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ВІТАЄМО
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
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Час косити траву

В жнива —
на новому тракторі?
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Чому не було світла? Куди поділися птахи?

Боярська міська рада та виконав
чий комітет щиро вітають депутата
Валентина Вікторовича Олійника,
ювіляра Боярської міської організа
ції війни, праці та Збройних Сил
Ольгу Юхимівну Лазаренко з Днем
народження!
Бажаємо досягти найвищих вер
шин і ніколи не терпіти поразки.
Нехай Ваші близькі і рідні завж
ди будуть поряд, нехай завжди буде
тверда земля під ногами, вірні друзі
поряд, й світле і безхмаре небо над
головою!
Хай минають негаразди та непо
розуміння, підтримують та надиха
ють рідні люди, розуміють та допо
магають колеги.
Бажаємо
Вам здоров’я,
міцності
духу, моло
дечого запалу,
щастя, благо
получчя, по
дальших успіхів у
всіх почи
наннях.
Щиро ба
жаєм щас
тя, успіхів,
миру та
злагоди.
Нехай
Вас суп
роводжує
вдача.
Міський голова
Т. Добрівський

СВЯТО
ПЕТРА І ПАВЛА
Дванадцятого липня за новим
стилем — день святих Первоверхов
них Апостолів Петра і Павла.
Апостол Петро разом із своїм бра
том був першим з учнів Христа. Після
Вознесіння саме він очолив Церкву.
Петро виліковував хворих, калік,
виганяв нечистих духів, закликав до
покаяння. Багато людей, слухаючи
його, згодом ставали християнами,
хоча до цього вони ним не були.
Апостол Павло був родом з міста
Тарсу в Кілікії, мав права римського
громадянства, дані його предкам.
На другий день після “Петра” є
теж свято, але наполовину менше, і
називається воно “Полупетра” або
«Петрового батька».

БІ

Благоустрій

У вересні цього року
Боярка відзначатиме 54 річ
ницю з дня надання йому
статусу міста. Як і завжди,
на урочистості приїдуть
численні делегації: із Поль
щі, Білорусі, Прибалтики,
Київської області та Києво
Святошинського району.
Боярська міська рада та
виконавчий комітет докла

НА ПОСТУ

міста

дуть усіх зусиль для належ
ної організації проведення
свята. Але яке враження
залишиться у гостей від
самого міста, його благоу
строю? Що їм запам'я
тається: бур’яни біля парка
нів, чи дбайливо скошена
трава, смітники, чи охайні
контейнерні сміттєві май
данчики?

Культура починається з
кожного із нас. Шановні
мешканці багатоповерхівок,
приватного сектора, керів
ники підприємств і організа
цій! До святкування Дня
міста Боярка залишилось 2
місяці. Тож давайте разом
подбаємо про чистоту й
охайність Боярки! Разом ми
впораємось!

“БОЯРСЬКА
ВАРТА”

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
БОЯРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 16 липня 2010 року

№99

м. Боярка
Про проведення загальноміських суботників

Згідно п.7 ч.І ст.30 Закону України” Про
місцеве самоврядування в Україні”, розпо
рядження
голови КиєвоСвятошинсь
кої райдержадміністрації від 16.07.2010
року № 3291 “Про боротьбу з амброзією та
смітниками” , 
1. Провести загальноміські суботники
благоустрою 17, 24 та 31 липня 2010 року.
2. Заступникам міського голови (за
напрямками) направити листи керівникам
організацій та підприємств, які знаходяться
на території міста, про прибирання приле
глої території та участь в загальноміських
суботниках.

3. Керівникам комунальних підпри
ємств — БМВУ ЖКГ та “БояркаВодока
нал” забезпечити виконання необхідного
об'єму робіт та надати необхідну техніку для
прибирання міських парків, прибудинкових
територій.
4. Секретареві ради М.Г.Лєзніку орга
нізувати відповідну роботу депутатів ради в
округах, за які вони відповідальні.
5. Контроль за виконанням даного роз
порядження покласти на заступника місько
го голови А.К.Тахтарбаєва.
Міський голова Т.Г. Добрівський

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
БОЯРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 16 липня 2010 року
Про благоустрій міста

Згідно п.7 ч.І ст.30 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні” , 
1. Головному спеціалісту з комунальних
питань І.І.БРИЛЬ направити листи керів
никам установ, підприємств та організацій з
проханням покосити траву на прилеглих
територіях й постійно підтримувати належ
ний благоустрій цих територій.
2. Начальнику БМВУ ЖКГ М.І.Дави
денку забезпечити виконання необхідного
об'єму робіт та надати необхідну техніку для
прибирання та косіння трави в міських пар
ках, на прибудинкових територіях, місцях
загального користування.

м. Боярка

3. Секретареві ради М.Г.Лєзніку орга
нізувати депутатів ради для проведення від
повідної роботи у своїх округах.
4. ГФ “Боярська Варта” активізувати
роботу з виявлення порушень правил бла
гоустрою та складання адміністративних
протоколів.
Термін — до 01.09.2010 року.
5. Контроль за виконанням даного роз
порядження покласти на заступника місько
го голови А.К.Тахтарбаєва.

З початку 2010 року спі
вробітниками ГФ “Боярська
Варта” було виявлено більше
ста тридцяти адміністратив
них правопорушень, на під
ставі яких було складено 133
адміністративні протоколи.
Найчастіше мешканці
міста нехтують правилами
благоустрою. Це й непри
брані прибудинкові терито
рії, нескошені бур'яни біля
парканів, складування буді
вельних матеріалів (цегли,
щебеню, піску та ін.) та
сміття біля парканів.
На підставі складених
адміністративних протоків
особи, винні в порушенні
правил благоустрою міста,
згідно чинного законодав
ства зобов'язані сплатити
штраф, розмір якого на сьо
годні значно збільшився.

Так, згідно статті 152
Адміністративного Кодексу
України порушення держав
них стандартів, норм і пра
вил у сфері благоустрою
населених пунктів, правил
благоустрою територій тяг
нуть за собою сплату штра
фу від двадцяти до вісімде
сяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян,
посадовими особами, грома
дянами — суб'єктами під
приємницької діяльності —
від п'ятдесяти до ста неопо
датковуваних
мінімумів
доходів громадян (стаття
152 із змінами, внесеними
згідно Закону № 55/97 ВР
від 7.02.97, в редакції Зако
ну № 1825VI (182517)
від 21.01.2010).
ГФ “Боярська Варта”

Міський голова Т.Г. Добрівський

ЧАС КОСИТИ ТРАВУ
Зимове сміття збороли. Усі помітили,
що Боярка стала чистішою. Не дати траві
перетворитись у бур’яни, зберегти її
чистоту і свіжість — саме таке завдання
отримали комунальні служби міста. Від
так, в міських парках та місцях загально
го користування коситимуть траву.
Також надаватимуть послуги тим, хто
намагається убезпечити свою прилеглу
чи прибудинкову територію він “навали”
літніх бур'янів. Для цього варто зверну
тись до БМ ВУ ЖКГ і вам допоможуть
покосити навіть важкодоступні місця.
Редакція “БІ”
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Оголошення

Загублений атестат про повну середню освіту серії КХ
№ 37900130, виданий Альоні Юріївні Одинець 28 травня
2010 року КиєвоСвятошинською районною класичною
гімназією, вважати недійсним.
***
Боярський міськвиконком запрошує на роботу водія
легкового автомобіля.
Тел. для довідок : (045) 98 43241, 42246
***
Втрачене свідоцтво про неповну середню освіту серії
КХ № 32317167, видане Еліні Іванівні Траченко 2010
року Боярською ЗОШ № 3, вважати недійсним.

Боярка І н ф о р м

БІ

Судова

постанова

РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ (ВИТЯГ)
31 травня 2010 року
КиєвоСвятошинський ра
йонний суд Київської облас
ті у складі:
головуючого судді Н.С.
Пінкевич,
при секретарі Н.С. Васи
ленко, І.В. Безпалюк,
розглянувши у відкрито
му судовому засіданні в м.
Київ цивільну справу за
позовом Олега Марковича
Коновалова до комунально
го підприємства “Інформа
ційне агентство “Боярка
Інформ” газета “Боярка
Інформ”, Наталії Леонідів
ни Ключник, Боярська місь
ка рада КиєвоСвятошинсь
кого району Київської обла
сті, третя особа Тарас Гри
горович Добрівський про
захист честі, гідності та
ділової репутації, стягнення
моральної шкоди, зобов’я
зання вчинення дій, 
встановив:
Спростування в газеті та
на сайті тим самим шрифтом
під заголовком “Спростуван
ня” на тому ж місці шляхом
розміщення
статті
під
назвою “Розсудить закон” —
задоволенню не підлягають.
Оскільки позивач не
довів заподіяння йому
моральної шкоди, тому у
задоволенні позовних про
компенсацію
моральної
шкоди суд відмовляє.
Керуючись ст. 19, 32
Конституції України, Поста
новою Пленуму Верховного
Суду України №1 від 27
лютого 2009 року “Про
судову практику у справах
про захист гідності та честі
фізичної особи, а також
ділової репутації фізичної та
юридичної особи”, ст.ст. 16,
277 ЦК України, ст.ст.
88,208, 213215 ЦПК
України, 
вирішив:
Позовну заяву Олега
Марковича Коновалова до
комунального підприємства
“Інформаційне агентство
“БояркаІнформ” (газета
“БояркаІнформ”), Наталії
Леонідівни Ключник, Бояр
ської міської ради Києво
Святошинського
району
Київської області, третьої
особи Тараса Григоровича
Добрівського про захист
честі, гідності та ділової
репутації, стягнення мо

ральної шкоди, зобов’язан
ня вчинення дій задовольни
ти частково.
Визнати відомості, вик
ладені в статті під назвою
“Хто є хто у справі Тараса
Добрівського” в газеті
“БояркаІнформ” №56
(130) від 13 лютого 2010
року та на вебсайті
www.boyarkainform.com,
недостовірними та такими,
що не відповідають дійс
ності, ганьблять честь,
гідність, ділову репутацію
Олега Марковича Конова
лова, а саме в абз.9 статті
вислів: “Олег Маркович
Коновалов звик за будьяку
ціну діставати своє (ми тут,
у Боярці, всі один одного
добре знаємо). Що йому
людське життя, вагітна дру
жина, новонароджена дити
на, коли на кону нажива —
збільшення
земельного
ресурсу Боярки втричі.
Смішно читати, як Конова
лов на шпальтах “Боярина”
бідкається, мовляв, не знає,
що своїй доньці сказати,
прикриваючись
маскою
борця з корупцією. (Тут
Олійник, який пише від
імені Коновалова, перег
нув). Нехай пояснить
краще своїй дитині, як він
мені, молодій людині,
життя збирався зламати і за
що, бо їй хтось все одно роз
каже про всі подвиги та
методи боротьби батька і
його компанії”; в абз.10
статті вислів “Коновалов
дійсно неодноразово прихо
див до мене в кабінет з хаба
рем. Це тривало близько
двох місяців. Землю хотів.
Тикав хабар мені у рестора
ні “Торба”. Я категорично
заперечував таким нахаб
ним пропозиціям. Так, є
моя провина — треба було
одразу заявити до правоохо
ронних органів, бо це — 370
КК — провокація хабара. Я
був лояльним, а він виявися
підлим на шляху до влади.
Досвіду йому не займати.
Пригадайте тільки відставку
Зої Виборної. Хто б ви дума
ли організував її? Тоді
Коновалов теж хотів зем
лі — Виборна йому відмо
вила. Ага, відмовила —
недовіру Виборній організу
вав такими самими, прита
манними йому методами”.
У решті позовних ви
мог — відмовити.
Суддя Н.С. Пінкевич

БІ

Події

тижня

В ЖНИВА —
НА НОВОМУ ТРАКТОРІ?

Кожного року, коли настає жнивна пора, всі
питання, пов'язані зі збиранням врожаю, набирають
особливої гостроти. Особливо ті, які стосуються
сільськогосподарської техніки. Втім, є надія, що вже
цього року розпочнеться якісне оновлення зернозбираль#
ного технопарку...

Зокрема, 7 липня на одно
му з полів с. Гореничі було
надзвичайно людно. Привід
неабиякий — презентація
нового українського трактора
“Слобожанець”, який випу
скає у Харкові слобожанська
промислова компанія.
Як розповів мені голов
ний інженер управління
агропромислового розвитку
КиєвоСвятошинського ра
йону Анатолій Миколайович
Худолій, саме цього дня тут
зібралися головні інженери
сільських господарств райо
ну. Головне питання повіст
ки денної — підготовка до
збирання зернових 2010
року. А замість “різного” —

знайомство з харківським
“Слобожанцем”, презента
цію якого проводив особисто
генеральний директор сло
божанської
промислової
компанії Андрій Анатолійо
вич Макарчук.
Цікавість головних інже
нерів цілком предметна. Ад
же на сьогоднішній день на
весь район всього 422 трак
тори й 40 зернозбиральних
комбайнів. При цьому ма
шиннотракторний
парк
КиєвоСвятошинського ра
йону зношується, а в рік ку
пуються в середньому 34
трактора й один зернозби
ральний комбайн. Представ
лений же зразок претендує

на певну універсальність:
зручний в користуванні, до
сить комфортабельний, нес
кладний в обслуговуванні.
Тип мастила, робота тракто
ра взимку, потужність двигу
на, облаштування кабіни,
можливість “нарощування”
вузлами та агрегатами — все
цікавить головних інжене
рів. Тому пан Макарчук лед
ве встигає відповідати на чис
ленні запитання хліборобів.
А поки фахівці пильно
оглядають новий трактор,
уважно дослухаючись до
роботи його двигуна, я ціка
влюся думкою Анатолія
Миколайовича Худолія з
приводу нового трактора.
— На мою думку, модель
перспективна, тому сподіва
юся, що новий трактор таки
приживеться на наших по
лях, — говорить мій співроз
мовник. — Хоча вартість
“Слобожанця” приблизно
380 тисяч, але в порівнянні з
американським трактором
це набагато дешевше, та й в
роботі наш український
трактор кращий. Тому,
можливо, цього року ми й
закупимо одного трактора.
Хоча, звісно, рішення прий
матимуть керівники госпо
дарств.
Радислав Кокодзей

ПІД БОЯРКОЮ VOLKSWAGEN
ЗІТКНУВСЯ З ПОЇЗДОМ КИЇВЛЬВІВ
У результаті аварії загину
ли двоє людей!
20 липня, у Київській
області на переїзді перегону
ВишневеБоярка відбулося
зіткнення пасажирського по
тяга і легкового автомобіля.
У результаті аварії загину
ли двоє людей — водій і паса
жир автомобіля.
За даними Укрзалізниці,
водій автомобіля Volkswagen
Passat порушив правила до

рожнього руху: незважаючи
на заборонні сигнали світло
фора, він виїхав на переїзд у
момент опускання шлагбаума.
У результаті сталося зітк
нення машини з поїздом
№97 КиївЛьвів. Затримка
руху потяга склала 2 години
50 хвилин. У результаті події
пошкоджено локомотив і три
вагони.
“Корреспондент”

ОБУХОВ НЕ СТАЛ СТОЛИЦЕЙ
КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

Подається мовою оригіналу

По всем лентам новостей
разошлось сообщение о том,
что Обухов стал столицей
Киевской области. Данная
информация не соответ
ствует действительности.
Обухову всего лишь предос

Боярка І н ф о р м

тавлен ста
тус города
областного
значения, и
только.
Город,
который
может в бу
дущем стать
областной
столицей,
еще не выбран. Пока только
проходят презентации горо
довпретендентов, а оконча
тельное решение будет при
нято в облсовете осенью
этого года.

ПОЧЕМУ НЕ
БЫЛО СВЕТА?
Отключение света в нес
кольких районах Боярки
вечером, 19 июля, было
связано с возгоранием под
станции по ул. Молодеж
ной. Огонь перекинулся на
объект от горящей “мусор
ки”, находящейся поблизо
сти. Жара довершила дело.
Будьте внимательны — в
жару повышена пожаро
опасность!

boyarka8city.com
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КУДИ ПОДІЛИСЯ ПТАХИ?
— Чому? — запитав Лісовичок.
— Я думаю тому, що в місті погана еко
логія. А наш ліс — екологічно чистий.
Потім на пеньок для виступу стала
лисиця Лариса і сказала:
— Ми не можемо дозволити їм залиши
тися тут. Давайте попросимо котів, щоб
вони знайшли собі інший ліс.
— Слушна думка! — сказав Лісовичок.
Тепер залишається їх знайти.
— Вони, напевне, знову на Сонячній
галявині, вигрівають свої боки, — сказала
лисиця.
Всі звірі пішли просити котів покинути
ліс.
На диво коти одразу погодились.
І сказали:
— Ми скучили за своїми теплими домів
ками. Гарно у вашому лісі, та нам своїх
диванів не вистачає.
Діма Чапля, 9 років

В дрімучому лісі жив Лісовичок. Він
щедро роздавав гостинці працьовитим зві
рятам, які допомагали йому слідкувати за
порядком в лісі.
Одного разу Лісовичок оглядав своє гос
подарство. Помітив, що кудись діваються
птахи. Він дуже розхвилювався, позвав
наймудрішого птаха в цьому лісі. І спитав:
— Чи не знаєте Ви, куди діваються птахи
з нашого лісу?
— Ні, не знаю. Але думаю, що треба
скликати лісову раду.
Лісовичок ударив у великий дзвін, заєць
Швидконіг почав бити в барабан.
Дуже швидко на галявині зібралися усі,
хто жив у цьому лісі. На пеньок для промов
сів олень. Він оголосив, що до нашого лісу з
міста прийшли коти!
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Блик Зінаїду
Олександрівну
Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співа,
Для Вас усі найкращі квіти
І найласкавіші слова.
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