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“ Треба казати правду
і робити добро ”
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УВАГА! Маніпуляції та виборчі технології

Закон про місцеві вибори:
переваги і недоліки.
Як обрати свого депутата.
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Чи є вона, чи кожен
сам по собі та спільного
в нас тільки те,що ми
проживаємо в місті Боярка?

Поки відповіді немає,
але сподіваємось на те,
що разом ми зробимо
все можливе для схвальної
відповіді на це питання.

Як тепер правильно
обрати необхідні ліки?

З 1 січня 2014 року, у рецептах на ліки лікарі повинні
вказувати не назву препарату, а діючу речовину (непатентована міжнародна назва препарату). Це дасть
можливість пацієнтові зробити вибір між декількома
препаратами з однаковою діючою речовиною і властивостями, але різною вартістю. Завдяки цій нормі
лікарі або представники фармацевтичного бізнесу будуть позбавлені можливості приховано рекламувати
певні торговельні назви лікарських засобів і тим
самим не зможуть заробляти на хворих, а пацієнт сам
вирішить, купувати йому дорогий імпортний препарат
або дешевший вітчизняного виробництва.
Тепер процедура буде такою:
Лікар має написати у рецепті назву діючої речовини
(латиною), написати, як приймати ліки (ампула чи таблетка) і кратність прийому. Пацієнт з цим рецептом,
без жодних додаткових етапів, іде в аптечний заклад,
де провізор в умовах аптечного закладу має, згідно із
законом, повідомити пацієнта про наявність повного
асортименту лікарських засобів, їхніх
торгових
назв із цією діючою речовиною. Пацієнт має обирати.
Але постає запитання: Як йому обрати правильно?
«Реклама — двигун торгівлі» — свідчить популярне
прислів'я. Але при цьому реклама медичних препаратів має свою дуже тонку специфіку: адже вона покликана зорієнтувати людину на тому ринку, в якому вона
абсолютно нерозбирається. Відповідно, тут якісно поставлений рекламний ролик часто дозволяє «втюхати»
споживачеві, наприклад, зовсім не потрібний йому
препарат, а ще частіше — препарат дорогий. Що й не
дивно: адже витрати на агресивну рекламу повинні
окупатися. При цьому навряд чи для когось є секретом, що у більшості дорогих закордонних препаратів є
вітчизняні (і не тільки) аналоги, які можуть називатися
інакше, але по суті мають ту ж саму основу і ту ж саму
дію, при цьому достатньо відрізняючись за ціною.
ВЗАЄМОЗАМІННІ ПРЕПАРАТИ
Зарубіжний препарат

Найменування

Найменування
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Нурофен

110

Ібупрофен

7

Іммунал

98

Настоянка
Ехінацеї

6

Жарознижуюче

Панадол

15

Парацетамол

7

Від грипу і
застуди

Терафлю

120

Інфлюнорм

53

Поліпшення
травлення

Мезім Форте

46

Панкреатин

14

Від діареї

Імодіум

104

Лоперамід

8

Від бронхіту

Амбробене

55

Амброксол

7

Від алергії

Кларитин

96

Лоратадин

8

Заспокійливе

Валокордин

44

Корвалол

10

М'язові
болі, розтяги

Фастум гель

66

Ф%гель

32

Від герпесу

Ацик

43

Ацикловір

17

Нудота, важкість
в шлунку

Мотіліум

51

Мотілак

26

Непрохідність
судин

Ліотон

180

Тромблесс

120

Аритмія серця

Панангін

100

Аспаркам

9

Бронхіт,
пневмонія

Лазолван

276

Муколван

64

Кардіологія

Предуктал

163

Тридуктан

116

Артрити,
ревматизм

Наклофен

81

Диклофенак

8

Спазмолитичній
засіб

Но%Шпа

126

Дротаверин

46

Призначення
препарату

Чому ми, кожен раз, коли
обираємо собі владу, знаючи
ставлення до провладних кандидатів своїх сусідів, знайомих,
близьких та рідних, по закінченню виборчого процесу з подивом дізнаємось, що обрали
тих самих або їм подібних, котрі
знов будуть обслуговувати провладну місцеву еліту? Тому що
влада, використовуючи різні
маніпуляції та спеціальні виборчі технології, завжди старається отримати від виборців
той результат, який їм потрібен.
Починається все з того, що
перед кожними виборами приймається новий закон про вибори.
До
останнього
громадськість не знає за якими
правилами будуть проходити ті
чи інші вибори. На відміну від
нас вони їх вже знають і мають
достатньо часу для підготовки
до виборчого процесу.
Давати нездійсненні обіцянки, які «проковтне» населення, вже замало, хоча на
останніх президентських виборах піпл схавав казочку про те,
що війна закінчиться за два місяці, що воїни будуть отримувати по 1000 гривень за день
боїв, а сім’ї загиблих по міліонну компенсації і т.д. і т.п., та
дозволив олігарху піклуватися
про зубожілий народ.
Всі ми знаємо про кримінальну відповідальність при порушенні
виборчого
законодавства. Таких порушень на кожних виборах дуже
багато, але за весь час ніхто за
це кримінальної відповідальності на поніс. Чому? Тому що
саме влада і «кришує» цих порушників.
Свіжий приклад сьогодення.
Якісь негідники надрукували від
імені однієї політичної сили, яка
становить загрозу діючий адміністрації, плакати та листівки на
яких розмістили портрет одіозної фігури Петра Мельника, якій
не має ніякого відношення до

цієї партії. Як ви думаєте, чи
займається цією справою міліція? Звісно ні. От як би було все
навпаки, то вже на наступний
день була би розкрита гучна
справа.
У новому законі про місцеві
вибори не передбачаються вибори міських голів у два тури в
містах з населенням до 90
тисяч мешканців. Основна мотивація – додаткові кошти з
бюджету. Всі ми розуміємо, що
такі кошти це мізер по зрівнянню з тими грошима, які покладуть до свого гаманця,
поділившись з вищестоящими
інстанціями міські голови, якщо
знову прийдуть до влади.
Для цього вони використовують різні виборчі технології.
По-перше – це адмінресурс.
Більша частина працівників
шкільних та дитячих закладів,
медичних працівників, робітників комунальних підприємств,
боячись втратити роботу, добровільно-примусово
стають
агітаторами діючого міського
голови. З міського бюджету, а
це наші з вами кошти, тільки під
вибори виділяються гроші для
ремонту доріг та встановлення
дитячих майданчиків, що б всі
бачили «благодійність» мера.
Все це забезпечує йому, якусь
мінімальну кількість голосів.
По-друге – застосування виборчих технологій дасть змогу
діючому міському голові з цим
мінімумом голосів, знову отримати посаду мера. Чим більше
буде на виборах кандидатів на
посаду міського голови, тим
менше буде прохідний бар’єр.
Так звані місцеві партійні лідери, які очолюють списки кандидатів
в
депутати,
балотуються на посаду міського голови не для того, щоб
отримати цю посаду, а задля
підвищення прохідного бар’єру
партії. Особливо це стосується
парламентських партій, бо в
них для цього є достатні ре-

сурси.
Крім того міський голова висуває своїх технічних кандидатів, завдання яких відтягнути на
себе частку голосів протестного електорату. Це дає шанс
меру перемогти з мінімальною
кількістю голосів, отриманих з
допомогою адміністративного
ресурсу.
Всі ці технології спрацьовують
тільки тоді, коли міського голову підтримують обласна та
районна адміністрація. В нашому місті якраз такий випадок. З надійного джерела нам
стало відомо, що обласна адміністрація, не зважаючи на те,
що діючий міський голова не
має підтримки боярчан, вирішила залишити його на посаді
мера. І це зрозуміло. Наш міський голова завжди сумлінно виконував
та
виконує
розпорядження адміністрації,
проти яких були мешканці
міста. Це було при Тимошенко
та Януковичі, це є і зараз.
Усім відомо, що партія
«НАШ КРАЙ», це проект
Київської обласної адміністрації, БПП «Солідарність» проект Банкової, а облдержадміністрація підпорядковується Президенту України.
Коли було прийняте рішення
стосовно
Добрівського,
якого ні в якому разі не не
можна було світити під брендом БПП «Солідарність», в
місцевому осередку партії
відбулись корінні зміни. Голові осередку та більшості
його членів прийшлось вийти
з партійних лав. Новим головою призначили такого собі
пана Слободюка. Він повинен балотуючись на посаду
міського голови, використовуючи партійний бренд, відібрати у більш достойного
кандидата значну частку голосів боярчан, забезпечити
перемогу Добрівському.

Вітчизняний аналог
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Знеболююче
Імуностимулююче

Але є й інша сторона медалі:
Якщо сьогодні лікар виписуватиме рецепти за діючою
речовиною, то хто буде безпосередньо радити пацієнту, які саме ліки купляти? Виявляється, провізор.
Тобто, вся маркетингова активність фармацевтичних
виробників з лікарні переміститься в аптеку.
Наступний момент – лікар завжди повинен контролювати лікування пацієнта, і у нього є якийсь досвід щодо
застосування тих чи інших препаратів. Наприклад,
призначаючи якийсь препарат, який він вже знає і пацієнт до нього звик – він може контролювати його дію.
Якщо ж буде призначений якийсь інший препарат, то
можуть виникати якісь складні ситуації для пацієнта і
лікаря. Питання впровадження таких нововведень в
порядок виписування ліків повинні вирішувати не
контролюючі органи, а професійні асоціації лікарів.
Крім того, виписування рецептів за діючою речовиною не дозволить лікареві проконтролювати, який
саме препарат отримав пацієнт. При цьому у разі виникнення у пацієнта тяжких побічних реакцій виникне
питання, хто несе за це відповідальність — виробник,
лікар або фармацевт?
http://medstrahivka.com

Аналіз кандидатів на посаду мера Боярки на основі їхніх власних сторінок в мережі fasebook
Всім зрозуміло, що кандидат на посаду Боярського міського голови, це політик місцевого рівня, який має активну громадянську позицію,
свій погляд на розвиток міста, та розповідає про все це місцевій громаді. Одним дешевих, та водночас дієвих видів спілкування , є всесвітня
мережа «Фейсбук». Кожний, поважаючий себе політик, та взагалі переважна більшість громадян України має в цій мережі свої персональні
сторінки. Ми вирішили передивитися персональні сторінки кандидатів на посаду Боярського міського голови та зробити певний аналіз .
Фотографії кандидатів взяті з їхніх персональних сторінок.
Вільховий
Андрій Володимирович

Народився 16.04.1987 р., самовисування, освіта вища,
безпартійний, фізична особа
підприємець(ФОП), посада
директор.
Не має своєї передвиборчої
програми, активність в мережі мінімальна. За 2015 рік
дописів на сторінці – 30. З
них до початку виборчої компанії – 3, які не яким чином не
пов’язані з громадською діяльністю. За вересень та
жовтень - 27, переважна
більшість яких, це вилив
бруду на деякі партії їх кандидатів. Жодної пропозиції
пов’язаної з життєдіяльністю
міста.
Висновок – технічний кандидат від міського голови Добрівського Т.Г.
Давиденко
Віталій Іванович

тим, що деякі кандидати
вкладають великі гроші в
свою виборчу компанію, але
мабуть забув, що коли він переміг в 2005 році на проміжних виборах мера Боярки, на
агітаційний матеріал, намети,
прапорці, футболки, команду
агітаторів та шикарний концерт з святковим салютом
його командою були витрачені шалені кошти.
Рекомендуємо переглянути
цей ролик та та зробити свій
висновок.

«Молодь Боярки», яку він
очолює. З початком виборчої
компанії, дописи про його діяльність, як кандидата на посаду міського голови. Цікаво
було дізнатись про соціальний автобусний маршрут,
створення центру допомоги
для отримання субсидій, волонтерську допомогу та багато чого іншого.
Рекомендуємо відвідати його
сторінку.

Народився 18.08.1987 р.,
самовисування, освіта вища,
безпартійний, тимчасово не
працює.
Створив свою сторінку 3
серпня 2014 року. За весь
час 27 дописів. Всі про мотокрос та фото мотоциклів. Мабуть переплутав Боярку з
Мотовилівкою.
Висновок – технічний кандидат від міського голови Добрівського Т.Г.

Народився 30.04.1983 р.,
політична партія "Нові обличчя", освіта вища, безпартійний, ТОВ "Максимум-Нет",
директор.
Надзвичайно висока активність в мережі.
Починаючи з 2014 року
майже всі дописи про діяльність громадської організації

Народився 27.05.1981 р.,
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", освіта вища, , член
політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", ТОВ "Металпроект",
головний інженер – конструктор.
Перший допис від 23
серпня 2015 року. Всього 14
дописів. З них одне фото
з’їзду «Батьківщини», фото з
написом «Батьківщина», перепост на підтримку публікації кандидата в депутати від
партії «Наш Край» Суслової
та критична публікація на
партію «Нові обличчя», яка
була надрукована 2 жовтня.
Далі тиша.

Народився 09.02.1979 р.,
Партїя "Блок Петра Порошенка "Солідарність", освіта
вища, безпартійний, Самозайнята особа – адвокат.
Перший запис від 24 січня
2014 року. 28 січня 2014 року
опублікував свою світлину,
де ми бачимо його на відпочинку в Карпатах. Далі велика
перерва до 2 жовтня 2015
року і першим дописом бруд
на партії «Опозиційний блок»,
«Наш Край», «Відродження»,
«Воля Народу» та «Нові обличчя». Далі 17 публікацій на
підтримку Києво-Святошинської адміністрації та
БПП»Солідарність». Що буде
робити, якщо стане мером за
підтримки районної адміністрації не пише. Та воно і зрозуміло, тому що в
адміністрації вирішили зробити ставку на Добрівського,
а його використовують для
відбору протестних голосів
та зменшення прохідного
бар’єру для мера.

Скринник
Олексій Григорович

Козачук
Артур Олексійович

Чемес
Євген Анатолійович

Зарубін
Олександр Олександрович
Народився 17.03.1966 р.,
самовисування, освіта вища,
безпартійний, , ТОВ "Адміністратор пенсійних фондів
Україна сервіс", заступник
директора.
Сторінка створена на початку 2015 року, активність–
середня. За час виборчої
компанії 11 дописів, більшість яких присвячена громадський діяльності
Всеукраїнський федерації
кінного туризму, яку він очолює. 19 жовтня розмістив
своє відеоінтерью, з якого дізнаємось, що в мери іде навести порядок в соціальній,
комунальній, екологічній
сферах та хоче присвятити
рідному місту декілька років
свого життя. Вважає виборцям треба замислитись над

Слободюк
Олександр Миколайович

Кардаков
Віктор Олександрович

Жир
Анатолій Дмитрович

Народився 27.01.1965 р.,
самовисування, освіта вища,
безпартійний, КНП КДУ, заступник директора.
Надзвичайно висока активність в мережі. Подається інформація про все, тільки не
про Боярку та місцеві вибори. За 3 жовтня інформація
про те, що в складі команди
місцевого об,єднання «Самопоміч» прибирав парк та публікація за 4 жовтня про те, що
зареєструвався кандидатом.
Якщо не технічний кандидат, то незрозуміло для чого
витрачав кошти на грошову
заставу.

Петришин
Олег Віталійович

Народився 30.10.1972 р.,
самовисування, освіта вища,
безпартійний, ТОВ "Супер
Прайс", директор.
В мережі сторінка відкрита в
2011 році. Активність доволі
висока. Всі останні дописи
присвячені виборам. Про
свою діяльність пише мало.
Багато критики на діяльність
практично всіх партій, крім
партії «Воля». 16 жовтня
опублікував свою виборчу
програму та розмістив фото
з написом: «Артур Козачук –
незалежний кандидат на посаду міського голови».
Рекомендуємо зайти та
прочитати.

Народився 15.02.1962 р.,
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода",
освіта вища, член політичної
партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", тимчасово
не працює.
Перший допис від 19
серпня 2015 року. 24 дописи.
Всі публікації стосуються виборів та партії «Свобода». Толерантний. Не передруковує
пости на підтримку кандидатів від партії «Наш Край» та не
розміщує бруд на інші політичні сили
Очеретний
Юрій Валентинович
Народився 20.05.1975 р.,
партія «Громадський рух»Народний контроль», освіта
вища, безпартійний, тимчасово не працює.
Не має своєї сторінки в мережі «Fasebook».

На сторінці фото не існує
Народився 09.09.1975 р.,
Радикальна партія Олега
Ляшка, освіта вища, член Радикальної партії Олега
Ляшка, ТОВ "Укрполіском",
спеціаліст.
Перша публікація 15 серпня
2015 року, де розміщено
плакат РПЛ. Далі реклама
окулярів і все.
Та пану Євгену активність
не потрібна. Він очолює партійний список де 5% йому забезпечить бренд Радикальної
партії Олега Ляшка, а на
мерські перегони пішов, щоб
відтягти на себе частку голосів виборців, тим самим
зменшити прохідний бар’єр
для Добрівського Т.Г.

Добрівський Тарас Григорович
Народився 14.11.1974 р., Політична партія "Наш край", освіта вища, безпартійний, м. Боярка, міська рада, міський голова.
Немає сенсу робити аналіз цієї сторінки. Пан Тарас вже два строки на посаді міського голови і оцінку, як за ці 9 років покращилось
життя Боярчан дадуть самі виборці.
Незабаром , 25 жовтня 2015 року, в нашому місті
пройдуть вибори Голови та депутатів Боярської
міської ради. На виборах буде змагатися багато
партій. Я сам особисто не належу ні до якої партії,
але хочу, щоб на виборчих округах працювали
чесні , порядні та віддані місту люди які по
справжньому хочуть змін на краще . Вважаю, що
кожен лідер своєї партії несе відповідальність за
кожного члена партії який йде на вибори. Хочу поділитися з виборцями своєю думкою щодо кандидатів в депутати від партіі «Свобода». Від даної
партії зареєстровані по 21 округу м. Боярка –
Крига Володимир Михайлович та по 26 округу –
його дружина Крига Наталія Олександрівна. Так
склалося в житті , що ці кандидати в депутати і я зі
своєю родиною являємося співвласниками житлового будинку. Як ніхто інший я знаю цих людей і
впевнений , що за таких кандидатів не можна голосувати . Все , що їх цікавить це – вигода. Так
19.11.2014 року Крига В.М. звернувся до Боярської
міської ради з заявою про відведення йому земельної ділянки у особисту власність, яка згідно рішення Києво- Святошинського районного суду від

Зворотній зв'язок - лист до редакції

01.10.2013 року, знаходиться в спільному користуванні Примаченко В.І. та Криги В.М. при цьому
надавши фіктивні документи, а саме скасований
рішенням суду договір дарування. Під тиском
діючого депутата та лідера партії « Свобода»
Скринника О.Г. на сесії Боярської міської ради
було прийнято рішення за №53/2498 від
23.12.2014р про надання дозволу щодо відведення
земельної ділянки і власність Криги В.М. Яку мету
при цьому лобіюванні незаконного рішення переслідував Скринник О.Г. ми можемо тільки здогадуватись. Так як були прийняті всі міри розголосу
цього питання, дане рішення міськради було скасоване , але недовіра залишилася.
Так зараз Крига В.М. та Крига Н.О. ідуть на вибори з одною метою – отримати безкоштовно земельні ділянки та мати з цього свою вигоду і
зовсім їх не цікавлять проблеми виборців та проблеми міста.
Впевнений в тому, що не можуть бути депутатами

люди які ведуть себе зневажливо до інших людей.
Як можуть допомагати і захищати людей депутати
які самі грубо порушують закон та честь і гідність
людини. На протязі тривалого часу Крига В.М. та
Крига Н.О. погрожують , ображають та провокують
мене та мою сім’ю на сварки , чинять фізичні перешкоди в користуванні майном ігноруючи рішення
суду. При цьому Крига В.М. та Крига Н.О. були неодноразово попереджені органами внутрішніх
справ і з ними була проведена профілактична робота. Завершенням ( а може ще і не завершенням
) була остання подія , яка відбулася 24 липня 2015
року. Крига В.М. наніс мені тілесні ушкодження
після чого я був госпіталізований зі струсом мозку
та забиттям голови , грудної клітки та порушенням
зору у відділення нейрохірургії на стаціонарне лікування.
Хочу щоб мешканці мого рідного міста почули
мою думку та не підтримували даних кандидатів у
депутати та не голосували за партію яка веде недостойних людей до влади.
В.І.Примаченко

Інтерв'ю з кандидатом
Видря
Олександр
Володимирович
Депутат Боярської міської ради VI
скликання, кандидат в депутати до
Києво-Святошинської районної ради.
Народився 29.06.1970 р.
член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА
ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ",
місце роботи:
Закрите акціонерне товариство
"Вентиляційні системи",
заступник директора
місце проживання: м. Боярка.
- Що Вам вдалося зробити для територіальної громади в якості депутата Боярської міської ради?
- Мною була відкрита громадська приймальня, де я в вільний від роботи час
та мої помічники приймали мешканців міста, ретельно обробляли письмові
запити громадян. Кожен запит ретельно перевірявся та не залишився без
уваги. Приділялась велика увага розвитку футболу в місті. Надавалась допомога інвалідам та малозахищеним верствам населення. Була налагоджена співпраця з організацією Товариства Червоного Хреста України та
волонтерська допомога бійцям АТО.
- Що саме Ви плануєте зробити для розвитку міста, якщо Вас оберуть
депутатом Києво-Святошинського району?
- Громадська приймальня, як працювала так і буде надалі працювати.
Разом з помічниками та громадськими активістами буде створена дієва
команда, яка займеться реалізацією моєї виборчої програми.
А саме це:
- захист міського парку ім. Т.Г. Шевченка від забудови;
- розробка генерального плану міста;
- контроль за прозорістю використання бюджетних коштів;
- відновлення існуючих об’єктів («Космос», «Островського»);
- відновлення системі тепло и водопостачання;
- перегляд і контроль комунальних тарифів після відновлення системі
тепло и водопостачання;
- пошук шляхів здешевлення комунальних тарифів шляхом впровадження
енергозберігаючих технологій. впровадження теплових колекторів, сонячних батарей, вітрогенераторів, твердопаливних котелень;
- реорганізація ЖЕК, організація ОСББ, залучення приватних ЖЕК;
- вирішення проблеми безпеки дорожнього руху, встановлення світлофорів;
- вирішення проблеми паркування та зберігання автомобілів;
- відновлення існуючих спортивних і дитячих майданчиків комплексним фінансуванням з залученням мешканців і спонсорів;
- контроль діяльності міської газети:
- роздільний збір побутових відходів, сміття.

Як правильно позичати гроші
Часто виникають ситуації, коли або ви берете в когось гроші в борг, або їх позичають у вас. Здебільшого громадяни користуються такими простими,
усними домовленостями. Позика грошей, як правило,
відбувається між людьми, які добре знайомі: друзі,
родичі. Не станете ж ви позичати гроші першому зустрічному! Втім, у повсякденному житті проблема неповернення боргів існує та буде існувати завжди.
Адже позика грошей під слово честі споконвічно приховує у собі небезпеку його неповернення. З цієї причини судяться навіть близькі родичі, які інколи стають
ворогами.
Різні життєві ситуації можуть спричинити неповернення боргу навіть такою людиною, в порядності
якої ви ніколи не сумнівалися. Буває так, що людина
десять разів позичала гроші і борг завжди повертала,
а одинадцятого разу - з певних причин цього не робить. Тому бажано перестраховуватися. Ми повинні
чітко усвідомити, що образливого, або принизливого
в цьому нічого немає. При передачі грошей завжди
домовляються про строки повернення боргу, або про
порядок погашення та інші питання, наприклад: відсотки, в якій валюті, за яким курсом. Це все має бути
зафіксовано документально.
Є певні вимоги стосовно договору позики. Договір укладається в письмовій формі. Проте, якщо ви не
знаєте як його скласти, то в такому випадку простіше
скористатися розпискою. Вона обов'язково має бути
не надрукована, а написана власноруч у вашій присутності. Це дасть змогу здійснити спеціальну експертизу, якщо раптом позичальник спростовуватиме
факт позики. Майте на увазі і той факт, що для нотаріусів розписка – це не завжди високий заробіток,
тому вони не завжди глибоко з'ясовують їхній зміст, а
лише засвідчують підпис особи, яка її написала. Отож,
відповідальність за зміст документу свідомо візьміть
на себе, адже ваша зацікавленість беззаперечна. А в
суді її вважатимуть за документальне підтвердження
факту позичення грошей. У 90 відсотках такі справи є
виграшними, але за умови, що розписку правильно
оформлено.

- Яку роль відіграє підприємство «ВЕНТС» в життєдіяльності міста?
- ПрАТ "Вентс", є містоутворюючим підприємством, найкрупнішим платником податків, які перераховуються на розвиток міста. Це провідний європейський виробник , що має потужну виробничу базу та в цей тяжкий для
країни час, коли рівень безробіття вже зашкалює, підприємство навпаки
планомірно розвивається та потребує нових працівників. Відомо, що
близько 12 000 боярчан, кожен день їздять на роботу в м.Київ, витрачаючи
свій вільний час та кошти на проїзд. В той же час, ми запрошуємо на роботу
електромонтажників, слюсарів, ливарників пластмас, операторів пресі ПУ,
малярів, токарів та інших робітників виробничих професій. Ми зацікавлені у
залученні фахівців, досвідчених робітників, а також тих, хто хоче отримати
робітничу професію. Гідні умови праці. Середня зарплата 5 000 гривень.
Ми піклуємось про здоров’я та відпочинок працівників та запрошуємо
боярчан до нашого дружнього колективу.

Як створити територіальну громаду

Дякуємо Риммі Білоцерківській за надану інструкцію.
Перед тим, як почати процес створення територіальної громади,
обов’язково вивчить наступні документи:
1.Конституція України (статті 1-13, 140-143)
2.Європейська хартія місцевого самоврядування (ратифікована Верховною Радою України)
3.Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в
Україні
Після того, як ви усвідомили, що досі не оформили на себе право
власності на національне багатство, здійсніть наступні кроки по
оформленню свого права власності на національне багатство:
Крок №1. Встановлюємо відсутність або наявність конституційного
власника
Крок №2. Проводимо роз’яснювальну роботу
Крок №3. Готуємо проект статуту територіальної громади
Крок №4. Проводимо загальні збори територіальної громади
Крок №5. Повідомляємо органи влади про створення територіальної
громади
Крок №6. Захищаємо територіальну громаду
http://terhromady.info/
Громадська організація “Ми Боярчани” запрошує місцеві громадські
організації та активних боярчан до ініціативної групи по створенню
Боярської територіальної громади.

Тож маєте знати низку нюансів, які корисно запам'ятати. Наприклад, у розписці обов'язково треба
писати ім'я позичальника повністю (а не лише ініціали). Інакше потім доведеться доводити, що саме
ця людина позичила у вас гроші. Важливо вказати адресу позичальника, аби у разі чого знати, до якого
саме суду подавати заяву. Обов’язково потрібно зазначити всі паспортні дані та зробити копію паспорта.
Ще одна порада – чітко вкажіть кінцеву дату повернення грошей. Річ у тім, що якщо цього не зробити, то
борг, відповідно до законодавства, позичальник має
повернути протягом семи днів з часу пред'явлення
першої вимоги.
Додатковою гарантією є зазначення у розписці
свідків (бажано двох). Треба вказати їхні повні імена, в
ідеалі – паспортні дані, контактну інформацію. Під
цими даними про свідків позичальник повинен ще раз
поставити свій підпис.

Закон про місцеві вибори: переваги і недоліки. Як обрати свого депутата.
Чинний закон про місцеві вибори, мабуть самий недемократичний, в порівнянні з попередніми, хоча і теж недолугими законами. Партійні списки, хоч і
відкриті, все одно будуть списками партійними.
По-перше - є таке поняття, як партійна дисципліна.
По-друге - в законі прописана норма, за якою партія може відкликати свого депутата.
Якщо рішення партійних босів буде відрізнятись від рішення громади, як проголосує місцевий депутат? Питання скоріш риторичне.
Але закон, є закон. На вибори треба йти обов’язково. То що робити? Треба мінімізувати вплив того, чи іншого партійного клану.
На виборчий дільниці кожен з нас отримає по чотири бюлетні, бо будемо обирати міського, районного, обласного депутатів та міського голову. В кожному партійному списку трапляються і достойні люди. Тому не голосуйте за представників однієї політичної сили. В разі не вирішення вашої проблеми місцевим депутатом ви зможете звернутись до районного, якій є представником іншої партії, або до обласног депутата чи міського голови.
Громадська організація «Ми Боярчани» проводила соцопитування серед представників Боярської громади. Оприлюднюємо результати на прикладі однієї виборчої дільниці.
ТВО №10
м.Боярка - вул. Волгоградська, вул. Герцена, вул. Іркутська, вул. Коротка, вул. Лазо, вул. Печерська, вул. Сахалінська, вул. Уральська,
вул. 40 років Жовтня: 78–118
На виборчій дільниці ви отримаєте чотири бюлетені різного кольору, а
саме:
світло-рожевого кольору з виборів міського голови;
світло-жовтого кольору з виборів депутатів міської ради;
світло-зеленого кольору з виборів депутатів районної ради;
блакитного кольору з виборів депутатів обласної ради.
На посаду Боярського міського голови Зарубін Олександр Олександрович

Якщо в бюлетені з виборів міського голови все більш-менш зрозуміло, то в
інших бюлетенях все навмисно заплутано. Дивіться уважніше – прізвище вашого кандидата надруковано в самому кінці графи. Спочатку назва партії,
далі прізвище того, хто очолює партійний список і лише потім прізвище вашого кандидата.
До Боярської міської ради Кривак Андрій Леонідович
ȼɂȻɈɊɑɂɃ ȻɘɅȿɌȿɇɖ

ɑȿɊȽɈȼȱ ȼɂȻɈɊɂ ȾȿɉɍɌȺɌȱȼ Ɇȱɋɐȿȼɂɏ ɊȺȾ
ɌȺ ɋȱɅɖɋɖɄɂɏ, ɋȿɅɂɓɇɂɏ, ɆȱɋɖɄɂɏ ȽɈɅȱȼ 25 ɀɈȼɌɇə 2015 ɊɈɄɍ

Ɍɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɣ ɜɢɛɨɪɱɢɣ ɨɤɪɭɝ ʋ ___

Ȼɚɝɚɬɨɦɚɧɞɚɬɧɢɣ ɜɢɛɨɪɱɢɣ ɨɤɪɭɝ
ɡ ɜɢɛɨɪɿɜ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ Ȼɨɹɪɫɶɤɨʀ ɦɿɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ

ȼɢɛɨɪɱɚ ɞɿɥɶɧɢɰɹ ʋ ______

(ɜɢɞ, ɧɚɡɜɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɜɢɛɨɪɿɜ ɬɚ ɞɚɬɚ ʀɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ)

Ɇɉ

ɄɈɇɌɊɈɅɖɇɂɃ ɌȺɅɈɇ
ȯɞɢɧɢɣ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɢɣ ɜɢɛɨɪɱɢɣ ɨɤɪɭɝ
ɡ ɜɢɛɨɪɿɜ Ȼɨɹɪɫɶɤɨɝɨ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɝɨɥɨɜɢ
(ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɧɚɡɜɨɸ ɦɿɫɬɚ)

ɇɨɦɟɪ, ɡɚ ɹɤɢɦ ɜɢɛɨɪɰɹ
ɜɧɟɫɟɧɨ ɞɨ ɫɩɢɫɤɭ
ɜɢɛɨɪɰɿɜ ɧɚ ɞɿɥɶɧɢɰɿ

ɉɿɞɩɢɫ ɜɢɛɨɪɰɹ, ɹɤɢɣ
ɨɬɪɢɦɭɽ ɜɢɛɨɪɱɢɣ
ɛɸɥɟɬɟɧɶ

!

ȼɢɛɨɪɱɚ ɞɿɥɶɧɢɰɹ ʋ ______

ɉɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɧɿɰɿɚɥɢ ɱɥɟɧɚ ɞɿɥɶɧɢɱɧɨʀ
ɜɢɛɨɪɱɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ, ɹɤɢɣ ɜɢɞɚɽ ɜɢɛɨɪɱɢɣ
ɛɸɥɟɬɟɧɶ

Ɂɪɨɛɿɬɶ ɥɢɲɟ ɨɞɧɭ ɩɨɡɧɚɱɤɭ «ɩɥɸɫ» (+) ɚɛɨ ɿɧɲɭ, ɳɨ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ ȼɚɲɟ ɜɨɥɟɜɢɹɜɥɟɧɧɹ,
ɭ ɤɜɚɞɪɚɬɿ ɩɪɨɬɢ ɧɚɡɜɢ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ, ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɢ,
ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨɝɨ ɧɟɸ ɜ ɰɶɨɦɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɛɨɪɱɨɦɭ ɨɤɪɭɡɿ (ɭ ɪɚɡɿ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ)

ɉɿɞɩɢɫ ɱɥɟɧɚ ɞɿɥɶɧɢɱɧɨʀ ɜɢɛɨɪɱɨʀ
ɤɨɦɿɫɿʀ, ɹɤɢɣ ɜɢɞɚɽ ɜɢɛɨɪɱɢɣ ɛɸɥɟɬɟɧɶ

(ɥɿɧɿɹ ɜɿɞɪɢɜɭ)

V

ȻɈəɊɋɖɄȺ ɆȱɋɖɄȺ ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱə ɉȺɊɌȱȲ «ȽɊɈɆȺȾəɇɋɖɄȺ ɉɈɁɂɐȱə»
(Ƚɚɠɚɦɚɧ ȼɚɫɢɥɶ ɋɬɟɩɚɧɨɜɢɱ) - ɄɊɂȼȺɄ ȺɇȾɊȱɃ ɅȿɈɇȱȾɈȼɂɑ

______________________________________________________________
(ɜɢɞ, ɧɚɡɜɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɜɢɛɨɪɿɜ ɬɚ ɞɚɬɚ ʀɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ)

ȼɂȻɈɊɑɂɃ ȻɘɅȿɌȿɇɖ
ȯɞɢɧɢɣ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɢɣ ɜɢɛɨɪɱɢɣ ɨɤɪɭɝ
ɡ ɜɢɛɨɪɿɜ Ȼɨɹɪɫɶɤɨɝɨ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɝɨɥɨɜɢ

До Києво-Святошинської районної ради –
Видря Олександр Володимирович

ȼɢɛɨɪɱɚ ɞɿɥɶɧɢɰɹ ʋ ______

(ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɧɚɡɜɨɸ ɦɿɫɬɚ)

Ɇɉ

Ɂɪɨɛɿɬɶ ɩɨɡɧɚɱɤɭ "ɩɥɸɫ" (+) ɚɛɨ ɿɧɲɭ, ɳɨ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ ȼɚɲɟ ɜɨɥɟɜɢɹɜɥɟɧɧɹ,
ɭ ɤɜɚɞɪɚɬɿ ɩɪɨɬɢ ɩɪɿɡɜɢɳɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ, ɡɚ ɹɤɨɝɨ ȼɢ ɝɨɥɨɫɭɽɬɟ

!

ȼɿɥɶɯɨɜɢɣ Ⱥɧɞɪɿɣ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ, ɞɚɬɚ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ 16.04.1987 ɪ.,

ȼɂȻɈɊɑɂɃ ȻɘɅȿɌȿɇɖ
Ȼɚɝɚɬɨɦɚɧɞɚɬɧɢɣ ɜɢɛɨɪɱɢɣ ɨɤɪɭɝ
ɡ ɜɢɛɨɪɿɜ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ Ʉɢɽɜɨɋɜɹɬɨɲɢɧɫɶɤɨʀ ɪɚɣɨɧɧɨʀ ɪɚɞɢ

!

Ⱦɚɜɢɞɟɧɤɨ ȼɿɬɚɥɿɣ ȱɜɚɧɨɜɢɱ, ɞɚɬɚ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ 17.03.1966 ɪ.,
Ƚɪɨɦɚɞɹɧɢɧ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɫɜɿɬɚ ɜɢɳɚ, ɛɟɡɩɚɪɬɿɣɧɢɣ ɌɈȼ "Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪ
ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɍɤɪɚʀɧɚ ɫɟɪɜɿɫ", Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ, ɋɚɦɨɜɢɫɭɜɚɧɧɹ

2

ȼɢɛɨɪɱɚ ɞɿɥɶɧɢɰɹ ʋ ______
Ɇɉ

Ƚɪɨɦɚɞɹɧɢɧ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɫɜɿɬɚ ɜɢɳɚ, ɛɟɡɩɚɪɬɿɣɧɢɣ, ɎɈɉ, Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ,
ɋɚɦɨɜɢɫɭɜɚɧɧɹ

1

Ɍɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɣ ɜɢɛɨɪɱɢɣ ɨɤɪɭɝ ʋ ___

Ɂɪɨɛɿɬɶ ɥɢɲɟ ɨɞɧɭ ɩɨɡɧɚɱɤɭ «ɩɥɸɫ» (+) ɚɛɨ ɿɧɲɭ, ɳɨ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ ȼɚɲɟ ɜɨɥɟɜɢɹɜɥɟɧɧɹ,
ɭ ɤɜɚɞɪɚɬɿ ɩɪɨɬɢ ɧɚɡɜɢ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ, ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɢ,
ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨɝɨ ɧɟɸ ɜ ɰɶɨɦɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɛɨɪɱɨɦɭ ɨɤɪɭɡɿ (ɭ ɪɚɡɿ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ)

Ⱦɨɛɪɿɜɫɶɤɢɣ Ɍɚɪɚɫ Ƚɪɢɝɨɪɨɜɢɱ, ɞɚɬɚ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ 14.11.1974 ɪ.,
Ƚɪɨɦɚɞɹɧɢɧ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɫɜɿɬɚ ɜɢɳɚ, ɛɟɡɩɚɪɬɿɣɧɢɣ, ɛɟɡɩɚɪɬɿɣɧɢɣ, ɦ. Ȼɨɹɪɤɚ
Ɇɿɫɶɤɚ ɪɚɞɚ, Ɇɿɫɶɤɢɣ ɝɨɥɨɜɚ, ɉɨɥɿɬɢɱɧɚ ɩɚɪɬɿɹ "ɇɚɲ ɤɪɚɣ"

3

ɀɢɪ Ⱥɧɚɬɨɥɿɣ Ⱦɦɢɬɪɨɜɢɱ, ɞɚɬɚ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ 27.01.1965 ɪ.,

V

Ƚɪɨɦɚɞɹɧɢɧ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɫɜɿɬɚ ɜɢɳɚ, ɛɟɡɩɚɪɬɿɣɧɢɣ, Ʉɇɉ ɄȾɍ, Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ, ɋɚɦɨɜɢɫɭɜɚɧɧɹ

4

V

5

ɄɂȯȼɈ-ɋȼəɌɈɒɂɇɋɖɄȺ ɊȺɃɈɇɇȺ ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱə ɉȺɊɌȱȲ "ȻɅɈɄ ɉȿɌɊȺ
ɉɈɊɈɒȿɇɄȺ "ɋɈɅȱȾȺɊɇȱɋɌɖ" (Ɍɢɝɨɜ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ) ȼɂȾɊə ɈɅȿɄɋȺɇȾɊ ȼɈɅɈȾɂɆɂɊɈȼɂɑ

Ɂɚɪɭɛɿɧ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɞɚɬɚ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ 30.04.1983 ɪ.,
Ƚɪɨɦɚɞɹɧɢɧ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɫɜɿɬɚ ɜɢɳɚ, ɛɟɡɩɚɪɬɿɣɧɢɣ, ɌɈȼ "Ɇɚɤɫɢɦɭɦ-ɇɟɬ",
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ, ɉɨɥɿɬɢɱɧɚ ɩɚɪɬɿɹ "ɇɨɜɿ ɨɛɥɢɱɱɹ"

До Київської обласної ради Шульга Валерій Володимирович

Ʉɚɪɞɚɤɨɜ ȼɿɤɬɨɪ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɞɚɬɚ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ 18.08.1987 ɪ.,
6

!7

Ƚɪɨɦɚɞɹɧɢɧ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɫɜɿɬɚ ɜɢɳɚ, ɛɟɡɩɚɪɬɿɣɧɢɣ, Ɍɢɦɱɚɫɨɜɨ ɧɟ ɩɪɚɰɸɽ,
ɇɟɦɚɽ ɩɨɫɚɞɢ, ɋɚɦɨɜɢɫɭɜɚɧɧɹ,
, ɞɚɬɚ
ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ
30.10.1972
ɪ.,
Ʉɨɡɚɱɭɤ
Ⱥɪɬɭɪ"ɩɥɸɫ"
Ɉɥɟɤɫɿɣɨɜɢɱ
Ɂɪɨɛɿɬɶ
ɩɨɡɧɚɱɤɭ
(+) ɚɛɨ ɿɧɲɭ,
ɳɨ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ
ȼɚɲɟ
ɜɨɥɟɜɢɹɜɥɟɧɧɹ,
Ƚɪɨɦɚɞɹɧɢɧ
ɍɤɪɚʀɧɢ,
ɜɢɳɚ,
ɛɟɡɩɚɪɬɿɣɧɢɣ,
"ɋɭɩɟɪ ɉɪɚɣɫ",
ɭ ɤɜɚɞɪɚɬɿ
ɩɪɨɬɢɨɫɜɿɬɚ
ɩɪɿɡɜɢɳɚ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ,
ɡɚ ɹɤɨɝɨ ɌɈȼ
ȼɢ ɝɨɥɨɫɭɽɬɟ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ, ɋɚɦɨɜɢɫɭɜɚɧɧɹ,

Ɉɱɟɪɟɬɧɢɣ ɘɪɿɣ ȼɚɥɟɧɬɢɧɨɜɢɱ, ɞɚɬɚ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ 20.05.1975 ɪ.,

ȼɂȻɈɊɑɂɃ ȻɘɅȿɌȿɇɖ
Ȼɚɝɚɬɨɦɚɧɞɚɬɧɢɣ ɜɢɛɨɪɱɢɣ ɨɤɪɭɝ
ɡ ɜɢɛɨɪɿɜ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ
ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɪɚɞɢ

Ƚɪɨɦɚɞɹɧɢɧ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɫɜɿɬɚ ɜɢɳɚ, ɛɟɡɩɚɪɬɿɣɧɢɣ, Ɍɢɦɱɚɫɨɜɨ ɧɟ ɩɪɚɰɸɽ,
ɇɟɦɚɽ ɩɨɫɚɞɢ, ɉȺɊɌȱə "ȽɊɈɆȺȾɋɖɄɂɃ Ɋɍɏ "ɇȺɊɈȾɇɂɃ ɄɈɇɌɊɈɅɖ"

8

ɉɟɬɪɢɲɢɧ Ɉɥɟɝ ȼɿɬɚɥɿɣɨɜɢɱ, ɞɚɬɚ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ 27.05.1981 ɪ.,
9

Ƚɪɨɦɚɞɹɧɢɧ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɫɜɿɬɚ ɜɢɳɚ, ɱɥɟɧ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ
ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ "Ȼɚɬɶɤɿɜɳɢɧɚ", ɌɈȼ "Ɇɟɬɚɥɩɪɨɟɤɬ", Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɿɧɠɟɧɟɪ –
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɩɚɪɬɿɹ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ "Ȼɚɬɶɤɿɜɳɢɧɚ"

Ɍɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɣ ɜɢɛɨɪɱɢɣ ɨɤɪɭɝ ʋ ___
ȼɢɛɨɪɱɚ ɞɿɥɶɧɢɰɹ ʋ ______
Ɇɉ

!

Ɂɪɨɛɿɬɶ ɥɢɲɟ ɨɞɧɭ ɩɨɡɧɚɱɤɭ «ɩɥɸɫ» (+) ɚɛɨ ɿɧɲɭ, ɳɨ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ ȼɚɲɟ ɜɨɥɟɜɢɹɜɥɟɧɧɹ,
ɭ ɤɜɚɞɪɚɬɿ ɩɪɨɬɢ ɧɚɡɜɢ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ, ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɢ,
ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨɝɨ ɧɟɸ ɜ ɰɶɨɦɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɛɨɪɱɨɦɭ ɨɤɪɭɡɿ (ɭ ɪɚɡɿ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ)

ɋɤɪɢɧɧɢɤ Ɉɥɟɤɫɿɣ Ƚɪɢɝɨɪɨɜɢɱ, ɞɚɬɚ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ 15.02.1962 ɪ.,
10

Ƚɪɨɦɚɞɹɧɢɧ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɫɜɿɬɚ ɜɢɳɚɱɥɟɧ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ
ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ "ɋɜɨɛɨɞɚ", Ɍɢɦɱɚɫɨɜɨ ɧɟ ɩɪɚɰɸɽ, ɇɟɦɚɽ ɩɨɫɚɞɢ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ
ɩɚɪɬɿɹ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ "ɋɜɨɛɨɞɚ"

V

ɋɥɨɛɨɞɸɤ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɇɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ, ɞɚɬɚ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ 09.02.1979 ɪ.,
1

Ƚɪɨɦɚɞɹɧɢɧ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɫɜɿɬɚ ɜɢɳɚ, ɛɟɡɩɚɪɬɿɣɧɢɣ, ɋɚɦɨɡɚɣɧɹɬɚ ɨɫɨɛɚ –
ɚɞɜɨɤɚɬ, ɉȺɊɌȱə "ȻɅɈɄ ɉȿɌɊȺ ɉɈɊɈɒȿɇɄȺ "ɋɈɅȱȾȺɊɇȱɋɌɖ"

ɑɟɦɟɫ ȯɜɝɟɧ Ⱥɧɚɬɨɥɿɣɨɜɢɱ, ɞɚɬɚ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ 09.09.1975 ɪ.,
12

ɄɂȲȼɋɖɄȺ ɈȻɅȺɋɇȺ ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱə ɉȺɊɌȱȲ "ɍɄɊȺȲɇɋɖɄȿ ɈȻ’ȯȾɇȺɇɇə
ɉȺɌɊȱɈɌȱȼ – ɍɄɊɈɉ"(Ɇɚɣɛɨɠɟɧɤɨ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ) –
ɒɍɅɖȽȺ ȼȺɅȿɊȱɃ ȼɈɅɈȾɂɆɂɊɈȼɂɑ

Ƚɪɨɦɚɞɹɧɢɧ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɫɜɿɬɚ ɜɢɳɚ, ɱɥɟɧ Ɋɚɞɢɤɚɥɶɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ Ɉɥɟɝɚ Ʌɹɲɤɚ,
ɌɈȼ "ɍɤɪɩɨɥɿɫɤɨɦ", ɋɩɟɰɿɚɥɿɫɬ, Ɋɚɞɢɤɚɥɶɧɚ ɩɚɪɬɿɹ Ɉɥɟɝɚ Ʌɹɲɤɚ

Шановні мешканці міста!
Газета «Боярська громада» ставить
собі за мету висвітлювати питання, які
турбують Вас, тому редакція зацікавлена у зворотньому зв’язку.
Надсилайте свої пропозиції, питання,
статті. Кожне Ваше звернення не залишиться без уваги: будуть проведені
незалежні журналістські

Звісно ви можете проголосувати і по іншому, але не голосуйте тільки за
одну політичну силу.
Якщо роботу громадських організацій мешканці міста відчувають, то місцеві партійні організації не робили НІЧОГО. Рекомендую даже не читати їхніх
передвиборчих програм - все рівно надурять!
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www.bgr.org.ua .
Зареєструвавшись на сайті,

Ви отримаєте можливість розміщувати свої статті, коментарі, фотозвіти і
т.п. Кращі матеріали будуть також
надруковані на шпальтах газети.
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