спорожнити та проде�
зинфікувати в них воду за
допомогою патронів, що
містять хлор або інших
ефективних дезинфікуючих
речовин;

— провести дератизацію
в місцях можливого скуп�
чення гризунів;

— трупи загиблих тварин
та птиці зібрати і захорони�
ти на скотомогильниках під
контролем представників
державної ветеринарної та
санітарно�епідеміологічної
служб.

В разі підозри на інфек�
ційне захворювання (підви�
щення температури тіла,
лихоманка, запаморочення,
головний біль, болі у животі,
нудота, пронос, нежить, ка�
шель, пожовтіння шкіри,
склер очей, висипи на тілі,
поява гнійників і т.д.) вам
необхідно терміново зверну�
тись за медичною допомо�
гою, не допускайте самоліку�
вання тому що перебіг
багатьох інфекційних хвороб
змінний і може бути незвич�
ним, що завадить своєчасній
діагностиці захворювання.

Не гайте часу! Бережіть
своє здоров’я та здоров’я
близьких вам людей!

При виникненні усклад�
нень звертайтесь до районної
санітарно�епідеміологічної
станції за адресою: м.Бояр�
ка, вул.Вокзальна, 2; кон�
тактні телефони: 406�08�04;
35�394; телефон/факс: 35�
998 та до спеціалізованої
установи КП “Профдезин�
фекція” за тел.: 35�361.

А.Ю. Авдєєв, 
Заслужений лікар

України, завідуючий 
санітарно�гігієнічним

відділом Києво�Свято�
шинської райСЕС

БІ повінь
Наближається

ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ
ПОВЕДІНКИ НАВЕСНІ

Перебування
біля водоймищ
Маючи на увазі, що

структура, міцність і товща
льоду змінюються протягом
пізньої осені і ранньої весни,
дітям не рекомендується
ходити на водойми — це
небезпечно для життя.

Осінній лід стає міцним
тільки після того, як вста�
новляться безперервні мо�
розні дні, але навіть за
короткочасної відлиги він
втрачає цю якість.

Навесні лід під дією сон�
ця і талої води стає порис�
тим і слабшає, недивлячись
на те, що він зберігає дос�
татню товщу.

В силу зміни погодних
умов (відлиги, різкої зміни
напрямку вітру) може ста�
тись відривання криги. В
такому випадку не можна
панікувати. Для збережен�
ня рівноваги необхідно
присісти, не наближатися
до краю криги і кликати на
допомогу. Ні в якому разі
не можна перестрибувати з
однієї крижини на іншу.

Ми пропонуємо заходи,
необхідні кожній людині,
яка може опинитися у зоні
можливого затоплення.

Дії у випадку загрози
виникнення повені,
паводку:
запам’ятайте!
Сирени та переривчасті

гудки підприємств та транс�
портних засобів — це сиг�
нал “Увага всім”.

Негайно ввімкніть радіо�
приймач або телевізор.

Уважно слухайте інфор�
мацію про надзвичайну
ситуацію та інструкції про
порядок дій, не користуй�
тесь без потреби телефоном,
щоб він був вільним для
зв’язку з вами.

Зберігайте спокій, попе�
редьте сусідів, надайте
допомогу інвалідам, дітям
та людям похилого віку. 

Дізнайтесь у місцевих
органах державної влади та
місцевого самоврядування
місце збору мешканців для
евакуації та готуйтеся до неї.

Підготуйте документи,
одяг, найнеобхідніші речі,
запас продуктів харчуван�
ня на декілька днів, меди�
каменти. Складіть усе у
валізу. Документи збері�
гайте у водонепроникному
пакеті. Від’єднайте всі спо�
живачі електричного стру�
му від електромережі,
вимкніть газ. Перенесіть
більш цінні речі та продук�
ти харчування на верхні
поверхи або покладіть на
верхні полиці. Якщо буди�
нок одноповерховий —
займіть горішні приміщен�
ня, якщо багатоповерхо�
вий — підніміться на верх�
ні поверхи. Сигналізуйте
рятувальникам, щоб вони
мали змогу швидко вас
знайти. Перевірте, чи
немає поблизу постражда�
лих, надайте їм, по можли�
вості, допомогу. Потрапив�
ши у воду, зніміть з себе
важкий одяг і взуття, від�
шукайте поблизу предме�
ти, якими можна скориста�
тись до прибуття допомоги.

Дії після повені, 
паводку
Не користуйтесь електро�

мережею до повного виси�
хання будинку. Обов’язково
кип’ятіть питну воду, особ�
ливо з джерел водопостачан�
ня, які були підтоплені. Про�
сушіть будинок, проведіть
ретельне очищення та дезин�
фекцію забрудненого посуду і
домашніх речей та прилеглої
до будинку території. Здій�
снюйте осушування затопле�
них підвальних приміщень
поетапно, з розрахунку 1/3
об’єму води на добу. Елек�
троприладами можна кори�
стуватися тільки після
ретельного просушування.
Заборонено вживати продук�
ти, які були підтоплені під час
повені. Позбудьтесь їх та кон�
сервації, що була затоплена і
є непридатною до вживання.
Все майно, що було затопле�
ним, підлягає дезинфекції. 

Ст. інспектор з пропаган�
ди Києво�Святошинського
району, лейтенант служби

цивільного захисту
С.І. Пилипенко
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За вікном — холодний
шарпкий вітер і танок сні�
жинок в його круговерті над
високими сніговими замета�
ми. Наче й не свято весни —
8 Березня — за вікном, а пе�
реддень Різдва. Але тут, у
ошатній квартирі боярської
багатоповерхівки, в якій
побачили світ п’ятеро нових
життів — затишно і святко�
во. Смачно парує на столі за�
пашний чай і привітно всмі�
хаються своїй господині —
тендітній темноокій жіночці
з новеньким орденом “Ма�
ти�героїня” на лацкані свят�
кового жакета — квіти, дос�
лухаючись до її розповіді.

...Про те, що наступного
дня їй доведеться вирушати
на аудієнцію до Президента
України, Ірину Василівну
Д’ячек сповістив... телефон.
“Вітання — завтра, — лу�
нав у слухавці радісно�схви�
льований голос голови гро�
мадської організації “Роди�
на — 7’я” Тетяни Коваль�
чук. — Після нагородження.
На зустріч з Президентом
раджу не запізнюватися...”

Боярчанкою Ірина Васи�
лівна, яка родом з Калинівки
Васильківського району, ста�
ла сім років тому. За фа�
хом — продавець. Хоча бага�
тодітна мама за професією
майже не працювала. “Ді�
ти — це моє головне заняття і
найбільше багатство, —
впевнено говорить пані Іри�
на. — Вони мені дарують ра�
дість, тому саме вони — моя
найголовніша нагорода”.

Радість дарують дитячі
успіхи та досягнення — від
першого вимовленого слова
до першого диплому, який
засвідчує досягнення нав�
чальні чи спортивні. Напри�
клад, дівчатка в цій дружній
родині (Аня — 14 років,

Марійка — 13, Настя — 11)
малюють, співають, захо�
плюються плетінням з бісеру
(останнє захоплення, так
само як і любов до книги —
від мами). 18�річний Павло
віддає перевагу велоспорту:
декілька разів займав призо�
ві місця під час велопробігу в
Боярці і навіть отримав з
рук міського голови Тараса
Добрівського найголовні�
ший приз — спортивний ве�
лосипед...

— А що ж найважче? —
мимоволі запитую, помічаю�
чи в глибині очей моєї спі�
врозмовниці легкий серпа�
нок суму. 

— Найважче... (пані
Ірина замовкає, немов пере�
бираючи в пам’яті моменти
життя своєї великою роди�
ни.) Особисто для мене —
матеріальна сторона. Ма�
буть, в наш час далеко не
кожна сім’я здатна виховати
навіть двох дітей. І не лише
тому, що це важко фізично.
Люди просто не готові до
цього, хочуть пожити в своє
задоволення. Мої особисті
радощі — мої діти. Ми разом
читаємо, гуляємо, вони до�
помагають батькові ремонт
у квартирі робити. Тому вдо�
ма — все просто і зрозуміло.
А за порогом... Від проїзду
маршруткою до екскурсії чи
зошитів — на все потрібні
гроші... 

— І як вам нагороджен�
ня? — намагаюся повернути
розмову у веселіше русло.

— До такої звістки я не
була готова, а тому довго не
могла повірити в почуте.
Зараз, перегортаючи в па�
м’яті кожну з тих хвилюю�
чих миттєвостей, дивуюся,
що при всьому хвилюванні
запам’ятала все�все. Широкі
сходи з білого мармуру, про�
сторі приміщення, сповнені
яскравим світлом, кроки
Президента... І моє прізви�
ще, яке прозвучало так го�
лосно у тій святковій залі... І
коробочка з нагородою... Та
чим далі, тим більше здаєть�
ся, що це було не зі мною.
Здається, сам факт, що я
потрапила до числа нагород�
жених — це був лише сон...

На виході з найголовні�
шої будівлі нашої держави
пані Ірину чекало вагоме
підтвердження реальності
того, що відбулося — ще

один сюрприз. Там, в залі,
вона, здається, й не поміти�
ла, що разом з нагородою їй
вручили ще й технічний пас�
порт на величезний кухон�
ний комбайн, та не який�не�
будь китайський, а най�
справжнісінький французь�
кий! І коли переступила по�
ріг рідної домівки, то невідо�
мо, чому більше раділи діти:
чи маминій нагороді, а чи
тому подарункові, з допомо�
гою якого, виявляється, такі
смачні деруни можна роби�
ти! І не тільки. Тож опробо�
вували красеня�комбайна
всією родиною... 

Дійсно, цій родині є ким
гордитися.

— Гордість? — моя спі�
врозмовниця звичним рухом
поправляє непокірне пас�
мо. — Скоріше — вдячність.
Найголовніше, що я відчу�
вала — це вдячність. Вдяч�
ність Богові за те, що дає
мені сили виховувати дітей.
Вдячність всім тим людям,
які всі ці роки були поруч зі
мною, допомагаючи мені:
мої батьки, вчителі і курато�
ри моїх дітей, директор гім�
назії Світлана Миколаївна
Сушко — вони всі дуже до�
помагають мені у вихованні
моїх дітей. І я всім їм дуже
вдячна. Бо покликання кож�
ної жінки — давати життя.
Бо жінка передусім — це
мати. Я вважаю, що потріб�
но виконувати свою головну
місію. Хоча в наш час це
важко, але потрібно не боя�
тися цього. Бо зараз держа�
ва допомагає більше, ніж
тоді, коли ми народжували
своїх перших дітей, народ�
жували на свій страх і ри�
зик. Щоб було більше укра�
їнців на нашій рідній землі,
щоб зростали й міцніли вони
разом зі своєю державою. 

Вже прощаюсь, Ірина
Василівна чи то згадує, а чи
просто розмірковує вголос:

— У моєї бабусі теж було
п’ятеро дітей... А я в сім’ї
одна... І так мені сумно ма�
лій було... А зараз...

І враз таким теплом сяй�
нув погляд її очей, що стало
зрозумілим найголовніше: в
цьому домі, наперекір всім
труднощам і проблемам,
завжди пануватиме весна.
Весна життя.

Радислав Кокодзей

Мабуть, кожний з нас, незалежно від віку чи
статі, з нетерпінням чекає свята. З його неповторним
ореолом, зітканим із привітних усмішок, сюрпризів�по�
дарунків, вітальних слів і хвилюючих ароматів свіжих
квітів... Та чи багато хто з нас може похвалитися, що
саме до свята отримав... першу державну нагороду? Та
ще й з рук Президента України! Наша сьогоднішня роз�
повідь — саме про таку нашу землячку.

ДІМ,
В ЯКОМУ ПАНУЄ ВЕСНА ЖИТТЯ

БІ героїня
Мати'

РЕАЛІ Ї  ЖИТТЯ

БІ інтерв’ю
Актуальне

Скільки часу потрібно,
щоб дати вичерпну відповідь
на запит щодо використан�
ня комунального майна,
оренди або підготувати звіт
з розміщення реклами у
повному, розширеному виг�
ляді, запитуємо у першого
заступника міського голови
Романа Гладкого. “Останніх
кілька місяців ситуація з
перевірками контролюючих
органів стала критичною.
Тільки особисто мені з про�
куратури Києво�Святошин�
ського району надійшло
більше 20 листів на різні
теми і більше 15 запитів
факсом. Щотижня надаємо
інформацію стосовно землі.
Економічний відділ тільки
за січень здійснив близько
300 розрахунків грошо�
вої оцінки землі, щоб люди
вчасно могли сплатити за
землю.

Більше 45 запитів тільки
цього напрямку, а ще пере�
віряють виконання бюдже�
ту і багато інших питань.
Ми тільки те й робимо, що
задовольняємо вимоги, по�
дання, протести як не про�
куратури, то КРУ”, — додає
Роман Васильович. “Вимога
надати ту чи іншу інформа�
цію в тому чи іншому розрі�
зі — фактично перевірка.
Для її здійснення потрібно
підняти кіпу документів,
проаналізувати і дати аргу�
ментовану відповідь. Іноді
за абзацом інформації кри�
ється кілька днів роботи. На
це витрачається дуже багато
часу”. 

Тут нібито претензій не
повинно бути — виконуєть�
ся ст. 20 ЗУ “Про прокура�
туру”. Стаття 20, де до пов�
новажень прокурора нале�
жить безперешкодно, за
посвідченням, що підтверд�
жує займану посаду, входи�
ти у приміщення органів
державної влади та органів
місцевого самоврядування,
об’єднань громадян, підпри�
ємств, установ та організа�
цій незалежно від форм
власності, підпорядковано�
сті чи приналежності, до
військових частин, установ
без особливих перепусток,
де такі запроваджено; мати
доступ до документів і мате�

ріалів, необхідних для про�
ведення перевірки, в тому
числі за письмовою вимо�
гою, і таких, що містять ко�
мерційну чи банківську та�
ємницю або конфіденційну
інформацію. 

Письмово вимагати по�
дання в прокуратуру для пе�
ревірки зазначених доку�
ментів та матеріалів, видачі
необхідних довідок, в тому
числі щодо операцій і рахун�
ків юридичних осіб та інших
організацій, для вирішення
питань, пов’язаних з пере�
віркою.

Вимагати для перевірки
рішення, розпорядження,
інструкції, накази та інші
акти і документи, одержува�
ти інформацію про стан за�
конності і заходи щодо її
забезпечення. 

Вимагати від керівників
та колегіальних органів про�
ведення перевірок, ревізій
діяльності підпорядкованих
і підконтрольних підпри�
ємств, установ, організацій
та інших структур незалеж�
но від форм власності, а
також виділення спеціалі�
стів для проведення переві�
рок, відомчих і позавідом�
чих експертиз; 

Викликати посадових
осіб і громадян, вимагати
від них усних або письмових
пояснень щодо порушень
закону. 

Усе це є в законі. Але ж
постає питання: якими ре�
сурсами забезпечити вико�
нання прокурорських вимог
і коли ж працювати? А
якщо ще додати, що є заці�
кавлені особи, які “стро�
чать” наклепи, шепочуть
“кому треба” у вуха, “ри�
ють і копають”, підозрюючи
всіх і вся у зловживаннях,
борються за місце у владі, то
знов�таки постає питання:
кому вигідно відволікати
виконком від виконання
завдань з наповнення бюд�
жетів, їх фінансування? Хто
ці люди і чому всіх, хто
працює у міській раді, одра�
зу перетворюють у коруп�
ціонерів і хабарників. Так
не буває!

Інтерв’ю записала 
Наталя Ключник

Скільки контролюючих органів нараховується в
Україні? Та ніхто толком їх й не рахував. Лише напере�
додні другого туру президентських виборів намагались
провести закон, у якому скоротити кількість контро�
люючих органів з 85 до 38. Уявіть собі: 85 організацій і
кожна хоча б по одному запиту подасть у виконком
міської ради. Тож, давайте порахуємо і оцінимо, чим
більшу частину свого робочого часу мають займатись

працівники виконкому.
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ДЛЯ ВАС, ЖІНКИ!
Талановиті діти, чарівні

жінки і весняні квіти — таке
чудове поєднання можна
було спостерігати 9 березня
в Києво�Святошинській
районній класичній гімназії.

Творчі колективи Бояр�
ської дитячої школи мис�
тецтв зібралися, щоб приві�
тати з Міжнародним жіно�
чим днем найважливіших
людей у своєму житті —

матусь, бабусь і улюблених
вчителів, які допомогли зро�
бити перший крок в чарів�
ний світ танцю. Творчі пода�
рунки підготували танцю�
вальні колективи дитячого
хореографічного ансамблю
“Перлинка”, ансамбль
бального танцю “Асгард”,
ансамбль сучасного танцю
“Street danse”. З великими
перемогами вітали виклада�
чів Н.В. Авраменко та Л.М.
Красильнікову — хореогра�
фічний ансамбль “Перлин�
ка” під їхнім керівництвом
посів п’ять перших місць і
здобув спеціальну премію на
фестивалі “Київська муза”.

Ганна Бєлобородова

“ЛІРИЧНИЙ ВАЛЬС” І “САМБА”

У БОЯРСЬКОМУ ВИКОНАННІ
Студія бального танцю “Ритми” — призер Чемпіонату

27 лютого у будинку куль�
тури Національного авіацій�
ного університету відбувся
п’ятий ювілейний чемпіонат
серед ансамблів і команд
формейшн, що його щорічно
проводить Спілка громадсь�
ких організацій спортивного
танцю України. Цього разу
до Києва прибули учасники з
понад десяти українських
міст. Вони представили на
суд журі 26 номерів у різних
номінаціях. Такий зростаю�
чий інтерес до ансамблевого
виконання бально�спортив�
них танців спричинений не
тільки красою і синхронні�
стю виступів, а й командним
духом спортивного змагання
окремих клубів.

Зразкова студія бального
спортивного танцю “Ритми”
Києво�Святошинського
районного Центру творчості
молоді “Оберіг” — неодно�
разовий учасник і перемо�
жець цих змагань. Керівник
студії Ольга Зарицька підго�
тувала з юними боярчанами
виступи у двох видах про�
грами.

“Ліричний вальс” (євро�
пейська програма) викону�
вали п’ять пар, які вирізня�
лися з�поміж інших учасни�
ків і злагодженістю вико�
нання, і високою хореогра�
фією, а також новими еле�
гантними костюмами. До
речі, юнаки вперше висту�
пали у фраках, як цього
вимагає віковий ценз. Ви�
росли наші хлопчики! “Лі�
ричний вальс” посів третє
місце, а отже черговий ку�
бок призерів поповнив
спортивну скарбничку
Боярки.

Не менш успішним був
виступ студії Зарицької у
латиноамериканській про�
грамі. “Самбу” виконували
сім пар, які виявили запаль�
ний характер танцю, харак�
терність кожного виконавця
окремо і ансамблю загалом.
І тут хист Зарицкої як
хореографа�постановника
був суголосний майстерності
її вихованців. Кубок за третє
місце — висока нагорода.
Але, як на мене, боярчани
заслужили вищої відзнаки,
проте, як кажуть, із суддями
не сперечаються. Сподіва�
юсь, що на будь�який суддів�
ський суб’єктивізм відповідь
може бути одна — вдоскона�
лення танцювальної май�
стерності.

Участь студії “Ритми” у
цьому чемпіонаті стала
можливою завдяки спонсор�
ській підтримці депутата
Боярської міської ради Ана�
толія Матейка, який уже
п’ятий рік допомагає вирі�
шувати фінансові проблеми
клубу.

Ніна Харчук,
Заслужений журналіст

України, депутат Боярсь�
кої міської ради

БІ життя
Культурне

8 березня в кожному
місті, на кожній вулиці, в
кожному домі нашої держа�
ви відзначалося велике свя�
то — свято Жінки. Жінки�
матері, жінки�берегині,
жінки — початку всього
святого на нашій землі. 

Свято розпочалося, як
завжди, напередодні. 5 бе�
резня в Києво�Святошинсь�
кому районному центрі
творчості молоді “Оберіг”
було влаштовано справжнє
свято, на яке, крім батьків
вихованців Центру, були
запрошені працівниці ви�
робничого управління жит�
лово�комунального госпо�
дарства м. Боярка. Разом зі
своїми колегами на свято
завітав також директор
ЖКГ Давиденко Микола
Іванович зі своїм заступни�
ком Шелковським Леонідом
Аркадійовичем, які привіта�
ли працівниць щирими сло�

вами вдячності, квітами та
преміями з нагоди Міжна�
родного жіночого Дня. Але
найціннішим дарунком ста�
ло величезне задоволення
від концерту, який підготу�
вали вихованці “Оберігу”.
Того дня на сцені виступили
вихованці зразкової студії
бального танцю “Ритми”,
зразкової студії естрадно�на�
родного співу “Перлина”,
дитячого хореографічного
ансамблю “Сонечко”, студії
естрадно�спортивного тан�
цю “Фантазія”, вокальних
гуртків “Зорепад” та
“Едельвейс”. Вели свято ви�
хованці студії “Перлина”
Тетяна Сарапіна, Катерина
Коврига, Олександра Сав�
чук та Ксенія Ругаль. Крім
щирих слів привітання всі
запрошені жінки отримали в
подарунок чудові весняні
листівки, які вихованці сту�
дій образотворчого та деко�
ративно�ужиткового мис�
тецтва виготовили власно�

руч. Також з привітальним
словом виступили Надія
Скакодуб — директор ЦТМ
“Оберіг”, Ростислав Шкін�
дер — пастор церкви Спасін�
ня та Тарас Добрівський —
Боярський міський голова. 

Ще одне свято, приуроче�
не Жіночому дню, відбулося
6 березня в приміщенні
Боярської ЗОШ № 5. Вихо�
ванці зразкової студії бально�
го танцю “Ритми” (ЦТМ
“Оберіг”) на чолі зі своїм
керівником Ольгою Зариць�
кою підготували для батьків
відкритий урок, який, чесно
кажучи, більше нагадував
звітний концерт. Того дня на
паркеті танцювали студійці
третьої та четвертої групи 3�5
та 5�9 року навчання відпо�
відно. Виконавська майстер�
ність дітей, як завжди, вра�
жала високим професійним
рівнем. Крім показових
виступів діти станцювали

декілька ансамблевих кон�
цертних номерів. Серед
яких був “Ліричний вальс”
та самба. Саме за ці номери
в кінці лютого поточного
року вихованці “Ритмів”
отримали кубки за ІІІ місця
(стандартна та латино�аме�
риканська програми) на
Міжнародному фестивалі
серед ансамблів бального
танцю. Привітати вихован�
ців та їхніх батьків на свято
завітав Анатолій Васильо�
вич Матейко, який неодно�
разово допомагав клубу.
Так, в 2007 році Анатолій
Васильович виділив вихо�
ванцям спонсорські кошти
для сплати за участь в Чем�
піонаті України серед ан�

самблів, а в 2008 році — на
пошиття костюмів. Цього
разу Анатолій Васильович
також завітав не з “пустими
руками”. Крім того, що він
знайшов можливість сплати�
ти за участь вихованців
“Ритмів” у вищезгаданому
конкурсі, завдяки йому діти
отримали чудові подарунки.
Серед гостей свята також
була депутат Боярської місь�
кої ради, Заслужений жур�
наліст України Ніна Федо�
сіївна Харчук. Але її візит
можна не вважати офіцій�
ним, адже в зразковій студії
бального танцю “Ритми”
навчаються два її онуки,
неймовірно талановиті
хлопчики Максим та Марко
Коваленки. Можна з впев�
неністю сказати: всі, хто
того дня завітав до Боярсь�
кої ЗОШ № 5 відчули атмо�
сферу свята, прихід весни та
гордість за своїх дітей.

Тетяна Скочко

ССВВЯЯТТОО  ЖЖІІННККИИ
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Втім, і сама біографія
Олексія вразила хлопчаків�
ліцеїстів своєю... звичайні�
стю. Як розповів Олексій, в
дитинстві він, хлопчина�
одесит з вадами зору, не
дуже любив бовтатися в
воді, а відтак і плавати не
вмів. Та з 8 років почав...
займатися плаванням.

— На секцію мене від�
правив дідусь, — згадує
Олексій — який наполіг,
щоб я почав займатися пла�
ванням. Через рік я вже
їздив на змагання, перші з
яких виграв у 12 років. Так
почалася моя любительська
кар’єра. Поступово резуль�

тати і майстерність зроста�
ли, почав демонструвати
хороші результати не тільки
на обласних змаганнях, а й
на всеукраїнських і міжна�
родних. А професійно, вва�
жайте, займаюся з п’ятнад�
цяти�шістнадцяти років,
коли в мене з’явилася сер�
йозна мета і плавання вий�
шло на перше місце. На той
час я уже був призером
юніорського чемпіонату
Європи та переможцем чем�
піонату України. Саме ці
здобутки мене й надихнули
далі займатися плаванням.

— Який був найбільший
успіх перед Параолімпіа�
дою? 

— Це якраз призове
місце на Юніорському чем�
піонаті Європи. Довго до
цього йшов, приклав багато
сил до цих змагань, і самі
змагання дуже важко дали�
ся. Мене навіть не хотіли
брати на чемпіонат, бо я не
випливав у нормативи, а
конкуренція була велика.
Проте потрапив і зміг непо�
гано виступити, на рівні з
основними моїми суперни�

ками. Це був прорив у
результатах, після якого я
зрозумів, що плавання для
мене основне. 

Звісно, участь в Олім�
пійських іграх — то мрія
кожного спортсмена. Була
вона і в Олексія. Мрія, яка
здійснилася в 2008 році. На
Параолімпійських Іграх у
Пекіні Олексій Федина вста�
новив новий світовий рекорд.
А ще здобув три золоті і дві
срібні нагороди: був першим
на дистанціях 100 м брасом
(SB13), 50 м вільним стилем
(S13), 200 метрів комплек�
сом (SM13) та другим на
дистанції 100 м вільним сти�
лем (S13) й на дистанції 100
м на спині (S13)... 

Про напружений графік
тренувань, за яким живе
Олексій, про перебування в
Пекіні й навіть про пробле�
ми спортсменів в сучасній
Україні — про все розказав
Олексій Федина своїм новим
друзям, відповідаючи на їхні
численні запитання. А свід�
ків щирості тієї розмови було
двоє: відеозапис виступу
Олексія на Параолімпійсь�
ких іграх та... його рідний
дідусь поряд — чоловік, без
якого, можливо, й не було б
і Олексієвого олімпійського
тріумфу, а відтак і цієї
зустрічі з військовими ліцеї�
стами�богунівцями... 

Діалог продовжується
Пізніше, коли дещо вля�

жуться перші враження від
зустрічі й гість вирушить,
порипуючи морозним сніж�
ком, на зупинку маршрутки,
ліцеїсти радо ділитимуться
своїми враженнями від
зустрічі.

Першокурсник Маліков
Денис, 2 взвод VІІ роти:

— До цієї зустрічі я був
впевнений, що спортсмени
весь час віддають лише тре�
нуванням. Та Олексій роз�
повів і про своє навчання в
школі, і про те, як закінчив
університет. Виявляється,
для спортсмена, як і для
будь�якої іншої людини,
головним є все ж таки знан�
ня, освіта. Тому зараз я зов�
сім по іншому дивлюся на
уроки. Бо хіба ж можна не
вірити олімпійському чем�
піонові? 

Валентин Мальонкін, 
1 взвод VІІ роти:
— Найбільше в біографії

Олексія Федини мене врази�

ло те, що в дитинстві він зміг
відмовитися від розваг в ім’я
серйозних занять спортом.
На мою думку, спорт — це
важлива складова нашого
життя. Він робить з хлопців
справжніх чоловіків.

Буженик Богдан,
1 взвод VІІІ роти:
— Всього Олексій досяг

сам, своєю працею. Тому
потрібно рівнятися на таких
людей і прагнути стати...
кращими за них!

Ілля Кучинський,
2 взвод VІІІ роти:
— З цієї зустрічі особисто

для себе я виніс важливий
урок: потрібно впевнено йти
до своєї мети, незважаючи
на всі труднощі та незгоди на
тому шляху. За цієї умови
навіть вади здоров’я не ста�
нуть тобі на заваді, і ти
обов’язково переможеш.

Андрій Остапуля, 
2 взвод VІІ роти:
— Олексій Федина —

гордість України. Після
зустрічі з ним я зрозумів:
щоб досягнути своєї мети,
потрібно наполегливо та
постійно працювати над
собою. А ще — вірити в
себе. І тоді ти досягнеш будь�
яких висот.

Медаль — не просто
нагорода: в ній мрія ожила

Чи не найбільше часу
зустрічі припало на... розда�
чу автографів! Та нареш�
ті — щемливо�хвилююча
мить: прощальне фото на
згадку... Ліцеїсти тісняться
навколо свого нового друга,
а Олексій, здається, намага�
ється... стати меншим: щоб
всі бажаючі помістилися в
кадрі! А коли перші нетер�
плячі фотовідблиски затан�
цювали на тісно згуртованій
групі, Олексій раптом пово�
рухнув міцним плечем і,
звільнившись від “полону”
чорних ліцеїстських мунди�
рів, щільно притиснутих до
нього з усіх боків, почав...
знімати свої олімпійські
медалі! І роздавати їх хлоп�
цям! Не хвилюйтесь, не
назавжди: щоб сфотографу�
ватися на згадку про цей
день, який ліцеїсти запам’я�
тають надовго.

Дивлюся в захоплені
хлоп’ячі обличчя, і розумію,
що це — чи не найважливі�
ша мить зустрічі. Звісно,
справжнє олімпійське золо�
то на формених ліцеїстських
кітелях — то мрія. А готов�
ність поділитися тим, що
зрозумів сам, тим, до чого
йшов впевнено і наполегли�
во, то — реальність. 

Радислав Кокодзей

Що й казати, нечасто випадає нагода поспілкува�
тися з чемпіоном! Втім, “офіціоз” відчувався лише
спочатку. Досить швидко Олексій Федина — 21�річний
чемпіон Параолімпійських Ігор у Пекіні 2008 року, воло�
дар трьох золотих і двох срібних медалей — освоївся, а
відтак поділився з новими друзями своїми секретами.

ОЛЕКС ІЙ  ФЕДИНА:  
НЕЗВИЧАЙНА ІСТОРІЯ ЗВИЧАЙНОГО ХЛОПЦЯ

БІ хроніка
Спортивна ККИИЄЄВВОО��ССВВЯЯТТООШШИИННССЬЬККИИЙЙ  ВВООЛЛЕЕЙЙББООЛЛЬЬННИИЙЙ ::   

ММ ІІССЦЦЕЕ   ЗЗУУССТТРРІІ ЧЧ ІІ   ЗЗММ ІІННИИТТИИ   ННЕЕ   ММООЖЖННАА

Характерним є те, що
взяти участь у ньому вияви�
ли бажання команди з Виш�
города та інших областей
України. На жаль, певні
обставини завадили вклю�
чити всіх бажаючих до уча�
сті в турнірі. Але даний
факт є незаперечним дока�
зом того, що добра слава
про Києво�Святошинський
волейбольний чемпіонат
рознеслася далеко за межі
нашої області, а відтак є всі
підстави зміни найближчим
часом його статусу, напри�
клад, на обласний...

Втім, про ближніх сусідів
не забули. Так, наприклад,
зараз в чемпіонаті беруть
участь команди з Глевахи та
Фастова. 

Таким чином, до дивізіо�
ну А увійшли 6 команд —
“Чайка”, “Гатне”, “Хотів”,
“Промел”, “Фастів” і “Гле�
ваха”, а дивізіон В склада�
ють 8 команд: “Лісники”,
“Музичі”, “Фаворит”, “Та�
расівка�1”, “ДЮСШ”,
“Вишневе + Боярка”, “Та�
расівка�2” і “Петрівське”.

В день відкриття коман�
ди з дивізіону А порадували
такими результатами: “Гле�
ваха” — “Чайка” — 0:2;
“Гатне” — “Хотів” — 0:2.
Окремо слід відзначити
зустріч “Промела” з фастів�
чанами, головною рисою
якої стала наполеглива
боротьба впродовж всього
матчу. Здавалося, що бояр�
чанам таки доведеться зми�
ритися з поразкою: заключ�
ну партію “Промел” про�
гравав з рахунком 1:7. Та
недаремно кажуть, що вдо�
ма і рідна земля допомагає.
Здійснивши практично ней�
мовірне, “Промел” таки пе�
реміг “Фастів” з рахунком
2:1, таки не дозволивши
гостям “підмочити” його
репутацію.

Після святкового параду
відбулися ігри дивізіону В:
“ДЮСШ — “Вишневе + Ве�
терани — 0:2; “Музичі” —
“Тарасівка�2” —
0:2; “Тарасівка�1 —
“Фаворит” (нова
Боярська команда,
яку зібрав Олександр
Красножон) — 0:2;
“Петрівське” (ко�
манда, яка вперше
бере участь у чем�
піонаті) — “Лісни�
ки” — 2:0. 

Звісно, долю
кожної команди
вирішуватиме їхня

власна майстерність... А
допомагатимуть провидін�
ню визначити переможців
добре знайомі нам “рульові”
чемпіонату: директор чем�
піонату — Лев Торосян,
головний суддя змагань —
Василь Коновалов, голов�
ний секретар чемпіонату та
представник федерації
волейболу — Юрій Акопов. 

Втім, рішучий старт і на
відповідну гру налаштовує.
Тому наступної неділі, 7
березня, саме напередодні
жіночого свята, у фаворі на
майданчику був “Фаворит”,
який з однаковим рахун�
ком — 2:0 — розгромив
команду с. Музичі та Бояр�
ської ДЮСШ. З таким же
рахунком “Тарасівка�2” пе�
ремогла волейболістів з 
с. Лісники, а на додачу ще 
й своїх земляків з “Тарасів�
ки�1” (мовляв, бий своїх,
щоб чужі боялися).

Досить вдалим був цей
день і для об’єднаної коман�
ди ветеранів “Вишневе +
Боярка”, яка спочатку виг�
рала у “Тарасівки�1” з ра�
хунком 2:1, а потім закрі�
пила свою перемогу у матчі
з волейболістами Петрів�
ського (2:0 на користь вете�
ранів).

Рахунок інших ігор
такий: “Глеваха” —
“Фастів” — 2:0; “Промел”
(Боярка) — “Гатне” — 2:1;
“Лісники” — “Музичі” —
1:2. 

Так що в цілому вітання
прекрасної половини люд�
ства черговими спортивни�
ми перемогами або просто
гарною грою у волейболістів
цілком вдалося. А про те, як
зустрічатимуть вони наступ�
ні свята, ми розкажемо в
наступних номерах нашої
газети. А поки що нагада�
ємо: ігри відбуватимуться в
два кола. Перше коло фіні�
шує 28 березня, а після Пас�
хи почнеться друге коло.
Звісно, час іще є, але, ша�
новні читачі�вболівальники,
не баріться побачити все на
власні очі.

Це вам щиро радить
Радислав Кокодзей

28 лютого розпочав�
ся черговий весняний від�
критий чемпіонат Києво�
Святошинського району з

волейболу.
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Депутати фракції “Блок Юлії Тимошенко”

Боярської міської ради та члени бюро Боярської пер7

винної партійної організації “ВО “Батьківщина”

Депутат Боярської міської

ради, голова фракції “Наша

Україна” А.К. Пестряков

Голова фракції Соціа�

лістичної партії України

С.С. Адаменко

Депутат Боярської 

міської ради

О. В. Боднюк

Голова Боярської 

організації ППУ

Ю. І. Єдаков

Голова К�Святошинської районної 

організації “Союз Лівих Сил” 

Евген Данченко

Боярська міська організація 

Партії регіонів та фракція

партії в Боярській міській раді

ДОРОГІ БОЯРЧАНКИ!
Зі святом вас — рідні, кохані, шановні, прекрасні жінки. Нехай весна живе у вашому

серці. Щодня, за будь�якої погоди та будь�якого настрою. А гарний настрій  нехай створю�
ють вам  ті, хто поряд, хто любить вас і кого любите ви.

Правління Київської

обласної організації

“Партія Сильної влади”

пропонує
подорожі Україною та навколо Світу

Боярка, вул.Сєдова, 13, офіс 2.

(044) 401760701,

(04598) 700773

(098) 555711744

(099) 555711744

www.protour.com.ua

sale@protour.com.ua

Туристична фірма

Директор

Герус Лариса Юріївна

Почесний працівник туризму України

Лечебный южнокорейский массаж 
уже в Боярке!

Восстановление:
— позвоночника (грыжи, диски);
— нервной системы;
— опорно�двигательного аппарата;
— сердечно�сосудистой системы;
— иммунной системы;
— снижение веса.

Демонстрационный зал работает бесплатно!
г. Боярка, ул. Жуковского,4

(ст. Тарасовка, возле стадиона “Зенит”)
тел.: (050) 312767784 — врач;

(099) 363719736
(063) 484703704

По телефону (04598)387023 с 9.00 до 18.00 
консультирует врач

Навчання у вищих навчальних закладах МВС України
Києво�Святошинський РВ ГУ МВС України в Київській

області запрошує для направлення на денну форму навчання до
вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ
України за державним замовленням громадян України з числа
осіб, які у 2010 році закінчують навчання в ЗОШ, з подальшим
проходженням служби в органах внутрішніх справ.

Кандидатам на навчання надається можливість обирати для
вступу будь�який навчальний заклад МВС України за будь�якою
спеціальністю.

Звертатись за адресою: Київська область, Києво�Свято�
шинський район, м. Боярка, вул. Хрещатик, 88 або за телефо�
нами: 8�097�942�20�53; 8(04598) 4�25�50

Запрошення на службу
Києво�Святошинський РВ ГУ МВС України в Київській області запрошує юнаків

віком до 28�ми років, які мають повну загальну середню або вищу освіту, відслужи�

ли в лавах Збройних Сил України і за станом здоров'я придатні до служби в ОВС.

З умовами проходження служби та детальною інформацією з питань працевлашту�

вання можна ознайомитись у відділі кадрів Києво�Святошинського районного відді�

лу за адресою: м. Боярка, вул. Хрещатик,88. Телефон: (04598) 427550.
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