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Думаю, нам усім набридло

це сміття навколо. Осо�

бливо воно неприємно вражає в

парках та лісах, куди ми приходи�

мо відпочивати. Зараз у Боярці

вже не залишилось жодного

чистого місця, наше місто �

суцільне звалище.

Цього року Боярська міська

рада почала наводити порядок у

зелених зонах, зокрема, вже при�

браний Парк Перемоги. Але кіль�

кість сміття у Боярці така, що

чекати доки міська влада з ним

самотужки впорається доведеться

довго. Та й навряд чи це можливо,

оскільки смітити продовжують.

Тому, якщо Вам не все одно, в

яких умовах Ви живете, і якщо

Ви хочете мати в Боярці ще одне

чисте місце для відпочинку � при�

ходьте 12 квітня (субота) 2008

року на прибирання Парку ім.

Шевченка. Зустрінемось біля

входу до басейна "Прометей" об

11.00.

Після прибирання Студентська

організація ЕкоКлуб "Зелена

Хвиля" (www.ecoclub.kiev.ua)

пропонує тематичну екскурсію 

"Птахи нашого парку", під час

якої можна буде навчитись розпіз�

навати за голосами маленьких

пернатих мешканців парку.

Також можна буде роззнайоми�

тись та приємно відпочити після

виконаної великої роботи.

З усіх питань, що стосуються

організації прибирання, звертайтесь

до Анни Вільде: Тел. 8 097 516 11 60,

e�mail: anneco@yandex.ru

Перешліть, будь�ласка, це

повідомлення усім своїм боярсь�

ким друзям і знайомим та прихо�

дьте на прибирання. Хто, як не

ми самі, покращить наше

життя?
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ВВІІТТААЄЄММОО  ЗЗ  

ДДННЕЕММ  ННААРРООДДЖЖЕЕННННЯЯ!!
Боярська міська рада та вико�

навчий комітет щиро вітають

депутата Боярської міської ради

V скликання Глущенка Олексія

Дмитровича, спеціаліста у

справах дітей Цимбалюк Юлію

Миколаївну, водія Закревського

Бориса Олександровича з Днем

народження!

Від усієї душі бажаємо Вам

здійснення усіх життєвих планів,

надій і мрій! Нехай кожен день

Вашого життя буде світлим і

сонячним, дарує радість творчого

натхнення, приємні несподіван�

ки і душевний комфорт!

Бажаємо Вам щастя й вдачі,

міцного здоров'я, здійснення всіх

мрій та бажань. Хай у Ваших

оселях завжди панують мир, зла�

года і доб�

робут.
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Благоустрій міста

1.1. Правила є обов'язковими і запроваджують�
ся з метою упорядкування, благоустрою та підтри�
мання  екологічної чистоти і порядку в місті, підви�
щення відповідальності керівників підприємств,
установ та організацій всіх форм власності та гро�

мадян м. Боярка. 
1.2. Посадові особи установ, організацій під�

приємств всіх форм власності, громадяни, винні у
порушенні цих правил несуть адміністративну від�
повідальність.

1.3. Розміри відшкодувань підприємствами,
установами,  організаціями незалежно від форм
власності та громадянами за порушення цих Пра�
вил встановлюються у порядку, передбаченому
чинним законодавством та цими Правилами.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Прибирання та благоустрій території міста
здійснюється підприємствами, установами, органі�
заціями та громадянами на закріплених за ними
територіях.

Рішенням міськвиконкому за погодженням з
профільною депутатською комісією за підприєм�
ствами, установами, організаціями та громадянами
можуть бути закріплені для прибирання інші тери�
торії в межах міста (заплави річок, парки, сквери,
мости, пішохідні переходи тощо).

Крім вищевказаних територій підприємства,
установи, організації та громадяни повинні прово�
дити прибирання та благоустрій додаткових терито�
рій а саме:
� Будівельні організації: 
� земельних ділянок, виділених під будівництво з

прилеглими до них тротуарами і дорогами, буді�
вельних майданчиків, місць розкриття та приле�
глих до них територій, зелених насаджень, місць
прокладання підземних комунікацій від дня
передачі під будівництво;

� Залізничні організації:
� Залізничних колій, що проходять через місто в

межах зон відчуження згідно схеми, насипів,
переїздів, переходів через колії, пішохідних
мостів, платформ;

� Торгівельні та інші організації, підприємства:
� Місць розміщення тимчасових точок, оптової і

роздрібної торгівлі та сфери послуг (кіоски,
павільйони, лотки, столики, автомобілі тощо) в
радіусі 10 м;

� Підприємства, установи, організації:

� Прилеглі території до центральних теплових, тран�
сформаторних, газорозподільних, тяглових підстан�
цій, які знаходяться на їх  балансі, в радіусі 20 м.;

� Транспортні підприємства:
� в місцях стоянок автотранспорта  та прилеглих

до стоянок територій в радіусі 10 м.

2.2. Прилеглою територією, належною до при�
бирання, є територія до будинку приватних осіб,
підприємств, організацій, установ, будівельних
майданчиків, територій, виділених в користування
міськвиконкому, інших архітектурних форм, (які є
у власності або оренді) зі всіх сторін, а саме:
� тротуари, зелені зони, прибудинкові, дворові

території і прилеглі до них дороги до середини
дороги.
При наявності розривів між будовами, якщо

межа території між ними не визначена міськвикон�
комом, нею вважається середина розриву. Якщо
розрив складає більше 100 м., то рішення про гра�
ниці приймає міськвиконком. Якщо на другій сто�
роні вулиці відсутні споруди, будинки підприємств,
установ, організацій, громадян, то  прибирання
вулиці проводиться на всю ширину дороги з усіма
елементами благоустрою (зелена зона, газони і тро�
туари).

2.3. На територіях проводиться весь комплекс
робіт, спрямованих на наведення чистоти і порядку.

2.3.1. Щоденне прибирання до 09.00 год.;
2.3.2. Регулярне миття вулиць (при наявності

коштів);
2.3.3. Очищення опор ліній електропередач,

парканів, дерев, будівель і т.п. від об'яв, реклам,
вивішених у недозволених місцях (за рахунок під�
приємств, установ, організацій, фізичних осіб, які
допустили це порушення);

2.3.4. Контролювати стан колодязів. При вия�
вленні відкритих люків негайно повідомляти влас�
ника або організації, які їх експлуатують. Організа�
ція або власник має утримувати колодязі в належ�
ному стані.

2.3.5. Своєчасно прибирати листя в період його
опадання і вивозити на відведені для цього ділянки
або сміттєзвалища;

2.3.6. Регулярно знищувати бур'яни, скошува�
ти траву  висотою більше 20 см.;

2.3.7. Проводити снігову очистку, дотримую�
чись таких правил:
� роботи від снігу та льоду починати з настанням

снігопадів та ожеледиць;
� від снігу та льоду в першу чергу очищати тротуа�

ри, дороги до під'їздів житлових будинків, місць
зупинок пасажирського транспорту, люки водо�
провідних і каналізаційних колодязів;

� під час ожеледиці посипати тротуари, переходи
через вулиці, місця зупинок пасажирського
транспорту, спуски, підйому, речовинами, що
виключають ковзання;

� регулярно, з додержанням правил безпеки, про�
водити очистку дахів від снігу та льодових бру�
ньок;

� зібрані з прилеглих та закріплених територій сніг,
лід, бруд та сміття повинні вивозитись в місця,
визначені міськвиконкомом  чи на звалища.

II. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИБИРАННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ

3.1. Відповідальність за санітарне утримання та
додержання правил санітарної очистки покладаєть�
ся на керівників організацій, підприємств, установ
та громадян, на території яких розташовані об'єкти
санітарної очистки.

3.2. Підприємства, організації, установи, гро�
мадяни, а також власники приватних житлових
будинків повинні:
� укладати угоди з підприємствами на вивезення з

території сміття, побутових відходів, рідких
нечистот;

� підприємства після укладання угоди повинні
вживати заходів щодо умов по підтриманню
майданчиків, зовнішніх туалетів у належному
санітарно�технічному стані згідно вимог чинного
законодавства. 
3.3. Керівники організацій, підприємств, уста�

нов, громадяни зобов'язані дотримуватися таких
правил санітарного утримання та санітарної очист�
ки:

3.3.1. Категорично забороняється накопичува�
ти на прилеглій території, закріпленій та дворовій
території побутові і промислові відходи, влаштову�
вати звалища будь�якого сміття, відходів будь�якої

величини, запаси будівельного матеріалу (піску,
щебеню, каміння, цегли, панелі перекриття, балки,
блоки, пиломатеріали тощо) на міській території.

3.3.2. Строків вивезення сміття та місць його
складання, визначених міськвиконкомом, затвер�
джених на постійній профільній депутатській 
комісії.

3.3.3. Сміттєзбірники повинні встановлюватись
на асфальтованих або забетонованих майданчиках,
які загороджуються. Під'їзні дороги до них повинні
мати тверде покриття. План майданчика, форма
контейнерів та умови обслуговування сміттєзбірних
комплексів повинні узгоджуватися на постійних
профільних депутатських комісіях.

3.4. Сміттєзбірники, майданчики та прилегла до
них територія повинні підтримуватись у належному
санітарно�технічному стані, сміттєзбірники ущіль�
нюватись.

3.5. Громадські туалети, сміттєзбірники,
вигрібні ями необхідно дезинфікувати. Дезинфек�
цію проводити хімічними препаратами у відповідні�
стю з періодичністю, встановленою органами сані�
тарного нагляду.

3.5.1. Встановлювати на своїй території

(будинках, де немає каналізаційних мереж) одне
санітарне пристосування (туалет, вигрібну, помий�
ну яму тощо) згідно санітарних норм. До дворових
туалетів і вигрібних ям повинен бути забезпечений
вільний під'їзд. В разі неможливості дотриматись
встановлених санітарних норм (мала територія
тощо) щодо встановлення санітарних пристосувань
та забезпечення до них вільного під'їзду, необхідно
отримати письмову згоду сусідів та дозвіл санепі�
демстанції (СЕС).

3.5.2. Урни для сміття необхідно встановлюва�
ти біля входу у видовищні установи, біля торгівель�
них точок, на ринках, вокзалах, зупинках міського
і пасажирського автотранспорту, у скверах, на
бульварах, площах та інших місцях, повинні мати
маркування, що вказує на їх належність. Тип урни
погоджується в управлінні містобудування та архі�
тектури міськвиконкому та затверджується на
постійних профільних депутатських комісіях.

Урни повинні утримуватися у справному стані,
очищатися від сміття в міру його накопичення,
митись, промиватись один раз на тиждень, дизин�
фікуватись організаціями, яким належать.

3.6. Забороняється:

III. ОРГАНІЗАЦІЯ САНІТАРНОЇ ОЧИСТКИ ТА ПРАВИЛА

САНІТАРНОГО УТРИМАННЯ

"Затверджено"
сесією Боярської міської ради

від "30" листопада 2006 р.
№ 08/356П Р А В И Л А

БЛАГОУСТРОЮ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА БОЯРКИ
(ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ, ЧИСТОТИ І ПОРЯДКУ, ТОРГІВЛІ НА РИНКАХ, ДОДЕРЖАННЯ ТИШІ В

ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ)
(Витяг)
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3.6.1. Викидати на території міста, у річки,
водойми, канави, зливову каналізацію, колодязі
підземних комунікацій сміття, побутові виробничі
відходи, нечистоти тощо.

3.6.2. Зливати на території міста, в т. ч. в зли�
вову каналізацію та зливо�дощоприймальні при�
строї, вуличних чи дворових мереж, побутові та
виробничі відходи, нафтопродукти, неочищені води
після миття дворових територій, автотранспорту, а
також самовільно підключатися до зливної та дощо�
вої каналізації;

3.6.3. Встановлювати на подвір'ї санітарні при�

стосування (туалети, помийні ями, тощо), які не
відповідають санітарним нормам;

3.6.4. Засипати колодязі підземних інженерних
мереж брудом, сміттям, побутовими та виробничи�
ми відходами;

3.6.5. Утеплювати водопровідні колонки і
крани матеріалами, що здатні загниватися;

3.6.6. Мити посуд, прати білизну та інше біля
водопровідних колонок, відкритих водойм;

3.6.7. Виливати на вулицю мильну та від�
працьовану воду та інші побутові нечистоти;

3.6.8. Купати домашніх тварин у водоймах,

вигулювати їх у місцях масового відпочинку, на
дитячих майданчиках. Місця вигулювання домаш�
ніх тварин визначаються виконкомом за погоджен�
ням постійних профільних депутатських комісій.

3.6.9. Випускати на вулиці міста, комунальні
домоволодіння, території зелених насаджень,
заплави річок, водоймищ, місця масового відпочин�
ку, парки, сквери, домашніх тварин та птицю;

3.6.10. Розкладати багаття, спалювати сміття
тощо на території підприємств, організацій, уста�
нов, домоволодінь, зелених насаджень та інших
місцях на території міста.

4.1. З метою залучення населення до прове�
дення робіт по благоустрою, озелененню, підтри�
манню чистоти і порядку в місті, рішенням міськ�
виконкому можуть оголошуватись дні чистоти
(санітарні дні), суботники, недільники, а також
місячники по санітарній очистці та благоустрою.

4.2. Керівники підприємств, установ, орга�
нізацій, навчальних закладів, населення за
місцем проживання в ці дні силами своїх
колективів і транспорту проводять на своїх
дворових, прилеглих і закріплених територіях
ретельне прибирання, догляд за зеленими на�

садженнями, квітниками, газонами, знищують
бур'яни, скошують траву, вивозять сміття на
полігони утилізації, проводять очистку,  а в
необхідних випадках � фарбування огорож,
фасадів, цокольних споруд, миття вікон і
парадних дверей.

IV.ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ САНІТАРНИХ ДНІВ, СУБОТНИКІВ, МІСЯЧНИКІВ ПО

САНІТАРНІЙ ОЧИСТЦІ ТА БЛАГОУСТРОЮ

5.1. Відповідальність за збереження та
догляд за зеленими насадженнями, квітника�
ми, газонами покладається:

5.1.1. У скверах, парках, міських садах,
лісопарках, на вулицях � на комунальні під�
приємства та інші організації, які мають дані
об'єкти на своєму балансі або які закріплені
для прибирання;

5.1.2. Підприємства, установи, організації
та громадяни несуть відповідальність і догля�
дають за зеленими насадженнями, що знахо�
дяться на власних дворових територіях, ділян�
ках вулиць, прилеглих до них, санітарно�зеле�
них зонах, територіях, що закріплені за ними
для прибирання; 

5.1.3. На прилеглих до будинків та вну�
трішньоквартальних територіях, скверах,
газонах, що прилягають до житлового фонду,
незалежно від його відомчої підпорядкованості
� на житлові організації, орендарів, власників.

5.1.4. В індивідуальних домоволодіннях і
прилеглих до них територіях � власники домо�
володінь.

5.1.5. Зелені насадження на територіях
міста та лісопарковій зоні (дерева, кущі, квіт�
ники, газони) складають недоторканий фонд.

5.2. Догляд за зеленими насадженнями
включає в себе такі  види робіт:
� періодичне розпушування ґрунту під дере�

вами і кущами, підправлення крони дерев,
стрижка живої загорожі та газонів,  пропо�
лювання квітників, поливання газонів,
дерев, кущів, квітів, обробка проти шкідни�
ків і хвороб, насадження щороку нових кві�
тів або трав на газонах чи клумбах;
5.3. Знесення та пересадка дерев, чагарни�

ків, газонів, квітників,  незалежно від їх влас�
ності, можуть здійснюватись тільки при наяв�
ності спеціального дозволу (ордеру), який
видається на підставі акту обстеження зелених
насаджень, погодженого з державною інспек�
цією з екологічної безпеки та затвердженого
рішенням міськвиконкому. Для одержання
дозволу замовник зобов'язаний компенсувати
вартість знесених чи пересаджених зелених
насаджень.

Щорічна планова обрізка гілля проводиться
з 1 грудня до 1 квітня. Гілля вивозиться під�
приємствами житлово�комунального госпо�
дарства або за рахунок замовника у відведені
міськвиконкомом місця.

5.4. При  виконанні будівельних робіт, зеле�

ні насадження повинні бути передані будівель�
ним організаціям по акту, складеному комісією
по обстеженню зелених насаджень у місті. Буді�
вельники зобов'язані вжити заходи по їх збере�
женню та відновленню.

5.5. У випадку неможливості збереження
зелених насаджень на ділянках, які відведені
під забудову, замовник зобов'язаний провести
пересадку дерев, кущів тощо своїми силами та
засобами,  забезпечити догляд за ними до повно�
го приживлювання.  З метою  збереження
пам'ятників культури та зелених зон навколо
них, закріпити навчальні та інші заклади за
історичними пам'ятниками  (список додається).

5.6. На територіях зелених насаджень
забороняється:
� випалювати суху рослинність, розміщувати

споруди побутового та торгівельного приз�
начення та інше, добувати з дерев сік,
смолу, робити надрізи, прикріплювати
рекламні щити, рвати квіти, ламати дерева
та чагарники, засипати зелені насадження
та інші дії,  які завдають шкоди зеленим
насадженням.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ДОГЛЯДУ 

ЗА ЗЕЛЕНИМИ НАСАДЖЕННЯМИ

10.1. Керівники підприємств торгівлі, громадсь�
кого харчування, міських ринків, інших установ, а
також особи, які займаються роздрібною та опто�
вою торгівлею на території міста ЗОБОВ'ЯЗАНІ:

10.1.1. Утримувати магазини, заклади гро�

мадського харчування, об'єкти торгівлі у зразково�
му стані. Прибирання територій, прилеглих до цих
об'єктів, проводити щоденно до 9.00 ранку.

10.1.2. Вітрини, рекламу, входи в приміщення,
склади товарів і тари облаштовувати згідно з паспор�

тами, виданими органами архітектури, і утримувати
їх у належному технічному і санітарному стані.

10.1.3. Роздрібну, виносну торгівлю проводити
в обладнаних для цього місцях з додержанням вста�
новлених санітарних норм і правил.

Х. ПРАВИЛА УТРИМАННЯ ЗАКЛАДІВ ТОРГІВЛІ

11.1. Громадяни, які мають будинки на правах
особистої власності, ЗОБОВ'ЯЗАНІ:
� обов'язково укладати договори на вивезення

сміття з комунальними автотранспортними
підприємствами міста згідно з діючими тарифа�
ми та не допускати складання будівельних

матеріалів на зелених зонах вулиць і провулків.
11.2. Проводити прибирання тротуару до при�

бордюрної частини дороги, зелених насаджень,
які розташовані на прилеглій до будинку території.

11.3. Побутове та дворове сміття згідно з дого�
вором, укладеним із спеціалізованим автопідпри�

ємством, при відсутності контейнерів,  виносити
на визначені місця прибуття спеціального транс�
порту.

Забороняється влаштовувати смітники в невиз�
начених місцях.

XI. ПРАВИЛА УТРИМАННЯ ПРИВАТНИХ БУДИНКІВ

12.1. Ознайомлення з цими Правилами грома�
дян, керівників підприємств, організацій, установ,
незалежно від форм власності, учбових закладів,
покладається на міськвиконком.

12.2. Керівникам підприємств, установ, орга�
нізацій, учбових закладів та громадських організа�

цій систематично проводити роз'яснювальну робо�
ту в своїх колективах з питань дотримання Правил
утримання території м. Боярка в належному сані�
тарному стані.

12.3. На рекламних щитах, в місцях масового
скупчення людей, у засобах масової інформації

періодично висвітлювати Правила та  необхідність
їх дотримання.

12.4. Порушення Правил тягне за собою
накладання штрафу згідно з Кодексом України 
"Про адміністративні правопорушення" (розміри
відшкодувань додаються). 

XII. ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРАВИЛАМИ 

Продовження на стор. 4
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Рішенням  міськвиконко�
му два весняні місяці, бере�
зень та квітень,  оголошено

місяцями санітарної  очистки
та благоустрою міста.  21
березня в приміщенні Бояр�

ської класич�
ної гімназії
в і д б у л а с я
зустріч місько�
го голови з
керівниками
установ, орга�
нізацій та під�
п р и є м с т в
міста. Зустрі�
чався  міський
голова з дирек�
торами місь�
ких ЗНЗ, заві�

дувачками дошкільних нав�
чальних закладів, директора�
ми магазинів, кафе, пред�
ставниками медичних закла�
дів, релігійних громад, керів�
никами комунальних підпри�
ємств міста. Головне питан�
ня, що обговорювалося  �
проведення весняних субот�
ників. 

На жаль, серед підпри�
ємств і організацій міста є
такі, що не реагують на звер�
нення міськради про початок
робіт з благоустрою.   

Як запевнив присутніх
міський голова, всі без

виключення організації і під�
приємства міста, незважаю�
чи на форму власності,
будуть задіяні у весняних
роботах і свій День місто
зустріне чистим і охайним.
Обговорюючи питання гро�
мадського самоврядування,
як одного з найважливіших
чинників соціального розвит�
ку міста, Добрівський сказав:
"Проявляйте ініціативу, зао�
хочуйте людей, всю інформа�
цію надавайте  мені та моєму
заступнику Шульзі Валерію
Володимировичу, в  редакцію
газети "Боярка�Інформ".

Звертаюся до людей пенсій�
ного віку. Приймайте участь
в роботі квартальних, вулич�
них, будинкових комітетів.
Активізуйтесь, ми всіляко
допоможемо, підтримаємо,
кожному, хто хоче працюва�
ти, зможемо виділити гри�
вень по 200". Шановні при�
ватні підприємці. Забезпечте
належний санітарний стан
прилеглих до ваших підпри�
ємств територій. Вивезіть
сміття, залишки будівельних
матеріалів, організуйте побіл�
ку бордюрів, ремонт парканів
та огорож.  Шановні господа�

ЗУСТРІЧ З МІСЬКИМ ГОЛОВОЮ

Початок на стор. 3

XIII. РОЗМІРИ
відшкодувань підприємствами, установами та організаціями

незалежно від форм власності, фізичними особами за забруднення довкілля та інші

логічні збитки, які застосовуються адміністративною комісією міста Боярка при виконавчому комітеті Боярської міської ради.

№ п/п Види забруднення довкілля Одиниці виміру

Коефіцієнт до розміру

неоподаткованого мінімуму

доходів громадян

1.

Забруднення довкілля (повітря, земель, водоймищ, річок) в межах міста викидами побутового або виробничого

характеру, промисловими, фекальними стоками, нафтопродуктами, також самовільне підключення до зливної

або ливньової каналізації, що призводить до забруднення довкілля 

1 випадок 20

2.
Забруднення території міста шляхом влаштування звалищ побутового та будівельного сміття, харчових,

виробничих та промислових відходів на міській або дворовій території
1 кв.м Від 1,0 до 5,0

3.
Забруднення внаслідок спалювання побутового сміття, листя, макулатури, інших речовин незалежно від їх

походження та призначення в недозволених місцях
1 випадок 1,5

4.
Забруднення території міста шляхом неутримання в належному санітарному стані сміттєзбірних камер та

сміттєпроводів у будинках, несвоєчасне миття та дезинфекція контейнерів і бачків (тари)
1 випадок 15

5.

Забруднення вулиць, тротуарів, газонів, доріг, дворів та інших територій міста сміттям, брудом, льодом та снігом:   

� на прилеглій території, 

� на дворовій території, 

� на прилеглій території до кіосків, павільйонів, місць дрібно�роздрібної торгівліна 

� закріпленій території

1 кв.м 

1 кв.м 

1 кв.м 

1 кв.м

0,5  

0,4  

1,0  

0,4

6.
Забруднення вулиць, автошляхів будівельними, виробничими, інертними матеріалами, іншим вантажем

автотранспорту, а також забруднення вулиць брудом, нанесеним колесами автотранспорту
1 кв.м 0,5

7.
Забруднення території міста шляхом зливання через каналізаційні колодязі та зливоприймальні пристрої

вуличних чи дворових мереж фекальних, зливових стоків або відходів виробництва
1 випадок 20

8.
Забруднення території міста шляхом миття автомобілів, тракторів, мотоциклів, в межах об'єктів благоустрою:

шляхів, скверів, парків, зелених насаджень, водоймищ, в інших місцях загального користування
1 випадок 10

9.
Використання не за призначенням, пошкодження об'єктів загального благоустрою: газонів, квітників, а також

парків та скверів
1 кв.м 1

10. Забруднення сміттям, брудом місць загального відпочинку, річки Притварки, озер в зоні міста 1 випадок 10

11.
Забруднення території міста внаслідок несвоєчасного вивезення побутового, вуличного сміття до 15 години

поточного дня
1 випадок 10

12.
Самовільне обклеювання споруд, стовпів, опор та інших не відведених для цього місць з метою реклами та

агітації
1 штука 2

13.
Забруднення території міста внаслідок несвоєчасного, протягом 2�х тижнів, вивезення будівельних матеріалів

та будівельних відходів після знесення або ремонтів будинків.
1 об'єкт 20

14.

Несвоєчасне закінчення аварійних робіт на інженерних комунікаціях (мережах та спорудах):    

� в межах червоних ліній міста    

� за межами червоних ліній вулиць (та територіях підприємств, установ, організацій, в садибах житлових будинків)

За кожен прострочений день 3    

2

15. Самовільне виконання земляних робіт, ремонтних, будівельних та інших робіт на міській території 1 випадок 60

16.

Невиконання відновлення твердого покриття (асфальтобетон, бетон, грунтощебень) проїжджих частин вулиць,

тротуарів, майданчиків, внутрішньоквартальних доріг, а також зеленої зони 

� при виконанні планових робіт    

� при виконанні аварійних робіт 

За кожен прострочений день
4   

2

17.
Самовільне встановлення без дозволу будь�якої споруди, малої архітектурної форми, магазину, павільйону,

гаражу, приміщення, парканів, мурів, площадок, тощо

Половина ринкової 

вартості об'єкта

18. Самовільна прибудова, а також реконструкція житлових та нежитлових приміщень
Половина ринкової 

вартості об'єкта

19. Торгівля в неустановленому місці, порушення правил торгівлі та розпорядку роботи
1 випадок    

повторне

15    

50

20. Порушення Правил додержання тиші у громадських місцях, закладах торгівлі, громадського харчування
1 випадок    

повторне

20    

100

21.
Самовільне, без дозволу, встановлення індивідуального опалення з порушенням вимог та правил, а також умисне

ушкодження систем опалення, водопостачання, каналізації тощо або самовільне підключення до цих систем.

Половина вартості +

приведення до початкового стану 

Примітки: розрахунок розмірів відшкодувань здійснюється за формулою:
А = В x C,  де:
А � розмір відшкодувань за конкретний вид забруднення або інші порушення; В � розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян; С � коефіцієнт, що застосовується до даного виду порушення, забруднення.
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рі приватних садиб. Наголо�
шую ще раз, заключайте
договори з комунгоспом на
вивезення сміття". 

Міський голова порушив
питання відповідальності за
невиконання вимог Правил з
благоустрою міста. Порушни�
ки будуть притягуватися до
адміністративної відповідаль�
ності, їхні фото друкувати�
муться в місцевій газеті. Місь�
кий голова дав доручення:
1. Заступнику міського голови

Шульзі В.В. Сприяти гро�
мадам у створенні вулич�
них, квартальних, будин�
кових комітетів. Проводи�

ти агітаційну роботу серед
мешканців стосовно вико�
нання вимог Правил з бла�
гоустрою міста.  

2. Першому заступнику місь�
кого голови Гладкому Р.В.
Скласти перелік підпри�
ємств, керівники яких не
виконують рішень викон�
кому. Попередити їх про
відповідальність. 

3. Заступнику міського голо�
ви Тахтарбаєву А.К.
Забезпечити належне про�
ведення місячника з бла�
гоустрою. Постійно і
систематично контролюва�
ти   щоденне прибирання

вулиць міста.
4. ГО "Боярська Варта".

Скласти протоколи на

керівників організацій і
підприємств, які не слідку�
ють за належним санітар�

ним станом прилеглих до
їхніх підприємств терито�
рій.
Протягом двомісячника з

благоустрою міста виконко�
мом будуть проводитись кон�
курси на звання: "Найкращий
санітарний стан території",
"Зразкове  подвір'я",  "Найгір�
ше подвір'я",  "Найгірший
санітарний стан території",
"Найвищий бур'ян".  

Кожен  міг виступити і
внести конкретні пропозиції,
поділитися  думками стосовно
робіт з благоустрою.

Марина Смірнова

Оприлюднюємо прото)
коли, що складені ГО
"Боярська Варта" за бере)
зень 2008 року, про пору)
шення Правил благоустрою
на території міста Боярки. 

Торгівля у невстановлених
місцях:
Білоус Л.В., жителька с. Кали�
нівка, Васильківського р�ну;
Совщак В.О., житель с. Кали�
нівка Васильківського р�ну;
Маліновська І.О., м. Боярка,
вул.Жуковського;
Березюк О.В., м. Боярка,
пер. Малий;
Рокіш К.Ю., м. Боярка, 
вул. Маяковського.

Невпорядкована прилегла
до будинку територія:
Долгова Л.М., м. Боярка,
вул. Зелена;
Житній Ю.П., м. Боярка,
вул. Дачна;
Носов В. І., м. Боярка, 
вул. Маяковського;
Купрійчук Н.І., м. Боярка,
вул. Чернишевського;

Асланян П.Г., м. Боярка, 
вул. Білогородська, "Піцерія";
Сидоріна Н.Є., м. Боярка,
вул. Маяковського;
Дудка П. Д., м. Боярка, 
вул. Леніна;
Слєпова Г.В. м. Боярка, вул.
Молодіжна, 5, "Ігрові автомати";
Лозенко М.І., м. Боярка,
вул. 40 років Жовтня;
Кобзар П.Т., м. Боярка, 
вул. Полярна;
Яременко М.О., м. Боярка,
вул. Волгоградська;
Овчар М.С., м. Боярка, 
вул. Волгоградська;
Князєва О.М., м. Боярка,
вул. Дежньова;
Пшонний Є.А., м. Боярка,
вул. Молодіжна;
Рижикова І.І., м. Боярка,
вул. Волгоградська;
Жарська С.І., м. Боярка,
вул. Жовтнева;
Михальчук В.І., м. Боярка,
вул. Сахалінська;
Богдан М.С., м. Боярка, 
вул. Сахалінська;
Мойсієнко В.К., м. Боярка,
вул. Хрещатик;

Лактисова Н.М., м. Боярка,
вул. Самійленка;
Штукатуров Р.Р., м. Боярка,
вул. Будівельників;
Зелена Л.М., м. Боярка,
вул. Сєдова;
Плахотнюк І.М., м. Боярка,
вул. Газова;
Шама М.А., м. Боярка, 
вул. Дежньова;
Стефієнко Г.Й.,  м. Боярка,
вул. Космонавтів

Забруднення довкілля:
Ліло С.П. водій 720�го
маршрутного автобуса;
Копичевський О.А., водій
720�го маршрутного автобуса;
Ямнюк Т.М.;
Петриченко Л.Д.;
Босий А.П.

Інформація надана
Ростиславом Сокуром

"БОЯРСЬКА ВАРТА" ІНФОРМУЄ:
Міському голові

Добрівському Т.Г.
Гарницького

Павла Петровича

Заява

Цією заявою висловлюю
бажання взяти участь у про�
веденні робіт з благоустрою
території поблизу магази�
нів, розташованих по вул.
Хрещатик, 4 м. Боярка.

19.03.2008 р.  
П.П. Гарницький

Екологія

Дорога до лісу пролягає
мимо лікарні. Тієї самої, яка
продовжує над нами свої
досліди з області димотера�
пії (див. статтю "Димотера�
пія по�Боярськи" в "Борка�
інформ" №34 від 20 жовтня
2007 року)! Хмара смердю�
чого диму настільки густа,
що водії автомобілів змуше�

ні вмикати протитуманні
фари, аби подолати ці
декілька метрів дороги
вздовж паркану. 

Того дня в зловісній
димовій завісі, яку свіжий
вітер спрямував з території
ЦРЛ, задихався не тільки
багатостраждальний "Кор�
чагінець", а й приватний

сектор. Зі стихійного фут�
больного майданчика біля
інфекційного відділення
повтікали, кашляючи від
диму, дітлахи. Батько та
мати, тягнучи за руку своїх
малих діток, намагаються
якнайшвидше вискочити з
цього димового пекла. А біля
"чорного" ходу терапевтич�
ного відділення спокійнісінь�
ко палила групка людей в
медичних халатах і щось
весело обговорювала...

Поки ж люди продовжу�
ють "не помічати" цих
"медичних" експериментів,
природа вирішила сама себе
захистити. Тому невдовзі
вивернула на Боярку вели�
чезний лантух мокрого
снігу, який швиденько зага�
сив тліючі терикони, 
прикривши білосніжним

саваном свіжі чорні лишаї�
пожарища. Що ж повинно
відбутися, щоб змити з
нашого міста людську бай�
дужість і безвідповідаль�
ність? 

Люди "в білих халатах"!

На території ЦРЛ знахо�
диться контейнерний май�
данчик для сміття!

Разом з рідним містом 
в димовій завісі був

Радислав Кокодзей

ПОРЯДОК ЗА РАХУНОК ЧУЖОГО ЗДОРОВ'Я
Сонячно!свіжий вечір 25 березня. 18.00. Призахідне сонце одяг!

ло золоту корону на мрійливо!блакитну маківку Боярського лісу.
Так приємно подихати свіжим весняним повітрям...
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Щорічно з подихом
весни настає свято Всеук�
раїнського дня працівни�
ків культури та аматорів
народного мистецтва.

20 березня у Києво�
Святошинському районно�
му будинку культури 
(с.м.т. Новосілки) відбу�
лося весело свято�капу�
сник, учасниками якого
стали директори Будинків
культури та Клубів райо�
ну. І не тільки поздорови�
ти працівників культури з
їхнім професійним святом
завітали Голова обкому
профспілок Київської
області Ніна Степанівна
Глушаниця та голова Киє�
во�Святошинської район�
ної організації профспілок
працівників культури
Тетяна Іванівна Яковен�
ко. Начальник відділу
культури і туризму Києво�
Святошинського району
Юлія Олексіївна Ординсь�
ка подякувала всім пра�
цівникам і побажала натх�
нення на шляху відрод�
ження і розвитку широко�
го спектру культурологіч�
них напрямків.

А заступник голови
К и є в о � С в я т о ш и н с ь к о ї
районної держадміністра�
ції Олександр Сергійович
Лук'янчук не тільки поздо�
ровив учасників свята, а
ще й долучився до участі у
сценічному дійстві, режи�

с е р о м � п о с т а н о в н и к о м
якого була Тетяна Стані�
славівна Іванова � худож�
ній керівник районного
Будинку культури.

Пісні, вірші, танці з'єд�
налися у святковій прог�
рамі і всі відчули себе уча�
сниками і глядачами чудо�
вого концерту.

А екскурсія дивовиж�
ними куточками театру�
музею Києво�Святошинсь�
кого БК � надбанням
керівника Романа Васильо�
вича Корнієнка,  � додала �
святу неабиякого колори�
ту історичної спадщини
українського народу.

В дружньому, добро�
зичливому творчому колі
відсвяткували своє профе�
сійне свято працівники
культури Києво�Свято�
шинського району. Свято
вдалося!

Методист Боярського
будинку культури 

Дарія Сєчкова

P.S. 22 березня у Боярсь!
кий будинок культури заві!
тали міський голова Т.Г.
Добрівський та заступник
міського голови В.В. Шуль!
га з привітаннями до про!
фесійного свята. 11 праців!
ників культури отримали
Подяки міського голови та
грошові винагороди.

СВЯТО МИТЦІВ ЗАВЖДИ ГОТОВІ ДОПОМОГТИ

Події тижня

22 березня близько 10.30
год. ранку до "Універмага",
що на площі Леніна, підій�
шов громадянин Н, який
перебував у стані алкоголь�
ного сп'яніння. Зайшовши в
магазин, він дістав з кишені
кухонний ніж і, розмахуючи
ним, став погрожувати
людям, які знаходилися в
магазині. 

На щастя, в магазині в
той час знаходилися молоді
бійці з ГО "Боярський коза�
чий полк "ВОВК". Ці хлопці
добре треновані й готові
прийти на допомогу людям.
От і цього разу вони оточили

агресивного громадянина Н,
у якого в руках був ніж,
обмежили йому доступ до
інших людей. Хлопці, не без
ризику для свого життя,
утримували порушника гро�
мадського порядку доти,
поки не прибув наряд міліції.
"ВОВКИ" разом з міліціян�
тами обеззброїли хулігана і
доправили його до відділку
міліції, де ним тепер і займа�
ються правоохоронні органи.

Приємно усвідомлювати,
що поруч є люди, які завжди
готові прийти на допомогу.

Редакція "БІ"

БІЛИЙ СНІГ НА "ЗЕЛЕНОМУ ЛИСТІ"
Не всі ми віримо

прогнозам синопти�
ків: дуже часто вони
помиляються.  Але не
цього разу. 25 березня
зранку сяяло сонечко.
Чимало власників
приватних будинків
взялися поратися на
своїх подвір'ях. Спа�
лювали обрізане гілля
дерев, загрібали
минулорічне листя і
траву. Це в першу
половину дня…

А в другій половині
дня, як і обіцяв синоп�
тичний прогноз, піднялася
справжня хуртелиця. Усе
навколо покрилося снігом.
Мокрий і важкий, сніг обри�
вав лінії електропередач, вий�
шли з ладу трансформаторні
станції. Цілі масиви, як у
"старій", так і у "новій" части�

ні міста, залишились без світ�
ла. Дехто, відповідно, без
води і опалення. Одним сло�
вом, стихійне лихо місцевого
масштабу.

Треба віддати належне
працівникам Києво�Свято�
шинського РЕМ. До ранку

наступного дня
подача електроенер�
гії житловим маси�
вам була відновле�
на.

Не підвели і наші
комунальники. Вже
увечері 25 березня
на центральних
вулицях міста (Біло�
городська, Шевчен�
ка, 50 років Жовтня
та ін.) працювала
прибиральна техні�
ка. Завдячуючи цьо�
му, у Боярці не ста�
лося в цей день 

(і ніч) серйозних ДТП. 
Повіримо в черговий раз

синоптикам, які запевняють
нас в тому, що поліпшення
погодніх умов станеться  в
найближчі дні.

Іван Цушко

ЛІФТ @ ТРАНСПОРТ НЕ З ДЕШЕВИХ
Про стан справ

ліфтового госпо)
дарства міста нам
розповів  директор
МПП "Ліфт)Сервіс"
В.В. Давиденко. 

Валентин Вікторо�
вич повідомив редак�
ції "БІ", що  майже
всі ліфти в багатопо�
верхових будинках
міста працюють, нез�
важаючи на те, що
близько 50% з них
потребують заміни
станцій управління,
що застаріли. 

Багато  ліфтів потребу�
ють капітального ремонту.
Це ліфти, якими обладнані
"старі" будинки та ті, що
найчастіше використову�
ються не за призначенням.
Зусиллями підприємства
було відремонтовано та вве�
дено в експлуатацію ліфти,
що потребували заміни зно�
шених частин. 

Директор МПП "Ліфт�
Сервіс" особливо відзначив
роботу своїх найкращих
працівників. Серед них:

бригадир Якушко В.І. та
електромеханіки Хомяк І.А.,
Юхименко А.В., Давиден�
ко Є.В.

� Хочу звернути увагу на
багатоповерховий будинок
по вул. Ворошилова, 26 (3
під'їзд). 23 березня невідо�
мими особами були пошкод�
жені двері кабіни та шахти
ліфта, викрадено деякі зап�
частини. Зреагували ми опе�
ративно і миттєво. Терміно�
во були доставлені  запчас�
тини та відремонтовані
двері. Впевнено можна зро�

бити висновок, що
30% всіх несправ�
ностей ліфтів є нас�
лідком актів ванда�
лізму, інші �
результат непра�
вильної експлуата�
ції.  Вкотре хочу
звернутися до меш�
канців міста з про�
ханням поставити�
ся  з розумінням і
повагою до нашої
праці. Навчіться
турботливо стави�
тись до цього неде�

шевого різновиду транс�
портного засобу, без справ�
ної роботи якого ваше
життя в багатоповерхових
будинках ускладнюється.
Звертайте свою увагу, особ�
ливо мешканці останніх
поверхів, на ліфтові шахти,
допомагайте виявляти та
затримувати хуліганів.
Ваша пильність і увага
полегшить нашу роботу і
цим ви, в першу чергу, допо�
можете собі. 

Марина  Смірнова
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ЗАПИТУЙТЕ У 

МІЖНАРОДНИХ ЕКСПЕРТІВ!
З 25 березня по 10 квітня

2008 року МНС України
спільно з Білоруським відді�
ленням російсько�білорусь�
кого інформаційного центру
з проблем наслідків катаст�
рофи на ЧАЕС проводить
Міжнародну інформаційну
Інтернет�конференцію,
приурочену 22�им рокови�
нам Чорнобильської катаст�
рофи.

Для участі в Інтернет �
конференції "Чорнобиль: як
це було, є і буде" запрошені
провідні міжнародні експер�
ти з питань радіаційної без�
пеки та радіаційного захис�
ту, які мають великий досвід
у сфері оцінки радіологічних
наслідків аварії на ЧАЕС.

Свої питання кожен бажаю�
чий може надіслати з 25
березня по 10 квітня 2008
року за адресою:
2008@Chernobyl.info  

Якщо у вас немає можли�
вості скористатися Інтерне�
том, ви можете задати свої
питання (короткі і чітко
сформульовані) спеціаліс�
там Києво�Святошинського
Центру соціально�психоло�
гічної реабілітації (м. Бояр�
ка) особисто або за тел. 
8 (044�98) 35�450. Ваше
запитання буде занотоване і
надіслане електронною
поштою експертам.

Інформаційно�аналітич�
на служба ЦСПР

НАДСИЛАЙТЕ

ПРОПОЗИЦІЇ

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Металеві
меблі" розташоване в Киє�
во�Святошинському районі
Київської області за адре�
сою: 08154, м. Боярка,
вул.40�річчя Жовтня, 36.

Підприємство спеціалізу�
ється на виробництві мета�
левих шаф та обладнання
для СТО та належить до 3
групи об'єктів, для яких роз�
робляються документи з
обґрунтування обсягів вики�
дів. Згідно "Звіту по інвен�
таризації викидів забруд�
нюючих речовин в атмо�
сферне повітря" (Київ�
2008) підприємство має 38
стаціонарних джерел вики�
дів, з яких в атмосферне

повітря потрапляють 15 заб�
руднюючих атмосферу речо�
вин.

Загальний річний обсяг
викидів становить 2,0951
т/рік. На період проведення
робіт з обґрунтування обся�
гів викидів для отримання
Дозволу, згідно з результата�
ми розрахунків розсіювання
ЗР в атмосферному повітрі
встановлено, що найбільші
концентрації забруднюючих
речовин від стаціонарних
джерел викидів підприємст�
ва в приземному шарі атмо�
сфери на межі санітарно�за�
хисної зони (СЗЗ) не пере�
вищують ГДК.

Оцінка впливу викидів
на стан забруднення атмо�

сферного повітря надає
можливість підприємству
ТОВ "Металеві меблі" отри�
мати в установленому
порядку Дозвіл на викиди
забруднюючих речовин в
атмосферне повітря.

Пропозиції надсилайте до
Боярської міської ради за
адресою: 
м. Боярка, 
вул. Білогородська, 13.
Мазурець Віталій Вікторович. 
Телефон: 40!355.

ЩАСЛИВІ ДІТИ @ ЩАСЛИВА Й КРАЇНА
Чи задумувались ви хоча

б раз над тим, що таке ви
можете подарувати комусь,
аби було воно найцінніше?
Далі піде мове саме про
такий дарунок. Його не
купиш, не вкрадеш, не обмі�
няєш, не знищиш. А подару�
вати його найлегше, бо це �
дружня турбота, й відтак, �
атмосфера свята і малень�
ких див у повсякденному
житті.

Саме з такими подарун�
ками суботнього ранку (22
березня) вирушив до селища
Жорнівка невеличкий авто�
бус. За сприяння районних
депутатів Бігун Тамари
Миколаївни та Лахтадир
Ангеліни Миколаївни
(остання також є головою
комісії з роботи із молоддю)
з фракції БЮТ у Боярській
міській раді, Молодіжного
парламенту нашого міста та
силами активістів Молодіж�
ної організації "Молода ера"
й відбулося це, майже
домашнє, свято. Але про все
по�черзі...

Як пам'ятаєте, остання
субота березня видалася не
надто щедрою на тепло та
гарну погоду: Жорнівка
зустрічала гостей безлюдни�
ми вулицями. Поки ще не
встигли зібратися глядачі,
завідуюча сільським клубом
Любов Дмитрівна Міщук
встигла трохи розповісти
боярчанам про історію будів�
лі клубу. Виявляється, ця
будівля була колись пансь�
кою оселею, а в роки війни
радянські солдати зробили із
неї конюшню. Вже після тих
тривожних часів будинок
привели до ладу, й нині
затишний невеличкий зал
клубу й бібліотека, що влаш�
тувалась поряд, під одним
дахом, не виказують слідів
минулої скрути.

Головні учасники заходу �

діти із танцювального ансам�
блю "Ритм" та з музичної
школи м. Боярка � з нетер�
пінням чекали свого висту�
пу, адже їхнім глядачем була
така ж молодь, як вони самі.
Отже, все було справжнім:
емоції, схвалення, привітан�
ня звучали особливо яскраво
й безпосередньо. Очі малечі
світилися захватом від
виступів ровесників. Публі�
ка не скупилася на оплески!
Однак, особлива тиша пану�
вала, коли  сценою кружля�
ла у вальсі пара Вікторія
Бондаренко та Ігор Косян.
Цей дует, попри  свій юний
вік, вже встиг завоювати
Гран�прі на конкурсі у Бол�
гарії. З�поміж інших вико�
навців неможливо було не
виділити чарівного співу
Анни Чорнобривцевої,
яка виконувала естрад�
ні пісні, демонструючи
неперевершені вокаль�
ні дані, а також випу�
скника музичної
школи Сергія Бонда�
ря. Він просто вразив
усіх присутніх своїм
талантом: такий силь�
ний і красивий голос
ще треба пошукати! У
його виконанні про�
звучало всього дві
пісні � "Рушник" та 
"Два кольори", але
вже й цього було
достатньо, аби захопи�
тися майстерністю спі�
вака. 

Хвилини, відведені
на концерт, збігли надто
швидко. Жорнівцям проде�
монстрували танці з елемен�
тами гімнастики, народні
пісні, гру на гітарі й бандурі.
Особливо запам'ятався усім
присутнім момент, коли
малесенька дівчинка, рочків
зо два, вибралася із батьків�
ських рук й підійшла впри�
тул до сцени (саме тоді

виступав Олександр Мар�
тов). Вона стояла спокійно й
уважно слухала гру на гіта�
рі, тоді, як лише хвилину(!)
тому пустотливо бігала біля
мами, заважаючи глядачам.
Ось так і переконуєшся у
величній силі мистецтва, що
залишається доступним для
всіх,  незважаючи ані на вік,
ані на мову, якою ти розмов�
ляєш, а ні на статус в сус�
пільстві. Можливо, саме
тому меценати цього дійства
� фракція БЮТ у м.Боярка
та районні депутати � не
обмежилися лише іграшка�
ми у подарунок дітям, а вирі�
шили влаштувати концерт. 

Перші кроки назустріч
зробили юнаки та дівчата
організації "Молода ера".
Вони вели концерт і, власне,

виступали сценаристами
заходу. Неможливо переда�
ти на папері той запал, що
іскрився у їхніх очах! Вони
переживали разом з глядача�
ми й виконавцями кожну
мить, стежили, аби все йшло
за планом та лише додавало
гарного настрою! Після кон�
церту ними була влаштована
ігротека: і великі, і малі не

соромилися поплескати в
долоні, потупотіти, брати
участь в естафетах та рольо�
вих іграх. Організатори
навіть  розіграли кумедну
казочку й самі згадали
дитинство! Словом, жорнів�
ський клуб наповнився смі�
хом та веселим галасом по
самі вінця. Усі конкурси були
гарно продумані, ставка
робилася на те, щоб присут�
ні змогли відчути себе одним
цілим: вже майже дорослі
юнаки співали колиханочки
для найменших діточок у
залі, всі водили хороводи чи
у командних змаганнях
боролися за призи. А без
призів не залишився ніхто!
Перемога ж завжди за друж�
бою!

Дві години, проведені у

такому чудовому товаристві,
промайнули як одна мить.
Від поганого настрою не
лишилося жодних слідів, й
тяжкі хмари з колючим
вітром стали чимось дріб'яз�
ковим порівняно з тим світ�
лом, що лилось від посмі�
шок! 

Насамкінець, коли бояр�
чани збирали реквізит, лад�

наючись додому, голова
сільради Олена Олександ�
рівна Шинкаренко зверну�
лась до молодих організато�
рів із сердечною подякою за
візит і подарувала мішечок
солодощів. Признатися
чесно, це були найкращі
цукерки, які тільки бува�
ють, адже вони були вручені
від усієї душі й за добре діло!
Проте на цьому приємні
сюрпризи для членів боярсь�
кої молодіжної організації
не закінчилися: коли вони
сідали в автобус, на велоси�
педі під'їхали двійко хлопча�
ків, котрі ще кілька хвилин
назад сиділи в залі, та поча�
ли... віддавати свої призи,
здобуті у конкурсах! Самі ще
зовсім маленькі, вони сер�
йозно стверджували: "Ми

іграшками вже не гра�
ємося! Нехай будуть у
вас" Усі свідки були зво�
рушені до глибини душі
таким вчинком хлоп'ят.
Звісно, м'які іграшки
залишились у них, але в
Боярку молодь поверта�
лася з піднесеним нат�
хненним настроєм! 

Можна бути впевне�
ним, що ця акція була
далеко не останньою.
Молодіжний парламент
та "Молода ера" й надалі
виголошуватимуть серед
своїх ровесників ідеї
дружності, братерства та
співпраці, відстоювати�
муть права на культурний
розвиток та здорове,

щасливе дитинство. На
щастя, їх підтримують жіно�
ча громада та політичні сили
міста, у котрих також за
правило "дарувати частинку
серця". 

На останок хочеться наго�
лосити: пам'ятаймо, що та кра�
їна, яка має щасливих дітей,
матиме і щасливе майбутнє!

Аліна Едель
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Профілактика наркоманії

Подивіться на це фото.
Воно "витягнуто" не з Інтер�
нета, а знято у нас, в Боярці. 

Явище наркоманії у моло�
діжному середовищі викликає
занепокоєння не лише у бать�
ків, педагогічних та медичних
працівників, а й у широкого
кола громадськості.

Уряд України прийняв
"Програму реалізації держав�
ної політики у сфері боротьби
з незаконним обігом нарко�
тичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів на
2003�2010 роки". 

Я 10 років очолював
психологічну службу системи
освіти України і знаю, що нав�
чальні заклади на належному
рівні здійснюють превентивну
освіту. А що відбувається
після того, як дитина закін�
чить школу?

Районний центр соціаль�
них служб для молоді � дале�
ко. Міського центру немає.
Проте, завжди поруч нарко�
дилери, які запропонують
закурити "косячок", понюха�
ти порошок, спробувати
пігулку, а згодом "посадять на
голку".

За своїми обсягами у світі
наркобізнес посідає третє
місце. Це величезні гроші. З
іноземних фільмів ми знаємо,
що цей бізнес "кришується" і
конгресменами,  і державни�
ми чиновниками, і "запродан�
ц я м и � п о л і ц е й с ь к и м и " .  
(Щиро сподіваюсь, що у нас
такого немає). Якщо тут
великі гроші, то чи можна з
цим злом боротися ?

Можна, особливо на міс�
цевому рівні, якщо усім 
"миром" навалитися на вико�
ренення цього ганебного
явища. Достатньо перекрити
канали збуту наркотичних
засобів, не дозволити "торгів�
цям смертю" збувати свій
товар. Ніхто із батьків, дідусів
і бабусь не хоче, щоб їхні діти і
онуки стали наркоманами,
щоб у 25�30 років безслідно
пішли із життя. Тож давайте
усією боярською громадою
скажемо наркодилерам: 
"Ні!".

Тільки за останні два
тижні до редакції "БІ" надій�
шло 5 звернень від громадян
про торгівлю наркотиками у
їхніх будинках із зазначенням
номерів квартир. На запитан�
ня чому вони не звертаються
до міліції, відповідають: "Не
довіряємо".

Редакція "БІ" надішле лист
начальнику Києво�Свято�
шинського РВ ГУ МВС Украї�
ни в Київській області 
О.Б. Хілюку щодо звернення
вищевказаних громадян, в
якому запропонує міліції
(дільничним інспекторам чи
працівникам БНОН) спільно
з ГО "Боярський козачий полк

"ВОВК" чи ГО "Боярська
варта" та кореспондентами 
"БІ" організувати рейди з
перевірки даних фактів. Цим
самим буде забезпечена про�
зорість і відновлення довіри
населення до правоохоронних
органів.

Шановні жителі міста
Боярка! Сьогодні чиясь дити�
на, можливо, стала наркома�
ном. Завтра ця біда може спіт�
кати і вас. Не будьте байдужи�
ми до чужого горя. Пишіть,
телефонуйте. Повідомляйте
про факти торгівлі наркоти�
ками або в редакцію "БІ" або в
міліцію. Зло слід
викорінювати, три�
маючи його під
жорстким гро�
мадським контро�
лем. 

Відповідаль)
ність за діяль)

ність, пов'язану з
незаконним обігом

наркотиків
Класифікація

наркотичних засо�
бів, психотропних
речовин, їх анало�
гів та прекурсорів,
правові засади
діяльності у сфері їх
законного обігу та
заходи протидії їх
незаконному обігу,
а також зловжи�
ванню ними визна�
чається чинним
антинаркотичним
законодавством
України, яке скла�
дається із законів 
"Про обіг в Україні
наркотичних засо�
бів, психотропних речовин, їх
аналогів і прекурсорів", "Про
заходи протидії незаконному
обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і пре�
курсорів та зловживанню
ними" та відповідних статей
Кримінального кодексу Украї�
ни і Кодексу України про
адміністративні правопору�
шення (далі ККУ і КУАП).

Відповідно до положень
вищевказаних нормативно�
правових актів:

1. Обіг наркотичних засо�
бів, психотропних речовин та
прекурсорів здійснюється на
території України лише з
метою задоволення медичних
і наукових потреб та виключ�
но за наявності відповідної
ліцензії.

2. Всі наркотичні засоби і
психотропні речовини з ураху�
ванням їх терапевтичної цін�
ності та в залежності від сту�
пеня небезпеки, яку вони ста�
новлять у разі зловживання
ними, класифікуються на:

� особливо     небезпечні,
обіг     яких     заборонено
(наприклад: героїн, канабіс,

кокаїновий кущ, кока лист,
макова солома, опій, ЛСД);

� небезпечні, обіг яких
обмежено (наприклад: коде�
їн, кокаїн, метадон, морфін,
амфетамін, метамфетамін);

� менш небезпечні, що
мають ширше терапевтичне
застосування, ніж небезпечні
наркотичні засоби та психо�
тропні речовини (наприклад:
барбітал, діазенам, феназе�
пам).

3. В залежності від кількіс�
них розмірів наркотичні засо�
би та психотропні речовини,
що знаходяться в незаконно�

му обігу, відносяться до неве�
ликих, великих і особливо
великих розмірів.

4. Основними правопору�
шеннями в сфері обігу нарко�
тичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів та пре�
курсорів є:

а) діяння, пов'язані зі збу�
том наркотичних засобів, пси�
хотропних речовин, їх анало�
гів та прекурсорів, а саме:

� незаконне виробництво,
виготовлення, придбання,
зберігання, перевезення,
пересилання чи збут нарко�
тичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів та пре�
курсорів;

� викрадення, привласнен�
ня, вимагання наркотичних
засобів, психотропних речо�
вин, їх аналогів та прекурсо�
рів, чи заволодіння ними шля�
хом шахрайства або зловжи�
вання службовим станови�
щем;

� контрабанда наркотич�
них засобів, психотропних
речовин, їх аналогів  або пре�
курсорів;

� діяння, вчинені на

грунті зловживання нарко�
тичними засобами, психо�
тропними речовинами та їх
аналогами:

� незаконне виробництво,
виготовлення, придбання,
зберігання, перевезення чи
пересилання без мети збуту
наркотичних засобів, психо�
тропних речовин та їх анало�
гів;

� схиляння до вживання
наркотичних засобів, психо�
тропних речовин та їх ана�
логів;

� незаконне публічне вжи�
вання наркотичних засобів;

� незаконне
введення будь�
яким способом в
організм іншої
особи проти її
волі;

� викрадення,
привласнення,
вимагання облад�
нання, призначе�
ного для вигото�
влення наркотич�
них засобів, пси�
хотропних речо�
вин або їх анало�
гів, чи заволодін�
ня ним шляхом
шахрайства, а
також незаконне
виготовлення,
придбання, збері�
гання, передача
чи продаж іншим
особам такого
обладнання;

б) діяння, що
сприяють поши�
ренню незакон�
ного обігу нарко�
тиків:

� незаконний
посів або вирощування сно�
творного маку чи конопель;

� організація або утриман�
ня місць для незаконного
вживання, виробництва чи
виготовлення наркотичних
засобів, психотропних речо�
вин або їх аналогів;

� порушення встановлених
правил посіву або вирощуван�
ня снотворного маку чи коно�
пель, а також порушення пра�
вил виробництва, виготовлен�
ня, зберігання, обліку, відпус�
ку, розподілу, торгівлі, пере�
везення, пересилання чи
використання наркотичних
засобів, психотропних речо�
вин, їх аналогів або рекурсо�
рів, призначених для вироб�
ництва чи виготовлення цих
засобів чи речовин;

� незаконна видача рецеп�
та на право придбання нарко�
тичних засобів або психотроп�
них речовин з корисливих
мотивів чи в інших особистих
інтересах;

� незаконне виготовлення,
підроблення, використання
або збут підроблених чи неза�
конно одержаних документів,

що дають право на отриман�
ня наркотичних засобів чи
психотропних речовин або
прекурсорів, призначених
для вироблення або виго�
товлення цих засобів чи речо�
вин;

� використання коштів,
здобутих від незаконного
обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх
аналогів або прекурсорів.

5. В залежності від виду
правопорушення в сфері обігу
наркотичних засобів, психо�
тропних речовин, їх аналогів
та прекурсорів, кількісних
розмірів та виду вказаних
засобів і речовин, інших обтя�
жуючих обставин, особи, які
здійснювали незаконні опера�
ції з наркотиками у невеликій
кількості без мети їх подаль�
шого збуту, караються обме�
женням волі на строк до трьох
років або позбавленням волі
на той самий строк. Для осіб,
які збувають наркотичні засо�
би, психотропні речовини, їх
аналоги або прекурсори у
великих розмірах, чи скою�
ють інші небезпечні діяння з
ними, передбачене макси�
мальне покарання у вигляді
позбавлення волі від 5 до 12
років, зокрема:

� контрабанда наркотич�
них засобів, психотропних
речовин, їх аналогів або пре�
курсорів карається позбав�
ленням волі на строк від вось�
ми до дванадцяти років із
конфіскацією наркотичних
засобів, психотропних речо�
вин, їх аналогів або прекурсо�
рів, що були предметом кон�
трабанди, та з конфіскацією
майна.

� незаконне виробництво,
виготовлення, придбання,
зберігання, перевезення,
пересилання чи збут нарко�
тичних засобів, психотропних
речовин або їх аналогів кара�
ються позбавленням волі на
строк від восьми до дванадця�
ти років з конфіскацією
майна.

� організація або утриман�
ня місць для незаконного
вживання, виробництва чи
виготовлення наркотичних
засобів, психотропних речо�
вин або їх аналогів караються
позбавленням волі на строк
від п'яти до дванадцяти років
з конфіскацією майна

� використання коштів,
здобутих від незаконного
обігу наркотичних засобів,
психотропних   речовин,   їх
аналогів   або  прекурсорів
караються позбавленням волі
на строк від восьми до п'ят�
надцяти років з позбавленням
права обіймати певні посади
або займатися певною діяль�
ністю на строк до трьох років
та з конфіскацією майна.

Іван Цушко

СКАЖЕМО НАРКОМАНІЇ � “НІ!”
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Начальник Києво�Свято�
шинського РВ ГУ МВС Украї�
ни в Київській області, полков�
ник міліції О.Б. Хілюк щодо
звернення мешканців будинку
по вул. Гоголя, 78 зі скаргами
на незаконну торгівлю нарко�
тичними засобами, що відбу�
вається на сходинковій клітин�
ці 8�го поверху зазначеного
будинку, повідомив наступне. 

"В ході проведення опера�
тивно�розшукових заходів
працівниками сектору бороть�
би з незаконним обігом нар�
котиків Києво�Святошинсь�
кого РВ ГУ МВС України в
Київській області, в м. Боярка
по вул. Гоголя, 78 був затри�

маний гр. Оліновський
Арсен Сергійович,
10.01.1989 р. н., який
проживає по вул. Гоголя,
78, кв.95. При проведен�
ні особистого огляду у
нього було виявлено та
вилучено наркотичний
засіб � опій ацетильова�
ний. Слідчим відділом
Києво�Святошинського
РВ ГУ МВС України в
Київській області по
даному факту порушено
кримінальну справу 
№ 13�2250 за ознаками
злочину, передбаченого 
ст. 309 КК України. Криміналь�
на справа знаходиться на стадії

розслідування. Проводяться
подальші оперативні заходи".

Редакція “БІ”

ВІДКРИТО КРИМІНАЛЬНУ СПРАВУ

24.03.08 близько 14.30
год. на вулиці Хрещатик
автомобіль ВАЗ�2106 чор�
ного кольору виїхав на
зустрічну смугу, створив�
ши небезпечну ситуацію
учасникам дорожнього
руху. Порушник був зупи�
нений та затриманий
патрульним нарядом мілі�
ції. При перевірці автомо�
біля в салоні було знайдено
наркотичну речовину. В
присутності членів БГО 
"ВОВК", які співпрацюють
з працівниками міліції,
наркотичну речовину було
вилучено. Водій транс�
портного засобу затрима�

ний. Ведеться слідство.
Хочеться відмітити, що

працівники міліції опера�
тивно зреагували на неадек�
ватні і небезпечні дії водія
автомобіля та вчасно
вжили заходи щодо відсто�
ронення порушника від
керування автомобілем.
Адже його дії могли приз�
вести до тяжких наслідків.
Дії правоохоронців допо�
могли зашкодити незакон�
ному розповсюдженню
наркотичних речовин.

ГО "Боярський козачий
полк "ВОВК"

ПРИГОДА НА ХРЕЩАТИКУ

Основною функцією
нашого відділення  є
боротьба з розповсюджен�
ням наркотичних речовин.
За 2005 рік порушено 78
кримінальних справ, за
2006 � 128 кримінальних
справ, за 2007 рік � 131
кримінальна справа.  Тіль�
ки за три місяці 2008 року
відкрито  32 кримінальні
справи. Вони порушені по
факту тяжких злочинів,
збуту і зберіганню нарко�
тичних речовин та ін.
Можна зробити висновок,
що коли збільшується кіль�
кість відкриття криміналь�
них справ, то й, відповід�
но, збільшується кількість

осіб, які вживають та роз�
повсюджують наркотичні
речовини.

Проблема наркоманії не
є проблемою однієї лише
міліції. Це проблема  гло�
бальна і  держава, голов�
ним чином, має опікува�
тись цією проблемою. 

Як видно з фото, дерево
вщент вкрите використа�
ними шприцами. Нарко�
залежних осіб біля нього
немає. Завдячуючи зусил�
лям депутата Боярської
міської ради Орловського
С.А.,  неподалік від цього
місця був встановлений
шлагбаум, і тепер потрапи�
ти туди не так просто. Але

це не вирішує проблеми,
оскільки "хто шукає, той
завжди знайде". А в наші
обов'язки не входить,
наприклад, щоденний
об'їзд території Києво�Свя�
тошинського району з
метою виявлення місць
скупчення наркоманів. Це
просто неможливо. Я вже
не кажу про те, що у  спів�
робітників відділення
БНОН немає службового
транспорта,  а пальне вза�
галі відсутнє.

Коментарі записували
Марина Смірнова

та Ксенія Бойко

КОМЕНТАР НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛЕННЯ БНОН 

КИЄВО�СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ 

КРАВЧУКА ТАРАСА ІГОРОВИЧА

Працівники аптеки
ТОВ "Медсервіс" чітко
дотримуються наказів
Міністерства охорони здо�
ров'я, що регулюють про�
даж наркотичних, сильно�
діючих препаратів, а
також лікарських засобів,
які підлягають предметно�
кількісному обліку. Ці пре�
парати не продаються по
рецептам, вони взагалі від�
сутні в аптеці. Жодна з
аптек не хоче брати на
себе таку відповідальність.
На превеликий жаль, нар�
комани знаходять інші
варіанти. Вони  купують у
величезній кількості легкі
лікарські препарати, до

складу яких входить мізер�
на кількість сильнодіючих
засобів. Збільшивши дозу
в декілька десятків разів,
досягають наркотичного
ефекта. Це снодійні, зне�
болюючі, жаропонижуючі
та інші препарати.  Не
продавати ці препарати ми
не маємо права, тому що
люди, які їх купують, не
завжди мають підозрілий
вигляд. Не можна в кож�
ному покупцеві вбачати
наркомана. Ні одна з
аптек невзмозі з цим боро�
тися. В свою чергу, Міні�
стерство охорони здоров'я
жорстко регулює обіг нар�
котичних засобів.

КОМЕНТАР ЗАВІДУВАЧКИ АПТЕКОЮ

ТОВ "МЕДСЕРВІС" КЛИМЧУК ЛЕСІ

ОЛЕКСАНДРІВНИ:

Якось увечері, при�
близно о 21.00, мені
зателефонував чоловік,
який не назвався, а
повідомив наступне: 
"Ви бачили, що нароби�
ли коло Михайлівської
церкви? � спитав обуре�
ний чоловік. � Звідти
безслідно зник Знак
заснування Городища!"

Я вже відпочивав,
тому й вирішив переві�
рити інформацію вран�
ці. О 10�й годині ранку
наступного дня я пішов
до церкви подивитись,
що ж там трапилося.
Виявляється, все те, про
що мені казав чоловік,  �
правда. Державний
знак безслідно зник.

Огледівся довкола.
Подвір'я церкви приби�
рала якась жіночка.
Спитав у неї, чи не бачила
вона куди подівся Знак. Адже
його вага більше 1тонни! Від�
повідь мене вразила: "Не
знаю. Я не звернула уваги на
те, що його немає". 

Моєму хвилюванню не
було меж. Цікавість моя не
давала мені спокою. Ніяких
слідів, ніяких свідків. Вихо�
дить, можна нищити будь�
що, і ніхто, нічого не 

бачитиме.
І раптом увагу мою

привернула куча сміття,
що була неподалік. Підій�
шов ближче, роздивився.
Так ось же він! Лежить
собі кимось старанно
захований під сміттям.

Звернувся я з цього
приводу у міську Раду, до
голови Добрівського Т.Г.
та заступника міського
голови Шульги В.В. Вони
були здивовані такою
звісткою.  Яке було роз�
слідування у міськвикон�
комі � не знаю.

Десь через 2�3 дні завітав
до мене дільничний інспек�
тор міліції Мельник В.
Говорили ми про різне.
Пробалакавши 2�3 годи�
ни, пішли на місце приго�
ди подивитись, чи не змі�
нилося бува там щось. А

на місці пам'ятного Знака
вже чорніє хрест. Особисто я
прийшов до такого висновку:

1) кому поставили чорний
хрест;

2) комуністичні гасла не

забули. "Мы старый мир раз�
рушим до основания (основа
залишилась), а затем мы
наш, мы новый мир постро�
им…."

Це і є наша свідомість,
наша байдужість. Байду�
жість до історичного минуло�
го. Адже цей Знак був симво�
лом заснування Боярки. Я
закликаю � не будьте байду�
жими, дорогі мої
земляки, боярча�
ни! Ви ж нація
великої України,
висококультурна
нація, яку нищи�
ли, гнобили про�
тягом багатьох
століть. Ви є
нащадками три�
пільської культу�
ри, ви розмовляє�
те мовою, яка по
красі своїй не
п о с т у п а є т ь с я
іншим мовам. На
території Боярки
ще не все знище�
но. Досліджуйте,
р о з п и т у й т е ,

шукайте нащадків, які багато
історичних фактів можуть
переповісти. Лише дослідив�
ши історію вулиці Самійлен�
ка, де жили в минулому шля�
хетні, знатні люди, можна
знайти Бурсу, яка ще зберег�
лася, і про яку ніхто чомусь
не згадує. 

К.М. Карєв

ЗНИЩИТИ ПАМ'ЯТКУ � ЦЕ ПРОСТО
Вандалізм
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Спорт

Як ви вже, напевно, знає�
те, 16 березня відбувся фінал
Чемпіонату Київської області
з футзалу. За час існування
Чемпіонату (а "народився"
він ще "за царя Гороха")
Боярська команда жодного
разу не піднімалася вище п'я�
того місця, та й такий резуль�
тат був неабияким досягнен�
ням. Адже всі ці роки тон
чемпіонату задавали тради�
ційні переможці � команди
Васильківського району.

Що ж до цьогорічного
чемпіонату, який розпочався
невдовзі після Нового року,
то "на старт" вийшло 18 най�
кращих команд столичної
області. А 16 березня у
фінальному герці зійшлася
четвірка найсильніших. Це �
футбольні команди населе�
них пунктів Васильківського
району Ксаверівки, Путрів�
ки та Глевахи. Четвертим
учасником "поєдинку чем�
піонів" став недавній скром�
ний "середнячок" � команда
Боярки...

Як і годиться, спочатку
розігрувалися два півфінали.
В першому команда Путрів�
ки перемогла команду Глева�
хи з рахунком 5:2. А в другій
"парі" вміння боярчан екза�

менував діючий чемпіон
минулого року � команда
Ксаверівки. На початку
матчу ксаверівці звично зай�
няли місце господаря і навіть
вели в рахунку. Та в упертій
боротьбі боярчани змогли
спочатку налагодити гру,
після чого розбили вщент
налагоджену й відпрацьова�
ну стратегію супротивників.
Таким чином, "екзамен"
закінчився невдало для...
"екзаменаторів": Боярка 
"взула" вінценосного лідера з
рахунком 7:4! І, звичайно ж,
вже спокійнісінько вийшла в
фінал.

Саме на крилах цієї пере�
моги боярчани вийшли на
фінальний матч і почали
просто знущатися з команди
Путрівки. Судіть самі: за 2
хвилини до кінця матчу
Боярка вигравала з рахун�
ком 4:1! Мабуть, в своєму
хизуванні наші хлопці зан�
адто розслабилися. Чим
негайно скористався супер�
ник, відігравши два м'яча.
Та гру вже було зроблено, і
фінальний свисток сповіс�
тив про нового чемпіона: з
рахунком 4:3 Боярка таки
відібрала чемпіонський
кубок у славнозвісної

команди Путрівки. І, впер�
ше за всю історію як Боярсь�
кого, так і обласного футбо�
лу, стала чемпіоном! Ну
нарешті! Віват, чемпіоне!

Як, ви й досі не знаєте
імен героїв�переможців?
Але ж не знати цих боярчан

просто неможливо! Це �
Олександр Сусленко, Сергій
Бабурін, Олександр Три�
польський, Богдан Сліпко,
Віктор Гайдученко, Юрій
Приймак. Це � боярчани. А
був ще помічник з Ново�Бі�

личів: Віктор Варениця. І
потужна підтримка в особі
Боярського міського голови
Тараса Добрівського та його
заступника Романа Гладко�
го, які дуже щиро привітали
хлопців з цією історичною
перемогою й подякували їм

за те, як блискуче вони від�
стояли честь нашого міста...  

А що ж васильківчани? В
матчі за ІІІ місце Ксаверівка
з рахунком 6:2 перемогла
Глеваху, і тепер, мабуть,
зайнята надзвичайно

важливою справою: натх�
ненно хекаючи, натирає свої
бронзові медалі. Щоб, бува,
не потускніли...

Втім, повернімося до
чемпіона цього Чемпіонату.
Відпочити нашим хлопцям
так і не вдалося. Не встигли
вони насолодитися здобутим
титулом, як їм відразу ж
кинули виклик: на товарист�
ську зустріч їх запросила
футбольна збірна держ�
службовців Київської облас�
ті. Початок гри дещо охоло�
див чемпіонську ейфорію
наших земляків � 7: 4 не на
нашу користь. Та вольова
перемога таки була здобута,
і невдовзі  радісна звістка
облетіла місто: "Боярка
перемогла Верховну Раду з
рахунком 10:7!" І це � чисті�
сінька правда. Якщо ж вам
потрібні ще якісь докази
цього спортивно�футбольно�
го незаперечного факту, то
запитайте про це... ну, хоча
б і пана Суркіса, який всю
гру нервувався поряд.
Вибачте, але заспокоїти
його мені так і не вдалося...

Серед вболівальників
на трибуні шаленів

Радислав Кокодзей

ВІВАТ, ЧЕМПІОНЕ! 
або ІСТОРИЧНІ ПЕРЕМОГИ БОЯРСЬКИХ ФУТБОЛІСТІВ

Ця розповідь буде короткою, як влучний постріл. Точніше ! як
блискавичний гол у "дев'ятку". Адже саме такі асоціації виника!

ють у свідків двох блискучих футбольних перемог Боярської фут!
больної команди з футзалу.

Вісті не просто радісні:
такими результатами може
пишатися не лише місто!
Тому про них � більш деталь�
но.

15 � 16 березня у Чернігові
відбувся Чемпіонат України з
боротьби самбо. Багато
можна розповідати про запек�
лу боротьбу на чернігівському
татамі... Втім, звернемо
увагу лише на один епізод:
глядачі просто втомилися
захоплено скандувати "Бояр�
ка � вперед!" Ці глядацькі
симпатії мали більш ніж
вагомі підстави. Відома всьо�
му світові боярчанка Світла�
на Ярьомка у своїй ваговій
категорії була найкращою � І
місце! В цій же ваговій кате�
горії ІІІ місце чемпіонського
"олімпу" посіла також бояр�
чанка � наша новенька зіроч�
ка Іванна Березовська. А
тили своїх землячок на V
місці надійно прикривала ще
одна боярчанка � Тетяна
Хоменко. Та найбільше

вітальних слів припало на
долю... Віктора Мужчини.
Адже всі три наші героїні є
вихованками цього талано�
витого тренера. Тому не
дивно, що я вирішив завітати
до його творчої лабораторії �
дитячо�юнацької спортивної
школи у Вишневому. Втім,
про це � дещо пізніше...  

Тому що 22 � 23 березня
вже Вінниця вітала учасни�
ків Чемпіонату України. На
цей раз � з боротьби сумо.
Мабуть, зайве зазначати, що
наші Боярські дівчата і тут
заявили про себе більш ніж
серйозно. Зокрема, студент�
ка коледжу екології та при�
родних ресурсів Тетяна
Хоменко в запеклій боротьбі
виборола ІІІ місце. Але якщо
ви, шановні читачі, вважає�
те, що це � досить скромний
результат, мусимо зауважи�
ти: ви дуже�дуже помиляє�
тесь! Адже сама участь на
спортивних змаганнях такого
рівня є серйозною оцінкою

професійної майстерності
спортсмена. Та питання
навіть не в цьому. Справа в
тому, що боротьбою Тетяна
займається всього... 4 роки.
Почала займатися ще на
Фастівщині (звідки дівчина
родом), а після вступу до
коледжу продовжила заняття
під керівництвом Віктора
Мужчини. Тому особисто
мене зовсім не дивує, що
Тетяну було визнано кращою
сумоїсткою Київської області
в її ваговій категорії. Таке
визнання � недвозначний
натяк на те, що підкорення

більш серйозних вершин,
вибачте за невільний калам�
бур, не за горами. Що ж
думає з цього приводу сама
Тетяна?

� Своїм результатом я не
задоволена. Незважаючи на
те, що суперниці були більш
ніж достойні, відчуваю, що
могла б виступити набагато
краще. Тому на найближчих
змаганнях (в Ужгороді, по
самбо � відбір на чемпіонат
Євразійські ігри в Кореї)
настроєна мінімум на ІІ
місце.  

І по сяйливому блиску у

впертому погляді я зрозумів,
що це � не просто слова... А
ось якими думками поділила�
ся зі мною Світлана Ярьомка:

� Моє особисте враження
від участі та перемоги на цих
змаганнях... середнє. Не було
там ефектних прийомів та
сильних суперниць, як,
наприклад, на змаганнях
міжнародних. Та все ж таки
на цих змаганнях, як і на
будь�яких інших, було чому
повчитися. В кожній ваговій
категорії є свій лідер, а відпо�
відно � своя техніка, свої
"коронні" прийоми, свій

Якщо говорити про Боярський спорт взагалі, то в ньому
спостерігається рішучий переможний наступ боярчан на
всіх напрямах і рівнях. Ще одним незаперечним доказом
цього є вісті з татамі та дохе....

"МИ ПРОСТО ПРИРЕЧЕНІ...
НННН АААА     ПППП ЕЕЕЕ РРРР ЕЕЕЕ ММММ ОООО ГГГГ УУУУ !!!! """"
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Конкурс

Спочатку � трохи історії.
Даний конкурс проводиться
Головним управлінням освіти
і науки Київської обласної
держадміністрації, Центром
творчості дітей та юнацтва
Київщини з метою активізації
екологічного руху в Україні,
виявлення та поширення цієї
форми роботи учнівських
колективів у русі за екологічну
безпеку, формування еколо�
гічної культури учнівської
молоді, привернення уваги
місцевої влади, громадських
та державних організацій до
екологічних проблем. До учас�
ті в цьому турі були запрошені
кращі обласні учнівські колек�
тиви (всього � 24!), які вибо�
роли це право через участь в І
етапі та мають досвід виступів
перед широкою аудиторією з
висвітлення екологічних про�
блем своєї місцевості та шля�
хів їх вирішення.

Про важливість цього
напрямку годі й казати. Для
ілюстрації � лише одна неве�
личка "вітамінна" довідка: 
"Папір розкладається про!
тягом 1 ! 2 років. Жерстяна
банка повністю поржавіє і
зникне лише за 90 років!
Банка з тонкого алюмінію
зруйнується за 480 років!!
Скло зникає через 400
років!!! Пластикова пляшка
залишається сміттям 300
років!!!!"

Що ж до учасників, то,
виходячи з умов конкурсу,
можна було чекати на цікаве й
актуальне феєричне шоу, яке
просто не могло б залишити
байдужими нікого. Та, зай�
шовши до зали, я був непри�
ємно вражений: попри вико�
ристання мультимедійних
систем, фонограм, яскравих
костюмів та інших засобів
наочності, в залі панувала...
байдужа сонливість. Навіть
журі безнадійно зівало в своїх
кріслах, сумно посміхаючись з
"сіреньких" спроб команд
переконати присутніх у тому,
в чому вони й самі, мабуть,
були не дуже впевнені. Пого�
дьтеся, що дитячий лепет сім�
надцятирічних здорованів про
проблеми маленького потічка
або "зворушлива" пісенька
про "неголених оленів" зовсім
не сприяла пробудженню
цікавості ні до даного заходу
зокрема, ні до проблем еколо�
гії взагалі...

Та вже перша "Ми у Бояр�
ці живемо!", яка пролунала
після представлення команди,
розбудила всіх без винятку. А
ще через якусь мить весь зал
дружно підхопив запальні
слова "вітамінної" речівки і
стоячи аплодував виступу
наймолодшого складу Боярсь�
ких "Вітамінчиків"! та це вже
� в кінці виступу. А впродовж
� непідробна цікавість до того,

що відбувається на сцені і
активне обговорення "по
гарячих слідах" почутого.
Одна з причин цього � широке
коло проблем, яких торкнули�
ся в своєму виступі сини та
доньки нашого рідного міста.
Бо ж "вітамінний" виступ не
обмежився лише проблемами
забруднення природи, брако�
ньєрства, генетичних мута�
цій, диявольського переко�
нання сучасних ділків в тому,
що абсолютно все продається і
купується на цьому світі.
Яким, на їх думку править
"золотий тілець", а й торкнув�
ся також "екології душі", заб�
рудненої алкоголем, наркоти�
ками і найбільш руйнуючим
свідомість сміттям � байдужіс�
тю... (Більш детально див.
опублікований сценарій в
журналі "Шкільний світ",
№48, грудень 2007 р.)

А друга причина � просто
таки професійна майстерність
та артистизм � змушували тяг�
нутися до сцени і погляди, і
серця, і думки. Мимоволі
ловлю вухом репліку одного з
глядачів: "Конєчно, їм сцена�
рій якийсь профі писав, та й
репетиції проводив професі�
ональний режисьор..." Спере�
чатися не хотілося. Бо якщо
людина не розуміє, що запо�
рукою успіху є небайдуже
серце, а однією з умов вирі�
шення нагальних проблем
сьогодення � майстерність їх
висвітлення, то про що можна
говорити. Та й чи варто?..

Разом з "Вітамінчиками"
залишаю гостинну Ковалівку.
Наша команда виступала
третьою. Та щодо перемоги
діти були абсолютно спокійні,
відчуваючи свою реальну силу
і, що найголовніше, правоту. І

в своїх сподіваннях діти не
обманулися... Й довго ще
серце вистукувало в такт сло�
вам, від яких просто мурашки
бігли по шкірі:
Вже досить вам очі на все

закривати!
Людино, прокинься! 

Вже часу немає!
Здоров'я природи ! 

здоров'я твоє!
Від тебе залежить, 

яким воно є!
І заклик "З життям ти не

бався!" сповнював рішучістю,
додаючи сил. Та коли прудкий
шкільний автобус добіг до
Боярки, радісний настрій...
просто зник. Причина � гори
сміття на узбіччі. Дорослі, та
відкрийте нарешті свої очі і
вуха! І якщо ви не хочете чути
останній передсмертний зойк
першого проліска, не хочете
бачити останніх судом дикої
качки, яка конає в райдужній
бензиново�мазутній плівці
рідної водойми, повернув�
шись з далекого вирію, то
голосу власних дітей ви прос�
то не маєте права не чути!!!

А те, що мені довелось
побачити наступного дня на
території Києво�Святошинсь�
кої районної лікарні, просто
вбило мене наповал. Та про це
� у нашій наступній розповіді... 

За "Вітамінів" щиро вболівав
Радислав Кокодзей

ЗАПОРУКА УСПІШНОСТІ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ � 
В "ВІТАМІНІЗАЦІЇ"  СУСПІЛЬСТВА!

Саме в цьому переконалися всі учасники обласного етапу
Всеукраїнського конкурсу учнівських екологічних агітбригад, який
відбувся в с. Ковалівці 23 березня. Адже саме наші юні "Вітамінчики"

з Боярської третьої виступили на "відмінно" (оцінка виступів
проводилася за п'ятибальною системою), посівши на цьому конкурсі
І місце!

стиль. А відтак � реальна
можливість поповнити свій
власний арсенал. Крім того,
кожне змагання � це ще один
рівень психологічної підго�
товки, яка є необхідним еле�
ментом підготовки професій�
ної й чи не найголовнішою
запорукою перемоги на зма�
ганнях більш високого рівня.
Та суперники під час змагань
� лише на татамі. За його
межами ми багато спілкуємо�
ся: одні з них залишаються
добрими знайомими, інші
стають справжніми друзями.
Які вчать дуже важливому �
правильно... відпочивати!
Адже без цього такого шале�

ного темпу просто не витри�
мати... 

Що ж до зустрічі з леген�
дарним тренером наших
королев і принцес татамі та

дохе, то вона відбулася 25
березня. Того дня до Боярки
повернулася... зима. Розхля�
бана маршрутка сторожко
вигрібалася зі снігової каші,
й всю дорогу до Вишнівської
ДЮСШ щедрий мокрий сніг
так старанно опікувався
моєю скромною персоною,
що коли я нарешті добрів до
вхідних дверей, то  скидався

на величезного неповоротко�
го сніговика. Та дужче за сніг
допікала полохлива думка: "І
куди я пхаюся? Навряд чи в
залі взагалі є хто�небудь..."

На щастя, я помилився. Тре�
нування йшло повним ходом!
Глухо стогне татамі від могут�
ніх кидків Світлани, а її
суперник легким метеликом
раз�по�раз злітає над кили�
мом. А он і Тетяна: дівчина
крадькома втирає піт з розпа�
шілого чола й уважно слухає
пояснення своєї більш досвід�
ченої подруги. Віктор
Васильович теж тут: уважно
стежить за своїми вихованка�
ми, щось підказує, не дає роз�
слабитись. Тому розмова
вийшла короткою, і говорив
Віктор Мужчина лише про
найголовніше:

� Ось так ми й тренуємо�
ся... Самі розумієте, що такі
умови � ось для них (порух
руки в бік хлопчачого гурту,
який чекає свого виходу на
татамі) � для новачків�почат�
ківців. Підготовка спортсме�
нів рівня Світлани Ярьомки
(яка на сьогоднішній день є
другою в Україні за рівнем
професійної майстерності!)
вимагає зовсім інших умов. З
іншого боку � питання побу�
тові. Завтра дівчина закін�
чить коледж, в гуртожитку

якого й проживає нині... Має
бажання навчатися далі... А
жити де? І на які кошти? На
студентську стипендію? Та ж
її навіть на проїзд на змаган�
ня не вистачить... Навряд чи
буденні клопоти сприятимуть
психологічній рівновазі, яка
так потрібна на тренуваннях,
не кажучи вже про змаган�
ня...   

Залишаю спортивну залу
зі змішаними почуттями... З
одного боку � гордість за
наших боярчанок. З іншого �
неприємне здивування: чому
досі влада не надає суттєвої
допомоги в справі плекання
таких унікальних спортсме�
нів? Адже таких "Світлан" в
Україні � одиниці, а в місті та
районі вона взагалі одна�єди�
на! Та навіть холодний про�
низливий вітер не може виду�
ти з пам'яті слова Віктора
Васильовича: "Спортсмени
такого рівня перемагають не
руками, а головою... Тому ми
просто приречені на перемо�
гу!" 

З героїнями татамі 
спілкувався

Радислав Кокодзей



Шановні боярчани, працівники комунальних служб міста, 
керівники установ та організацій, підприємці!

22 та 29 березня, 5, 12, 19 квітня 2008 р. організовуються
суботники у зв'язку із проведенням двомісячника санітарної вес�
няної очистки та благоустрою м. Боярка. 

Прохання усім долу�
читися до прибирання
своєї прилеглої території.

Працюватиме комі�
сія з перевірки санітар�
ного та екологічного
стану.

Міськвиконком

Допоможіть 
повернути песика!

21 березня біля будинку
по вул. Сєдова, 13 пропав
песик на прізвисько "Вєня"
(3,5 р.). Допоможіть, будь�
ласка, повернути песика.
Винагороду гарантуємо.

Наша адреса:
м. Боярка, вул. Сєдова,
13, кв. 12.Тел.: 41�404; 

8�096�728�19�07, 
Віра Олександрівна

ТОВ "ВОКЕ(07"
здійснює проектування, монтаж 
та гарантійне сервісне обслуговування систем:

� водопостачання;
� водовідведення;

� теплопостачання;
� електропостачання;

� автоматичного поливу.
Звертатися за адресою:
м. Боярка, пров. П'ятигірський, 7
тел/факс: 8 (044) 98�35�8�50
моб. 8�067�250�78�62;

8�067�665�92�62

Газета Боярської міської ради
Реєстраційне свідоцтво КІ № 971 

від 23.10.2006 р.
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Телефон редакції 47!079.

E!mail: boyarka!inform@ukr.net

***
Відповідальність за достовірність

публікацій в газеті несуть автори та
рекламодавці
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Загальний тираж 8000 прим.

ААППТТЕЕЧЧННИИЙЙ  ССУУППЕЕРРММААРРККЕЕТТ

(біля залізничного вокзалу м. Боярка)

запрошує на постійну роботу:

( замісника завідуючого аптеки;

( провізорів, фармацевтів;

( оператора комп'ютерного набору;

( продавців(консультантів;

( санітарку(прибиральницю;

Стабільна оплата, офіційне працевлаштування, гідні умови праці

Тел.: 8(044) 501(23(67, 463(62(21

Першоквітневі жарти

Вітання, оголошення, реклама

ООггооллоошшеенннняя
Знайдено посвідчення за

№ 2, видане Антонюк В.І.
10.03.2007 року  (право
проведення робіт в елек�
троустановках).

Редакція "БІ"

Загублене свідоцтво, реєстраційний № 148 від 19.02.2003 р.
Києво�Святошинської організації ВО "Свобода", видане Тищен�
ку Сергію Петровичу, вважати недійсним.

Загублений студентський квиток № 044645589 від 1 вересня
2006 року, виданий Шутовій Дар'ї Василівні, вважати недійсним.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 70 (ЛЕТИЕМ НУРИЩЕНКО

АНТОНИНУ ВСЕВОЛОДОВНУ!

Ты поешь и звёзды тают,
Как поцелуи на устах,
Посмотришь � играют,

В твоих божественных глазах.
Мы, Тонечка, тебя  любим!

Коллектив "Поют ветераны"

Боярський автомотоклуб “Орли” та КП “Центр розвитку фізичної

культури і спорту “Спорт для всіх” К�Святошинського р�ну, запрошує

Вас на проведення змагань з мотокросу.

Довідки за тел.: 8(044)406(31(41, 8(050)585(98(07, 8(298)38(141

klub@automotosport.com.ua

КОГО І ЯК НЕ ВАРТО РОЗІГРУВАТИ:
� Дівчата, не кажіть своїм коханим, що завагітніли.
� Дівчата, не кажіть своїм батькам, що завагітніли (якщо ви незаміжня).
� Хлопці, не кажіть дівчатам, що хочете з ними одружитися (навіть якщо

це серйозно, 1�го квітня вони не повірять і образяться).
� Хлопці, не кажіть своїм дівчатам, що одружуєтеся з іншою. 

Прибігає чоловік додому та до дружини репетує:
� Жінко, збирай речі, я мільйон в лотерею виграв.
Дружина в шоковому стані не знає що робити…
� То ж які речі збирати, літні чи зимові (куди ж ми поїдемо…)?
Чоловік зі злістю:
� Та всі збирай та йди звідси!
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